FUccETLEN KONywrzscAL6r .lu,Br,qr6s
A Lednyfalu TermdlfiirdO Kft. tulajdonosdnak
V6lem6ny

Leinyfalu TermAlfiird6 Kft. Q016 Leanyfalu, M6ricz Zsigmond u. 142., cegJegyzeksz6m: l3-09a tov6bbiakban T6rsas6g - 201'7. e''lr egyszenisitett dves beszimol6jiinak kdnywizsg6latrit, amely

Efvdgeztiik a

094064)

-

e$/szeriisitett dves besz6mol6 a 2017. december 31-i fordul6napra kdszitett mdrlegb6l

-

melyben az eszkdzdk

es

fornlsok egrezo vdgdsszege 163.13l E Ft, az ad6zott ercdmdny 6.379 E Ft (nyeresdg) -, ds az ugyanezen id6ponttal

vdgzodo iizleti dvre vonatkoz6 eredmdnykimutatAsb6l, valamint

a

szdmviteli politika jelent6s elemeinek

iisszefoglal6s6t is tartalmaz6 kieg6szit6 melldkletb6l 6ll.

Vdlemdnyiinf( szerint a melldkelt egysz€rijsiteft dves beszSmol6 megbizhat6 ds val6s kdpet ad a TbrsasSg 2017.
december 3l-dn fenn6ll6 vagyoni ds pdnztiryi helyzetdr6l, valamint az ezen id6ponttal vdgz6d6 iizleti dvre vonatkoz6

jiivedelrni helyzetdr6l a Maryarorszigon hat6lyos, a sz.rnvitekol sz6l6 2000. 6vi C. torvdnnyel osszhangban (a
tov6bbiakban:,,szimviteli tdrvdny').
A v6lemdny alapja
Konyvvizsg6latunkat
vonatkoz6

-

a

a konyvvizsg6latra
t0ry6nyek ds egydb jogszab6lyok alapjan hajtoftuk vdgre. Ezen standardok

Magyar Nemzeti KdnywizsgAlati Standardokkal dsszhangban ds

Mag/arorsz6gon hat6lyos

-

drtelmdben fenndll6 felel6ssdgiink b6vebb leir6s6t jelentdsiink

kbrqw ix gd I ot d€r t

gd'
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Fiiggetlenek vagrunk

kirsas6gt6l

,l

kbnywizsgdki eg$zerfis[tett dves besaimol6

taftalmazm.

vonatkoz6, Magyarorszigon hatalyos jogszab6lyokban 6s

a

Magyar

Katnyvvizsg6l6i Kamara ,, A konywizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szabalyair6l ds a fegyelrni elj6nlsr6l sz6l6
szabblyzald'-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testiilete

riltal kiadott ,,Konyvvizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfeleliink az
ugyanezen normdkban szerepl<i tovdbbi etikai eldirdsoknak is.

Meggrozjd€siink, hogy az altalunk megszeruelt konyvvizsg6lati bizonyitdk elegend6 ds megfelelo alapot nyfjt
vdlemdnyiinkhciz.

A vezetds 6s az irdnyit6ssal megbizott szemdlyek felel6ssdge az egyszerfisitett 6ves beszrimo16€rt

A vezetds felel6s az egyszeriisitett dves besz6mol6nak a sz6mviteli torvdnnyel dsszhangban t6rtdn6 ds a val6s
bemutat6s kdvetelm€nydnek megfelelo elkdszitdsd6rt, valamint az olyan belsri konfiolldrt, amelyet a vezet6s
sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetrivd v6ljon az akrir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st6l
mentes egyszeriisitett dves besz6mo16 elkdszitdse.

Az

a vezetds felel6s azdrt, hogy felmdrje a T6rsasiignak a
vrillalkoz6s folytat6s6ra val6 kdpessdgdt ds az adott helyzetnek megfelelden kdzzetegye a v6llalkoz6s
folltat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a vrillalkoz6s folytatrisAnak elvdn alapul6
egyszedisitett dves besziimol6 osszedllitAsdertt A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytatasenak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az drydnyesiildsdt eltdro reridelkezds nem akad|lyozza, illetve a v6llalkoz6si tevdkenysdg
folytat6s6nak ellentmond6 tdnyez6, kd ilmdny nem 6ll fenn.
egyszerfisitett dves besziimol6 elkdszit€se soriin

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek fel€losek

a Ttusasag

pdnziigyi besz6mol6si folyamatanak feliigyeletddrt.

