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Vdlemeny

Erv6gezt.rik a Knnariv Eunopa Noxpnorrr Krr. (,,a Tarsas6g") 20rg.6vi egyszenisitett

6ves beszamol6janak konywizsgllatitt,amely egyszerusitett 6ves beszlmol' a2019' december

3l-i fordul6napra k6sziteit m6rlegb6l - melyben az eszkozok 6s forrasok egyezb v6gdsszege

l3.2llEFt, az ad,zott targy6vi .r.d.eny iSO n Ft-(nyeres6g) -, 6s azrryar(ezen idgngnttal

vegzod; i.izleti 6vre vonatkoz6 .r.a.nenyilimutatasb6l, valamint a sz6mviteli politika jelentos

elemeinek osszefoglalas6t is tartalmaz6 kieg6szit6 mellekletbol 6ll'

v6lem6nytink szerint a mellekelt egyszeriisitett eves beszamol6 megbizhato 6s val6s k6pet ad a

Tarsas6g 2019. december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s p6nztigyi helyzet6r6l' valamint az ezen

idoponttal vegzodo iizleti 6vre ,onatkor6 jovedelmi helyzet6rol a lvlagyargrsz6gon hatSlyos' a

szamvitelrol sz6lo 2000. 6vi c. torv6nnyel osszhangban (a tov6bbiakban: "szamviteli 
t6rv6ny")'

AvdlemdnY alaPja

Konywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6tati Standardokkal osszhangban 6s a

kdnywizsg6latra vonatkoz6 - Md;; rszagoi hatalyos - t0rv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok

alapjan hajtottuk vegre. pzen staniardok 6-rtetm6ben fenn6ll6 feleloss6giink bovebb leiras6t

jelent6si.ink,yA.konywi zsgil6egyszenisitett 6ves beszamol6 kdnywizsg6lat66ttval6 felel6ss6ge"

szakaszatafialrnazza.

FtiggetlenekvagyunkaTarsas6gtolavonatkozl,Magyarorsz6gonhatalyosjogszabalyokban6sa
Magyar Kdnywizsgaloi Kamaru ,, A kony*izsg6l6i hivatas magatartasi (etikai) szab6lyair6l es a

fegyelmi eljarasr6i sz6lo szab6lyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kerdesek

tekintetdben a Nemzetkozi Etikai standardok restiilete 6ltal kiadott ,,Konywizsgilok Etikai

K6dexe,,-be n (ZIESBA Kodex-ben) foglaltak szerint, 6s megfeleliink az ugyanezen normakban

szereplo tovdbbi etikai eloir6soknak is'

Meggyoz6ddsiink,hogyazaltalunkmegszerzeff,konywizsgSlatibizonyit6kelegendo6s
megfelelo alapot nyrijt v6lem6nyi'inkhoz'

A vezetis [ds az irdnyittissal megblzott szemilyek] feletdssdge az egyszerils[tett ives beszdmolddrt

A vezet6s felelos az egyszenisitett 6ves besz6molonak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban

trirteno 6s a var6s bemutat6s kovetermdnyenek megfelero elk6szit6s66rt, valamint az olyan
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belso kontroll6rt, amelyet a vezet6s sziiksegesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akirr

csal6sb6l, ak6r hib6bol eredo l6nyeges hib6; fllit6stol mentes egyszeriisitett 6ves beszamol6

elk6szit6se.

Azegyszerisitett 6ves besz6mol6 elkdszitese sor6n a vezet6s felelos azert, hogy felmerje a

T6rsas6gnak a v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 k6pesseg6t 6s az adott helyzetnek megfeleloen

kozzetegyea vdllalkozas folyiat6s6val kapcsolatos iriformaci6kat, valamint a vezet6s felel a

v6lalkoz6s folytat6sanak elv6n arapur6 egyszenisit-ett 6ves besz6mol6 dssze6llit6s66rt' A

vezet6snek a v6llalkoz6s folytat6s6nak 
"tneuot 

kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az

6rv6nyesiil6s6t elt6ro rendelkezes nem akadillyozza, illetve a v611a1koz6si tev6kenys6g

folytat6sanak ellentmondo t6nyez6, kdriilm6ny nem 611 fenn'

Az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek felelosek a T6rsas6g p6nziigyi besz6mol6si

fo ly amatanak fe liigY el eteert'

A khnyvviugtil, egyszeriisitett dves beszdmold kdnyvviugtilatddrt val6 felelfissdge

