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FUGC;ETLEN XONYVVIZSGALOI JELENTES

A Nyiregyh6zi Allatpark Nonprofit Kft tulajdonosdnak

V6lem6ny

Elvegeztem a Nyiregyhfzi Allaipark Nonprofit Kft (4431 Nyiregyh6za-S6st6fiird6, hrsz.l50l0/2.,
C6giegyz6ksz{m: 15-09-073695) (,,a T6rsas6g') 2019. evi 6ves beszamol6jiinak k6nyvvizsgillat{*, amely dves
beszimol6 a2019. december 3l-i flrrdul6napra kdszitett m6rlegb6l - melyben az eszk6z6k ds fon6sok egyez|
vdgdsszege 4.791.052 E Ft, az tiirgyd,vi eredmdny 191.833 E Ft (nyeresdg) -, 6s az ugyanezen id6ponttal v6gzod6
iizleti 6we vonatkoz6 eredm6nykimutatiisb6l, valamint a szdmviteli politika jelent6s elemeinek 0sszefoglal6s6t is
tartalmazo kiegdszit6 mel l6kl etb6l 6l l.

Velem6nyem szerint a mellekelt eves; beszdmol6 megbizhat6 ds val6s kdpet ad a T6rsas6g 2019. december 3l-6n
fennrill6 vagyoni 6s penziigyi helyzetdr6l, valamint az ezen idoponttal vdgz6d6 iizleti dwe vonatkoz6 j6vedetmi
helyzetdr6l a Magyarorsz6gon hatiilyos, a szdmvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. torvdnnyel osszhangban (a tov6bbiakban:

,,szirnviteli trirv6ny").
A v6lem6ny alapja
K6nyvvizsg6latomat a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardokkal osszhangban 6s a konywizsgiiatravonatkoz6
- Magyarorszagon hat6lyos - t0rv6ny,ok es egy6b jogszab6lyok alapj6n hajtottam vdgre. Ezen standardok drtelmeben

fennril16 felel6ssdgem bovebb leirisdt jelentesem
fe

I e I 5s s 6 g e"

,l

kbnlnuizsgdl6 dves beszdmol| konywizsgdlatddrt val6

szakasza tartalmazza.

FUggetlen vagyok a Trirsas6gt6l a vonirtkoz6, Magyarorsziigon hat6lyos jogszabdlyokban ds a Magyar K0nywizsg6l6i

Kamara ,,A k0nywizsg6l6i hivatiis magatart6si (etikai) szab6lyair6l ds a fegyelmi elj6rrisr6l sz6l6 szab6lyzata',-ban,
valamint az ezekben nem rendezett l<drddsek tekinteteben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testiilete 6ltal kiadott

,,K0nywizsg6l6k

Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, es megfelelek

az

ugyanezen normiikban szerepl6 tov6bbi etikai el6irasoknak is.
Meggy6z6ddsem, hogy

az illtalam

megszerzett kdnywizsgiilati bizonyitdk etegendci es megfelelo alapot nyrijt

vdlemenyemhez.

Egy6b inform6ci6k : Az iizleti j elent6s 6s a kiizhaszn risdgi mell6klet

Az egydb informdci6k a Nyiregyhdz:i Allatpark Nonprofit Kft 2019, 6vi iizletijelentesdb6l

es a k6zhaszntsfgi

melldkletdb6l rillnak. A vezetes felellos az azletijelentdsnek a sziimviteli tdrv6ny, illetve egydb m6s jogszab6ly
vonatkoz6 eloir6saival dsszhangban t6rtdno elkdszitese6rt, illetve a kozhasznris6gi mell6kletnek a 351l21ll.

(Xtl'30.) Kormiinyrendelet el6irdsaival 0sszhangban ttirt6n6 elkdszitesddrt. A fliggetlen k0nyvvizsg6l6i
jelentdsem ,,Vtilemdny" szakasz6ban az dves besziimol6ra adott vdlemenyem nem vonatkozik az tzletijelentesre
ds a kozhasznris6gi mell6kletre, 6s a k0zhasznris6gi mellekletre vonatkoz6an nem bocs6tok ki semmilyen
form6j

I

bizonyoss6got ny0jt6 k0vetk:eztetdst.

