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Vilemeny

Elv6geztiik a ,rMAGYnn Ffr,nnLABOR SnnVICnS" Krf. (,,a Tarsas6g") 202t' 6vi

egys-enisitett 6ves beszamol6janak k<inywizsgillatit, amely egyszenisitett 6ves beszimol6 a

2b21. december 3l-i fordul6napra k6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkdzok 6s foniisok egyezo

v6grisszege 80.917 EFt, az ad6zotttargy6vi eredm6ny -1.073 E Ft (vesztes6g) -, 6s aztgyanezen

id6ponttal v1gzodo iizleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatasb6l, valamint a szamviteli politika

jelent6s elemeinek risszefoglalas6t is tartalmaz6 kieg6szit6 mell6kletbol all.

V6lem6nytink szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves besz6mol6 megbiztrat6 6s val6s k6pet ad a

Tarsas6g 2021. december 31-6n fennall6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzeter6l, valamint az ezen

id6ponttal vegzodo tizleti 6we vonatkoz6 jovedelmi helyzetdrol a Magyarorsz6gon hatiilyos, a

szamvitelrdl sz6l6 2000. 6vi C. torv6nnyel cisszhangban (a tov6bbiakban: ,,szdrnviteli tdrv6ny").

Avdlemdny alapja

K6nywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti K<inywizsg6lati Standardokkal osszhangban 6s a

k<inywizsgalatra vonatko z6 - Magyiarorsz6gon hat6lyos - tcirvdnyek 6s egy6b jogszab6lyok

alapj6n traltotnrt< v6gre. Ezen standardok 6rtelmdben fennallo feleloss6giink bovebb leir6siit

ietentestint,,Ak<inywizsgil6 egyszenisitett 6ves beszamol6 konywizsgiia1alrt val6 felel6ss6ge"

szakaszatartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a Tarsasrlgt6l a vonatkoz6,Magyarorszfugonhatrllyos jogszabalyokban 6s a

Mugy* K<inywizsgal6i Kamara,, Akd,nywizsgtl6ihivatils magatart6si (etikai) szabalyair6l 6s a

fegyilrni etjarasr6f szol6 szabiiyzatd'-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek

tekintet6ben a Konywizsg6l6k Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete 6ltal kiadott

,J.{emzetkdzi etikai kodex kamarai tag kdnyvvizsg6l6knak (a nemzetk<izi fiiggetlens6gi

standardokkal egybefoglalva)" cimri kdzikcinyv6ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s

megfeleliink azvgyanezen norm6kban szereplS tov6bbi etikai el6irasoknak is.

Meggy6zod6siink, hogy M 6ltalunk megszerzett kdnywizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s

megfelelo alapot nyijt v6lemdnytinkhdz'
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A vezetis [is az irdny[tdssal megbfzott szemilyekJ feletfssdge az egtszerilsitett ives beszdmolddrt

A vezet6s felel6s az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tcirv6nnyel <isszhangban

trjrt6no 6s a val6s bemutat6s k6vetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan

bels6 kontrollert, amelyet a vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 v6ljon azakht

csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llft6st6l mentes egyszenisitett 6ves besz6mol6

elk6szitdse.

Az egyszerisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezetls felel6s azdrt, hogy felmdrje a

Tarsas'6gnak a v6llalkoz6s folytatrisara val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en

kozzetegye a viilalkoz6s folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a

v6llalkoi6s folyat6s6nak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besziimol6 6ssze6llit6sa6ft. A

vezet6snek u .railulkoz6s folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az

6rv6nyesiil6s6t elt6r6 rendelkez6s nem akadiiyozza, illetve a v6llalkoz6si tev6kenys6g

folytat6sanak ellentmond6 t6nyezo, ktiriilm6ny nem 6ll fenn.

Az irdnyftdssal megbizott szem6lyek felel6sek a Tarsas6g plnzijgyi besz6mol6si

folyamat6nak feliigYelet66rt.

