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FUGGETLEN KoNYvVIZSGAL6I JELENTES

A P6csi Vagyonhasznosit6 Zrt r6sztt6nyes6nek

V6lem6ny

Elvdgezttik a P6csi Vagyonhasznosit6 Zrt ("a T6rsas6g") 2016. 6vi 6ves beszrlmol6j6nak
kdnywizsgfiatifi, amely 6ves besz6mo16 a2016. december 31-i fordul6naprakeszitett m6rlegb6l -
melyben az eszkozok 6s forr6sok egyezo v6gcisszege 26.683.473 ezer Ft, az ad6zott eredm6ny
286.118 ezer Ft
eredmdnykimutat6sb6l, valamint a sz6mviteli politika jelent6s elemeinek osszefoglaliisrit is
tartalmazo kie g6szito mell6kletbol 6ll.

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt 6ves besziimol6 megbfzhat6 6s val6s k6pet ad a Ttirsas6g 2016.
december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s pdnziigyi helyzeter5l, valamint az ezen id6ponttal vdgzodo
iizleti 6we vonatkoz6 j<ivedelmi helyzeter6l a Magyarorszdgon hat6lyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000.
6vi C. tcirvdnnyel cisszhangban (a tov6bbiakban: ,,szimviteli tdrv6ny").

A v6lem6ny alapja B

K<inywizsgSlatunkat a Magyar Nemzeti Kcinywizsgalati Standardokkal <isszhangban 6s a
kcinywizsgiiatra vonatkoz6 - MagyarorszSgon hat6lyos - torv6nyek 6s egy6b jogszabillyok alapjrln
hajtottuk v6gre. Ezen standardok drtelmdben fenn6ll6 felel6ss6giink b6vebb leir6srit jelent6stink ,,A
kcinywizsgril6 6ves besz6mol6 ktinywizsg6la66rtval6 felel6ss6ge" szakaszatartalmazza.

Az 6ves besz6mol6 6ltalunk vdgzett ktinywizsgilIataru vonatkoz6, Magyarorsz6gon hatrilyos etikai
kcivetelm6nyeknek megfelelve, fliggetlenek vagyunk a T6rsas6gt61, 6s ugyanezen etikai
ktjvetelm6nyekkel dsszhangban eleget tettiink egy6b etikai felel6ss6geinknek is.

Meggy6ziidgsiink, hogy az iitalluri,k megszerzett konywizsgiiatibizonyitdk elegendo 6s megfelelo
alapot nyrij t v6lem6nytinkhriz.

Egy6b informrlcir6k: Az iizleti jelent6s

Az egydb inform6ci6k a P6csi Vagyonhasznosit6 Zrt 2016.6vi tizleti jelent6s6b6l 6llnak. A vezetds
felel6s az ijrzleti jelent6snek a szhmviteli t<irv6ny, illetve egy6b m5s jogszabaly vonatkoz6
el6ir6saival tisszhangban tcjrt6no elkeszites66rt. A jelent6stink ,,V6lem6ny" szakaszdban az 6ves
beszrimol6ra adott v6lem6nyiink nem vonatkozik az tizleti jelent6sre.

Az 6ves beszrimol6 6ltalunk vdgzett kcinyvvizsgiiat|val kapcsolatban a mi felel6ss6giink az:d,zleti
jelent6s 6tolvas6sa 6s ennek soriln annak m6rlegel6se, hogy aziJrzleti jelent6s ldnyegesen

ellentmond-e az 6ves beszrimol6nak vagy a k<inywizsgiilat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy
egy6bk6nt rigy ttinik-e, hogy az l6nyeges hib6s 6llitrlsttartalmaz.

Azijrzletijelent6ssel kapcsolatban, a szttmviteli t<irv6ny alapjtn a mi feleloss6gi.ink tov6bb6 azidizleti
jelentds 6tolvas6sa soriin annak a megit6l6se, hogy az ijzletijelent6s a szlmviteli trirv6ny, illetve, ha
van, egy6b m6s jogszabdly vonatkoz6 eloirilsaival risszhangban k6sziilt-e.
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Vdlem6nyiink szerint a P6csi Vagyonhasznosit6 Zrt 2016. 6vi iizleti jelent6se risszhangban van a
P6csi Vagyonhasznosft6 Zrt2016.6vi 6ves besz6mol6j6val 6s azizletijelent6s a sz6mviteli t<irvdny
el6ir6saival <isszhangban k6szi.ilt.

Mivel egy6b m6s jogszabilly a Trlrsas6g szdmilra nem ir elo azizletijelentdsre vonatkoz6 tov6bbi
kdvetelm6nyeket, ez6rt ezzel kapcsolatban az ijzleti jelent6sre vonatkoz6 v6lem6nyiink nem
tartalmaz a sziimviteli tdrv6ny 156.$ (5) bekezd6s6nek h) pontj 6ban eloirt v6lem6nyt.

A fentieken tril a T6rsasiigr6l 6s annak kcirnyezet6r6l megszerzett ismereteink alapjinjelent6st kell
tenntink arr6l, hogy a tudom6sunkra jutott-e b6rmely l6nyegesnek tekinthet6 hib6s k<jzl6s (l6nyeges
hib6s 6llit6s) az izleti jelent6sben, 6s ha igen, akkor a sz6ban forg6 hib6s kozl6s (hib6s 611it6s)
milyen jellegri. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6nk.

A vezet6s 6s azirfnyitfssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszrimol66rt

A vezet6s felelos az 6ves besz6mol6nak a szrlmviteli tdrv6nnyel <isszhangban trirtdno 6s a val6s
bemutat6s ktivetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt,valarrint az olyanbels6 kontroll6rt, amelyet a
vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akSr csal6sb6l, ak6r hib6b61 eredo
l6nyeges hib6s 6llit6st6l mentes 6ves besz6mol6 elkdszit6se. 

