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FUGGETLEN KONYVVIZSGAL6I JELENTES
A Fels6t6rk6ny Bi.ikk-kapu Korl6tolt Feleloss6gri Tarsas6g tulajdonos6nak:
V6lem6ny
Elv6geztiik a Felsotarkany Btikk-kapu KorlStolt Felel6ss6gri Trlrsas6g (,,a Tarsas6g") 2019.
6vi egyszenisitett 6ves beszrimol6jrlnak kdnywizsgillatdt, amely egyszenisitett 6ves
beszdmol6 a2019. december 3l-i fordul6napra k6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkozdk
6s forrdsok egyezo vdgcisszege 479.902 eFt, az ad6zott eredm6ny 1.128 eFt nyeres6g -, 6s
azugyanezen id6ponttalvdgzodo iizleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatrlsb6l, valamint a
sz6mviteli politika jelent6s elemeinek cisszefoglalis6t is tar:talmazl kieg6szft6 mell6kletb6l
6lr.

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves beszrimol6 megbizhat6 6s val6s k6pet
ad a Tilrsas 69 2019 . december 3 1 -6n fennrill6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzetedl, valamint az
ezen id6pontlal vegz6d6 tizleti 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzet1r6l a Magyarorczhgon
hat6lyos, a szfumvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6nnyel dsszhangban (a tov6bbiakban:
,,sziimviteli tcirv6ny").

Av6lem6ny alapja
Konywizsg6latunkat aMagyar Nemzeti K<inywizsgalati Standardokkal dsszhangban 6s a
konywizsgillatravonatkoz6 - Magyarorszitgonhatalyos - tdrv6nyek 6s egy6b jogszabrilyok
alapjan hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6giink b6vebb leirSsdt
jelent6si.ink ,A ldnywizsgdl1 egtszeriisltett 6ves beszdmol| kbnywizsgdlatddrt val6
fe I e I 5 s s d g e" szakasza tartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a Tirsashg!61 a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos
jogszab6lyokban 6s a Magyar Krinywizsg6l6i Kamard ,, A kdnywizsg6l6i hivat6s
magatartfisi (etikai) szabillyair6l 6s a fegyelmi eljar6sr6l s2616 szabillyzata"-ban,valanint az
ezekben nem rendezett k6rddsek tekintet6ben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete

6ltal kiadott ,,Konywizsgal6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szennt,ds megfeleliinkazugyanezen normdkban szerepl6 tovdbbi etikai eloir6soknak is.

Meggyozodesiink, hogy az illtahxk megszerzett k<inywizsgilati bizonyit6k elegendo 6s
megfelel6 alapot nyrijt v6lem6nyiinkhtiz.

A vezet6s 6s az irfnyitissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge
beszdmo166rt

^z

eryszeriisitett 6ves

vezet6s felel6s az egyszenisftett 6ves besz6mol6nak a sztlmviteli tdrv6nnyel
dsszhangban tdrt6n6 6s a val6s bemutat6s kovetelm6ny6nek megfelelo elk6szft6s66rt,
valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetds szi.iks6gesnek tart ahhoz, hogy
lehetov6 v6ljon az ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hibds 6llitdst6l mentes
egyszenisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se.

A
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Az

6ves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezetes felel6s azdrt,
hogy felm6rje a Trirsas6g v6llalkozhs folytatdsdra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek
megfelel6enkozzdtegye aviilalkozds folyat6sdval kapcsolatos informrici6kat, valamint
a vezet6s felel a villlalkozhs folytat6srinak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6
<jssze6llit6s66rt. A vezet6snek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6bol kell kiindulnia, ha
ennek az elvnek az 6rvdnyesiil6s6t elt6r6 rendelkez6s nem akadhlyozza, illetve a
v6llalkozrisi tev6kenysegfolytaths6nak ellentmond6 t6nyezo, kcirtilm6ny nem 6ll fenn.
egyszeriisitett

Az

irdnyit6ssal megbizott szemdlyek felel6sek
folyamat6nak feltigyel eteert.

