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F,ÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Nagykovácsi Településüzeme|tetési Nonprofit Közhasznú Kft. ,,v.a," tulajdonosának

Vélemény
Elvégeai,ik a Nagykovácsi Településüemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. ,,va," (2094 Nagykovácsi, Pók u. 58.,
cégjegzékszárí|: 13-09-15800l) (,a Társaság") a mellékelt 20l'1. l\. 10-i fordulónapra vonatkozóan összeállitott
Végelszámolfut lezíró egyszerúsített éves beszámolójának konylwizsgálatát, amely végelszámolást lezáró
egyszerűsített éves beszárrtoló a 2017 . 1 l . l0-i lordulónapra elkészítettméílegból - melyben az eszköZök

és fonások

egyezó Végösszege 79 E Ft, az adózott eredmény 4.126 E Ft (nyereség)
é\Te Vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli

_, és az ugyanezen idóponttal végződó iizleti
politikajelentós elemeinek összefoglalfuát is tarta]rnazó

kiegészítő mellékletból áll.

véleményünk szelint
Taísaság

20l'l.

a

mellékelt végelszímolást lezfuó egyszeúSíteíéves besámoló megbíZható és va|ós képet ad a

11. lo-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetérő|, valamint az ezen időponttal végződő

vonatkozó jövedelmi helyzetéről
össáangban

(a

a

Magyarorságon hatályos,
továbbiakban:,,sámviteli törvénl').

a sámvitelről szóló

ületi élTe

2000. évi C. törvénnyel

A vélemény alapja

Könywizsgálatunkat
vonatkozó

-

a Magyal Nemzeti Könywizsgálati

Standardokkal összhangban

és a

kön}"r'Vizsgálaía

Magyalorságon hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok

értelnében fennálló felelósségtink bővebb leííását jelentésuttk ,,A karywizsgáló végelszámolast lezóró egőzenisített
ev

A

es

b esz ómo l ó

könyw izsgólatóért

végelszámolást

v al ó

fel e l ős s ége " szAkaszA tartalmazza.

lezííó egyszeíúsítettéves beszámoló

álta]unk végzett kön}^ivizsgálatára vonatkozó,

Magyaíországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, ftiggetlenek vagyrnk a Társaságól, és ugyanezen
etikai követe]nényekkel össáangban eleget tettíink egyéb etikai felelősségeinknek is,

Meggyózódésünk, hogy az általunk megszezett kön}al/izsgálati bizonyiték elegendó és megfelelő alapot nyújt
véleményünkhöz.

A vállalkozás folytatásához kapc§olódó |ényege§ bizonytalanság
Felhívjuk a figyelmet a kiegészitó mellékletében leírtaka, ahol bemutatásra keíült, hogy a Társaság fulajdonosa a
Társaság végelszírnolással történő megsántetéséIől döntött,

valamint hogy ezt a tényt a Társaság az eszközök

és

kötelezettségek megjelenítéSében és éítékelésében
hogyan vette figyelembe. Véleményiinknincs minősítve ennek a
kérdésnek a vonatkoásában,

A yezeté§ [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége a yégel§zámolást lezáró egyszerűsített éyes
beszámolóért

A

Vezetés felelős

a

végelszámolást lezá,ró egyszerűsített éves beszámolónak

a

Számviteli törvénnyel

valamint az olyan belsó
összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfeleló elkészítéséért,

kontlollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetóvé váljon az akfu csalásból, akár hibából
eredó lényeges hibás állítástól mentes végelszámolást lezáró e$iszeríisitett éves beszámoló elkészítése,

A vége|számolást lezáró egyszeíúsítettéves beszámoló elkészítésesorán a vezetés ielelős azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vállalkozás fol}tatására való képességétés az adott helyzetnek megfelelően közzéíegye a
vállalkozás fol}tatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a váI]alkozás fol},tatásának elvén
alapuló számvitel végelszámoláSt lezáró egyszenisített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt aZ esetet
kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszúntetni a Társaságot vagy beszüntetni az izletszerí
tevékenységet, vagy amikor ezen kíVül nem áll elótte más reális lehetóség,

A könywizsgáIó

vége|számolást lezáró egyszerűsített éYes beszámoló könyyyizsgálatáért yaló felelősség€

A könyvvizsgálat során célunk kelló bizonyosságot szeíezni arról, hogy a végelszámolást lezáró egyszerűsített
éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az,

hogy ennek alapján a vé|eményünket tartalmazó fiiggetlen kőnywizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő
bizonyosság magas fokLl bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kön).Wizsgálati

mindig feltlí,da az egyébként ]étező lényeges hibás állítást.
hibás állítások eíedhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszeni lehet az a

Standaxdokkal összhangban e]végzett könyvvizsgá]at

A

várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott végelszámolást lezáró
egyszenisített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit,

Egy, a Magyar Nenzeti Kön}.Wizsgálati Standardokkal össáangban elvégzéSle kerülő könyvvizsgálatnak

a

részeként szakmai megítéléstalkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egesze
soíán, Emellett:

.

Azonositjuk és felmérjük a végelszámolást lezáíó egyszenjsitett éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredó lényeges hibás állításainak koakázaía:i, az ezen kockázaíok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljfuásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozísához
elegendő és megfeielö könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredó lényeges hibás állítás fel
nem tfuásának kockáuata r'agyobb, mint a hibából eredóé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téveS nyilatkozatokat, vagy a belsó kontloll felülíIását;

o

Megismedük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belsó konüollt annak érdekében,hogy olyan
könyvvizsgálati e|jáíásokat teryezzünk meg, amelyek aZ adott körü|mények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a Társaság belsó kontrolIjának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

.

Értekeljiik a vez€tés által alkalmazott számviteli politika megíelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek éssZeniségét.

o

következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés íészéíól
a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló számvitel alka]mazása, valamint a megszerzett könywizsgálati bizonyítékalapján arról, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel Vagy feltételekkel kapcsoIatban, amelyek jelentós
kétségelvethetn€k fel a Táísaság vállalkozás fol}.talására való képességétilletően, Amennyiben azt a
következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fuggetlen könywizsgálói jelentésünkben
lévó kapcsolódó közzététe]ekre, vagy ha
a köZzétételek e tekintetben nem megfelelóek, minősítenünk kell véleményünket. KöVetkeaetéseink a
ffiggetlen konywizsgá|ói je|entésünk dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak.

fel kell hívnunk a figyelmet az eryszerúsített éves b€számolóban

.

Értékeüílka vége|sámolást lezáíó erysz€rítsített óves besámoló átfogó bomutatá§át, felépítésétés

a kiegészítö mellékletben tett közzétételeke| valamint értékeljükaá is, hogy a
végelszámolást lezáró erysz€íű§iten éves besámolóban teljesül_e az alapul szolgáló ugyl€tek és
tartalm6t, bel€értv€

események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek feté - eryéb kádések mellett - a könywizsgálat teívezett
hatókörét é§ ut€mezését, a könywiagólat jelenós m€gáll8pításait, b€leérwe a Tár§a§óg által alkaknazott belsö
konrollnak a konywizsgálatunk során általunk azonosílott jelenós hiányosságait is.

Kaposvóí, 2017. november 15.
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