FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI
JELENTES

A

SZOTLNOKI MAV FC

KFT. tutajdonosainak

V6lem6ny
Elvdgeztem a SZOLNOKI MAV
FC KJFT. tarsas6g (,,a Tiirsasiig") 201g.€vi
6ves beszdmor6jrinak kdnyw izsgiiaritt,
amely dves besziimol6 a2018'
december 3l-i fordul6n aprakeslit'ettmdrlegb6l
- meryben az eszk6zijk6s forr,sok
egyezf v6gdsszege 749'710 E Ft,
az acll6zotteredm6ny

I-l76.584E Ft (vesztes6gi-, e, azugyanezenid6ponttar

i:#::X,t;i#ffi1:ffi?il;H;ilt"'utat6sb6l,

valamint a sziimviteriporitikajerenios
eremeinek osszerograr6s6r

v6lem6nyem szerint a mell6kelt 6ves
besz6mot6 megbfzhatd 6s var6s k6pet
ad a Tdrsas:ig 201g. december 3l-6n
fenn6ll6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r'i51,
valamint az ezenid6ponttal v6gz6d6iizleti
6vre vonatkoz6 jiivedelmi

lffi','"fi"1,,H?x;,T';j::2^:,?:^trFos,

a

szrimviterr6r sz6r6 2000.

6vi

c.

tiirv6nnyer iisszhangiban

(a

A v6lem6ny alapja
Krinlvvizsgiilatomat aMagyar Nemzeti
l(onyvvizsg6lati Standardokkar osszhangban
es a kdnyvvizsg6ratr a
Magyarorszagon

-

hatalyos

[ffi[-:]::Tff3'J#

-

vonatr<ozo

t6rv6nyek ds egydb jogszabiilyok alapjanhajtottam
vdgre. Ezen standardok drteimdben

,,y:^':."ou'u'-lelentesem

,'A konvwizsg6r6 dves besz6mor6 konywizsg6ra t6ett

vato

Ftiggetlen vagyol< a tarsasdgt6l
a vonatkozd, Magyarorszitgon hatrilyos jogszabiilyokban
ds a Magyar K0nyvvi;usg6l6i
Kamara A kdnywizsgdl6i hivatiis
magaaftSsi(etikai) szab61yar6lds a fegyehxi
"
eljar6sr6l
sz6l6 szabftlyzata,,-ban,
valamint az ezekben nem rendezett
kdrdrisek tekintetdben a Nemzetkozi
Etikai standardok T-estulete dltar kiadott
Etikai l(6dexe"-ben

(az IESBA I(6dex-ben) foglaltak szerint,
ds

"Kdnyvvizsgiil6k

Dgyanezen norm6kban szerepl6 tovtibbi
etikai elcjirdsoknak is.

Htiil;:ffi::'

n"tt az ilttalam messzerzen konvwizsg6iati

megfelerek

az

bizonyitdk elegend6 ds megfelel6 alapot
nyrijr

Egy6b informrici6k : Az fizletijelent6s

Az egydb inform6cidk a SZoLNoKI
Mr\v FC KFT. 2018. dvi iizletijerentdsdb6r
6ilnak. A vezetcs fereros
Uzleti jelentdsnek a sz6mviteli

az
torvdny, illetve egy6b mas jogszabaly
vonatkoz6 el6fr6saival dsszhangban
tcjrtdn6
A ftiggetlen konyvvizsgril6i jelentdsem
,,vdlem eny,, szakaszLban az dves besz6mol6ra
adott
vdlemdnyem nem vonatko zik az
izleti jek:ntdsre.

elkdszftdsddrt'

Az dves besz6mol6 illtalam vegzettkOnyv'vizsg6lat6val
kapcsolatban felel6s segem aziizleti jelentes
6tolvasiisa es
ennek sor6n annak mdrlegeldse,
hogy az szletijelentds ldnyegesen elrentmond-e
az
dvesjeszamol6nak
vagy a
konyvvizsgalat soriin szerzert ismereteimnek,
vagy egydbkdnt rigy tiinik-e, hogy az
ldnyeges hib6s 6llftdst
tartalmaz'Haazelvegzett munk6m
alapjanarra a kcivetkeztetdsre jutok,
hogy azegy€binform6ci6k

6llit6st tartalmaznak kcitelessegem er6l

dsr

a

ldnyeges hib6s

hibiis rillftris jellegdrol jelent6st tenni.

