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A Magyar Term6szetv6d6k Sztivets6ge Elntiks6ge r6sz6re
V6lemdny
Elv6geztiik a Magyar Term6szetvdd6k Szdvets6ge (1091 Budapest, Ulloi rit 91,/b, bir6sdgi v6gz6s
szima:2329911989/1) mell6kelt 2017. 6vi egyszenisitett 6ves besz6mol6janak a krinywizsgilatAt,
amely egyszenisitett 6ves beszamol6 a 2017. december 31-i fordul6napra elkdszitett m6rlegb6l
melyben az eszkdztik 6s forrfsok eryez6 v6gtisszege 32.600 eFt, a ad6zott eredm6ny 16eFt,
nyeres6g -, 6s az ezen id6po nllal vlgzodo 6vre vonatkoz6 eredmdny kimutat6sb6l, valamint a
szamviteli jelentds elemeinek dsszefoglalAset is taftalmaz6 kieg6szit6 mell6kletb6l 6ll.

-

V6lemdnyem szerint a mell6kelt egyszeriisitett 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a
Trirsas6g 2017. december 31-6n ferur6li6 vagyoni 6s p6nztigyi helyzellrol, valamint az ezen
id6ponttal vdgzodb iizleti 6we vonatkoz6 jdvedelmi helyzet6r6l a Magymorszirgon hatdlyos, a
szrimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6nnyel dsszhangban (a tov6bbiakban: ,,szrimviteli tdrvdny").

A v6lem6ny alapja

Kcinywizsg6latomat a Magyar Nemzeti Krinywizsgrilati Standardokkal dsszhangban 6s a
kdnywizsgiilatra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - trirv6nyek ds egy6b jogszabdlyok alapj6n
hajtottam v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fennrill6 felel6ssdgem b6vebb leir6s6t jelent6sem ,,A
kdnywizsgdl6 egyszenisitett dves besz6mol6 krinlvvizsg6latii6rt val6 feleloss6ge" szakasza
taxtalmazza.

Fiiggetlen vagyok a trirsas6gt6l a vonatkoz6, Magyarorsziigon hatdlyos jogszab6lyokban 6s a Magyar
Kdnyrwizsg6l6i Kamara,, A k0nlwvizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szab6lyair6l 6s a fegyelmi
eljanisr6i s2616 szabiiyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintetdben a
Nemzetkdzi Etikai Standardok Testtilete riltal kiadott ,,Kdnlwizsgril6k Etikai K6dexe"-ben (az
IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s meglelelek az :ugyanezer, normiikban szerepl6 tovebbi
etikai eltiir6soknak is.
Meggy6z6d6sem, hogy az dltalam megszerzett kcinywizsgdlati bizonyitdk elegend6 ds megfelelo
alapot nyfjt v6lem6nyemhez.

Ery6b informici6k: A ktizhaszntsrigi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a Magyar Term6szetv6d6k Sz6vets6ge 2017 . 6vi k6zhasznusigi mell6klet6b6l
iillnak. A vezetds felel6s a k6zhasznris6gi mell6kletnek a 350/201l. (XII.30.) Kormiinyrendelet
vonatkoz6 el6irAsaival 6sszhangban td(6n6 elk6szitdsd6rt. A ftiggetlen k6nyvvizsg6l6i jelent6sem
,,V6lem6ny" szakasz6ban az egyszenisitett 6ves besziiLrnol6ra adott v6lem6nyem nem vonatkozik a
kdzhasznus6gi mell6kletre, 6s a kdzhasznfs6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocsdtok ki semmilyen
form6jri bizonyoss6got nyijt6 kdvetkeztet6st.
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Az egyszeriisitett 6ves beszrimol6 irltalam v5gzetl k<inywizsgrilatdval kapcsolatban az 6n
felel6ssdgem a kdzhasznris6gi melldklet iitolvas6sa ds ennek soriin annak m6rlegel6se, hogy a
kdzhasznris6gi melldkletben foglalt egy6b informrici6k ldnyegesen ellentmondanak-e az
egyszeriisitett 6ves beszrimol6nak vagy a kdnywizsgalat sordn szerzett ismereteimnek, vagy
egy6bk6nt irgy tiiLnik-e, hogy azok ldnyeges hibAs 6[it{ist tartalmaznak. Ha az elv6gzett munkiim
alapjrin arra a kOvetkeztet6sre jutok, hogy a kdzhasznts6gi melldklet l6nyeges hibris rillit6st
tafialmaz, kdtelessdgem err6l 6s a hib6s 6llittis jelleg6r6l jelent6st tenni. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni val6m.

A vezet6s

A

6s az

ir6nyitdssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszdmol66rt

vezet6s felel6s az egyszeriisitett 6ves besz6mol6nak a sziimviteli tdrv6nnyel dsszhangban tdrt6n6

6s a va16s bemutatas k6vetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s6drt, valamint

az olyan bels6 kontroll6rt,
arnelyet a vezetds sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akrir csal6sb6l, ak6r hib6b6l
ered6 l6nyeges hibas Ailitast6l mentes egyszeriisitett 6ves beszrimol6 elkdszitdse.

