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dves beszdmol6ban ldvo kapcsol6d6 kozzdtdtelekre, vagy ha a kdzzetetelek e

tekintetben nem megfeleloek, minositeniink kell vdlem6nyUnket. Kdvetkeztetdseink a

fi.iggetlen konyvvizsgdl6i jelentdsiink diltumdig megszerzell konyvvizsg6lati
bizonyitdkon alapulnak. Jovobeli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatjitk azt,
hogy a T6rsas6g nem tudja av|llalkozflst folytatni.

o ErtekeljUk az egyszeruis(tett dves besz6mo[6 6tfog6 bemutat6s6t, feldpftdsdt ds

tartalmdt, beledrtve a kiegdszfto rnelldkletben tett klzzetdteleket, valamint drtdkeljUk
aztis,hogy az egyszenisftett dves besz6mol6ban teljesiil-e azalapul szolg6l6 iigyletek
ds esemdnyek val6s bemutat6sa.

o Az ir6nyft6ssal megbizott szemdlyek tudom6s6ra hozzuk - egyeb kdrddsek mellett - a

konywizsg6lat tervezett hat6kdrdt ds Utemezdsdt, a konyvvizsgiiat jelentos

meg6llapftiisait, beleertve a Tdrsasdg iiltal alkalmazott belso kontrollnak a

konywizsg6latunk sor6n 6ltalunk azonosftott jelentos hi6nyoss6gait is, ha voltak ilyenek.
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