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FUGGETLEN KONYVVZSCATOT JELENTBS

A VAROS-KEp Szolg6ltat6 Nonprofit Kft tulajdonosai r6sz6re!

Vdlemdny

Elv6gezrfik a VAROS-KEe Nonprofit Kft (sz6khelye: 4400 Nyiregyhdza, Szabads6g t€r 9.;

c6,gegyz6k szdma..15-09-073822; atovdbbiakban: ,,T6rsasdg") 2020.6vi egyszeriisftett 6ves

bev6mol6j6nak a konyvvizsg6iat6t, amely egyszenisitett 6ves besz6mol6 a2020- december

3l-i fordul6.ruptu k6szitett m6rlegbol - melyben az eszkozok 6s forrrisok egyezo v6gdsszege

23g3gg ezer Ft, az ad6zotteredm6ny 26241ezer Ft (nyeres6g) -, 6s az vgyanezen id6ponttal

v1gzodo i.izleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutat6sb6l, valamint a szdmviteli politika jelentos

elerneinek os s zefo glal6sdt is tartalmaz6 kieg6szito mell6kletbol d'11'

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves beszilmol5 megbizhat6 6s val6s k6pet ad

a Tarsasd,g 2020. december 31-6n fennd'115 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6rol, valamint az ezer|

idoponttaf v 1gzodo [zleti 6vre vonatkoz6 jovedelmi helyzet6tol a Magyarorszdgon hatiilyos' a

sz6mvitelrol sz6l6 2000. dvi C. torv6nnyel osszhangban (a tov6bbiakban: ,,szdmviteli

tcirv6ny").

A vdlemdny alapia

Kcinyvvizsgdlatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizs g6latr Standardokkal dsszhangban 6s a

konyvvizsgrilatra vonatkot6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - torv6nyek 6s egy6b jogszabflyok

aiapjr4n hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 feleloss6gtink bovebb leirdsdt

jelent6siinl ,u4 kdnywizsgdt6 egyszeriisitett dves beszdmol1 kdnywizsgdlatddrt val6

fe I e I ci s s i g e" szakasza tattalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a ti4rsas6gt6l a vonatkoz5,Magyworsz6gon hatdlyos jogszabr4lyokban 6s a

rvrag'. Konyvvizsg6l6i Kamara ,, A konyvvrzsg6l6i hivatds magatart6si (etikai) szabdlyair5l 6s a

fegyefmi eljdr6sr6i sz6l6 szabdlyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek

tekintet6ben a Konyvvizsgril6k Nemzetkdzi Etikai Standardok Testtlete dltal kiadott ,Nemzetkdzi

etikai k6dex kamarai lug konyvvizsgdl6knak (a nemzetkozi fliggetlens6gi standardokkal

egybefoglalva),' cfmu k6ziktinyv6ien (azIESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfeleliink az

ugyun.r.n normiikban szereplo tov6bbi etikai eloirdsoknak is.

Meggyozod6siink, hogy az 6ltalunk megszeruett konyvvizsgdlati bizonyft6k elegendo 6s

megfelelo alapot nyrijt v6lem6nytinkhoz.

A vezet^s 6s az irdnyitdssal megbizott szemdlyek felelfissige sz egyszerlisitett 6ves

beszdmol66rt

A vezet6s felelos az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban

t6rt6no 6s a val6s bemutatds kovetelm6ny6nek megfelelo elk6szft6s66rt, valamint az olyan

belso kontroll6rt, amelyet a vezetds sziiki6gesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 vdljon az akdr
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csal6sb6l, ak6r hibdb6l ered6 l6nyeges hibds 6llitdst6l mentes egyszenisftett 6ves besziimol6
elk6szft6se.

Az egyszerisftett 6ves besziimol6 elkdszft6se sor6n a vezet6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a
Tr4rsasdgnak a v6llalkoziis folytatdsdra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en
kozzltegye a vSllalkoz6s folytatilsi4val kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezet6s felel a
v6Ilalkozds folytatdsrinak elv6n alapul6 egyszenisitett 6ves besziimol6 cisszeiillitiis 66rt. A
vezet6snek a v1ilalkozris folytat6si{nak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
6rv6nyesi.il6sdt elt6ro rendelkez6s nem akaddlyozza, illetve a vdllalkozrisi tev6kenys6g
folytati{si4nak ellentmond6 tdnyezri, kciri.ilm6ny nem illl fenn.

