
B es Tirsa K6nywireg ebhda Kft

A Mez6kiivesdi MSdia Nonprofit Kft. alapitq6nak!

V6lem6ny

Elv6geztUk a Mez6kiivesdi Mtidia Nonprofit Kft. (Mez6kdvesd, Szent Liszl6 t6r 17. sz.
c6gjegyz6k sz6m: 05-09-017756) t6rsas6g (a tov6bbiakban:,,a t6rcas6g") 2016. 6vi
egyszerfisltett 6ves besz6mol6jdnak konywizsgdlatdt, amely a Szdmviteli t6rv6ny szerinti
egy6b szervezetek egyszerfisitett 6ves beszSmol6 a 2016. december 31-i fordul6napra
k6szitett m6rlegb6l- melyben az eszkOzdk 6s fondsok egyezS v6g6sszege 20.145.- e HUE
a t6rgy6vi ad6zott eredm6ny -7.999.- e HUF (vesztes6g), 6s az ugyanezen id6ponttal
vegz6d6 Uzleti 6vre vonatkoz6 eredm6ny-kimutatdsb6l, valamint a szSmviteli politika jelent6s

elemeinek osszefoglaldsdt is tartalmaz6 kieg6szlt6 mellekletb6l 6ll.

V6lem6nyUnk szerint a mell6kelt egyszerfisitett 6ves beszdmol6 megbizhat6 6s val6s kepet
ad a T6rsas5g 2016. december 31-en fenn6ll6 vagyoni 6s penztigyi helyzet6r6l, valamint az
ezen idSponttal v6gz6d6 Uzleti 6vre vonatkoz6 j6vedelmi helyzet6r6l a Magyarorsz5gon
hat6lyos, a sz6mvitelrSl sz6l6 2000. 6vi C. t6rv6nnyel 6sszhangban (a tovdbbiakban:

,,sz6mviteli t6rv6ny").

A v6lem6ny alapja

Konywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti K6nywizsgdlati Standardokkal Osszhangban 6s a
kdnywizsg5latra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - tdrv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok

alapj6n hajtottuk) v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6gUnk b6vebb lelr6s6t
jelent6sUnk ,A k1nywizsgdlo egyszerfrsitett 6ves beszdmolo kdnywizsgdlab6rt vab
fe I e I 6 s se g e" sza kasza larlalmaza.

Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 dltalunk v6gzett kdnywizsg{latdra vonatkoz6,
MagyarorszSgon hatdlyos etikai kdvetelm6nyeknek megfelelve, fUggetlenek vagyunk a
T6rsas6gt6l, 6s ugyanezen etikai k6vetelm6nyekkel dsszhangban eleget tettUnk egy6b etikai
felel6ss6geinknek is.

Meggy6z6d6sUnk, hogy az 6ltalunk megszezett kdnywizsgdlati bizonyit6k elegend6 6s
megfelel6 alapot ny0jt v6lem6nyUnkhdz.

Egy6b informici6k: Kdzhaszn0s6gi mell6klet:

Elv6geztuk a Mez6kiivesdi M6dia Nonprofit Kft. (3400 Mez6kdvesd, Szent Ldszl6 ter
17. c6gjegyz6ksz6m: 05-09-017756) 2016. 6vi egyszerrisitett 6ves beszdmol6j6hoz
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kapcsol6d6 2016. december 31-i fordul6napra vonatkoz6, a k6zhaszn0 tev6kenys6gerSl
Osszedllitott kdzhaszn[s5gi mel16klet6nek vizsg6lat6t.

A vezet6s felel6s a k6zhaszn0s6gi mell6klet egy6b jogszabdlyokban foglaltakkal
dsszhangban tdrt6n6 elk6szit6s66rt. A mifelel6ss6gUnk a k6zhasznrisdgi melleklet 6s az
ugyanazon 6vre vonatkoz6 6ves besz6mol6 dsszhangj6nak megit6l6se. A
kdzhaszn0sdgi mell6klettel kapcsolatos munk6nk a k6zhaszn{s6gi mell6klet 6s az
egyszerUsltett 6ves besz6mol6 dsszhangj6nak megit6l6s6re korl6toz6dott 6s nem
tartalmazta egy6b, a gazddlkod6 nem audit6lt szdmviteli nyilvdntartdsaib6l levezetett
inform5ci6k 6ttekint6s6t.

V6lem6nyUnk szerint a Mez5k6vesdi M6dia Nonprofit Kft. (3400 Mez6k0vesd, Szent
L5szl6 ter 17. c6gjegyz6ksz6m: 05-09-017756) 2016. 6vi k6zhasznUsdgi mell6klete a
Mez6k6vesdi Mtldia Nonprofit Kft. (3400 Mez6kdvesd, Szent L6szl6 t6r 17.
c6gjegyz6ksz6m: 05-09-017756) 2016. 6vi egyszerUsltett 6ves beszdmol6j6nak adataival
Osszhangban van.

A vezetGs felel6ss6ge az egyszerfisitett 6ves besz6mol66rt

A vezet6s felel6s az egyszerr.isltett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli t6rv6nnyel
dsszhangban t6rt6n6 6s a val6s bemutat6s k6vetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt,
valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezet6s szUks6gesnek tart ahhoz, hogy
lehet6v6 v6ljon az akdr csal6sb6l, akdr hibrib6l ered6 l6nyeges hibris 5llit6st6l mentes
egyszerUsitett 6ves besz5mol6 elk6sz[t6se.

