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Vilemcny

Elv6gezttik a Szolxorc vAnosrr.llnszr6 NoxpRorrr Zrtr (,,a T6rsas6g') 2019. 6vi
egyszer[isitett 6ves beszilmol6janak k0nywizsgilatfit, amely egyszenisftett 6ves beszimol6 a
2019. december 3l-i fordul6napra k6szitett m6rlegbol - melyben az eszkozdk6s forrasok egyezo
v6gdsszege 784.387 E Ft, az ad6zott tirgyevi eredm6ny 2.725 E Ft (nyeres6g) -, 6s az
ugyanezen id6ponttal vegzildo iizleti 6we vonatkoz6 eredmdnykimutatlsb6l, valamint a
szlmviteli politika jelentSs elemeinek <isszefoglalis6t is tartalmaz6 kieg6szito mell6kletbol rill.

V6lem6nytink szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves beszimol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a
Tarsas6g 2019. december 3l-6n fennrill6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzeter6l, valamint az ezen
id6ponttal vegzodo tDleti 6we vonatkoz6 j<ivedelmi helyzet6rdl a Magyarorsz6gon hatdlyos, a
szimvitelnil sz6l6 2000. 6vi C. t<irvdnnyel <isszhangban (a toviibbiakban: ,,sz6mviteli t6rvdny").

Avileminy alapja

Krinywizsgrilatunkat a Magyar Nemzeti K<inywizsgrilati Standardol,kal risszhangban 6s a
ktinywizsgillatra vonatkoz6 - Magyarorsr{gon hatiilyos - t<irvdnyek 6s egy6b jogszabrilyok
alapj6n hajtottuk v6gre. Ezen standardok drtelmdben fennrill6 felel6ss6giink b6vebb leinlsrit
jelent6stink,,Akcinywizsgil6 egyszenisitett 6ves beszimol6 kdnywizsgilatfulrtval6 felel6ss6ge"
szakuzatafialmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a Trirsas6gt6l a vonatkozl,Magyarorszagon hatalyos jogszabrilyokban 6s a
Magyar Kdnywizsg:il6i Kamara ,, A k<inywizsgil6i hivat6s magatarkisi (etikai) szab6lyair6l 6s a
fegyelmi eljarasr6l szolo szabiiyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrd6sek
tekintet6ben a Nemzetkclzi Etikai Standardok Testtilete 6ltal kiadott ,,Kdnywizsgtil6k Etikai
K6dexe"-ben (u IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfeleltink az ugyanezen norm6kban
szereplS tovdbbi etikai el6irasoknak is.

Meggydz6d6siink, hogy az 6ltalunk megszerzett k6nywizsgalati bizonyitdk elegendo 6s
megfelel6 alapot nyfjt v6lem6nyi.inkh6z.

A vezetis [is az irdnyttdssal megb[zott szemilyekJ felelflssige az egtszer{isftett ives beszdmolddrt

A vezet6s felel6s az egyszerisitett 6ves besziimol6nak a sz6mviteli t<irv6nnyel dsszhangban
ttirt6no 6s a val6s bemutat6s k<lvetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan
bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetds sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetcivd v6ljon az akdr
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csalilsb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llitast6l mentes egyszenisitett 6ves besz6mol6

elk6szit6se.

Az egyszerisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezetds felel6s azert, hogy felm6rje a

Tarsas6gnak a v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 k6pess6g6t es az adott helyzetnek megfeleloen

k1zzetegye a v6llalkoz6s folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a

v6ltalkoz6s folytat6sanak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 6ssze6llit6se6fi. A

vezet6snek a v6llalkoz6s folytat6srlnak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az

6rv6nyestil6s6t elt6r6 rendelkez6s nem akaddlyozza, illetve a v6llalkoz6si tev6kenys6g

folytatrisanak ellentmond6 tdnyez6, k<iriilm6ny nem 6ll fenn.

A; iranyittissal megbizott szem6lyek felel6sek a Tarsas6g p6nztigyi besz6mol6si

folyamattinak fe liigye let66tt.

