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FUGGETLEN KONYVVIZSGAL6I JELENTES

A Borsodi Kdzszolgflltat6 Szolg6ltat6 Nonprofit Kft. tulajdonosSnak

V6lem6ny

Elvdgezti.ik a Borsodi Kiizszolg6ltat6 Szolg6ltat6 Nonprotit Kft. (,,a Trirsas6g") 2016. 6vi egyszenisitett dves

besz6mol6j6nak konywizsgilatdt, amely egyszertisitett dves beszimolo a2016. december 31. -i fordul6napra kdszitett

mdrlegb6l - melyben az eszlidz0k ds fon6sok egez6 vdgdsszege 153. 805,- eFt, az ad6zott eredm6ny -21. 058'- e Ft

(vesztes6g) -, es azugyanezen id6ponttal vdgmdb iizleti dwe vonatkoz6 eredmdnykimutatiisb6l, valamint a szamviteli

politikajelent6s elemeinek 6sszefoglalds6t is tartalmaz6 kiegdszit6 melldkletbol tlll.

Vdlemdnyiink szerint a mell6kelt egyszenisitett eves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Tiirsas6g 2016.

december 3 I . -dn fenn6ll6 vagyoni ds pdnziigyi helyzetdr6l, valamint az ezun id6ponttal vegzi5d6 iizleti ewe vonatkoz6

jovedelmi helyzetdr6l a MagyuorszAgon hatdlyos, a szimvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. tdrvdnnyel cisszhangban (a

tov6bbiakban:,,sz6mviteli torvdny").

A v6lem6ny alapja

Konywizsgrilatunkat a Magyar Nemzeti Krinywizsgiilati Standardokkal dsszhangban es a kOnywizsg6latra vonatkoz6

- Maryarorszigon hatiilyos - torvdnyek es egydb jogszabillyok alapjrln hajtottuk vlgre. Ezen standardok drtelmdben

fenndlf6 felel6ssdgiink b6vebb leinls6t jelentdsiink ,l kdnywizsgdl| egtszer{isitett th'es beszdmol6 kbnywizsgdlatddrt

val6 fel el fss dge" szakasza tartalmazza.

Az egyszeriisitett dves beszamol6 6ltalunk vdgzstt krinywizsg6latiira vonatkoz6, Magyarorszdgon hatillyos etikai

kovetelmdnyeknek megfelelve, friggetlenek vagyunk a Trirsas6gt6l, ds uryanezen etikai k0,vetelmdnyekkel dsszhangban

eleget tettiiLnk egydb etikai felel6ssdgeinknek is.

Megry6z6ddsiink, hory az 6ltalunk megszerzett kOnywizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot nyrijt

vdlemenyiinkhOz.

Egy6b informdci6k: Kiizhasznrisfgi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a Borsodi Kiizszolgriltat6 Szolgdltatd Nonprofit Kft. 2016. 6vi kOzhasmtsiigi

melldkletdb6l 6ll. A vezetds felelos a kOzhasznris6gi melldkletnek a szdmviteli ttirvdny, illetve egydb miis

jogszabrily vonatkoz6 el6irasaival dsszhangban t6rtdn6 elkdszitdsedrt. A jelentds0nk ,,Vdlemeny" szakaszflban az

egyszenisitett dves besz6mol6ra adott vdlemdnytink nem vonatkozik aklzhasznfs6gi melldkletre.

Az egyszerisitett 6ves beszdmol6 6ltalunk vdgzett kdnyvvizsg6latiival kapcsolatban a rni feleltissdgtink a

kozhasznris6gi melldklet iitolvas6sa ds ennek sordn annak mdrlegeldse, hogy a ktrzhasmris6gi mell6klet ldnyegesen

ellentmond-e az egyszenisftett eves besz6mol6nak vagy a kdnyvvizsg6lat soriin szerzetl ismereteinknek, vagy

egyebkdnt rigy trinik-e, hogy az ldnyeges hibris 6llit6st tartalmaz.

A kozhasznris6gi melldklettel kapcsolatban, a szdmviteli t6rveny alapj6n a mi felel6ssdgiink tovdbb6 a

kozhaszrrisdgi melldklet 6tolvas6sa soriin annak a megitdldse, hogy a kdzhasznfs6gi mell6klet a sz6mviteli

trirvdny, illetve, ha van, egydb m6s jogszab|ly vonatkozd eloirdsaival dsszhangban kesziilt-e.

E feleldssdgiink teljesitdse sor6n a k<izhasznris6gi mell6klettel kapcsolatos velemdnyiink kialakitds6n6l a civil

szervezetek gazddlkod6sa, az adominygytijtds ds a k0zhasznris6g egyes k6rdeseir6l sz6l6 35012011. (XII. 30.)

Kormiinyrendeletet, mint a kozhasmris6gi mell6kletre vonatkoz6 tov6bbi kOvetelmdnyeket el6ir6 egy6b mils

j ogszabrilyt vettiik fi gyelem be.



A vezet6s 6s az ir6nyitdssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszeriisftett 6ves beszf mol66rt

A vezetds felel6s az egyszenisitett dves besz6mol6nak a sz6mviteli t0rvdnnyel Osszhangban tdrten6 6s a val6s

bemutat6s k6vetelmdnydnek megfelel6 elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds

sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llitdst6l

mentes egyszeriisitett dves besz6mo16 elkeszitdse.

