
F'[iggetlen könywizsgálói j elentés
Mecsekerd ő 7fí fulajdonosi jogokat ryakorló képviselőjének

Az éves beszímolóníl készült jelentés

Elvégeztem a Mecsekerdő Ztrí (7623 Pécs, Rét u. 8., Cg: 02-10-060093) mellékett 20t4. évi
éves beszámolójának a könywizsgálatát, amely éves beszámoló a 20t4. december 3l-i
fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és fonasok egyező végösszege
4.195.455 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 155.255 E Ft (nyereség) is az ezel időponttal
végződő évre vonatkozó eredménykimutatá§ból, valamint a számviteli politika meghatfuozó
elemeit és az egyéb magyatéaő információkat tartalmazőkjegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal össáangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyanbelső kontrollokért, amelyeket
a vezetés sziikségesnek tart atthoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás átlítrásoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége
Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könywizsgálatom alapján.
Könywizsgálatomat a magyaí Nemzeti KönywizsgáIati Standardokkal össáangban
hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot űgy tewezzem meg és hajtsam végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hi-bás
állításoktól.
A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerezni az éves besztímolóban szereplő összegekről és
kÖzzétételelaŐl. A kiválasztott eljarások, beleértve az éves beszámoló akrár csalásból, akár
hibából eredő, lényeges hibás állításu kockázatainak felmérését is, a könywizsgáló
megítélésétől fiiggnek. Akockánatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáiőaz éves beszrámoló
gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából relevarrs belső
kontrollt azért mer|egeli, hogy olyan könywizsgálati eljárasokat tervezzen meg, amelyek az
adott ktirülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső
kontrolljanak hatékonyságara vonatkozőan véleményt mondjon. A könywizsgá|at magában
foglalja továbbá az alkaImazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetéy által
készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó
prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyujt könywizsgálőí véleményem megadasa}roz.

Vélemény

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízhatő és valós képet ad a Mecsekerdő Zrt.
2014. december 3l-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetérőI a számviteli törvényben fogtaltakka
össáangban.

Eryéb jelentóstételi kötelezetts ég: Azilzleti jelentésről készült jelentés

Elvégeztem a Mecsekerdő Zrt. mellékelt 20t4. évi éves beszámolójához kapcsolódó, 2014.
december 3l-i fordulónapra vonatkozó évi tizleti jelentésének avizsgálatát.
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A vözetés felelős az ilzlreti jelentésnek a sámviteli törvényben foglaltakkal össáangban
tÖrténő elkészítéséért. Az én felelősségem az inletijelentés és az ugyaníEon tizleti éwe
vonatkozó éves beszámoló össáangiának megítélése. Az tizleti jelentéssel kapcsolatos
munkám azitzletijelentés és az éves beszámoló össáangiárrak megítélésére korlátozódott és
nem tartalmaáa egyéb, a tarsaság nem auditált sámviteli nyilvántart,ásaiból levezetett
információk áttekintését.
Véleményem szerint a Mecsekeúő Zrt.2014. évi iizleti jelentése a Mecsekerdő Zrt.2014. évi
éves besaímolój árrak adataival össáangban van.

Pécs, 201 5. febrrr.ár 28.
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