A konywizsg6lat sor6n celunk kello bizonyoss6got szerezni arrol, hogy az egyszerisitett 6ves

besz6mol6 egesze nem tartalmaz aktr 
"rderbol, 

ak6r hib6bol eredo l6nyeges hibSs 6llit6st'

valamint *, rr)gy ennek alapj6n a v6lem6nyi.inket tartalmazo fiiggetlen konyvvizsg6loi

jelent6st bocsassintc ki. A kell6 bizonyoss6g tnugu.t fokir bizonyoss6g, de nem garancia arra'

hogy a Magyar Nemzeti Konywizsgatati staiaa.J$r<a dsszhangban ewdgzett kdnywizsgdlat

mindig felt6rja az egyebk,nt l6te"zo l6nyeges hib6s -6l1it6st' 
A hib6s 6llit6sok eredhetnek

csal6sb6l vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnet *iiortitn"k, ha 6sszeni lehet az a virakoz6s, hogy

ezek 6nmagukban vagy egyiittesen befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszenisitett 6ves

besz6mol6 alapj6n meghozott gazdas6gi ddnt6seit'

A Magyar Nemzeti Kdnywizsgalati Standardok szerinti kdnywizsg6lat egesze sor6n szakmai

megitEiest alkalmazunk es szakmai szkepticizmust tartunk fenn'

Tov6bb6:

. Azonositjuk 6s felm6rji.ik az egyszerisitett 6ve.s besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l

eredo l6nyeges hibd 6llit6sa-inak kock6zatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen

kockazatok kezel6s6re alkalmas konywizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegendo 6s

megfelelo k6nywizsg6lati bizonyit6koi ,r.trtink a v6lemdnyi.ink megalapoz6s6hoz' A

csal6sb6l 
"r"d6 

l6ny"!es hib6s allit6s fel nem tar6sdnak kock6zata nagyobb, mint a hib6b61

ered66, mivel a csal6s mag6ban foglalhat- osszej6tszast, hamisit6st, szand6kos

kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feltilir6s6t'

. Megismerjiik a kdnyvvizsg6lat szempontj6bol relev6ns belso kontrollt annak 6rdek6ben'

hogy olyan ktlnywizsg alati eljarasokat tlrvezztink meg, amelyek az adott k0r0lm6nyek

kozott megfeleloek, de nem azdrt, hogy a Tarsas6g bels6 kontrolljanak hat6konys6g6ra

vonatkoz6an v6lemdnyt nyilv6nitsunk'

. Ert6keljiik a vezet6s dltal alkalm azotl szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezetds 6ltal

k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6 db kdzzetetelek 6sszenis6g6t'

. Kdvetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6rol a v6llalkoz6s

folytat6s6nak elv6n alapulo egyszeiisitett 6.ve1 besz6mol6 ossze6llit6sa, valamint a

megszerzett kdnyvvizsg6lati 
"bizonyit6k alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges

bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy felteGlekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s

k6tseget veth-etnet fel a T6rsas6g vatlatkozas folytat6s6ra va16 k6pesseg6t illet6en'

Amennyibe n azt a kovetkeaeiist"vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 611 ..f:*,
fiiggetlen k6nywizsg6l6i jelentdsiinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszenisiteff

6ves besz6mol6ban 16vo kapcsol6d6 k,zzetetelekre' vagy ha a kozzet6telek e tekintetben

nem megfelel6ek, min6siteniink kell v6lem6nyiinket. Kovetkeztet6seink a fiiggetlen
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k6nywizsg6l6i jelent6siink d6tum6ig megszerzeff k<inyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak'

J6v6beli esem6nyek vagy felt{telek azonban okozhatj ttk azt, hogy a Tarsas6g nem tudja a

v6llalkozast folYtatni.

Ert6keljiik az egyszerasitett 6ves beszamol6 6tfog6 bemutat6s6t, fel6pit6s6t 6s tartalmSt,

bele6rtve a kieg6szito mell6kletben tett kozzeteteleket, valamint 6rt6keljtik azt is, hogy az

egyszenisitett 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek

val6s bemutat6sa.

Az iranyitassal megbizott szem6lyek tudomas ira hozzrtil< - egy6b kerd6sek mellett - a

kdnywizsgalat tervJzett hatokdr6t 6s iitemez6s6t, a kdnywizsgalat jelent6s meg6llapitasait,

bele6rtve a Tarsas6g altal alkalrnazott belso kontrollnak a kOnywizsgalatunk soran 6ltalunk

azonositott jelentos hianyoss6gait is, ha voltak ilyenek'

Szolnok,2020.mttuS 23.
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