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JELENTÉS

A Pensum Group Szolgá|tatőZrt.
(Székhelye:2161 Csomád, Kossuth utca 103.,

Cégiegyzékszáma: 13-10-041830 ) részvényeseinek
Vélemény

Elvégeáük a Pensum Group Szolgáltató Kft. (,,a Tfusaság") 2018. 01.01-től 07.31-ig tartó időszakról készült éves
besámolójának könywizsgálaót amely éves besámoló a2018,július 31-i fordulónapra készítettmérlegből melyben azeszkőzökésfonasok egyező végösszege 269.603EFt,azadózntteredmény 16.014EFtnyereség -,ésaz
ugyanezen időponttal végződő tizleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős
elemeinek összrfogIalásáú is tartalmaá kiegészíó mellékletből

rá1l.

Véleménytinkszerint a mellékelt éves beszímoló megbíáató és valós képet ad a Társaság 2018. jútius 3l-en fennálló
vagyoni és pénziigyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végódő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
Marymországon hatályos, a szí,rnvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel össáangban

(a továbbiakban: ,,sziá.tnviteli

törvény"),

Véleményalapja

a

Standardok,kal össáangban és a könywizsgrilatra
jogszabályok
törvények
és
eryéb
alapjrán hajtottuk végre. Ezen standardok
értelmébenfennálló felelősségiink bővebb leírusátjelentéstink ,l könywizsgáló éves beszámoló könywizsgálatáért
v al ó fe l e l ő s s ége" szakasza tarta|mazza.

Könywizsgálatunkat
vonatkozó

Magyar Nemzeti Könywizsgálati

Maryarorszrá.gon

a

ársaságtól a vonatkozó, Magyarorságon haélyos jogszabáyokban és a Magyar
Kamara ,,A könywizsgáói hivatás magatartasi (etikai) szabáiyakől és a fegyelrni eljárásról szóló

Függetlenek varyunk

Könywizsgálói

haályos

szabályzaíd'-ban, valamint az eze|Sen nem rendezett kérdésektekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testiilete

által kiadott ,,Könywizsgálók

Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerin| és megfeleltimk az

uryanezen normákban szereplő további etikai előírasoknak is.
Meggyőződésiink, hogy az általunk megszerzeít könywizsgálati

bizonyítékelegendő és megfelelő alapot nyrijt

véleményíinkhöz.

F'igyelemfelhívás

Az éves beszámoló készítéscélja: Felhwjuk a firyelmet a kiegészitő melléklet első oldalán találharó

o,Bevezetés'o

szakasa4 amelyben bemutaüísra keriil, hogy az éves beszímoló utólagosan készült azzá a céllal, hogy a Budapesti
nrtéktőzsdére történő tőzsdei bevezetéséhezelkészítésrekerülő Tájékoztatő részétképezze.Társaság a fordulónapra

vonatkoóan a tevékenységérőleredetileg egyszerűsített beszámolót készített, mely egyszerűsített besámoló
elfogadásra és közzetételre került határidőben.

Áalakulas

megtórténte: Felhivjuk

a firyelmet a kiegeszítő melléklet ,,I. ÁItalános ismertető" fejezeére ahol

A Budapest Kömyéki
Törvényszék Cégbírósága a Pensum Group Szolgáltató Kftt (Cg. 13-09-176944) átalakulás miatt törölte 2018. jűius
3I. hatállyal. Ezen időporűal a Kft, jogutódlással megszűnt. A társaság általfuios jogutódja a Pensum Group
bemutatásra kerül, hogy

SzolgáItatő

Zrt (Cg.

a

títrsasáq átalakult (társasagi formaválüás volt 2018.07.3l-én).

13-10-041 830)

20l8. augu§áus 0l-től kezdte meg tevékenységet.

