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FiIGGETLEN K6NYvvIZSGAL6I JELENTf S

a HFH lnternatioDal Hu garJ Szolgiltatd Nonprolit Korlitolt Feleliiss6gii Tirsasig
tulajdonos{nak

Vdlem6ny

Elvegeaiik a HFH International Hungary Szolgdhat6 Nonprofit Korlatolt Felel6ssegri Tarsaseg
(1065 Budapest, Haj6s u. 9. 4. em./16., cdgiegyzdk szimar 0l-09-921416, tov,bbiakban
Tdrsasig) 2018. ivi eS/szerositett dves bew6molojinak konywizsgilat6t, amely egyszertisiten
6ves beszimol6 a 2018 december 3l-i fordulonapra kdszitett mddegkil - melyben az eszkdz6k
es fonesok egyezo vegdsszege 2E7 480 E Ft, az ad6zott eredmdny 6 948 E Ft nyereseg -. es az

ugyanezen id<iponttal vegzod6 uzleti 6we vonatkozo eredmdnykimutatasb6l, valamint a

wimviteli politikajelent6s elemeinek osszef'oglalis,t is tartalmazo kiegewit<i mellekletbol 6ll.

Vdlemenyiink szerint a melldkelt egyszer0sitett dves beszdmold megbizhato es valos kdpet ad a
Ttusaseg 2018. december il-dn fenndll6 vagyoni ds penziigyi helyzeter<il, valamint az ezen

id6ponttal vegzod6 rzleti dwe vonatkozo jovedelmi helyzeter6l a Magyarorvagon hatalyos. a
vimvitelr6l szol6 2000 €vi C. t6rvinnyel dsszhangban (a tovabbiakban: szAmvileli t6rvdny).

A v6lem6ny alapja

Krinplizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Kon),!'vizsgiilati Standardokkal dsszhangban ds a

konywizsgehtra vonatkozo - Magyarorszigon hatdlyos - tdrvdnyek es egyib jogszabilyok

alapjdn hajtottuk v6gre Ezen standardok drtelmdben fenndllo felel<issegnnk bovebb leir6s6t
jelentisirnk ,,A konyvvizsgilo egyszeriisitett eves beszemob kdnywizsgahl6drt valo felel6ssige"
s?*asza tulalfiazza-

Fuggetlenek vag)urk a Tersas'igtol a vonatkozo, Magyarorszigon hdelyos jogszabilyokban ds a

Magyar Koryvvizsgiloi Kamara,,A konywizsg6loi hivatis magatartasi (etikai) szabilyairol ds a

fegyelmi elj6riisr6l szolo szabdlyzata"-ban. valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek

tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testulete Alml kiadott ,,Kdn,"wizsgelok Etikai

Kodexe"-ben (az IESBA Kodex-ben) foglaltak szerint, ds megt'elelunk az ugyanezen normikban
szereplo tovabbi etikai el6irisoknak is

Meggy6z6ddsunk, hogy az altalunt megszerzett kdnwvizsgilati bizonyitdk elegend6 es

megfelel6 alapot nlujt v6lemenyunkhoz.
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Egy6b informdci6k: A k6zhaszn6sigi mel16klet

Az egyeb inform,ciok a HFH [nrernational Hungary Szolgelraro Nonprofir Ko atok
Felel6ssegri T6rsasig 20t8 6vi kOzhasznts.igi mellekletebol illnak. A vezetds felel6s a
kozhaszntsagi mell6kletnek a 350/2011 (X .30) Korm6nyrendelet vonatkoz6 el6irasaival
osszhangban tdnend elkdszites€en. A niggalen kdnyvvizsgeloi jelenresiink ,,Velemdny,,
szakaszaban az egyszenisitett ives beszimolora ado( vilemdnyunk nem vonatkozik a
kozhasznisegi mellekletre. 6s a kozhasznusegi mellekletre vonatkozoan nem bocsitunk ki
semmilyen formdjI bizonyossagot ny.rjto k6vetkeaet6st.

