PELAZOL
Konywizsg6l6 es Gazdas6gi Tan6csad6 Kft
FUGGETLEN KONYVVIZSGAL6I JELENTES
A Fels6trlrkriny Nonprofi t Korl6tolt

Felel6ss6 gri Tarsas6g tulaj dono s6nak

:

V6lem6ny
Elv6geztiik a Fels6t6rk6ny Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri Trlrsasdg (,,a Tarsas6g") 2019.
6vi egyszenisitett 6ves beszrimol6jrlnak kdnywizsgillatht, amely egyszenisitett 6ves
beszdmol6 a2019. december 3l-i fordul6napra keszitett m6rlegb6l - melyben az eszkozok
6s fondsok egyezo v6gcisszege 22.141eFt,azadozott eredm6ny 2.724 eFtnyeres6g-,6s az
rrgyanezen iddponttal vegzodo tZleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutatasb6l, valamint a
szrimviteli politika jelent6s elemeinek osszefoglalis6t is tarlaknaz6 kieg6szit6 mell6kletb6l
6ll.

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet
ad a Trlrsasdg20l9. december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzetdrol,valarrint az
ezen id6ponttal vegz6d6 iZleti 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzet6r6l a Magyarorszhgon
hatalyos, a sztmrvrtelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv6nnyel osszhangban (a tov6bbiakban:
,,sz6mviteli tdrv6ny").

Av6lem6ny alapja
Kdnywizsg6latunkat aMagyar Nemzeti Kcinywizsg6lati Standardokkal <isszhangban 6s a
kdnywizsgillatravonatkoz6 - Magyarorszdgonhatiilyos - tdrv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok
alapjan hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6116 felel6ssdgtink b6vebb Ieirilsht
jelent6si.ink ,*4 l<onywizsgdl1 egtszeriisitett dves beszdmol| ldrynvizsgtilatddrt val6
fe I e I 5s s d g e" szakasza tartalmazza.

a

a

Ftiggetlenek vaglunk
Tarsasdgl6l
vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos
jogszab6lyokban 6s a Magyar Krinlwizsgril6i Kamard u A k<inywizsg6l6i hivatrls
magatartflsi (etikai) szabillyair6l 6s a fegyelmi eljar6sr6l sz6l6 szab6lyzatt'-ban,valarnint az
ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete
6ltal kiadott ,,Kcinywizsgal6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szeint,6s megfeleltink azvgyanezen norm6kban szerepl6 tovSbbi etikai el6ir6soknak is.
Meggy6zodesi.ink, hogy az illtalt:ri,k megszerzett kdnywizsghlati bizonyit6k elegend6 6s
megfelel6 alapot nyijt vdlemdnyiinkhdz.

A vezet6s 6s az irfnyftfssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszerffsitett

6ves

beszr{mol66rt

A

vezet6s felel6s

az

egyszenisitett 6ves besziimol6nak

a szhmvrteli

torv6nnyel

<isszhangban tort6n6 6s a val6s bemutat6s kovetelmdny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt,

valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetds sziiks6gesnek tan ahhoz, hogy
lehetov6 vdljon az ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st6l mentes
egyszenisitett 6ves besz6mol6 elk6s zit6se.
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Az

egyszenisitett 6ves beszdmol6 elk6szit6se sor6n a vezetds felel6s a26rt,
hogy felm6rje a Tarsas6g v6llalkozhs folytatdshra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek
megfelel6enkdzzltegye a v6llalkozds folyathshval kapcsolatos inform6ci6kat, valamint
a vezetls felel a v6llalkoz6s folyatSs6nak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6
cissze6llft6s66rt. A vezet6snek a vSllalkoz6s folytatdsrlnak elv6b6l kell kiindulnia, ha
ennek az elvnek az 6wdnyestil6s6t elt6r6 rendelkez6s nem akadillyozza, illetve a
villlalkozdsi tev6kenys6g folytatdsfnak ellentmond6 tdnyezo, kdrtlm6ny nem 6ll fenn.