L

Report & Audit Könywizsgáló
4033 Debrecen, Vak Bottyán u,

54,

és adószakértő

Céeiewzéksám

Kft
Web : rl,v,w r_epillta$liluriil]1rr

Egyéb kérdések

A

Pensum Group Szolgáltató Kft. 2018. július 31-ével végződő évre vonatkozó 2018. 01.0l-től 07.3l_ig tartó
időszakról készült egyszerűsített éves beszámolóját, Ragó Veronika (MKVK tagszárn,.004113) könylvizsgáló

ellenőriáe, aki ene az egyszerűsített éves beszárnolóra vonatkozóarr 2018. október 24. -én minősítés nélküli véleményt
bocsátott ki.

Egyéb információk: Az üzleti jelentós

A

Pensum Group Szolgátató Kft. 20l8. évi üzleti jelentést utólagosan nem készített.Az (EI_]) 20191980 rendelet
melléklete lztnerfiírjaelő. Lzi:aleti jelentésről igy nincs jelentenivalónk.

l

Avezetés és az írányítással megbízott személyek felelőssége az éve§ beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel össáangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elké§zítéséért,valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibrás állítástól mentes éves
beszámoló elkészítése.

Az

éves beszámoló elkészítésesorán a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás
folytatására való képességetés az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytaíásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló
összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytaásának elvéböl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
érvényesülésételtérő rendelkezés nem akadályozza, illetve avállalkozasi tevékenységfolytatásrának ellentrnondó
tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irénylással megbízott személyek felelősek
A könywizsgáló

a

Tarsaság pénÁigyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

éves beszámoló könywizsgál atáért v alő felelőssége

A könywizsgálat

során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz
akár csalrásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapjan a véleményiilrket
tartalmaző fiiggetlen könywizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de
nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban elvégzett könywizsgálat
mindig feltárja az egyébkéntlétező lényeges hibas álliásL A hibás állítások eredhetnek csalasból vagy hibából,
és lényegesnek minősülnek, ha ésszerii leheí az a vátakozíls, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatj

A

ék, a

felhasmálók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Magyar Nemzeti Könywizsgálati

Standardok szerinti könywizsgálat

egésze során szakmai megítélést

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn,
Továbbá:

.

Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akar csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak
kockazatait, kialakítjuk és végrehajtjvk az ezen kockráaatok kezelésére alkalmas könywizsgálati
eljárasokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékotszerziink a véleményünk
megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockíyata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalas magában foglalhat összejátsziist, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves

r

nyilatkozatok

at, y aw a

belső kontroll felülírását.

Megismerjük a könywizsgálat szempontjából releváns belső konhollt annak érdekében, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tervezziink meg, amelyek az alott körtilmények között megfelelőek, de nem
azért,hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleménytnyilvánítsunk.
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Értetetlut a vezetés álta| alka|mazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét

a

Követkeáetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részérőla vállalkozás folytatásanak elvén
alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzeít könywizsgálati bizonyíték alapján arról,
hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentős kétséget vethetnek fel a Tarsaság vállalkozás folytatfuára való képességétilletően. Amennyiben
aá a következtetést vonjuk le, hory lényeges bizonytalanság áll fenn, fiiggetlen könywizsgálói
jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódőközzétételekre, vagy
ha aközzétetelek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményiinket. Követkeáetéseink a
fiiggetlen könywizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzelt könywizsgálati bizonyítékonalapulnak.
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okoáatjak azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást
folytatni.

a

és tartalmát, beleértve a kiegészítő
bemutatását, felépítését
mellékletben tetlközzétűeleket, valamint értékeljük aá is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az a|apul

ertete|iit az éves beszámoló átfogó

szolgfulő ügyletek és események valós bemutatása.
a

Az irrányíással megbfuott személyek fudomására hozztk- egyéb kérdésekmellett - a könywizsgálattlívezett
hatókörét és ütemeásét, a könywizsgálat

konüollnak

a

könywizsgálatunk

Debrecen, 2019. november

jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által akalmazott belső

során átalunk azonosított jelentős hirárryosságait is, ha voltak ilyenek.
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Kamar ai t ag könywía g ál ó
Debrecen, Yak Bottyán u. 54.
MKVK tagszám: 004857
mint a megbízásértfelelős partner

István ügyvezető

Könywizsgáló,
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Kft.

4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
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