
llil'
MATYAS & PARTNERE

rUccnrlnN x0NywIzscAr,or .rrr,nNrns

A(z) J6zsefuirosi Gazdilkodisi Ktizpont Zra. r6szv6nyeseinek

V6lem6ny

Elv6gezHik a(z) J6zsefvarosi Gazd6lkodasi Kdzpont Zrt. (,,Titrsasiig") 2019. 6vi 6ves beszimol6janak
k<inywizsgillatht, amely 6ves beszlmolo a2019. december 31-i fordul6naprak6szitettm6rlegbol -melyben
az eszk<izdk 6s forrasok egyezo v6gdsszege 1.145.745 eFt, az ad6zott eredm6ny -25.113 eFt (vesztes6g) -,

6s az ugyanezen id6ponttal vegzldo tizleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatasb6l, valamint a szamviteli
politika jelentos elemeinek <isszefoglalasdt is tartalmaz6 kieg6szito mell6kletbSl6ll.

Vdlem6nytink szerint a mell6kelt 6ves beszamol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Tarsas6g 2019. december

31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s p6nztigyi helyzet6rol, valamint azezen id6ponttal vegzodo tizleti 6vre vonatkoz6
jrivedelmi helyzet6rdl a Magyarorszhgon hatalyos, a szamvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. tdrvdnnyel tisszhangban
(a tov6bbiakban:,,szlmviteli t<irv6ny").

A v6lem6ny alapja

K<inywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti K<inywizsgalati Standardokkal dsszhangban 6s a ktinywizsgiiatra
vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hatiilyos - tdrv6nyek 6s egy6b jogszabrilyok alapjan hajtottuk v6gre. Ezen
standardok drtelrndben fennrlll6 felel6ssdgtink bovebb leiras6t jelent6stink ,l kbnyvvizsgdlf 6ves beszdmolf
ldnywizs gdl at ddrt val 6 fe I el 5 s s d ge" szakasza tafialmazza.

Ftiggetlenek vagyunk a tarsasagt6l a vonatkozo, Magyarorsz6gon hatrilyos jogszabalyokban 6s a Magyar
K<inywizsgrll6i Kamara,,A k<inywizsgal6i hivatas magatartasi (etikai) szabrilyair6l 6s a fegyelmi eljarlsr6l
sz6l6 szabilyzatd' -ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkdzi Etikai
Standardok Testiilete 6ltal kiadott ,$6nyrvizsg6l6k Etikai K6dexe" -ben (azIESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint,6s megfeleltink az ugyanezen normiikban szerepl6 tovribbi etikai el5irasoknak is.

Meggyozoddstink, hogy az altalunk megszerzett kdnywizsgalati bizonyitdk elegendci 6s megfelel6 alapot
nyfij t v6lem6nytinkh<iz.

Egy6b informici6k: Az iizleti jelent6s

Azegyeb inform6ci6ka(z) J6zsefuiirosi Gazd6lkodrisi KcizpontZrt.2019.6vi tizleti jelent6s6bol6llnak.
A vezet6s felel6s az ijzleti jelent6snek a sz6mviteli t<irv6ny, illetve egy6b mils jogszabiily vonatkoz6
el6iriisaival <isszhangban tcirt6n6 elk6szit6s66rt. A ftiggetlen kcinywizsgrll6i jelent6stink ,,V6lem6ny"
szakaszirban az 6ves beszilmol6ra adott v6lem6nyrink nem vonatkozik azizletijelent6sre.

Az 6ves besz6mol6 riltalunk vegzett kdnywizsgilatdval kapcsolatban a mi feleloss6giink az iJ,zleti
jelent6s 6tolvas6sa 6s ennek soriin annak m6rlegel6se, hogy azitzletijelent6s l6nyegesen ellentmond-e
az 6ves besz6mol6nak vagy a k<inywizsg6lat soriin szerzett ismereteinknek, vagy egy6bk6nt rigy ttinik-
e, hogy azllnyeges hibrls 6llit6st tartalmaz. Ha az elvdgzett munkrink alapjan arra a k<ivetkeztet6sre
jutunk, hogy az egy6b informrici6k l6nyeges hib6s 6llitrlst tartalmaznak, k<iteless6giink errdl 6s a hibris
6llit6s j elleg6r<il j elent6st tenni.
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A sz6mviteli tdrv6ny alapjan a mi feleloss6gtink tovSbb6 annak megit6l6se, hogy az ijzletijelent6s a

sz6mviteli tcirv6ny, illetve egydb miis jogszabrily vonatkoz6 eloiritsaival risszhangban van-e, 6s err6l,
valamint azizletijelent6s 6s az 6ves besz6mol6 6sszhangj6r6l v6lem6ny nyilvanit6sa.

Vdlem6nytink szerint a(z) J6zsefv6rosi Gazd6lkod6si K<izpont Zrt. 2019.6vi tizleti jelentdse minden
ldnyeges vonatkoz6sban cisszhangban van a(z) JozsefvSrosi Gazd6lkod6si Kdzpont zrt. 2019.6vi 6ves
besz6mol6j6val 6s a sz6mviteli t<irv6ny vonatkoz6 el6ir6saival. Mivel egy6b m6s jogszab6ly a Tarsas6g
sztmtra nem ir el5 tov6bbi k<ivetelm6nyeket azizletijelent6sre, ezert e tekintetben nem mondunk
v6lem6nyt. Az ilzleti jelent6sben m6s jellegti l6nyeges ellentmond6s vagy l6nyeges hib6s rillit6s sem
jutott a tudom6sunkra, igy e tekintetben nincs jelentenival6nk.

