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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Csepel Holding Nyrt. részvényesei részére

Korlátozott vélemény az összevont (konszolidált) éves beszámolóról
Elvégeztük a Csepel Holding Nyrt. ("a Társaság") 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak
könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2016. december 31-i fordulónapra készített
konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 723 014 E Ft, , és
az ugyanezen időponttal végződő konszolidált üzleti évre vonatkozó konszolidált átfogó
eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó nettó eredmény -254 384 EFt (veszteség) –
konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a
jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.
Véleményünk szerint a Korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdés hatásait kivéve a
mellékelt összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Csepel
Holding Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozásai 2016. december 31-én fennálló együttes
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó együttes
jövedelmi helyzetéről az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardokkal összhangban.
A korlátozott vélemény alapja
Ahogyan a „Magyarázó információk” 4. pontjában, a társaság vállalkozás elvével kapcsolatos
bizonytalanság felmérése pontjában, kifejtésre került, a Társaság szállító és adó tartozásainak lejárt,
felhalmozott egyenlege a fordulónapon 828 mHuf volt. A lejárt tartozások rendezése nem
biztosított, ezek a „Magyarázó információk” fenti pontjában ismertetett Distributed Generating
Company Ltd.-vel kötött turbina project megvalósulásán és az Al Hikma automatizált parkoló
rendszer folytatásától függ.
Ez a helyzet azt jelzi, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, amely jelentős kétséget vethet fel a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. A pénzügyi kimutatások ezt
a kérdést nem teszik közzé megfelelően.
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A
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könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza
tartalmazza.
A konszolidáltpénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó,
Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól,
és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt korlátozott véleményünkhöz.
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk
szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások általunk végzett
könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett
könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során
vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. „A vállalkozás
folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság” szakaszban leírt kérdésen felül az alábbiakban
kifejtett kérdéseket határoztuk meg a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú
könyvvizsgálati kérdésekként.
Teljesítettük „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakaszban
leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel kapcsolatosakat is. Ennek
megfelelően a könyvvizsgálatunk magába foglalta az éves beszámolóban foglalt lényeges hibás
állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk alapján kialakított eljárásoknak a végrehajtását. A
könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket célzóan végrehajtott
eljárásokat is – nyújtanak alapot az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület

A társaság eszközértékének 54%-át a készletek
mérlegsor alkotja. A készletek értékelése fontos
könyvvizsgálati terület. A saját termelésű
készletek esetében az önköltségszámítási
szabályzat alapján határozzák meg az aktívált
értéket. A vezetés évente értékeli, hogy
szükséges-e értékvesztés elszámolása.

A területhez tartozó kapcsolódó könyvvizsgálati
eljárások
Könyvvizsgálati eljárásaink magukba foglalják
a Társaság által alkalmazott értékelési eljárások
megítélését és annak az Európai Unió által
elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok előírásainak megfelelő bemutatását
a kiegészítő mellékletben.
A
Társaság
a
készletekre
vonatkozó
tájékoztatást a magyarázó információk 17.
pontjában mutatja be.
A fenti vizsgálatok eredményeként
azonosítottunk lényeges problémát.

