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FUGGETLEN KoNYwIZSGAT,6T .T T,ENTES
Az OPUS GLOBAL Nyrt lgazgat6siga r6sz6re

V6lem6ny

Elv6gezti.ik az OPUS GLOBAL Nyilv6nosan Miikdd6 R6szv6nyt6rsas6g (sz6khelye: 1065
Budapest, R6vay utca 10; cegtregyzekszdma: 0l-10-042533; tov6bbiakban: "a T6rsas6g")
Igazgat6shga 6ltal elhatfirozott 1.313.000.000 Ft risszegri ztrtkoru alapt6ke emel6shez kapcsol6d6
nem plrubeIi hozzhj{rulSs ktinywizsgil6i 6rt6kel6s6t, amely nem p6nzbeli hozzirjitrulis a
KONZUM PE Magrint6kealap kcivetel6s6t testesiti meg 6s amely tartozilst az apportot fogad6
T6rsas6g elismert 6s nem vitat.
Az 1.313.000.000 Ft dsszegti k<ivetel6s, mint nem penzbeli hozzdjilrulils fej6ben az apportot
rendelkez6sre bocs6t6 KONZUM PE Mag6nt6kealapot 2.067.716 darab 25 Ft n6v6rt6kri
torzsrfszv 6ny 6tv6tel6re j o go sitj a.
A T6rsas6g alapt6k6je azapport k<ivetkezt6ben 51.692.900 Ft-tal,8.132.445.950 Ft-ra n6. Az:iuj
kibocs6t6sri r6szv6nyek teljes kibocsrlt6si 6rt6ke L312.999.660 Ft, amely dsszegnek az alaptlket
megilletri rdsze feletti hanyada a T6rsas6g ttiketartaldktiba kerril.

a nem plnzbeli vagyoni hozzhjfirulSs el6zetesen meg6llapitott 6rt6ke
egyensrilyban van az ellendben adand6 r6szv6nyek szitmixal6s n6v6r16k6ve1.

Vdlem6nyiink szerint

A v6lem6ny alapja

A

Tarsas6gnak a KONZUM PE Mag6nt6kealappal a2017-12-06-an kdtdtt Kdlcsrjnszerz6d6s6b6l
ered6en 1.163.000.000 Ft, valamint aKZF Vagyonkezel6 Kft iital a Tilrsasrlg rdszdre a2017-09-20
napjrin kelt szerzodls alapjan nyrijtott 150.000.000 Ft <isszegri kdlcscln KONZUM PE
Magrint6kealap illtali megszerz6s6vel 1.313.000.000 Ft tartozitsa keletkezett. A T6rsas5g a
KONZUM PE Mag5nt6kealap fel6 fennrill6 tartozhs6t elismerte, annak sem jogalapj6t, sem
cisszeg6t nem vitatta.
A kcivetel6s nem perzbeli hozzdjfirulils form6j6ban trirt6n6 szolgfltatitsa sor6n a T6rsas6g a
Budapesti Brtdkt6zsde Zrt 6ltal 2017-12-lI napj:in nyilv6ntartott 635 Ft-os OPUS r6szvenyrlrfolyam alapjan hatfirozta meg a kibocsilt6si 6rt6ket, illetve ezek alapiln a kibocs6tand6
16 s zv6nyek dar ab szirmifi.
A kclnywizsg6l6i 6rt6kel6s sor6n az 1.313.000.000 Ft kciveteldst elfogadtam az eredeti
kcinlwszerinti 6rtdken . A 2017-12-1 1-6n a Budapesti Ert6kt6zs de Zrt altal jegyzett 635 Ft-os OPUS
rdszv1nyfufolyamot is val6snak ft6ltem althoz, hogy abb6l a Trirsas6g a kibocsiitott r6szv6nyek
darabszhmitmeghatfirozza.

K<inyr,wizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Kdnywizsgfulati Standardokkal <isszhangban 6s a
k<inywizsgfilatra vonatkoz6 - Magyarorsz5gon hat6lyos - tdrv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjtln
hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ssdgtink b6vebb leirdsiit jelent6si.ink ,,A
k<inywizsgiil6 nem pdnzbeli vagyoni hozzitjfurulilstfrgyfitkepezl k<ivetel6s kdnywizsgiiatillrtvalo
felel6 s s6 se" szakasza tartalmazza.

Az 6ltalunk vlgzett

kdnywizsgirlatra vonatkoz6, Magyarorszilgon hatrilyos etikai
k<ivetelm6nyeknek megfelelve, ftiggetlenek vagyunk a Trlrsas6gt6l, 6s ugyanezen etikai
ktivetelm6nyekkel cisszhangban eleget tettiink egy6b etikai feleloss6geinknek is.
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Meggy6zt5d6siink, hogy az riltalunk megszerzett kdnywizsgillatibizonyit6k elegend6 6s megfelelo
alapot nyrij t v6lem6nyiinkhdz.

A vezet6s 6s azirinyftfssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge

A

vezet6s felel6s a K<ilcs<jnszerzodesbol ered6 kritelezetts6gek val6s bemutat6s k<ivetelm6ny6nek
megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezet6s sziiks6gesnek tart
ahhoz, hogy lehetov6 v5ljon az akirr csalisb6l, aktlr hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st6l mentes
nem p 6nzbe I i vagyoni ho zzdj 6ru16s me ghat6r oz6sa.

