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JELENTES

A Nyiregyhdzi Allatpark Nonprofit Kft tulajdonosfnak

V6lem6ny

Elvdgeztem

a

Nyiregyh6zi Allatpark Nonprofit

Kft (4431 Nyiregyhiza-S6st6fiird6,

hrsz15010/2.,
C6gjegyz6ksz6m: 15-09-073695) (,,a T6rsas5g") 2020. dvi 6ves besz6mol6janak k0nywizsgdlatAt, amely 6ves
besz6mol6 a 2020. december 3l-i fordul6napra kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszk6z6k 6s fornisok egyezb

E Ft, az t6rgy6vi eredmdny 83.692 E Ft (nyeres6g) -, ds az ugyanezer. id6ponttal vdgzldo
ilzleti 6we vonatkoz6 eredmdnykimutatiisb6l, valamint a sz6mviteli politika jelent6s elemeinek osszefoglaliisSt is
v6g0sszege 5.333.890

tartalmazil kiegdszit6 mell6kletb6l 6ll.
V6lem6nyem szerint a melldkelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Tiirsas6g 2020. december 3l-6n
fenndll6 vagyoni ds p6nzi.igyi helyzet6r6l, valamint az ezar, id6pontal vdgzbdb tizleti dwe vonatkoz6 jovedelrni
helyzetdr6l a Magyarorsz6gon hatalyos, a szdmvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tOrvdnnyel dsszhangban (a tov6bbiakban:
,,sz6mviteli torvdny"),

A v6lem6ny alapja
K0nywizsg6latomat a Magyar Nemzeti Ktinywizsg6lati Standardokkal Osszhangban 6s a ktinywizsg6latra vonatkoz6
- Magyarorszigon hat6lyos - tdrv6nyek 6s egy6b jogszabdlyok alapjan hajtottam v6gre. Ezen standardok drtelmdben

fenn6ll6 felel6ss6gem b6vebb leinis6t jelentdsem

,l

kdrqtwizsgril1 eves beszdmol6 karyuvizsgilatddrt val6

fe I e I 6s s d gd' szakasza tartalmazza.

Fiiggetlen vagyok a Trirsas5gt6l a vonatkoz6, Magyarorszigon hauilyos jogszab6lyokban 6s a Marym K0nywizsg6l6i
Kamara ,,A k0nywizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szab6lyair6l ds a feryelmi eljrlrrisr6l szol6 szab6lyzatd'-ban,

valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete 6ltal kiadott
,Nemzetk0zi etikai k6dex kamarai tag k0nywizsg6l6knak (a nemzetklzi fiiggetlens6gi standardokkal egybefoglalva)"
cimii kdzik0nyvdben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfelelek az \gyarrezer, norm6kban szerepl6
tov6bbi etikai el6ir6soknak is.
Meggy6z6ddsem, hogy

az illtalam

megszprzett kdnywizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot

nyfjt

v6lemdnyemhez.

Egy6b inform6ci6k: Aztzletijelent6s 6s a kiizhasznrisdgi mell6klet

Az egydb inform6ci6k a Nyiregyhfzi Allatpark Nonprofit KIt2O2O.6vi iizletijelentds6b6l ds a kdzhaszrris6gi
mell6klet6b6l 6llnak. A vezetes felel6s az izletijelentdsnek a sz6mviteli t6rv€ny, illetve egydb m6s jogszab6ly
vonatkoz6 el6ir6saival tisszhangban t0rtdn6 elkdszit6s66rt, illetve a kOzhasznris6gi melldkletnek a 35012011.
(XII.30.) Korm6nyrendelet el6ir6saival 0sszhangban t0rtdn6 elk6szitdsddrt. A fiiggetlen k6nyvvizsg6l6i
jelentdsem ,,Vdlemdnll' szakasz6ban az 6ves besz6mol6ra adoff v6lemdnyem nem vonatkozik az iizleti jelent6sre
6s a kOzhasznris6gi melldkletre, ds a kOzhaszrris6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocs6tok ki semmilyen
form6j

t bizonyoss6got

nyrijt6 kdvetkeztetdst.

