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Jelentés az évközi pénzügyi kimutatások átvilágításáról 
 
 
A Sales Point Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetése részére  
 
Elvégeztük a Sales Point Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(Cg. 01 09 991453, székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., „a Társaság”) 2020. 
szeptember 30-i évközi mérlegének, valamint az ezen időponttal végződő kilenc hónapos 
időszakra vonatkozó eredménykimutatásának (együttesen: pénzügyi információk) 
átvilágítását, amelyben az eszközök forrásokkal egyező végösszege 65 147 eFt, az adózott 
eredménye 11 053 eFt (nyereség). A fent hivatkozott pénzügyi információkat a 2021. 
szeptember 30-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. A pénzügyi 
információk Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C törvénnyel összhangban 
történő elkészítése és bemutatása a vezetés felelőssége. A mi felelősségünk a fent hivatkozott 
pénzügyi információkra, vagyis a mérlegre és eredménykimutatásra vonatkozó következtetés 
megfogalmazása átvilágításunk alapján.  
 
Az átvilágítás hatóköre  
Átvilágításunkat a 2410. témaszámú, „Az évközi pénzügyi információknak a gazdálkodó 
független könyvvizsgálója által végrehajtott átvilágítása” című Átvilágítási Megbízásokra 
Vonatkozó Nemzetközi Könyvvizsgálati Standarddal összhangban hajtottuk végre. Az évközi 
pénzügyi információk átvilágítása – elsősorban a pénzügyi és számviteli ügyekért felelős 
személyektől történő – információkérésből, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások 
alkalmazásából áll. Az átvilágítás lényegesen kisebb hatókörű, mint a Nemzetközi 
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban végzett könyvvizsgálat, és ennek következtében 
nem teszi lehetővé számunkra, hogy bizonyosságot szerezzünk arról, hogy valamennyi olyan 
jelentős ügyről tudomást szereztünk, amelyet egy könyvvizsgálat során esetleg 
azonosítanának. Ennek megfelelően nem bocsátunk ki könyvvizsgálói véleményt.  
 
Következtetés  
Átvilágításunk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre 
vezetett volna bennünket, hogy a fent hivatkozott pénzügyi információkat, vagyis a 2020. 
szeptember 30-i mérleget és a 2020. szeptember 30-án végződő kilenc hónapot magában 
foglaló eredménykimutatást nem minden lényeges szempontból a számviteli törvénnyel 
összhangban készítették el. 
 
 
 
Budapest, 2022. április 29. 
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