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A Miskolci TurisztiLri Korl{tolt Felel6o*egfi Tirsesig tulajdonosrinak

V6lem6ny

Elvdgeaok a Miskohi Turisdikri Kft. (eegegz]ik szima: 05-09-014955) ($ T6nas6g:') 2017. €vi dves beszdmol6j6nak

konywizsg6latdt, amely dves beszimold a 2017. december 3t-i fordubosprr k6sdtet mCrlegb6l - me$ben az eszkozok ds

fordsok eryezd vdgOaszege 5 359 E12 E Ft az ad6zo6 eredmdny 14 
'136 

E ft nyercs€g -, ds az u5/anezen iditponttal vdgz&6
ilzleti 6vre vona&ozd ercdn€nykinudsb6l, valamint a szdmviteli politika jelentds elemeinek ttsszefoglalas& is tartalmaz6

kiegCsdto melldkletbdl 6ll.

Vdlemeny0nk szerint a melldkeh 6ves besz6mol6 megblzhat6 ds val6s kopet ad a Miskolci Turisztikai Kft. 2017. december

31.6n fenndll6 vagloni 6s $ndlryi helyzetdr6l, valanint az ezen idoponttal v€gz6d6 tldeti dvre vonatkoz6 jdvedelmi

helyzetddl a Maryarorsz6gon hatAlyos, a vimvitelr6l szdl6 2000. dvi C. t0w6nnyel tnszlnngban (a tovdbbialban: ,,sz6mviteli

ooveny).

A v{lem6try rlrpjr

Konywizsg6latunkat a Ma$/ar Nemzeti Konywizsgilati Standardokkal dssdnngban ds a kbnywizsgalfa vonatkozd -
Ma$/arorszagon hat6lyos orv€nyek ds egr€b jogszab6lyok alapjdn hajtottuk vdgre. Ezen standardok erteln€ben fenn6ll6

felel6ssdgiink Mvebb leffis6t jelentesilnk ,"4 knnywizsgil, eves beszdmol6 val6 felel^ssigd' sala.sza

tafi^hmn

Fuggetlenek vagnmk a 6rsas6gtril a vondoz6, hdlyos jogszaMlyokbat ds a Maryar K0nywizsgAl6i

Kamara,, A kon',wizsg6l6i hivaSs magatart6si (etikai) szab6lyairdl 6s a feryelni elidr6sr,6l sz6l6 szaMlyzala"+an, valamint az

ezekben nern rendeat kdrddsek tekint€t€ben a Nemzetkozi Etikai Sbndardok Testulete 6ltal kiadot ,JGnyvvizsgtl6k Etikai

K6dexe"-b€n (az IESBA K6dex-ben) foglalhk surint, es m€gfeleltlnk xz u8yaIrtezfjn norm6kban szerepl6 tovdbbi etikai

el6b6soloak is.

Meg$/oz6d6stlnk, hogr az dltahmk meglsz67ttt konywizsgilati bizonltdk elegendd 6s megfelelo alapot nytijt

vdlem6ny0nkhdz

Egy6b inform{ciok Az lzleti jelent6s

Az egy€b inform6ci6k a Mbkolci Turisztikai Kft. 2017. 6vi tlzleti jelentesdMl Alnak. A vezet€s felelos az tlzleti

jel€ntCsnek a sz6mviteli t6rv6n, illewe erydb m6s jogszab6ly vonatkoz6 elofr6saival ossdnngban tdrtdno elkdszltdsddrt.

A fflggetlen konywizsgdl6i jele es0nk .Vdlemdny'' szakasziban az Cves besz6mol6ra adott vdlemdnytlnk nem

vonatkozik az {ldeti jelent€sre.