A k1nywiugtfrld egtszerilsitett ives beszdmold khnywiugdlatdirt valdfelelilssige

A k6nywizsg6lat sor6n c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszerusitett 6ves

besz6mol6 
"g€"r" 

nem tartalmaz akir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hibas 6llit6st'

valamint *, t oW ennek alapjrln a v6lem6nyiinket tartalmazl fiiggetlen kcinywizsg6l6i

jelent6st bocs6ssgnk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokir bizonyoss6g, de nem garancia arra,

hogy u Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal risszhangban elvegzett kdnywizsg6lat

*inaig felirirja az egy6bkdnt lltezo l6nyeges hib6s allit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek

csal6sb6l vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek minosiilnek, ha 6sszeni lehet az a vitrakozirs, hogy

ezek 6,nmagrtU* vagy egyiittesen befoly6solhatjrik a felhaszn6l6k adott egyszenisitett 6ves

besz6mol6 alapj an me ghozott gazdasiryi d<int6seit.

A Magyar Nemzeti Kdnywizsgalati Standardok szerinti k<inyvvizsgiiat egesze soriin szakmai

megit6l6st alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bbrl:

. Azonositjuk 6s felm6rjtik az egyszerisitett 6ves besz5mol6 akrlr csal6sb6l, ak6r hib6b6l

ered6 l6nyeges hib6s 6llit6sainak kockazatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen

kockazatok kezel6s6re alkalmas kdnywizsg6lati eljar6sokat, valamint elegendo 6s

megfelel6 krinywizsg6lati bizonyft6kot szerztink a v6lem6nyiink megalapozrisahoz. A

csal6sb6l ered6l6nyeges hib6s 61lit6s fel nem trlr6sanak kockdzatanagyobb, mint a hib6b6l

eredd6, mivel a csal6s magriban foglalhat tisszejiitsziist, hamisitast, sz6nd6kos

kihagyasokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feltilir6s6t.

. Megismerjiik a konyvvizsgiilat szempontj6b6l relev6ns belso kontrollt annak 6rdek6ben,

hogy olyan kcinyvvizsgadti etiarasokat tervezz:du* meg, amelyek az adott kdrtilm6nyek

tOi6tt megfeleloek, de nem azdrt, hogy a Tarsas6g bels6 kontrolljanak hat6konys6grira

vonatkoz6an v6lem6nyt nyilvanitsunk.

. Ert6keljiik a vezet6s riltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6gdt 6s a vezet6s 6ltal

k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6 d6 kdzzetetelek 6sszenis6 g6t.

. K6vetke ztet1st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s reszerol a v6llalkoz6s

folytat6sanak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 cissze6llit6sa, valamint a

megszerzett k<inyvvizsg6lati bizonyit6k alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges

bizonytalans6g olyan esemenyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s

k6ts6get ve$tnek fel a Tarsas6g v6llalkoz6s folytatas6ra val6 k6pess6g6t illet6en.

Amennyiben azt a kcivetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn,

ftiggetlen k6nywizsg6l6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszenisitett

6ves besziimoioU* lev6 kapcsol6d6 kdzzetetelekre, vagy ha a kdzzdt6telek e tekintetben

nem megfelel6ek, min6siteni.ink kell v6lem6nyiinket. K<ivetkeztet6seink a fiiggetlen

k<inywizsg6l6i jelent6stnk d6tum6ig megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyit6kon alapulnak.
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Jdv6beli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatj ik azt, hogy a T6rsas6g nem tudja a

vtillalkozast folytatni.

. Ert6keljiik az egyszerasitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatas6t, fel6pit6s6t 6s tartalm6t,
bele6rtve a kieg6szit6 mell6kletben tett kdzzeteteleket, valamint drtdkeljnk azt is, hogy az

egyszenisitett 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 tigyletek 6s esemdnyek

val6s bemutat6sa.

. Az iranyitissal megbizott szem6lyek tudomris6ra hozzttk - egy6b k6rd6sek mellett - a

kdnywizsgdlat tervezett hat6k<ir6t 6s iitemez6s6t, a k<inywizsgalat jelent6s megallapit6sait,

bele6rtve a Tarsasdg altal alkalmazott belso kontrollnak a kdnywizsgrilatmk soran rlltalunk
azonositott jelentos hianyossrigait is, ha voltak ilyenek.

Szolnok, 2020. m6jus 29.
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