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A KESZTHELYI HUSZ NONPROFIT Kft társaság  tulajdonosának 

 

 

Korlátozott  vélemény  

Elvégeztük a   KESZTHELYI HUSZ NONPROFIT  Kft társaság („a Társaság”) 2016.12.31-i  

egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 

2016.12..31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege      

143178 E Ft, az adózott eredmény – 66140 E Ft veszteség-, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti 

évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 

tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a Korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdés lehetséges hatásait kivéve a 

mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel 

összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A  Korlátozott vélemény alapja 

A társaság tulajdonosa az ügyvezető kérelmére a Kft likviditási helyzetének rendezése érdekében a 

Keszthely Város Önkormányzata  képviselő testülete 332//2016. XI. 24.  számú határozatával  20 M Ft 

pótbefizetés előírásáról döntött ..A tulajdonos határozatát az ügyvezető igazgató kérelmére hozta 

meg, figyelmen kívül hagyta a számviteli törvény  21§. (6) bekezdés előírásait, miszerint ha a 

jogszabály a vállalkozó saját tőkéjének évközi megállapításáról, vagy figyelembe vételéről rendelkezik, 

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában saját tőke alatt a jogszabály előírásainak megfelelő 

időpontra , mint fordulónapra elkészített (1)-(5)-bekezdés szerinti közbenső mérleg szerinti saját tőkét 

kell érteni.  

A társaság a fenti időpontra nem készített közbenső mérleget és azt megelőző 6 hónapon belül 

készített közbenső mérleggel sem rendelkezett, így a pótbefizetés jogszerűségéről, annak 

nagyságának meghatározásáról nem volt lehetőségünk meggyőződni. Így a Polgári törvénykönyvről 

szóló V. törvény 3:183.§((5) vonatkozó előírásainak teljesedése nem volt ellenőrizhető. Emiatt  a saját 

tőke vonatkozásában nem tudtuk megállapítani, hogy szükséges lenne –e bármilyen helyesbítést 

tenni az egyszerűsített beszámolóban kimutatott lekötött tartalék tőkeelem vonatkozásában 

A társaság a 20 M Ft összeget és a 2015 évben pótbefizetés jegyzett tőkét meghaladó   befizetését a 

2015 évben   tulajdonossal szembeni kötelezettségként  kimutatott túlfizetést 1 527 e Ft-ot 2016. évi 

mérlegében a lekötött tartalék rovatban mutatta ki 

 

 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 

könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  



Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon 

hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai 

követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 

nyújt  korlátozott véleményünkhöz.  

 

Figyelemfelhívás 

A saját tőke követelmények nem teljesülése miatt felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet  Saját 

Tőke cím alatti negatív saját tőkére, amelyben bemutatásra került, hogy a Társaság mellékelt 

egyszerűsített éves beszámolójában a a kimutatott saját tőke összege kisebb, mint a 2013.évi V. 

törvényben (Ptk) a Társaságra vonatkozó társasági formára előírt minimális törzstőke összege . A 

társaságnak a tőkehelyzet helyreállítását a törvényi határidőn belül biztosítani kell, vagy át kell 

alakulnia olyan társasági formára, melynél nincs kötelező minimális saját tőke összege előírva. 

Véleményünk nincs minősítve e kérdés vonatkozásában. 

 

A vezetés  felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő 

és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 

amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából 

eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 

Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 

közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 

vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszámolóban való 

alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot 

vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális 

lehetőség. 



A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 

beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 

az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsásunk ki. 

A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként 

létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 

minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 

döntéseit.  

 

 

                                                                                                                                                                      

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő 

könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk 

fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  

 Azonosítjuk és felbecsüljük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából 

eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk 

megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból 

eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel 

a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsunk. 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 

elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján 

arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 

kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való 

képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság 

áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített 

éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem 

megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói 

jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események 

vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

 

 

 

 

 Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, 

beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 



egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 

bemutatása. 

 

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.  

 

Szombathely, 2017  május17. 
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