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Tulajdonos{nah

V6lem6ny

Elr,6gezttik a F6ti Kdzszolgiltat6 Kiizhasznri Nonprolit Ktt. (..a Tarsasdg") 2017 es,i egl,szeriisitetl
dves beszanol6idnak koqr,r,izsgdlatdt, anely eg,szenisitett 6r,es beszfulolo a 2()17. decenrber. 3l-i
fordnl6napra keszitett m6r1egb61 - melvben az eszkozok es fbrrrisok eryez,o vdgosszege 245.438 E Ft. az
adozofi.ltfug5,evi eredtneut, 4.142 E Ft nyereseg-, es az Lrgyallezpn id5ponttal :,egzod6 iizleti dvre
vouatkoz,o eredrueul'kiurutatdsb6l, r'alamilt a szillrriteli politrka ielent6s elerneiuek osszefoglaldsdt is

tartalmaz6 kregeszit6 melleklel.b6l dll.

Velemenl,rink szerilt a mellekeit eg),szenisitett dves beszdmol6 rnegbizhat6 es rral6s kepet ad a Tdrsasag
2017 december 3l-en ferurallo rragyoui es penziigl,i hel-yzeterol. r'alaurilt az ezlt iclclpontlal tegzoclo
iizleti errre vonatkozoiovedelrri helyzeter6l a Magyarorsz6gon hat61yos, a sz6mvitelr6l szoi6 2000. evi C.

ton,erurl'el osszhangb an (a tovribbiakbau :,.szdnl'iteli ton,6nr,").

A r'6lemdn)'nlapja

Konlrl,izsgdlatunkat a Magl'ar Nemzeti Ilonr'rtizsgdlati Standardold<al osszhangban es a

konyn,izsg6latra vonatkozo - Mag5,arorszdgon hatdll'os - ton,enyek es eg1'6b -jogszabdlyok alapidn
hajtottuk vegre. Ezen standardok drtelmeben lerurdll6 fele16ss6gun1' b6r,ebb leirdsdt ielentdsiir* ..A
korrlln'izsg6l6 egysTeLitil"tt 6r'es beszdmol6 kony11,i75 gflatdeftr,al6 felelclssege" szakasza tatlalrnzz,a.

Fiiggetlenek vagltruk a Tdrsasdgr6l a vonatkoz6, Magyarorszdgon hatdlyos jogszabdll,okban es a Mag1,s1'

I(ori1r1,i25g5l6i Kamara ., A koryrn,izsg6l6i luyatiis nagatartdsi (etikai) szab6ly'air61 6s a fegl,ellri
ell6rdsr6l szolo szabdll,zata"-ban, valamint az eznkbet nem rendezett k6rd6sek lekilteteben a Nenzetkozi
Ettl<ai Standardok TestLilete dltal kradotl ,$on1,r,r.izsgdl6k Etikai Kodexe"-ben (az IESBA K6dex-ben)
foglaltak szerint, es meg[eleliink)az ug1's11szen nomrdkban szerepl6 tovdbbi etikai el6iriisoknak is.

Megglrszo4.siink- irogv az dltalunk ttegsznrzett konn,r'izsgdlati biz-onyitek elegend5 es megfelelo alapot
nvir j t i,elcnreuvenrti rrlJroz.

E g.vdb info rm tlci tik : A liiizh asznris 6gi mell6klet

Az eg1,'eb infonndci6k a F6ti Kiizszolgrlltat6 Ktizh:rsznf Nonprofit Kft. 2017 es,t liozhasznirsdgi
mell6kleteb6l dllnak. A r,ezetes felelSs a kozhasznirsdgi mellekletneli a 3-t0/201i. (XiI 30 )
Konndrtyrendelet vouatkoz6 el6ir6saival osszhangbal tor16n6 elkesziteseert A fiiggetlel
konv1r1ri2sg6l6i ielentesiiuk ,,Velerlen),r' rrut urrAban az eg)'szenisitett dves beszdnoldra adott
vdleureu),iiuk ueur vonatkozik a kozhasznirsdgi rneildkletre, es a l<ozhasznirsagi melleliletre
vouatkoz6an ueur bocsdflrnk ki sernrnil),en fomrdiir bizonyoss6got uyirjt6 kovetkeztetest,

