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A Miskolci Ffirddk Korl{tolt tr.e|e|.dssdgff Trlrsesdg tulajdonoslnak

V6lem6ny

Elv6geziik a Miskolci F[rd6k Kft. (c6gieryzek sz6ma: 05-09-014955) (,,a T6rsas6gl') 2019.6vi 6ves beszamol6jdnak
kOnywizsg6latdt, amely Cves besz6mol6 a 2019. docember 3l-i fordul6napra kdszit€ft m6rlegb6l - melyben az esz.koz6k Cs

forrdsok ryezfr vdgOsszege 5 625 f 63 eF\ u adrfizrlrt. ere&nCny 50 645 eFt vesztes6g -, 6s uu$/anezen id6ponttal v6gzbd6
tizleti Cvre vonaftoz6 eredmdnykimuat6sMl, valamint a szdmviteli politika jelentds elemeinek 6ssrefoglalds6t is Urtalrnaz6
kiegdszitit melldkletbdl 6ll.

VdlemCnytink szerint a melldkeh 6ves besz6mol6 megbiztratd ds val6s kdpet ad a Miskolci Flirddk Kft. 20f9. december 3l-
6n fenn6ll6 varyoni 6s pinzUryi helyzetenOl, valamint az ezen id6ponual vdgziffiilzleti Cvre vonalkoz6 j6vedelni helyzet6r6l a
Maryarorv6gon hat6lyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. t0rv6nnyel ossztrangban (a tov6bbiakban: ,,szirnviteli tdnv6ny'').

A v6lem6ny alapja

Konywizsgf'latunkat a Maryar Nemzeti Konywizsgdlati Standardokkal Osszhangban ds a konywizsg{lata vonatkoz6 -
Magra'orszdgon haftyos - torvdnyek ds egdb jogszafalof ahpj{n h4itottuk v6gre. Ezan strndardok drtelm6b€n fenn6ll6
felel6ssdgiink Mvebb leir6s6t jelentdstlnk ,l lebnywizsgdl| qes beszdnol6 kanywizsgtilatddn val6 fetel1ssegd, szal<asza
taftalmaza-

Filggetlenek vagrunk a tfosasdgt6l a vonatkoz6, Maryaonz6gon hatdlyos jogszab6lyokban Cs a Maryar K6nywizsgalSi
Kamara 

" 
A k0nywizsg6l6i hivds magatardsi (etikai) sub6lyair6l 6s a fegrelmi eljdr6sn6l s?nb szawzatd'-baq valamint az

ezekben nern rendezeft kCrdds€k tekintetdben a NemzetrOzi Etikai Standardok Tirstiitete 6ltal kidgt ,{onywizsg6l6k Etikai
K6dexe"-ben (az IESBA K6dex{en) foglaltak szerint, Cs megfelelttrrk az uqlnrrez1n normdkban szerepl6 to'dbbi etikai
el6fr6soknak is.

Megry6zddCsiinlq lrory az ehahmk megszr,rzatt k6nywizsgAlati bizonyitek elegend6 6s megfelel6 alapot nyujt
vdlerndnyt[rkh0z.

Eg6b informrici6k Az ilzleti jelent6s

Az egy6b informdci6k a Mbkohi F0rd6k Kft. 2019. 6vi iizleti jelentdsdb6l 6llnak. A vezetCs felel6s az lzleti jelentdsnek
a szamviteli torvdny, illetve ery6b mds jogszab6ly vonatkoz6 el6fr6saivalossztrangban tortdnd elkCszitCsddrt. A fflggetlen
k6nywizsg6l6i jelent6stink ,,Vdlem6ny'' szakasz6ban az 6ves besz6mol6ra adott vdlemdnyitnk nem vonatkozik az wleti
jelentdsre.

Az 6ves besz6mol6 6ltalunk vdgzett k0nyvdzsg6lat6val kapcsolatban a mi felel6ss6gonk azllzletijelentds 6tolvas6sa 6s
ennek sor6n annak mdrlegeldse, hog5l az iizleti jelentds ldnyegesen ellentmond-e az 6ves besz6mol6nak vagy a
konywizsgrilat sordn szerzett ismereteinknek, vary erycbkcnt riry tiinik+, hogr az l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaz. Ha
az elvggzntt munkdnk alapjdn irra a k0vetkeztetdsre jutun( hogy az egydb inform6ci6k lCnyeges hib6s ellltdst
ta(almaznak, kotelessdgttnk err6l 6s a hib6s 6llft6s jelleg€r6l jelentdst tenni.