Az

egyszeriisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezet6s felel<is azert, hogy felm6{e a
T6rsasdpak a vdllalkozAs folytat6srira val6 k6pess6gdt 6s az adott helyzetnek megfelel6en
kdzzdlegye a viillalkozris folyat6srival kapcsolatos informiici6kat, valamint a vezetds felel a
vrillalkozas folytatisrinak elvdn alapul6 egyszenisitett dves beszrimol6 cissze6llitdsridrt. A vezet6snek
a vrillalkozas folltat6sdnak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 6rv6nyesiil6sdt eltdr6
rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a vdllalkozisi tev6kenysdg foly'tatdsdnak ellentmond6 t6nyez6,
kdriilmdny nem 6ll ferur.

Az irlnyitrlssal megbizott

szemdlyek felel6sek

a Tarsas6g p6nziigyi beszrirnol6si

folyamatrinak

feltigyeletd6rt.

A kdnywizsgfl6 eryszeriisitett 6ves beszdmo16 ktinywizsgilatf6rt va16 felel6ss6ge

A

kdnywizsg6lat sor6n c6lom kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszenisitett 6ves
beszimol6 eg6sze nem tafialmz ak6r csalasb6l, akdr hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint
az, hogy emek alapj6n a v6lemdnyemet larlalmazo fiiggetlen kcinyvvizsg6l6i jelentdst bocsdssak ki.
A kell6 bizonyossig magas fokir bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Kdnywizsgrllati Standardokkal dsszhangban elvdgzetl kdnywizsg6lat mindig felt6rja az egyebkent
l6tez6 l6nyeges hib6s 6llit6st. A hib{is rillit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l, ds l6nyegesnek
min6stilnek, ha 6sszeni lehet az a viirakoz6s, hogy ezek dnmagukban vagy egyiittesen
befoly6solhatjrik a felhaszndl6k adott egyszenisitett 6ves besz6mol6 alapjrin meghozott gazdas6gi
ddnteseit.

A

Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardok szerinti kcinyrwizsg lat egdsze sorrin szakmai
megitdl6st alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Tov6bb6

- Azonositom

ds felm6rem az egyszenisitett 6ves besz6mol6 akrir csal6sb6l, akrir hibdb6l ered6
l6nyeges hibas 6llitisainak a kockizatait, kialakitom 6s v6grehajtom az ezen kockiizatok
kezel6s6re alkalmas kdnywizsg6lati eljrir6sokat, valamint elegend6 6s megfelel<i
kdnywizsgalati bizonyit6kot szerzek a v6lem6nyem megalapozas6hoz. A csakisb6l ered6

l6nyeges hibas 6llitas fel nem trirrisrinak a kockiizata nagyobb, mint a hib6b61 ered66, mivel a
t6ves

csaLis magdban foglalhat Osszej6tszrist, hamisit6st, sztind6kos kihagy6sokat,
nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

-

Megismerem a k6nywizsg6lat szempontjdb6l relev6ns bels<i kontrollt annak 6rdek6ben, hogy
olyan kdnywizsg6lati eljrir6sokat tervezzek meg, amelyek az adott kdriilm6nyek kdzdtt
megfelel6ek, de nem az€rt, hogy a Trirsasdg bels<i kontrollj6nak hatdkonys6gara vonatkoz6an
vdlem6nyt nyilvrinitsak.

- Ilrt6kelem a

vezel6,s altal alkalmazott sziimviteli politika megfelelosdg6t 6s a vezet6s dltal
k6szitett sziirnviteli becsldsek ds kapcsol6d6 kdzzdtdtelek 6sszenis6g6t.

- Kdvetkeaet6st vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezet6s rdszdr5l a v6llalkoz6s
folfatasdnak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 dsszeiillitrisa, valamint a
megszerzett kdnlwvizsgrilati bizonyitdk alapjan arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalansiig

olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelentris k6tsdget vethetnek fel
a Tiirsasiig vdllalkoz6s folytat6sdra val6 k6pess6g6t illet<ien. Ameruryiben azt a kdvetkeztet6st
vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g rill ferur, fiiggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsemben fel
kell hivnom a figyelmet az egyszenisitett dves beszdmol6ban l6v6 kapcsol6d6 kdzzdt6telekre,
vagy ha a kbzz€tdtelek e tekintetben nem megfelel<iek, min6sitenem kell vdlem6nyemet.
Kiivetkeztet6seim
fliggetlen kdnywizsg6l6i jelent6sem d6tumaig megszezett
kdnywizsgrilati bizonyit6kon alapulnak. Jciv<ibeli esemdnyek vagy felt6telek azonban
okozhatjil< azt, hogy a Tarsas6g nem tudja a v6llalkozAst folltatni.

a

- Ert6kelem az

egyszerissitetJ 6ves besz6mol6 ritfog6 bemutat6s6t, fel6pitds6t 6s tartalm6t,
beledrtve a kiegdszit<i melldkletben tett k6zz6t6teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az
egyszenisitett 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolgiil6 tigyletek 6s esemdnyek val6s
bemutat6sa.

- Az ininyitassal megbizott szem6lyek tudomiisara hozom

-

-

egy6b k6rd6sek mellett a
jelentSs meg6llapitasait,
a
k6nywizsg6lat
6s
iitemez6sdt,
kdnlruvizsg6lat tervezett hat6k<ir6t
beledrtve a Tiirsas6g riltal alkalmazott bels6 kontrollnak a kdnywizsgiilatom sorAn 6ltalam
azonositott jelent6s hirlnyossdgait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2018. m6jus 17.
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