nem

Egyéb információk: A konszolidált üzleti jelentés
Az egyéb információk a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi konszolidált üzleti jelentéséből állnak. A
vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában
az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a konszolidált üzleti jelentésre.
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A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi
felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a
konszolidált üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat
során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást
tartalmaz.
A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk
továbbá a konszolidált üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy a konszolidált
üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
összhangban készült-e.
Mivel a társaság átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség tagállamának szabályozott
piacára kereskedésre befogadták, ezért az üzleti jelentésről szóló véleményünknek ki kell terjednie a
számviteli törvény 95/B. (2) bekezdés e) és f) pontjában szereplő információkra és nyilatkoznunk
kell arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B (2) bekezdés a) d) és g) pontjában említett
információkat.
Véleményünk szerint a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi üzleti jelentése, beleértve a számviteli
törvény 95/B. § (2) e) és f) pontjai által előírt információkat is összhangban van a Csepel Holding
Nyrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival
összhangban készült.
Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában
előírt véleményt.
Továbbá nyilatkozunk, hogy a Társaság rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B.§ (2)
bekezdés a)-d) és g) pontja szerint előírt információkat.
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges
hibás állítás) a konszolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás
állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardokkal összhangban összhangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítástól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.
A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az
esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az
üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
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A könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált pénzügyi
kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és
lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott
gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
- Azonosítjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás
állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában
foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó
közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják
azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.
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Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a
függetlenségre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan
kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket,
valamint, ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is.
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat,
amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során
és amelyek íly módon kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek. Ezeket a
kérdéseket a könyvvizsgálói jelentésünkben is bemutatjuk, hacsak jogszabály nem tiltja kifejezetten
adott kérdés nyilvános bemutatását vagy – rendkívül ritka esetben – nem döntünk úgy, hogy
valamely ügyet nem lehet kommunikálni, mert ésszerű várokozások alapján annak hátrányos
következményi súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Budapest, 2017. április 27.

Nagy Judit
ügyvezető igazgató
Mobilconsult Kft.
1106,Budapest, Fehér út 10.
MKVK eng. sz.: 001168

Nagy Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007070
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Csepel Holding Nyrt. részvényesei részére

Korlátozott vélemény az összevont (konszolidált) éves beszámolóról
Elvégeztük a Csepel Holding Nyrt. ("a Társaság") 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak
könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2016. december 31-i fordulónapra készített
konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 723 014 E Ft, , és
az ugyanezen időponttal végződő konszolidált üzleti évre vonatkozó konszolidált átfogó
eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó nettó eredmény -254 384 EFt (veszteség) –
konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a
jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.
Véleményünk szerint a Korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdés hatásait kivéve a
mellékelt összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Csepel
Holding Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozásai 2016. december 31-én fennálló együttes
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó együttes
jövedelmi helyzetéről az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardokkal összhangban.
A korlátozott vélemény alapja
Ahogyan a „Magyarázó információk” 4. pontjában, a társaság vállalkozás elvével kapcsolatos
bizonytalanság felmérése pontjában, kifejtésre került, a Társaság szállító és adó tartozásainak lejárt,
felhalmozott egyenlege a fordulónapon 828 mHuf volt. A lejárt tartozások rendezése nem
biztosított, ezek a „Magyarázó információk” fenti pontjában ismertetett Distributed Generating
Company Ltd.-vel kötött turbina project megvalósulásán és az Al Hikma automatizált parkoló
rendszer folytatásától függ.
Ez a helyzet azt jelzi, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, amely jelentős kétséget vethet fel a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. A pénzügyi kimutatások ezt
a kérdést nem teszik közzé megfelelően.
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A
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könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza
tartalmazza.
A konszolidáltpénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó,
Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól,
és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt korlátozott véleményünkhöz.
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk
szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások általunk végzett
könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett
könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során
vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. „A vállalkozás
folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság” szakaszban leírt kérdésen felül az alábbiakban
kifejtett kérdéseket határoztuk meg a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú
könyvvizsgálati kérdésekként.
Teljesítettük „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakaszban
leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel kapcsolatosakat is. Ennek
megfelelően a könyvvizsgálatunk magába foglalta az éves beszámolóban foglalt lényeges hibás
állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk alapján kialakított eljárásoknak a végrehajtását. A
könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket célzóan végrehajtott
eljárásokat is – nyújtanak alapot az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület

A társaság eszközértékének 54%-át a készletek
mérlegsor alkotja. A készletek értékelése fontos
könyvvizsgálati terület. A saját termelésű
készletek esetében az önköltségszámítási
szabályzat alapján határozzák meg az aktívált
értéket. A vezetés évente értékeli, hogy
szükséges-e értékvesztés elszámolása.