A sz6mviteli torvdny alapiin feleloss6gem
tov6bb|annak megftdl6se, hogy azozleti jelentds
a sziimviteli torveny,
illetve egydb mris jogszabiily vonatkoz6
eidfr6saival dsszhangban van-e, ds errol,
valami
ntazijzretjjelentds
ds az
dves besz6mol6
6sszhangj616l vdlemdny n)rilv6nit6sa.

vdlemdnyem szerint a SZoLNOI(I

MAv FC KFT.2018.6vi tizletijelentdse minden
rdnyeges

vonatkoz6sban
SZoLNOKI MAv FC I(FT' 2018. dvidves
besziimo loiavalds a sz6mvitelitorvdny
vonatl<ozo
el6iriisaival' Mivel egydb m6s jogszab6ly
a Tdrsas 69 szitmira nem ir el6 tovdbbi
osszhangban van a

jelentdsre, ezefi. e tekintetben
nem mondok vdlemenvt.
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kiivetelmeny

ekeL

az izlerj

Az tizletijelentdsben miis jellegii ldnyeges
ellentmond6s vagy ldnyeges hib6s iillit6s sem jutott
tekintetben nincs jelentenival6m.

e

a

tudom6somra, igy

A vezet6s 6s az irdnyftrissal megbfzol.t
szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszrimol66rt
A vezetds felel6s az eves besz6mol6nak a szdmvireli
tdrvdnnyel dsszhangban tcirldn6 6s a var6s
bemutatiis
kdvetelmdnydnek megfelel6 elkdszitdsrddrt,
valamint az olyanbels6 kontrolldrt, amelyet
a vezet.s sziiksdgesnel<
tart ahhoz' hogy lehet6vd vdljon az ark6r csal6sb6l,
akrir hib6b6l eredo ldnyeges hib6s rillit6st6l
mentes 6ves
besz6mol6
elkdszftdse.

Az dves beszdmol6 elkdszitdse sor6n a
','ezetds felel6s azert,hogy felmdrje

k avirllalkozjs folyat6s6ra
v6llalkoz6s folytat6s6val kapcsolatos
inform6ci6kat' valamint a vezetes felel a v6llalk
ozds folytatitsanak elvdn alapul6 dves besz6mol6
dssze,llitas6drl.
A vezetdsnek a vdllalkozits folytat6s6rLak elvdb6l
kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az drvenyesiildsdt
eltdro
akad6lvozza, illetve avilllalkozfusi tevdkenysdg
foryatiisiinak elentmond6 tenyez;,kd,rulmdny
val6 kdpessdgdt ds az adot' helyzetnek megfelel6en
kdzzd tegye

a T6rsas6gna

a

;:T:ffi:::em

Az ir6nyit6ssal megbizoft szemdlyek felel6sek
A kiinyvvizs 9616 6ves besz6

m o16

a T6rsas6g

k.nyvvizsg:i rat66rtva

pdnzrigyi besz6moliisi folyamat6nak feliigyeletddft.

16 ferer6ss6ge

A kdnyvvizsgdlat sor6n cdlom kello bizonyoss6go
t szerezni arr6l, hogy az evesbeszdmold egdsze nem tafialrnaz
akdr csal6sb6l' ak6r hibab6l ered6 I6nyeges
hib6s 6llitu,st, valamint az, hogy ennek alapjdn
a vdremdnyemer
tartalmaz6 ftiggetlen kcinyvvizsg6l6i jr:lentdst
vagyok koteles kibocs6jtani. A kell6 bizonyossag

magas fokir
bizonyoss6g' de nem garancia ara, hog'y
aMagyarNemzeti Konywizsgiilati Standardokkal
osszhangb an elvegzerr.
konyvvizsg6lat mindig feltilria az egyebkent
ldtez6 ldnyeges hib6s lllitast.A hib6s 6llit6sok
eredhetnek csal6sb6l
vagy hibdb6l' 6s ldnyegesnek min6siilnek,
ha 6ssze.i lehet az a vdrakozks,hogy ezek
dnmagukban vagy egyi.ittesen
befoly6solhatjiik a felhaszn6l6k adott dv,es lsrr5ro
16 alapj;nmeghozott gazdas1gid.ntdseit.
A Magyar Nemzeti Konywizsgillatistandardok
szerinti konyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai
megitdldst all<almazok
es szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Tov6bb6:

