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Fü ggetlen könywizsgálói j elentés

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari NYRt részvényeseinek

Az éves beszámolóról késztilt ie|entés

Elvégeztiik a KONZUM Kereskedelmi és lpari NYRI 2013. évi éves beszámolójának a

könyr,vizsgélaét, amely éves beszamoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített
mérlegből _ melyben az eszközök és fonások egyező végösszege 3.247.357 E Ft, a mérleg

szerinti eredmény §5334 E Ft veszteség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
eredménykimutatasból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb

rnagyarinő információk at tartzlmaző kiegészítő mellékletből á1l.

A vezetés felelőssége az éves beszrámolóért

A vezetés felelös az óves beszámolónak a sámviteli törvényben foglaltakkal összhangban

történö elkészítéséért es valós bemutatasáért, valamint az olyan belső kontrolloké*, amelyeket
avezetés sztikségesnek tart atrtroz, hogy lehetővé váljon azakár csalasból, akar hibából eredő

lényeges hibas állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló felelössége

A mi felelőssegiink az éves beszámoló véleményezése könywizsgálatunk alapjan, A
könywizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könywizsgalati Standardokkal és a könywizsgálatra
vonatkozó _ Magyarországon érvényes - törvényekkel és egyéb jogszabrátyokkal összhangban

hajtottrrk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfele§iink a2 etikai

követelményeknek, valamint hogy a könywizsgrilatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre,

hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mente§-e a lénYeges

hibás állításoktól.

A könywizsgálat magában foglalja olyan e§rirasok végrehajtrisát, amelyek cé§a

könywizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplÖ összegekről és

közzétételekíől. A kiválasztott eljarasok, beleértve az éves beszámolÓ akar csalásból, akáí
hibából eredő, lényeges hibas állít{á§ai kockrázatainak felmérését is, a könywizsgáló
megítólésétőt fiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könywizsgáIó az éves beszámolÓ

gazdalkodo egy§eg altali elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső

kontrollt a*rt mét|egeli, hogy olyan könywizsgálati eljárasokat tervezzen meg, amelyek az

adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdákodó egység belső
kontroljának hatékonyságara vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában

foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikak megfelelőségének és a vezetés által
készített sámviteli becslések ésszerüségének, valamint az éves besámolÓ atfogó

prezentálásanak értékelését is.

Meggyöződésünk, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendó és megfeleló
alapot nyujt könywizsgálói véleményiink megadásához.
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Yólemény

Yéleményünk szerínt az évs§ beszámoló megbízható és valós képet ad a KONZ|JM
Kereskedelmi és lpari I\IYRt 2013. deeembcr 31-én fennáItó vagroni és pénzüryi
belyzetéről, valnmint az elnan időponttal v,égződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Eryéb ielente§tételi köteleett§eg: az üzleti ielentesről késziilt ielentés

Elvégezrük a KONZUM Kereskedelmi é§ Ipari NYRt 2013. élri tizleti jelentésének a
vizsgálatít.

A vszetés felelós az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban törtsnó
elkészítéséért. A mi felelősségünk az iizleti jetentés es az ugyanazon üzleü évre vonatkozó éves
besaímoló összhangiának megí-télése. Az tizleti jelentessel kapcsolatos munkánk az iizleti
jelentes és az éves beszrirnoló összhangiának megítélésere korlátozódott es nem tartalmaaa
eryéb, a Társaság nem auditát sám,viteli nyilvánüartásaiból levezetett információk áttekintés§t.

Vélernénytink szerint a KONZUM Keleskedelmi és Ipari NYRI 2aú. évi iizleti jelentése a
KONZUM Kereskedelmi és Ipari hIYRt 2013. évi éves beszr{molójaüak adataival összhangban
va§.

Pécs, 2014. mrárcius 28.
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