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N'{-ICc grIgN KoNYVVIZSGAloI JELENTES

A Nyiregyhdzi Allatpark Nonprofit Kft tulajdonosinak

V6lem6ny

Elvdgeztem a Nyfregyh6zi Allatpark Nonprofit Kft (4431 Nyiregyh6za-S6st6fiird6, hrsz.t50l0/2.,
C6gjegyz6ksz6m: 15-09-073695) (,,a T6rsas6g") 2021. 6vi dves beszimol6jiinak konyvvizsgiiat6t, amely dves
besziimol6 a 2021. december 31-i fordul6napra keszitett m6rlegb6l - melyben az eszk6z6k ds fon6sok egyez1
vdgOsszege 4.968.919 E Ft, a targydvi eredmdny 6.664 E Ft (nyeresdg) -, ds Mugyanezen id6ponttal vdgz6do Uzleti
dvre vonatkoz6 eredmenykimutatiisb6l, valamint a szdmviteli politika jelentcis elemeinek 6sszefoglalasrit is tartalnaz6
kieg6szit<i mell6kletb6l 6ll.

Vdlemdnyem szerint a melldkelt dves beszimol6 megbizhat6 ds val6s kdpet ad a Tarsas6g 2021. december 3l-6n
fenn6ll6 vagyoni 6s pdnziigyi helyzetdr6l, valamint az ezon id6ponttal vegzbdb iizleti 6we vonatkoz6 j6vedelmi
helyzet6r6l a Magyarorsz6gon hatiilyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. dvi C. t0rv6nnyel 6sszhangban (a toviibbiakban:
,,sz6mviteli tdrvdny").

A v6lem6ny alapja

Kdnyvvizsgiilatomat a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal osszhangban ds a k6nyvv izsg1,latravonatkoz6

- Magyarorszagon hat6lyos - tdrv6nyek ds egydbjogszabdlyok alapj6n hajtottam v6gre. Ezen srandardok drtelmeben
fenn6ll6 fefel6ss6gem b6vebb leiras6t jelentdsem ,l konywizsgdl6 dves beszdmol1 korqwizsgtilatddrt vapj

fe l e l ci s s e g e" szakuza tartalm azza.

Fuggetlen vagyok a T6rsasiigt6l a vonatkoz6, Magyarorszigon hat6lyos jogszab6lyokban ds a Magyar Kdnyvvizsg6l6i
Kamara,,Akdnyvvizsg6l6i hivatas magatart6si(etikai) szab6lyair6l ds a fegyelmi eljrir6sr6l sz6l6 szabiilyzata,'-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testtilete dltal kiadott
,,Nemzetkdzi etikai k6dex kamarai tag kdnyvvizsg6l6knak (a nemzetkozi fuggetlensegi standardokkal egybefoglalva),'
cimti kdzikOnyvdben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint. ds megfetelek az ugyanezen normdkban szereplo
tovdbbi etikai el6iriisoknak is.

Meggy6z6ddsem, hogy az illtalam megszerzett kOnyvvizsg6lati bizonyitdk elegendri es megfelel6 alapot nytjt
vdlem6nyemhez.

Egy6b inform6ci6k:, Az iJ.zletijelent6s 6s a kiizhasznrisdgi mell6klet

Az egyeb inform6ci6k a Nyiregyh{zi Allatpark Nonprofit Ktt 2O2l.6vi i.izleti jelentdsdb6l 6s a kozhasznris6gi
melldkletdbtrl 6llnak. A vezetds felel6s azizletijelentdsnek a sz6mviteli t0rv6ny, illetve egydb m6s jogszab6ly
vonatkoz6 el6irdsaival dsszhangban t6rtdn6 elkdszitesd6rt, illetve a kdzhasznris6gi melldkletnek a 350lZOll.
(X11.30.) Kormdnyrendelet el6ir6saival 0sszhangban tOrtdno elkdszitdsddrt. A fuggetlen konyvvizsg6l6i
jelent6sern ,,Vdlentdny" szakaszitban az dves besz6mol6ra adott vdlemdnyem nem vonatkozik az Ozletijelentdsre
ds a kdzhasznris5gi melldkletre, ds a kOzhasznris6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocsiitok ki semmilven
formaj ri b i zonyossdgot ny[jt6 kdvetkeztetdst.
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Az eves besz6mol6 6ltalam vdgzett kOnyvvizsgdlat6val kapcsolatban az 6n felel6ss6gem az iizleti jelent6s 6s a
kdzhasznris6gi mell6klet 6tolvas6sa ds ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy az iizleti jelent6sben ds a
kdzhasznris6gi mellekletben foglalt egy6b inform6ci6k lenyegesen ellentmondanak-e az eyesbesz6mol6nak vag1,
a kdnyvvizsg6lat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy egydbkdnt fgy trinik-e, hogy azok ldnyeges hib6s iillitrist
tartalmaznak. Ha az elvdgzett munk6m alapj6n arra a kOvetkeztetdsre jutok, hogy az egy6b inform6ci6k ldnyeges 

