k6rt6 6s P6nziisyi-Gazdasisi Tanfcsad6 Kft.
2890 Tata, Orszdggyil6s t6r 3. Telefon: 341589-639
Tel + Fax: 34/589-640 E-mail: asctata@t-online.hu

FUGGETLEN KONYvVIZSGALoI JELENTES
A Tatai Rend-hfz Kft. tulajdonosdnak
V6lem6ny

Elvdgeztiik a Tatai Rend-h6z Kft., cdgjegyzdkszdm 11-09-026332 ("a T6rsas6g") 2019.6vi egyszeriisitett 6ves
besz6mol6j6nak kdnyvvizsgdlatSt, amely egyszeriisitett dves besz6mol6 a 2019. december 3l-i fordul6napra
k6sziteff mdrlegb6l - melyben az eszk1zlk es forr6sok egyezo vegdsszege 38 373 E Ft, az adfzott eredmeny
16966 E Ft nyeres6g -, 6s az lgyanezen id6ponttal v5gz6d6 iizleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l,
valamint a sziimviteli politika jelentris elemeinek dsszefoglaliisiit is tartalmaz6 kiegeszit6 mell6kletb6l 6ll.
Vdlemdnyiink szerint a mell6kelt egyszenisitett €ves beszdmol6 megbizhat6 6s val6s kdpet ad a T6rsas6g 2019.
december 3l-6n fenn6ll6 vagyoni ds pdnzUgyi helyzetdr6l, valamint az ezen id6ponttal vdgz\db iizleti 6vre
vonatkoz6 jtivedelmi helyzet6r6l a Magyarorszigon hatdlyos, a szdmvitelr<il sz6l6 2000. 6vi C. t0rvdnnyel
Osszhangban (a tov6bbiakban:,,sz6mviteli ttirvdny").
A v6lem6ny alapja

K6nywizsgiilatunkat a Magyar Nemzeti K0nywizsgiilati Standardokkal Osszhangban ds a k6nyvvizsgSlatra
vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - tOrvdnyek ds egy6b jogszab6lyok alapjiin hajtottuk vdgre. Ezen

standardok drtelmdben fenn6ll6 felel6ssdgtink b6vebb leir6s6t jelentdsiink,,A kdnywizsg6l6 egyszeriisitett dves
besz6mol6 k0nyvvizsg6latSert val6 felel6ss6ge" szakasza tartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk a t6rsasdgl6l a vonatkoz6, Magyarorszilgon hatillyos jogszab6lyokban 6s a Magyar
K0nyvvizsg6l6i Kamara ,, A k6nyvvizsg6l6i hivat6s magatartdsi (etikai) szab6lyair6l 6s a fegyelmi elj6r6sr6l
sz6l6 szabiiyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rdesek tekintetdben a Nemzetkrizt Etikai
Standardok Testiilete 6ltal kiadott ,,Krinyvvizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint, 6s megfelelUnk az ugyanezen norm6kban szerepki tov6bbi etikai elciirSsoknak is.

Meggy<iz6desiink, hogy az 6ltalunk megszerzett kOnyvvizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot nyrijt
v6lemdnyiinkhOz.

Figyelemfelhivds

A

mdrlegk6szitds id6szak6ban

a WHO

2020. januiir 30-6n hirdette

kia

nemzetkdzi horderejri j6rv6nyUgyi

rendkiviili sziiks6ghelyzetet, ami a2019.12.31.-6nzilrultitzleti 6vibesziimol6k szempontj5b6l olyan fordul6nap
ut6ni esemdnynek min6siil, ami hatdssal lehet a t6rsas6g 2020. 6vi miik0dds6re. A kdnywizsgril6i jelentds
al6ir6sakor nem becsulhet6 meg, hogy lesz-e bevdtelkiesds 2020. 6vben. Felhivjuk a figyelmet a kieg6szit6
melldklet 3. 10. pontjrira, mely a veszdlyhelyzet bekiivetkezdsdnek gazdasdgi hat6srival m6g nem sz6mol.
V6lem6nyiink nincs min6sitve e kdrd6s vonatkoz6s6ban'
besz6mol66rt
A vezet6s 6s az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszeriisftett 6ves

tdrv6nnyel Osszhangban t6rt6n6 6s a val6s
vezet6s felel6s az egyszenisitett dves besz6mol6nak a sz6mviteli
az olyan belso kontroll6rt, amelyet a vezetes
bemutat6s kovetelm6nytnek megfelel6 elk6szitds66rt, valamint
csal6sb6l, akdr hibrib6l ered6 l6nyeges hib6s 6llitrist6l
sziiks6gesnek hrt ahh;;: nogy tIl.tou6 vrrljol az akdr
mentes egyszenisitett 6ves besz6mol6 elkdszitdse'

A

Azegyszenisitett6vesbeszilmol6elkdszitdsesor6navezet6sfelel6sazlrt,hogyfelm6rjeaT6rsas6gnaka
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v6llalkoz6s folltat6siira val6 kdpess6g6t ds az adott helyzetnek megfelel6en kdzzetegye a viillalkozds
folytat6srival kapcsolatos informiici6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkozSs folytat6s6nak elvdn alapul6
egyszenisitett 6ves besz6mol6 6ssze5llit6s66rt. A vezetdsnek a viillalkozds folytat6sdnak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az drvdnyesiileset elterS rendelkezds nem akadiilyozza, ilTetve a viillalkoz6si tev6kenys6g
folyat6sSnak ellentmond6 tenyez6, kOriilmdny nem

611

fenn.

