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2aI6. évi éves besz ám o lój án ak könyvvizs gálata

FÜGGETLEN KÖNYVVIZ§GÁL ÓI JELENTES

A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége tagiainak

Vélemény

Elvégeztük a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szóvetsége (,,a Szövetség") 20t6. évi
éves beszámolójának könywizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i
fordulónapra készitett mérlegből - melyben az eszkőzők és forrás ok egyező végösszege 18.368
E Ft, az adőzott eredmény t.731 E Ft nyereség -, és az uwanezen időporrttal végződő űzleti
évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek
ósszefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A Szövetség elkészítette továbbá a
hatályos törvényi előírások szerinti közhasznúsági mellékletót is.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Egyesület
201ó. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő üzleti évre vonatkazó jövedelmi helyzetéről a Magyarországan hatályos, a
számvitelről sző|ő 2000. évi C. törryénnyel összhangban (a továbtliakban: ,,számviteli
törvényo').

A vélemény alapja

Könywizsgálatunk:at a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban és a
konywizsgálatra vonatkoző - Magyarországon hatá|yos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelósségunk.bővebb leirását
jelentésünk ,r4 köry,+vizsgáló éves beszámoló konynizsgáIatáért wló felelőssége" szakasza
tartalmazza.

Az éves beszámoló általunk végzett könywizsgálatira vonatkozó, Magyarországon hatályos
etikai kóvetelményeknek megfelelve, fuggetlenek vagyunk a Szövetségtől, és ugyanezen etikai
követelményekkel összhangban eleget tett'únk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett kónyvvizsgálati bizonyiték elegendő és
megfelelő alapot nyujt véleményinkhóz"

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográftai Szővetsége 2016. évi
űzleti jelentésébő| állnak. A vezetés felelős az izleti jelentésnek a számviteli torvény, illetve
egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban tórténő elkészitéséétt. A
jelentésünk ,,Vélemény" szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem
vonatkozik az iz|eíi j elentésre.



Az éves beszámoló általunk végzett könywizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az
űzletijelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy azűzletijelentés lényegesen
ellentmond-e az éves beszámolőnak vagy a könywizsgálaí során szerzett ismereteinknek,
vagy egyébkéntűgy tűnik-e, hagy az lényeges bíbás áLlitásttartalmaz.

Az űzletijelentéssel kapcsolatban, a számviteli torvény alapján a mi felelősségünk továbbá az
izleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számvitelt
törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkoző előirásaival összhangban késztilt-e.

Véleményünk szerint a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szóvetsége 2016. évi lzleti
jelentése összhangban van a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége 2016. évi
éves beszámolőjával és az űzleti jelentés a számviteli torvény előirásatval összhangban
készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Szövetség számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkoző
további követelményeket, ezéft ezzel kapcsolatban az űzleti jelentésre vonatkozó
véleményünk nem tartalmaz a számviteli torvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előirt
véleményt.

A fentieken tűl a Szövetségről és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján
jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lónyegesnek tekinthető
hibás közlés (lényeges hlbás állítás) azizletijelentésben, és ha igen, akkor a szőban forgó
hibás közlés (hibás állitás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

Továbtli információk: A közhasznúsági melléklet

A további információk a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szővetsége 2016. évi
közhasznűsági mellékletéből és az eredmény cél szerinti bemutatásából állnak. A vezetés
felelős aközhasznűsági mellékletnek a2011. évi CLXXV. törvény és a35012011.(XII.31.)
kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészitéséért. A jelentésünk ,,Yélemény"
szakaszában az éves beszámolőra adott véleményúnk nem vonatkozik a kőzhasznűságt
mellékletre.

Véleményünk szerint a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsége 2a16. évi
közhasznúságt melléklete összhangban van a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai
Szövetsége 2016 évi éves beszámolójával és akőzhasznűsági melléklet avonatkazőtörvényi
előírásokkal összhangban készült.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a
valós bemutatás követelményének megfelelő elkészitéséért, valamint az olyan belső
kontrollón, amelyet a vezetés szükségesnek tart althoz, hogy lehetővé váljon az akát
csalásból, akár htbáből eredő lényeges hlbás állitástól mentes egyszerűsitett éves beszámoló
elkészitése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Szövetségnek a
tevékenysége folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően kőzzétegye a
tevékenység fol1tatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a tevékenység
folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, art az esetet
kivéve, ha a vezetésnek szándékában á11 megszintetni a Szövetséget vagy beszúntetni a
tevékenységet, vagy amikor ezenkivú| nem áll előne más reális lehetőség.



A könywi zsgálő óves beszámoló könyvvizs gálat áért v alő felelőssége

A könyr,vizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges blbás állitást, valamint az,
hogy ennek alapján a véleményünket tartalmaző fuggetlen könywizsgálói jelentést
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancta arra, hogy a
Magyar Nemzeti KönyvvizsgálatiStandardokkal összhangban elvégzett könywizsgálat mindig
feltárja az egyébként létező lényeges hlbás állitást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hlbából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszení lebet az a várakozás, hagy ezek
önmagukban vagy együttesen befolyásothatják a felhasználők adott éves beszámolő alapján
meghozott gazdasági dontéseit.

Egy" a Magyar Nemzeti Kónywizsgálati Standardokkal összhangban elvógzésre kerülő
könywizsgálatnak a részeként szakmai megitélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a kónlr,vizsgá|at egésze során. Emellett:

Azonosítjuk és felbecstiljuk az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából ereóő
lényeges hibás állitásainak kockázatait, az eze§ kackázatok kezelésére alkalmas
könywizsgálati eljárásokat alakítunk kí és hajtunk végre, valamint véleményünk
mega|apozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzink. A
csalásból eredő lényeges hibás állitás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyílatkozatokat, vagy a belső kontroll felűlirását;

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belsö kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könywizsgá|ati eljárásokat tervezzúnk meg, amelyek az adott korulmények
kozott megfelelőek, de nem azért, hogy a Szövetség belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

Értókeljr;k a vezetés által a]kalm azott szúmviteli politika megfelelőségét és a vezetés
általk*zitett számviteli becslések és kapcsolődőkőzzétételek ésszerúségét.

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység
folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett
könywizsgá|ati bizonyiték alapján arcől, hogy fennáll-e lényeges bizony.talanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a
Szövetség tevékenysége fol5tatására valő képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fuggetlen
könyvvizsgálői 1elentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek,
minősítenúnk kell véleményúnket. Következtetéseink a fuggetlen konywizsgálói
jelentésünk dátumáig megszerzeff. könywizsgálatt bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatlák azt. hogy a Szövetség nem tudja a
tevékenységét folytatni,

Értékeljtik az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészitő mellékletben tett kőzzétételeket, valamint értékeljűk aá is, hogy az éves
beszámalóban teljesül-e az alapul szolgálő ügyletek és események valós bemutatása.



Kommunikáljuk az irányttássa| megbizott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könywizsgálat tervezett hatókörá és itemezését, a konywizsgálat jelentős megállapitásaít,
beleérWe a Szővúseg által alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgálatunk sorálr általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.

Budapest, 2017. március 30,
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