Az dves besz6mol6 6ltalunk vdgzefi konywizsg4lat6val kapcsolatban a mi felel6ssdgtlnk az 0zleti jelentCs 6tolvas6sa 6s

ennek sor6n annak mdrlegeldse, hory az ttzleti jelentds ldnyegesen ellentmond-e az €ves beszAmol6nak vary a

konywizsg6lat sordn szerzett ismereteinknelq vary ery6bkdnt riry tiinik-e, hory az ldnyeges hibds 6lll6st tartaknaz. Ha

az elvegzf;fr. munkdnk alapjdn arra a kovetkeztetdsre jutunk hory az ery6b inform6ci6k lenyeges hib6s 6llit6st

ertalnaaalq koielessdgtlnk en6l 6s a hiMs 6l[tns jellegdrdl jelentdst tenni.
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A szarnviteli towdny alapjdn a mi felelossegttnk tovAbba annak meglt6l6se, hory az uzleti jelent€s a sz6mviteli torvCny,

illetve erydb m6s jogszabily vonalkoz6 el6Fdsaival dsszhangban van+, Cs err6l, valamint az ttzleti jelent6s ds az dves

besz6mol6 Ossdrangidr6l vdlemdny nyilvAnltisa-

Vdlem€nyUnk szerint a Miskolci Turisztikri Kft- 2017.6vi 0zleti jelent€se minden ldnyeges vonatkoz6sban osszhangban

van a Miskolci Turisztikai Kft. 20t7. 6vi 6ves beszdmol6j6val ds a szdmviteli tdrveny vonatkozo el6lr6saival. Mivel

egydb m6s jogszab6ly a TarsaMg szdm6ra nem ir el6 tov6bbi kovetelmdnyeket az ttzleti jelentCsre, ezdrt e tekintetben

nem mondunk v€lemdnY.

Az ilzleti jelentdsben m6s jellegff l€nyeges ellentrnondds va$/ ldnyeges hib6s ellffis sem jutott a tudomasunkr4 lgy e

tekintetben nincs jelentenival6nk-

A vezet€s 6s az irfnyltissal megblzott szem€lyek felel0ss€ge az 6ves beszAmol6ort

A vezetCs felelos az dves besz6mol6nak a szfinviteli t0rvennyel Osszhangban tort€n6 Cs a val6s bemutatas

kitvetelmcnydnek megfelel6 elkeszitesddrq valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds sz{lksdgesnek tart

ahhoa hory lehet6vC v6ljon az akdr csal6sMl, akdr hibAb6l ered6 ldnyeges hib6s 6lli6st6l mentes eves besz6mol6

elkdszitdse.

Az 6ves besz6mol6 elkeszitdse sor6n a vezetds felelos az€rt, hory felmdrje a Tdrsas6gnak a v6llalkoz6s fol)'tat6s6ra val6

kdpess€gdt 6s az adott helyzetnek megfelelden kdzzdtegye a v6llalkoz6s fol)'tat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint

a vezetes felel a villalkozds folytatds6nak elvdn alapul6 dves besz6mol6 6sszedllltds66rt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s

fol',tatdsanak elvdbol kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 6rvdnyes0l6sdt eltdro r€ndelkezds nem akad6lyozzq illetve a

vdllalkoz6si tev€kenysdg folytaldsdnak ellentmond6 tdnyez6, korulmCny nem 6ll fenn.

Az ir6nyitdssal megbizotf szemdlyek felelosek a T6rsas6g pdnziiryi beszdmoldsi folyamatdnak fel0ryeletddrt.

A k0nywizsg6l6 €v€s besz6mol6 kOtrywizsgilat{drt val6 felel6as6ge

A konywizsgAlat sor6n cdlunk keU6 bimnyoss6got szeremi arr6l, hory az dves beszimol6 egdsze nem tartalrnaz ak6r

csaldsb6l, ak6r hibab6l ered6 lCnyeges hib6s 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapjdn a v6lem6ny0nket taltalrnaz6

ftiggetlen konywizsg{l6i jelentdst bocMssunk ki. A kell6 bimnyossag magas fohi bizonyoss6g de nem garancia ara,

hory a Magrar Nemzeti Konywixg6tati Srandarclokkal osszhangban elvCgzett konywizsg6lat mindig felt4rja az erydbkdnt

l6tez6 ldnyeges hibds 6ll{6st. A hibAs e itdsok er€dhetnek csaldsMl vary hib6b6l, 6s l€nyegesnek min6s0lneb ha dsszerfi

lehet az a v6rakoz6s, hory ezek Onmagukban vagy ogyttttesen befolydsolhatjd* a felhaszril6k adott 6ves besz4mol6

alapj6n meghozott gazdas6gi dontCseit.