Az ir6nyit6ssal megbizott szemelyek felel6sek a T6rsas6g p6nziigyi besziimoliisi folyamat6nak feltigyeletddrt.

A kdnyvvizsgfl6 egyszeriisitett

6ves besz6mol6 kiinyvvizsg6latd6rt va16 felel6ss6ge

A kOnyvvizsg6lat sor6n c6lunk kellti bizonyossSgot szerezni arr6l, hogy az egyszenisitett

dves besz6mol6 egdsze

nem tartalmaz akilr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 5llit6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a
vdlemdnyiinket tartalmaz6 ffiggetlen ktinyvvizsgiil6i jelentest bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyossiig magas fokri
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardokkal 0sszhangban
elv6gzett k0nyvvizsgiilat mindig felt6rja az egydbkdnt l6tez6 ldnyeges hibSs Sllitrist. A hib6s 5llit6sok eredhetnek
csal6sb6l vagy hib6b6l, 6s lenyegesnek minrisiilnek, ha 6sszer[i lehet az a virakozds, hogy ezek Onmagukban

vagy egyiittesen befolyilsolhatjSk a felhaszn6l6k adott egyszertisitett 6ves besz6mol6 alapj6n meghozott
gazdashgi d6nt6seit.

A

Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardok szerinti kOnywizsg5lat egdsze sor6n szakmai megit6l6st
alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Tov6bb6:

-

Azonositjuk ds felm6rj[k az egyszeriisitett 6ves beszfmol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hibrib6l ered6 lenyeges
hibiis iillitiisainak a kock6zatait, kialakitjuk ds vdgrehajtjuk az ezen kock6zatok kezeldsdre alkalmas
kdnywizsg6lati eljSrdsokat, valamint elegend6 ds megfelel6 k6nyvvizsg6lati bizonyitdkot szerziink a
v6lemdnyiink megalapoz6shhoz. A csal6sb6l eredo ldnyeges hibSs 6llit6s fel nem tiir6s6nak akockhzata
nagyobb, mint a hib6b6l ered6e, mivel a csalds mag6ban foglalhat Osszej6tszdst, hamisit6st, sz6nd6kos
kihagydsokat, t6ves nyi latkozatokat, y agy a bels6 kontrol I fel iilfr6s6t.

-

Megismerjiik a kOnyvvizsgillat szemponddb6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan
k0nyvvizsg6lati eljdr6sokat tervezziink meg, amelyek az adott kOrtilmdnyek k6z0tt megfelelSek, de nem
azdrt,hogy a T6rsas6g bels6 kontrolljdnak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lemdnyt nyilv6nitsunk.

-

Ert6keljtik a vezet6s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt 6s a vezetds Sltal k6szitett
sz6mvitel i becsl6sek ds kapcsol6d6 kdzzdtdtelek dsszertisdg6t.

-

K0vetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy helyenval6-e a vezetds r6sz6r6l a v6llalkoziis folyatdsiinak elvdn
alapul6 egyszenisitett dves besz6mol6 tisszedllitiisa, valamint a megszerzett kdnywizsg6lati bizonyitdk
alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelent6s ketsdget vethetnek fel a T6rsasig vdllalkoz6s foly,tatds6ra val6
k6pessdg6t illet6en. Amennyiben azt a kdvetkeztet6st vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalansdg 6ll fenn,
fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelent6stinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszeriisftett 6ves
beszdmol6ban l6v6 kapcsol6d6 kdzzdtdtelekre, vagy ha akdzzetltelek e tekintetben nem megfelel6ek,
min6siteniink kell vdlemdnyiinket. Kdvetkeztetdseink a fiiggetlen konyvvizsgdl6i jelentdstink datumaig
megszerzett kdnywizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. Jdv6beli esemdnyek ,agy feltet.lek azonban
okozhadrik azt,hogy a T6rsas6g nem tudja a v6llalkoziist folytatni.

-

Ert6keljtik az egyszenisftett eves beszdmol6 6tfog6 bemutatdsii, feldpitdsdt 6s tartalm6t,
bele6rtve
kiegdszit6 melldkletben tett kdzzdtdteleket, valamint 6rtdkeljtik aa is, hogy az
egyszertsitett

besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek ds esemdnyek val6s
bemutat6sa.

Ikt- szdrn:35/2020

a

6ves

2

-Gazdasiei TarScsad6 Kft.
2890 Tata, Orszitggyil6s t6r 3. Telefon: 341589-639
Tel + Fax: 341589-640 E-mail: asctata(d.t-online.hu

-

Az irflnyitdssal megbizott szemdlyek tudomdsiira hozzuk - egydb kdrd6sek mellett - a ktinyvvizsg6lat
tervezett hat6k0rdt 6s iitemezds6t, a k0nyvvizsg6lat jelent6s meg6llapit6sait, beledrtve a T6rsas6g 6ltal
alkalmazott belso kontrollnak a k6nywizsg6latunk soriin iiltalunk azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is,
ha voltak ilyenek.

Tata,2020. m6jus 21
ASC Ad6s:ekdrt0 Ktt.
2890 Tata, C'sz{gg}r0l6s t6r 3
Tel.it'ax:

Stamler

iigyvezet6 igazgat6
ASC Ad6szakdrtd Kft.
2890 Tata, Orsz6ggyrilds tdr
nyi I viintartiis

3t I Se9-64O

Ad6sz6m; 121eC$5-2-11

i

szirm: 00 1 202

IkI- sz6m: 3512020.

*,",m\

kamarai tag kdnyvvizsg6l6
kamarai tagsdgi szim: 000312

3

