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Küldöttgyíílése tészére

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
ElvégeÍüka Hpves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellékelt 201'4. évi
egyszerűsített évles beszámolójának a könywizsgáIatát, amely egyszerÍisített éves
beszámoló a 20t4. december 31_i fordulónapra elkészítettmérlegből _ melyben az
eszközök és fonások egyező végösszege 307 303 EFt, a mérleg szerinti eredmény
884 EFt nyereség ) és az ezefl időponttal végződő évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számvíteli politika meghatározó elemeit és az
egyéb magyaúnő információkat tarta|maző kiegészítő mellékletből, továbbá
közhasznú eredménykimutatásból

á11.

A vezetés felelőssége az ewszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszeriisített éves beszámolónak a számviteli törvényben
és valós bemutatásáért, vaIamitt az
foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért

olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés sziikségesnek tart atlhoz, hogy lehetővé
váljon az akér csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
egyszeriisített éves besziímoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az egyszerűsített

éves beszámoló

véleményezése

könywizsgálatunk alapján. Könywizsgálatunkat a magyat Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljünk az etikai kovetelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot úgy
tewezzik meg és hajtsuk végre' hogy kellő bizonyosságot szerezzitlk arrőI,hogy az
egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításokÍól.
A könywizsgáIat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizs gáIati bizonyítékotszerezni az egyszenísített éves beszámolóban szereplő
összegekrőI és közzétételekről. A kiválasztott el1árások, beleértve az egyszenísített
éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai
kockénatainak felmérésétis, a könywizsgálő megítélésétőlfiiggnek.

.)

A

kockázatok ilyen felmérésekor a könywizsgáIő az egyszerűsített éves beszámoló
gazdálkodó egység áItali elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belső
kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgéiati eljárásokat tewezzen meg,
amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdáIkodő
egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleménytmondjon. A
könywizsgálat magában foglalja tovéhbá az alkalmazott számviteli politikák
megfelelőségének és a vezetés által készítettszámviteli becslések ésszerűségének,
valamint az egyszerúsített éves beszámoló átfogó prezentá|élsának értékelésétis.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyítékelegendő és
me gfelelő alapot nÉj t könywizs gáIői véleménytinkmega dásához.

Véleménv f

Véleményünk slérint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet
ad a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2014. december 31_én fennálló
vagyoni és pénzügyi helyzetérőlo valamint az ezen időpontta| végződő évre
vonatkozó jtivedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban.
Eger, 2015. március 3.
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