Nyilvános

A BEFEKTETİ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
3/2009. (II. 19.) számú határozata
1. A Befektetı-védelmi Alap igazgatósága zártkörő, meghívásos pályázatot ír ki a Beva
2009. évi könyvvizsgálatát elvégzı könyvvizsgáló kiválasztására a jelen határozat
mellékletében szereplı szöveg szerint.
2. A pályázatra meghívandók az alábbi könyvvizsgáló társaságok:
Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Ernst & Young Kft.
KPMG Hungária Kft.
PriceWaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
3. Az igazgatóság felhívja az ügyvezetı igazgatót, hogy – 30 napos pályázati határidı
megjelölésével – gondoskodjon a pályázat kiküldésérıl, és a pályázati határidı letelte után
készítse elı a beérkezett pályázatok igazgatósági elbírálását a következı igazgatósági
ülésre.
Felelıs:

ügyvezetı igazgató

Határidı:

2009. május 31.

A Befektetı-védelmi Alap
igazgatósága
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Melléklet az igazgatóság 3/2009. (II. 19.) számú határozatához
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Befektetı-védelmi Alap (Beva) (1092 Budapest Köztelek u. 6.) a 2009. üzleti év éves
beszámolójának auditálását végzı könyvvizsgáló kiválasztására zártkörő pályázatot ír ki.
A Befektetı-védelmi Alap bemutatása:
A Befektetı-védelmi Alapot „az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési
szolgáltatásokról és az értékpapír-tızsdérıl” szóló 1996. évi CXI. törvény 156. § alapján a
biztosítás alá tartozó tevékenységet végzı befektetési szolgáltatók hozták létre 1997. április
14-én. Az Alapnak jelenleg 56 tagja van, ebbıl 19 hitelintézet, 20 befektetési vállalkozás és
17 befektetési alapkezelı.
A Bevára vonatkozó szabályokat 2002. január 1. napjától a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvény határozza meg. Ennek alapján a Bevának kötelezıen tagjai a biztosítás alá tartozó
befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezı gazdálkodó
szervezetek, valamint a Bevához csatlakozhatnak az árutızsdei szolgáltatók.
A Beva feladata, hogy kártalanítást fizessen a befektetık részére abban az esetben, ha a
biztosított szerzıdésbıl eredı követelést az Alap tagja nem tudja a befektetık részére kiadni.
A szervezetnek jelenleg nincs folyamatban lévı kártalanítási eljárása.
A Beva jegyzett tıkéjét a tagok által befizetett csatlakozási díj alkotja, ennek összege 2008.
december 31-én 201.391.605,- Ft volt, befektetett vagyona 2,5 milliárd forint. A Beva saját
vagyona, bevételei és jövedelme után sem társasági és helyi adó, sem illeték fizetésére nem
kötelezhetı.
A Beva éves beszámolókészítési- és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságait a
214/2000. (XII. 11) Korm. rendelet állapítja meg, gazdálkodását az Állami Számvevıszék
ellenırzi.
A Beva hatályos belsı szabályozása szerint természetes személy könyvvizsgáló megbízatása
legfeljebb öt évig tarthat és nem hosszabbítható meg, illetıleg a könyvvizsgáló társaság által
alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói
feladatokat a szervezetnél.
A pályázat útján kiválasztandó könyvvizsgáló feladata:
A pályázat nyertesével a Beva megbízási szerzıdést köt a 2009. üzleti év számviteli törvény
szerinti éves beszámolójának auditálására. A könyvvizsgáló megbízatása a Beva
igazgatóságának döntése alapján további két évvel meghosszabbítható.
A pályázat tartalma, benyújtása, elbírálása:
Kérjük, hogy ajánlatuk tartalmazza a következıket:
- az ajánlattevı társaság bemutatása, szakmai referenciák,
- a könyvvizsgálatot végzı személy megnevezése és szakmai önéletrajza,
- a könyvvizsgáló által kért díj és a fizetési feltételek,
- a megbízóval szemben érvényesíteni kívánt, a díjban nem szereplı egyéb költségek,
- konkrét díjigény további két évre (2010., 2011.), vagy a díj módosításának elvei,
- a könyvvizsgáló által a megjelölt díj ellenében nyújtott szolgáltatás pontos tartalma.
A könyvvizsgálói szerzıdéstervezetet kérjük az ajánlathoz mellékelni.
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A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázatot egy példányban, postai úton vagy személyesen kérjük benyújtani a Befektetıvédelmi Alaphoz (1092 Budapest, Köztelek u. 6.) a borítékon feltüntetve:
„KÖNYVVIZSGÁLÓI PÁLYÁZAT”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. ……………
A pályázatokat a Beva igazgatósága bírálja el legkésıbb 2009. május 31-ig, és a pályázat
eredményét az elbírálást követı 3 napon belül valamennyi pályázóval írásban közli.
A pályázat elbírálásának elsıdleges szempontja a megbízási díj és az egyéb költségek
nagysága.
Az igazgatóság fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítással dr. Farkas Péter ügyvezetı igazgató,
vagy dr. Kiss Krisztina vezetı jogtanácsos (farkasp@bva.hu, kissk@bva.hu, telefon: 2167130) szolgál.

Befektetı-védelmi Alap

