
FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTES

a nBPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának

Vélemény
Elvégeztem(ük) a RÉPSZOI,G Nonprofit Közhasznú Kft. (,,a Társaság-) 2016, évi éves beszrámolójának
könywizsgálatát, amely éves besámolő a2016. december 3l-ei fordulónapra készített mérlegből -melyben azeszközök
és fomások egtező végösszege 250.662EFt, az adőzott eredmény 34.776 E Ft (nyereség) _, és azugyanezen időponttal
végződő tizleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalrását
is tartalmaző kiegészítő mellékletből áll.
Véleményem(ünk) szerint a mellékelt éves beszámoló megbíáató és valós képet ad a Trársaság 2016. december 3l-én
fennálló vagyoni és pénzü$,i helyzetérőI, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi
helpetéről a Magyarországon haályos, a sámvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel össáangban (a továbbiakban:
,,szárnviteli törvény").

Avélemény alapja
Köny"lvizsgálatunkat aMagyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban és a könywizsgálatra vonatkozó -
Magyarorságon hatályos - törvények és eryéb jogszabályok alapján hajtottrrk végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségünk bóvebb leírrását jelentésünk ,l kbryuvizsgáló éves beszclrnoló konyvvizsgálatáért valófelelőssége"
szakaszaártalmazza.
Az éves besámoló általunk végzett könywizsgálatiára vonatkoző,Magtarorságon haályos etikai követelményeknek
megfelelve, fiiggetlenek vagyunk a Trársaságtól, és ugzanezen etikai követelményekkel össáangban eleget tettiink egyéb
etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, ho5l az általunk megszerznít könl,wizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nffit
véleményünkhöz.

Egyéb információk z Az űzleti j elentés
Az egyéb információk a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. 2016, évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés
felelŐs az úzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatko ző előírásaival összhangban
történő elkészítéséért. A jelentésünk ,,Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem
vonatkozik az úzleti jelentésre.
Az éves beszámoló általunk végzett könywizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés
átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves
beszámolónak vagy a könywizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges
hibás állítás t taftalmaz.
Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az űz|etijelentés
átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli tOrvény, illetve, ha van, egyéb más
jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.
Véleményünk szerint a REPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. 2016, évi üzleti jelentese összhangban yan a
nnPSZOr,G Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi éves beszámolójával és azüzleti- jelentés a számviteli törvény
előírásaival összhangban készült.
Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további
követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban azizletijelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli
törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról,
hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti
jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni valónk.
Vé,leményem(ünk) szerint a REPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. 2016, éviüzleti jelentése összhangban van a
nnPSZOr,G Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi éves beszámolójával és azizletijelentés a számviteli törvény
előírásaival összhangban készült.
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról,
hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti
jelentésben, és ha igen, akkor a szőban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni valónk.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolón ak a számviteli törvénnyel összhangban törtériő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belsó kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akálr csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló
elkészítésé,



-2_

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azéft,hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás fol5,tatására
való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos
információkat, valamint avezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való
alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni
azűzletszerú tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
A könlwizsgáló éves beszámoló könywizsgálatáért való felelőssége
A könpvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz
akár csalásből, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket
tarta|maző ftiggetlen könywizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem
garancia arra, hogy a Ma5rar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könlruvizsgálat mindig
feltétrja az egyébként létező lényeges hibás áIlítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és

lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az avárakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják
a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
Egy, u Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könywizsgálatnak a
részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könpvizsgálat egésze során.
Emellett:
. Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásből, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak

kockáuatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk
végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot
szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás á||ítás fel nem tátrásának kockázata nagyobb, mint a hibából
eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

. Megismerjük a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könlwizsgálati eljárásokat tewezzink meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért,hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozőanvé|eményt nyilvánítsunk.

. Ertékeljük a vezetés által alkalmazotí számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számvite li becs lés ek és kapcso ló dő közzétételek és szerűsé gét,

r következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vál|alkozás folytatásának elvén
alapuló számvitel alkalmazéqa, valamint a megszerzett könywizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős
kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a
követkeáetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság"áll fenn, fiiggetlen könywizsgálói jelentésünkben fel
kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételehe, yagy ha a közzétételek e
tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket, Következtetéseink a fiiggetlen
könywizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövóbeli
események vagy feltételek azonban okozhatják azt,hogy a Társaság nem tudja aválláIkozást folytatni.

. Ertékeljúk az éves beszámoló átfogó prezentáIását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő
mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul
szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

kommrrnikáljuk az irrányítással megbízott személyek felé - e5zéb kérdések mellett - a könywizsgálattewezetí hatókörét
és ütemezését, a könywizsgáIatjelentős megállapítésait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a
könywizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Kelt: Budap esten,2017 , április hónap 4. napján
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