I.W.T. Nemzetktizi Gazdas5gi Vagyonkezel6
6s Ktinyvvizsg5l6 Kft.
4400 Ny[re71yh6za, Arany Jdnos B. 4,em. 12.
Cg. 15 - 09 - 061205

iwf
kft.

Tel: + 36 20 9 474 282
Fax: + 36 42 504 496
E-mail

: iwt@t-online. hu

Web:

www.iwtkft.hu

Fiiggetlen Kiinywizsgii l6i Jelentds

A Marso Holding Vagyonkezel6 Klt tulajdonosainak
V6lem6ny
Elv6geztem a Marso Holding Vagyonkezel6 Kft (sz6khely: 4400 Nyiregyhdza, Nyugati 1. utca 12.
c6gjegyz6kszdm: 15-09-070447) (,,a Tdrsasdg") 20L9. evi 6ves beszdmol6jdnak konywizsgdlatdt, amely
6ves beszdmol6 a 2019. december 31-i fordul6napra k6szitett m6rlegbril - melyben az eszkozdk 6s
forrdsok egyezl v6gosszege 4.48n.038 E Ft, az ad6zott eredm6ny 99.928 E Ft (nyeres6g) -, 6s az
ugyanezen id6ponttal v6gz6d5 Uzleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatdsb6l, valamint a szdmviteli politika
jelent6s elemeinek osszefoglalSs6t is tartalmaz6 kieg6szit5 mel16kletb6l dll.
V6lem6nyem szerint a mell6kelt 6vr.s beszdmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a TSrsasdg 2019. december
3L-6n fenndll6 vagyoni 6s p6nztigyi helyzet6rdl, valamint az ezen id6ponttal vdgzddl i.lzleti 6vre vonatkoz6
jovedelmi helyzet6r6l a Magyarorsziigon hat6lyos, a szdmvitelrSl sz6l6 2000. 6vi C. t6rvennyel osszhangban
(a toviibbiakban:,,szdmviteli torvdny").
A v6lem6ny alapja

Konywizsg6latomat a Magyar Nenrzeti K6nyvvizsgdlati Standardokkal dsszhangban 6s a kdnywizsgdlatra
vonatkoz6 - Magyarorszdgon hatdlyos - tdrv6nyek 6s egy6b jogszabdlyok alapjiin hajtottam v6gre. Ezen

standardok 6rtelm6ben fennd116 felel6ss6gem b6vebb leirdsdt jelent6sem, ,,A kdnywizsgdlo dves
be szd m
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a tdrsas6gt6l a vonatkoz6, Magyarorszdgon hatiilyos jogszabdlyokban 6s a Magyar
Konywizsgdl6i Kamara ,,A kdnywiz:sgdl6i hivatds magatartdsi (etikai) szabdlyair6l 6s a fegyelmi eljiiriisr6l
sz6l6 szabdlyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekinteteben a Nemzetkozi Etikai
Standardok TestUlete dltal kiadotl: ,,Kdnywizsgd16k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint, 6s megfelelek az ugyanezerr norm6kban szerepl6 toviibbi etikai el6iriisoknak is.
FUggetlen vagyok

Meggy6z6desem, hogy az dltalam megszerzett k6nywizsgdlati bizonyit6k elegend6 es megfelel6 alapot
nyfjt v6lem6nyemhez.
Egy6b informdci6k: Az iizleti jelerrt6s

