
FUcGETLEN KONy!'vrzscALot roltxrEs

ell]eX Xft Tulaldonosainak

V€lem6ny

Elvigeztem az ttLTEX Kft 4028 Debrecen, Weszpr,lmiutca2. N2. trirsasag 2019. december 3l-i iizleti 6vr6l kiszitett,

eves bewimol6jrinak k0n1mizsg6lat6t, amely dves beszimol6 a 20 I 9. december 3 I -i fordulonapra kevitett merlegtiil
, melyben az eszkdztik ds forrisok egyezri vegtlsszege 64274E3 E Ft, az adozott eredmdny 421718 E Ft (nyereseg) '. ds

az ugyanezen id6ponttal vdgztldd iizleti 6vre vonalkoz6 eredm6nykimutatiisb6l, valamint a sz6rnvit€li politikajelends

elemeinek dsszefoglal{s6t is tartalmazo kiegdszit6 mellekletb6l 6ll.

Vdleminyem szerint a mellikelt dves besziimolo megbizhat6 ds valos kepet ad a Tiirsas6g 2019. decernber 3l'dn

fennrill6 vagyoni es peoziigyi helyzetdrtil, valamint az ezen idiiponttal vdgz6d6 iizleti iwe vonatkoz6 jdvedelmi

helyzetdrtil a Magyamrszigon hatilyos, a szlrnvitelr<il szolo 2000. 6vi C. t6rvdnnyel itsszhangban (a tovrbbiakbar:

.,sztimviteli ttlweny").

A v6lem6try alspja

Kitnywizsg6lalomat a Magyar Nemzeti K6nywizsgelati Standardoklal dsvhangban ds a kiinywizsgelatra vonarkozo

Magyarorszigon hat6lyos - tdrvenyek is egyib jogszabrityok alapjrin hajtottam(nrk) vegre. Ezen standardok

d(elmdben feDnd,ll6 fetelossdgem(tink) b6vebb leinisdt jelentdsem(iink ) ,v4 kbrynrybsgakl ives beszd'ttol6

ki n+v i n gi la to i n v a I o.fe I e I 6 s s d g d' s,I,d<asza l lalmazza.

Ftiggetlen vagyok a t6rsa&igt6l a vonatkozo, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszab6lyokban is a Magyar Kt nywizsgal6i

IGmara ,, A kdnywizsgril6i hivatds magatartrisi (etikai) szabrilyairol 6s a fegyelmi etjrir6stl sz6l6 szabelyzata '-ban'

valamint az ezekben nem rendezen kdrddsek tekinietdben a Nemze&tizi Etikai Standardok Testiilete 6ltal kiadon

.J(6nywizsgil6k Etikai K6dexe'lben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, es megfelelek az

ugyanezen normikban szoeplti tov6bbi etikai eltiirdsoknak is

Meggyriz6ddsem,hogyazriltalammegszelzettkdnl,lvizsgrilatibizonyitikelegend6dsmegfelel6alapotnyujt
vdlemdnyemhez.

Egy6b informici6k: Az Uzleti jelent6s

Az egydb inform6ci6k az IiLTEX. Kft 2019. december 3l -i beszrimolohoz tadoz6 iizleti jelentdsdb6l 6llnak. A

vezetds felelils az iizleti jelentdsnek a szdmviteli tiirv6ny, illetve egydb mis jogszabrily vonatkozo el<iirdsaival

tisszhangban ta,rt6n6 elkdszitisddn. A fiiggetlen k6nyvvizsg6l6i jelentdsem .,Velemdny" szakaszaban az 6ves

besz6mol6ra adott vilemdnyem nem vonatkozik az tizleti jelentdsre.

Az eves besz6mol6 ilralam vigzen katnrr'vizsgalatdval kapcsolatban az dn felel6ssegem az iizleti jelentds

dtolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegeldse. hogy az iizleti jelentds ldnyegesen ellentmond-e az ives

beszimolonak vagy a ktinywizsg6lat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy egydbkdnt rigy tfnik-e, hogy az ldnyeges

hib6s 6llit6st tartalmaz. Ha az elvdgzett munkiim alapjan ana a kovetkeztetdsre jutok, hogy az egyeb inform6ci6k

lenyeges hibris 6llir6st tartalmazmk, ktitelessegem encil ds a hib6s r4llit6s jelleg6rdl jelentdst tenni.

