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Korlitolt Felel6ss6gii Eur6pai reriileti Egyiittmiiktid6si Kiizhasznri Csoporrasut{s

V6lem6ny

Elvdgeztem az eRluJ anAursAN EGTC, 3527 Miskolc, Zsigmondy u.2., asz:Ig142031-l-05 (,csoportosul6s,,)
2017 ' 6i egyszertisitett dves beszdmol6janak kdnywi zsgLlatat amely egyszerLisitett dves besz6mol6 a 2017.december 3l-i fbrdul6napra kdszftett merlegb6l - melyben az eszkdzok ds fomisok egyezovegdsszege r.$0 E Ft, aktizhasznri eredmdny -r'016 E Ft veszteseg, es az uryanezen iddpontcal vegz6d6 iieleti 6we vonatkoz6
eredmdnykimutatasb6l, valamint a szimviteli politika jelent<is elemeinek osvefoglalds6t is tartalmaz6 kiegdszit6
melldkletbcil, valamint kOzhaszrfsdgi melldkletb6l 6ll.

vdlem6nyem szerint a melldkelt egyszertisitett dves beszimol6 megbizhat6 es val6s kepet ad a csoportosul ̂ 2017.december 31-en fennrill6 vagyoni .* p&ziiryr helyzetdrcil, valamint az &eltid6ponttal v6gz6d6iialeti dwe vonatkoz6jdvedehni helyzetdr6l a Mag'arorszigon hatiilyos, a saimvitelrdl sz6l6 2000. dvi c. td,rvennyel dsszhangban (a
tov6bbiakban:,"szrimviteli tiirvdny').

A v6lem6ny alapja

Kd'nywizsgalatornat a Magnr Nernzeti Kdnywizsgr{lati Standardokkal inszhangban cs a konywizsgriJatra vonatkoz6- Maryarorszigon hatiilyos - tOrvdnyek 6s egydb jogszaMlyok alapjrin hajtottam v6gre. Ezen standardok drt€lmdben
fenn6ll6 lblel6sdgem bcjvebb leirrisit jelentdsem ,l tdnywizsgdl6 egtszerfrsitett dves beszdmol6 kbrrywingitatddrt
v a I 6.fe I e I 6 x d gd' szakasza tarlaLlnaz,za.

Fiiggetlen vagyok a Csoportosulist6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hatilyos jogszahilyokban es a Magrar
Kdnywizsg6l6i Kamara ,, A kcinywizsg6l6i hivatris magatarhisi (*ikai) szaMlyair6l es a fegyelmi eljrirrisr6l sz6l6
szaMlyzata"-ban, valamint az eznkbqnem rendezett kdrdesek tekintetdben a Nernzetkdzi Etikai Standardok TixttiLlete
6ltal kiadott ,Kthywizsgll6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, es megfelelek az
uryanezrn normiikban szerepl6 toviibbi etikai el6irrisoknak is.

Meggr6zcicldsern, hogy az illtalam megszerzett kd,nywizsgdlati bizonyftdk elegencl6 6s megfelelci alapot nyujt
vdlemenyemhez.

A^ vezet6s 6s az irdnyitdssal megbizott szemdlyek felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszdmol66rt

A vezet6s felel6s az egyszeriisitett dves besz6mol6nak a szimviteli t0rv6nnyel iisszhangban tdrtdn6 ds a val6s
bemutatds kd'vetelmdnydnek megfelel6 elkdszit6sddrt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezet6s
sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd vdljon az akhr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st6l
mentes egyszertisitett 6ves beszimol6 elk6szit6se.

Az egysz-ertisftett dves besz6mol6 elkdszftdse soriin a vezetds felelcis azdrt, hogy felmdrje a Csoportosul6snak a
tevdkenys6g folytat6s6ra val6 kdpess6gdl 6s az adott helyzetnek megfelel6en klzzdtegye a tevdkenysdg
folyatds6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a tev6kenys6g folytat6sanak elv6n alapul6
egyszer[isitett dves besziimol6 dsszerillit6sAert. Avezetdsnek a tev6kenysdg folytatdsdnak elv6b6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az drvdnyesiildsdt eltdr6 rendelkez6s nem akaddlyozza, illetve a tevdkenysdg folytat6sdnak
ef f enfrnond6 tdnyez(5, kdriilmdny nem 6ll fenn.