A területhez tartozó kapcsolódó könyvvizsgálati
eljárások
Könyvvizsgálati eljárásaink magukba foglalják
a Társaság által alkalmazott értékelési eljárások
megítélését és annak az Európai Unió által
elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok előírásainak megfelelő bemutatását
a kiegészítő mellékletben.
A
Társaság
a
készletekre
vonatkozó
tájékoztatást a magyarázó információk 17.
pontjában mutatja be.
A fenti vizsgálatok eredményeként
azonosítottunk lényeges problémát.

nem

Egyéb információk: A konszolidált üzleti jelentés
Az egyéb információk a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi konszolidált üzleti jelentéséből állnak. A
vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában
az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a konszolidált üzleti jelentésre.
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A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi
felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a
konszolidált üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat
során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást
tartalmaz.
A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk
továbbá a konszolidált üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy a konszolidált
üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
összhangban készült-e.
Mivel a társaság átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség tagállamának szabályozott
piacára kereskedésre befogadták, ezért az üzleti jelentésről szóló véleményünknek ki kell terjednie a
számviteli törvény 95/B. (2) bekezdés e) és f) pontjában szereplő információkra és nyilatkoznunk
kell arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B (2) bekezdés a) d) és g) pontjában említett
információkat.
Véleményünk szerint a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi üzleti jelentése, beleértve a számviteli
törvény 95/B. § (2) e) és f) pontjai által előírt információkat is összhangban van a Csepel Holding
Nyrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival
összhangban készült.
Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában
előírt véleményt.
Továbbá nyilatkozunk, hogy a Társaság rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B.§ (2)
bekezdés a)-d) és g) pontja szerint előírt információkat.
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges
hibás állítás) a konszolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás
állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardokkal összhangban összhangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítástól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.
A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az
esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az
üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
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A könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált pénzügyi
kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és
lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott
gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
- Azonosítjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás
állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában
foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó
közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják
azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.
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Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a
függetlenségre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan
kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket,
valamint, ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is.
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat,
amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során
és amelyek íly módon kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek. Ezeket a
kérdéseket a könyvvizsgálói jelentésünkben is bemutatjuk, hacsak jogszabály nem tiltja kifejezetten
adott kérdés nyilvános bemutatását vagy – rendkívül ritka esetben – nem döntünk úgy, hogy
valamely ügyet nem lehet kommunikálni, mert ésszerű várokozások alapján annak hátrányos
következményi súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Budapest, 2017. április 27.

Nagy Judit
ügyvezető igazgató
Mobilconsult Kft.
1106,Budapest, Fehér út 10.
MKVK eng. sz.: 001168

Nagy Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007070

5

«

MOBILCONSULT »
KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT
A L A P Í T Á S É V E : 1991
1106 Budapest, Fehér út 10. (WHITEOFFICE II.em 206.)
Telefon/Fax: 215-2543; E-mail: mobilconsult@mobilconsult.hu
Cg.: 01-09-079760

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Csepel Holding Nyrt. részvényesei részére

