FüGGETLEN KöN\.v\iIZsGÁLóI

JELENTÉ,s

A HFH International Hungary szolgált8tó Nonprofit Kft Tulajdono§ának

Vélemény

HFH Internationa| Hungary Szolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 1065 Budapest, Hajós u. 9,
4/16., cégegyzékszáln: 01-09-921436 - továbbiakban - ,,Társaság") egyszerűsített éves bevámolójrinak
könywizsgálatát, ame|y egy§zeríisitett éves beszínoló a 2020. decembü 3l-i foldulónapra készített mérlegből melyben az eszközók és források eryező végösszege 231.532 E Ft, az adózott eredmény 19.601 E Ft - veszte§ég
-, és az ugyanezen időponnal végódő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatrásból, valamint a sámviteli politika
Elvégezten) a

jelentős elemeinek összefogla.lását

ál.

is tartalmazó kiegészítő mellékletből

a nellékelt egyszerűsitett éves beszímoló megbíáató és valós képet ad a Társaság 2o2o.
-én fennálló vagyoni és pénzüs/i helyzetéről, valarnint az ezen időponttal végződó üzleti élTe vonatkozó

VéIeményemszerint
december

3 l

jövedelmi ltelyzetáől a Magyarorsz€on

haályos, a számvitelről szóló 2000. évi c. törvénnyel össáangban (a

továbbiakban:

,,számviteli törvény").

A vél€mény alapja
a Magyar Nemzeti Könyr,vizsgálati Standardokkal össáangban és a könywizsgáata vonatkozó _
Magyarországon hatályos - tönr'ények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében

Könywizsgálatomat

fennálló fele|ósségem bővebb leírásátjelentésem,J könyvvi:sgáló
.fe

eg)s.e]ii§iíeít éyes bes:óuoló kc;ry,wi:sgtilatáért való

l e l ő s s ég e" szakasza tartallm azza.

Fi]ggetlen vagyok a tár§aságtól a vonatkozó, Mas/arorságon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könywizsgálói

Kamala

A könywizsgálói

hivatás magataÉ!ási (etikai) szabá.lyairóI és a fe5le|mi eljárásróI szóló szabályzAía''-ba1',
vala]nint az 9z€kben nem rendezett kérdésektekintetében a Kőny!^,,izsgálók Nemzetközi Etikai standafdok Testiilete áhal
,,

(a nemzetközi fiiggetlenségi standardokkal
egYbefoglalva)" círnű kézikOnyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban
szereplő további etikai eIőírásoknak is,
kiadott ,,Nemzetközi etikai kódex kamarai tag köry.wizsgálóknak

Meggyőződésem, hogy

az általanr megszerz€tt köny,wizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot

nyújt

véleményemhez.

A vezetés és az irányítá§saI megbízott §zemélyek felelőssége az e§i §zerű§ített éye§ be§zámolóért

A vezetés felelős az

egyszerűsített éves beszámolónak a sz{imviteli törvénnyel össáangban történő és a Yalós
bemutatás követelményének nregfelelő elkészítéséért,
valamint az olyan belsó kontrollé , amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz. ho8y lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibábóI eredő lényeges hibás állitástól
m€ntes eg]szenisített éVes besZámoló elké§Zítése.

Az

egyszeríisített éves beszámoló elkészítésesorán a vez€tés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességétés az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatá§ával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vál|alkozás folytatásának elvén a]apuló egyszerűsített éves
beszámoló összeállitásáéIt. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának €lvéból kelI kiindulnia, ha ennek az elvnek az
érvényesÜlésételtérő rendelkezés lem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó
tényező, köfü|mény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott sz€mélyek felelősek

a

Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának fe|ügyeletéért.

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01_09-7l5740
1077 Budapest, Wesselényi u. 24,
T elefoíl/

fa\

+3

6-21 / 63

6

-3

53

emaiI: steffu @IeDrofit.hu

112

A könyvizsgáló

egyszerű§ít€tt

éves beszámoló könywizsgálatíért való felelőssége-

A könywizsgálat során célom kellő bizonyosságot Szerezni arról, hogy az egyszerúsít€tt éves beszámoló egésze nem
tartalmaz akfu csalásból, akár hibából eredó lényeges hibás ál|ítást, valamint az, hory ennek alapján a
véleményem€t tartalmazó fuggetlen könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könywizsgálat rnindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás á||ítást, A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősúlnek, ha ésszerű lehet az a váíakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatiák a felhasználók adott egy§zerűsített éve§ b€számoló alapján meghozott gazda§á8i döntéseit.

A Magyar Nenlzeti Könywizsgálati Standardok szerinti köny\,"Vizsgá|at
és slaLlnai szkepticizmust tanok fenn.

egésze során szakmai megítéléstalkalmazok

Továbbá;

.

Azono§ítom és felmérem az es/szerűsített éves beszámoló akár csaliásból, akár hibábó| eredő |ényeges hibás

állításainak a kockázatait. kialakítom és végrehajtom az ezen kockíEatok kezelésérealkalmas
könywizsgáIati eljárásokat, valamint elegendó és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szerzek a
Vélen]ényen megalapozásához. A csalásból eredó lényeges hibás állítás fel nem tár{ásiinak a kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szílrdékos
kihagyásokat, tév€s nyilatkozatokat, vag] a belső kontroll felülírását.

.

Megismerem
könywizsgálati

"

.

a könywizsgálat

szempontjából releváns be|ső kontrollt annak érdekében, hogy olyan

eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott köú|mények között

megfelelőek, de nem azéít,

hogy aTársaság belső kontíolljának hatékony§ágáfa vonatkozóan véleménytnyilvánítsak,
Értékelema vezetés által alkalnrazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készítettszámviteli
becslések és kapcsoIódó közzétételek észszerűségét,

.

következtetést vonok le arról, hogy helyénva|ó-c a vezetés részéről a vállalkozá§ folytatásának elvén alapuló
egyszerűsitett éves beszámoló összeá|lítása,

valamint a megszerzett könywizsgálati

bizonyítékalapján arról,

hogy fenná|l-e lényeges bizorrytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelgntőS kétségetvethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására Való képességétilletően. Amennyiben azt a
következt€tést

vonom le, hogy |ényeges bizonytalanság álI fenn, fuggetlen köny\,\i izsgálói jelentésemben fel

kell hívnom a figyelmet az

egyszerűsített éves beszámolóban

lévó kapcsolódó köZzétételgkre, vagy ha a

köZzétételek e tekintetben nem megfelelóek, minősítenem kell véleményemet. Következt9téseim a íiiggetlen

könywizsgálói

o

jelentésem dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak, Jövőbeli

esenrények vagy feltételek azonban okozhaüák azt, hogy a Társaság nem fudja a vállalkozást folytatni.

Értékelemaz eglszenisitett éves beszrimoló átfogó bemutatá§át,

felépítéiété§ tartalmát, beleértve a ki€gészítő

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az eryszerúsített éves beszámolóban teljesül-

.

e az a|apul szolgáló tigyletek és események valós bemutatása.

Az

irrfuyítással megbízott személyek tudomiásiira hozom - egyéb kérdések mellett - a köny\,\r'izsgálat

hatókörét és ütemezését, a könywizsgiilat
kontrollnak a könywizsgálatom

Dálum: Buclapest, 2

soIán általam azonosítottjelentős hirinyosságait is, ha voltak ilyenek.
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tervezett

jelentős megállapítii§ail, beleértve a T{írsas€ átal alkalmazott belsó
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