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Független könywizsgálói jelentés

A KONZUM Kereskedelíni és Ipari NYRI részvényeseinek

Az óves b€§ámotóról ké§Eiilt ieleüté§

Elvégezt'rik a KONZUM Kereskedelmi és Ipari hIYRt mellékelt 2014. évi éves bevrirrrolójának a
könywizsgálaüít amely éves bsaimokő a2al4. december 31-i fordulónapra elkeszített mérlegböl -
melyben az eszközök és fomások egyezö végösszege 2.639.106 E Ft, a mmleg szerinti eredme,ny
580.369 E Ft veszteség-, és az e7Én idöponttal végződő évre vonatkozo eredménykimutatásból,
valamint a számviteli poütika meghaüározo elemeit és az egyéb magyarrázó informrációkat tartalrnazó
kiegészítö mellékletböl ráll.

Á vezeté s felelőss ége az éves besaámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a szímvitsli tOrvényben foglaltakkal összhangban törtenő
elkeszítésédrt és valós bemutatrisrier| vdamint az olyan belsö kontrollokért, aurelyeket a vezeté§
sziikségesnek tart ahhoz, hogy lehetóvé vriljon az akat csalrásból, akár hibából eredó lényeges hibás
állitásoktól mente§ éves beszámoló elkészítése.

A könywizs góló fe Ie I ős s é ge

A mi felelősségiink az éves besámoló véleményezése könywizsgálatmk alapjrin.
KönywizsgráIatunkat a magyar Nemzeti Könywizsgrálati §tandardokkal öxsáangban hajtottuk
yégre. Ezek a starrdardok megkövetelilq hogy megfele$ünk az etikai követelményekne§ valamint
hogy a könywizsgrálatot úgy tervezziik meg és hajt$k végre, hogy kellő bizonyosságot szerezíink
aról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktót.

A könywizsgálat rnagában foglatja olyan eljrórások végrehajtásrit, arrrelyek celja könywizsgálati
bizonltékot szerezni az éves beszácrolóban szerepló összegekről és közzétételekröl. A kivrilasztott
eljánások, beleertve az éves beszámoló akrár csalasból, akár hibáMl eredő, lényeges hibá§ állításai
kockrázatainak felmerését is, a könywizsgráló megítélésétöl frggnek A kockázatok ilyen
felmérésekor a könywizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós
bemutaír{sa szerrrpontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könywirsgrilati
eljánásokat tervezen meg' amelyek az alJrolt köriilmények között megfelelöek, de nem azér! hogy a
gazdalkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A
könywizsgálat rrragában foglalja továbbá az alkalmazott saimviteli politikák megfelelöségének és a
vezetés által készített sámviteli becslések ésszerüségéne\ valarrrint az éves beszámoló átfogó
preze,ntrilásr{nak értékelését is.

Meggyözödésün§ hogy a megszeruett könywizsgálaü bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyujt
könywizsgálói véleményünk megadásához.
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Yélené*y

Véleményiink szerint az éves besaámoló megbíáató és valós képet ad a KONZUM Kereskedelmi és
Ipari NYRt 2014. december 3l{n fennálló vag5roni és pénzügyi helyzeteről, valamint az e7§n
időponttal végzödö éwe voaaíkozo jövedelmi helyzetéól a számviteli törvényben foglaltakkal
össáangban.

Egéb ksrüsek

A mellékelt éves beszámoló a soron követkeá közgy&lésre, a tulajdonosi határozat meghozatala
céljábol késztilt és iry nem tartalmazza az e7r;t a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges
haíá§át. Ennek megfelelóen ajelen ftiggetlen könywizsgálói jelentés és a mellékelt éves besaámoló a
jogszabályok szerinti közzetételre és letétbe helyezésre nem alkalmas.

[ryéb ietil|égt_étq§ k{tgl§zett§úg; ag üeleli i§lent§ró,l kószült i+leJqt§

Elvégeáiik a KONZUM Kereskedelrni é§ Ipa§i NIrRt mellékelt ZOt4. évi éves beszamolójához
kapcsolódó,2al4. decefirkr 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentesének a vizsgálalát-

A veze€s felelős az iizleti jelentésnek a számviteli tOrvényben foglaltakkat összlrarrgban történö
elkészítéséért.

A mi felelössegtink az üzleti jelentés és az I€yanazon tizleti éwe vonalkozó éves beszámoló
összhangiának megítélme. Az ikleűjelentéssel kapcsolatos munlcínk az tizleti jelentés és az éves
beszámoló össáangiának megítélésere korlátozodott és nern tartalmazta egyéb, a gazülkodó nem
auditált saímviteü nyilvrántartrásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményiink szerint a KONZUM Kereskedelmi és lpari },IYRt 2014. évi üzleti jele,ntese a a
KONZUM Kereskedelrni és Ipad NYRt 2074. évi éves besaámolójrinak adataival összhangban van.
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