Korlátozott vélemény az összevont (konszolidált) éves beszámolóról
Elvégeztük a Csepel Holding Nyrt. ("a Társaság") 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak
könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2016. december 31-i fordulónapra készített
konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 723 014 E Ft, , és
az ugyanezen időponttal végződő konszolidált üzleti évre vonatkozó konszolidált átfogó
eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó nettó eredmény -254 384 EFt (veszteség) –
konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a
jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.
Véleményünk szerint a Korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdés hatásait kivéve a
mellékelt összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Csepel
Holding Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozásai 2016. december 31-én fennálló együttes
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó együttes
jövedelmi helyzetéről az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardokkal összhangban.
A korlátozott vélemény alapja
Ahogyan a „Magyarázó információk” 4. pontjában, a társaság vállalkozás elvével kapcsolatos
bizonytalanság felmérése pontjában, kifejtésre került, a Társaság szállító és adó tartozásainak lejárt,
felhalmozott egyenlege a fordulónapon 828 mHuf volt. A lejárt tartozások rendezése nem
biztosított, ezek a „Magyarázó információk” fenti pontjában ismertetett Distributed Generating
Company Ltd.-vel kötött turbina project megvalósulásán és az Al Hikma automatizált parkoló
rendszer folytatásától függ.
Ez a helyzet azt jelzi, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, amely jelentős kétséget vethet fel a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. A pénzügyi kimutatások ezt
a kérdést nem teszik közzé megfelelően.
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A
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könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza
tartalmazza.
A konszolidáltpénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó,
Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól,
és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt korlátozott véleményünkhöz.
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk
szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások általunk végzett
könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett
könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során
vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. „A vállalkozás
folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság” szakaszban leírt kérdésen felül az alábbiakban
kifejtett kérdéseket határoztuk meg a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú
könyvvizsgálati kérdésekként.
Teljesítettük „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakaszban
leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel kapcsolatosakat is. Ennek
megfelelően a könyvvizsgálatunk magába foglalta az éves beszámolóban foglalt lényeges hibás
állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk alapján kialakított eljárásoknak a végrehajtását. A
könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket célzóan végrehajtott
eljárásokat is – nyújtanak alapot az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület

A társaság eszközértékének 54%-át a készletek
mérlegsor alkotja. A készletek értékelése fontos
könyvvizsgálati terület. A saját termelésű
készletek esetében az önköltségszámítási
szabályzat alapján határozzák meg az aktívált
értéket. A vezetés évente értékeli, hogy
szükséges-e értékvesztés elszámolása.

A területhez tartozó kapcsolódó könyvvizsgálati
eljárások
Könyvvizsgálati eljárásaink magukba foglalják
a Társaság által alkalmazott értékelési eljárások
megítélését és annak az Európai Unió által
elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok előírásainak megfelelő bemutatását
a kiegészítő mellékletben.
A
Társaság
a
készletekre
vonatkozó
tájékoztatást a magyarázó információk 17.
pontjában mutatja be.
A fenti vizsgálatok eredményeként
azonosítottunk lényeges problémát.

nem

Egyéb információk: A konszolidált üzleti jelentés
Az egyéb információk a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi konszolidált üzleti jelentéséből állnak. A
vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában
az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a konszolidált üzleti jelentésre.
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A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi
felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a
konszolidált üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat
során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást
tartalmaz.
A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk
továbbá a konszolidált üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy a konszolidált
üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
összhangban készült-e.
Mivel a társaság átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség tagállamának szabályozott
piacára kereskedésre befogadták, ezért az üzleti jelentésről szóló véleményünknek ki kell terjednie a
számviteli törvény 95/B. (2) bekezdés e) és f) pontjában szereplő információkra és nyilatkoznunk
kell arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B (2) bekezdés a) d) és g) pontjában említett
információkat.
Véleményünk szerint a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi üzleti jelentése, beleértve a számviteli
törvény 95/B. § (2) e) és f) pontjai által előírt információkat is összhangban van a Csepel Holding
Nyrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival
összhangban készült.
Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában
előírt véleményt.
Továbbá nyilatkozunk, hogy a Társaság rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B.§ (2)
bekezdés a)-d) és g) pontja szerint előírt információkat.
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges
hibás állítás) a konszolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás
állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardokkal összhangban összhangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítástól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.
A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az
esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az
üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
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A könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált pénzügyi
kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és
lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott
gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
- Azonosítjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás
állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában
foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó
közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják
azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.
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Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a
függetlenségre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan
kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket,
valamint, ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is.
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat,
amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során
és amelyek íly módon kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek. Ezeket a
kérdéseket a könyvvizsgálói jelentésünkben is bemutatjuk, hacsak jogszabály nem tiltja kifejezetten
adott kérdés nyilvános bemutatását vagy – rendkívül ritka esetben – nem döntünk úgy, hogy
valamely ügyet nem lehet kommunikálni, mert ésszerű várokozások alapján annak hátrányos
következményi súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Budapest, 2017. április 27.

