PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány (1054 Budapest, Tüköry u. 3.) pályázatot ír ki könyvvizsgálói
feladatok ellátására.
Könyvvizsgáló feladata:
-

-

-

-

a pénzügyi beszámolási standardok szerint elkészített pénzügyi kimutatások vizsgálata és erről
könyvvizsgálói vélemény kibocsátása.
félévenként köteles a Közalapítvány könyveit megvizsgálni és ennek, továbbá az éves működés
vizsgálatának eredményéről a kuratóriumnak a vizsgálatot követően a Közalapítvány vagyoni helyzetéről
jelentést készíteni, valamint minden lényeges üzleti jelentés ellenőrzése, véleményezése, amennyiben azt
a tulajdonosi joggyakorló kéri, abból a szempontból, hogy az abban szereplő adatok a valós adatokat
tartalmazzák-e, illetve megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak. E körben folyamatos együttműködés,
kapcsolattartás, konzultáció és javaslattételi tevékenység biztosítása.
feladatai ellátása során a könyvvizsgáló (különösen)
o jogosult felülvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerződéseit, bankszámláját,
o jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól,
o ellátja a kuratórium által meghatározott feladatokat,
o folyamatosan együttműködik a Közalapítvánnyal és a tulajdonosi joggyakorlóval,
o könyvvizsgálati feladatokhoz kapcsolódó szakmai tanácsadás.
a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint elkészített éves/egyszerűsített éves beszámoló
valódiságának és szabályszerűségének felülvizsgálata, a Számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai
betartását ellenőrzi és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentést készít a Közalapítvány éves
beszámolójával kapcsolatosan.
egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok, kiemelten:
o közbenső mérleg készítése esetén annak vizsgálata és a könyvvizsgálói jelentés készítése,
o a Közalapítvány gazdálkodását, pénzügyi helyzetét érintő könyvvizsgálói igazolások kibocsátása,
o külön jogszabályi előírás alapján minden, az adott Közalapítvány éves/egyszerűsített éves
beszámolójához kapcsolódó, annak részeként elkészítendő dokumentum vagy melléklet.

Pályázati feltételek:
-

a pályázat benyújtására a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben
szereplő könyvvizsgálók jogosultak,
amennyiben a pályázatra gazdasági társaság pályázik, úgy meg kell jelölni, személyesen ki működik közre a
könyvvizsgálatban (név, engedély szám),
a 2021. év vonatkozásában kizárólag az éves könyvvizsgálatot kell végrehajtani,
a Közalapítvány határozatlan időtartamra bízza meg a könyvvizsgálót.
A szerződést felmondani csak lezárt pénzügyi év fordulókor lehet 30 napos felmondási idővel.
a könyvvizsgálót a kuratórium nevezi ki.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a könyvvizsgálói munkatervet, programot és vizsgálati módszert,
- a könyvvizsgálatot ellátó személy részletes szakmai önéletrajzát és szakmai referenciákat, előnyt jelent más
közalapítványnál szerzett szakmai tapasztalat,
- szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát,

-

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben való bejegyzés igazolását,
pályázó cég esetén cégbejegyzés, illetve könyvvizsgálói kamarai engedély hitelesített másolatát és
cégreferenciákat, előnyt jelent más közalapítványnál szerzett szakmai tapasztalat,
felelősségbiztosítást igazoló kötvényt,
a könyvvizsgálói munkáért elvárt (éves) díjat.

A pályázati felhívással kapcsolatos esetleges kérdéseket kérjük írásban tegyék fel a mazsok@mazsok.hu email
címre.
Hiánypótlás: a pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
Pályázat leadása: személyesen, vagy postai úton: 1054 Budapest, Tüköry u. 3. Mazsök Titkárság
A Pályázat beérkezésének határideje: 2021. szeptember 24. 16,00 óra. A borítékon kérjük feltüntetni a
,,Könyvvizsgálói pályázat” jeligét.
Eredményhirdetés időpontja: az elbírálást követő 30 nap.
Pályázók értesítése az eredményhirdetést követően elektronikus úton történik.
A pályázatot kiíró jogosult a pályázati eljárást annak eredménytelensége esetén eredménytelenné nyilvánítani.
A nyertes pályázóval a könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízási szerződés kerül megkötésre A szerződésben
meghatározott megbízási díj tartalmazza az összes költséget, a megbízott könyvvizsgáló a megbízási díjon felül
további költségtérítésre nem jogosult.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2021. november

