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Az oKO-Pack Nonprolit Kft tulajdonosainak
Az 6vesbesziimol6r6l
k€sztiltjelentds
Elvdgeztiik az 6fo-Pack Nonprofit Kft. me1l6kelt 2014. dvi dves beszrimol6jiinaka
kdnywizsgAlatrit,
amely 6ves besz6mol6a 2014. december3l-i fordul6napraelkdszitett
mdrlegb6l- melyben az eszkdzdkds fordsok egyez6v€gdsszege276 534 E Ft, a mdrleg
szerinti er€dmdny- 16 958 E Ft vesztesdg-, ds az ezenid6ponttalvdgzridcidwe vonatkoz6
eredmdnykimutatasb6l,valamint a szamviteli politika meghatiroz6 elemeit ds az egydb
magyanizdinformdci6kattartalmaz6kiegdszit6melldkletb6l6ll.
A vezetdsfelel6ssdgeaz evesbesziloloert
A vezet6s felel6s az 6ves besziimol6nak a szimviteli tdrvdnyben foglaltakkal 6s a
MagyarorszSgon
elfogadott Altal6nossaimviteli elvek:keliisszhangbantdrtdn6 elkdszit6s66rt
€s val6s bemutatds.idrt,valamint az olyan bels6 konhollok€t, amelyeket a vezetds
sziiksdgesnek
tart ahhoz,hogy lehet6vdvrljon az akdJcsalAsb6l,akdr hibAb6le.ed6ldnyeges
hib.isdllitAsoktdlmentes6vesbeszfunol6elkdszitdse.
A kiinywizsgiil6felel6ss6ge
A mi feleldssdgiink az €ves besziimol6 vdlemenyezdsekdnywizsg.llatunl< alapjdn.
KdnywizsgAlatunkata magyarNemzeti Kiinywizsg6lati Standardokds a kdnywizsgAlata
vonatkoz6 Magyarorsz6gon€rvenyes- tiirydny€k ds egydbjogszabdlyokalapj6r hajtottuk
vdgre. Ezek a standardok megkdvetelik, hogy megfeleljiink bizonyos etikai
kiivetelmdnyeknek,valamint hogy a kdn)r'vizsg6latot rlgy teryezziik meg €s vdgezziik el,
hogy kellii bizonyossagotszerezziinl an61, hogy az dves beszdmol6mentes-ea ldnyeges
hibSsdllitasokt6l.
A kdnywizsg6lal magriban foglalja olyan eljArasok vd$ehajtAsat, amelyek cdlja
kiinlwvizsgalati bizonyitdkot szerezni az 6ves beszimol6ban szerepl6 dsszegekrdl 6s
kdzz€tdteleh6l. A kiv6lasztott eljtuisok, beleertveaz eves beszdmoldakir csal6sb6l,akdr
hib6b6l ered6, lenyeges hibds 6llitAsai kockdzatanak felmdr6sdt is, a k6ry"vvizsg6l6
negit€1€s€t6lffiggn€k. A kockizatok ilyen felr6esekor a k6nyvvizsg6l6az 6vesbesziimol6
gazddlkod6 egysdg altali elkdszlteseds val6s bemutatisa szempontjdb6lrelevilns bels6
konhollt az6fi mdrlegeli,hogy olyan kiinyrwizsg.ilatieljfurisokattelvezzenmeg, amelyekaz
de nem az€rt,hogy a v6llalkoz6sbels6kontrolljtuak
adottkdriilmdnyekkdzdttmegfelel6ek,
hatdkonysdgriravonatkoz6an vdlemdn)'t mondjon. A kdn)"r'vizsgalat magdban foglalja
tovltbbdaz alkalmazott szdmviteli politiktk megfelel6s6gdnek6s a vezetds6ltal kdszitett
valamint az 6ves besziimolo iitfog6 prezenLildsanak
szimviteli becsldsekdsszgriis6genek,
drtdkeldsdtis. Meggyiiz6ddsiink,hogy a megszerzettkiin]ryvizsgrilatibizonyitek elegend6ds
megfelel6alapotnyijt kdnywizsg6l6i v6lemdnyiinkmegaddsdhoz.

V6lem6ny
Vdlemdnyiinksze nt az 6ves besz6mol6megbizhat6ds val6s kdpet ad az OKo-Pack
Nonprolit Kft, 2014.december3l-dn fenn6ll6vagyonidspdnziigyihelyzetdrirr,
valamml az
ezen id6ponttalv6gz6d66we vonatkoz6jdvedelmi helyzetdr6ia szdmvitelittjrydnyben
foglaltakkaldsszhangban.
Egyebmegiegyzds
A koriibbi eredmdnyeknekkdszdnhet6ena tdrsasrigillikitd6k6pessdgebiztositon, de tiut6sar
pozitiveredm6n).t
megalapoz6
tev6kenysdgbeli
viltis rn6gnemtortdntmeg.
Egydbjelentdstdteli
kdtelezettsdg
aziizletij elent6sr6l
dsa kdzhasznusdgi
melldklet6l
Elvdgezttikaz OKO-Pack Nonprofit Kft. mell6kelr 2014. dvi €ves beszdmoldj.ihoz
kapcsol6d6,2014.
december31-i fordul6napravonatkoz66vi iizleti jelent6sdnek
ds 2014
mdjus31.-i id6ponttalz6rul6kdzhasznrisrigi
mellaiLctdnekvizsgrilatdt.
A vezetdsfelel6saz
tizleti jelent6snek a szamviteli tdrvenyben foglxltakl€l ds a Magyarorszdgonelfogadott
6ltaldnosszdmviteiielvekkel dsszhangban
tdfidn6 elkdszit6sddfl.A vezetdsfeiel6s tovdbbria
kiizhasznusagi
besoroliissal
rendelkez6trirsasrig
kdzhasznisrigi
melldkletdnek
elkdszitdsd6rt.
A mi felel6ssdgiinkaz iizleti jelent6s,a kitzhasznisdgimelldklet 6s az ugyanazoniizleti dvre
vonatkoz6dves besz6mol6iisszhangjdnak
megitel6se.Az tizleti jelintdssel kapcsolatos
mw*iink aziizleti ielentdsdsaz6vesbesz6mol6
dsszhangjdrak
megit616s6re
korl{toz6dott6s
nem taltalmazta egy6b, a Tirsasfg nem auditi'lii sz6mviteli nyilv6ntart6saib6l levezetett
informdci6kafiekintdsdt.
Vdlemdnyiinkszc'rintaz OKO-Pack Nonprolit titr. 2014.dvi iizleti jelentdse,valaminta
2014. dvi kijzhasznis6gimelleklete az OKO-l':rck Nonprofit Kft. 2014. dvi dves
beszamol6jrin:r l:.tairald:szhangbar
ran.
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