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JELENTÉS

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

Cégiegyzékszáma: 13-10-041830 ) részvényeseinek
Vélemény
Elvégeztiik a Pensum Group Szolgáltató

Zrt

(,,a Társasag') 2018.

08.0l-től L2,3I-ig tartó időszakról készült éves

amely éves beszámoló a 2018, december 31-i fordulónapra készített mérlegből melyben az eszközök és fonások egeó végösszege 443.823EFt"azadőzotteredmény 12.I72E Ftnyereség -,ésaz
us/anezen időponttal végződő iizleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelenós

beszámolójrának

könywizsgálatá!

is tartalmaó kiegészítő mellékletből ráll.

elemeinek összefoglalását

Véleményiink szerint a mellékelt éves besámoló megbíáató és valós képet ad a Társaság 2018. december 3l-én
fennálló va5loni és pénzügyi helyzstétől, valamint az ezÉílidőponttat végződő iizleti éwe vonatkozó jövedelmi
helyzntérőI a Magyarországon hatályos, a sámvitelről szóló 2000, évi C. törvénnyel össáangban (a továbbiakban:
,,§zámviteli üirvény").

Véleményalapja

t

Standardokkal össáangban és a könywizsgálaía
vonatkozó - Magyarországon haályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok
értelmében fennálló felelősségiink bővebb lelrásáújelentéstink ,l kbnywizsgáló éves beszámoló könlwizsgálatáért

Könywizsgáatunkat

v

a Magya

al ó fe l e l ő s s ége" szakasza

Nemzeti Könywizsgálati

tuámazza.

vonatkoző, Maryarországon haáyos jogszabályokban és a Maryar
Könywizsgálói Kamara ,,A könywizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabáIyakől és a fe5,elmi eljánásról szóló
szabályzald'-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdésektekintetében aNemzetközi Etikai Standardok Testtilete
Etikai Kódexe"_ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleliink az
rá]tat kiadott ,§önywizsgálók
Függetlenek vagrunk

a

trársaságtól

a

ugyanezen normákban szereplő úovábbi etikai előírrásoknak is,

Megryőódésiink, hory az

áltah;mk megsz§rzett

könywizsgáati bizonyíék elegendő és megfelelő alapot nyujt

véleményiinkhöz.

Figyelemfelhívás

Az éves beszámoló Mszítéscélia: Felhiillk a figyelmet a kiegészíó melléklet első oldalán található ,Bevezetéso'
sz*aszra, amelyben bemutatasra keriil, hory az éves besámoló utólagosan készült az.za), a céllal, hory a Budapesti
Ertéktőzsdére történő tőzsdei bevezetéséhez elkészítésrekerülő Trájékoztató részetképezzs.Társaság a fordulónapra
vonatkozóan a tevékenységérőleredetileg egyszenísített beszámolót készített, mety eryszerűsített beszámoló
elfogadasra és közzétáelre került határidőben

áalalallás hatasa, Felhivluk a íigyelrnet a kiegészítő melléklet,J. Általrános ismertető" fejezntére ahol bemutatásra
kerül, hogy a társasag átalakult (üírsasfui formaválás volt 20l8.07.31-én). Felhívjuk a figyelmet ah'tegészlltő
melléklet ,JII. Vállalkozás sajátosságai - Saját tőke' fejezatse, a}rol bemutaíísrakerül, hogy a ársaság átalakulasa
miatt a saját tőke szerkezete, horyan változott, Felhívjuk a firyelmet a kiegészítő melléklet ,,VI. EGYEB
KIEGÉSZÍTÉS"fejezetére, ahol bemutatásra kerül, hory a társaság átalakulása miatt az eredménykimutatlísban
bemutatott időszak törtidőszak

(2018.08.01-2018.12.31.), valamint a mérleg és eredménykimutatás elŐző évi adaíai az

átalakulás időpontjrára (2013.07.31.) vonatkomak, ezsrt az éves szírrtúösszehasonlíthatósrág
alapok éves szinten is be lettek mutatva

