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JELENTES

A Pensum Group Szolgáltatő Zrt.
(Székhelye:2161 Csomád, Kossuth utca 103.,
Cégiegyzék száma: 13-10-041830 ) részvényeseinek
Vélemény
Elvégeztiik a Pensum Group Szolgáltató Kft. (,,a Tarsasa") 2017, éü éves beszámolójának könywizsgálatát
éves beszámoló a 2017 . december
végösszege 303,780
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fordulónapra készített mérlegből

-

melyben az eszközök

azadőzott eredmény 95.047 E Ft nyereség -, és azugyanezen időponttal végződő üzleti éwe

vonatkoó eredménykimutatasból, valamint a szamviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását
kiegészíó mellékletből

amely

és fonások egyező

is

tarta]maző

ál1.

Véleménytlrkszerint a mellékelt éves beszámoló megbíáató és valós kepet ad a Társaság 2017. december 31-én
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időpontüal végződő iialeti éwe vonatkozó jövedelmi
helyzetéről a Maryarorszagon hatályos, a sámvitelről szóló 2000. éü C. törvénnyel össáangban (a továbbiakban:
,,szímviteli törvény").

Véleményalapja
Könywizsgálatunkat

a

Magyar Nemzeti Könywizsgálati

Standardokkal össáangban

és a könywizsgálata

- törvények és egyéb jogszabályok a|apján hajtothtk végre. Ezen standardok
értelmébenfennálló felelősségiink bővebb leírását jelentésiink ,l körywizsgáló éves beszámoló könyvvizsgólatáér,t

vonatkozó
való

Magyarországon haályos

felelőssége" szakasza tiltalmazza.

Függetlenek vagyunk

Könywizsgálói

a

üírsaságtól

a

vonúkozó, Magyarországon haüílyos jogszabtí,lyokban és a Maryar
hivaüís magatarüísi (etikai) szabályuról és a fegyelmi eljarásról

Kamara ,,A könywizsgrálói

sóló

szabáIyzaht'-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdésektekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete

által kiadott ,,Könywizsgáók

Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint és megfeleliimk az

uryanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Megryőádéstink, hogy az általunk megszerzatt könywizsgálati

bizonyítékelegendő és megfelelő alapot nyújt

véleménytinkhöz.

Figyelemfelhívás

Az éves beszárnoló Mszítés célja: Felhlvjtk a firyelmet a kiegészítő melléklet első oldalán található ,,Bevezetés"
szlÍraszrq amelyben bemutatasra keriil, hogy az éves besámoló utólagosan késziilt azzal a céllal, hogy a Budapesti
ÉrÉktőzsdéretörténő tőzsdei bevezetéséhezelkészítésrekertilő Tájékoáaíó részáképezze. Trársasrág a fordulónapra
vonatkozóan

a

tevékenységérőleredetileg egyszenisített beszámolót készítetümely eryszerűsített beszímoló

elfogadásra és közzétételre kerúlt hatráridőben.

Egyéb kérdések

A Pensum Group Szolgátató
beszrámolóját Ragó Veronika

Y\ft. 2017. december 31-ével v@ződő éwe vonatkozó 2017. évi eryszeríisített éves

(MKVK

tagszám: 004113) könywizsgáó

besámolóra vonatkozóan 2018. február 28.

-árr

ellenőriáe, aki ene az eryszeriísített éves

minősítés nélküli véleményt bocsátott ki.
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Egyéb információk: Az üzleti jelentés
Pensum Group Szolgátato Kft. 2017. évi üzleti jelentést utólagosan nem készített.Az (EL) 20191980 rendelet
melléklete ezt nem qaelő, Aziuleti jelentésről igy nincs jelentenivalónk.

A

1

A,vezetés és azirányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A

vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel össáangban történő és a valós bemutatas
követelményének megfelelő elkészítéséért,
valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek
tut althoz, hogy lehetővé váljon az akfu csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves
beszámoló elkészítése,

Az

éves beszámoló elkészítésesorán a vezetés felelős azért, hory felmérje a Társaságnak a vállalkozás
folytatására való képességet és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásárrak elvén alapuló éves beszámoló
összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatasának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
érvényesülésételtérő rendelkezés nem akadályozea, illetve avállalkozási tevékenységfolytatásának ellentmondó
tényező, körülmény nem áll fenn.

Azirányííással megbízott személyek felelősek

a

Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló

éves beszámoló könywizsgálatáért v alő felelőssége

A könylvizsgálat

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

akár csalásból, akáí hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket
tartalmaző fiiggetlen könywizsgálói jelentést bocsassunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de
nem garancia arra, hogy a Maglar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban elvégzett könywizsgálat

mindig feltfuja az egyébkéntlétező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalasból vagy hibából,
és lényegesnek minősülnek, ha ésszenílehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott éves besámoló alapjrán meghozott gazáasági döntéseit.

A

Maryar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerinti könywizsgálat

egésze során szakmai megítélést

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:

o

.
.
r

Azonosítjuk és felmérjük az éves beszímoló akar csalásból, akáf hibából eredő lényeges hibás állításainak
kockiaatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati
eljiárasokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékotszerziink a véleményünk
megalapozásához. A csalasból eredő lényeges hibás állítás fel nem tfuásanak kockazata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítast, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
Megismerjtik a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott köriilmények között megfelelőek, de nem
azért,hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleménytnyilvrfurítsunk.

Értokeljiik a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzénel.rlek észszerűségét.

követkeáetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részétől a vállalkozá.s folytatásanak elvén
alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könywizsgálati bizonyíték alapján arról,
hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatásfua való képességétilletően. Amennyiben
aá a következtetést vonjuk le, ho5l lényeges bizonytalanság áll fenn, fiiggetlen könywizsgálói
jelentéstinkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszárnolóban lévő kapcsolóőő kőzzétételekre, vagy
2
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ha aközzétéGlek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a

fiiggetlen könywizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak,
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okoáatjak azt, hogy a Tarsaság nem tudja a vállalkozást
folytatni.
a

Értetetltit az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépltésétés tartalmát, beleértve a kiegészítő
mellékletben tettközzetételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul
szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

a

Az

tr'anylással megb2ott személyek tudomásara hozzlk, - eryéb kerdések mellett - a könywizsgálattervezett
hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megallapíásait beleértve a Társaság által alkalmazott belső

kontollnak

a

során általunk azonosított jelentős hianyosságait is, ha voltak ilyenek.

könywizsgálatunk

Debrecen, 2019. november
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Kamarai tag könywíugóló
40j3 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Gyapjas

Könywizsgáló,
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mint a megbízásértfelelős partner
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