A szimviteli tdrvitry alapjan az dn feleltissegem tov6bb6 annak megirdldse, hogy 
^z 

0zleti jelentds a szi4mviteli

ttirr'eny, illetve egydb miis jogszabrily vonatkozo elciir6saival dsszhangban van-e' is en<il' valamint az tlzleti

jelent€s ds az dves beszdmol6 dsszhangjdr6l velemdny nyilvdnit6sa.

Vdlemdnyem szeint az 6LfgX ft 2019. december 3l-i besz6mol6j6hoz k'szitett iizleti jelentdse minden

lenyeges vonatkozisban 6sszhangban van az 6LTEX fft ZOt9. december 3l -i 6ves besz6mol6j6val €s a sz6mviteli
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ttirvdny vonatkoz6 el6ir6saival. Mivel egydb mris jogszabdly a Trirsas6g sz6m6ra nem ir elti tov6bbr

kdvetelmdnyeket az iizleti jelentCsre, ez€rt e tekintetben nem mondok vdlemdnyt.

Az iizletijelentisben m6sjellegt ldnyeges ellentmondas vagy ldnyeges hib6s dllit6s sem jutott a tudomasomra, igy

c tekintetben nincs jelentenival6m.

A vezetds 6s az ir{nyit6sssl megblzott szem6lyek felel6ss6ge az 6v€s beszimolddrt

A vezetds feleltis az 6ves besz6mol6nak a szemviteli ttirv€nnyel dsszhangban tdrtin6 ds a val6s bemutatas

kiivetelminydnek megfelel6 elkeszitdsidrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt. amelyet a vezetds sz0ksdgesnek

tart ahhoz. hogy lehet6vd viiljon az ak6r csaliisb6l. akiir hib6bol ered6 ldnyeges hib6s 6llitiist6l mentes €ves

beszemol6 elkdszitdse.

Az dves beszdmol6 elkiszitdse soren a vezetds felel6s azdrt, hogy felmdrje a T6rsas6gnak a viillalkoz6s folytat6sdra

val6 kdpessdget €s az adott helyzetnek megfelelden kdzzdtegye a v6llalkoziis folytat6saval kapcsolatos

inform{ci6kat, valamint a vezetds fclel a vAllalkoz6s fol)4ates6nak elvdn alapul6 dves besziimol6 0ssze6llit6sedrt.

A vezetesnek a villalkozds folytatiisiinak elvdb6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 6rvdnyes0leset eltdr6

rendelkezds nem akadirlyozza, illetve a vellalkoz6si tevdkenyseg folyrat6s6nak ellenhnond6 t€nyezi, kaidilmdny

nem 6ll fcnn.

Az iranyitdssal megbizott szemdlyek f'eleltisek a Tdrsasdg penziigyi besz6moliisi folyamatanak feltigyeletdert

A k0nywizsg6l6 6ves beszimol6 kotlywizsgilati6rt vrl6 felel6ss6ge

A kttnyvvizsg6lat sorlin cdlom kell6 bizonyossigot szerezni arr6l, hogy az 6ves besz6mol6 eg6sze nem tanalmaz

akdr csaLisb6l, aknr hibabol ered6 ldnyeges hibris rillitdst, valamint az, hogy ennek alapjrin a vdlem6nyemet

tartalmaz6 fliggetlen ktinp"vizsgdloi jelentdst bocsiissak ki. A ke116 bizonyoss6g magas fokri bizonyossdg, de nem

garancia arra. hogy a Magyar Nemzeti Kdn) r'vizsgiilati Standardokkal6sszhangban elvdgzett kitnywizsg6lat mindig

felr6rja az egyCbkdnt ldtez6 ldnyeges hibes ellitest. A hib6s dllitrisok eredhetnek csaldsb6l vagy hib6b6l, is

ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszerii lehet az a v6rakoz6s, hogy ezek iinmagukban vagy egyiittesen

befolyisothatj6k a felhaszlrilok adon dves besziimolo alapjrin meghozott gazdas6gi dttntdseit-

A Magyar NemzetiKdnywizsgiilatistandardok szerinti ktinyvvizsgilat egesze sor6n szakmai megitildst alkalmazok

ds szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Tovdbb6:

. Azonositom es felmerem az eves beszdmol6 akdr csalisbot, ak6r hibrlb6l ered6 lenyeges hibds rillit6sainak

a kock6zatait, kiatakitom ds vegrehajtom az ezen kockazatok kezelesdre alkalmas konyvvizsgrllati

eljdr6sokat, valamint elegendti ds megfelelti kdnyvvizsgrilati bizonyitekot szerzf"k a velemdnyem

megalapoz6s6hoz. A csalesb6l ered6 lenyeges hib6s 6llit6s fel nem ttues6nak a kockizata nagyobb, mint a

hib6b6l erecl<id, mivel a csales magaban fogtalhat dsszejiitszist, hamisidst. sz6ndekos kihagyrisokat, tdves

nyilatkozatokat, vagy a bels<i kontroll feliilir6srit

. Megismerem a kdnywizsgelat szempontjdb6l rclev6ns bels6 kontrollt annak drdekdben. hogy olyan

kdnyvvizsg6lati eljarasokat tervezzek meg, amelyek az adott kdriilmdnyek kdzittt megfcleltiek. de nem

azdrt, hogy a Tarsaseg belsti kontrollj6nak hatdkonysegira vonatkoz6an vdlemdnyt nyilv6nitsak.

. Ertdkelem a vezetds eltal alkalmazon szemviteli polirika megfelel6sdgdt ds a vezetds altal kdsziteft

szemviteli becslisek es kapcsol6do kdzzetdtelek dsszeriisdgdt.

. Kdvetkeztetest vonok le andl, hogy helydnval6-c a vezetes rdszdr6l a vrillalkozas folytat6s6nak elven

alapu16 dves beszrimol6 dsszerillitiisa, valamint a megszerzett kiinywizsg6lati bizonyit€k alapjdn arr61, hogy

fennall-e ldnyeges bizonytalanseg olyan esemdnyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, amelyek jelentds

ketseget vethetnek fel a Trirsasig v6llalkozis folytatdsara val6 kepessegdl illet6en. Amennyiben azt a

kaivetkeztet6st vooom le, hogy lenyeges bizonytalans6g rill fenn, ffiggetlen k6nywizsg6l6i jelentisemben
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fel kell hivnom a figyelmel az dves beszdmoloban l6v6 kapcsolod6 katzzdtdteleke, vagy ha a kdzzitdtelek

e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell velemdnyemet. Ktivetkezteteseim a fiiggetleo

kdnywizsg6l6i jelentdsern d6tum6ig megszerzett kttnywizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. Jdv6beli

csemenyek vagy feltdtelek azonban okozhatjrik azt, hogy a Tirsasdg nem tudja a vallalkoztist fotytatni.

Ertikelem az dves beszdmolo etfog6 bemuhtesiit, fel6pitdsdt is tartalm6t, beleirtve a kiegdszit6

mellekletben tett kozzdtdteleket, valamint drtekelem azt is, hogy az dyes beszAmol6ban teljesiil-e az alapul

szolg6l6 iigyletek es esemdnyek val6s bemutatasa.

Az ininyitrissat megbizott szemelyek tudomdsara hozom - egyeb kdrd€sek mellett - a kory./vizsgelat t€wezett

hat6kdret ds aitemezeset, a kdnywizsgalat jelent6s meg6llapitrisait, beledrwe a T{irsasag rittal alkalmazott belsii

kontrollnak a kriny"vrrizsg6latom sorrin dltalarn azonositoftjelentds hiiixyoss6gait is, ba voltak ilyenek'

De brecen, 2 0 2 0. mdj us 0 7.
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