
Független Könyvvizsgálói jelentés 

 

A beolvadó jogelőd Újhartyáni Őrző-Védő Kft és a befogadó jogutód UTÜ-OKIP 

Kft tulajdonosai részére  

 

 

Elvégeztem az átalakulásban résztvevő társaságok 2015. augusztus 31-i fordulónapra 
vonatkozó vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek könyvvizsgálatát. 
 
 
A könyvvizsgálatot az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és módszerek alapján 
hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük 
meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a vagyonmérleg-, és 
vagyonleltárak nem tartalmaznak lényeges hibás állításokat. A könyvvizsgálat magában 
foglalja a vagyonmérlegekben és vagyonleltárakban szereplő összegeket és mérlegtételeket 
alátámasztó bizonyítékok szúrópróbaszerű vizsgálatát. A könyvvizsgálat magában foglalja a 
vezetés által készített és szakértővel készíttetett becslések és szakértői vélemény megítélését, 
valamint értékelését.  
 
 
A kiválasztott eljárások, - beleértve a vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetek akár csalásból, 
akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését, - a könyvvizsgáló 
megítélésétől függnek. 
 
 
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.  
 
 
 
Az Újhartyáni Őrző-Védő Kft, és az UTÜ-OKIP Kft közös elhatározásuk alapján úgy 
döntöttek, hogy az Újhartyáni Őrző-Védő Kft beolvad az UTÜ-OKIP Kft-be, s beolvadás után 
a befogadó jogutód társaság UTÜ-OKIP Kft néven folytatja tevékenységét.  
 
 
A beolvadást megelőzően a megszűnő, jogelőd Újhartyáni Őrző-Védő Kft  a vagyonértékelés 
lehetőségével nem kívánt élni . 
 
 
A tételes leltározás során mindkettő társaság figyelembe vette a számviteli törvény eszközök 
értékeléséről, a mérleg és eredmény kimutatás készítéséről szóló előírásait. 
 
 
 
 
 



� A vagyonmérleg-tervezet elkészítésénél az átalakulásra vonatkozó törvényi előírások 
szerint vizsgálni kell a számviteli törvénynek a saját tőkével kapcsolatosan támasztott 
követelményeit az átalakulással létrejövő jogutód társaságnál. A követelmények 
figyelembevételével vizsgálni kell az UTÜ-OKIP Kft-nél, hogy: 

 
-  A jegyzett tőke összege nem haladja-e meg a számviteli törvényben előírt tételekkel 

csökkentett szabad rendelkezésű saját tőke összegét.  
 
-  A jegyzett tőke fedezetéül a vagyonleltárakban kimutatott eszközök közül, amelyek a 

jegyzett tőke fedezetét képezik, nem alacsonyabbak-e a cégbíróságon bejelentésre kerülő 
jegyzett tőke összegénél. 

 
Ennek vizsgálatakor a saját tőkét a mérleg főösszeghez viszonyítjuk. 
 
 Összes eszköz: 332.183 eFt 
 Jelzáloggal terhelt eszközérték: 0 eFt  
 Szabad rend. eszköz: 332.183 eFt 
 Jegyzett tőke: 10.500 eFt 
 Saját tőke: 97.109 eFt 
 

Saját tőke aránya = (97.109/332.183) x 100 = 29,23 % 
 
A jegyzett tőke fedezetére rendelkezésre álló szabad rendelkezésű eszközök értéke a saját tőke 
arányában:    

332.183 x 29,23% / 100 = 97.097eFt 
 
A jegyzett tőke fedezetére rendelkezésre álló szabad rendelkezésű eszközök értéke 
97.097eFt, amely a jegyzett tőke értékénél 10.500 eFt-nál magasabb, így a jegyzett tőkére 
elegendő fedezetet nyújt. 
 
A fentiek alapján a jegyzett tőke kialakítása megfelelően történt. 
 
 

� A tőkeszerkezet módosítása a számviteli törvény szerinti „rendezés” oszlopban:   
 
A jogutód társaság, az UTÜ-OKIP Kft jegyzett tőkéje 10.500 eFt, mely összeg a két társaság 
jegyzett tőkéjének összegzésével alakult ki oly módon, hogy az átalakulással létrejövő jogutód 
társaság, az UTÜ-OKIP Kft jegyzett tőkéje 6.000 eFt-ról a beolvadó társaság 4.500 eFt-os 
jegyzett tőkéjének hozzáadásával 10.500 eFt-ra módosul.   
 
A beolvadás kapcsán eredménytartalék nem keletkezett, a jogutód társaság 
vagyonmérlegében kialakult -78.391 eFt eredménytartalék az átalakuló társaságok összevont 
eredménytartaléka. 
 
 

� Egymással szemben fennálló követelések, kötelezettségek kiszűrése: 
 
Az átalakuló társaságoknak ilyen tételei nincsenek. 
 
  



 
A könyvvizsgálat során a beolvadó Újhartyáni Őrző-Védő Kft,  valamint a beolvadás után 
továbbműködő jogutód UTÜ-OKIP Kft , vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit, annak 
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti 
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és 
megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket 
a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek 
szerint készítették el. 
 
Véleményem szerint a vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetek a beolvadással 
továbbműködő jogutód UTÜ-OKIP Kft 2015. augusztus 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi 
és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.  
 
 
 
Újhartyán, 2015.10.13. 
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