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tulajdonosainak

Elvégeztem a t%tzegvarmaii Vámsgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési KfT. (továbbiakban:
‘a Társaság”) mellékelt 2(115. évi egyszerűsített éves heszámolójának a könvvvizsgálamát. amely
evszerűsített éves beszámoló a 2015.12. 31.-i fordulónapra elkészített mérleghől- mci ben az
eszközök és fnmwok eeyező véösszeee 541.662 L Ft a mériee szerinti dmény — .136 E Ft
vesztesétt—. az ezen időpontra vonatkozó eredménvkimutatáshól és a számviteli politika
mLghatarozo elemeit es az e eb mag\ araze megteg zeseket trtalmazo k eszi to mel kkk ihol
áll

Az éves beszámolónak a száinvheli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános
számviteli elvek szerint történő elkészítése ás valós bemutatása az ügyvezetés 1bIelóssée, Ez a
felelősség magában foglalja az akár csaláshól, akár 1ihából eredő. lénveaes hibás állitásokról
mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjáhől releváns belső ellenórzés
kialakítását, bevezetését. fenntailását. megfelelő számviteli politika kiválasztását ás alkalmazását,
valamint az adull körühnénvek között ésszerű számviteli beesléseket.

A körtyveizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló ékménezse az elvegzett
könvvvizsgálat alapján.

A lársaság 2014. éri egyszerűsített éves heszámo1óát is én köuyvvízsgáltam ás hitelesítő
záradékot hocsátottam ki.

A kzinvvvizsgálatot a nagvar Nemzeti Könvvvizsgálati Standardok és a könvvvizsgálatra
\ojl ttkoto \lait’. trorszagon cr\Lny..s wnLn\Lk .s eg\LhJoLzh hok ilapj m haitottam \gre
A knnk mcgko ctelik lto nlLgklcllLk I zomos LtlLa kovLtLl1.n\..knk atammt hogy a
könyvvizsgátat tervezése ás elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek arról.
hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A.z elvégzett könvvvizsgálat magában íbglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könvvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves heszámolóban szereplő összegekről és
közzétételekröl, A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár
csaláshól, akár tévedésekhőt eredő. lényeges hibás állításai kockázatának fclmé.réseít, a
könyvvizsgáló megítélésétől tttggnek. Az egyszerűsített éves heszámolóhoz kapcsolódóan a
könyvvizsgáló kockázatfelmérásének nem célja. hagy a vállalkozás belső ellenőrzésének
.hatékonyságára vonatkozóan vélemén t mondjon.

Á könyvvizsgálat magában lbgla Itti továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek ás a7 ügyvezetés
lényegesebb becsiéseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését.
Meggazockscm hog\ a megJe1JLtt konyvuisgahti hI/onutLk elegendo e rnLelclo alapot
nyújt a kön vvi zsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Társaság egyszerésített éves beszáinolójáL annak részeit ás té:eleit, azok
kűnvvelési ás bizonylali alátúmasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgáiati standardokhan
foglaltak szerint felülvizsgáltam. ás ennek alapján elegendő ás megfelelő bizonvossácot szerezteni
arról. hagy az egyszerűsííett éves beszárriotót a szánriieli törvén\ ben foglaLtak ás a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint kézitették cl. Véleményem szerint
az euyszer(Eítelt éves beszámoló ti Társaság 2015. 12. 31 .-én innúUó vagoni. pénzügyi ás
jvedelmi helyzetéről megbízható ás valós képet ad.
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