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A Gabonakutat6 Nonprofit Kiizhasznri Korlitolt Felel6ss6gff Trirsasfg tulajdonosinak

V6lem6ny

Elv€geailk a Gabonakutat6 Nonprofrt Kiizhasznf KorLitolt Felel6ss6gii Tdrsas6g (,,a

Tarsasrig") 201 6. 6vi 6ves besz6mol6jrinak kdnpvizsgiilatat, amely dves beszimol6 a 2016.

december 31-i fordul6napra k6szitett mdrlegb<il - melyben az eszk6zok 6s fomisok egyezo

vdg6sszege 4 461 023E Fr, az ad6zott eredm6ny 61 100EFt nyeres6g -, 6s az ugyanezen

id6ponttal v6,gzodo iizleti 6rre vonatkoz6 eredm6ny-kimutatrisb6l, valamint a szarnviteli politika
jelent6s elemeinek dsszefoglallsrit is tartalmaz6 kiegeszitti mell6kletb6l all.

Vdlem6nyiink szerint a mell6kelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Tarsasig 2016.

december 3l-dn fenn6ll6 vagyoni 6s pdnztigyi helyzet6r6l, valamint az ezen id6ponttal v6gzod6
iizleti dwe vonatkoz6 jdvedekni helyzet6r6l a Magyarorszagon hat6lyos, a szdmvitelr6l sz6l6

2000. dvi C. tdrv6nnyel <isszhangban (a tov6bbiakban: ,,szamviteli torv6ny").

A v6lem6ny alapja

Kdnywizsgriiatunkat a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardokkal iisszhangban 6s a

kdnywizsgalatra vonatkoz6 - Magyarorszrigon hatalyos - tdw6nyek 6s egy6b jogszabalyok

alapj6n hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelmdben fenn6ll6 felel6ss6giink b6vebb leirasit
jelentdsiink ,l karyvvizsgdl6 dves beszamol6 kinywizsgdlataert val6 feleldssige" szakaszz

tarlalmazza'

Az 6ves beszirnol6 altalunk v6gzett kdnlwizsgiilatira vonatkoz6, Magyarorsz6gon hatrilyos

etikai kdvetelm6nyeknek megfelelve, fliggetlenek vagyunk a Tarsas6gt6l, 6s ugyanezen etikai

kdvetelm6nyekkel dsszhangban eleget tettiink egy6b etikai felel6ss6geinknek is.

Meggy6z6d6siin! hogy az altalunk megszerzett ktinywizs gitlati bimnyrtek elegend6 6s

megfelel6 alapot nyrijt v6lemdnytinkhdz.

Ery6b inform6ci6k Az iizleti jelent6s 6s a kiizhasznrisfgi mell6klet

Az egyeb informrici6k a Gabonakutat6 Nonprofit Kiizhasznri Korlitolt Felel6ss6g{
T6rsasdg 2016. 6vi iizleti jelent6s6b6l 6s a kdzhasmris6gi melldkletdb6l 6llnak. A vezet6s

felel6s az iizleti jelent6snek a szemviteli tdrvdny, illetve egy6b mris jogszab6ly vonatkoz6
el6irrisaival dsszhangban tdrt6n6 elkdszit6sedrt, illetve a kdzhasznrisrlgi mell6kletnek a

35012011. (XII.30.) Kormdnyrendelet el6iriisaival dsszhangban t6rt6n6 elk6szit6sddrt. A
jelent6siink ,,Vdlem6ny" szakaszitban az 6ves besz6mol6ra adott v6lem6nyiink nem
vonatkozik az iizleti jelent6sre 6s a kdzhasznrisrigi mellekletre.

Az 6ves besz6mol6 6ltalunk v6gzett kdnlwizsgAlatival kapcsolatban a mi felel6ssdgiink az

iizleti jelentes 6s a kdzhasznris6gi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek soriin annak m6rlegeldse,

hogy az iizleti jelent6s 6s a k<izhasznrisdgi mell6klet l6nyegesen ellentmondanak-e az 6ves



beszrimol6nak vagy a kdnywizsg6lat soriin szerzett ismereteintnek, vagy egy6bkdnt rigy
ttinik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llit6st tarlalmaznak.

