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F'üggetlen könywizsgátói jelentés

A KONZUM Kereskedelmi és lpari Nyrt részvényeseinek

A konszolidált pénzüryi kimutatásokóI k&züIt jelentés

Elvégeztiik a KONZT]M Kereskedelni és Ipari Nyilvánosan Működő Részvénytrflrsaság
(Cg: 02-10-050623) és leínyvráüalatai 2014. évi konszolidált p§nzügyt kimutatrisainak a
könywizsgálaüát" amely konsmlidrilt pénzügyl kimutatasok a 2014. december 31-i
fordulónapra elkészített konszolidált pénztiryihelyzet-kimutatásból - melyben az eszközök és
források egyezö végösszege 4.169.267 E Ft 1 az ezen időponttal végzödő tizleti éwe
vonatkozó konszo§drált átfogó jövedelemkimutaüísból - melyben az idöszak eredménye
254.433 E Ft vesáeség -, az ezen idöpontra végzödő éwe vonatkozó konszolidr[lt
sajáttökeváltoá§-kimutatásból és a konszolidtilt cash-flow kinrutatásbol, valamint a jelentös
számviteü politikrák összefoglalrását és egyéb magyan{zó információkat tartalmazó
konszolidi{lt kiegészítö megiegyzésekböl állnak.

A vczetás felelössége a konszolidált pénzüryi kimutatásokért
A vezetés felelös akonszolidált penzügyl kimutatásoknak anemzetközi pénáiryi beszímolrási
standardokban flFRS) foglattakkal összhangban történö elkészítéséért és valós bemutaüásráért,
ahogyan azokat azEU befosadta, valamirrt az olyan belső kontrollokért, a vezetés
sztikségesnek tart ahhoz, hogy lehetövé vráljon az akar csalrfuból, akár hibáMl eredö lényeges
hibrás álütásokíól mentes konszolidrált pénztigyi kimufatá§ok elkészítése.

A könywizsgáIó fetelössége
A mi felelösségíink a konszolidált eénzügyi kimutatások véleményezése könywizsgálatunk
alapián_ Könywizsgrá]atunkat a masraí Nemzeti Könywizsgálati Standardot*al é§ a
könywizsgr{latra vonatkozó Magyarorságon ervényes törvényekkel és egyéb
jogszabrályoldral össz}rangban hajtottuk vé$e. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljtink az etikai követelrnényeknek, valamint hogy a könywizsgtilatot úgy tervezziik
meg es hajtsuk végre, hogy kellö bizonyasságot szeíezziink anól, hogy a konszolidált
pénziigyi kimutaüá§ok mentesek-e a lényeges hibás rállítr{soktól.
A könywizsgrálat magában foglalja olyan eljrán{sok végrehajtasá! amelyek célja
könywizsgrátati bizonyítékot szeremi a konszo§dát pénzügyi kimutaüisokban szereplö
összegeköl és kózzetételeliröl. A kivrilasztott e|iarasok, beleértve a konszolidiált pénzügyi
kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockrázatainak
felrnérését is, a könywizsgáó megítélésétöl fiiggnek. A koclcázatok ilyen felméresekor a
könywizsgáló a konszolidált penzügy, kimutaüisok anyavrillalat áJtali elkészítése és valós
bemutatiisa szempon§áMl releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könywizsgálati e§ánásokat teryezzen me& amelyek az adott körülnények között
megfeletÖe§ de nem azért, hory az anyavállalat és leányvr{tlalatai belső kontrol§ának
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foglatja
továbbá az alkalmazott szamviteli politikák megfelelöségének és a vezetés által készített
szímviteli beslések ésszerüsegéne§ valamint a konszolidált pénziig).i kirnríatá§ok átlogó
prezentrilásának értékelését is.
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MeggyÖződésiink, hogy a meg§zerzett könywizsgálati bizonyíték elegendó és megfelelő
alapot nyújt könywizsgálói véleményiink megadásá}roz.

Yélemény

YÓleményünk szerint a konszoüdált pénzüryi kimutatások megbízható és valós képet
adnak a KONZUM Kcreskodelmi és lpari Nyrt és leányvállalatai 2014. decenber 31-én
fennálló konszoüdátt pénzíigri helpetéról valamint uz ezea időponttal végződő évre
vonatkozó konszolidáIt pénzüryi teljesítményéröl és konszolidált cash-flow-iról a
nemz*tközi pénzügyi beszámolásí shndardokban GPn§) foglaltaklral összhangban,
ahory azokat az Eü befogadta.

Eryéb jelentéstételi kötelezettség: Az összevont (konszolidált) iizleti jelentésről készült
jelentée

Elvegezriik a Konzrrm Kereskedelmi és lpari Nyrt 2014. évi konszolidált pénzügyi
kimutatásaihoz kapcsolódó, Zal4. december 3l-i fordulónapra vonatkozó összevont
{konszolidált) tizteti jelentésének a vizsgálatát
A vezetés felelős az összevont (konszoüdrált) iizleti jelentésnek a nemzetközi penziiryi
besámolrási standardokban flFRS) foglaltal*al össáangban történö elkészítéséért. A mi
felelósségtink az ö§szevont {konszotidált) tizleti jelentés és az ugyillxuon iizleti éwe
vonatkozó konsmÜdát pénzügyi kimutatások össáangianak megítélése. Az összevont
(konszolidált) tizleti jelentessel kapcsolatos munkánk az összevont ftonszolidált) tizleti
jelentes és a konszolidált péíziigyi kimutatások össáangiának megítélésére korlátozódott és
nem tartalmazta egyéb, a vrillalatcsoport nem auűtrált szrámviteli nyilvántarüísaiból levezetett
információk ártekintését.
Véleményiink szerint a KONZUM Kereskedelmi és Ipari Nyrt 2014. évi összevont
(konszolidrált} iizleti jelentese a KONZI]M Kereskedelmi és Ipari Nyrt 2014. évi konszolidrált
pénzügyi kimutatásainak adataival össáangban van.
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