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Független könywizsgálói jelentés

A KONZUM Kereskedelmi és lpari Nyrt részvényeseinek

A konszolidátt pénzíiryi kimutatásokról készült jelentés

Elvégeátik a KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyilvánosan Működö Részvónytársaság
(Cg: 02-10-050623) és leáryvr{ülalatai 2013. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak a
könywizsgálatát, amely konszolidált penzügyl kimutatrások a 2013. december 3t-i
fordulónapra elkészített konszolidált penzügyihelyzet-kimutatasból - melyben az eszközök és
forrasok egyező végösszege 63t7.782 E Ft -, az ezeíL időponttal végződő üzleti éwe
vonatkozó konszolidált átfogó jövedelemkirnutatásból - melyben az időszak eredménye
232.470 E Ft veszteség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó konszolidalt
sajáttőkeváltozás-kimutatrisból es a konszolidált cash-flow kimutatasból, valamint a jelentős
szrámviteli politikak összefoglaiasát és egyéb magyaúnő informaciókat taúalmazó
konszolidrált kiegeszító megjegyzésekből állnak.

A vezetés felelőssége a konszolidált pénzüryi kimutatásokért
A vezetés felelös a konszolidrált pénztigyi kimutatásoknak a nemzetközi pénzügyi beszámoltási
standardokban (IFRS) foglaltakkal összhangban történó elkószítéséért ós valós bemutatasáért,

ahogyan azokat az EU befogadta, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetövé váljon azakár csalasból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításoktól mentes konszolidált pénzügyi kimutatasok elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége
A mi felelósségtink a konszolidiilt penzügyt kimutatrisok véleményezése könywizsgálatunk
alapjarr. Könylvizsgálafunkat a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal és á
könywizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb
jogszabályokkal összhangban hajtottrrk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfele§ünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könywizsgalatot úgy tervezük
meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzíink arról, hogy a konszolidált
pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állitásoktól.
A könywizsgálat magában foglalja olyan eljarasok végrehajtasá| amelyek célja
könywizsgalati bizonyítékot szerezni a konszolidált pénzügyi kimutatasokban szereplő
összegekröl és közzétételekről. A kiválasztott eljrirások, beleérme a konszolidált pénzügyi
kimutatások akár csalásból, akáí hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak
felmérését is, a könywizsgaló megítélésétől ftiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könywizsgáló a konszolidrált pénzügyi kimutatasok anyavállalat általi elkészítése és valós
bemutatása szempontjából releviáns belső kontrollt azért mérlegeli, hngy olyan
könywizsgálati e§arásokat tewezzen meg, amelyek az adott köríilmények között
megfelelóek, de nem azért, hogy az anyavállalat és lerinyvállalatai belsö kontrolljának
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foelalja
továbbá az alkalmazotl számviteli politikak megfelelőségének és a vezetés által kószített
sziimviteli becslések ésszerúségének, valamint a konszoliűlt pénzügyi kimutatrisok atfogó
prezentiilasrának értékelését is.



E§SEL Audit Könyrwizsgáló Kft

1162 Budapest, Fertály u. 5-7.

MKVKoo{ í09

Meggyőződésünk, hogy a megszeízett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt könywizsgálói véleményünk megadásához.

Vélemény

Yélemónyünk szerint a konszolidált pénzüryi kinnutatr{sok megbízható és valós képet
adnak a KONZU1YI Kereskedelmi és Ipari Nyrt és leányvátlalatai 2013. december 31-én
fennálló konszolidált pénzüryi helyzetéről, valamint a,z e;z&íl időponttal végzódó évre
vonatkozó konszolidált pénzüryi teljesítményóről és konszolidált cash-ílow-iról a
nemzetközi pónzügii beszámolási standardokban (IrR$ foglaltakkal összhangban,
ahogy azokat az §U befogadta.

Eryéb jelentéstétcli kötelezettség: Az összevont (konszolidált} üzleti jelentésről készült
jelentés

Elvégezriik a Konzum Kereskedelmi és lpari Nyrt za13. évi konszolidált pénzügyi
kimutatásaihoz kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó összevont
(konszolidált) üzleti jelentésének a vizsgálatát.
A vezetés felelős az összevont (konszolidált) íizleti jelentésnek a nemzetközi pénzügyi
besámolási standardokban (IFRS) foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi
felelőssógünk az összevont {konszolidált) üzleti jelentés és az rrgyanazon tDleti évre
vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások összhangj{ának megíté}ése. Az összevont
(konszolidált) iizleti jelentéssel kapcsolatos munkank az összevont (konszolidalü tizleti
jelentés és a konszolidált penziigyi kimutatasok összhangiának megítélésére korlátozódott és

nem tartalmazta egyéb, a vállalatcsoport nem auditalt számviteli nyilvantartasaiból levezetett
információk áttekintését.
Vélernényiink szerint a KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt 2013. évi összevont

ftonszolidált} tizleti jelentése a KONZUM Kereskedelmi és lpari Nyrt 2013. évi konszoiidrilt
pénzügyi kimutakásainak adataiva] összhangban van.

Pécs,2014. marcius 28.
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