Az

irdnyit6ssal megbizott szem6lyek felelosek
folyamat6nak feliigyel eteert.

a Ttnsasdg penzijgyi

besz6mol6si

A kiinywizsgfl6 egyszeriisitett 6ves beszfmol6 k0nywwsg6lat66rt val6 felel6ss6ge
A kdnyr,vizsgdlat sor6n c6lunk kell6 bizonyoss6got szereznr arr61, hogy az egyszerusitelt
6ves besziimol6 eg6sze nem tartalmaz akdr csal6sb6l, ak6r hibdb6l ered6 l6nyeges hib6s
illlitdst, valamint az, hogy ennek alapjan a v6lem6nytinket tartalmaz6 fiiggetlen
konywizsg6l6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g,

de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati

Standardokkal
osszhangban elvlgzeIl konlwizsgdlat mindig feltfurja az egyebkent letezo l6nyeges
hibds ilIlithst. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hibdb6l, 6s l6nyegesnek
min6siilnek, ha 6sszeni Iehet az a vlrakozds, hogy ezek d,nmagukban vagy egytittesen
befoly6solhatjdk a felhaszn6l6k adott egyszenisitett 6ves besz6mol6 alapjdn meghozott
gazdasdgi ddnt6seit.

A

Magyar Nemzeti Krinywizsg6lati Standardok szerinti konywizsgillat egesze sor6n
szakmai megit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

.

Azonositjuk 6s felm6rjiik az egyszerisitett 6ves besz5mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r
hib6b61 ered6 l6nyeges hib6s 6llitSsainak akockilzatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk
az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas kcinywizsgillati eljdrilsokat, valamint
elegendo 6s megfelel6 konywizsgillati bizonyit6kot szerzink a v6lem6nytnk
megalapozdsilhoz. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 511it6s fel nem tdrilshnak a
kockdzata nagyobb, mint a hib6b61 ered66, mivel a csal6s magdban foglalhat
6sszej6tsz6st, hamisitdst, szdndlkos kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a
bels6 kontroll feliilfr6s6t.

.

Megismerjiik a kdnyvvizsgillat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak
6rdek6ben, hogy olyan k<inywizsghlati eljhrdsokat tervezziink meg, amelyek az
adott kdriilm6nyek k6z<itt megfelel6ek, de nem azdrt, hogy a Trlrsas6g belso
kontrollj dnak hat6kony

.

sdgfura

vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsunk.

Ertdkeljtik a vezet6s 6ltal alkalmazott szfumviteli politika megfelel6s6g6t 6s a
vezet6s 6ltal keszitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 kdzzltltelek
6sszenis6g6t.

.

Kdvetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e avezetls r6sz6r6l a v6llalkoz6s
folytat6s6nak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves beszdmol6 cissze6llftdsa, valarnnt a
megszerzett k<inywizsg6lati bizonyitlk alapjan arr61, hogy fenn6ll-e l6nyeges
bizonylalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s kdts6get vethetnek fel a T6rsas6g v6llalkoz6s fol5,taths6ra va16 k6pess6g6t
illet6en. Amennyiben azt a kdvetkeztet5st vonjuk le, hogy l6nyeges
bizonytalans6g 6ll fenn, ftiggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsiinkben fel kell hivnunk
a figyelmet az egyszerisitett 6ves besz6mol6ban 16v6 kapcsol6d6 kdzz5tdtelekre,
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nem megfelel6ek, minositeniink kell
a fiiggetlen kdnywizsg6l6i jelent6siink
d6tum6ig megszerzett kdnyvvizsgillati bizonyit6kon alapulnak. J<iv6beli
esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj 5k azt, hogy a Tarsas6g nem tudja a
v6llalkoz6st folytatni.

vagy ha aklzzetetelek e tekintetben
v6lem6nytinket. K<ivetkeztet6seink

Ert6keljtik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 atfog6 bemutat6s6t, fel6pit6s6t 6s
tartalmflt, beledrtve a kiegeszito mell6kletben tett kozzdt5teleket, valamint
6rt6keljiik azt is, hogy az egyszenisitett 6ves besz6mol6ban teljesi.il-e az alapul
szolgdl6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Az irinyitdssal megbizott szem6lyek tudom6sitrahozntk - egy6b k6rd6sek mellett - a
kdnywizsg6lat tewezett hat6kor6t 6s i.itemez6s6t, a konywizsgalat jelent6s
megillapitdsut, bele6rtve a Tarsas6g 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a
kdnywizsg6latunk sorrin 6ltalunk azonosftott jelent6s hianyoss6gait is, ha voltak
ilyenek.

Fels6t6rkrlny, 2020. 6prilis
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