Nagy Judit
ügyvezető igazgató
Mobilconsult Kft.
1106,Budapest, Fehér út 10.
MKVK eng. sz.: 001168

Nagy Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007070
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Csepel Holding Nyrt. részvényesei részére

Korlátozott vélemény az összevont (konszolidált) éves beszámolóról
Elvégeztük a Csepel Holding Nyrt. ("a Társaság") 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak
könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2016. december 31-i fordulónapra készített
konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 723 014 E Ft, , és
az ugyanezen időponttal végződő konszolidált üzleti évre vonatkozó konszolidált átfogó
eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó nettó eredmény -254 384 EFt (veszteség) –
konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a
jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.
Véleményünk szerint a Korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdés hatásait kivéve a
mellékelt összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Csepel
Holding Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozásai 2016. december 31-én fennálló együttes
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó együttes
jövedelmi helyzetéről az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardokkal összhangban.
A korlátozott vélemény alapja
Ahogyan a „Magyarázó információk” 4. pontjában, a társaság vállalkozás elvével kapcsolatos
bizonytalanság felmérése pontjában, kifejtésre került, a Társaság szállító és adó tartozásainak lejárt,
felhalmozott egyenlege a fordulónapon 828 mHuf volt. A lejárt tartozások rendezése nem
biztosított, ezek a „Magyarázó információk” fenti pontjában ismertetett Distributed Generating
Company Ltd.-vel kötött turbina project megvalósulásán és az Al Hikma automatizált parkoló
rendszer folytatásától függ.
Ez a helyzet azt jelzi, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, amely jelentős kétséget vethet fel a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. A pénzügyi kimutatások ezt
a kérdést nem teszik közzé megfelelően.
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A
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könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza
tartalmazza.
A konszolidáltpénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó,
Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól,
és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt korlátozott véleményünkhöz.
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk
szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások általunk végzett
könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett
könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során
vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. „A vállalkozás
folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság” szakaszban leírt kérdésen felül az alábbiakban
kifejtett kérdéseket határoztuk meg a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú
könyvvizsgálati kérdésekként.
Teljesítettük „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakaszban
leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel kapcsolatosakat is. Ennek
megfelelően a könyvvizsgálatunk magába foglalta az éves beszámolóban foglalt lényeges hibás
állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk alapján kialakított eljárásoknak a végrehajtását. A
könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket célzóan végrehajtott
eljárásokat is – nyújtanak alapot az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület

A társaság eszközértékének 54%-át a készletek
mérlegsor alkotja. A készletek értékelése fontos
könyvvizsgálati terület. A saját termelésű
készletek esetében az önköltségszámítási
szabályzat alapján határozzák meg az aktívált
értéket. A vezetés évente értékeli, hogy
szükséges-e értékvesztés elszámolása.

A területhez tartozó kapcsolódó könyvvizsgálati
eljárások
Könyvvizsgálati eljárásaink magukba foglalják
a Társaság által alkalmazott értékelési eljárások
megítélését és annak az Európai Unió által
elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok előírásainak megfelelő bemutatását
a kiegészítő mellékletben.
A
Társaság
a
készletekre
vonatkozó
tájékoztatást a magyarázó információk 17.
pontjában mutatja be.
A fenti vizsgálatok eredményeként
azonosítottunk lényeges problémát.

