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Fuggetlen konY\!\'i7.sgaloi jclcntes

A NORDTELEKOM Nyrt. rcszvcnycseinek

A konszolidaJt penziigyi kimutatasrol kesr.ult jt'lentes

ElvegeztOk a NORDTELEKOM Nyn. es le~nyvalJalata meJlekelt 2014. evi konszolidalt penzugyi

kimutatAsanak a k6nyvvizsgaiarat, amely konszolidAIt penzOgyi kimutatas a 2014. december 31-i

iordulonapra elkesziten konszolidalt merlegb61 - melybel1 az eszkoz6k cs forrasok cgyezo veg6sszege

679.720 EFt -, es az ezeo idoponual vegzodo lizlcti eyre vonatkozo konszolidah

eredmenykimutatasbOl - melyben az ad6zon eredmen), -4.395 EFt (veszteseg) -, valamint a

konszolidalt sajat toke vciltozas kimuta!<isb61. konszolidalt cash-flow kimutatAsbOl, konszolidacios

szamviteli politika meghat6rozo elemcit es az egycb magyaniz6 infonnaci6kat tartalmaro k0l1szo1id6lt

egycb magyaniz6 informaci6kbOl (notes) all.

A vezetes felelOssege a konslolidalt penziigyi kimutahlsert

A vezetes fclelos a konszolidah pcnziigyi kimutatasnak az Europai Unio altai elfogadolt nemzetk6zi

pen7.tigyi beszamolasi standardokban (IFRS) foglaltakka! 6ss7.hangban 1611enoelkcszileseert es val6s

bemutatasaert, valamil1t az olyan belsa kontrol!okert, amclyckcl a vezetes slOksegcsnek tart ahhoz,

hogy lehetove valjon az akar csalasbOl, akar hibabOl credo lenyegcs hibas allitasokt61 konszolidalt

pCllztigyi kimutatas elkeszileSe.

A konyvvizsgal6 felel6ssege

A mi fcleJ6ssegiink a konszolidalt penziigyi kimutatas velemenyezese konyvvizsgaJalunk alapjan.

Konyvvizsgalatunkat a magyar Ncmzeti Konyvvizsgalati Standardokkal (}sszhangban hajtottuk vegre.

Ezek a standardok megk6vetclik, hogy megfclcljGnk az etikai k6vetelmenyeknek, valamint hogy a
konyvvizsgalalot ugy tClvezzuk meg cs hajtsuk vegre, hog)' kelJo bizonyossagot szerezzlink arrol,

hogy a konszolidalt penzngyi kimurmas menles·e a lenyeges hibas allitilsokt61.

A konyvvizsgalat magaban fog.lalja olyan eljarasok vegrch3jl<is3t, amelyek celja k6nyvvizsgalali

bizonyilekot szerezni a kons7..0lidatl penzligyi kimutaHlsban szerepl6 osszcgekrol cs kozzetetelekr61. A

kivalasztott eljarasok, belccrtve a konszolidalt pen:.Gugyikirnutatas akar csalasb61. akilr hibaboJ credo.

Jenyeges hibas alHtasai kockazatainak felmereset is, a konyvvizsgal6 megitelesetol ftiggnek. A

kockazatok ilyen felmcrCsekor a konyvvizsgal6 a konszolidalt penzugyi kimutalils anyavallalat almli

elkeszitese es val6s bemutatasa szempontjilb61 relevans belso kOl1trol1tazert merlegcli, hogy olyan

konyvvi7.sgalati eljadlsokat tervczzen meg. amcJyck az adou korUlmenyck kozott 11lcgfclclock, de nem

azcrt, hogy az anyavallalat es a vaJJalatcsopOIt bels6 kontrolljanak hatckonysagara vonatkoz6an

velcmenyt mondjol1. A konyvvizsgalal magaban foglalja tovabba az alkalmazott szamviteli poJitikri.k

megfclclosegcnek es a vezetes :thal kCs7itetl sdmviteli becslesek esszcrftscgenek, valamint a

konszolid~1t penzUgyi kimulatas atfogo prezemal<isanak ertekeleset is.

McggyozOOesiink, hogy a megszerzctt k6nyvvizsgalati bizol1yitck clcgcndo es megfelcla alapot nYlljt

k6nyvvizsgal6i velemenyOnk megadasahoz .
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Velcmeny

Velemcnytink szerint a konszolidalt penzllgyi kimUlatas megblzhato es valos kepet ad a

NORDTELEKOM Nyrt. 65 a konszolidalasba bevanl leil11yvilliaiata 2014. december 31-eo fennaJl6

egyuttes vagyoni es penzUgyi helyzeterol. valamint az czen idoponttal vegzod6 eyre vonatkozo

egyiiues jovedelmi helyzcterol az Eur6pai Uni6 altai elfogadotl nernzetk(lZi penztigyi beszamolasi

standardokban (lFRS) foglaltakkal osszhangban.

Eb'Ycb jclentCstcleli kotelczettseg: A konszolidlilt iizlcti jelcntcsnll kesziilt jclentes
ElvegezHik a NORDTELEKOM Nyrt. mcllekeh 2014. evi konszolidait penzUgyi beszamol6jahoz

kapcsol6d6, 2014. december 31-i fordul6napra vonatkoz6 konszolidalt Uzleti jelentesenek a

vizsgalatat.

A vezeles felelos a konszolidah Uzleti jclentesnek az Europai Uni6 altaI elfogadott nemzetkozi

penziigyi beszamolasi standardokban (I FRS) foglaltakkal 6ss7Jlangban 16rteno elkeszite·scen. A mi

felel6sseglink a konszolidalt lizleti jelentes es az ugyana7..0n uzleti eyre vonatkozO konszolidalt

penziigyi beszamol6 osszhangj:inak megiteh!se. A konszolidalt uzleti jelentesscl kapcsolatos munkank

a konszolidftlt Uzleti jelentes es a konszolid:ilt penzligyi kimutatas osszhangjanak megitelesere

korlatoz6dott es nem tartalmazta cgyeb, a vallalatcsopon nem auditall szamviteli nyilvantartasaib61

1t:vczelelt informaci6k attekinteset.
Velemenyilnk szerint a NORDTELEKOM Nyrt. 2014. evi konszolidah i.izleti jelcillese a

NORDTELEKQM Nyn. 2014. evi konszolidalt penzi.igyi kimutatasanak adataival osszhangban van.

Budapest. 20 \-6. okt6ber 21.
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