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Fiiggetlen kiinywizsgril6i jelent6s

A Gabonakutatui NonproJit Kdzhasznrt KfL tulajdonosainak
Az 6ves beszfmol6r6l k6sziilt jelent6s
Elvdgeztiik a Gabonakutat6 Nonprofit Kiizhasznri Kft. mell6kelt 2013. 6vi
dves
beszrlmol6jrinak a k6nywizsg6lat6t, amely 6ves besz6mol6 a 2013. december
3 r -i
fordul6napra elkdszitett mdrlegb6l - melyben az eszkozi)k ds foniisok egyez6
v6g6sszege
3 259 708 E Ft, a mdrleg szerinti eredm6ny l4g 0gg E Ft nyeres6g
ezen
io'ofonttut
-,6s"a2.
v€'gz6d6 dvre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a izrimviteti politika
meghat6roz6
elemeit ds az egydb magyaniz6 informrici6k at tartalmaz6 kieg6szit6 meilSkletbol
rill.
A vezet6s felel6ss6ge az 6ves beszrimo166rt
A vezet6s felel6s az 6ves besziirnol6nak a szilmviteli tdrvdnyben foglaltakkal cisszhangban
tdrt6n6 elkdszit6s66rt ds val6s bemutatdsii6rt, valamint az olyan bels6 k-ontrollokdrt,
ameiyet<et
a vezet€s sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 viiljon az akrir csal6sb6l,
akar hib6b6l ered6
ldnyeges hib6s Allitasokt6l mentes dves besziimol6 elk6szit6se.

A kiinywizsgd16 felel6ss6ge
A mi felei6ssdgiink az dves besz6mol6 vlleminyez€se kdnywizsg6latunk alapj6n.
Kdnywizsgiilatunkat a magyar Nemzeti K6nywizsgdlati standardoilal dsszhangban
hajtottuk v6gre. Ezek a standardok megkdvetelik, hogy megfeleljtink az etikai
kdvetelm6nyeknek, valamint hogy a. kcinywizsgalatot igy tew'ezzi* meg 6s
haltsuk v6gre,
hogy kell6 bizonyoss6got szerezzi^k arr6l, hogy az dves beszrirnol6 m"entes-e"
u [ny"g",
_

hibes allitesokt6l.

A

kcinyrvizsgrilat mag6ban fogralja oryan eljrrrdsok vdgrehajt6s6t, ameryek
cdlja
kdnywizsgrilati bizonyitdkot szerezni az 6ves beszrimol6bi .ze."plo tirrr"g.Lor e,
k6zz6t6telekr6l' A kiv6lasztott eljrir6sok, bele6rtve az dves besziimotO atrLr csahib6t,
ak,ir
hib6b6l ered6, l6nyeges hibris 6llit6sai kockiizatainak felm6r6s6t is, a konywizsgato
megit€l6sdt6l ffiggnek. A kockiizatok ilyen felm6r6sekor a kcinywizsg irl6 az 6ves
teszrimol6
gazd6lkod6 egysdg riltali elkdszit6se ds val6s bemutat6sa szempontjrib6l
releviins bels6
kontrollt azdrt m6rlegeli, hogy olyan kdnywizsgiilati eljarrisokat teweien meg, amelyek az
adott kdri.ilm6nyek kdzdtt megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a gazd6lkod6 egys6g bels6

kontrolljrinak hatdkonys6grira vonatkoz6an v6lem6ny't mondjon. a ko.rywizsgaiat ."aat*
foglalja tov6bb6 az alkalmazott szdmviteli politikrit megfilel<isdgdnet 6s a- vezet6s'dltal
k6szitett szrimviteli becsl6sek 6sszenis6gdnek, valamint az 6ves besziimol6 iitfos6

prezentiiliisiinak drtdkeldsdt is.

Meggy6z<id6stink, hogy a megszerzett kcinywizsgiilati bizonyit6k elegend6 ds megfelel6
alapot nyfjt kdnywizsg6l6i vdlemdnyiink megad6srihoz.

V6lem6ny

v6lem6nyiink szerint M 6ves besziimol6 megbizhat6 6s val6s kdpet ad a gazd6lkod6
Gabonakutatri Nonprofit Kiizhasznri Kft 2013. december 31-dn fenn6ll6 vagyoni 6s
pdnzngyi helyzet6rol, valamint az ezen id6ponttal v6,gz6d6 dvre vonatkoz6 i6vedelmi
helyzet6r6l a szirnviteli tdrvdnyben foglaltakkal 6sszhangban.
Egr6b jelent6st6teli kiitelezetts6g: Az iizleti jelent6s16l k6sziilt jelent6s

Elvdgeztik

a

Gabonakutat6 Nonprofit Kiizhasznri

Kft

mell6kelt 2013. dvi

6ves

besziimol6jiihoz kapcsol6d6, 2013. december 3l-i fordul6napra vonatkoz6 6vi tizleti
jelent6sdnek a vizsgiiatAt.
A vezetds felel<is az fizleti jelent6snek a sziimviteli tdrvdnyben foglaltakkal 6sszhangban
tdrtdn6 elkdszitds6drt. A mi felel6ss6giink az izleti jelent6s 6s az-ugyanazon tizleti dvre
vonatkoz6 6ves beszrimol6 dsszhangidnak megitdl6se. Az dtzleti jeientdssel kapcsolatos
munkrink az tizleti jelent6s 6s az dves beszilmol6 dsszhanglrinak megitdl6s6re korleto;6dott
€s
nem tartalmazta egy€b, a gazd6lkod6 nem auditiilt sziimviteli nyilvrintart6saib6l levezetett
inform6ci6k Anekint6sdt.
V6lemdnytink szerint a Gabonakutat6 Nonprofit Kiizhasznri Kft 2013. dvi iizleti jelent6se
a Gabonakutatd Nonprofit Kiizhasznri Kft 2013. dvi 6ves beszrimol6janak adataival
dsszhansban van.

Kctlesd, 2014. riprilis 14.
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