A saimviteli t0rvdny alapjdn a mi felel6ssdglink tov6bb6 annak megitdldse, hogr az gzleti jelentds a szimviteli t6rvdny,
illetve egy6b m6s jogszabdly vonatkoz6 el6irdsaival osszhangban van-e, 6s err6l, valamint az wletijetent6s 6s az €ves
besz6mol6 Osszhangirir6l vClemCny nyilvrinitdsa.
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V€lemdny[nk szerint a Mbkolci Fllrd6k Kft- 2019. 6vi tlzleti jelentdse minden l6nyeges vonatkozdsban dssdnngban van

a Miskolci Falrd6k Kft. 2019. 6vi 6ves beszamol6jdval Cs a szdmviteli torvdny vonatkoz6 el6ir6saival. Mivel egydb mds

jogszabaly a TdrsasSg szdmdra n€m ir el6 tov4bbi kdvet€lmCnyeket az iizleti jelentd$e, ezdrt e tekint€tben nem mondunk

vdlemdnyt.

Az ilzleti jelent€sb€n m6s jelleg[ l€nyeges ellenfnond6s vary l6nyeges hib6s 6llft6s sem jutott a tudomesunkr4 l$/ e

tekintetben nincs jelentenival6nk.

A vezet€3 6s ,z ir{nylt{*sal megblzott szem6lyek felel6ss6gc ez 6ves besz{mol66rt

A vezetds felelos az 6ves beszjmol6nak a szdmviteli tdrvdnnyel dsszhangban tdrtdn6 ds a val6s bemutatds

kdvetelmCnyCnek megfeleld elkdszltdsedrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrg amelyet a vezel6s szuks6gesnek tart
ahhoz, hory lehet6vd v6ljon az akfr csal6sb6l, akfu hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st6l mentes dves besz6mol6
elkdszitdse.

Az 6ves besz{mol6 elkdsdtdse sordn a vezetds felel6s azdn, hogr felrndrje a T6rsasdgnak a v6llalkoz6s folytatdsAra val6
kdpessdgdt €s az ados helyzetnek megfelelo€n kdzzdterye a villalkozis folltatdsival kapcsolaros informici6kat, valamint
a vezetds felel a villalkoz6s folytatdsdnak elvdn alapul6 Cves besz6mol6 dsszeellftis6drt. A vezetdsnek a villalkozis
follbtes6nak elvdbdl kell kiindulni4 ha ennek az elvnek az 6rvdnyestrldsdt eltdr6 rendelkezds nem akadAlyozz4 illerve a
vallalkoz6si tevdkenysdg folytat6sinak ellentmond6 tdnyez6, k0rtilm6ny nem 6ll fenn.

Az ir6nyfttusal megblzon szemelyek felelosek a T6rsasig ffnztiryi beszirnoldsi folyamatdnak fel0gyeletddrt.

A k0nywlBgll6 6v€s b6zimol6 kdnywiag{latd6rt vrl6 fclel6ssdg€

A k0nywizsgflat sordn cdlunk kell6 bizonyossdgot szerezlrr arr6l, hory az Cves besz4mol6 egCsze nem taftalmaz ak6r
csafdsbdl, ak6r hib6b6l ered6 lCnyeges hibds ellftdst, valamint az, hosi ennek alapjdn a v6lemdnytlnket tartalnazb
fllggetlen k0nywizsgAl6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g de nem garancra ara,
hogy a Maryar Nernzeti Konywizsg6tati Standardok'kal osszhangban elvdgz€tt konywizsg6lat mindig felt6rja az erycbkdnt
lCt€26 ldnyeges hibas dlftest- A hib6s 6lllt6sok ercdhefiek csalisMl vag hib6b6l, Cs ldnyegesnek minosiilnek, ha dsszerff

lehet az a vdrakozis, hogr ezek dnmagukban va$/ es.uttes€n befolydsolhntjdk a felhasznfl6k adott dves beszamolo
alapjdn meghozou gazdasigi ddntgseit.