Az egy6b informdci6k a Marso Holding Vagyonkezel6 Kft 2019. evi i.lzleti jelent6s6b6l iillnak. A
vezet6s felel6s az lizleti jelent6s,nek a szdmviteli tdrv6ny, illetve egy6b mds jogszabdly vonatkoz6
el6iriisaival 6sszhangban tbrt6n(5 elkdszit6s66rt. A jelent6sem ,,V6lem6ny" szakasziiban az 6ves
beszdmol6ra adott v6lem6nyem nem vonatkozik az Uzleti jelent6sre.
Az 6ves beszdmol6 dltalam v6g;zett konyvvizsgdlatdval kapcsolatban az 6n felel6ss6gem az iizleti
jelent6s dtolvasdsa 6s ennek sordn annak m6rlegel6se, hogy az i.izleti jelent6s 16nyegesen
ellentmond-e az 6ves beszdmol6nak vagy a kdnywizsgdlat sordn szerzett ismereteimnek, vagy
egy6bkent rigy t(nik-e, hogy az l6nyeges hibiis dllitiist tartalmaz. Ha az elv6gzett munkdm alapjdn
arra a kdvetkeztet6sre jutok, hogy az egy6b informdci6k lenyeges hibds dllitiist tartalmaznak,
k6teless6gem
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6s a hibiis i{llft6s jelleg616l jelent6st tenni.

F'
A szdmviteli tdrveny alapjiin az 6rn felel6ss6gem tovSbbd annak megit6l6se, hogy az i.izleti jelentes a
sz6mviteli t6rv6ny, illetve egy6b mds jogszabdly vonatkoz6 elcjir6saival dsszhangban van-e, 6s e116l,
valamint az l.lzleti jelentes 6s az 6rres beszdmo16 osszhangjd16l velem6ny nyilvdn(t5sa.
V6lem6nyem szerint a Marso HolCing Vagyonkezel6 Kft 2019. 6vi iizleti jelent6se osszhangban van a
Marso Holding Vagyonkezel6 Kft 2019. 6vi 6ves beszdmol6jdval 6s a sz6mviteli t6rv6ny vonatkoz6
el6ir6saival. Mivel egy6b mds jogszabdly a Tdrsasdg szdmdra nem ir el6 toviibbi kdvetelm6nyeket az
Uzletijelent6sre, ez6rt e tekintetben nem mondok v6lem6nyt.

Az ilzleti jelentesben mds jellegri 16nyeges ellentmondds vagy lenyeges hibds ;illitiis sem jutott
tudomdsomra, igy e tekintetben nincs jelenteniva16m.

a

A vezet6s [6s az irSnyit6ssal megbizott szem6lyek] felel6ss6ge az 6ves beszdmol66rt

A vezet6s felel6s az 6ves besz6mo16nak a szdmviteli tdrv6nnyel osszhangban t6rten6 6s a val6s
bemutatds kovetelm6nyenek megfele16 elkeszit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontrol16rt, amelyet a
vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 viiljon az akdr csaldsb6l, akiir hibdb6l eredd l6nyeges
hib6s iillitiist6l mentes 6ves beszdmo16 elk6szit6se.
Az 6ves beszdmol6 elkeszitese sordn a vezet6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a T6rsasdgnak a viillalkozds
folytatdsdra va16 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel5en k6zz6tegye a vdllalkozds folytatdsdval

kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezet6s felel a vdllalkozds folytatdsdnak elv6n alapul6 6ves
beszdmol6 osszeiillitiisd6rt. A vez:et6snek a vdllalkozds folytatdsdnak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek
az elvnek az 6rv6nyesi.il6s6t elt616 rendelkez6s nem akaddlyozza, illetve a vdllalkozdsi tev6kenys6g
folytatdsdnak ellentmond6 tenyez6, korUlm6ny nem dll fenn. Az irdnyit6ssal megbizott szemelyek
felel6sek a Td rsas6g p6 nziigyi beszd molSsi folya matd na k fel i.igyelet66rt.
A k6nyvvizsgd16 6ves beszd mol6 lkiinyvvizsgd latS6rt va16 felel6ss6ge
A konyvvizsgdlat sordn c6lom kell,5 bizonyossdgot szerezni a116l, hogy az 6ves beszdmol6 eg6sze nem
tartalmaz akdr csaldsb6l, akdr hibiib6l ered6 l6nyeges hibds dllitiist, valamint az, hogy ennek alapjiin a
v6lem6nyemet tartalmaz6 fi.iggetllen konyvvizsgd16ijelent6st bocsdssak ki. A kellS bizonyossdg magas

fok0 bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kdnywizsgdlati Standardokkal
dsszhangban elv6gzett konyvvizsgdlat mindig feltiirja az egyebkent l6tez6 16nyeges hibds iillitdst. A
hibiis iillitdsok eredhetnek csaldsb6l vagy hibdb6l, es lenyegesnek mindsUlnek, ha 6sszer0 lehet az a
vdrakozds, hogy ezek dnmagukban vagy egyiittesen befolydsolhatjdk a felhaszndl6k adott 6ves
beszd mo16 a la pjii n meghozott gazdasd gi d o nt6se it.

A Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardok szerinti konywizsgdlat

egdsze sor6n szakmai megit6l6st

alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn. Tovdbbd:

o

Azonositom 6s felm6rem a;r 6ves beszdmol6 ak6r csal6sb6l, akdr hibdb6l eredd l6nyeges hibiis
dllitiisainak kockdzatait, az ezen kockdzatok kezel6s6re alkalmas konyvvizsgdlati eljiiriisokat
alak(tok ki 6s hajtok v6gre', valamint v6lem6nyem megalapozdsdhoz elegendd 6s megfelelS
konyvvizsgdlati bizonyit6kot szerzek. A csal6sb6l eredS l6nyeges hibiis iillitiis fel nem t6r6sdnak
kockdzata nagyobb, mint a hibiib6l ered56, mivel a csalds magdban foglalhat dsszejdtszdst,
hamisit6st, szdnd6kos kihag'y6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belsd kontrollfeli.lliriisiit.

F'
Megismerem a konyvvizsgirlat szempontjdb6l relevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy
olyan k6nyvvizsgdlati eljiirdsokat tervezzek meg, amelyek az adott k6ri.ilm6nyek kozott
megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a Tiirsasdg bels6 kontrolljiinak hat6konysiig6ra vonatkoz6an
v6lem6nyt nyilvdn itsa k.

Ert6kelem a vezet6s dltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6seg6t 6s a vezet6s dltal
keszltett szdmviteli becsl6serk es kapcso16d6 k6zz6tetelek esszer(seget.
Kdvetkeztet6st vonok le a116l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz616l a viillalkoziis folytatiisdnak
elv6n alapu16 eves beszdm,cl6 dsszedllitdsa, valamint a megszerzett konyvvizsgiilati bizonyit6k
alapjiin a116l, hogy fenndll-e lenyeges bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy feltetelekkel
kapcsolatban, amelyek jelent5s k6ts6get vethetnek fel a T6rsasiig viillalkozds folytatiisdra va16
kepess6g6t illet6en. Amenrryiben azt a kovetkeztet6st vonom le, hogy 16nyeges bizonytalansdg
dll fenn, fi.iggetlen konyrrvizsgiil6i jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az 6ves
beszdmol6ban l6v6 kapcsol6do kdzzet6telekre, vagy ha a k6zz6tdtelek e tekintetben nem
megfelelSek, min6sitenem kell v6lemenyemet. Kovetkeztet6seim a fi.iggetlen konywizsgdl6i
jelent6sem diitumiiig megszerzett konywizsgdlati bizonyit6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek
vagy felt6telek azonban okozhatjdk azt, hogy a Tdrsasdg nem tudja a vdllalkozdst folytatni.

Ert6kelem az 6ves besz6rnol6 dtfog6 bemutatdsdt, fe16pit6s6t 6s tartalmdt, bele6rtve a
kiegeszit6 mell6kletben tett kozz6t6teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves
beszdmo16ban teljestil-e az alapul szo19616 Ligyletek 6s esem6nyek val6s bemutatdsa.

Az irdnyltdssal megbizott szem6lyek tudomds6ra hozom - egy6b kerdesek mellett - a
konywizsgdlat tervezett hart6kor6t 6s Utemez6s6t, a k6nywizsgdlat jelent6s meg6llapitdsait,
bele6rtve

a Tdrsasdg dltal

alkalmazott bels6 kontrollnak

a

kdnywizsgdlatom sordn dltalam

azonositott jelentds hiSnyoss;dgait, ha voltak ilyenek.

Nyiregyhdzo, 2020. mdjus 15.
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