F'
Az eves besziimol6 6ltalam vdgzett k0nyvvizsg6lat6val kapcsolatbanazdn
felel6ss6gem az iizleti jelentds ds a
kdzhaszntsiigi melldklet 6tolvasiisa ds ennek soriin
annak mdrlegeldse,
hogy az iizleti jelentdsben 6s

a

kozhasznfsdgi melldkletben foglalt egydb informrici6k
ldnyegesen ellentmondanak-e az 6ves besziimol6nak
vagy
a konyvvizsg6lat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy
egydbkdnt rigy tiinik-e, hogy azok ldnyeges hib6s
6llit6st
tartalmaznak ' Ha az elvegzett munkltm alapjrin arra
a kdvetkeztetdsre jutok, hogy az egy6b inform6ci6k ldnyeges
hib6s rillitdst tartalmaznak' kdtelesselgem errol es
a hibiis iillit6s jelleger6l jelentdst tenni.

A sz6mviteli tdrvdny alapj6n az dn ft:lel6ssdgem tov6bb6
annak a megitdldse, hogy aziizleti jelentds a sz6mviteli
torvdny' illetve egydb m6s jogszabltly vonatkoz6 eldiriisaival
dsszhangban van-e, 6s err6l, valamint az ,,zleti

jelentds ds az dves besz6mor6 .sszhangjrir6l
vdremdny nyilv6nit6sa.
Vdlemdnyem szerint

a

Nyiregyhdz;i Allatpark Nonprofit

vonatkoz6sban osszhangban van a lrlyfregyhrizi

sziimviteli tdrveny vonatkozo eloir6saival.

Kft 2019. dvi uzleti jelentdse minden ldnyeges
Allatparr Nonprofit Kft 2019. dvi dves besz6mol6j6val ds a

Mivel egydb m6s jogszab6ly a Tiirsas6g szdmiranem ir el6
toviibbi kdvetelmdny eket azi.izleti jelentdsre, ezdrt
tekintetben nem mondok vdlemdnyt.

e

Azilzletijelentdsben m6s jellegii ld'nyeges ellentmondiis vagy
ldnyeges hib6s 6llitris, illetve a k6zhasznris6gi
melldkletben ldvo ldnyeges ellentmond6s vagy ldnyeges
hibds 6llit6s nem jutott a tudomiisom ra, igy

tekinteteben

n

ezek

incs je Ientenival6m.

A vezet6s 6s az ir{nyitdssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge
az 6ves besz6mol66rt

A

vezetds felel6s az dves besziimol6nak a szdmviteli tcirvennyel
risszhangban t6rtdn6 es a val6s bemutatiis
kovetelmdnydnek megfelelo elkeszittlsdert, valamint azolyanbels6
kontrolldrt, amelyet a vezetds szuksdgesnek
tart ahhoz, hogy lehet6v6 viiljon az akir csaliisb6l, akrir
hib6b6l ered6 ldnyeges hib5s 6llftrist6l mentes 6ves
besziimol6 elkeszitdse.

Az dves besz6mol6 elkdszftdse soriin a vezetds felelos azdrt, hogy
felmdrje a T6rsas6gnak a v6llalkoz6s
folyatris6ra val6 kdpessdget ds az adott helyzetnek megfelekien
kiJzzetegye

a

vitllalkozas folytatris6val

kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkoziis
folyat6sanak elv6n alapul6 dves besz6mol6
tissze6llit6s6drt' A vezetdsnek a viillalkoz6s folytat6srinak
elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
drvdnyesiildsdt eltdr6 rendelkezes nem akad6ly ozza, llletve
a v6llalkoz6si tev6kenys6g folytat6s6nak ellentmond6
tdnyez6, kOriilmdny nem iill fenn.

Az irdnyitassal megbfzott szemdlyek felel6sek a Tiirsas6g pdnziigyi
besz6moldsi folyamat6nak feliigyeletd6rt.
A kdnyvvizsg616 6ves beszdmo16 k6rryvvizsgdrat66rt va16
ferer6ss6ge
A kcinyvvizsg6lat sor6n cdlom kell6 bizonyossSgot szerezni arr6l,
hogy az 6ves besz6mol6 egeszenem tartalmaz
akdr csaftisb6l' ak6r hibab6l ered6 l(inyeges hib6s 6llit6st, valamint
az, hogy ennek alapj6n a v6lemdnyemet
tartalmaz6 ftiggetlen kdnyvvizsg6l6i
.jelent6st bocsiissak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g, de

nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati
Standardokkal osszhangban elvdgzett kdnyvvizsgiilat
mindig feltrirja az egydbkent ldtez6 lenyeges hibris 6llitrist.
A hibds 6llftilsok eredhetnek csaliisb6l vagy hib6b6l,

6s ldnyegesnek min6sulnek, ha dsszerii lehet az

a

virakozirs, hogy ezek onmagukban vagy egyuttesen

befoly6solhatjiik a felhaszniil6k adott (:ves besziimo16 alapj6n
meghozott gazdasirgid6ntdseit.

