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Ffi ggetlen kdnywizsgil6i jelent6s

A Mirkolci Turirztikri Korlltoh Fdel6cc6gi T{rs{sig tulddonos{nak

Az dves besuinmldrdl *dsztlt ielmtds

Elv6geztiik a Mbkolci Turisztikai Kft. (cegiegrzek szima: 0549414955) mell6kelt 2015. 5vi 6ves

beszdmol6jinak a kiinywizsgilatri! amely 6ves beszi.rnol6 a 2015. december 3l-i fordul6napra elk6szitett

m6rleg$l - melyben az eszktiziik 6s fomisok egrez6 v6g6sszege 3 9E5 889 eFt, a m6rleg szerilti eredm6ny 5E

622 eFt vesdeseg -, 6s az eznn id6ponttal v6gz6d6 6vre vonatkoz6 eredm€nykimutatisMl 6ll, valamint a

szi.,rnviteli politika meghat6rozo elemeit 6s az egib magania6 inform6ci6kat tartalmaz6 kieg6szit6

mell6kletb6l 6ll-

A vezAtslelelfissege q, dvas bauinslddrt

A vezetes felel6s az 6ves beszi.rnol6nak a szfunviteli tiirvdnyben foglaltaktal 6s a Magrarorszigon elfogadott

6ltal6nos sz6mviteli elvekkel osszhangban tOrt6n6 elk6szit6s6€rt 6s val6s bemutatfsri6rg valamint az olyan

bels6 kontrollok6rt, smelyeket a vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogr lehet6v6 v6ljon az akir csaLieb6l, ak ir
hibib6l ered5 l6nyeges hiMs 6llitd6okt6l mentes 6ves beszimol6 elk6szit6se.

A kflnywiagdb felelfissdge

A mi felel6ss6giink az 6ves beszirnol6 vdlem6nyezese az elvf,gzett k6nywizsgAlat alapjrin' A

kiinywizsgrilatot a maryar Nemzeti Ktinywizsgdlati Standardok 6s a konywizsg6latra vonatkoz6 -
Maryarorszlgon 6rv6nyes - tdrv6nyek 6s eg6b jogszab6lyok alapjri,n hajtottuk v6gre. A fentiek megk0vetelik'

lof megfeteljtink bizonyos etikai kdvetelm6nyeknek, valamint hory a kdnywizsgalstot {try tervezziik meg

es iegeziif ei nogr tetiO bimnyossigot szerezztutk an6l, hogr az 6ves beszirnol6 mentes-e l6nyeges hihis

6llit6sokt6l.

A kdnywizsgr{lat magriban foglalja olyan elj6r6sok v6grehajtiLs6,t, amelyek cdlja konywizsgilati bizonyit6kot

,r.."^i 
", 

6i". beszimol6ban szerepl6 6sszegekr6l 6s kozzet&elekr6l. A kiv6lasztos elj6nisolq bele6rwe az

6ves beszAmol6 ahir csal6sb6l, alcir hib6b6l ered6, ldnyeges hib6s illitisai kock6zatrfurak feln6reset is' a

kiinywizsgril6 megit6l6set6l ffiggnek. A kockiaatok ilyen felm6resekor a konywizsgil6 az 6ves beszimol6

iigruezetei Atali e-lk6szit6se 6s val6s bemutatrisa szempontjib6l relevrins bels6 ellen6rzest azdrt merlegeli,

hi-g olyan k6nywizsgflati elj6r{sokat tervezzen meg amelyek az adott k6r0lm6nyek k0zdtt megfelel6ek' de

n"il u4.t, hogr a vri,llalkozls bels6 ellen6rz6s6nek hat6konysigira vonatkoz6an v6lem6nYt mondjon. A

k6nywizsgrilat-magriban foglalja tov6bbri az alkalmazott szimviteli alapelvek megfelel6sdg6nek 6s az

iigyvezetei szeunvitJti Uecsbsei esrzerffseg6ne! valamint az 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatfsrfurak 6rt6kel6set

is.
Meggr6z6d6sifnk, hory a megszerzett kdnywizsgilati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot nyujt

kdnywizsgil6i v6leminytink megadAsihoz.
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V6lemtay

V6lem6nyfink szerint rz 6vca bcrdmol6 megbfuhrt6 6r vel6c k6pet ad e grrd{lltod6 Mb}olci Turisztikai
Kft. 2015. december 31.6n fennrill6 vrgroni 6r p6nzigri helyzet6dl, valemint ez ezen id6ponttal v6gzfi6
6vre vonatkozd jdvedelmi helyzet6dl a szlmviteli t6n6nyben fogleltak]el dcrzhengban.

Egtdb jclen&ddi *iulcztttdg oz dai jelent&rdl

Elv6gea[k a Mbkolci Turisdikri Kft. mell6kelt 2015. 6vi 6ves beszdmol6jihoz kapcsolod6, 2015. december
3l-i fordul6napra vonatkoz6 6vi ilzleti jelent6s6nek a vizsg6latrit. A vezet6s felel6s az ildeti jelent6snek a

sdmviteli tdrv6nyben foglaltakkal 6s a Maryarorszflgon elfogadott 6hal6nos szimviteli elvekkel dsszhangban

titrtin6 elk6szit6seert. A mi felel6ssdgtink az iizleti jelent6s 6s az u$/anazon iideti 6vre vona&oz6 6ves

beszimol6 dsszhangidnak megit6l6se. Az iizleti jelentessel kapcsolatos munkdnk az iideti jelentes 6s az 6ves

beszfunol6 dsszhangidnak megitdldsere korl6toz&ott 6s nem tartahnazta ery6b, a T6$aseg nem audi&ilt
szAmviteli nyilvrintartisaib6l lavezete,tl informdci6k {ftekintes&. V6lem6nyink szerint a Miskolci
Turisztikri Kft. 2015. 6vi ilzleti jelent6rc e Mbkolci Turiszdkei Kft. 2015. 6vi cves berdmol6jAnek
adataivd 6sszhengben vrn.
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