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F0ccETLEN KoNyvvrzscAL6r .lnlnxrEs
A HFH lnternational Hungary Szolg6ltat6 Nollprofit Kft Tulajdonos{nak

V6lem{ny

Kft (szekhely: 1027 Budapest, Margit k6rut
ce1Jegyzeksz,,m: 0l-09-921436 - tovabbiakban - ,,Tarsas6g") e$/szeflisitett Cves beszimol6j6nak
k0nywizsg6lat6t, amely egyszeriisite( Cves beszemol6 a 2021. december 3l-i fordul6napra kCszitet merlegMl melyben az €szkdzdk 6s forr{sok e5iez6 v6g6sszege 238.993 E Ft, az sd6zott eredm6ny 17.044 E Ft - vesztesdg
-, ds az u$/anezen idtiponttal vdgzid6 tlzleti 6vre vonatkozo eredmdnykimutat6sb6l, valarnint a sdmviteli politika
jelentris elemeinek 0sszefoglal6s6t is tartalmazo kiegeszit6 melldklettiil ell.
Elvdgeztem a HFH Internatiotral Hungary Szolglltst6 NoDprofit

26.,

a mcllCkelt eryszertsitett 6ves beszimol6 megbizhat6 Cs val6s kepet ad a Tfusasig 2021.
ds pdnllryi helyzet6nil, valamint az ezen id6ponttal vdgz({6 tDleti dwe vona&om
jdvedelmi helyzeter<il a Ma$/aroEz6gon hauilyos, a szirnvtelrtil szil6 2000. Cvi C. torvCmycl iisszhangban (a
VCfemdnyem szerint

december

3l-dn fennrill6 vagyoni

tov6bbiakban:

,.szinrviteli t6rvdny").
A v{lemdoy alspja
Kdnywizsgiilalomat a Maryar Nemzeti Kainywizsgalati Standardokkal dsszhangban ds a kiinyvvizsgAatra vonatkozd MaS/arorszrgon hatdyos - tdrvdnyek ds e$/db jogszabelyok alapjen hajtottam vigre. Ezen standardok drtelmdben
fenndllo felel6ssdgem bovebb leinMt jelentesem ,,1 kiintwi.sgali egts:erfrsitett ives berimold

feIe\6ssige"

szr,/ra6za

l

*nnywixgdlodin

vol6

+almazza-

Fiiggetlen vaS/ok a td6as6gt6l a vonatkozo, Ma$i arcnzigon hatilyos jogszab6lyokban ds a Magiar K6nywizsg6l6i

Kamara.. A k6nywizsgdl6i hivatis magatart6si (etikai) szab6lyair6l ds a fegrclmi eljdnisr6l sz6l6 szabaryzata"-ban,
valarnint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Kdnywizsg6l6k Nemzetkiizi Etikai Standardok Testtilete 6ltal

kiadon ,.Nemzetkdzi etikai k6dex kamarai tag kdnywizsg6l6knak (a nemzetkdzi ftggetlensCgi standardokkal
egybefoglalva)" cimii kCzikonyvdben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfelelek az uryanezen norm&ban
szereplti tovtibbi etikai el<iirAsoknak is.

Meggr<iz<idisem,

hory az riltalam

megszerzeft kdnywizsg6lali bizonyitek elegend6 6s megfelel6 alapot nytjt

vebmdnyemhez.
A vezetds 6s az irinyltdssal megbizott szemdlyck felel6ss6ge 8z eg/szer0sltctt 6ves beszdmol66rt

A vezetis felel6s az

egyszer0sitett eves beszimol6nak a sz6mvileli tdrvennyel iisszhangban

tdrtin6 6s a valds

bemutat6s kovetelmdnydnek megfeleld elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyet a vezetds
sztiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vi vriljon az akrir csaltub6l, ak6r hib6b6l ered6 lCnyeges hibris 6llit6st6l
mentes eryszer(sitett ives besz6mo16 elkdszitdse.

Az eryszer(sitett Cves beszimol6

elkCszitdse sorrn

a

vezetds feleltis

azirt, ho$/ felmirje a Tfusas6gnak

a

vrlllalkozis folyta6srira val6 kdpessigCt Cs az adotl helyzemek megfelel6en kdzzd tegye a vellalkozis folytatAs6val
kapcsolatos informaci6kat, valamint a vezetCs felel a vellalkozis folytatAsrinak elvCn alapulo eryszeriisiten dves
beszimol6 6ssze6llitAs6Crt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytatasdnak elv6b6l kell kiindulni4 ha ennek az elvnek az
drvdnyesiildsdt elt€r6 rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a villalkoz6si tevdkenysdg folytat6srinak ellentmond6
tdnyez6, kdrulminy nem

iill

fenn.

Az ir6nyitissal megbizott szemdlyek feleliisek a T6rsas{g pdnztigyi besz6mol6si folyamat6nak felugyelet66rt.
F<iv6rosi Bir6srig, mint Cdgblr6s6g 0l -09-715740
1077 Budapest, Wesseldnyi u. 24.