A k0nyvvizsgd16 egysz€riisitett 6v€s besztimo16 kiinyvvizsgdlat66rt val6 felel6ssdge
A k0nywizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arrdl, hogy az egyszeriisitett dves besz6mol6 eg€sze
nem tartalmaz akiir csal6sb6l, akrir hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s dllitAst, valamint az, hogy ennek alapj6n a
vdlemdnyiinket tartalmaz6 ffiggetlen kitnywizsg6l6i jelentdst bocsiissunk ki. A kello bizonyoss6g magas

fokf

bizonyoss6g, de nem garancia ara, hogy a Magyar Nemzeti K6nywizsg6lati Standardokkal osszhangban elvdgzett
kdnywizsg6lat mindig felt6rja az egydbkdnt ldtezo ldnyeges hib6s 6llit6st. A hibAs 6llit4sok eredhetnek csalAsb6l

vagy hib6b6l, €s ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszerii lehet az a v6rakoz6s, hogy ezek onmagukban vagy
egwttesen befoly6solhatjdk a felhaszn6l6k adott egyszeriisitett 6ves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdas{gr
ddntdseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardokkal dsszhangban elvdgzdsre kedlo kdnywizsg6latnak a
rdszek6nt szakmai megitdldst alkalmazunk, ds szakmai szkepticizmust taftunk fenn a konyvYizsgalat egdsze
sorAn. Emellett:

o

Azonositjuk ds felmdrjiik az egyszeriisitett dves besz6mol6 ak6r csalisb6l, akar hib6b6l ered6 ldnyeges
hib6s 6llit6sainak kock6zatait, kialakitjuk ds vdgrehajduk az ezen kocklzatok kezeldsdre alkalmas
kdnywizsg6lati eljrirrisokat, valamint elegend6 ds megfelelo kdnyvvizsgillati bizonyitdkot szerzUnk a
vdlemdnyiink megalapozitsShoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s rillit6s fel nem t6r6s6nak kockarzata
nagyobb, mint a hib6b6l eredo€, mivel a csal6s mag6ban foglalhat dsszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nddkos
kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t;

.

Megismerjiik a konyvvizsgalat szempontj6b6l relev6ns belso kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
kdnyvvizsgalati elj6riisokat teryezzUnk meg, amelyek az adott kiidlmdnyek koztitt megfelel6ek, de nem
azdrt, hogy a Ttusas6g bels6 kontrolljrinak hatdkonysAgfua vonatkoz6an vdlemdn)'t nyilviinitsunk.

o

Erteketjuk a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdg€t ds a vezetds 6ltal kdszitett
szemviteli becsldsek ds kapcsol6d6 kdzzdtdtelek dsszenisdgdt.

.

Kovetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszdr6l a v6llalkoziis folltat6s6nak elvdn
alapul6 szemvitel alkalmaz|sa, valamint a megszerzett konyvvizsg6lati bizonyit€k alapj6n andl, hogy
fenndll-e l€nyeges bizonytalansag olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelentos
kdtsdget vethetnek

fel a

T6rsas6g v6llalkoz6s fol)tat6s6ra val6 kdpessdgdt illet6en. Amennyiben azt a

kovetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizon),talansiig 6ll fenn, fiiggetlen kOnyvvizsg6l6i jelentdsiinkben
fel kell hivnunk a figyelmet az egyszeriisitett dves beszamol6ban ldvo kapcsol6d6 kdzzdtdtelekre, vagy ha

a k'zzefttelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6siteniink kell v6lemdnyi.inket. Kdvetkezeteseink a
fliggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdsiink ddtum6ig megszerzett kdnyvvizsgAlati bizonyitdkon alapulnak.
J6v6beli esemdnyek vagy felt6telek azonban okozhatjrik ad, hogy a T6rsas6g nem tudja a vallalkoz6st
folytatni.

.

Brukeljiik az egyszeriisitett dves besz6mol6 atfog6 prezentelds6t, feldpitdsdt ds tartalmiit, bele€ftve a
kiegdszito melldkletben tett kozzdtdteleket, valamint drtdkeljtk azt is, hogy az egyszeriisitett 6ves
beszAmol6ban teljesiil-e az alapul szolgdl6 tlgyletek ds esemdnyek val6s bemutatAsa

e

Az ir6nyit6ssal megbizott szemdlyek tudomris6ra hozzlk - egydb kdrddsek mellett - a kdn)ryvizsg6lat tervezett
hat6k66t ds iitemezdsdt, a konywizsg6lat jelent6s meg6llapitdsait, beledftve a T6rsasAg 6ltal alkalrnazott bels6
kontrollnak a kon'./vizsg6latunk sor6n 6ltalunk azonositottjelentos hi6nyossAgait is, ha voltak ilyenek.

Budapest. 2018. mejus 16.
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