TELJESSÉGI NYILATKOZAT
Budapest, 2018. április 27.
Rate-Book Pénzügyi és Műszaki Tanácsadó Kft.
1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. 2/1.
Luda Erika
kamarai tag könyvvizsgáló részére
Tisztelt Asszonyom!
A jelen teljességi nyilatkozat a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) 2017.
december 31-ével végződő évre vonatkozó
éves beszámolójának (mérleg,
eredménykimutatás, és kiegészítő melléklet együtt: éves beszámoló) Önök által végzett
könyvvizsgálatával kapcsolatban készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja annak
megállapítása, hogy a Társaság által az üzleti évről készített éves beszámoló a 2000. évi C.
törvény ("a Számviteli törvény") előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható
és valós képet ad a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. A
könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló és a kapcsolódó üzleti jelentés
adatainak összhangját, kapcsolatát is.
Legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint megerősítjük az alábbiakat:
Az éves beszámoló (pénzügyi kimutatások):
1.

Teljesítettük a könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződésben rögzített
kötelezettségeinket, amelynek megfelelően a mi felelősségünk volt a pénzügyi kimutatások
Számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítése és bemutatása, valamint
meggyőződésünk, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a cég
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.

2.

Felelősségünk az olyan belső kontroll kialakítása és működtetése, amelyet a vezetés és az
irányítással megbízott személyek szükségesnek határoznak meg ahhoz, hogy lehetővé
tegye olyan pénzügyi kimutatások készítését, amelyek nem tartalmaznak akár csalásból,
akár hibából eredő lényeges hibás állítást.

3.

A számviteli becslések készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések
ésszerűek. A pénzügyi kimutatások készítése során tett jelentősebb becslések a Társaság
pénzügyi kimutatásaiban megfelelően kerültek kimutatásra.

4.

Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a Számviteli törvénynek megfelelően
nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és könyveléséért, az éves
beszámolónak a Számviteli törvénnyel, a vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és
tényekkel való megfeleléséért.

5.

A vezetőség biztosítottnak látja, hogy a Társaságnál működő ügyviteli és egyéb szoftverek
zárt rendszerben működnek és biztosítják a jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelési,
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6.

nyilvántartási és bevallási feltételeket. A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi
információk alapja, pontosan és megbízhatóan a kellő részletességgel tükrözi a Társaság
ügyleteit.
A Társaság eleget tett a leltározással kapcsolatos és a Számviteli törvényben előírt
követelményeknek. A leltárt 2017. december 31-i fordulónapra vonatkozóan Társaság
teljes körűen felvette.

7.

A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Számviteli
törvénnyel összhangban, megfelelően történt, ideértve az ilyen ügyletekkel kapcsolatos
követeléseket vagy tartozásokat, az értékesítések, beszerzések, hitelek, átruházások és
pénzátadások összegét, a lízingszerződéseket, valamint a szóbeli és írásbeli garanciákat.

8.

Sor került minden olyan módosításra vagy közzétételre a pénzügyi kimutatásokban,
amelyre vonatkozóan a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni időszakban
bekövetkezett események miatt a Számviteli törvény helyesbítést vagy közzétételt ír elő.

9.

Meggyőződésünk szerint a nem helyesbített hibás állítások – amelyeket Önök a
könyvvizsgálatuk során feltártak és beazonosítottak –, valamint ezek hatásai sem
önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze
szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája, ha voltak ilyen hibák,
mellékletként csatolva van a jelen teljességi nyilatkozathoz.

10.

Elismerjük felelősségünket, hogy a Társaság teljesítse az általános forgalmi adó bevallással,
a társasági adó bevallásával, a munkavállalók személyi jövedelemadójának levonásával, a
társadalombiztosítási járulékokkal, valamint egyéb adókkal és illetékekkel kapcsolatos
kötelezettségeit, továbbá megerősítjük, hogy legjobb tudomásunk szerint a mai napig
minden ilyen jellegű bevallást a Társaság rendben elkészített és beadott (ide nem értve az
adózással kapcsolatban a könyvvizsgálat által feltárt hibákat, amelyeknek az adóhatósággal
való utólagos elszámolásáért és rendezéséért a Társaság vezetése felel).

11.

Nincs tudomásunk bárminemű egyéb lényeges tartozásról vagy követelésről, amely
jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

12.