F'
A

Magyar Nemzeti Ktinywizsgrilati Standardok szerinti kOnyvvizsgdlat
egdsze sor6n szakmai megitdldst

alkalmazok es szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Tov6bb6:

r

Azonositom ds felmdrem az eves beszdmol6 ak6r csaliisb6l, ak6r hibrib6l
ered6 ldnyeges hibris iillftilsainak

kock6zatait, kialakitom

ds vdgrehajtom az ezen kockdzatok kezelds6re alkalmas konyvvizsg6lati
eljilr6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 kOnyvvizsg6lati bizonyitlkot
szerzek a v6lemdnyem
megalapozdsithoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hibiis Sllit6s fel nem tiir6siinak
kock6zata nagyobb,
mint

a

hibab6l ered6e, mivel a csal6s magiiban foglalhat Osszej6tsz6st, hamisit6st,
sziind6kos kihagy6sokat, tdves
nyilatkozatokat, vagy a belso l<ontroll feliiliras6t.

'
o
o

Megismerem a kdnyvvizsgdlat szempontj6b6l relev6ns belso kontrollt annak
erdekdben, hogy olyan
konyvvizsgalati eljdrdsokat tervezzek meg, amelyek az adott koriilmdnyek
kozott megfelel6ek, de nem

azert,hogy a Tiirsas6g bels6 k,ontrolljiinak hatdkonysiig6ra vonatkoz6an vdlem6nyt
nyilv6nitsak.
Ert6kelem a vezetds 6ltal all<almazott sziimviteli politika megfelel6sdgdt
ds a vezet6s 6ltal kdszitett
sz6mviteli becsldsek ds kapcsc,l6d 6 k)zzltdterek dsszenis6g6t.

K0vetkeztetdst vonok Ie ar6[, hogy helydnval6-e a vezetes rdszer6l
a v6llalkoz6s folytatiis6nak elvdn
alapul6 eves besz6mol6 0ssze6[lit6sa, valamint a megszerzett konyvvizsgiilati
bizonyftdk alapj6n an6l,
hogy fenniill-e lenyeges bizonytalansiig olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel
kapcsolatban, amelyek
jelent6s kdtsdget vethetnek feJ a T6rsasiig vallalkozSs
folytat6siira val6 kdpess6g6t illet6en. Amennyiben

azt a kovetkeztet6st

vonom le, hogy ldnyeges bizonytalansiig iill fenn, ftiggetlen k6nyvvizsg6l6i
jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az eves
beszdmol6ban 16v6 kapcso l6d6 kbzzdt1telekre, vagy ha
a kdzzetdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell vdlemdnyemet.
K6vetkeztet6seim a
fiiggetlen konyvvizsgril6i jelentdsem d6tum6ig megszerzert konyvvizsg6lati
bizonyitdkon alapulnak.
Jovobeli esemenyek vagy feltdtelek azonban okozhatidk azt, hogy a T6rsas6g
nem tudja a v6llalkoziist
folytatni,

o

Ertdkelem az eves besziimol6 5tfog6 bemutatiis6t, felepitdsdt ds tartalm6t,
beleertve a kiegdszit6
melldkletben tettkozzdtdteleket, valamint ert6kelem azt is, hogy az
dves beszdmol6ban teljesi.il-e az alapul
szolg6l6 iigyletek ds esemdnyek val6s bemutat6sa.

o

Az ininyitissal megbizott szemtilyek tudomiisiira hozom - egydb k6rddsek mellett a kdnywizs gilat tervezett
hat6k0rdt 6s iitemezdset' a k0nyvvizsgiilat jelentds meg6llapitiisait,
beledrtve a T6rsasiig filtal alkalmazott bels6
kontrollnak a kdnyvvizsg6latom sor6n 6ltalam azonositott jelentos hianyoss6gait
is, ha voltak ilyenek.
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