Az egJ,szenisitett dves besztinol6 6ltalunk \/egzelt konl,r,r,izsgrilatdval kapcsolatban a mi
felel6ssdgiink a kozhaszrirsdgi mell6klet dtolvas6sa es ennek sordn annak merlegelese, hog1, a

kozhasznirsdgi rnelldkletben foglalt eg;'6b informiici6k lenl'sgesen ellentrnondanak-e az eg)/szeriisitell
6r,es besz6urolonak r/agy a l<onf ivizsgdlat sordn szerzett ismereteurlnek. r'agv egl'ebkent fg1,tii1ift-e.
hogy azok lettveges hibds allitdst tartalmaznak. Ha az e|\egzell runnkdnk alapi6n arra a

kovetkeztet6sre iutunl<. hogy a liozhasznirsdgi melleklet ldnysger hibds 6llitdst lartahuaz-
kotelessegiink err6l es a hibds dllitds ielieger6l jelentest tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni

t,alortk



A vezetds 6s az irrin5'i16ssal megbizott szemdlyeh l'elel6ss6ge az egyszeriisftett 6ves beszfmol66rt

A vezetds felel6s az egyszeiisitett dves besz6rnol6nali a sz6mrriteli ton,eruryel osszhangban tortdno es
a val6s bemutat6s kor,etelnen),dnek tnegfelel6 elkesziteseert. r,alamilt oz oly,a1 bels6 koltrollert.
anrelyet a vezetds sztiksegesnek tart ahhoz, hogy lehet6ve rrdljon az akar csal6sb61, akar hibdb6l
ered6 lenyeges hibds 6llitrist6l mentes egyszeriisitett dves besziirnol6 elkeszit6se.

Az egyszerisitett dves besziiLmol6 elk6szit6se soran a vezetes felel6s a26fl, hogy fellrdrie a

Tarsas6gnak a r,6llalkoz6s folytatdsrira val6 kepess6 get es az adott helyzetnek megfelel6 enkozzetegye
a vitllalkozits folytat6s6rral kapcsolatos infonldci6kat, r,alamint a vezet6s felel a vdllalkozds
folyat6srinak elvdn alapul6 egys2er,iritett eves beszamol6 osszedllitdsiiert. Avezelesnek a r,dllalliozas
folytatiisrinak elveb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 6rvelyesiiles6t elter6 rendelkezes 

'emakaddlyozza. illeh,e a r,6llalkoz6si ter,6kenys6g folytatds6nak ellenfllon do tenl,sTg,koriilmenl, neni 6ll
fenn.

Az irtnyittssal uregbizott szemdlyek felelcisek a T6rsasiig penztigyi beszdrnoliisi folyamatdnak
feliigyelet66rt.

A kiinyvvizsgril6 egl'szerfisitett 6ves beszimo16 kiinyvvizsgilati6rt vaki I'elel6ss6ge

A kony'vi2sgdlat sordn celunk kell5 bizonyossdgot szerezti arr61, hog-v az egyszerutsiteft di,es
beszdmol6 egesze nem tartahnaz akir csalasb6l, akdr hib6b6l ered6 lelyeges hibds rillitdst, r,alamint
az,hogy ennek alap.;dn a ydletrrdnytinket twtalttazo fiiggetlen konyrruizsg6loi jelentest bocsiissunk ki.
A kell6 bizonl'ess{g nagas fokir bizonyossiig, de rleln garallcta arra, hogy a Magyar Nemzeti
Konyr,vizsgrilati Standardokkal osszhangban els,egzett konyr.rrizsg6lat mindig feltdrla az egydbkent
letezS lenyeges hib6s illitdst. A hib6s dllitdsok eredhehrek csaldsb6l vagy hibdb6l, ds lenl,egesnek
nrinosiiltrek, ha esszer[i lehet az avtrakoz(ts, hogy ezek onmagukban vagy eg1'qttese' befolydsolhatjrik
a fellraszn6l6k adott egyszenisitett 6ves beszdmol6 alapjrin rneghozott gazdasfryi donteseit.
A Magy21'\smzeti I(ony"r,vrzsgiiatt Standardok szerinti konlm,izsgdlat egesze sor6n szakmai rlegitelest
alkalnazuril< es szakmai szkepticianust tartunk fenn.