Az egyszerfisitett 6ves beszdmol6 elk6szit6se sordn a vezet6s felelos az6rt, hogy
felm6rje a Tdrsas6gnak a v6llalkoz6s folytatSs6ra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek
megfelel6en k6zz6tegye a v6llalkoz6s folytatds6val kapcsolatos informdci6kat, valamint a
vezet6s felel a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n alapul6 sz6mvitel egyszer(sftett 6ves
besz6mol6ban val6 alkalmaz6sfibrt, aA az esetet kiv6ve, ha a vezet6snek szdnd6k6ban
6ll megszUntetni a Tdrsas6got vagy beszUntetni az tizletszerfi tev6kenys6get, vagy
amikor ezen kivUl nem 6ll el6tte mds redlis lehet6s6g.

A k6nyvvizsg6l5 egyszeriisitett 6ves besz6mol6 kdnywizsgilati6rt va16
felel5ss69e-

A kdnyvvizsg6lat sor6n c6lunk kell6 bizonyossdgot szerezni arr6l, hogy az egyszerUsitett 6ves
besz6mol6 eg6sze nem tartalmaz akAr csalSsb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s
dllltdst, valamint ?2, hogy ennek alapj6n a v6lem6nyUnket tartalmaz6 ftiggetlen
k6nywizsgSl6ijelent6st bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyossSg magas fokti bizonyoss6g, de
nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban
elv6gzett k6nywizsg6lat mindig felt6rja az egy6bk6nt l6tez6 l6nyeges hib6s 6llitdst. A
hib6s 6llit6sok eredhetnek csalSsb6l vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek min6sUlnek, ha
6sszerfi lehet az a v1rakozAs, hogy ezek 6nmagukban vagy egyUttesen befoly6solhatj6k
a felhaszndl6k adott egyszerUsitett 6ves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasdgi
ddnt6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti K6nywizsgdlati Standardokkal dsszhangban elv6gz6sre kerUl6
konywizsg5latnak a r6szek6nt szakmai megit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai
szkepticizmust tartunk fenn a kdnywizsgdlat eg6sze sorin. Emellett:

o Azonositjuk 6s felbecsUlUnk az egyszerfisitett 6ves beszdmol6 akdr csal6sb6l, ak6r
hibeb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6sainak kockSzatait, az ezen kockdzatok
kezel6s6re alkalmas kdnyvvizsg6lati elj6r6sokat alakftunk ki 6s hajtunk v6gre,
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valam i nt v6lem6nyU nk megalap ozlsAhoz elegend6 6s megfelel6 k0nywizsg6lati
bizonylt6kot szerzUnk. A csalSsb6l eredS l6nyeges hib6s 6llltds fel nem t6r6sdnak
kockdzata nagyobb, mint a hibeb6l ered66, mivel a csal6s magdban foglalhat
osszej6tszdst, hamisftdst, szdnd6kos kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a
bels6 kontroll felUl ir5s6t;

. MegismerjUk a k6nywizsgdlat szempontjdb6l relevdns bels6 kontrollt annak
6rdek6ben, hogy olyan konywizsgdlati eljdrdsokat tervezzUnk meg, amelyek az
adott kdrUlm6nyek k6zdtt megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a T6rsas6g bels6
kontrolljinak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv5nltsunk.

. Ert6keljUk a vezet6s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6s6g6t es a
vezet6s 6ltal k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 kozz6t6telek
6sszerris6g6t.

. K6vetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy helyenval6-e a vezet6s r6sz6r6l a v6llalkozis
folytat6s5nak elv6n alapul6 sz6mvitel alkalmazdsa, valamint a megszezett
kdnywizsgdlati bizonylt6k alapjSn ar6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g
olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s kets6get
vethetnek fel a Tdrsas6g v5llalkozSs folytat6s5ra val6 k6pess6g6t illet6en.
Amennyiben aA a kdvetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 5ll fenn,
fUggetlen kdnywizsgdl6i jelent6sunkben fel kell hlvnunk a figyelmet az
egyszenisitett 6ves beszdmol6ban l6v6 kapcsol6d6 k6zz6t6telekre, vagy ha a
kdzz6t6telek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sltenUnk kell v6lem6nyUnket.
Kdvetkeztet6seink a fUggetlen kdnywizsg6l6i jelent6sUnk ddtum6ig megszezett
k6nywizsg6lati bizonyit6kon alapulnak. Jdv6beli esem6nyek vagy felt6telek
azonban okozhatj6k azt, hogy a T6rsas5g nem tudja a vdllalkozSst folytatni.

. Ert6kelj0k az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 dtfog6 prezent6l6sdt, fel6pit6s6t 6s
tartalmdt, bele6rtve a kieg6szlt6 mell6kletben tett k6zz6t6teleket, valamint 6rt6keljtrk
azt is, hogy az egyszeriisltett 6ves beszdmol6ban teljesUl-e az alapul szolgdl6
Ugyletek 6s esem6nyek val6s bemutat5sa.

Kommunik6ljuk az ir6nyit6ssal megblzott szem6lyek fel6 - egy6b kerd6sek mellett - a
k6nywizsg6lat tervezett hat6koret 6s Utemez6s6t, a k6nywizsgdlat jelent5s megSllapltdsait,
bele6rtve a T6rsas6g Sltal alkalmazott bels6 kontrollnak a konywizsgdlatunk sor6n 6ltalunk
azonosftott jelent6s hi6nyoss6gait is.

Egerben, 2017. mdrcius 31-6n

Beszeda lstv6n Uglvezet6
B 6s T6rsa K6nywizsgdl6 lroda Kft.
3300 Eger, Nagy-Eged u. 13.
MlryK nyt. sz6m: 000556
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