nem

Egyéb információk: A konszolidált üzleti jelentés
Az egyéb információk a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi konszolidált üzleti jelentéséből állnak. A
vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában
az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a konszolidált üzleti jelentésre.
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A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi
felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a
konszolidált üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat
során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást
tartalmaz.
A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk
továbbá a konszolidált üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy a konszolidált
üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
összhangban készült-e.
Mivel a társaság átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség tagállamának szabályozott
piacára kereskedésre befogadták, ezért az üzleti jelentésről szóló véleményünknek ki kell terjednie a
számviteli törvény 95/B. (2) bekezdés e) és f) pontjában szereplő információkra és nyilatkoznunk
kell arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B (2) bekezdés a) d) és g) pontjában említett
információkat.
Véleményünk szerint a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi üzleti jelentése, beleértve a számviteli
törvény 95/B. § (2) e) és f) pontjai által előírt információkat is összhangban van a Csepel Holding
Nyrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival
összhangban készült.
Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában
előírt véleményt.
Továbbá nyilatkozunk, hogy a Társaság rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B.§ (2)
bekezdés a)-d) és g) pontja szerint előírt információkat.
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges
hibás állítás) a konszolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás
állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardokkal összhangban összhangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítástól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.
A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az
esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az
üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
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A könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált pénzügyi
kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és
lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott
gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
- Azonosítjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás
állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában
foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó
közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják
azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.
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Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a
függetlenségre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan
kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket,
valamint, ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is.
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat,
amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során
és amelyek íly módon kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek. Ezeket a
kérdéseket a könyvvizsgálói jelentésünkben is bemutatjuk, hacsak jogszabály nem tiltja kifejezetten
adott kérdés nyilvános bemutatását vagy – rendkívül ritka esetben – nem döntünk úgy, hogy
valamely ügyet nem lehet kommunikálni, mert ésszerű várokozások alapján annak hátrányos
következményi súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Budapest, 2017. április 27.

Nagy Judit
ügyvezető igazgató
Mobilconsult Kft.
1106,Budapest, Fehér út 10.
MKVK eng. sz.: 001168

Nagy Judit
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 007070
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Csepel Holding Nyrt. részvényesei részére

Korlátozott vélemény az összevont (konszolidált) éves beszámolóról
Elvégeztük a Csepel Holding Nyrt. ("a Társaság") 2016. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak
könyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2016. december 31-i fordulónapra készített
konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1 723 014 E Ft, , és
az ugyanezen időponttal végződő konszolidált üzleti évre vonatkozó konszolidált átfogó
eredménykimutatásból – melyben a részvényesekre jutó nettó eredmény -254 384 EFt (veszteség) –
konszolidált saját tőke változás kimutatásból és konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a
jelentős számviteli politikák összefoglalásából és az egyéb magyarázó információkból állnak.
Véleményünk szerint a Korlátozott vélemény alapja szakaszban leírt kérdés hatásait kivéve a
mellékelt összevont (konszolidált) pénzügyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a Csepel
Holding Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozásai 2016. december 31-én fennálló együttes
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó együttes
jövedelmi helyzetéről az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardokkal összhangban.
A korlátozott vélemény alapja
Ahogyan a „Magyarázó információk” 4. pontjában, a társaság vállalkozás elvével kapcsolatos
bizonytalanság felmérése pontjában, kifejtésre került, a Társaság szállító és adó tartozásainak lejárt,
felhalmozott egyenlege a fordulónapon 828 mHuf volt. A lejárt tartozások rendezése nem
biztosított, ezek a „Magyarázó információk” fenti pontjában ismertetett Distributed Generating
Company Ltd.-vel kötött turbina project megvalósulásán és az Al Hikma automatizált parkoló
rendszer folytatásától függ.
Ez a helyzet azt jelzi, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, amely jelentős kétséget vethet fel a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. A pénzügyi kimutatások ezt
a kérdést nem teszik közzé megfelelően.
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A
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könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza
tartalmazza.
A konszolidáltpénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó,
Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól,
és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt korlátozott véleményünkhöz.
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk
szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások általunk végzett
könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett
könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során
vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. „A vállalkozás
folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság” szakaszban leírt kérdésen felül az alábbiakban
kifejtett kérdéseket határoztuk meg a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú
könyvvizsgálati kérdésekként.
Teljesítettük „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakaszban
leírt felelősségünket, beleértve az alább részletezett kérdésekkel kapcsolatosakat is. Ennek
megfelelően a könyvvizsgálatunk magába foglalta az éves beszámolóban foglalt lényeges hibás
állításokra vonatkozó kockázatbecslésünk alapján kialakított eljárásoknak a végrehajtását. A
könyvvizsgálati eljárásaink eredményei – beleértve az alábbi kérdéseket célzóan végrehajtott
eljárásokat is – nyújtanak alapot az éves beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati terület