Telefon/fax: +36-27l636-353
email: 9g$4@6pp!1.!g
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A ktinywizsgdl6 egyszerfisltetl 6ves besz6mo16 k6nywizsg6lat{6rt val6 felel6ss6ge-

A kdnywizsgdlat sor6n cdlom kelki bizonyossrigot szerezni a!r61, hogy az egrveriisiten dves besz6mo16 egisze nem
tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredri ldnyeges hibris 6llit66t, valamint az, hog5r ennek alapjSn a
valeminyemet tartalmaz6 fuggetlen k0ny!ryizsg6l6i jelentdst bocsfusak ki. A kelki bizonyossrig magas fok[
bizonyoss5g, de nem garancia arr4 hogy a MaS/ar Nemzeti Kdnywizsgilati Standardokkal dsszhangban elvigzett
konyvvizsg6lat mindig feltiLrja az e$/ibkCnt ldtezd ldnyeges hibAs 6llit{i6t. A hibes fllitesok eredhetnek csaliisbdl
vagy hibribol, ds ldnyegesnek min6stilnek, ha dsszerii lehet az a varakozris, hogy ezek dnmagukban vagy eg)i0ttesen
befoly6solhatj6k a felhasznil6k adott eryszeriisiten ives besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasAgi donteseit.

A Ma$/ar Nemzeti Konyvr'izsgdlati Standardok szerinti kdnywizsgalat egdsze sor6n szakmai megitilist alkalmazok
ds szakmai szkepticizmust tanok fenn.
Toviibbii:

.

Azonositom ds felmdrem az e$/szeriisiten dves beszimolo akir csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredri ldnyeges hibfu

6llit6sainak a kockiiatait, kialakitom ds vigrehajtom az ezen kockdzatok kezeldsdre alkalmas
kitnyvvizsgiilati elj6nisokat, valamint elegendii is megfelel6 kirnyvvizsgdlati bizonyitdkot szerzek a
VdlemCnyem megalapozis6hoz. A csaldsbdl ered6 l6nyeges hibes fllit6s fel ncm tdr6s6nak a kock6zata
nagyobb, mint a hibdb6l ered<id, mivel a csaliis mag5ban foglalhat dsszejetszist, hamisitist, szanddkos
kihagyiisokat, t€ves nyilatkozatokat, vary a bels6 kontroll felulirAs6t.

.

Megismerem a konywizsg6lal szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak drdekCben, hogy olyan
ktinyvvizsgelati eljii(risokat tervezzek meg, amelyek az adott koriilmdnyek ko,zdtt megfelel6ek, de nem azen,
hogy

.

a

T6rsasdg bels6 kontrollj6nak hatdkonysegera vonatkoz6an vdlemCnyt nyilviiLnitsak.

Ertdkelem a vezetds 6ltal alkalmazott szimviteli politika megfeleltisdgdt €s a vezetds 6ltal kCszitett szlmviteli
becsldsek ds kapcsol6d6 kozzdtdtelek €szszeriisdgdt.

.

Kdvetkeztetdst vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rdszCr<il a v6llalkoz6s folytatds6nak elvCn alapul6
eryszeriisitett dves beszimo16 dsszeelliliisa, valamint a megszerzett k6ny\,\r'izsgelati bizonyit€k alapjen alrdl,

hogy fenniill-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy felt€telekkel kapcsolatban, amelyek
jelenttis kitsdget vethetnek fel

a Tarsasag v6llalkozls folytatdsdra valo kCpessdgdt illet6en. Amennyiben azt a
kdvetkeztetist vonom le, hory linyeges bizonytalansag iill fenn, fiiggctlen ktinywizsgil6i jelentdse mben fel

kell hivnom a figlelmet az

egyszeriisitett dves beszrimol6ban ldvo kapcsol6d6 kdzzCtCtelekre, vagy ha a

kozzitCtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min<isitenem kell vdleminyemet. KovetkeaelCseim a fllggetlen

kdnyyvizsg6l6i jelentdsem d6tum6ig megszerzeft kiinywizsgalati bizonyitCkon alapulnak. J0v6beli
esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatjiik azt, hogy a TiirsasAg nem tudja a v6llalkozast folytatni.

.

Ertdkelem az eryszeriisiten eves beszturol6 Stfogd bemutat6set, feldpitdsdt ds tartalmiit, beleirtve a kiegdszito
melldkletben tett kozz€tdteleket, valamint drtdkelem azt is, hogy az eg/szeriisitett dves besz6mol6ban teljesiile az

o

alapul szo19616 ilgyletek ds esemdnyek val6s bemu!at6sa.

Az iftinyit6ssal m€gbimtt szemdlyek tudomesara hozom - ery6b kerddsek mellett - a kbnywizsgiilat tervezett
hat6korit 6s iitemezd#t, a kttny\ni izsgiilal jelentds meg6llapitasait, beleCrtve a T&saseg tal alkalmazott belsd
kontollnak

a

konwvizsg6latom sor6n riltalam azonositottjelentds hidnyoss6gait is, ha yoltak ilyenek.
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