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FU(〕(lETLEN KONYVVIZSCALOIJELENTES

Az Abafj-Abarijban EGTC Kiizgyiil6s6nek

V6lem6ny

Elvdgezti.ik az Abarij-Abarijban EGTC (,,a Csoporlosuliis") 2016. dvi egyeb szervezet egyszenisftett dves

beszamol6j6nak kdnyvvizsgdlxi4 amely eryszenisitett dves beszimolf a2016. december 3l -i fordulonapra keszitett

mdrlegb6l - melyben az eszkrizOk ds fornisok egyezb vdgilsszege 3. 175,- E Ft, a tirgydvi eredmdny -2. 062,- F. Ft

(veszteseg) -,€s az uryanezen id6ponttal vegzddd iizleti 6we vonatkozd eredmdnykimutatasb6l, valamint a szdmviteli

politikajelent6s elemeinek Osszefoglalis6t is tartalmaz6 kiegeszit6 mellekletb6l iill.

V6lemdnyiink szrerint a mellekelt egldb szervezet egyszenisitett 6ves beszlmol6 megbizhat6 es val6s kdpet ad a

Csoportosul6s 2016. december 31. -dn fenn6ll6 vagyoni 6s pdnziigvi helyzetdr6l, valamint az ezr,n id6ponttal vegzod6

iizleti dvre vonatkoz6 jcivedelmi helyzetdr6l a Magyarorszigon hatalyos, a szamvitelrdl sz616 2000. dvi C. t6rvdnnyel (a

tovribbiakban: ,,sz6mviteli tdrveny") es a szimviteli t0rvdny szerinti eryes egyeb szpwezetek beszimol6 keszitdsi es

kOnyvvezetesi kdtelezettsegenek saj6tossdgairolsz6l6224D000. (XII. 19.) sz6mf Kormiiny rendelettel (a tov6bbiakban:

,,Korm6ny rendelet") Osszhangban.

A v6lem6ny alapja

K6nyvvizsgdlatunkat a Magyar Nemzeti K0nyvvizsg6lati Standardokkal 0sszhangban 6s a kdnywizsg6latra vonatkoz6

- Mag;'arorszigon hatalyos - trirv6nyek ds egydb jogszabrilyok alapjrin hajtouuk vdgre. Ezen standardok tjrtelmeben

fennrilio felel6ssegiink b6vebb leirdsrit jelent6sUnk ,l k1rynnizsgdl1 egtszer{Lsitett ivels heszdmol} kdmntviz.sgtilutcilrt

val6 felel1ss dge" szakasza tartalmazza.

Az egy6b szerveznt egyszertisitett 6vt^s beszdmol6 6ltalunk vdgzntt kOnyvvizsg6latara vonatkoz6, Magyarorszagon

hat6lyos etikai ktivetelmenyeknek nregfelelve, ftiggetlenek vagyunk a Csoportosuliist6l, es ugyanezen etikai

kdvetelmdnyekkel Osszhangban eleget rettiink ery6b etikai felelossegeinknek is.

Meggy6z6ddsiink, hogy az 6ltalunk rnegszerzett kOnyvvizsg6lati bizonyitdk elegend6 ds megfelel6 alapot n-v0jt

velemenyiinkhdz.

A vezet6s 6s az irdnyitrissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszerflsftett 6ves besz{mol66rt

A vezetds felel6s az egydb szervezet egyszeriisitett dves besz6mol6nak a sziimviteli t6rvennyel ds Kormiiny

rendelettel dsszhangban t0rtdn6 6s a val6s bemutat6s kOvetelmdnydnek megfelelo elk6szit€sdert, valamint az

olyan bels6 kontrollert, amelyet a ve:let6s sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akdr csaliisb6l, ak6r

hibAb6l ered6 ldnyeges hibiis 6llit6stcl mentes egyszeriisitett 6ves besz6mol6 elk6szitdse.

Az egydb szervezet egyszertisitett dves beszdmol6 elkdszitese soren a vezet6s felel6s azdrt, hogy felmerje a

Csoportosuldsnak a tev6kenyseg folyratiisiira val6 kdpessdgdt es az adott helyzetnek rnegf'eleltien kdzzetcgye a

tevdkenysCg folytatdsdval kapcsolatos informiici6kat, valamint a vezetds felel a vdllalkozds folytatiis6nak elven

alapu16 sziimvitel egydb szervezet egy:;zerfisitett eves besz6mol6ban val6 alkalmazitsdert, azt az esetet kivdve. ha a

vezetdsnek sz6nddk6ban iill megsziintetni a Csoportosul6st vagy besziintetni a tevdkenyseget, vagy anlikor ezen

kiviil nem 6ll el6tte m6s re6lis lehet6seg. Az iriinyitdssal megbizott szemdlyek felel6sek a Csoportosul6s penziigyi

besz6mol6si folyamat6nak fel iigyeleteert.
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A kdnyvvizsgi16 egyszeriisitett 6ves besz{mol6 k0nyvvizsgdlatd6rt va16 felel6ss6g€