,n

Az 6ves besz6mol6 elk6szft6se soriin a vezet6s felel6s az5rt, hogy felmdrje a Trlrsas5gnak a
vrillalkoz5s folyat6sara va16 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kozzdtegye a
v6llalkoz6s folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a vrlllalkozris
folytat6s6nak elv6n alapul6 szilmvitel 6ves besziimol6ban val6 alkalmazdsfulrt, azt az esetet kiv6ve,
ha a vezet6snek szindekilban 611 megsziintetni a Tiirsas6got vagy besziintetni az izletszeri
tev6kenys6get,vagy amikor ezen kivtil nem rill el6tte m6s re6lis lehet6s6g.

Az irinyit6ssal megbizott szem6lyek felel6sek a T6rsasSg p6nzngyi beszfrmolilsi folyamat6nak
feliigyelet66rt.

A k0nywizsgf 16 6ves beszf mol6 kiinywizsg 6lat66rt val6 felel6ss6ge

A k<inywizsgfilat sor6n c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr61, hogy az 6ves besz6mol6 eglsze
nem tartalmaz akdr csal6sb6l, akar hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llitrlst, valamint az, hogy ennek
alapjfn a v6lem6nyiinket tartalmaz6 fiiggetlen kdnywizsg6l6i jelent6st bocs6ssunk ki. A kell6
bizonyoss6g magas fokri bizonyossrig, de nem gnancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Kdnywizsgillati Standardokkal cisszhangbanelvlgzett krinywizsgfuIat mindig feltitrla az egy6bk6nt
Ietezo l6nyeges hibtis 6llit6st. A hib6s 6llftrisok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l, 6s ldnyegesnek
mintisi.ilnek, ha 6sszerti lehet az a vitrakozfus, hogy ezek dnmagukban vagy egyiittesen
befol5r6solhatjdka felhaszn6l6k adott 6ves besziimol6 alapjan meghozott gazdasilgi d<intdseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Kdnywizsgalati Standardokkal <isszhangban elv6gz6sre ker015
ktinywizsgdlatnak a rlszek€nt szakmai megit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a k<inywizs g 6lat e g6sze soriin. Emellett :

- Azonositjuk 6s felbecsiiljiik az 6ves besz6mol6 akiir csalisb6l, akar hib6b6l ered6
l6nyeges hib6s rlllit6sainak kockinatait, az ezenkockdzatok kezel6s6re alkalmas
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kcinywizsg6lati elj6r6sokat alakitunk ki 6s hajtunk v6gre, valamint v6lem6nyiink
megalapozfisiltoz elegend6 6s megfelel6 krinyvvizsgSlati bizonyft6kot szerziink. A
csal6sb6l eredo l6nyeges hib6s 6llftris fel nem titrilsdnak kockhzata nagyobb, mint a
hib6b6l ered66, mivel a csaliis magilban foglalhat dsszejStszfist, hamisit6st, sz6nd6kos
kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feltilir6sSt;

Megismerji.ik a kdnyvvizsgfilat szempontj5b6l relevrins belso kontrollt annak drdek6ben,
hogy olyan k<inywizsg|lati eljfirhsokat tervezzink meg, amelyek az adott k<iriilmdnyek
k<iztitt megfeleliiek, de nem az6rt, hogy a Tilrsasrig be1s6 kontrolljrlnak hatdkonys6g6ra
vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsunk.

- Ert6keljiik a vezetes 6ltal alkalmazott szfumviteli politika megfelelosdg6t 6s a vezet6s
iltalkeszitett sz6mviteli becsl6sek ds kapcsol6d6kozzet6telek 6sszenis6g6t.

- Kcivetkeztet6st vonunk le arr61, hogy hely6nval6-e a vezet6s r1,szerol a vSllalkozSs
folyat6s6nak elv6n alapul6 sz6mvitel alkalmazdsa, valamint a megszerzett
ktinywizsgitlati bizonyit5k alapjiln arr6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan
esemdnyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelentds k6ts6get vethetnek fel a
T6rsasrig v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a
ktjvetkeztetdst vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 611 o fenn, fiiggetlen
ktinywizsg6l6i jelent6siinkben fel kell hfvnunk a figyelmet az 6ves beszrimol6ban l6v5
kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy ha a kozzdt6telek e tekintetben nem megfelel6ek,
minositentink kell vdlem6nyiinket. K<ivetkeztetdseink a fiiggetlen krinywizsg6l6i
jelent6siink dfif.tmdig megszerzett konywizsgiiati bizonyit6kon alapulnak. J<iv6beli
esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj fk azt, hogy a Trirsas6g nem tudja a
v6llalkoz6st folyatni.

- Ert6keljiik az 6ves besz6mol6 5tfog6 prezentillSsfi, felepites6t 6s tartalmdt, bele6rtve a
kieg6szito mell6kletben tett kozzetfteleket, valamint 6rt6keljik azt is, hogy az 6ves
beszrimol6ban teljestil-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutatiisa.

Kommunikriljuk az irfnyit6ssal megbizott szem6lyek fe16 - egy6b k6rd6sek mellett - a
kclnywizsgillat tewezett hat6krir6t 6s i.itemez6s6t, a krinlwizsgSlat jelentos meg6llapit6sait,
bele6rtve a T6rsas5g 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a k<inywizsg6latunk sor6n 6ltalunk
azonositott j elent6s hirinyossSgait is.
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