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Ftggetlen kdnywizsgril6i jelent6s
A Miskok lfoHing Ontorutnyzrti Vrgonkezel6 Z{rakdriien Mfilrdd6 Rdszv€nytrinsasdg tulajdonosrinak

Az 6ves heszfutmldnil hdsztlt jelentds

Elv6geaiik a Miskolc Holding Zrt (ci:ejry?fk szi.rna: 05-10-00046) mell6kelt 2015. 6vi 6ves
beszimol6jinak a ktinywizsgiLlatrir, amely 6ves beszi.rnol6 a 2015. december 3l-i fordul6napra elk6szitett
m6rlegb6l - melyben az eszk6ziik 6s fomisok e5/ez6 v6g6sszege 16 397 356 eFt, a mdrleg szerinti eredm6ny
338 I l0 eFt nyere#g -, 6s az ezen id6ponttal vtgtill 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatrisb6l 6ll, valamint a
szimviteli politika meghat6roz6 elemeit 6s az egr6b magalrin6 informici6kat tartalmaz6 kieg6szit6
mell6kletb6l 6ll.

A vezdds felelfissege oz dva besuinulfidrt
A vezet6s felel6s az 6ves beszimol6nak a szimviteli t6rv6nyben foglaltakkal 6s a Maryarorszigon elfogadott
riltalinos szi.rnviteli elvekkel tisszhangban tdrt6n6 elk6szit6s6€rt 6s val6s bemutatrisri.6G valamint az olyan
bels6 kontrollok6rt, ameleket a vezetes sziiksdgesnek tart ahhoz, hogr lehet6v6 viljon az alcir csal6sbol, akrir
hibriMl ered6 ldnyeges hihis 6llitrisokt6l mentes 6ves beszimol6 elk6szit6se.
A hAnywizsgdld le IeI6s s ege

A mi felef 6ssegiink az 6ves beszimol6

v6lem6nyezese az elvflgzett kdnywizsgrilat alapjrin. A
kiinywizsg6latot a mag/ar Nemzeti K6nywizsgAlati Standardok 6s a konywizsgrilatra vonatkoz6 Magrarorszigon 6rvdnyes - t6,w6nyek 6s ery6b jogszabt yok alapj6n hajtottuk v6gre. A fentiek megkdvetelik,
hogz megfeleljiink bizonyos etikai ktivetelm6nyeknek, valamint hogr a kdnywizsgrilatot fg/ tervezziik meg
6s v6gezziik el, hog kell6 bizonyossdgot szerezziink an6l, hog az 6ves beszimol6 mentes-e l6nyeges hibris
6llitrisokt6l.

A kdnywizsg6lat magriban foglalja olyan elj6nisok v6grehajh{sri! amelyek c6lja konywizsgilati bizonyit6kot
szc.reni az 6ves beszfunol6ban szerepl6 6sszegekr6l 6s k6zz6t6telekr6l. A kivflasztoft eljinisolq belertye az
6ves beszimol6 ald.r csalfsMl, ak6r hiMb6l ered6, l6nyeges hib6s 6llit6sai kocldzat6nak felm6r€set is, a
kdnywizsgril6 megit6l6#t6l fiiggnek. A koclsiztok ilyen felm6resekor a konywizsgil6 az 6ves beszi.rnol6
ii5'ryezet6s ti.'ltali elk6szit6se 6s val6s bemutatrisa szempontj6b6l relevrins bels6 ellen6rzest azert mdrlegeli,
hogr olyan k6nywizsg{lati eljrinisokat tervezzen meg amelyek az adoft kiiriilmdnyek kdzott megfelel6ek, de
nem az6rt, hogr a v6llalkozis bels6 ellen6rzesenek hat6konysrigrira vonatkoz6an v6lem6nyt mondjon. A

kdnywizsg6lat maglban foglalja tovribhi az alkalmazott szimviteli alapelvek megfelel6#g6nek 6s az
iig)'vez€t6s szirnviteli becsl6sei dsszerfi#gdnek, valamint az 6ves beszi.rnol6 6tfog6 bemutatrisrinak 6rt6kel6sdt
is-

Megg6z6d6siint hogr a megszerzett kdnywizsgrilati bizonyitek elegend6 6s megfelel6 alapot nyfjt
k0nywizsg6l6i v6lerndnyiink memd:isrihoz.
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Vdlemdny

V6lem6nyfink szerint sz eves b6zimol6 megbizhat6 es vakis kepet ed a gazd{lkod6 Miskolc Holding
Zrt. 2015. december 3l-en fenn{ll6 vagroni es penz[gri helyzet6r6l, valamint az ezen id6ponttal vegzfi6
6vre vonatkoa6 jdvedelmi helyzet6r6l a szfimviteli tdlv6nyben foglaltakkal dsszhangban.

Egdb jelenlestiteli kdlclczdaeg az tzlsti jelentdsrdl
Elv6geztiik a Miskolc Holding Zrt mell6kelt 2015. 6vi 6ves beszimol6jrihoz kapcsolod6, 2015. december 3li fordut6napra vonatkoz6 dvi iizleti jelent6#nek a vizsglatit. A vezet6s felel6s az iizleti jelent6snek a
szi.lnviteli tiirv6nyben foglalakkal 6s a Magrarorszigon elfogadott iltakiLnos szlmviteli elvekkel dsszhangban
t0rt6n6 elk6szitds€6rt. A mi felel6s#gtink az iizleti jelent6s 6s az u$/anazon iizleti 6vre vonatkoz6 6ves
beszi.rnol6 dsszhangjrfurak megit6l6se. Az iizleti jelent6ssel kapcsolatos munkdnk az iizleti jelent6s 6s az 6ves
beszi.rnol6 6sszhangirinak megit6l6#re korl6tozodott 6s nem tartalmtzta ery6b, a Trirsas6g nem audi&ilt
szlLrnvitef i nyilvrintartrisaiMl levezetell inform6ci6k riltekinteset. V6lem6ny[nk szerint a Miskolc Holding
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20f5. 6vi 6ves besaimol6jinak adatgival

dsszhangban van.
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