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FTIGGETLEN KONYVVIZSGALoI JELENTIS

A Tatai V{rmgezdr Nonprolit Kft. tulrjdonos{nak

V6lem6ny

ElvCgeztilk a Tatai V6rosgazda Nonprofit Kft., cdgleryzdkszdm ll{9-014613 ("a T6nas6g") 2017. dvi

egyszeriisitett Cves besz6moldjAnak kdnyvvizsgAlat6t, amely eryszenlsltett dves b€szArnol0 a2017 - decemb€r 3l -i
fordulonapra keszltett m€rlegbol - melyb€n az eszk0zok 6s forrdsok egyezo v€gosszege 386 767 E Ft, az ad6zott

eredmdny 14 E96 E Ft nyeres€g -, (s az ugyanezen idoponttal vfgzfrdo 0zileti dvre vonad<oz6

eredm€nykimutat6sb6l, valamint a szamviteli politika jelentds elemeinek dsszefoglaldsdt is tartalmazd kiegdsdt6
mell€kletb6l dll.

Vdlem6nytlnk szerint a melldkelt eryszer0sftett dves b€sz6mol6 megb{zhar6 Cs val6s k€p€t ad a Tdnasfg 2017.

december 3l-dn fenndll6 varyoni ds pdnzttryi helyzetCr6l, valamint az ezen idOponttal vdgz6d6 tlzleti cvre

vonatkozd jovedelmi helyzetCrdl a Magrarorsz6gon hat6lyos, a sz6mvitelrdl sz6l6 2000. 6vi C. t0rv6nnyel

ossdlangban (a tov6bbiakban:,,sz6mviteli tdrv6ny'').

A v6lem6ny alapja

Konywizsgilatunkat a Ma$/ar Nemzeti Konywi'qgfldi Standardokkal Ossdangban 6s a konywizsgdlda vonadoz6

- Magraronzdgon hat6lyos - tdrv€nyek ds ery€b jogszab6lyok alapjtur hajtotnrk v6gle. Ezen standardok Crtelrn6ben

fenn6ll6 felel6ssdgonk b6vebb leir6s6t jelentds$rk ,'4 kirtywizsgil6 eg$zerfrsltett ives beszd'rnold kbtywbsgilatdin

v al 6 fe I e I 6s s egd' szaYaszz tfi tabnazl,-

Az e$/szer$sttett Cves besz6mol6 eltahmk v6gzet k0oyvvizsg6ld6ra vonatkoz6, N{ag/armz6gon hdelyos etikai

kdvetelmdnyelnek megfelelve, fflggetlenek vagnmk a TdrsasAgtol, ds uganezen ehkai kdvetelmdnyekkel Gsdlangban

eleget tett0nk eryCb etikai felelossdgeinknek is.

Megryoziidds0n! hory az 6ltalunk megrzenr,tt konywizsg6lati bizonyftdk elegend6 ds megfelel6 alapot nytijt

Ydlemenyunkhoz

Egr6b informlci6k: A kozhesznfslgi melldkl€t

Az egydb inform6ci6k a Tatai Varosgazda Nonprofil Kft., 2017. dvi kozhaszrisdgi mell6kletd$l elhak. A vezetds

felelos a kbzhasznrisigi mellekletnek a 35012011 (71I.30.) Kormdnyrendelet vonatkozo elofr6saival osszhangban

t0rtcn6 elkdszitgso€rt. A jelentcsiink ,,v6lem6ny" szakaszaban az eryszedsltett cves beszimol6ra adott

v6lemdnyunk nem vonatkozik az egy6b inform6ci6kr4 6s az eryCb informfci6kra vonatkoz6an nem bocsftunk ki

semmilyen form6jri bizonyossagot nyijt6 kovetke2ietdst.

Az eryszedsitett Cves beszimol6 attalunk vdgzett konywizsgdlatival kapcsolatban a mi felelossdgiink az egydb

inform6ci6k 6tolvas6sa ds ennek sor6n annak mdrlegeldse, hory az eryCb informAci6k ldnyegesen

ellentmondanak-e az dves beszemol6nak va$/ a k0nywizsgilat sordn szerzrft ismereteinknek, vary erydbk6nt

riry ttuik-e, hory azok ldnyeges hib6s 6llit6st tartalmaaak. Ha az elv'gznll munk6nk alapj6n arra a

kovetkeztet€sre jutottunh hory az ery€b inform6ci6k ldnyeges hiMs 6llIt6st tartalnaznalq kotelessdgunk ezt a

tdnyt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.
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A vez€t€s [6s rz irinyltdssrl megblzott szem6lyekl feleldss6ge az egrsz.erfsltett 6v€s besdmol66rt

A vezetCs felel6s az egyszeriisltett Cves besz6mol6nak a szfmviteli torvdnnyel osszhangban tdrt€n6 6s a val6s

bemutatiis kovetelrndnydnek megfelel6 elkdszitdsd€rt, valamint az olyan bels6 kontroll€rt, amelyet a vezetds

szgksdgesnek tart ahhoz, ho$/ lehet6vd v6ljon az akdr csal6sbl, ak6r hibeMl eredd ldnyeges hibds elli6st6l

mentes egyszeriisftett dves besz6mo16 elkdszltdse.

Az egyszer{isitett dves besz6mol6 etk€szitCse sor6n a vezetds felel6s azdr! hory felmdrje a T6nasdglak a

vdllalkozis folytat6sdra val6 kdpess6gdt 6s az adott helyzetnek megfeleloen kozlterye a v6llalkoz6s folytatfsaval

kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a v6llalkozds fol)'tat6s6nak elvdn alapul6 szrmvitel

€$/szertsltett Cves beszAmol6ban val6 alkalmazds6drt, an az eselet kivCve, ha a vezetCsnek sz6nd6kiban 6ll

megsziintehi a T6rsas6got vagy b€sztintetni az lzletszgttt tev€kenysdgel vagy amikor ezen klvul nem 6ll elotte

mes reelis lehetdsCg.