F'
Az dves besz6mol6 riltalam vdgzett kdnyvvizsgSlat6val kapcsolatban az 6n felel6ssdgem az iizletijelentds ds a
k6zhasznris6gi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy az tizleti jelent6sben ds a
kOzhasznris6gi melldkletben foglalt egy6b inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az dves besz6mol6nak vagy

a k6nyvvizsgiilat soriin szerzett ismereteimnek, vagy egy6bkdnt fgy ttinik-e, hogy azok ldnyeges hib6s rillftrist
tartalmaznak . Ha az elvdgzett munkiim alapj6n arra a kdvetkeztet6sre jutok, hogy az egy6b inform6ci6k l6nyeges
hibris 6llit6st tartalmaznak, k6telessdgem err6l 6s a hib6s 6llit6s jelleg6r6l jelent6st tenni.

A szdmviteli torveny alapj6n az 6n felel6ss6gem tovSbb6 annak a megit6l6se, hogy az iizleti jelent6s a sz6mviteli
t0rv6ny, illetve egydb m6s jogszab6ly vonatkoz6 el6ir6saival Osszhangban van-e, 6s err6l, valamint az iizleti
jelent6s ds az 6ves besz5mol6 0sszhangj6r6l v6lemdny nyilv6nit6sa.

Vdlemdnyem szerint

a Nyfregyhfzi Alhtpark Nonprofit Kft

vonatkozdsban 0sszhangban van a Nyiregyhizi

2020. dvi iizleti jelentdse minden l6nyeges
Alhtpark Nonprofit Kft 2O2O.6vi 6ves beszSmol6j6val ds a

sz6mviteli tOrvdny vonatkoz6 el6iriisaival.

Mivef egydb miis jogszab6ly a T6rsasdg szimira nem ir el6 tov6bbi kdvetelmdnyeket az flzleti jelentdsre, ez6rt

e

tekintetben nem mondok v6lem6nyt.

Az trzleti jelentdsben m6s jellegti l6nyeges ellentmond6s vagy ldnyeges hibds Sllitds, illetve a kozhasznris6gi
melldkletben ldv6 l6nyeges ellentmond6s vagy ldnyeges hib6s 6llit6s nem jutott a tudom6somra, igy ezek
tekintet6ben nincs j elentenival6m.

A vezet6s 6s az irrlnyitSssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves besz6mol66rt

A vezetds felel6s az 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli t0rv6nnyel

Osszhangban t0rt6n6 ds a val6s bemutat6s
kiivetelmenydnek megfelel6 elkdszit6sddrt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a yezetds sziiks6gesnek

tart ahhoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hibSs 6llit6st6l mentes 6ves
beszdmol6 elk6szitdse.

Az dves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezetds felel6s az\rt, hogy felmdrje a TSrsas6gnak a v6llalkoz6s
folytat6s6ra val6 kdpessdgdt ds az adotl helyzetnek megfelel6en klzzdtegye a vdllalkozds folytatds6val
kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n alapul6 6ves besz6mol6
Osszeiillit6sddrt. A vezet6snek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
drvdnyesilldsdt elt6r6 rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a viillalkozSsi tevdkenysdg folytat6siinak ellentmond6
td,nyez6, kdriilmdny nem 6ll fenn.

Az ir6nyit5ssal megbizott szemdlyek felel6sek

a TSrsasiig p6nz0gyi besz6moliisi folyamat6nak felilgyeletddrt.