Az egyszertsitat eves beszimolo altalunk v6gzeft konyvvizsgalatdval kapcsolatban a mi
felel6ssdgtink a kdzhasznisegi melleklet ritolvasrisa 6s ennek soran annak mirlegelds€. hogy a
kozhasznuuigi melldkletben foglah egyeb informiciok ldnyegesen ellentmondanak_e az
e5/szerilsitett eves beszamolonak vagy a konlnvizsgilat sordn szerz€tt ismereteinknek. vagy
egydbk6nt ugy t(nik-e, hogy azok ldnyeges hibes 6llit6st lartalmaznak Ha az elvegzetr munkdnk
alapjen ana a kovetkeae6sre jutunk hogy a k6zhaszntsegi melldklet ldnyeges hib6s lllirdst
tartalmaz, kotelessegunk en6l es a hibes ellitas j ellegdr6l jelentdst tenni. Ebben a tekintetben nincs
jelentenivalonk

A vezetcs 6s az
beszi mol6irt

iridyitdssal megbizott szem6lyek felel6ssege az e$/szerfisitett 6ves

A vezetds felel6s a7 egyszeriisitett eves bevamol6nak a szAmviteli tdrvdnnyel osszhangban
t6rt6n6 ds a valos bemutates kdvetelmdnydnek megfelel6 elkdszitdseen. valamint az olyan bels6
kontrollirt, amelyet a vezet6s sziiksegesnek tart ahhoz. hogy lehet6v6 v6ljon az akfu csalisbol.
akar hibeb6l ered6 lenyeges hibAs dlitastol mentes egyszeriisitett 6ves beszemolo elkeszitdse

Az egyszenisitett dves besz.imolo elkeszitese sorin a vezeles Glel6s alrt, hogy felmdrje a
Tirsas6gnak a v{llalkoz.as fol)tatasara valo kdpesseget es az adott helyzetnek megfelel6en k6zze
tegye a vallalkozhs folltatils6val kapcsolatos informdciokat. valamint a vezetes felel a vellalkozas
folfattsinak elvdn alapulo egyszenisitett eves beszdmol6 dsszeellitasden. A vezetdsnek a
vdllalkozls fol!,tatasenak elv6Ml kell kiindulni4 ha ennek az elvnek az d.venyesiileset ehdr6
rcndelkezes nem akaddlyozza" illetve a villalkoz.6si tevikenys6g folyat6sinak ellentmondo
tdnyez6, konilmeny nem iill fenn

Az iranyitrissal megbizott szemdlyek felel<isek a Tarsasag pdnziigyi beszimolisi folyamatinak
feliigyelete€rt

A kdnywizsgdl6 egj/szeriisitett 6ves beszimol6 ktinyt"vizsg{latddrt val6 fetelaissdgc

A kon).wizsgeht sorin celunk kell6 bizonyoss,got szerezni afiol. hogy az egyszenisitett ives
beszemol6 egdsze nem tartalmaz aktu csal6sb6l. al<ar hib6b6l e.ed<i'ldnyegis hibas allitist,
valamim az, hogy ennek alapjen a v6lemdnyrinket tanalmazo fuggetlen kon]";izsg6loi jelent6sr

lTsessu]rf ki A kell6 bizonyossig magas fole bizonyossdg de nem garancia ana" hogy a
Magyar Nemzeri K6nln ,,izsgrlati Standardot*al osszhangban elvdgzen t<<inyrwizsgdlat min-dig
feJtrirja. az egy6bkdnt ldtezd lenyeges hib6s 6llir6st. A hibris nlritrisol eredhernek csarasbor vag!
hibebol, 6s linyegesnek min6siilnek. ha esszerii leher az a virakozis. hogy ezek onmagukban
vagy egyriftesen befolyisolhatjrik a felhaszndlok adon egyszenisitett wei beszrimol6 alapjin
meghozofl gazdasagi ddnteseit.

