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Fiiggetlen kiinyvvizsgdl6i j elent6s
Az Informatikai, Tfvkiizl6si 6s Elektronikai Vf ltalkozdsok Sziivets6ge tagjainak:

V6lem6ny
Elv6geztiik az Infonnatikai, T6vkozldsi ds ElektronikaiY|llalkozilsok Szovetsdge mell6kelt 201'7 . 6vi
egyszeriisitett 6ves beszSmol6j6nak a konyvvizsg|laftrt, amely egyszertisitett 6ves besz6mol6 a2011.
december 31-i fordul6napra elk6szitett mdrlegbol - melyben az eszkozok 6s forrSsok egyezo
v6gosszege 330 511 ezerFt, az alaptev6kenys6g t6rgydvi eredm6nye 12 578 ezer Ft nyeresdg, a
v6llalkoz6si tev6kenysdg titrgyevi eredm6nye B 326 ezer Ft vesztesdg - 6s az ezen id6ponttalvegzodo

dvre vonatkoz6 eredmdnykimutatisb6l, valamint
os

a

sz6mviteii politika jelent6s elemeinek

szefo gl al 6s6t i s tartalm azo kie geszit6 me ll6kletb6 I 6ll.

V6lemdnyiink szerint a melldkelt egyszenisitett 6ves beszamol6 megbizhat6 ds val6s k6pet ad a Szdvetsdg
2017. december 3l-dn fenn6ll6 vagyoni ds pdnziigyi helyzet6rol, valamint azezenidSponttal vdgzodo izleti
6vre vonatkoz6 jovedelmi helyzet6rol a Magyarorsz6gon hat6lyos, a szSmvitelrol sz6l6 2000. 6vi C.
torvdnnyel osszhangban (a tovSbbiakban:,,sz6mviteli torv6ny").

Av6lem6ny alapja
Konywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti KonlruvizsgSlati Standardokkal osszhangban 6s a konywi zsgillatra
vonatkoz6 - Magyarorszfigon hat6lyos - torv6nyek 6s egydb jogszab6lyok alapj6n hajtottuk vdgre, Ezen
standardok 6rtelm6ben fennSll6 felel6ssdgtink b6vebb leir6s5t
dv

e

s

b e s z dm o l 6 k d

jelentdsiink,l konyvvizsgdl|

egtszerdisltett

ry,w i z s g dl at dd r t v al 6 fe l e ki s s d ge" szakasza tartalmazza

"

Ftiggetlenek vagyunk Szovetsdgtol a vonatkoz6, Magyarorszfugonhatiiyos jogszab6lyokban ds a Magyar
KdnywizsgSl6i Kamara ,,A konywizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szab5lyair6l ds a fegyelmi elj6r6sr6l
sz6l6 szab6lyzatt'-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkdzi Etikai
Standardok Testtilete Sltal kiadott ,,Konywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint, ds megfeleliink az ugyanezen norm6kban szereplo tov6bbi etikai el6ir6soknak is.

Meggyoz6d6stink, hogy az |ltalunk megszerzett konyruizsgdlati bizonyitdk elegend6 6s megfelelo alapot
nyujt vd lemdnytin khoz.

Egy6b informdci6k: A kiizhasznrisdgi mell6klet

Az egydb inform5ci6k az Informatikai, T6vkdzl6si 6s ElektronikaiY|llalkozSsok Szovets ege 2017 . evi
kdzhasznirs6gi melldklet6bol Sllnak. A vezetds felel6s a kdzhasznirs6gi mell6kletnek a 35012011
(XII.30.) Korm6nyrendolet vonatkoz6 el6irilsaival osszhangban tort6no elk6szitds66rl. A fiiggetlen
kdnyvvizsg6l6i jelentdsiink ,,V6lemdny" szakaszhban az egyszeriisitett 6ves besz6mol6ra adott
vdlem6nyiink nem vonatkozik a kozhasznris6gi melldkletre, 6s a kozhasznfs6gi mell6kletre
vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen form6jf bizonyossSgot nyujt6 kovetkeztetdst.
Az egyszerisfteft 6ves besz6mo16 6ltalunk vegzelt kdnyvvizsg6lathval kapcsolatban a mi felelossdgiink
a kozhasznirs6gi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegel6se, hogy a kozhasznris6gi
mell6kletben foglalt egydb inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az egyszeriisitett 6ves
besz6mol6nak vagy a konyvvizsg6lat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egy6bk6nt irgy ttinik-e, hogy
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azok ldnyeges hib6s |llithst tartalmaznak. Ha az elvegzett munk6nk alapjhn afia a kovetkeztetdsre
jutunk, hogy az egy6b inform6ci6k l6nyeges hib6s 6llit6sttartalmaznak, kotelessdgiink errol 6s a hib6s
6llit6s jellegdr6l jelentdst renni.

