PELAZOT
Kcinyvvizsg6l6 6s Gazdas6gi T andcsad6 Kft
FUGGETLEN KONYVvIZSGAT,6I .TnT,nNTES
Fels6tarkrlnyiKdzetkeztet6si Nonprofit Korl6tolt Feleloss6gri TrirsasSg tulajdonosdnak

V6lem6ny
Elvdgeztiik a Fels6trirk6nyi Kdz6tkeztet6si Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gri Tilrsas6g (,,a
Tarsas6g") 2019. 6vi egyszenisitett 6ves beszrimol6janak kcinywizsg(latht, amely
egyszenisftett 6ves besz6mol6 a2019. december 3l-i fordul6naprakeszitett m6rlegb6l melyben az eszkdzlk 6s fon6sok egyezo v6g<isszege 9.34I eFt, az ad6zott eredm6ny 1.060
eFt nyeres6g -t 6s M ngyanezen iddponttal vlgzodo iizleti 6we vonatkoz6
eredm6nykimutat6sb6l, valamint a szftmviteli politika jelentos elemeinek dsszefoglal6sdt is
tarlalmaz6

l<re

geszit6 mell6kl etb6l

1111.

V6lem6nyiink szerint a melldkelt egyszenisitett 6ves beszrlmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet
ad a Tarsas 69 2019. december 3 1-6n fennrill6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6rdl, valarrint az
ezen id6ponttal vegzodl itzleti 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzet6r6l a Magyarorszdgon
hatiilyos, a szdmvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. tdrv6nnyel <isszhangban (a tov6bbiakban:
,,szilmviteli tdrv6ny").

Av6lem6ny alapja
Kdnywizsgrilatunkat aMagyar Nemzeti K<inywizsg6lati Standardokkal dsszhangban 6s a
kdnlwizsgfllatravonatkoz6 - Magyarorszdgonhatalyos - t<irv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok
alapjan hajtofiuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6116 feleloss6giink b6vebb leirhsht
jelent6si.ink ,*4 lmnywizsgdl| egtszer{isftett dves beszdmol1 ldnyvvizsgdlatddrt val6
fe I e I 6 s s 6 ge" szakasza tafialmazza.

Fiiggetlenek vagyunk

a

Tarsas6gt6l

a

vonatkoz6, Magynorszhgon

hattilyos

jogszab6lyokban 6s a Magyar Krinywizsg6l6i Kamard ,, A kcinlwizsg6l6i hivatas
magatartrisi (etikai) szabfulyair6l 6s a fegyelmi eljar6sr6l sz6l6 szabilyzatd'-ban,valanint az
ezekben nem rendezett kdrd6sek tekintet6ben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete
altal kiadott ,,Konywizsgril6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szeint,ds megfeleli.ink aavgyarrezen normiikban szerepl6 tovdbbi etikai el6ir6soknak is.
Meggy6z6d6si.ink, hogy az 6ltalunk megszerzett kcinywizsgfiati bizonyit6k elegend6 6s
megfelel6 alapot nytijt v6lem6nyiinkhdz.

A vezet6s 6s az irfnyftfssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az eryszerffsitett

6ves

beszr[mol66rt

A

vezetds felel6s az egyszenisftett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli t<irv6nnyel
dsszhangban tdrt6n6 6s a val6s bemutat6s kdvetelm6ny6nek megfelel6 elkdszit6s66rt,
valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy
lehet6v6 v6ljon az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges hibhs 6llitdst6l mentes
egyszenisitett 6ves besz6mol6 elk6szft6se
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6ves beszdmol6

elk6szitdse sor6n a vezetls felel6s a26rt,
hogy felmdrje a TarsasdgvilIlalkozds folfiat6s6ra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek
megfelel6enkozzltegye a v6llalkozds folylatilsdval kapcsolatos inform6ci6kat, valamint
a vezetds felel a v6llalkoz5s folyat6s6nak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6
6ssze6llit6saert. A vezet6snek a villlalkozhs folytatilsdnak elv6b61 kell kiindulnia, ha
ennek az elvnek az 6wdnyesiil6s6t elt6r6 rendelkez6s nem akadillyozza, illetve a
villlalkozdsi tev6kenys69folylaths6nak ellentmond6 tdnyez6, koriilm6ny nem 611 fenn.