.
hibSs 6llit6st tartalmaznak, kdtelessdgem err6l 6s a hib6s 6llit6s jellegdr6ljelentdst tenni.

A sz6mviteli tcirvdny alapjiin az dn felel6ssdgem toviibb6 annak a megiteldse, hogy az iizleti jelentds a sz6mviteli
ttirvdny, illetve egyeb m6s jogszabdly vonatkoz6 el6iriisaival dsszhangban van-e, ds errol, valamint az uzleLi
jelentds ds az 6ves besz6mo16 dsszhangi616l vdlemdny nyilv6nit6sa.

Vdlemdnyem szerint a Nyiregyhfzi Alhtpark Nonprofit Kft 202L dvi tizleti jelentdse minden ldnyeges
vonatkoziisban Osszhangban van a Nyiregyhdzi Allatpark Nonprofit Kft 2021. evi dves beszdmol6j6val es a
sz6mviteli t6rvdny vonatkoz6 elciirdsaival.

Mivel egyeb m6s jogszab6ly a Tdrsas6g szdmdra nem ir elo tov6bbi kovetelmdny eket az Uzleti jelentdsre, ez6rt e
tekintetben nem mondok vdlemdnyt.

Az iizleti jelentdsben m6s jellegii ldnyeges ellentmond6s vagy l6nyeges hib6s rillitris, illetve a k6zhasznris6gi
melldkletben lev6 ldnyeges ellentmond6s vagy ldnyeges hib6s 6llftris nem.iutott a tudom6somra, igy ezek
tekintetdben nincs jelentenival6m.

A vezet6s 6s az ir{nyitdssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves besziimol66rt

A vezetds I'elelos az dves besziimol6nak a sz6mviteli torvdnnyel osszhangban t0rten6 ds a val6s bemutatas
kdvetelmdnyenek megfelel6 elkdszitdsd6rt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezet6s sziiksegesnek
tart ahhoz, hogy lehet6vd viiljon az akdr csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6 ldnyeges hibds 6llitrist6l mentes dves
besz6mol6 elkeszitdse.

Az eves besziimol6 elkdszitdse sor6n a vezetds felel6s azdrt, hogy felmdrje a Tiirsas6gnak a viillalkoz6s
folytat6s6ra va16 kdpess6gdt 6s az adott helyzetnek megfelel6en klzzdtegye a viilalkoz1s folytar6s6val
kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkoz6s folytatiis6nak elvdn alapu16 eves besz6mo16
6ssze6llit6saert. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytat6s6nak etvdbSl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
drvdnyesi.ilesdt eltdr6 rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a viillalkoz6si tevdkenys6g folytatiisiinak ellentmond6
tdnyez6, ktiriilmdny nem 6ll fenn.

Az ir6nyit6ssal megbfzott szemdlyek felel6sek a Tiirsasiig p6nzugyi besz6moliisi folyamat6nak feliigyeletddrt.