A Magyar Nernzeti Konywizsgeldi Standardok szerinti kdnywizsgdlat egesze soren szakmai
megitdldst alkalmazink es szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

2



Tovribbl:
. Azonositjuk es felmdrjrik az egyszer(sitett ives besz6molo akir csalisb6l, akir hibdbol

ered6 ldnyeges hibis illit6sainak kockazatait, kialakitjuk ds vdgrehajtjuk az ezen kockeza-
tok kezeldsdre alkalmas k<lnywizsgalati elj6rasokat, valamint elegend6 es megfelel6
kooyvvizsgelati bizonyitdkot szerztink a velemenyiink megalapozesahoz. A csal6sbol ered6
l6nyeges hibris rillitris fel nem tirisdnak kockdzata nagyobb, mint a hibebol ered6e, mivel a

csal6s magiban lbglalhat dsvejetszist, hamisitist. sz6.Ilddkos kihagyesokat, teves nyilat-
kozatokat. vagy a bels6 kontroll fehilireyit.

. Megismerjtik a kdnywizsgelat szempontj6bol relev6ns bels6 kontrollt annak drdekdben,
hogy olyan konyvvizsgilati elji,resokat tervezzitnk meg. amelyek az adott kdnilmdnyek
kdzott megfeleloek, de nem azin, hogy a Tdrsasdg bels<! kontrolljdnak hatakonysagdra vo-
natkozoan veleminyt nyilvdnitsunk

' Endkeljllk a vezetds eltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6seget ds a vezetds 6ltal
kdszitett szdmviteli becsldsek ds kapcsolodo k6zzdtetelek dsszeriisiget.

. Kdvetkeztetdst vonunk le arrol, hogy helyinvalo-e a vezetds rdszd.dl a vellalkozis folyta-
Msanak elvdn alapr-rlo egyszenisirett 6ves beszimolo osszeellitisa, valamint a megszerzett
kdnywizsgilati bizonyit6k alapjin arrol, hogy fenniill-e ldnyeges bizon,'talansAg olyan
esem6nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, arnelyek jelent6s kdtsdget vethetnek fel a

Trrsaseg vallalkozas fol)tatese,ra valo k6pess6gdt illet6en. Amennyiben aa a k6vetkezte-
tdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonltalansig illl fenn, fuggetlen ktinywizsgaloi jelentd-
siinkben fel kell hivjuk a figyelmet az egyverfrsitett dves beszimoloban ldvo kapcsol6do
kozz6titelekre. vagy ha a kdzzdtetelek e tekintetben nem megfelel6ek, min<isitemink kell
vdlemdnyrinks K6vetkezetdseink a fuggetlen kdny!,vizsgeloi jelentdsunk dAtum6ig meg-
szerzett konywizsgelati bizonyitdkon alapulnak. Jdvdbeli esemdnyek vagy feltdtelek
azonban okozhatjik aa, hogy a Tersasag nem tudja a villalkozist folltatni.

. Ertekeljiik az egyszeriisitett dves beszimol6 etfogo bemutatasit, feldpitesdt ds tartalmAr,
bele6nve a kiegeszit6 mellekletben tett kdzzitdteleket, valamint in6keljrik azt is, hogy az
egyszeriisitett dves besz6moloban teljesul-e az alapul szolgalo ugyletek ds esemdnyek va-
los bemutatasa.

. Az ir6nyitissal megbizott szemelyek tudom6s6ra hozzuk - egydb kdrddsek mellett a

konyvvizsgilat tervezett hatokdrdt ds iitemezesdt, a konyvvizsgilat jelent6s megillapitrsa-
it, belee.tve a Tersasig ahal alkalmazot belso kontrollnak a konywizsgdlatunk sordn elta-
lunk azonositott jelent6s hiinyossagait is, ha voltak ilyenek.

Budapest. 2019. m6jus 16.
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mint a Moneta Konywizsgel6 is Adotanicsado Kft
(kamarai nyilventartesi sz6ma: 000231) kdpviseldje, illetve
mint kamarai tag kdnywizsgilo
(tageigi igazolvrny sz6ma: 002555)

A kitnywizsgeloi jelentds 5 eredeti pdldenyban kesztilt.