A sz6mviteli torvdny alapj6n a mi felel6ss6gi.ink tovSbb6 annak a megit6l6se, hogy a kozhasznris6gi
jelentds a sz6mviteli ttirvdny, illetve egydb m6s jogszab5ly vonatko z6 eloirfusaival osszhangban
van-e,
ds err6l, valamint akdzhasznusrigi jelentds es azegyszenisitett dves besziimol6 dsszhangj616l vdlem6ny
nyilv6nit6sa.
V6lem6nyi.ink szerint az Informatikai, T6vkcjzldsi 6s ElektronikaiYlrllalkozhsok Szovets ege 2017 . evi
kozhasznr'ls6gi jelent6se minden ldnyeges vonatkoz6sban cisszhangban van az Infonnatikai, T6vkozl6si
6s Elektronikai V6llalkozSsok Szcjvets6ge 2017. 6vi egyszenisitett 6ves besz6mol6j6val 6s a sz6rnviteli

torvdny vonatkoz6 el6ir6saival.

Mivel egy6b mds jogszab6ly a Szovetsegszhmhranem ir elo tov6bbi kdvetelmdnyeket a kozhasznris6ei
jelentdsre, ez6ft e tekintetben nem mondunk v6lem6nyt.

A kozhasznfsSgi melldkletben l6v6 l6nyeges ellentmond6s vagy idnyeges hib6s r{l1ft6s nem
tudom6sunkra, igy ezek tekintetdben nincs jelentenival6nk,

jutott

a

A vezet6s 6s az irflnyitdssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszerisitett 6ves beszfmol66rt
A vezet6s felelos az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban tdrt6n6 ds
a val6s bernutat6s kovetelm6nydnek megfelelo elk6szitdsddrl, valamint az olyan belso kontroll6rt,
amelyet a vezet6s sziiks6gesnektart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akhr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6
l6nyeges hib6s 5llit6st6l mentes egyszertisitett dves besz6mol6 elkdszft6se.

Az egyszerisitett 6ves beszimol6 elkdszit6se sor6n a vezetds felelos azert,hogy felmdrje a a v6llalkoz6s
folytatds6ra va16 kdpessdgdt ds az adott helyzetnek megfeleloen kdzzetegye a v1llalkozds foll'tat6s6val
kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkoz6s folytatrlsdnak elv6n alapul6
egyszeriisitett dves besz6mol6 cissze6llit6s6drt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folyatds6nak elvdbol kell
kiindulnia, ha ennek az elvnek az lrvdnyesiildsdt eltdr6 rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a
vdllalkoz6si tev6kenysdg fol5't*6s6nak ellentmon d6 tdnyezo, kdriilm6ny nem 6ll fenn.

Az iritnyitilssal megbizott

szem6lyek felel6sek

a

Szdvets6g penzigyi beszdmoldsi folyamat6nak

feliigyeletddrt.