A Magrar Nemznti Konywizsgilati Standardok sz€rinti kdnywizsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdldst alkalmazunk 6s

szakmai szkepticizmust taxtunk fenn.

Tov6bb6:

. Azonosltjuk ds felmcrjtik az 6ves beszAmold ak6r csal6sb6l, akAr hib6Ml ered6 l€nyeges hib6s 6llltAsainak a

kockazatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezen kockfuzatok kezelcsdre alkahnas konywizsg6lati eu6r6sokat'

valamint elegendo 6s megfelelo konyvvizsg6lati bizonyltekot szerzilnk a vdlerndnyllnk megalapozds6hoz' A

csal6sb6l ered6 l€nyeges hib6s illitds fel nem tdr6sdnak a kockazata naryobb, mint a hibdbdl er€d6d, mivel a csal6s

mag6ban foglalhat dssz€jetszrst, hamisitdst, sz6nd€kos kiharyesokat, tdves nllatkozatokal vagy a belsd konroll

feloltr{s6t.

o Megismerj0k a konywizsg6lat szempontj6b6l relevdns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan

konywizsg6lati elj6r6sokat tervezz0nk meg, amelyek az adott kornlmCnyek kozott megfeleloel de nem azdrt

bory a TfusaMg bels6 konholuanak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an vdlemdnyt nyilvdnitunk'
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Ertdkelj0k a vezetds 6l1al alkalmamtt sz6mviteli politika megfelel6sdgdt €s a vezetes eltal kCszitett szSmviteli

becsldsek Cs kapcsol6d6 kdzzdt6telek 6sszer{lsdg6t.

Kovetkedet€st vonunk le arr6l, hory helydnval&e a vezetds rdszdr6l a v6llalkoz6s folytatis6nak elvdn alapul6 dves

beszimold dsszedllltdsa, valamint a megszerzett kdnywizsg6lati bimnyitdk alapjdn arr6l, hory fenn6ll-e l€nyeges

bizonytalnnstg olyan esemdnyekkel vary feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s kdtsdget vethehek fel a

T6rsas6g v6llalkoz6s fol',tatdsera val6 kdpess6gdt illet6en. Amennyib€n azt a k0vetkeztetdst vonjuk le, hory
ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenq ftggetlen kdnywizsg6l6i jelentCstlnkben fel kell hlvnunk a figyelmet az Cves

besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6 kdzzdtdtelehe, vary ha a k0zzdtdtelek e tekintetben nem megfeleldek,

minosftenflnk kell vdlemdnyonket. Kovetkeuetdseink a fflggetlen kdnywizsgdl6i jelentdstlnk detumaig

megszerzett k0n)rwizsgilati bizonylt6kon alapulnak. Jdvob€li esemdnyek vagr feltdtelek azonban okozhatj6k azt,

hory a T6rsaseg nem tudja a v6llalkozdst folytahi.

6rt6keljuk az 6ves beszamol6 6tfog6 b€muhtaq6t, feldpitdsdt ds tartalmat, bel€crwe a kiegdszlto melldkletben tett
kozzdt€teleket, valamint €rtdkeljllk azt is, hogy az dves besz6mol6ban teljesUl-€ az alapul szolgAl6 tlS/letek ds

esemdnyek val6s bemutatAsa

Az irdnyitdssal megbfzot szemdtyek tdom6s&a hozark - egdb kCrd€sek mellet - a konywizsgalat t€rvezet bat6korft
ds otemezdsdt, a konywizsgalat jelentds megallapitdsaig bele€rwe a T&sasdg dtal alkalmazoE bels6 kontollnak a
konywizsgfrlatunk sordn fltahnk azonositottjelent6s hi6nyoss6gait is, ha voltak ilyenelc

Miskolc, 20 I 8. mAjus 2.

/h/\u/x A /CP\
Vemosi J6ios,/
Kamarai ag kdnywizsgalo ale{rdsa
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