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Vélemény

Elvégeaiik a Pensum GrouP SzolgáItató
Kft. (,,a Trársasrág') 2016. éviévesbeszrámolójrának
könywizsgátatá! amely
éves besaímolő a2016, december
3l-i fordulónapra készített mérlegből melyben
az
eszkőzökés fonrások egyező
végösszege 153.378 EFt, az adózntteredmény
24.987 EFt nyereség -, és az u$lanezen
időponttal
vég ódő üz]eti éwe
vonatkozó eredménYkimutatásból, valamint
a szamvitnli politikalelentős elemeinek összefoglalását
tarta]mazó
kiegésátő mellékletből áll.

is

VéIeménYiinkszerint a metlékelt éves
besámoló megbíáató és valós képet ad
a Társaság 2016. december 3l_én
fennálló vagYoni és Pénáigyi helyzetéről,
valamint az ezen időponttal ,esrőaaiizleti
éwe vonatkoó jövedelrni
helYzntéről aMaguorszálgon haüÍlyos,
a szÁmvtteből szólő 2000.évi C. törvennyel össáangban
(a tovtíbbiakban:
,,szíínviteli törvény'').

Véleményalapja

a Maglu Nemzeíi Könywizsgálati Standardokkal összhangban
és a könyw izsgála,,a
Magrarországon
haüílyos - törvények és e$,éb jogszabályok
alapjanhajtotfuk végre. Ezenstandardok
értelmében fennálló felelősségtink bővebb
lelruán"jelentésiink ,Á könywizsgáIó éves
beszámoló könywizsgólatáért
va ló
l
KÖnYwizsgáaírnkat

vonatkozó

fe

ge" szakasza tartahmazza.

e l ős s é

a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatalyos jogszabrátyokban
és a Maglrar
kamara ,,A könywizsgáói hivatrás magatartási (etikai)
szabályairól és a fe*,elmi eljárásról szoló
szabályzatd'-ban, valamint az ezekbennem
rendezett kérdésektekintetében a Nemzetközi
Etikai standardok Testiilete
által kiadott
Etikai
KÓdexe"-ben
(az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerin! és
"KÖnYwizsgáIÓk
megfeleliink az
Plig8etlenek vagYunk

könywizsgálói

ugyanezen normákban szereplő további etikai
előínísoknak is.

Megryőződésiink, hogY az átalunk meg§zerzett
könywizsgátati bizonyíúekelegendő es megfelelő
alapot nyújt

véleményti:nkhöz.

Figyelemfe|hívás

Az éves beszámoló Mszítéscélja: Felhtvjlk a firyelmet
akiegészítőmelléklet első oldalrán találltató,,Bevezetés,,
szakasa4 amelyben bemutaásra keriil, hogy az éves
besaímoló utólagosan készült azzal acéllal, hogy a Budapesti

lirtéktőzsdére tÖrténő tőzsdei bevezetéséhez
elkésátésre kerülő Tájéko ztatő részétkqezzn. Társaság
a fordulónapra
vonatkozóan a tevékenységérőleredetileg egyszenisített
beszrárnolót készitett, mely egyszerűsített beszámoló
elfogadásra és közzetételre kertilt hatráridőben.

Egyéb kérdések

A Pensum Group Szolgátató Kft. 2016. december 31-ével
végndő éwe vonatkozó 2016. éNiegyszerűsített éves
besámolóját könywizsgáló nem ellenőrizte.
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Egyéb információk: Az üzleti jelentés

A

Pensum Group Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti jelentést utólagosan nem készített,Az (EI_) 20191980 rendelet 1.

melléklete ezt n§m ígaelő, Az íizleti jelentésről igy nincs jelentenivalónk.

Avezetés és az irányítással megbízott szeméIyek felelőssége az éve§ 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

tatt althoz, hogy lehetővé váljon az akátr csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves
beszámoló elkészítése.

Az

éves beszámoló elkészítésesorán a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás
való képességétés az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folyátásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásanak elvén alapuló éves beszámoló
összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
érvényesülésételtérő rendelkezés nem akalályozz4 illetve avállalkozási tevékenységfolytatasának ellentmondó
folytatrásrára

tényező,körülmény nem á1l fenn,

Aziránytással megbízott személyek felelősek

a

Társaság pénnlgyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló

éves beszámoló könywizsgálatáért való felelőssége

A könywizsgálat

során célunk kellő bizonyosságot szeremi arról, hogy az éves beszámoló egésze nem twtalmaz

akáí hibából eredő lényeges hibás állítast, valamint az, hogy ennek alapjá,n a véleményünket
jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de
nem garancia arra, hogy a Marym Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban elvégzett könywizsgálat
mindig feltá4aazegyébként létező lényeges hibás állításí. Ahibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából,
és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lebet az a vátakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
akrár csalásból,

tartalmazó fiiggetlen könywizsgálói

befolyásolhatjákafelhasmálók

A

adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasfui döntéseit.

Maryar Nemzeti Könywizsgálati Starrdardok szerinti könywizsgálat

egésze során szakmai megítélést

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:

o

Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akar csalásból, akáí hibából eredö lényeges hibás állításainak
kockázatait, kialakítjuk és végrehajtj uk az ezen kockiázatok kezelésére alkalmas könywizsgáLlati
e§árásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékotszerztink a véleményünk
megalapozásához, A csalasból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásanak kockéaata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalas magában foglalhat összejátszást,

o
.
r

hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

Megismerjük a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azrut,hogy a Tarsaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleménytnyilvánítsunk,
Érteketlük a vezetés által alkalmazott száínviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 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 kétségetvethetnek fel a Tarsaság vállalkozás folytatásara való képességétilletően. Amennyiben
2
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aá a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonyta|anság áll fenn, fiiggetlen könrlrizsgal,:i
jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételeki., \3a.
ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Köretken3,!3s..:_,.. :
jelentésünk dátumáig megszeízett könylvizsgálati bizon1 ítékona_ai-,.-,-,
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt,hogy a Társaság nem fud_ia a \a;_._r,:z-.:
fiiggetlen könyr.vizsgálói
folytatni.
a

ertetetltit az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítésétés tartalmát,

beleérn

ea

kiegesz,::

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éyes beszámolóban teljesül-e az alapu.
szolgálő ügyletek és események valós bemutatása.
a

Az lrínyíással megbízott

személyek tudomasára hozzuk - egyéb kérdésekmellett - a könyr,vizsgálat ten,ezen
hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megállapíásait, beleértve a Társaság álíal alkalmauott belső
kontrol]nak a könywizsgálafunk

Debrecen, 2019. november

sorárr általunk azonosított jelentős hiárryosságait is, ha voltak ilyenek.
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