A kdnyvvizsgdl6 6ves beszimol6 k0nyvvizsg6lat66rt val6 felel6ss6ge
A ktinyvvizsg6lat sor6n c6lom kell6 bizonyossdgot szerezni arr6l, hogy azdves besz6mol6 eg6sze nem tartalmaz
akrir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llitast, valamint az, hogy ennek alapj5n a vdlemdnyemet
tartalmaz6 f[ggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdst bocs6ssak ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g, de
nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti K6nywizsg6lati Standardokkal Osszhangban elvdgzett kdnywizsgiilat
mindig felt6rja az egydbk6nt ldtez6 ldnyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csa15sb61 vagy hib6b6l,
ds l6nyegesnek min6siilnek, ha 6sszerii lehet az a vhrakozds, hogy ezek Onmagukban vagy egyiittesen
befoly6solhatjiik a felhaszndl6k adott 6ves besz5mol6 alapjdn meghozott gazdasdgi d6nt6seit.

F'
A

Magyar Nemzeti K0,nywizsg6lati Standardok szerinti kOnyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai megit6l6st
alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Tov6bb6:

Azonositom ds felm6rem az 6ves besz6mol6 akiir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit5sainak

kock5zatait, kialakitom 6s v6grehajtom az ezen kock6zatok kezeldsdre alkalmas konyvvizsg6lati
elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 k0nyvvizsg6lati bizonyit6kot szerzek a vdlemdnyem
megalapoz6sdhoz. A csalSsb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak kock6zata nagyobb, mint a
hib6b6l ered66, mivel a csal6s magiiban foglalhat Osszej5tszSst, hamisit6st, szSnd6kos kihagy6sokat, tdves

nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feli.ilir6s6t.

Megismerem a kdnyvvizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
kdnyvvizsgrilati eljSrdsokat tewezzek meg, amelyek az adott kOrtilm6nyek kOzOtt megfelel6ek, de nem
azdrt,hogy a T6rsas6g bels6 kontrolljiinak hatdkonys6g5ra vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsak.
Ertdkelem

a vezetds 6ltal alkalmazott szbmviteli politika

megfelel6s6g6t 6s

a vezet6s 6ltal

kdszitett

sz6mviteli becsldsek ds kapcsol6d6 kd,zzdt6telek 6sszenis6gdt.
K6vetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rdszdr6l a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n
alapul6 dves besz6mol6 0ssze6llit6sa, valamint a megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyitdk alapjdn arr6l,
hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s kdtsdget vethetnek fel a T5rsas6g v6llalkoz6s folytat6sSra val6 kdpessdgdt illet6en. Amennyiben
azt a kOvetkeztetdst vonom le, hogy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen k0nywizsg6l6i
jelentdsemben

felkell hivnom a figyelmet az 6ves besz6mol6ban ldv6 kapcsol6d6klzzdtdtelekre, vagy ha
a kdzzdtetelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell v6lem6nyemet. KOvetkeztet6seim a
ffiggetlen k0nywizsg6l6i jelentdsem d6tumdig megszerzett k0nyvvizsg6lati bizonyit6kon alapulnak.
J6v6beli esemdnyek vagy felt6telek azonban okozhatjiik azt, hogy a T6rsas6g nem tudja a vdllalkoz6st

folyatni.
Ert6kelem

az dves beszSmol6 6tfog6

bemutat6srit, fel6pit6s6t 6s tartalm5t, bele6rtve

a

kiegdszit6

melldkletben tettkilzzdtdteleket, valamint drt6kelem azt is, hogy az dves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul
szolg6l6 iigyletek ds esemdnyek val6s bemutat6sa.

Az ininyitissal megbizott szem6lyek tudom5siira hozom - erydb kdrd6sek mellett - a kOnywizs g6lat tervezett
hat6kdrdt 6s iitemez6sdt, a kOnywizsg6lat jelent6s megdllapitasait, beledrtve a Tarsas6g 6ltal alkalmazott bels6

kontrollnak

Nyireg,,hdza,

2 02

a

k6nywizsg6latom

sorrfur

dltalam azonositottjelent6s hi6nyoss6gait is, ha voltak ilyenek.
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