egyszenisitett

Az

irhnyit6ssal megbizolt szem6lyek felelosek
folyamat6nak feli.igyel e1'r"6fl

a

Tarsas6g penzigyi besz6mol6si

A kiinywizs gdl6 e gyszeriisitett 6ves b eszdm o16 kOnywizs g i,Jiat66rt val6 felel6s s 6 ge
A konywizsghlat sor6n c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr61, hogy az egyszerusitett
6ves besz6mol6 eg6sze nem tartalmaz akfn csal6sb6l, akdr hibhb6l ered6 l6nyeges hib6s
illlitilst, valamint az, hogy ennek alapjan a v6lem6nytinket tartalmaz6 fiiggetlen
konywizsg6l6i jelent6st bocsdssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g,

de nem garancia an'a, hogy a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati

Standardokkal
egyebkent l6tez6 l6nyeges

dsszhangban elvlgzett kdnywizsg6lat mindig feltilrja az
hibds 5llit6st. A hib6s 611it6sok eredhetnek csa16sb61 vagy hib6b61, 6s l6nyegesnek
min6si.ilnek, ha 6sszerfi lehet az a vhrakozds, hogy ezek dnmagukban vagy egyiittesen
befoly6solhatjdk a felhaszndl6k adott egyszenisitett 6ves besz5mol6 alapjhn meghozott
gazdasdgi dcint6seit.

Magyar Nemzeti Konywizsgrllati Standardok szerinti kdnywizsg|lat eglsze sor6n
szakmai megit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

A

Tov6bb6:

.

Azonositjuk 6s felm6rjtik az egyszenisitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r
hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6sainak akockdzatait, kialakftjuk 6s v6grehajtjuk
az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas konywizsgillati eljfurdsokat, valamint
elegend6 6s megfelel6 konywizsgilIati bizonyit6kot szerztink a v6lem6nyiink
megalapozilshhoz. A csa15sb61 ered6 l6nyeges hibhs illlitds fel nem tinhsfinak a
kockinata nagyobb, mint a hib6b61 ered66, mivel a csal6s maghban foglalhat
osszejhtszilst, hamisftdst, szfinddkos kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a
bels6 kontroll feliilir6sdt.

.

Megismedtik a kdnywizsgillat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak
6rdekdben, hogy olyan kdnywizsgillati eljarisokat tervezzink meg, amelyek az
adott kdriilm6nyek k<iz<itt megfelel6ek, de nem azdrt, hogy a T6rsas6g bels6
kontrollj 6nak hat6kony shgdra vonatkoz6an v61em6nyt nyilvanitsunk.

a vezetls 6ltal alkalmazott szfimviteli politika megfelel6s6g6t 6s a
vezet6s 6ltal k6szftett szSmviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 kdzz5tdtelek
Ert6keljtik

6sszenis6g6t.

.

Kdvetkeztet6st vonunk le arr61, hogy hely6nval6-e avezetds reszlrol avilllalkozds
folyathsfunak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves beszdmol6 ossze6llit6sa, valamint a
megszerzett konywizsgillati bizonyitdk alapjan arr6l, hogy fenn611-e l6nyeges
bizonytalarrs6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek
jelentrls k6ts6get vethetnek fel a Tarsas6g v6llalkozds folytaths6ra va16 k6pess6gdt
illet6en. Amennyiben azt a kovetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges
bizonytalarts6g 6ll fenn, ftiggetlen k<inyvvizsgal6ijelent6siinkben fel kell hivnunk
a figyelmet az egyszerisitett 6ves besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6 kdzz6tdtelel<re,
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nem megfeleloek, minositentink kell
a ftiggetlen kdnywizsg6l6i jelent6siink
d6tum6ig megszeruett kclnywizsgdlati bizonyit6kon alapulnak. Jovobeli
esemdnyek vagy felt6telek azonban okozhatjAk azt, hogy a T6rsasrlg nem tudja a
v ilIIalko zttst fo lytatni.
vagy ha akozzetetelek e tekintetben
v6lem6nyi.inket. K<ivetkeztet6seink

Ertdkeljiik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatris6t, fel6pit6s6t 6s
tarlalmilt, bele6rtve a kieg6szit6 mell6kletben tett kdzzdtfteleket, valamint
6rt6keljiik azt is, hogy az egyszenisitett 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul
szolg6I6 i.igyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.
Azirfunyitdssal megbizott szem6lyek tudom6s6rahozntk - egy6b k6rd6sek mellett - a

kdnywizsg6lat tewezett hat6k<ir6t 6s iitemez6s6t, a konywizsg5lat jelent6s
meg6llapit6sait, bele6rfve a Tarsasiig altal alkalmazott bels6 kontrollnak a
kdnywizsg6latunk soran dltalunk azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is, ha voltak
ilyenek.
Felsot6rk6ny, 2020. 6prilis
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