A Ma$/ar Nemzeti Konywizsgflai Sardardok szerinti kdnywizsgilat egesze sordn szakmai meglt€ldst alkalmazunk ds

szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bM:

. Amnositjuk 6s felmdrjtlk az Cves beszimol6 ak6r csal6sb6l, aktu hibAb6l ered6 ldnyeges hibds alllt6sainak a

kock6zataif kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezBn kcr}iizatok kezel€sdre alkalmas kdnywizsgllati elj6r6sokat,
valamint elegendo 6s megfelelo konywizsgehti bimnyitdkot szerzilnk a vdlem6ny0nk megalapozdsdhoz. A
csal6sb6l ered6 ldnyeges hibds 6lllt6s fel nem t6r6s6nak a kockdzata nagrobb, mint a hiMb{l ered6l, mivel a csal6s
mag6ban foglalhat Osszejftszes! hamisitdst, sz6nd6kos kihagr6sokat, t6ves nyilatkozatoka! vagr a bels6 kontroll
fel ul irds6t.

. Megismerjok a konywizsgelat sz€mpontjiMl relevdns bels6 kontrolft annak drdekdben, hogi olyan
kdoyvvizsg6lati eljdrAsoka tervezztuk meg amelyek az adott korolmCnyek kdzott rnegfelel6elq de nem azCrt,

hory a Tdrsas6g bels6 kontrolljdnak hatdkonysdg6ra vonatkozdan vdlem€nyt nyilv6nitunk.

o Ertdkeljtlk a veznt6s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6seget ds a vezetds {ltal kdszitett sz6mviteli
becsl6sek 6s kapcsoldd6 kOzzdt€telek 6sszertsdg&-

. Kdvetkeztetdst vonunk le an6l, hory helyCnval6-e a vezetds rdsz&61 a vfllalkozis folytads6nak elvdn alapul6 dves

beszimol6 dsszedllltdsa" valamint a megszerzefi kdnlavizsgdlati bizonyitdk alapjdn arr6l, hogr fenn6ll-e ldnyeges
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bizonytalans6g olyan esemdnyekkel va$/ feltdtelekkel kapcsoldan, amelyek jelentos k€tsdget vethehek fel a

Tdrsasdg v6llalkoz6s folytatSsdra val6 k€pessdgdt illetoen. Amennyiben 8zt a kOvetkezetCst vonjuk le, hory

ldnyeges bizonytalansdg 6ll fem, fftggetlen konywizsgfl6i jelentdstlnkben fel kell hfvnunk a firyelmet az cves

besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6 kozzCrAelelre, vary ha a k'zztltlf,lek e tekintetben nem megfel€loek,

min6sitenilnk kell v6lem6nylinket. Kovetkedet€seink a fllggetlen k6nywizsg6l6i jel€nt€sook d6tum6ig

megszerzett konywizsg6lati bimnyttdkon alapulnak- .lbvobeli esem€nyek vary feltdtelek azonban okodaUik azt'

hory a T6rsas6g nem tudja a velhkozist folytatli.

ErtCkeljUk az dves besz6mold 6tfog6 bemutatds6! feldplt€set 6s tartaher, beledrtve a kiegCsz{td mellCkletben tett

kozltdteleket, valamint 6rt6keu0k au is, hory az Cves beszirnol6ban teuesol-€ az alapul szolgAl6 0ryletek ds

esemdnyek val6s bemutat6sa.

Az ir6nltlssal megbfzot szem6lyek udom6s&a hoank - eryCb kdrd6sek mellet - a konywizsgAlat tsvezet har6kdr€t

6s 0temezdsd! a k0nywizsgfla jelentde megflbpit sait, beledrwe a T6rsas6g iltal alkalmazm bels6 kontollnak a

konywizsgAlann* sordn altalunk azonosltottjelent6s hidnyoos6gait is, ha voltak ilyenek

Miskolc, 2020. m6jus lE.
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