Tov6bbd:

' AzotrositjLrk 6s felm6rjtik az egyszer(isitett eves beszdmol6 ak6r csaliisb6l, ak6r hibrib6l eredo
ldnyeges hibis 6llitdsa'rak kockdzatait, kialakitl'k es v6grehaltjuk az eze' kockdzatok
kezeldsdre alkahnas konyr.r,izsgiilati elj6rrisokat, rralamint elegend6 es megfelel6
konyvvizsg6lati bizonyitdkot szerziink a r,6lem6nytink megalapoz6siihoz. A csal6sb6l ered6
lenyeges liib6s dllit6s fel nem tarrisdnak kocktzata r-ragyobb, mint a hibdb6l eredcid, rrivel a

csal6s mag6ban foglalhat osszej 6tsz6st, hamisit6st, szdnddkos krhagyasokat, tdyes
nyilatkozatokat, r,agy a bels5 kontroll feliilirrisrit.

' Megismerliik a konyr,r,izsgdlat szenpontjdb6l relev6ns bels6 kontrollt arurak erdekeben. hogy
olyan konllrvizsgdlati ellardsokat Iervezzrittk ureg, arnelyek az ado11 korti[neur,ze]. L-r-n
negfelel6ek, de nent azefi,hogy a Tarsas6g belscj kontrolljdnak hatekoll,sdgdra yolatkozoal
v6lemenyt nyilr,6nitsunk,

' Ertekeljrik a vezetds iiltal alkalm azott szittnyrteli politika megt'elel6seget es a vezetes iltal
k6 s zitett s z6mviteli becslds ek es k ap c s ol6d o ko zzetetelek e s s zenis d get.

' Kovetkerterc$ vonrurk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s reszercT a r,6llalkozds folytat6sanak
elveu alapul6 egyszenisitett 6ves beszanol6 ossze6llitdsa, rralamint a megszerzett
koul'v1,i25g6lati bizonyitek alapjin arr6l, hogy fennall-e lenyeges bizouyf;1ln11s[g ol1,an
esetneu)'ekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek lelent6s ketseget vethetnek fel a

Tarsas6g viillalkoz6s folytat6sdra val6 kepess6get i11et6en. Anennyiben azt a koyetkeztetest
vou.luk le. hogy lenyeges bizonytalansdg 6ll fenn, fiiggetlen konyvvizsg6ldi ielentesiinkben fe1
kell lrivnunk a figyehuet az egyszenisitett 6ves besziimol6ban lev6 kapcsol od,o kozzetetelekre,
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vagy ha a kdzzetetelek e tekintetben nern rnegfelel<iek, min6sitentink kell v6lenenyiinket
Kovetkeztet6seink a ftiggetlen konywizsg6l6i ielentesiink d6turn6ig negszerzell
konyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. Jovrjbeli esem6nyek yagy feltdtelek azonban
oko zh atj iik azt, ho gy a T tr s as fry n e'r hr dj a a v f llalko zitst fo lyt at'i.
Ert6keljtk az egyszerisitett 6r,es beszarnol6 alfogo bemutat6s6t, felepitesdt 6s tartalmdt,
beleertve a kiegeszitci rnellekletben tett kozzeteteleket, rralanint efi6keliiik a^ rs, Itogy az
egyszenisitett dves leszamol6ban teljesiil-e az alapul szolglilo iigyletek 6s esendl;,ek val6s
bernutat6sa.

Az iranyitriss al rnegbizatr szernelyek tudomiis6ra hoznrk - egy6b k6rdesek mellett - a lonl,rn,iagdlat
teweznn, hat6kor6t 6s iitemezesdt, a konlrrvizsgtl,atielent5s megrillapit6sait, bele6rh,e a T6rsas6g
dltal alkalnazott bels<i kontrolhrak a korylvizsgrilatunk soran dltalunk azonositott ielent6s
hirinyossrigait is, ha voltak ilyenek.
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