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„Ráta’80” Szolgáltató Kft részére

A jelen teljességi nyilatkozat Társaságunk 2012. december 31-ével végződő évre vonatkozó pénzügyi kimutatásainak Önök által végzett
könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy ezek a pénzügyi
kimutatások minden lényeges szempontból valósan lettek-e bemutatva (vagy megbízható és valós képet adnak-e) a Társaság
mérlegfordulónapon fennálló pénzügyi helyzetéről, valamint az adott időszaki eredményéről (és cash flow-járól,) összhangban a számvitelről
szóló 2000. évi C. számú törvénnyel és a kapcsolódó számviteli szabályokkal összhangban.
A jelen nyilatkozatban szereplő bizonyos kijelentések csak a lényeges tételekre korlátozódnak. Értelmezésünk szerint tételek kihagyása vagy
téves bemutatása akkor minősül lényegesnek, ha azok egyedileg vagy összességükben hatással lehetnek a felhasználók pénzügyi
kimutatásokon alapuló üzleti döntéseire. A lényegesség a kihagyás vagy téves bemutatás adott körülmények között mérlegelt mértékétől és
jellegétől függ. A tétel nagysága vagy jellege, vagy a kettő kombinációja is lehet meghatározó tényező.
Megerősítjük az alábbiakat:
Pénzügyi kimutatások

1.

Elismerjük a könyvvizsgálati megbízási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti felelősségünket a
pénzügyi kimutatásoknak a beszámoló készítésekor hatályos Számviteli törvénnyel és a kapcsolódó számviteli szabályokkal
összhangban történő elkészítéséért, és kijelentjük, hogy a pénzügyi kimutatások az említett jogszabályoknak megfelelően valósan lettek
bemutatva (vagy megbízható és valós képet adnak). A felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás
állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését,
fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli
becslések elkészítését. A pénzügyi kimutatásokat jóváhagyjuk.

2.

A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelteket – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek.

3.

A kapcsolt felek közötti viszonyok és ügyletek elszámolása és közzététele a Magyarországon érvényes jogszabályok követelményeivel
összhangban, megfelelően történt.

4.

Sor került a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre
vonatkozóan a hatályos jogszabályok helyesbítést vagy közzétételt írnak elő.

5.

A nem helyesbített hibás állítások hatásai megítélésünk szerint sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi
kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listája - amennyiben volt ilyen - csatoltuk a teljességi
nyilatkozathoz.

6.

A Kiegészítő melléklet teljes körűen és megfelelően mutatja be a mérlegen kívüli tételeket.

A rendelkezésre bocsátott információ
1.

Megadtuk Önöknek az alábbiakat:
a.

hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint a pénzügyi kimutatások elkészítése
szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok;

b.

további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá

c.

korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották
könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

2.

Valamennyi ügylet rögzítése megtörtént a számviteli nyilvántartásokban, és azokat a pénzügyi kimutatások tükrözik.

3.

Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében
lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.

4.

Megerősítjük, hogy a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és
számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása
Megerősítjük, hogy
a. nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett a Társaság
működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá
b. nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e, de
megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak
alacsony.

5.

Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket az általunk ismert minden olyan jogszabályi és szabályozási meg nem felelésről vagy vélt meg
nem felelésről, amelynek hatásait figyelembe kellett volna venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor.

6.

Közöltük Önökkel a gazdálkodó egység kapcsolt feleinek azonosító adatait, valamint mindazokat a kapcsolt felek közti viszonyokat és
ügyleteket, amelyekről tudomásunk van.

7.

Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési
vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt
fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet a Társaságra.
Társaságunk jogi képviseletét eseti meghatalmazott ügyvéd látja el, állandó jogi képviselőt nem foglalkoztatunk. Jelenleg
folyamatban lévő peres ügyünk nincs. Évközben a mellékelten bemutatott esetekben kértünk fel eseti jogi képviselőt.

8.

A Társaság vezetésének nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené.

9.

Kijelentjük továbbá, hogy


nem titkoltunk el és

nem manipuláltunk adatokat, információkat.
10. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségünknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal eleget tettünk, melyet a pénzügyi
kimutatásokat auditáló könyvvizsgálónak teljeskörűen átadtunk.
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