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2014. é vi é ves beszámolójának könywizsgálata

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTES

A Repropress Magyar Lapkiadók Reprográflai Szövetsé ge tagiainak

Az é ves beszámolóról ké szült jelenté s
Elvé geztük a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge /továbbiakban:
,,Szövetsé g "/ mellé kelt 20l4.é yi é ves beszámolójának a könyvvizsgáIatát, amely é ves
beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elké szí tett mé rlegb l - melyben az eszk z k
é s források egyez  vé gösszege 14.112 e Ft, a mé rleg szerinti eredmé ny 209 e Ft
(nyeresé g)-, é s az ezen id pontravé gz d  é vre vonatkozó eredmé nykimutatásból, valamint a
számviteli politika meghatározó elemeit é s az egyé b magyaráz  információkat tartalmaz 
kiegé szí t  mellé kletb l áll.

A vezeté s felel ssé ge az é ves beszámolóé rt
A vezeté s felel s az é ves beszámolónak a számviteli törvé nyben foglaltakkal összhangban
törté n  elké szí té sé é r1 é s valós bemutatásáé t1, valamint az olyanbels  kontrolloké rt, amelyeket
a vezeté s szüksé gesnek tart akthoz, hogy lehet vé  válj on az akár csalásból, akár hibából ered 
lé nyeges hibás állí tásoktól mentes é ves beszámoló elké szí té se.

A könywizsgáló felel ssé ge
A mi felel ssé günk az é ves beszámoló vé lemé nyezé se könywizsgálatunk alapján. A
könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk
vé gre. Fzek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelmé nyeknek,
valamint hogy a könyvvizsgálatot ú gy tervezzük meg é s hajtsuk vé gre, hogy kell 
bizonyosságot szerezzijnk arról, hogy az é ves beszámoló mentes-e a lé nyeges hibás
állí tásoktól
A könywizsgálat magé han foglalta olyan eljárások vé grehajtását, amelyek cé lja
könywizsgálati bizonyí té kot szerezni az é ves beszámolóban szerepl  összegekr l é s
közzé té telekí  l. A kiválasztott eljárások, beleé rtve azbeszámol  akár csalásból, akár hibából
ered , lé nyeges hibás állí tások kockázatának felmé ré seit, a könyvví zsgál  megí té lé sé t l
fiiggnek. A kocké uatok ilyen felmé ré sekor a könyvvizsgáló az é ves beszámoló gazdá|kod 
egysé g általi elké szí té se é s valós bemutatása szempontjából releváns bels  kontrollt azé rt
mé rlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen ffieg, amelyek az adott
körülmé nyek között megfelel ek, de nem azé rt, hogy a vállalkozás bels  kontrolljának
haté konyságára vonatkozóan vé lemé nyt mondjon. A könywizsgálat magában foglalta
továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelel sé gé nek é s a vezeté s által ké szí tett
számviteli becslé sek é sszer sé gé nek, valamint az é ves beszámoló átfogó prezentáci jé nak
é rté kelé sé t is.
Meggy z dé sünk, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyí té k elegendó é s megfelel 
alapot nyú j t könyvvizs gál ó i vé lemé nyünk me gadá sához.
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Vé lemé ny
Vé lemé nyünk szerint az é ves beszámoló megbí zhat  é s valós ké pet ad a Repropress Magyar
Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge 2014. december 31-é n fennálló vagyoni é s pé nzügyi
helyzeté r l, valamint az ezen id ponttal vé gz d  é vre vonatkozó jövedelmi helyzeté r l a
számviteli törvé nyben foglaltakkal összhangban.

Egyé b jelenté sté teli kötelezettsé g:
o az üzleti jelenté sr l
o közhasznosságú  tevé kenysé g bemutatásáról (2011.é vi CLXXV. törvé ny)
o eredmé ny bemutatásáról (350/2011.(XII.30.) kormányrendelet)

Elvé geztük a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográf,rai Szövetsé ge mellé kelt 2014. é vi
é ves beszámol jé hoz kapcsolódó, 2014. december 31-i fordulónapra vonatkozó é vi üzleti
jelenté sé nek a vizsgálatát.
A vezeté s felel s az üzleti jelenté snek a számviteli törvé nyben foglaltakkal összhangban
törté n  elké szí té sé é rt. A mi felel ssé günk az üzleti jelenté s é s az ügyanazon üzleti é vre
vonatkozó é ves beszámoló összhangjának megí té lé se. Az ijzleti jelenté ssel kapcsolatos
munkánk az izletijelenté s é s az é ves beszámoló összhangjának megí té lé sé re korlátozódott é s
nem tartalmazta egyé b, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett
információk áttekinté sé t,

Vé lemé nyünk szerint a Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge 201,4. é vi
üzleti jelenté se, közhasznú sági mellé klete, az eredmé ny cé l szerinti bemutatása a Repropress
Magyar Lapkiadók Reprográfiai Szövetsé ge 2014. é vi é ves beszámolójának adataival
összhangban van, közhasznú sági tevé kenysé get nem v é gzett,

Budapest, 2015. április 05.
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