A k d nyw iu g ri I ti e gt s ze r [is ft e tt dv e s b e s zdmo 16 k d nyw iu g ti I at d 6rt v a I d fe I e l6s s d g e

A k6nyvvizsg6lat sor6n cdlunk kello bizonyoss6got szerczni arr6l, hogy az egyszerisitett 6ves

besz6mol6 egesze nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st,

valamint az, hogy ennek alapj6n a vdlem6nyi.inket tartalmaz6 fiiggetlen ktinlvvizsg6l6i
jelent6st bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokir bizonyoss6g, de nem garancia arra,

hogy u Magyar Nemzeti Kcinywizsg6lati Standardokkal cisszhangban elvdgzett k<inywizsg6lat

*ittaig feliarja az egyebkent letezo l6nyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek

csalrlsb6l vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek minostilnek, ha 6sszeni lehet az a vitrakozfts, hogy

ezek onmagukban vagy egyiittesen befolyfsolhatj6k a felhaszniil6k adott egyszenisitett 6ves

besz6mo 16 alapj an me ghozott gazdasdgi dont6 seit.

A Magyar Nemzeti K<inywizsgalati Standardok szerinti konywizsgiiat egesze sor6n szakmai

megit6l6st alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

. Azonositjuk 6s felm6rjtik az egyszenisitett 6ves besz6molo akar csal5sb6l, ak6r hib6b6l

ered6 l6nyeges hib6s 6llit6sainak kockdzatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen

kockazatok lezel6s6re alkalmas kdnywizsg6lati eljar6sokat, valamint elegend6 6s

megfelel6 kcinywizsgilati bizonyit6kot szerziink a v6lem6nyiink megalapozitsithoz. A
csal6sb6l eredo l6nyeges hibds 6llit6s fel nem tar6s6nak kockfuata nagyobb, mint a hib6b6l

ered66, mivel a csal6s magdban foglalhat <isszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nd6kos

kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feltilir6s6t.

. Megismerjiik a konywizsg6lat szempontj6b6l releviins bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,

hogy olyan k<inywizsgillati eljardsokat tervezzink meg, amelyek az adott kdrtilm6nyek

k6z<itt megfelel6ek, de nem azdrt, hogy a Tarsasiig bels6 kontrolljanak hat6konys6g6ra

vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsunk.

. Ert6keljtik a vezet6s 6ltal alkalmazott szitmviteli politika megfelel6s6gdt 6s a vezet6s 6ltal

k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6 d6 kdzzetetelek 6sszenis6g6t.

. Kovetke ztetlst vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rcszerol a v6llalkoz6s

folytat6sanak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besz6mol6 cissze6llit6sa, valamint a

megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyit6k alapjan arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges

bizonytalans5g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s

k6ts6get vethitnek fel a T6rsas6g v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 k6pess6g6t illetoen.
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Amennyibe n azt a kdvetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn'

fiiggetlen kcinywizsg6l6i jelentdsiinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszenisitett

6ves besz6mol6ban lZv6 kapcsol6d6 kdzzetetelekre, vagy ha akdzzet6telek e tekintetben

nem megfelel6ek, min6sitentink kell vdlem6nytinket. K<ivetkeztet6seink a fiiggetlen

kctnywizig6l6i jelent6stink d6tum6ig megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyit6kon alapulnak.

lovobeli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatj irk azt, hogy a T6rsas6g nem tudja a

v6llalkoz6st folytatni.

Ert6keljiik az egyszenisitett 6ves besz6molo 6tfog6 bemutat6s6t, fel6pit6s6t 6s tartalm6t'

bele6rtve a kieg6szit6 mell6kletben tett kozzeteteleket, valamint 6rtdkeljiik azt is' hogy az

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

val6s bemutat6sa.

Az nanyitissal megbizott szem6lyek tudomtsira hozzl.*- - egy6b k6rddsek mellett - a

kcinywizsg 6lat tewezett hat6k<jr6t 6s iitemez6s6t, a k<inywizsgalat jelentos meg6llapitasait,

beleerrve a tarsasag altal alkalmazott belso kontrollnak a k<inywizsgrllatunk soran 6ltalunk

azonositott jelentos hianyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Szolnok, 2022. 6prilis 1.

Krajcsnd Dezs6fi Katalin
igazgato

Tisza Bross Audit Konyvvizsg6lo 6s

Gazdas6gi Tan6csad6 Kft
Nyilvantart6si sz6m: 000846
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