Az irrinyit6ssal megbizott szemdlyek fetel6sek a Csoportosulds pdnziigyi besaimoldsi folyamatdnak
ftliigyeletd6rt.
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A kiinywizsgil6 egyszeriisitett 6ves beszdmol6 kiinywizsgrfllat{6rt val6 felel6ss6ge

A konywizsgrilat sor6n cdlom kellci bizonyoss6got szerezni an6l, hogy az eryszenisftett 6ves besz6mol6 egdsze
nem lartalmaz akdr csal6sb6l, akfu hibdMl ered6 ldnyeges hibSs 6llit6st valamint az, hogy ennek alapjaLn a
vdlemdnyemet tartalmaz6 fiiggetlen kiinywizsgril6i jelentest bocsdssak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hory a Magrar Nernzeti Kdnywizsgrilati Standardokkal dsszhangban elvdgzett
kdnywizsg6lat mindig feltrirja az egrdbkdnt l6tez6 ldnyeges hibds 6llfr6st. A hib6s 6llit6sok ereclhetnek csal6sb6l
vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek min6siilnek, ha 6sszer[i lehet az a viirakozds, hogy ezek dnmagukban vagy
egyfittesen befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egrszenisitett 6ves besz6mol6 alapjr{n meghozott gazdas6gi
ddntdseit.

A Magnr Nemzeti Kd,nywizsg6lati Standardok szerinti kdnywizsg6lat egdsze sor6n szakmai megit6ldst
alkalmazok 6s szakrnai szkepticizrnust tartok fenn.
'lbv6bb6:

Azonositom es felmdrem az egyszerlisitett 6ves besziimol6 ak6r csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6 ldnyeges
hib6s 6llftrisainak a kockiizatait, kialakftom 6s vdgrehajtom az ezen kock6zatok kezel6sdre alkalmas
kdnywizsgdlati elj6r6soka! valamint elegend6 ds megfelel6 kiinywizsg6lati bizonyit6kot szerzek a
v6lem6nyem megalapozlsrihoz. A csal6sb6l eredci ldnyeges hib6s 6llitis fel nem trirdsdrnak a kock6zata
nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csal6s mag6ban foglalhat 6sszej6tsz6st, hamisitiist, szanddkos
kihagyrisokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliili,r6s6t.

Megismerem a kiinywizsgflat szempond6b6l relev6ns bels6 konfiollt annak drdekdben, hogy olyan
kdnywizsg6lati eljrir6sokat tervezzek meg, amelyek az adott kdriilmdnyek kdzdtt megfelel6ek, de nem
dzert, hogy a Csoportosul6s bels6 kontrollj6nak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsak.

Ertdkelem a vezetds 6ltal alkalmazott szfmviteli politika megfelel6sdgdt 6s a vezet6s 6ltal kdszitett
sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6d6 kdzzdt6telek 6sszeriisdgdt.

Kdvetkeztetdst vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezet6s rdszdr6l a tev6kenysdg folytat6s6nak elvdn
alapul6 egyszeriisitett 6ves besz6mol6 dssze6llit6sa, valamint a megszerzett kdnywizsg6lati bizonyitdk
alapjrin arr6l, hory fennrill-e lenyeges bizonytalansig olyan esemdnyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelentiis k6tsdget vethetnek fel a Csoportosul6s tevdkenysdge folytat6sira val6
k6pessdgdt illetcien. Amennyiben azt a kdvetkeztetdst vonom le, hory ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn,
ftiggetlen kdnywizsg6l6i jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az egyszertisitett dves beszimol6ban
l6vt5 kapcsol6d6 kdzzdtdtelekre, vagy ha a kdzzdt&elek e tekintetben nem megfeleloek, mincisitenem kell
vdlemdnyemet. Kdvetkeztetdseim a fiiggetlen kiinywizsg6l6i jelentdsem detumAig megszerzett
kdnywizsg6lati bizonyit6kon alapulnak. Jdv6beli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhxjik azt"
hogy a Csoportosulils nem tudja tev6kenysdgdt folytatni.

Ert6kelem az egrszerfisitett 6ves beszimol6 6tfog6 bemutatiisdt, feldpit6sdt 6s tartalm6t, bele6rtve a
kiegdszit6 mell6kletben tett kdzz1tdteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az egyszerfisitett 6ves
besz6moldban teljesiil-e az alapul szolg6l6 i.igyletek ds esem6nyek val6s bemutat6sa.

Az irdnltlssal megbfzott szerndlyek tudomrls6ra hozom - egydb kerddsek mellett - a kdnywizsgillat trrvezrtt

hat6kiiret es iitemezes6t, a kturywizsg6lat jelentcis meg6llapitasait, beleertve a CsoportosulAs fltal alkalrnazott
belsri kontrollnak a kd,nywizsgiilatom sorrin 6ltalam azonositott jelent6s hirinyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Miskalc, 2018-02-07

Kamarai tag kdnywingili aldtrdsa
Kamarai tag kdnywizsgdl6 neve: Benedek Evs
Nyilvdntartasi szdm : M I 690
Kdnywizsgil6 szdkhelye: 3531 Miskolc, Kilporos atca 92/A
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