Az egyszerfisitett dves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezetds felel6s azdrt, hogy felmdrje a Tdrsasiignak a

v6llalkoz6s folytatas6ra val6 kdpessdg 6td,s azadott helyzetnek megfelel6enk6zz6tegye av6llalkoz6s folytatdsaval

kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkoz6s folytat6s6nak elvdn alapul6 sz6mvitel

egyszenisitett dves besz6mol6ban val6 alkalmazhs66rt, an az esetet kivdve, ha a vezetdsnek szdnd6k6ban dll

megsziintetni a T6rsas6got vagy besziintetni az iizletszeni tevdkenysdget, vagy amikor ezen kfviil nem 6ll el6tte

m6s re6lis lehet6s6g.

Az ir6nyft6ssal megbizott szemdlyek felel6sek a Tdrsas6g penziigyi besz6moldsi folyamat6nak fel0gyeletddrt.

A k6nyvvizsg6l6 egyszeriisitett 6ves besz6mol6 kiinyvvizsg6lat66rtval6 felel6ss6ge

A k6nyvvizsg6lat sor6n c6lunk kello bizonyossiigot szerezni arr6l, hogy az egyszertisitett dves besz6mol6 egdsze

nem rartalmaz ak6r csaliisb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hibris dllft6st, valamint az, hogy ennek alapjdn a

vdlemdnygnk et tartalmaz6 fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdst bocsdssunk ki. A kell6 bizonyossdg magas fokti

bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Krinywizsg6lati Standardokkal tisszhangban elvegzetl

konyvvizsgdlat mindig feltdrja az egy6bk6nt letez6 ldnyeges hib6s 6llit6st. A hibris 6llft6sok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, ds ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszeni lehetazavilrakozAs,hogy ezek tinmagukban vagy egyUttesen

befoly6solhatj6k a felhaszndl6k adott egyszertisitett dves besziimol6 alapj6n meghozott gazdas6gi dtintdseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Konlwizsgalati Standardokkat 0sszhangban elvdgzesre keriil6 k6nyvvizsg6latnak a

r6szekdnt szakmai megitdl6st alkalmazunk, es szakmai szkepticizmust tartunk fenn a kdnyvvizsg6lat egdsze sor6n'

Emellett:

r Azonositjuk ds felbecsgljUk az egyszenisitett 6ves besz6mol6 ak6r csaldsb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges

hib6s 6llit6sainak kock6zatait, az ezen kockdzatok kezeldsdre alkalmas kdnyvvizsg6lati elj6rdsokat

alakftunk ki 6s hajtunk v6gre, valamint vdlem6nyiink megalapoz6s6hoz elegend6 ds megfelel6

k6nyvvizsg6lati bizonyitdkot szerziink. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s ellit6s fel nem tiirasanak kockdzata

nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csalds mag6ban foglalhat 0sszej6tsz6st, hamisitdst, sz6ndekos

kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t;

. Megismerjuk a kdnyvvizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan

k6nyvvizsg6lati elj6r6sokat tervezziink meg, amelyek az adott kdriilm6nyek k6z0tt megfelel6ek, de nem

azert,hogy a T6rsas6g bels6 kontrollj6nak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an v6lemdnyt nyilvAnftsunk.

o Ert6keljiik a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezetds 6ltal kdszitett

sz6mviteli becsl6sek es kapcsol6d 6 klzzdtdtelek dsszenisdgdt.

o Kovetkeztetest vonunk) le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds r6szdr6l a vdllalkozds folytat6s6nak elvdn

alapul6 sz6mvitel alkalmaz6sa, valamint a megszerzetl kOnyvvizsgdlati bizonyitdk alapjrln arr6l, hogy

fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s

kdtsdget vethetnek fel a T6rsas6g vdllalkoz6s folytat6s6ra val6 kdpess6gdt illet6en. Amennyiben azt a

kdvetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen kcinyvvizsgdl6i jelentdsiinkben

fel kell hivnunk a figyelmet az egyszertisitett dves besz6mol6ban ldv6 kapcsol6dbkdzzdtdtelekre, vagy ha

a k6zz6t6telek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenUnk kell vdlemdnytinket. K0vetkeztet6seink a

fiiggetlen k6nyvvizsg6l6i jelentdsiink d6tum6ig megszerzett k6nyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak.

J6v6beli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatjdk an, hogy a T6rsas6g nem tudja a vrillalkoziist

folytatni.



Ertdkeljtk az egyszenisftett 6ves besz6mol6 6tfog6 prezentril6s6t, felepftdsdt ds taftalm6t, beledrtve a

kiegdszft6 mell6kletben tett kdzzdtlteleket, valamint drtdkeljiik azt is, hogy az egyszenisitett 6ves

besziimol6ban teljesul-e az alapul szolg6l6 0gyletek ds esemdnyek val6s bemutatiisa.

Kommunik6lj ukazirinyitilssal megbizoff szemdlyek feld - egydb kdrddsek mellett - a kdnyvvizsg6lat tervezett hat6ktirdt

es Utemezeset, a krinywizsgiilat jelent6s megdllapitasait, beledrtve a Tiirsas6g 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a

kO'nywizsg6latunk soriin 6ltalunk azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is.
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