[Az ir6nyit6ssal megblzon szemdlyek felel6sek a Tdrsas6g p€nztlryi beszdmoldsi folyamatdnak fel0gyeletedrt.l

A konywizsgil6 egrszerfisltett 6v€3 b€szimol6 k6nywizsg[lat{6rt vel6 felcl6es6ge

A k0nyvvizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hory az egyszer0sitett dves beszAmol6 egdsze

nem tartalmaz akdr csaldsbol, akfu hib6b6l ered6 ldnyeges hibas 6lllt6st, valamint az, hory ennek alapj{n a

vdlemCnyiinket tartalmaz6 fliggetlen konywizsg6l6i jelent6st bocsassunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas folfli

bizonyossig, de nem garancia arr4 hory a Maryar Nernzeti Kdttywizsg6lati Statrdardokkal Ossdlangban elvdgz€tt

kdnywizsgalat mindig feltdrja az erydbkCnt lCtezo l€nyeges hib6s 6llit st. A hib6s 6lltt6sok eredhetnek csal6sb6l

vary hib6b6l, cs ldnyegesnek min6solneh ha €sszer0 lehet az a v6rakozds, hogy ezek dnmagukban vagy

eS/Utt€sen befoly{solhatj6k a felhaszndl6k adott eryszerfisitett 6ves besz6mol6 alapjdn meghozott P;azAas{gi

ddntCseit.

Egy, a Maryar Nemzeti KonywizsgAldi Stardadokkal osszhangban elvegzAstre keflld kdnywizsg6latnak a

rdszekdnt szakmai megit€ldst alkalmazunk, Cs sza.kmai szkepticiznust tartottunk fenn a konywizsg6lat egesze

sorAn. Emellett:

o Azonosltjuk 6s felmdrj0k az eryszerflsitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges

hib6s 6ll{tAsainak kockdzatait, az ezqn kock|zatok kezeldsdre alkalmas konywizsgflati eljdrdsokat

alakitottunk ki 6s hajtottunk vdgre, valamint vdlemCnytink megalapoz6s6hoz elegendo 6s megfelel6

konywizsgflati bizonyitdkot szereztunk. A csaldsb6l ered6 ldnyeges hibAs 6lllt6s fel nem tdrAdtrak

kock6zata naryobb, mint a hibdMl ered6d, mivel a csal6s mag6ban foglalhat dsszejetszSst, hamisitdst,

sz6ndCkos kihary6sokat, tdves nyilatkozatokat, vary a bels6 kontroll fel0lir6s6t;

o Megismerjuk a konywizsgalat szempontj6bdl relevdns bels6 konFotlt annak 6rdek6ben, hogy olyan

konywizsg6lati eljaresokat tewezllnk meg amelyek az adott kor0lm6nyek kozott megfelelo€k, de nem

azdrt, hogy a Tersaseg bels6 kontroludnak hatdkonysag6ra vonarkoz6an vClemdnyt nyilv6nltsunk.

. Ertekeguk a vezetCs 6ltal alkalmazoft szfmviteli politika megfelel6sdg€t €s a vezetes 6ltal kcszit€tt

sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6d6 kozzdtdtelek dsszedsdgdt'

. K6v€tkezetest vonunk le arr6l, hory helydnvalGe a vezetts r€szdr6l a v6llalkoz6s folltatdsdnak elYdn

afapuld szamvitel alkalm^"rs4 valamint a megszg'z1Etl kdnywizsg6lati bizonyftCk alapjdn arr6l, hogy

fenn6ll-e l€nyeges bizonytalansdg olyan esemCnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s

kdtsdget vethefiek fel a T6rsasig v6llalkozds folytat6s6ra val6 kCpessdgdt illet6en. Amennyiben aa a

kovetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, frggetlen k6nywizsg6l6i jelentdstlnkben

fel kell hivnunk a firyelmet az eryszerusitett 6ves beszdmoldban ldv6 kapcsol&d kozz6tCteleke, vary ha a

kdzzdtdtelek e tekintetb€n nem megfelel6ek, minositenonk kell vClemdnyunket. Kovetkeztetdseink a
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fuggetl€n kdnywizsgdl6i jelent4stlnk ditumAig megszerzett k0nywizsgilati bizonltdkon alapulnak

Jovobeli esemdnyek vary feltgtelek azonban okozbatjdt az, hory a Tdrsasdg nern tudja a v{llalkozdst

folytaEli.

Erteferyot az e$/szer{lsltett eves b€sz6mol6 6tfog6 bemuarrsit, feldpltesdt ds tarralm{! beledrwe a

kiegeszfto mell€kletben tet kozz€t4teleket, valsmint drt€kelj0k ad is, hory az eryszerosltett Cves

beszdmol6ban teljesOl-€ az alapul szolgil6 ogtletek ds esem€nyek val6s bemutatdsa

Kommrmikiljuk az irdnlt6ssal megbfzo6 szemelyek ftl€ - erydb kffiek mellet - a konywiagAlat t€wezet hd6ke,Ct

ds tibmezdsdt, a konywizsgdl* jel€dos megilapldsait, bele&tve a T6rs8s6g 6lal allohnam bels6 kmolnak a

konywizsgrldnk sordn dltahmk aarosltd jelent6s hidttyossdgait is

Tar4 2018. n{jus E.
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