
FIiGGETLEN KONYvvIzsGALOT JELENTf s

AzAbbiuialdegenforgalmiZrt.r6szv6nyeseinek

V6lem6ny

Elv6geztem az Abbinia Idegenforgalmi zrt., c6gsegyz6ksz6m 2O-LO-O4OO29 ("a T6rsas6g") 2020' 6vi 6ves

beszimol6j6nak kdnywizrgilutit,-u-"ly 6ves 6esz6mol6 a 2020. december 31-i fordul6napra k6szitett

m6rlegb6l: melyben az ,.rf,irOk'6, forrisok egyezl v6gdsszege 4237. 677 EFt' az ad6zolt eredm6ny I 454 E

Ft nyeres6g -, es azugyanezen id<iponttal ve$AAO iizleti 6we vonatkoz6 eredm6nykimutat6sb6l, valamint a

,ra-.,rit"ti ioiititui"t"niOs elemeinei< iisszefoglal6s6tislartalmaz6 kieg6szit6 mell6kletb6l 6ll'

V6lem6nyem szerint a mell6kelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s t6pet ad a T6rsas6 g 2020. december 3 I -6n

fenn6ll6 vagyoni er pe-tigyi t slLyzetlrll,valamint i, 
"r"nid6ponttal 

v:6gz6do iizleti 6we vonatkoz6 j6vedelmi

helyzet6r6l a Magyarorsl1gort'hatillyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000.6vi C' tiirv6nnyel tisszhangban (a

tov6bbiakban:,,sz6mviteli tdrv6ny").

A v6tem6ny alaPja

Ktinywizsg6latomat a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban 6s a kdnywizsg6latra

vonatkoz6 - Magyarorszi,,{on hatAlyos - torv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok alapj6n haj!9tta-m v6gre' Ezen

standardok 6rtelm6ben teniattO felei6ss6gem b6vebb leir6s6t jelent6sem ,v{ konywizsg6l6 6ves besz6mol6

ktinyvvizsg6lat6'6rtval6felel6ss6ge"szakaszatartalmazza'

Fiiggetlen vagyok a t6rsas6gt6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszab6lyokb^an 6s a Magyar

Kti-riywizsg6l6i Ku-ura ,, A fOnywizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szab6lyair6l 6s a fegy-elmi elj6r6sr6l

sz6tt szai6tyzata,,-bat,'valamint azlzekbet nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Kiinywizsgil6k

Nemzetktizi Etikai Staniardok Testiilete Sltal kiadott,Nemzetkdzi etikai k6dex kamarai tag kiinywizsg6l6knak

(a nemzetk<izi fiiggetlens6gi standardokkal egybefoglalva)" cimii k6zik6nyv6ben (az IESBA K6dex-ben)

ioglaltak szerint, ei megfetetet(iink) az ugyanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6ir6soknak is'

Meggydz6d6sem, hogy az illtalam megszerzett kiinywizsg6lati bizonlt6k elegend6 6s megfelel6 alapot nytijt

v6lem6nyemhez.

Egy6b inform{ci6k Az iizleti jelent6s

Az egy6b inform6ci6k az AbbLzia Idegenforgalmi zrt.2020.6vi iizleti jelent6s6b6l 6llnak. A vezet6s felel6s az

iizletfjelent6snek a sz6mviteli ttirv6ny, illewe egy6b m6s jogszab6ly 
-vonatkoz6 

el6ir6saival cisszhangban t<irt6n6

elk6szit6s66rt. A fiiggetlen kiinywizsg6l6i jelent6sem ,,V6lem6ny'' szakasziban az 6ves besz6mol6ra adott

v6lem6nyem nem vonatkozik az tizleti jelent6sre.

Az 6ves besz6mol6 6ltalam vbgzett i<tinyvvizsg6lat6val kapcsolatban az 6n felel6ss6gem az iu,leti jelent6s

6tolvas6sa 6s emrek so.6n arrn--ak m6rlegel6se, hogy az iizleti jelent6s l6nyegesen ellentmond-e az 6ves

besz6mol6nak vagy a k6nywizsg6lat soi6n szerzetl ismereteimnek, vagy egy6bk6nt irgy tiinik-e, hogy az

l6nyeges hib6s 6llitast tartaimaz. ia az elvlgzett munk6m alapjan arra a kiivetkeztet6sre jutok, hogy az egylb

infoniaciOt l6nyeges hib6s 6llitast rartalmaznak, kdteless6gem err6l 6s a hibas 6llitas jelleg6r6l jelent6st tenni'

A sz6mviteli tiirv6ny alapj6n az 6n felel6ssegem tov6bb6 annak megit6l6se, hogy azitzletijelent6s a sz6mviteli

t6rv6ny, illewe egy6b m6s jogszab6ly vonatkoz6 el6ir6saival dsszhangban van-e, 6s err6l, valamint az itzleti

jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 iisszhangj6r6l v6lem6ny nyilvinitisa'

V6lem6nyem szerint az Abb[zialdegenforgalmi zrt. 2O2O.6vi iizleti jelent6se minden l6nyeges vonatkoz6sban

cisszhangLan vat az Abb6zia tdegenforgalmi Zrt. 2020. 6vi 6ves besz6mol6jrival 6s a sz6mviteli torv6ny

vonatkoz6 el6ir6saival. Mivel egy6b m6s jogszab6ly a Trirsas6g szilmfura nem ir el6 tov6bbi kdvetelm6nyeket az

iialeti jelent6sre, ezbrl e tekintetben nem mondok v6lem6nyt.