A ktinyvv izsg6 16 6ves beszf m o16 kiinyvv izsg6 lat66rt va 16 felel6ss6ge

A kdnyvvizsg6lat soran cdlom kel16 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az dves besz6mo16 egdsze nem tartalmaz
akiir csal6sb6l' ak6r hib6b6l ered6 lenyeges hib6s iillitiist, valamint az, hogy ennek alapjan a vdlemenyemet
tartalmazo Iiiggetlen konyvvizsgiil6i jelentest bocsiissak ki. A kell6 bizonyossiig magas fokri bizonyossiig, de
nem garancia arra, hogy aMagyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal osszhangban elvdgzett k6nyvvizsg6lat
mindig feltdrja az egydbk6nt ldtezb lenyeges hibds 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csaliisb6l vagy hib6b6l,
6s lenyegesnek min6siilnek, ha dsszerii lehet az a vdrakozds, hogy ezek onmagukban vagy egyuttesen
befolyilsolhadiik a felhaszn6l6k adott 6ves besziimol6 alapj6n meghozott gazdasdgi d6nt6seit.
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A Magyar Nemzeti K0nywizsg6lati Standardok szerinti kOnyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdlest
alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Toviibb6:

o Azonosftom 6s felmdrem az dves besziimo16 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredS lenyeges hib6s iillit6sainak
kock6zatait, kialakitom 6s v6grehajtom az ezen kockiuatok kezelesdre alkalmas k6nyvvizsgiilati
elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 kdnyvvizsgiilati bizonyitdkot szerzek a v6lemenyem
megalapoz6sithoz. A csal6sb6l ered6 lenyeges hibds 6llit6s fel nem t6r6sainak kockazata nagyobb, mint a
hib6b6l eredod, mivel a csaliis magiiban foglalhat 0sszej6tsz6st, hamisitiist, sziinddkos kihagyiisokat, tdves
nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feli.ilirds6t.

o Megismerem a kdnyvvizsgiilat szempontjrib6l relev6ns bels6 kontrollt annak erdekdben, hogy olyan
kdnyvvizsgiilati eljSriisokat tervezzek meg, amelyek az adott korulmdnyek kdzdtt megfelel6ek, de nem
azdrt,hogy a Tiirsasiig bels6 kontrollj6nak hatdkonys6giira vonatkoz6an vdlemdnyt nyilviinitsak.

o Ertdkelem a vezetds 6ltal alkalmazott szdmviteli politika megfelekisr5get ds a vezetds iiltal kdszitefl
sz6m viteli becslesek ds kapcsol6d 6 kdzzdtltelek 6sszeniseg6t.

' Kovetkeztetest vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds r6szdr6l a v6llalkoziis folytatiisiinak elv6n
alaptrl6 dves besz6mol6 dssze6tlitiisa, valamint a megszerzett k<inyvvizsgrilati bizonyftdk alapj6n arr6l,
hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s k6tsdget vethetnek fel a T6rsasiig viillalkozris folytat6s6ra val6 kdpessdgdt illet6en. Amennyiben
azt a kiivetkeztetdst vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans69 6ll fenn, fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i
jelentesemben fel kell hivnom a figyelmet azdves besz6mol6ban ldv6 kapcsol6d6klzzdtetelekre, vagy ha
a kdzzetetelek e tekintetben nem megfelel6ek, minSsitenem kell vdlemdnyemet. Kovetkeztetdseim a
fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentesem ddtumiiig megszerzett krinyvvizsg6lati bizonyitlkon alapulnak.
Jdv6beli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatj6k art, hogy a T6rsas6g nem tudja a v6llalkoz6st
folytatni.

o Ertdkelem az dves besz6mol6 6tfog6 bemutatiisdt, feldpitesdt ds tartalm6t, bele6rtve a kiegdszito
melldkletben tetlkdzzeteteleket, valamint drtdkelem azt is, hogy az dves beszdmol6ban teljesul-e azalapul
szo19616 iigyletek es esemdnyek val6s bemutatdsa.

o Az irdnyitassal megbfzott szem6lyek tudom6s6ra hozom - egydb kerddsek mellett - a kdnywizs g6lat tewezstt
hat6kdrdt ds iitemez6s6t, a kOnyvvizsg6lat jelent6s meg6llapitiisait, beledrrve a T6rsasdg iiltal alkalmazott belso
kontrollnak a kOnyvvizsg6latom sorifur iiltalam azonositottjelentds hiiinyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Nyiregthdza, 2022. dprilis 21.
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