a

Tarsas6g pdnzngyi beszrimol6si

A kiinywizsgii6 egyszeriisitett 6ves beszrfmol6 kiinyrvizsg6iath6rtval6 felel6ss6ge
A kiinywizsg6lat sor6n c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszerisilett
6ves besz6mol6 eg6sze nem tartalmaz akhr csal6sb6l, akar hibdb6l ered6 l6nyeges hibds
Sllitdst, valamint az, hogy ennek alapjdn a v6lem6nyi.inket tartalmaz6 ftiggetlen
kcinywizsg6l6i jelent6st bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g,

de nem ganncia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsgalati

Standardokkat
dsszhangban elvdgzett kdnywizsg6lat mindig felthrja az egyebkent letezo l6nyeges
hibils Sllitdst. A hibris 6llit6sok eredhetnek csalSsb6l vagy hib5b6l, 6s l6nyegesnek
min6siilnek, ha 6sszerii lehet az a vdrakoz6s, hogy ezek cinmagukban vagy egyiittesen
befoly6solhatjdk a felhaszn6l6k adott egyszenisitett 6ves besz6mol6 alapjdn meghozott
gazdasilgi ddnt6seit.

A

Magyar Nemzeti Kcinywizsg6lati Standardok szerinti k<inyvvizsgillat egesze sor6n
szakmai megit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

.

Azonosftjuk 6s felm6rjiik az egyszenisitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r
hib6b6l ered6 l6nyeges hibds illlitdsainak akockdzatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk
az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas konywizsgillati eljdrdsokat, valamint
elegend6 6s megfelel6 k<inywizsgillati bizonyft6kot szerzink a v6lem6nyiink
megalapozdsfthoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hibds illliths fel nem tdrdsfunak a
kockdzata nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csal6s mag6ban foglalhat
osszejhtszdst, hamisitilst, szhndlkos kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, yagy a
bels6 kontroll feltilir6srit.

.

Megismerjiik a kdnywizsgtlat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak
6rdek6ben, hogy olyan kdnywizsgillati eljarhsokat tervezzink meg, amelyek az
adott kcirtilm6nyek kdz<itt megfelel6ek, de nem a26rt, hogy a Tarsasdg bels6
kontrollj rlnak hat6kony sdgdra vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsunk.

.

Ert6kelji.ik a vezet6s 6ltal alkalm azott szhmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a
vezetds 6Ital k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 kiizzetetelek
6sszenis6g6t.

.

Kdvetkeztet6st vonunk le arr61, hogy hely6nval6-e avezeles reszer6l avfilalkozds
folytat6s6nak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves beszdmol6 cissze6llit6s a, valamint a
megszetzett kdnywizsgillati bizonyit6k alapjan arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges
bizonytalarts6g olyair esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s k6ts6get vethetnek fel a T6rsasdg v6llalkozds foll,tathsdravalo k6pess6g6t
i11et6en. Amennyiben azt a kcivetkeztetdst vonjuk le, hogy l6nyeges
bizonytalartsdg 6ll fenn, fiiggetlen kcinyvvizsgiloijelent6siinkben fel kell hfvnunk
a figyelmet az egyszerisftett 6ves besz6mol6ban l6v<i kapcsol6d6 kozzetetelel<re,
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-3vagy ha akdzzetetelek e tekintetben
v6lem6nyiinket. Kovetkeztetdseink

nem megfelel6ek, min6sfteni.ink kell

a

fiiggetlen ktinywizsg6l6i jelent6stink
diltumdig megszerzett k<inywizsg6lati bizonyit6kon alapulnak. J<iv6beli

esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatjilk azt, hogy a T6rsas6g nem tudja a
v ilIIaIko zdst fo lytatni.

Ert6keljiik az egyszerisitett 6ves beszdmol6 irtfog6 bemutat6s6t, fel6pit6s6t 6s
tartalmht, bele6rtve a kiegeszito mell6kletben tett kozz5tfteleket, valamint
6rt6keljiik azt is, hogy az egyszenisitett 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul
szoIgSI6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Az irarryitassal megbizott szem6lyek tudom6sara hozntk - egy6b k6rd6sek mellett - a
konywizsg6lat tewezett hat6k<jr6t 6s iitemez6s6t, a ktinywizsg6lat jelent6s
meg6llapit6sait, bele6rtve a T6rsasiig 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a
krlnywizsg6latunk soran Sltalunk azonositott jelentds hianyoss6gait is, ha voltak
ilyenek.

Fels6t5rkriny, 2020. 6prilis
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