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Független Könyvvizsgálói jelentés 
KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. részvényesei részére 

 
 
A KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. A 1606/2002. EK rendelet 4. cikkének hatálya 
alá tartozó vállalkozás, ezért a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény)  
10. § (3) bekezdése értelmében a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak 
(IFRS) megfelelően összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére 
kötelezett. 
 
Elvégeztem a Cg.: 02-10-050-050623 cégjegyzékszámú KONZUM Kereskedelmi és 
Ipari Rt. 2005. december 31-i fordulónapra a fentiek szerint elkészített mérlegének –
melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.331.228 E Ft–, valamint az 
eredmény-kimutatásának –melyben az értékesítés nettó árbevétele 7.128.852 E Ft, az 
időszaki nettó eredmény 39.580 E Ft nyereség– vizsgálatát. 
Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége 
a beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti je-
lentés és a beszámoló összhangjának megítélése. 
 
A könyvvizsgálatot a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) továbbá 
a könyvvizsgálatra vonatkozó törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. 
A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és meg-
felelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás 
állításokat. 
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a beszámoló tényszámait alátámasztó bi-
zonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli 
alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a beszámoló bemuta-
tásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyv-
vizsgálói záradék megadásához. 

Záradék: 
 
A könyvvizsgálat során a KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. IFRS szerinti beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az 
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, 
összhangban az IFRS-sekkel, ahogyan azt az EU befogadta, és ennek alapján ele-
gendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a beszámolót a számvi-
teli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. 
 
Véleményem szerint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alap-
ján készített konszolidált beszámoló a KONZUM Kereskedelmi és Ipari Rt. 2005. 
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható 
és valós képet ad.  
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