
Független könywizsgälöi jelentös

A CODEX Tözsdeügynöksdg ös Ertöktär Zrt tulaldonosainak:
Az öves beszämolöröl k6szült jelentds
ElvÖgeztük a CODEX Tözsdeügynökseg ös Ertöktär Zr1, (a toväbbiakban: Tärsasäg) mell6kelt 2013 övi öves beszämolöjänax a
könywizsgälatät, amely 6ves beszämolö a 20'13. december 31 -ifordulönapra elköszitett mörlegböl- melyben az eszközök ös forräsok egyezö
vÖgösszeg 3 050 163 E Ft, a mörleg szerinti eredmöny 3 354 E Ft nyereseg -, ös az ezen idöponttal vögzödö evre vonatkozö
eredmÖnykimutatäsbö|, valamint a szämviteli politika meghatärozö elemeit es az egyeb magyaräzö informäciökat tartalmazö kiegöszitö
mellökletböl äll.

A vezet6s felelöss6ge az 6ves beszämolö6rt
A vezetös felelös az 6ves beszämolÖnak a szämviteli törv6nyben foglaltakkal összhangban törtenö elkeszitese6rt ös valös bemutatäsäert,
valamint az olyan belsö kontrollokÖrt, amelyeket a vezetÖs szüksögesnek tart ahhoz, hogy lehetöv6 väljon az akär csaläsböl, akär hibäböl eredö
lönyeges hibäs ällitäsoktöl mentes öves beszämolö elköszitese

A könywizsgälö felelössöge
A mi felelössögünk az 6ves beszämolö völemenyezöse könywizsgälatunk alapjän
Könywizsgälatunkat a magyar Nemzeti Könywizsgälati Standardokkal összhangban hajtottuk vögre
Ezek a standradok megkövetelik hogy megfeleljünk az etikai követelmönyeknek, valamint hogy a könywizsgälatot ügy tervezzük meg ös
hajtsuk vÖgre, hogy kellö bizonyossägot szerezzünk arrö|, hogy az öves beszämolö mentes-e lenyeges hibäs ällitäsoktöl
A könywizsgälat magäban foglalja olyan eljäräsok vÖgrehajtäsät amelyek cölja könywizsgälati bizonyitekot szerezni az öves beszämolöban
szereplö összegekröl 6s közzetötelekrö1.
A kivälasztott eljäräsok, bele6rtve az 6ves beszämolö akär csaläsbö|, akär hibäböl eredö, lenyeges hibäs ällitäsai kockäzatainak felm6reset is, a
könywizsgälö megitö16setöl függnek
A kockäzatok ilyen felmdrÖsekor a könyvvizsgälÖ az Öves beszämolö gazdälkodö egysög ältali elkeszitese es valös bemutatäsa szempontläböl
releväns belsö kontrollt azÖrt merlegeli hogy olyan könywrzsgälati eljäräsokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmenyek közö1
megfelelöek, de nem az6rt, hogy a gazdälkodö egysdg belsö kontrolljänak hat6konysägära vonatkozöan välemönyt mondjon.

A könywizsgälat magäban foglalja toväbbä az alkalmazott szämviteli politikäk megfelelösögönek ös a vezetös ältal köszitett szämviteli
becslÖsek Összerüs6gÖnek, valamint az öves beszämolö ätfogö prezentäläsänak örtökelös6t is.
Meggyözödesünk, hogy a megszerzett könywizsgälati bizonyitök elegendö 6s megfelelö alapot nyüjt könywizsgälöi völemenyünk
megadäsähoz.

V6lem6ny
VelemÖnyünk szerint az Öves beszämolÖ megbizhatÖ Ös valÖs k6pet ad a CODEX Tözsdeügynökseg ös frtettär 2t1.2013. december 31,-6n
fennällö vagyoni Ös pÖnzügyi helyzetÖrö|, valamint az ezen idöponttal v6gzödö övre vonatkozö jövedelmi helyzeteröl a szämviteli törv6nyben
foglaltakkal összhangban.

Egyöb jelent6stöteli kötelezetts6g: Az üzteti jetent6sröt k6szült jelent6s
ElvÖgeztük a CODEX Tözsdeügynöks6g ös- ErtÖktär Zrt. mell6kelt 2013. 6vi 6ves beszämolöjähoz kapcsotödö, 2013 december 31.-i
fordulönapra vonatkozö üzleti jelentesönek a vizsgälatät.
A vezet6s felelös az üzletijelentesnek a szämviteli törvönyben foglaltakkal összhangban törtönö elköszitesöert
A mi felelössÖgünk az üzleti jelentes es az ugyanazon üzleti övre vonatkozö äves beszämolö összhangjänak meg itölese.
Az üzleti jelentÖssel kapcsolatos munkänk az üzleti jelentds ös az öves beszämolö összhangjänak megitölösere korlätozödott ös nem
tartalmazta egyÖb, a gazdälkodÖ nem auditält szämviteli nyilväntartäsaiböl levezetett informäciök ättekintösöt.
VÖlemÖnytink szerint a CODEX TözsdeügynöksÖg Ös Ertöktär 7:rt.2013.6vi üzleti jelentöse a CODEX Tözsderigynöks6g es Ertektär 1rt.. 2013.
övi öves beszämolöjänak adataival összhangban van.
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Ez a jelentös a fent nevezett ceg tärgyevi 6ves beszämolöjänak elvä6zthatailan r6sze.
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