r

Azonositom 6s felmdrem az eves besz6mol6
ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges
hib6s 6llitasainak
ezen kockLzatok kezeldsdre alkalmas kcinyvvizsg6lati

a kockinatait' kialakitom 6s vdgrehajt om az

elj6r6sokat' valamint elegend6 ds megfelel6
kOnyvvizsg6l

o
o
r

ati bizonyit€kot szerzek a

vdlemr5nyern
megalapoz6sdhoz' A csal6sb6l ered6 ldnyeges
hib6s 6llit6s fel nem tiir6s6nak akockDzatanagyobb,
mint a
hibabdl ered6d' mivel a csalas ma,gdban foglalhat
osszej6tsz6st, hamisitdst, sz6nddl<os kihagy6sol<at.
tdves
nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll felijliriisdt.

Megismerem a kdnyvvizsg6lat s.zempontjdb6l
relevdns belso kontrollt annak erdekdben,
hogy olyan
konyvvizsgrilati elj6r6sokat tervez:.zek meg,
amelyek az ad.ott kririilm6nyek kozcitt megf.elel6ek,
dr: nem

azdrt' hogy a T6rsas6g bels6 kontr'rrlljdnak hat6ko
nysilghravonatkoz6an vdlemdnyt nyilv6nitsak.

Ertdkelem

a

6ltal alkalw'razott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt ds
a vezetes 6ltal keszitetl
sz6mviteli becsrdsek ds kapcsoldd (t k'zz'teterek
dszsze^isdgdt.
Ktivetkeztetdst vonok le an6l, hogy helydnval6-e
a vezetds rdsz6r6l a v6llalkoz6s folytat6s6nak elvdn
alapu16 dves besz6mo16 dssze6llitiisa, valamint
amegszerzett kcinyvvizsg 6latibizonyitel< alapj6n
arr6l, hogy
fennrill-e l6nyeges bizonytalans6g olyan
esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban,
amelyek ,jelentcis
kdtsdget vethetnek fel a T6rsas6g vallalkozls
folytatksilra val6 kdpessdgdt illet6en. Amennyiben
azt a
kovetkeztetdst vonom le, hogy l6n'yeges
bizonytalans5g 6ll fenn, ftiggetlen kdnyvvizsgiil6i jelentdsemben
fel kell hivnom a figyelmet az eves besziimol6ban
ldv6 kapcso lod.d kLzzttetelekre, vagy ha
akgzzetetelek
e tekintetben nem megfele16ek, min6sitenem kell vdlem6nyemet.
vezetds

a friggetlen
konyvvizsgdldi jelentdsem d6turrLiiig megszerzett
konyvvizsg6l ati bizonyitekon alapulnak.
Jcivobeli
esemdnyek vagy feltetelek azonban okozhatj6k
azt, hogy a T6rsas6g
Kdvetkezetdselm

nem tudja

Oldal2 I 3

a v1llalkozast {blytatni.

Ertdkelem az dves beszamoli 6tfog6
bemutatiisiit, feldpitdsdt ds taftarmdt, beledrtve
melldkletben

'

a

kiegdszfto

tetrkdzzeteteleket, valamint drtdkelem azt
is, hogy az lvesbesziimol6ban teljesi.ir-e
az alapul
szolgiild Ugyletek ds esemdnyek val6s
bemutatasa.

o

Az iriinyitdssal megbizott szemdlyek tudom6s6ra
hozom - egydb kdrddsek mellett - a kdnywizs
giiat tervezetr
hat6kdrdt ds iitemezdsdt,

a kcinywizsg6lat jelent6s meg6ilapit6sait,
beledrtve a T6rsas6g 6ltal alkalmazon
bels6
konfrollnak a kdnywizsg iilatomsor6n
6ltalam azonositott jelentds hiiinyossiigait is,
ha voltak ilvenek.

Szolnok, 2019. februhr 20.
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