Kijelentjük, hogy a jelen teljességi nyilatkozat tétel napjáig tett áttekintésünk és
felmérésünk alapján nem azonosítottunk olyan eseményeket vagy feltételeket, amelyek
önmagukban vagy együttesen olyan lényeges bizonytalanságot jeleznének, amely jelentős
kétséget vethetne fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét illetően, a
pénzügyi kimutatások fordulónapját követő 12 hónapot átölelő pénzügyi időszak
vonatkozásában. A vállalkozás pénzügyi és gazdasági helyzetét, a jelenlegi piaci
viszonyokat, a 2018. évi üzleti tervünket, valamint a tulajdonosok tevékenységünkre
vonatkozó szándékát figyelembe véve nyilatkozunk, hogy az adott körülmények között a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel (pénzügyi beszámolási keretelvek)
alkalmazása a beszámoló készítés során helyénvaló, az éves beszámoló a számviteli
törvényben rögzített számviteli és értékelési előírások alapján elkészíthető.
Ennek alapján meggyőződésünk, hogy nincsenek olyan események vagy körülmények, és
nem áll fenn olyan lényeges bizonytalanság, amelyeket a vállalkozás folytatásával
kapcsolatban közzé kellene tennünk a kiegészítő mellékletben.

A rendelkezésre bocsátott információ:
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13.

14.

Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
 Minden számviteli és pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat,
valamint alapítói határozatot az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden
tranzakcióról informáltuk Önöket, melyeknek a jelentésre hatása lehet.
 további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk, továbbá
 korlátlan hozzáférést a Társaságnál lévő olyan személyekhez, akiktől Önök
szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.
Nincs tudomásunk olyan jelentős gazdasági eseményről vagy jelentős szerződésről,
amelyekről ne adtunk volna tájékoztatást, vagy amelyek nem szerepelnének helyesen a
könyvelésben. Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban és
azokat az éves beszámoló tükrözi. Nem titkoltunk el, illetve nem manipuláltunk adatokat,
információkat.

15.

Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és
amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti
értékét.

16.

Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs
bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden megállapodást
könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk.

17.

Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén
lényegesen befolyásolnák az éves beszámolót. Nincs tudomásunk egyéb bárminemű
lényeges tartozásról, vagy követelésről, mely a mérlegben foglaltakon kívül jelentősen
befolyásolná a Társaság pénzügyi helyzetét. Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem
érvényesített igényeinkről, melyek Társaságunk jogi képviselőjének véleménye szerint
érvényesíthetők lennének.

18.

Közöltük Önökkel a Társaság kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a
kapcsolt felek közti viszonyokat és ügyleteket, amelyekről tudomásunk van. A számviteli
nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő
részletességgel tükrözi a Társaság kapcsolt felekkel megvalósult ügyleteit.

19.

Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy az
éves beszámoló csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.

20.

Közöltük Önökkel a Társaságot érintő, az alábbiakban felsoroltak részvételével elkövetett
csalással, vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információt, amelyről tudomásunk
van:

vezetés,

a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy

mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett az éves beszámolóra

21.

Nem történt szándékos mulasztás a Társaság vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről,
akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési rendszerben,
valamint az éves beszámoló elkészítésében. Nem történt szándékos mulasztás azon más
dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi információkat.
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22.

Közöltünk Önökkel minden ismert jogszabályi és szabályozási meg nem felelést, vagy vélt
meg nem felelést, amelynek hatásait figyelembe kellene venni az éves beszámoló
elkészítésekor. Nincs tudomásunk egyéb olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvényvagy szabálysértésről, amelynek következményét az éves beszámolónak tartalmaznia
kellene, céltartalék képzését tenné szükségessé, vagy a valós kép bemutatása céljából a
kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni. Nem érkezett olyan, a pénzügyi
nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló
hatósági értesítés, amely jelentős hatással lett volna az éves beszámolóra.

23.

A 2017. december 31-i pénzügyi kimutatások tartalmazzák a Társaság összes olyan
készpénz és bankszámla egyenlegét, valamint minden egyéb ingatlanát és vagyonát,
amelyről tudomásunk van. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a tulajdonában
lévő összes eszközre és nincsenek olyan jelentős következményekkel járó jelzálogok,
biztosítékok vagy egyéb terhelések a Társaság egyetlen eszközén sem, amelyek ne
lennének bemutatva a pénzügyi kimutatásokban vagy a kiegészítő mellékletben.

24.

Nem merültek fel olyan jelentős kérdések, amelyek szükségessé tennék az előző időszaki
hibák korrigálásának külön (harmadik) oszlopban történő megjelenítését a tárgyidőszaki
pénzügyi kimutatásokban.

25.

A Társaság vezetésének, illetve az irányítással megbízott személyeknek nincs tudomása
olyan eseményekről, amelyek a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló hatályos törvényben meghatározott visszaélések fogalmát
kimerítenék.

26.

A jelen nyilatkozat időpontjáig nem jutott tudomásunkra olyan tény, amely jelentős
hatással lenne a 2017. december 31-én zárult üzleti évre vonatkozó éves beszámolóra,
illetve amelyet a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kellene. Nem jutott tudomásunkra
olyan tény sem, amely bár nem befolyásolja az éves beszámolót és annak mellékleteit,
jelentős negatív vagy pozitív változást okozott volna vagy okozhatna a Társaság vagyoni
helyzetében vagy tevékenységének eredményében.

…………………………….
Simon Balázs
gazdasági igazgató

………………………
Dr. Szebényi Attila Kálmán
ügyvezető igazgató
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