Az iizleti jelent6ssel kapcsolatban, a sziimviteli t6rv6ny alapjAn a mi felel<issdgiink tovribbri az
tizleti jelent6s 6tolvasasa sordn annak a megit6l6se, hogy az iizleti jelent6s a sziimviteli
tdrv6ny, illetve, ha van, egy6b m6s jogszabiily vonatkoz6 el6inisaival dsszhangban k6sziilt-e.

V6lem6nyiink szerint a Gabonakutat6 Nonprofit Ktizhasznri Korkitolt Felel6ss6gff
Tdrsasfg 2016. 6vi iizleti jelentdse dsszhangban van a Gabonakutat6 Nonprofit
Kiizhasznf Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasdg 2016. 6vi eves besziimol6jdval. Az iizleti
jelent6s a szrlmviteli tOrvdny el6iriisaival 6sszhangban k6sziilt.

Mivel egydb m6s jogszabrily a T6rsasiig szttmflra nem ir el6 az izleti jelent6sre vonatkoz6
tov6bbi kdvetelm6nyeket, ezert ezzel kapcsolatbal az izleti jelent6sre vonatkoz6
vdlem6nyiink nem tartalmaz a szdmviteli t<irv6ny 156.$ (5) bekezd6s6nek h) pontj6ban el6irt
v6lem6n1t.

A fentieken tul a Tarsasrigr6l 6s annak kdmyezetdr6l megszerzett ismereteink alapj6n jelentest
kell tenntink an6l, hogy a tudomrisunkra jutott-e b6rmely l6nyegesnek tekinthet<i hib6s kdzlds
(l6nyeges hib6s dllit6s) az iizleti jelentdsben, illetve a kdzhasznrisrigi melldkletben, 6s ha igen,
akkor a sz6ban forg6 hib6s kdzlds (hibds rill(tris) milyen jellegii. Ebben a tekintetben nincs
jelenteni val6nk.

A vezet6s felel6ss6ge az 6ves beszdmoki6rt

A vezet6s felel6s az 6ves beszifunol6nak a sziimviteli t<irvdnnyel cisszhangban tcirt6n<i ds a
val6s bemutatiis kdvetelm6nydnek megfelel6 elk6szit6s6drt, valamint az olyan bels<i

kontrolldrt, amelyet a vezetds sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az ak6r
csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st6l mentes dves beszrimol6 elkdszitdse.

Az 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezetds felel6s az6rt, hogy felm6rje a Tarsas6gnak a

v6llalkozris folytat6s:i,ra val6 k6pess6gdt 6s az adott helyzetnek megfelel6en kdzzdtegye a

v6llalkozris folytatdsdval kapcsolatos informrici6kat, valamint a vezet6s felel a vrillalkozris
folytat6sanak elvdn alapul6 szrimvitel 6ves besz6mol6ban val6 alkalmaz6sircrt, azI az eselel
kiv6ve, ha a vezet6snek szrinddkriban 6ll megsziintetni a Tarsasrigot vagy besziintetni az

ilzletszerii tevdkenys6get, vagy amikor ezen kiviil nem iill el6tte miis rerilis lehet6s6g.