A

Krjlcscinszerz6d6sb6l ered6 kiitelezettslgek prezent6l6sa sor6n a vezetds felel6s azdrt, hogy
a T6rsasSgnak a villlalkozds folytat6srira val6 k6pess6g6t 6s M adott helyzetnek
megfelel6en kozz5tegye a vfllalkozils folytatrls6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds
felel a v6llalkoz6s folyatSs6nak elv6n alapul6 sz6mvitel alkalmaz6s66rt, azt az esetet kiv6ve, ha a

felm6rje

AI megszi.intetni a Tilrsas6got vagy besziintetni
tev6kenys6get,vagy amikor ezen kiviil nem rill el6tte m6s reiilis lehetos6g.
vezet6snek szindekilban

Az irfnyit6ssal megbizott

az

itzletszeri

szemdlyek felel6sek a T6rsas6g penzijgyi besz6mol6si folyamat6nak

feliigyelet66rt.

A kiinywizsgil6nak
kiinywizs

nem p6nzbeli vagyon hozzhjhrulis tirgrit k6pez6

^
g ilat66rt val6 felel6ss6ge

kiivetel6s

A kdnywizsgillat

sordn c6lunk kell6 bizonyossdgot szerezni arr6l, hogy nem p6nzbeli vagyoni
hozzijirulfls tirrgyfit kepezo kcivetel6s szdmitisa nem tartalmaz akitr csalisb6l, ak6r hibAb6l ered6
l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapjan a v6lem6nyiinket tartalmaz6 ftiggetlen
k<inywizsgrll6i jelent6st bocsiissunk ki. A kell6 bizonyoss5g magas fokri bizonyoss6g, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kcinywizsgillati Standardokkal rjsszhangban elvdgzett
k<inywizsg6lat mindig feltarja az egy5bkent letezb l6nyeges hib6s 6llitrist. A hib6s rillitrisok
eredhetnek csal6sb6l vagy hibrib6l, 6s l6nyegesnek minosiilnek, ha 6sszeni lehet az a vitrakozhs,
hogy ezek rinmagukban vagy egyiittesen befolyrlsolhatjak a felhaszn6l6k 6ltal meghozott gazdasiryi
ddnt6seket.

Egy, a Magyar Nemzeti K<inywizsgillati Standardokkal dsszhangban elvdgzdsre keriil6
k<inywizsg6latnak arlszekdnt szakmai megit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk
fenn a kdnywizsg 6lat egdsze sor6n. Emellett:

- Azonositjuk 6s felbecsiiljiik a nem vagyoni

hozziljarulas trirgy6t kepezl krivetel6s
szdmitflsdnak akrir csalilsb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hibds Sllitdsainak kockinatait,
az ezen kock6zatok kezel6sdre alkalmas kcinywizsgillati eljarasokat alakitunk ki 6s
hajtunk v6gre, valamint v6lem6nyiink megalapozitsithoz elegend6 6s megfelelo
konywizsgillati bizonyit6kot szerztink. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 61lit5s fel nem
trirrisrinak kockfrata nagyobb, mint a hib6b6l eredri6, mivel a csaliis magilban foglalhat
dsszej6tszSst, hamisitdst, szdnd6kos kihagy5sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso
kontroll feltilir6s6t :

\
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- Megismerjiik a kdnywizsg6lat szempontjdb6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan kcinywizsgiiati eljitrSsokat tervezzink meg, amelyek az adott kciriilm6nyek
ktizcitt megfelel6ek, de nem a26rt, hogy a T6rsas6g belso kontrolljrinak hat6konys6g6ra
vonatkoz6an v6lem6nvt nvilvrinitsunk.

-

Ktivetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rdsz&61

a

vSllalkozis

folytat6s6nak elv6n alapul6 szdmvitel alkalmazdsa, valamint a megszenett
kcinywizsgilati bizonyitdk alapjfn arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan
esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a
Trlrsas6g vrillalkoz6s folytatisdra val6 k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a
kcivetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalansrlg 6ll fenn, fiiggetlen
ktinywizsgSl6i jelent6siinkben fel kell hfvnunk a figyelmet a Kcilcscinszerzodlshez
kapcsol6d6 kozzeteteLekre, vagy ha a kozz6t6telek e tekintetben nem megfelel6ek,
min6siteniink kell v6lem6nytinket. Kcivetkeztet6seink a ftiggetlen kcinywizsg6l6i
jelent6siink d6tum6ig megszerzett krinywizsgflati bizonyit6kon alapulnak. Jriv6beli
esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatj ik azt, hogy a T6rsas6g nem tudja a
v6llalkozrlst folr,tatni.

Kommunik6ljuk az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a
kdnywizsgiiat tervezett hat6kcjr6t 6s iitemez6s6t, a kdnywizsgillat jelent6s megrillapit6sait,
bele6rtve a T6rsas6g 6ltal alkalmazott bels6 kontrollnak a kdnywizsg6latunk sor6n riltalunk
azonositott j elentris hi6nyoss6gait is.

Nyilatkozurk az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyeknek arr6l, hogy megfeleliink a fliggetlens6gre
vonatkoz6 relev6ns etikai kcivetelm6ny_eknek, 6s kommunik6ljuk fel6jiik mindazon kapcsolatokat 6s
egy6b k6rd6seket, amelyekrol 6sszenien felt6telezhet6, hogy befoly6solj6k a ftiggetlens6giinket,
valamint adott estben a kapcsol6d6 biztositdkokat

Budapest, 2017. december 12.
UB-ESSEL
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