Az;,rr;letijelent6sben m6s jellegii l6nyeges ellentmondiis vagy l6nyeges hib6s 6llit6s sem jutott a tudomiisomra,

igy e tekintetben nincs jelentenival6m'

A vezet6s 6s az irinyitissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves besz6mol66rt

A vezet6s felelds az 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tbrv6nnyel iisszhangban t<irt6n6 6s a val6s bemutatis

k6vetelm6ny6nek megfelefti elk6szit6s66rt, valamint az olyatbels6 kontroll6rt, amelyet a vezet6s sziiks6gesnek

tart ahhoz, hogy letretOv6 v6ljon az akir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6stol mentes 6ves

besz6mol6 elk6szit6se.
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Az 6ves beszamol6 elk6szit6se sor6n a vezet6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a Tiirsas6gnak a v6llalkoz6s

folyta1is6ra val6 kepessegpt Js az adott helyzetnek megfeleloei- kozzetegye a v6llalkoz6s folytatSs6val

kapcsolatos inform6ci6kai,"rnalamrnt a vezetts felel a v6tlalico zhs folytztlsitnak elv6n alapul6 6ves beszdmol6

tissze6llitas66rt. A vezet6snek a v6llalkoz6s folyat6srfurak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az

6rv6nyestil6s6t elt6r6 rendelkezes nem akadilyozza, illewe a v6llalkoz6si tev6kenys6g folytatiis6nak

ellentmond6 tbnyez6, kdriilm6ny nem 6ll fenn'

Az ir6nlrlssal megbizott sre-ilyek felel6sek a Trirsas6g p6nziigyi besz6mol6si folyamat6nak feliigyelet66rt'

A kiinywizsgdl6 6ves besz6mol6 kiinywizsgilati6rt val6 felel6ss6ge

A k<inywizsg6lat sor6n c6lom kell6 bizonyoss6go t szerezni arr6l, hogy az 6ves besz6mol6 eg6sze nem tartalmaz

ak6r csal6sb6l, ak6r triUriUOt ered6 l6nyeges hib6s 6lliList, valamint az, hogy ennek alapj6n a v6lem6nyemet

6rtalmaz6 fiiggetlen ktinyvvizsgalOi jeieit6st bocsSssak ki. A kell6 bizonyossig magas fokir bizonyoss6g, de

nem ga.ancii- arra, hogy a Magyar Nemzeti Kiinywizsg6lari Standardokkal cisszhangban elvbgzett

iio^y*rrrgirat miniig iEi".:" az 7gy€bk6nt tbtezb llrryeges- hib6s 6llit6st. A hib6s allitrisok eredhetnek

csal6sb6l vagy hib6b6l, 6s l6iyegesnJk -in6rtilnek, ha esizirti lehet az a vdrakoz6s, hogy ezek iinmagukban

,-ogy 
"gviitt.iln 

befoly6solh atjlk;fehaszn6l6k adoit 6ves besz6mol6 alapjAn meghozott gazdasfugi diint6seit'

A Magyar Nemzeti Kirnyvvizsg6lati Standardok szerinti kiinywizsg6lat eg6sze sor6n szakmai megit6l6st

alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn'

Tov6bb6:
- Azonositom 6s felm6rem az €ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s

6llit6sainak a kock6zatait, kialakitom 6s v6grehajtom az ezel kockazatok kezel6s6re alkalmas

k6nywizsg6lati elj6r6sokai, valamint elegend6-6s megfelel6.kiinywizsg6lati bizonyit6kot szerzek a

v6lem6nyem r*gulupo"6rahoz. A csal6sb6l ered6 t6nyeges hib6s 6llit6s fel nem trir5s6nak a kockiizata

nagyobb, mint a"hibib6l ered66, mivel a csalSs mag6ban foglalhat tisszej6tsz6st, hamisikist, sz6nd6kos

kih'agy6sokat, t6ves nyilatk ozatokat, vaw abels6 kontroll feliilir6s6t.

- Megismerem a kiinywizsgillat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan

kiin-ywizsg6lati elj6r6sokai tervezzei meg, amelyek az .adott 
ktiriilm6nyek kiiziitt megfelel6ek, de nem

az1rt,hogy aTrirsasag bels6 kontroltjenak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsak'

- Ert6kelem a vezet1s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s 6ltal k6szitett

sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 ktizz6t6telek 6sszer[s6g6t'

- Krivetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rlsz'brll a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n

alapul6 6ves besz6mol6 tissze6llit6ia, valamint a megszerzett ktinywizsg6lati bizonlt6k alapjrim an6l,

hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek

letIntOs k6ts6get'vlthetnek fel a lariasag v6llalkoz6s folyat6s6ra val6 k6pess6g6t illet6en.
-Amennyiben iz a kovetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen

kiinywizsg6l6i jelent6semben fel kell hivnom a hgyelmet az 6ves besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6

krizz6t6telekre ,'uury ha a kbzzbtltelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem kell

v6lem6nyemet. Ktrvetkeaet6seim a fiiggetleu k<inywizsgal6i jelent6sem d6tum6ig megszerzett

kiinywizsg6lati bizonlt6kon alapulnak. iitv6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjrik azt'

hogy a T6rsas6g nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

- 6rt6kelem az 6ves besz5mol6 6tfog6 bemutat6s6t, fel6pit6s6t 6s tartalm6t, bele6r&e a kieg6szit6

mellekletben tett k'zzltbteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves besz6mol6ban teljesiil-e az

alapul szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa'

- Az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek tudomris6ra hozom - egy6b k6rd6sek mellett - a ktrnywizsg6lat

tervezett hat6kdr6tZs iitemez6s6t, a kiinywizsg6lat jelent6s meg6llapitasait, bele6rwe a T6rsas6g 6ltal

alkalmazott bels6 kontrollnak a kdnywizsg6latom sor6n 6ltalam azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is,

ha voltak ilyenek.
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