A kdnyvvizsgdlat soriin cClunk kell(r bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egydb szervezet egyszenisitett eves
beszimolo egdsze nem tartalmaz aker csaldsb6l, akdr hib6b6l eredd ldnyeges hibris iillitast, valamint az. hogv ennck
alapj6n a vdlemdnyilnket tartalmaz6 liiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentist bocsdssunk ki. A kelltl bizonyoss6g magas
fokt bizonyossiig, de nem garancia ana, hogy a Maryar Nemzeti Kdnyvvizsgdlati Standardokkal iisszhangban
elvegzett konyvvizsgiilat mindig feltarja az egydbkdnt letez6 lenyeges hibds ellit6st. A hibds rillitiisok eredhetnek
csal6sb6l vagy hibdb6l, ds ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszerfi lehet az a vdrakoz6s, hogy ezek 0nmagukban vagy
egyiinesen befolydsolhatj6k a felhaszn6l6k adott egydb szervezet egyszeriisitett 6ves beszimolo alapjen meghozott
gazdasdgi ddntiseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Konyyvizrg6lati Standardokkal osszhangban elvdgzdsre keriiki k6nyvvizsg6latnak a

reszekdnt szakmai megitdl6st alkalnrazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartottunk fenn a konyvvizsgiilat egdsze
sordn. Emellett:

. Azonositjuk ds felbecsitljiik az egydb szervezet egyszer sitett dves beszimolo akrir csaldsb6l, ak6r hib6b6l
eredti ldnyeges hib6s iillitfuainak kockAzaait, az ezen kockrtatok kezelisCre alkalmas kdnyvvizsgiilati
elj6resokat alakitottunk ki Cs hajtottunk vdgre, valamint vdlemdnyi.ink megalapoziisAhoz elegendo ds

megfelelti kdnyvvizsgrilati b zonyitdkot szereztiink. A csaldsb6l eredo lenyeges hibris rillitris fel nem

tariisanak kock6zata nagyobb, mint a hibeb6l ered6C, mivel a csalAs magdban foglalhat osszejdtszest,

hamisitiist, szenddkos kihagydsokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll t-elUlir6s6t;

. Megismerj0k a konyvvizsgaiat szempontj6bol relevdns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
konyvyizsgelati elj6nisokat tervezziink meg, amelyek az adott k6r0lmdnyek kozott megfelel6ek. de nem

azdrt, hogy a Csoportosules belsii kontrolljdnak hatdkonys6gAra vonatkoz6an vdlemdnyt nyilviinitsunk.

. grtetetjiit a vezetes 6ltal alkalmazott szdmviteli politika megfeleltisdgdt ds a yezetds iiltal kdszitett

szimviteli becslisek es kapcsol6do kdzzCtdtelek dsszeriisdgel_

. Kovetkezletdst vontunk le an6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszdr6l a tevdkenysdg folytatiisanak clven
alapulo sz6mvitel alkalmaziisa, valamint a megszerzett kdnywizsg6lati bizonyltCk alapjrin arrol. hogy

fennall-e ldnyeges bizonytalansdg olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s

ketseget vethetnek fel a Csoportosul6s tevdkenysdg fol)tat6s6ra va16 kdpessdgdt illetoen. Amennyiben aa
a kovetkeztetdst vonjuk le, ho6qy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen konyvvizsgel6ije lentesiinkben

fel kell hivnunk a figyelmet az egyszeriisitett €yes besz6mol6ban levo kapcsol6d6 kdzzdtdtelekre, vagy ha

a kozzdtdtelek e tekintetben nem megfelekiek, min6siteniink kell vdlemdnyUnket. Kovetkezteteseink a

fiiggetlen kdnyvvizsgfl6i jelentdslnk d6tum6ig megszerzett kiinyvvizsgdlati bizonyitekon alapulnak.

Jdv6beli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhadak azt, hogy a Csoportosuliis nem tudja a

tevekenysdget folytatni-

. Ertdkeljuk az egydb szervezet egyszertslten eyes beszimol6 atfogo prezentiiliisiit, felepitdset ds tanalmdt.

beledrtve a kieg6szit6 melldkletben ds a kozhasznts6gi mellekletben tett kdzzdtdteleket, valamint ertdkeljiik

aa is, hogy az egyszer0sitett dves beszimol6ban teljesiil-e az alapul szolgtilo iigyletek ds esemenyek val6s

bemutat6sa.

Kommunikiiljuk az ir6nyitrissal megbizott szemdlyek feld - egyeb kdrdisek mellett - a konyvvizsgiilat tervezett hatokoret

6s iitemez€set, a konywizsgiilat jelentos meg6llapit sait, beledrwe a Csoportosulfu dltal alkalmazotl bels6 kontrollnak

a kdnyvvizsgelatunk sonin 6ltalunk azonositott jelentds hi6nyossagait is.

Miskolc, 2017. ianuiir 31.
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