A kiinywizsgfl6 6ves beszimol6 kiinyrwizsg6l at66rt val6 felel6ss6ge

A kdnyr,wizsgriiat sorAn c6lunk kell6 bizonyossiigot szerezni an6l, hogy az 6ves beszrimol6
eg6sze nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak{fu hibeb6l ered6 l6nyeges hibes 6llitast, valamint az,
hogy ennek alapjan a v6lem6nyiinket tafialmaz6 fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentdst
bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyossiig magas fokri bizonyossdg, de nem garancia ana, hogy a
Magyar Nemzeti KdnywizsgriLlati Standardokkal dsszhangban elvdgzelt k6nywizsg6lat mindig
feltit4a az egy6bk6nt l6tez6 l6nyeges hib6s 6llit6st. A hibris 6llit6sok eredhetnek csalisb6l
vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha dsszeni lehet az a vitakozis, hogy ezek
6nmagukban vagy egyiittesen befolyrisolhatjrik a felhaszn6l6k adott 6ves besz6mol6 alapj6n
meghozott gazdasdgi ddnt6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti Kdnyrwizsgalati Standardokkal dsszhangban elv6gz6sre kertil6
kdnywizsgiilatnak a rdszek6nt szakmai megit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a kdnyvvizsgdlat eg6sze sorSLn. Emellett:

. Azonositjuk 6s felmdrjiik az 6ves besziimol6 ak6r csal6sb6l, akri'r hib6b6l ered6 ldnyeges
hibA's allitesainak kock{zxait, az ezen kockiaatok kezel6sdre alkalmas kdnlruvizsgiilati
elj6llsokat alakitunk ki 6s hajtunk v6gre, valamint vdlem6nyiink megalapozrisrihoz
elegend6 6s megfelel6 kdnywizsg6lati bizonyit6kot szerztink. A csalilsb6l ered6
l6nyeges hibris 6llit6s fel nem trirdsrfurak kockiuata nagyobb, mint a hib6b6l ered66,
mivel a csal6s magiiban foglalhat dsszej6tsziist, hamisit6st, sz6nd6kos kihagy6sokat,
t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilir6srit;

. Megismerj tik a k6nyvvizsg6lat szempontj6b6l releviins bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan k6nywizsgdlati eljrirdsokat tervezziink meg, amelyek az adott kiiriilm6nyek
kdz6tt megfelel6ek, de nem azert, hogy a Tarsas6g bels<i kontrollj6nak hatdkonysiig6ra
vonatkoz6an v6lemdny't nyilv6nitsunk.

. Ert6keljiik a vezet6s riltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezetds
riltal k6szitett szrirnviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 k6zz6tetelek 6sszeriis6g6t.

o Kdvetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s resz6rol a v6llalkoz6s
folfatasanak elv6n alapul6 sz6mvitel alkalmazrisa, valamint a megszerzett
kdnyr,wizsg6lati bizonyit6k alapj6n an6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan
esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a
Tarsas6g vdllalkoziis folytauisiira val6 k6pess6g6t il1et6en. Amennyiben azt a
kdvetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonJtalans6g 6ll fenn, ffiggetlen
kcinywizsgril6i jelent6siinkben fel kell hivunk a figyelmet az 6ves besziimol6ban ldv6
kapcsol6d6 kdzzdt6telekre, vagy ha a kdzz6tdtelek e tekintetben nem megfelel6ek,
min6siteniink kell v6lem6nyiinket. Kdvetkeztet6seink a fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i
jelent6siink dritumdig megszerzell kdnywizsgriJati bizonyit6kon alapulnak. J<iv6beli
esemdnyek vagy felt6telek azonban okozhatjrik azt, hogy a Tiirsasiig nem tudja a
vrillalkoz6st folytatni.

. Ert6keljiik az 6ves besziimol6 5tfog6 bemutat6s6t, fel6pitesdt 6s tartalmiit, bele6rtve a

kiegdszit<i mell6kletben tett kdzz6tdteleket, valamint 6rtdkeljiik azt is, hogy az 6ves
besziirnol6ban teljesiil-e az alapul szolgril6 tigyletek 6s esemdnyek val6s bemutatasa.



Kommunikaljuk az iriinyitassal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a

kdnywizsgalat tervezott hat6kcir6t ds iitemez6s6t, a kdnywizsgrilat jelent6s meg6llapitasait,

beledrtve a Trlrsas6g altal alkalmazott bels6 kontrollnak a kdnywizsgrilatunk soran 6ltalunk
azonositon jelent6s hiiinyossrigai t is.

2017. 6pn\s27.
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