Az ir6nyftdssal megbfzott szem6lyek felelosek a Tiirsas69 p6nzngyi besz6mol6si
folyamati4nak felii gyel et66rt.

A kdnyvvizsgdl6 egyszerlisitett ives besnimol6 kdnyvvizsgdtattihrt val6 felel1ss6ge

A kdnyvvizsgillat soriin cdlunk kello bizonyoss6 Eot szerczni arr6l, hogy az egyszenisftett 6ves
beszdmol6 eg6,sze nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, akrlr hibdbOt ereAO-ieny.!., hibris 6llftrlst,
valamint az, hogy ennek alapjdn a v6lem6nytinket tartalmaz6 ftiggeitei kcinyvvizsgril6i
jelentdst bocs6ssunk ki. A kello bizonyossi{g magas fokri bizonyossagl-o
hogy a Magyar Nemzeti Kcinyvvizsgr{rati standardokkal osszhunguun .tu6
mindig feltrirja az egy€bk€nt lltezo l6nyeges hib6s r{llftrdst. A hibr{sc hibdb6l, 6s l6nyege , ha 6sszeni lehet az a vilrakozds, hogye an vagy egyi.ittesen a felhaszndl6k adott egyszerrisftett 6vesb iin meghozott gazda eit.
A Magyar Nemzeti Konyvvizsgr4lati Standardok szerinti kcinyvvizsg 6lat eg1sze sor6n szakmai
megft6l6st alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Tovribb6:

o Azonos(duk 6s felm6rjiik az egyszenisitett 6ves besz6mol6 ak6r csaliisb6l, akilr
hib6b6l eredo l6nyeges hibris 6llftrisainak akocklzatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az
ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas k6nyvvizsg 6lati eljardroliut, valamint elegendo
6s megfelelo konyvvizsg6lati bizonyft6kot szerziink a vdlem6nyiink megalapoz6s6hoz.
A csal6sb6l eredo l6nyeges hib6s 6llftris fel nem tiiriisdnak akoikLzata nigyobb, mint a
hibdb6l eredri 6st, hamisitdst, sz6nd6koskihagy6sokat, 

i.ilirrdsdt.o Megismerjtik belsrj kontrollt annak
6rdek6ben, hogy olyan kcinyvvizsg 6tati eljdr6sokat tervezztink meg, amelyek az adottkciriilm6nyek kcizott megfeleloek, de nem az6rt, hogy a Tiirsas6g belso kontrollj6nak
hat6konys6g6ra vonatk oz6anv6lem6nyt nyilv6nitsunk.o Ert6keliik a vezet6s riltal 

"o"TX"r'ffi1ffi:Jf#Hr;ri"relos6g6t 6s a vezet6s

hogy hely6nval6-e a vezet6s vi{llalkoziis
szeriisftett 6ves besziimol6 os valamint a
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6ves besz6mol6ban l6vo kapcsol6d6 kozzltdtelek're, vagy ha a kozzlt€telek e

tekintetben nem megfeleloek, min6sfteni.ink kell v6lem6nytinket. Kovetkeztet6seink a

ftiggetlen konyvvizsg6l6i jelent6stink d6tum6ig megszerzett konyvvizsgillatr
bizonyit6kon alapulnak. Jovobeli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjftk azt,

hogy a Tr4rsasdg nem tudja a villlalkoz6st folytatni.
. Ert6keljiik az egyszenisftett 6ves beszi4mol6 6tfog5 bemutatds6t, fel6pft6s6t 6s

taftalm6t, beledrtve a kiegdszitd mell6kletben tett kozzltlteleket, valamint 6rt6keljiik
aztis,hogy az egyszenisftett 6ves besz6mol6ban teljesi.il-e az alapul szolg6l6 tigyletek
6s esem6nyek val6s bemutatdsa.

o Az ir6nlt6ssal megbizott szem6lyek tudom6s6ra hozzlk - egydb k6rd6sek mellett - a

kdnlvvizsgiilat tervezett hat6kor6t 6s i.itemez6s6t, a k6nyvvizsg6lat jelentos

megilllapft6sait, bele6rtve a Tiirsas6g 6ltal alkalmazott belso kontrollnak a

kdnyvvizsgiilatunk sor6n i{ltalunk azonositott jelentos hirinyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Nyiregyhriza, 2021. 6prilis l.
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