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Fiiggetlen konyvvizsgaloi jelcntes
A NORDTELEKOM Nyrt. n:'Szvenycscinek

A konszolidalt penziigyi kimutahisrul kesziilt jclcntcs
ElvegeztGk a NORDTELEKOM Nyrt. es leanyvallalala rnelh!kelt 2015. evi konszolidalt penzugyi
kirnutatasanak a k6nyvvizsgaJarat, arnely konszo[iM1Jt pcnzugyi kirnutatas a 2015. december 31*i
fordul6napra elkeszitet1 konszolidftJt rncrJegbol- melybcn az eszk6z6k es fornisok egyezo vcg6sszege
569.016
EFt *, es az ezen idopontlal
vegzodo
i.izleti eyre vonatkoz6
konszolidalt
eredmenykimutatasb61 - melybcn az ad6zott crcdmeny *131.639 EFt (veszteseg) -, valamint a
konszolidalt sajat toke valto:ais kimutatasb61. kons7..olidalt cash*flow kimutatasbOl. konszolidaci6s
sz3:mviteli politika meghalarolo elemeit es az egyeb magyaniw infonluiciokatlartahnaw
konszolidait
egyeb magyanlz6 informaci6kb61 (notes) all.
A vezetes felclossege a konszolidalt pcn:Liigyi kimulalasert
A vezetes felclos a konszolidMt penzUgyi kimutat·ilsnak az Eur6pai Uni6 altai elfogadott ncmzetkozi
pcnzugyi besz:lmolasi standardokban (IFRS) foglaltakkal 6sszhangban tOl1enOe[kesziteseert es val6s
bemutatasaert. valamint az olyan belsil kontrollokcl1, amelyeket a vezetes szUksegcsnck tart ahhoz,
hogy lehelove valjon az akar csalasb61, akill" hib<ib61ercdo Icnyegcs hibils ililiulsokt61 konszolidalt
pcnzugyi kimutaras clkeszitese.
A konyvyu..sgalo felelOssege
A mi felclossegunk a konszolidalt penzGgyi kimutatas velemenyezese ktlnyvvizsgalatunk alapjan.
Konyvvizsgalatunkat It magyar Nernzeti K6nyvvizsgaJati Standardokkal osszhangban hajtottuk vcgrc.
Ezek a standardok megkl:lvclclik, hogy rnegfcleljOnk az ctikai kovetclmenyeknek, valamint hogy a
konyvvizsgalatot ugy tervezzuk meg es hajtsuk vcgrc, hogy kcl16 bizonyossagot szerezzlink arrol,
hogy a konszolidalt pcnzUgyi kimutauis mcnlCS·Ca lenyeges hibas <illit<isoktol.
A kanyvvizsgalat magaban fog\alja olyan eljar<lsok vegrehajtasilt, amclyck cclja k6nyvvizsgalali
bizonyitekot szcrezni a kons7..olidalt penzGgyi kimutatasban szerepl6 osszcgekrol es k6aelelelek •.61. A
kivalasztott eljimisok, belcertve a konszolidalt penzGgyi kimulatas aka •.csalasool, akar hibab61 eredo.
16nyeges hibfu. allititsai kockazatainak felmereset is. a konyvvizsgal6 I11cgltclescto] fliggnck. A
kockazatok ilyen felmeresekor a k6nyvvizsgal6 a konszolidalt pen7.Ggyi kimutatas anyava.!lalat altali
elkcszitese es val6s bcmutatasa szempontjab61 rcJcvans belso kontrollt azert mcriegeii, hogy olyan
k6nyvvizsgalati eljarasokat tervezzen meg, amclyck az adou k6rLilrnenyek koza" megfeJel6ek, de nem
azert. hogy az anyavu[!alat es a vallalatcsoporl beJs6 kontrolljanak hatekonys,igara yonatkozoan
velemenyt mondjon. A k6nyvvizsgalal magaban foglalja tovabba az alkalmazott sziunvireli politikitk
megfelelosegenek es a vezetes altai kcszilCII szamvileli becslesek esszerusegenek. valamint a
konszolidalt penziigyi kimutatas alfogo preLcnuii:islinak ertekelesel is.
Meggy6zodesiink. hogy a mcgszc •.zett k6nyvvizsgalati bizonyitek e!cgcnd6 cs mcgfclclo alapor nyujl
konyvvizsgal6i velemenyunk megadasahoz .
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velemeny alapja

A NORDTELEKOM Nyrt. 2015. evi egyedi beszamol6janak konyvvizsgaJoja korlatozta v61emenyet a
kovctkezo
okb6J: "A vevoi kovcteh!sek alacsony visszaigazolasa kovetkezteben nem alit m6dunkban
meggy6zOdni a kovetelcs osszegenek al<itamaSzlasilr61. A tarsasag iigyfeleinek megko7.clitoleg 90%·a
maganszcmely, igy a kovelell!s killsO visszaigazoJasa az escllikben nem varhato cl. A rnrsasag ceges
ugyfelei kon!bcn a visszaigazohlsi aril.1lY nem volt elegseges. fgy a belfijldi vev6i kovctelcsek
pm1nerek altaI lorlen6 visszaigazoi<isa kcllo bizonyossaggal nem rnmasztona
ahi. a beszamol6ban
szerepl6 kovcteh~s cI1eket".
Korlatozott velcmt!ny
Yelemen),ilnk szerint a konszolidalt penzOgyi kimutatas a NORDTELEKOM
Nyrt. es a
konszolidalasba bevont leanyval1alata 2015. december 31-en fennail6 egyOttes vagyoni es penzUgyi
helyzetcrol, valamint az ezcn idoponual vegzOdo eyre vonatkoz6 egyiittcs jOvedelmi helyzeterOl a
korlruozott ve1emeny alapjill rOgJ'.ito szakaszban ismerteten tenynek a konszoliditlt penzOgyi
kimutatasra gyakorolt lehetseges hatasa kivetelevel megbizhato es valDS kepet ad az Eur6pai Unio altaI
elfogadott nemzetkozi penzUgyi beszamolasi standardokban (lFRS) foglaltakkal osszhangban.
Egyeb jelcntcstcteli kotelezettseg: A konszoli(hilt uzlcti jelcntesrol keszUIt jclcntcs
Elvegeztiik a NORDTELEKOM Nyrt. melh~kelt 2015. evi konszolidalt pcnzilgyi beszamol6jlihoz
kapcsol6d6, 2015. december 31-i fordul6napra vonatkozo konszolidal! tizleti jelentesenek a
vizsgalatat.
A vezetes felelos a konszolidalt lizleti jc\cntcsnck az Europai Uni6 altai elfogadott nemzetkozi
penzugyi beszitnlO1<ls;standardokban (IFRS) foglahakkal osszhangban tortena elkesziteseert. A mi
felelosseglink a kOllszolidalt tizleti je[enles es a:G ugyanazon tizleti eyre vonatkozo konszolidalt
penzilgyi beszamol6 osszhangjanak megitelese. A kons:.wlidalt iizleli jelentessel kapcsolatos munkank
a konszoJid<ilt lIzlcti jelentes es a kons:lolidalt pcnzugyi kimutatas osszhangjanak megitclesere
korlatoz6dott cs nem tartalmazta egyeb, a vallalatcsoport nem audillilt S:dullviteli nyilvantartasaib61
levezetctt infonnaci6k auckinteset.
Yelemenyiink szerint a NORDTELEKOM
Nyrt. 2015. evi kons7.0liditlt ii7.leti jelentese a
NORDTELEKOM Nyrt. 20 I S. evi konszolidalt penzugyi kimutatasanak adataival osszhangban van.
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