A társaság eszközértékének 54%-át a készletek
mérlegsor alkotja. A készletek értékelése fontos
könyvvizsgálati terület. A saját termelésű
készletek esetében az önköltségszámítási
szabályzat alapján határozzák meg az aktívált
értéket. A vezetés évente értékeli, hogy
szükséges-e értékvesztés elszámolása.

A területhez tartozó kapcsolódó könyvvizsgálati
eljárások
Könyvvizsgálati eljárásaink magukba foglalják
a Társaság által alkalmazott értékelési eljárások
megítélését és annak az Európai Unió által
elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok előírásainak megfelelő bemutatását
a kiegészítő mellékletben.
A
Társaság
a
készletekre
vonatkozó
tájékoztatást a magyarázó információk 17.
pontjában mutatja be.
A fenti vizsgálatok eredményeként
azonosítottunk lényeges problémát.

nem

Egyéb információk: A konszolidált üzleti jelentés
Az egyéb információk a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi konszolidált üzleti jelentéséből állnak. A
vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában
az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a konszolidált üzleti jelentésre.
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A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi
felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a
konszolidált üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat
során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást
tartalmaz.
A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk
továbbá a konszolidált üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy a konszolidált
üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
összhangban készült-e.
Mivel a társaság átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség tagállamának szabályozott
piacára kereskedésre befogadták, ezért az üzleti jelentésről szóló véleményünknek ki kell terjednie a
számviteli törvény 95/B. (2) bekezdés e) és f) pontjában szereplő információkra és nyilatkoznunk
kell arról, hogy rendelkezésre bocsátották-e a 95/B (2) bekezdés a) d) és g) pontjában említett
információkat.
Véleményünk szerint a Csepel Holding Nyrt. 2016. évi üzleti jelentése, beleértve a számviteli
törvény 95/B. § (2) e) és f) pontjai által előírt információkat is összhangban van a Csepel Holding
Nyrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival
összhangban készült.
Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a konszolidált üzleti jelentésre
vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában
előírt véleményt.
Továbbá nyilatkozunk, hogy a Társaság rendelkezésre bocsátotta a számviteli törvény 95/B.§ (2)
bekezdés a)-d) és g) pontja szerint előírt információkat.
A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges
hibás állítás) a konszolidált üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás
állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős a pénzügyi kimutatások az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardokkal összhangban összhangban történő és a valós bemutatás
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állítástól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.
A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően
közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a
vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az
esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az
üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
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A könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált pénzügyi
kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást,
valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést
bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és
lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott
gazdasági döntéseit.
Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:
- Azonosítjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás
állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában
foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását;
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,
amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó
közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell
véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják
azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát,
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk
azonosított jelentős hiányosságait is.
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Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a
függetlenségre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan
kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket,
valamint, ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is.
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat,
amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során
és amelyek íly módon kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdéseknek minősülnek. Ezeket a
kérdéseket a könyvvizsgálói jelentésünkben is bemutatjuk, hacsak jogszabály nem tiltja kifejezetten
adott kérdés nyilvános bemutatását vagy – rendkívül ritka esetben – nem döntünk úgy, hogy
valamely ügyet nem lehet kommunikálni, mert ésszerű várokozások alapján annak hátrányos
következményi súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Budapest, 2017. április 27.
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