Véleményünk nincs minősítve e kérdések vonatkozásában.
,]-

érdekébena viszonyítási
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Egyób kérdések

A Pensum Group

Szolgáltató Zrt. 2018. december 3l-ével végndő évre vonatkozó 2018. 08.0l-től l2.3l-ig taftó
időszakról készült e$lszenisített éves beszámolóját, mi könywizsgáatuk és Gyapjas István (MKVK tagsnm:
004857) könywizsgáó

ellertőizte, aki erre az egysza(lsített éves beszímolóra vonatkozpan 2019. május 20. -án

minősítés nélkiili fi$,elernfelhívó véleményt bocsátott ki.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

A

Pensum Group Szolgáltató Zrt.2018. évi üzleti jelentést utólagosan nem készített,Az @L} 20191980 rendelet
melléklete eztne,rfikjaelő.Az íizletijelentésről igy nincs jelentenivalónk.

l

Avezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A

vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért,
valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
twt ahhoz, hogy lehetővé vájon az akár csalásból, akár hibábóI eredő lényeges hibás állltástől mentes éves
beszámoló

elkészítése.

?

Az

éves beszámoló elkészítésesorán a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Tarsaságnak a vállalkozás
folytatására való képességétés az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával

kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló
összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásrának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
érvényesülésételtérő rendelkezés nem akadályozza, illetve avállalkozási tevékenységfolytatásának ellentmondó
tényező, körülmény nem áll fenn.

Azirényitással megbízott személyek felelősek

a

Társaság pénangyi beszárnolási folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló

éves beszámoló könywizsgálatáért va|ő felelőssége

A könywizsgálat

során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszárnoló egésze nem tartalmaz

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleménytirrket
tartalmaző fliggetlen könylvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de
nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Körywvizsgálati Standardokkal össáangban elvégzett könywizsgálat

mindig feltárja az egyébkéntlétező lényeges hibás állít{á§t. A hibás ál|ítások eredhetnek csalásból vagy hibából,
és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a váxakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatjék afelbasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A

Ma$lar Nemzeti könywizsgálati

standardok szerinti könywizsgálat

egésze során szakmai megítélést

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:

r

Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibá§ állítasainak
kockáaatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockazatok kezelésére alkalmas könywizsgálati
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati
megalapozásíú1,oz,

A csalásból eredő lényeges hibás

állítrás

fel nem taíő§énakkgckázata nagyobb, mint a

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,

o

bizonyítékotszerzünk a véleményünk

hamisíttíst,szándékos kihagyasokat, téves

nyilatkozatokaí, vaw a belső kontroll felülírását.

Megismerjtik a könywizsgáIat

szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
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könywizsgálati

eljárásokat tervezziiLrrk meg, am€lyek az adotl körülmények között megfelelőek, de nem
azért,hogy a Tfusaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleménytnyilvánítsunk.

a

Értete|Ut a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétetelek észszerűségét.

a

Követkeáetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló éves beszámoló összeállíüísa, valamint a megszerzett könywizsgálati bizonyíték alapjan anól,
hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentős kétséget vethetrrek fel a Tarsaság vállalkozás folytatására való képességétilletően, Amennyiben
aá a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fiiggetlen könywizsgálói
jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy
ha aközzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniink kell véleményiinket. Követkeáetéseink a
ffiggetlen könywizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak.
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okoáatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást
folytatni.

az éves beszámoló átfogó bemutaíÁsát, felépítésétés tartalmát, beleértve a kiegészítő
mellékletben teltközzéteteleket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul
szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

a

nrtetetltit<

a

Az iranyítással megbízott személyek tudomás.íra hozzuk - egyéb kérdésekmellett - a könywizsgálat
hatókörét és ütemezesét a

kontollnak

a

könlwvizsgálaturrk

Debreceno 2019. november

soran általunk azonosított jelentős hirányosságait is, ha voltak ilyenek.
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as István iigyvezető

Kamarai tag könywizsgáló
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