A vezet6s 6s az irinyitdssal megbizoff szem6lyek felel6ss6ge az 6ves besz6mol66rt

A vezet6s felel6s az 6ves besz6mol6nak a sziimviteli t<irv6nnyel osszhangban tdrt6n6 6s a val6s
bemutatiis kdvetelm6ny6nek megfelelo elk6szit6s66rt, valamint az olyan belsS kontroll6rt, amelyet a
vezet6s sztiks6gesnek tart a}thoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akirr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges
hib6s 6llft6st6l mentes 6ves beszdmol6 elkdszit6se.

Az 6ves besz6mol6 elk6szitdse sor6n a vezet6s felelos azdrt, hogy felm6rje a Tarsas6gnak a vrlllalkoz6s
folytatrls6ra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelelSenkozzetegye a v6llalkoz6s folytat6s5val
kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a viillalkozds folytat6s6nak elv6n alapul6 6ves

besz6mo16 <issze6llitrls66rt.
A vezet6snek a v6llalkoz6s folytatds6nak elv6bol kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 6rvdnyesiil6s6t
elt6r6 rendelkez6s nem akadtiyozza, illetve a viillalkoz6si tev6kenysdg folytatrisrlnak ellentmond6
tdnyezo, kdriilm6ny nem iill fenn. Az ir6nyft6ssal megbizott szem6lyek felelSsek a T6rsasiig p6nztigyi
beszdmol6si folyamat6nak feliigyelet66rt.

A ktinywizsgfki 6ves besz6mol6 ktinywizsgilatfi6rt val6 felel6ss6ge

Akcinywizsgiilat sorrin c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezsti arr6l, hogy azdves beszrimol6 eg6sze nem
tartalmaz akilr csal6sb6l, akAr hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint az,hogy ennek alapjrin a
v6lem6nytinket tartalmaz6 fiiggetlen konywizsg6l6i jelent6st bocs6tsunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas

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

risszhangban elv6gzett krinywizsg6lat mindig feltarja az egyebkent letezo l6nyeges hib6s 6llitrist. A
hibris rillit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek minostilnek, ha 6sszeni lehet az a
virakozds, hogy ezek <inmagukban vagy egytttesen befoly6solhatjak a felhaszndl6k adott 6ves

besz6mol6 alapj an meghozott gazdasiryi ddnt6 seit.

A Magyar Nemzeti K<inywizsgalati Standardok szerinti k6nywizsgiiat egesze sor6n szakmai megit6l6st

alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tovribb6:

Azonositjuk 6s felmdrjtik az 6ves beszimol6 akiir csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges hib6s

6llit6sainak a kockazatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezen kockiizatok kezel6s6re alkalmas
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k<inywizsgdlati eljar6sokat, valamint elegendo 6s megfelelo k<inywizsgillati bizonyit6kot
szerziink a v6lem6nytink megalapozisifitoz. A csaliisb6l ered6 l6nyeges hibrls 6llit6s fel nem
tar6sanak a kockinata nagyobb, mint a hibrib6l eredo6, mivel a csal6s mag6ban foglalhat
cisszej6tsz6st, hamisitilst, sz6nd6kos kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll
feltilir6s6t.

Megismerjtik a k<inyvvizsgiiat szempontj6b6l releviins belso kontrollt annak 6rdek6ben, hogy
olyan konywizsgillati eljardsokat terveznink meg, amelyek az adott k<irtilm6nyek k<iz<itt

megfelelSek, de nem azdrt, hogy a T6rsasiig belso kontrolljanak hat6konysiigara vonatkozoan
vdlem6nyt nyilvrinitsunk.

Ert6keljtik a vezet6s 6ltal alkalm azott szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s 6ltal k6szitett
sz6mvitel i bec sl6sek 6s kapc so 16 d6 kozzetete lek 6 szszenis6get.

Kovetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6r6l avirllalkoz6s folytat6srinak
elv6n alapul6 6ves besz6mol6 <issze6llit6sa, valamint a megszerzett kdnywizsgiiati bizonyitdk
alapjan arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelentos k6ts6get vethetnek fel a T6rsas6g v6llalkoz6s folytat6s6ra val6
k6pess6g6t illetoen. Amennyiben azt ak<ivetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 5ll
fenn, ftiggetlen k<inywizsg6l6i jelent6stinkben fel kell hivnunk a figyelmet az 6ves beszilmol6ban
l6vo kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy ha a kozz6tdtelek e tekintetben nem megfelel6ek,
minositentink kell v6lemdnytinket. Kovetkeztet6seink a ftiggetlen kdnywizsg6l6i jelent6siink
d6tum6ig megszerzett kcinywizsg6lati bizonyit6kon alapulnak. Jdvobeli esem6nyek vagy
felt6telek azonban okozhatj6k aa.,hogy a Tarsasrlg nem tudja a v6llalkozrist folytatni.

Ert6keljtik az 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutat6s6t, fel6pit6s6t 6s tartalm5t, bele6rtve a kieg6szito
mell6kletbentettkozzet6teleket, valamint 6rt6keljtik aztis,hogy az 6ves beszdmol6ban teljestil-e
az alaptlJ szolg6l6 tigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Azirfinyitassal megbizott szemdlyek tudomasarahozzt*. - egy6b k6rd6sek mellett - a kcinywizsgilat
ten/ezetthat6k<ir6t 6s iitemez6s6t, a konyr,vizsgalat jelent6s meg6llapitasait, bele6rrve a Tarsasag rlltal
alkalmazott bels6 kontrollnak a konywizsgalatunk soran riltalunk azonositott jelent6s hirinyossrigait
is, ha voltak ilyenek.

Kelt Veszpr6mben, 2020. mdjus 29.napjfu
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