A kiinywizsgdl6 egyszeriisitett 6ves beszdmold kiinywizsgillatfuErtval6 felel6ss6ge

A

kcinyvvizsgdlat sor6n c6lunk

kello bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az egyszertisitett

6ves

besz6mol6 eg6sze nem tartalm az ak6r csalSsb6l, ak6r hib6b6l eredo ldnyeges hib6s 6llitds t, valamint az,
hogy ennek alapiiln a vdlem6nyiinket tartalmaz6 fliggetlen konyvvizsgitloijelentdst bocs6ssunk ki. A

kello bizonyoss6g magas fokri bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nernzeti
Kcinyvvizsg6lati Standardokkal osszhangban elvegzett kdnyvvizsgdlat mindig felthrja az egyebkent
ldtezo ldnyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal5sb6l vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek
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min6siilnek, ha dsszerti lehet az avhrakozils, hogy ezek onmagukban vagy egyi.ittesen befoly6solhatj6k
a felhaszn6l6k adott egyszeriisitett 6ves beszSmol6 alaplilnmeghozott gazdasdgidont6seit.

A Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal osszhangban elvdgz6sre kertil6 konyvvizsg6latnak a
rdszek6nt szakmai megitdldst alkalmazunk, ds szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgrilat
egdsze sor6n. Emellett:

e

Azonositjuk ds felmdrjiik az egyszerisitett 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo
l6nyeges hib6s 6llitSsainak kock6zatait, az ezen kock6zatok kezelds6re alkalmas kdnyvvizsg6lati
elj6r6sokat alakitunk ki 6s hajtunk v6gre, valamint vdlemdnyi.ink megalapozilsdhoz elegendo 6s
megfelel6 kdnyvvizsg6lati bizonyitdkot szerziink. A csal5sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem
ththsdnak kockhzata nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csal6s mag6ban foglalhat
osszej6tszSst, hamisit6st, szSnddkos kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll
feltiliriis6t;

'

Megismerjtik a konyvvizsg6lat szempontj6b6l relevSns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy
olyan konyvvizsgillati elj6r6sokat tewezzink meg, amelyek az adott koriilmdnyek kcjzott
megfelel6ek, de nem azert,hogy a Szovetsdg bels6 kontrollj6nak hatdkonys6gSravonatkoz6an
vdlemdnyt nyilv6nitsunk.

'

Ert6keljtik a vezet6s 6ltal alkalm azort szhmviteli politika megfelel6s6g6t ds

r

a

vezetes 6ltal

kdszitett sz6mviteli becsldsek 6s kapcsol6 d6 kdzzdtetelek 6sszertisdg6t,
Kovetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds r6szdr6l av6ltalkoz6s folytat6s6nak
elvdn alapul6 sz6mvitel alkalmazdsa, valamint a megszerzett kdnyvvizs gillatibizonyitdk alapj6n

arr6l, hogy fennSll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan esemdnyekkel vagy

felt6telekkel

kapcsolatban, amelyekjelent6s kdts6get vethetnek fel a Szcjvetsdg v6llalkozils folStat1s6ra val6
k6pess6gdt illetoen. Amennyiben azt a kdvetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizony,talans6g

'
'

6ll fenn, ftiggetlen konyvvizsg6l6ijelentdstinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egyszerisitett
6ves beszeimol6ban ldvo kapcsolodo kozzdtdtelekre, vagy ha akozzdtetelek e tekintetben nenr
megfeleloek, min6siteniink kell vdlemdnyi.inket. Kovetkeztet6seink a ftiggetlen konyvvizsgdl6i
jelent6siink d6tum6ig megszerzett konyvvizsgdlati bizonyitdkon alapulnak, Jdv6beli esem6nyek
vagyfeltdtelekazonbanokozhatjdk azt,hogy aSzovets6gnemtudja avilllalkozilstfolytatni.
Ert6keljiik az egyszertisitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutatds6t, fel6pitds6t 6s tartafun6t, bele6rtve
a kiegdszit6 mell6kletbentetLkdzzet6teleket, valamint 6rt6keljiik azt is,hogy az egyszertisitett
dves besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esemdnyek val6s bemutat6sa.
Az iranyit6ssal megbizott szemdlyek tudomds6ra hozzuk- egy6b kdrd6sek mellett - a konywizsg6lat
tervezett hat6kordt ds iitemez6s6t, a krinywizsgillatjelentos megSllapit6sait, beledrtve a Szovets6g
6ltal alkalmazott belso kontrollnak a kdnywizsg6latunk sor6n 6ltalunk azonositott ielentos
hi6nyoss5gait is, ha voltak ilyenek,
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