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Vélemény
ElvégeÍem a BAPTISTA szERETETszoLGÁLAT REVIP szÁLlo zotg. évi eguszerűsített éves besámolójának
kön1wvizsgálatrít, amely egyszenísítettéves beszímolő a20|9. december 31-i fordulónapra készítettmérlegből melyben az eszköziik és fonrisok eryezí végösszege

l7.l97

eFt, az aÁőmtt eredmény 6'798 eFt nyereség_, és az

ugyanezen időponttal végndő l:zleti évre vonatkoá eredménykimutatiísból, valamint szöveges beszrámolóból áll.

Véleményemszerint a mellékelt e5uszertisíúettéves beszifunoló megbíáató és valós képet ad a Trírsaság 2019.
december 31-én fennrílló vagyoni és pénzüryi helyzetéről' valamint azezen időpontial végzÍ5dő iizleti évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a Magyatországon hatályos' a szírnütelről szoló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a
továbbiakban:,,sámviteli

törvény'').

Avéleményalapja
Könywizsgrílatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban és a könywizsgá'latra vonatkoá
- Magyarorságon hatrílyos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségem bővebb leínisát jelentésem,f kbrywizsgáló eg,,szerűsített éyes beszámoló köny+vizsgólatáéft
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Független vagyok a trírsaságtól a vonatkozó, Magyarorságon hatályos jogszabályokban és a Ma$'ar Könywizsgrílói
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A könywizsgrálói

hivatrás magatartasi (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljrírrásról szalő szabályzatd'-ban,

valamint az ezr,lúen nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetköá

Etikai Standardok Testiilete által kiadott

,,Könywizsgiílók Etikai Kódexe''-ben (az IESBA Kódexben) foglaltak szerint és megfelelek az ugyanezen
normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggőzídésem, hory az áItalam megszerzefr könywizsgáati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez

A vezetés és azirányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az eryszenísített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért,
szükségesnek tarÍ ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akrár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mente s egyszenÍsített éves beszámo ló elkészítése.

Az irányítríssal megbízott személyek felelősek

a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
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A könywizsgáló

egyszerűsített éves beszámoló könywizsgálatáértva|ő

felelőssége

A kön1wvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerczni arról, hogy az egyszsríisített éves beszámoló egésze
nem taÍtalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás áI|ítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemettartalmaző fiiggetlen könywizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a MagyarNemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
kön1wvizsgálat mindig feltárja az egyébkéntlétező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból

vagy hibából' és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehel az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy

együttesen befolyásolhatjrík a felhasználók adott e$;szertísített éves beszámoló alapján meghozott gazdaságt
döntéseit.

A

Maryar Nemzeti Könywizsgálati

Standardok szerinti könpvizsgálat

egésze során szakmai megítélést

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Továbbá:

o

Azonosítom és felmérem az egyszeríisített éves beszámoló akár csalásbóI, akár hibából eredő lényeges
hibás állítrísainak a kockázatatt, kialakítom és végrehajtom az ezen kockízatok kezelésérealkalmas
könywizsgálati eljrírasokat, valamint elegendő és megfelelő kön1wvizsgálati bizonyítékot szerzek a
véleményem mega|apozásához. A' csalasból eredő lényeges hibas állítás fel nem tárásának akockánata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

o
.

Megismerem a könyr,vizsgálat szempontjából releváns be1ső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könywizsgálati eljrírásokat tervezzek meg' amelyek az adolt körülmények között megfelelőek' de nem
azért,hogy a Tiírsaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

Értékelema vezetés által alkalmazott száÍÍ|viteli politika megfelelőségét és a vezetés által' készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszeníségét.

.

Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés tészérőI a vállalkozás foly'tatásának elvén
alapuló eryszenísített éves besámoló összeállítása, valamint a megszerzelt kön1wizsgálati bizonyíték
alapjrín arról, hogy fennáll_e lényeges bizon1,talanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyekjelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás Ío|ytztásáta való képességét
illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fiiggetlen
kön1'wizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerúsílett éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételeke, yagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell

véleményemet.KövetkeÍetéseim a Íiiggetlen könywizsgálói jelentésem dátumáig me5szeÍzett
könywizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják aú,

.
o

hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

és tartalmát, beleértve a
Értéke|emaz egyszertisített éves besziímoló átfogó bemutatását, felépítését
hogy
az egyszerílsített éves
is,
aÍ
értékelem
valamint
közzétételeket,
tett
kiegészítő mellékletben
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Azinínyíüissal megbizoÍt személyek

hatokörét és ütemezesé! a könywizsgálat

kontrollnak

a

könywizsgálatom

hozom- egyéb kérdések mellett - a könywizsgálattewezslt
jelenkís megrillapítasai| beleértve a Társaság á|Íal alkalmazott belső

tudomrísríLra

soriín általam azonosított jelentős hirínyosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020.ápriLis 28.

-erkő Zoltén Gábor ügyvezető
Bablina és Tarsa Kft
1036 Budapest, Csemete u. 10.
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