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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  
AZ ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI NYRT. 

 RÉSZVÉNYESEI RÉSZÉRE 
 

 
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi 
kimutatásokról készült jelentés 
 

Elvégeztük az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. mellékelt, 2015. évi Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatát, 
amely konszolidált pénzügyi kimutatások a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált 
mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 412 527 eFt, -, az ezen időponttal 
végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, konszolidált átfogó jövedelem 
kimutatásból – melyben a tárgyévi mérleg szerinti eredmény – (11 127) eFt (veszteség)-, konszolidált 
saját tőke változás kimutatásból, konszolidált cash flow kimutatásból, és a konszolidációs számviteli 
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó konszolidált 
kiegészítő mellékletből áll. 
 
 
A vezetés felelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért 
 
A vezetés felelős, a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardokkal - ahogyan azokat az EU befogadta – összhangban történő elkészítéséért és valós 
bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, 
hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes 
konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése. 
 
 
A könyvvizsgáló felelőssége 
 
A mi felelősségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett 
könyvvizsgálatunk alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján 
hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, 
valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot 
szerezzünk arról, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások mentesek-e a lényeges hibás állításoktól. 
 
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 
bizonyítékot szerezni a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekről és közzétételekről. 
A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából 
eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A 
kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált pénzügyi kimutatások anyavállalati 
vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, 
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy az anyavállalat és a vállalatcsoport belső kontrolljának 
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az 
alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések 
ésszerűségének, valamint a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálásának értékelését is.  
 
 
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 
 
 
A korlátozott záradék (vélemény) alapja 

 

· A konszolidációba bevont Őrmester Security Service DOO Szerbiában bejegyzett leányvállalat 
2015. eleje óta nem működik, a konszolidációhoz adatot nem szolgáltatott, így a konszolidáció 
alapját a 2014.12.31-i adatok képezték. A Társaság korábbi évekre készített beszámolóit 
könyvvizsgáló nem hitelesítette. Mindezek miatt a Társaság nyitó, és záró adatainak 
valódiságáról nem tudtunk meggyőződni. 
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· Az Őrmester Security Service DOO 2015. december 31-ei állapotra vonatkozóan, a 
konszolidáció alapjául szolgáló adatai a következők: 

Ø Mérlegfőösszeg:          0 EFt. 
Ø Saját tőke:   -4.116 EFt (veszteség) 
Ø kötelezettségek:   4.116 EFt  
Ø 2015. évi eredmény:  -9.720 EFt (veszteség) 

 

 

· Mivel nem állt rendelkezésünkre elegendő és megfelelő könyvvizsgálói bizonyíték arról, hogy 
a fenti társaság a 2014. december 31-i illetve a 2015. december 31-i fordulónapra készített 
éves beszámolói a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós 
képet adnak, ezért a konszolidált pénzügyi kimutatások nyitó, illetve záró adataiban szereplő 
esetleges hibás állítások - lényegesen, de nem átfogóan - módosíthatják a konszolidált éves 
beszámolót. 
 

 
 
Korlátozott Vélemény 
 
 
Véleményünk szerint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált 
pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban – ahogyan az EU 
befogadta – foglaltakkal összhangban a - a korlátozott vélemény alapját rögzítő szakaszban 
ismertetett tények a konszolidált éves beszámolóra gyakorolt lehetséges hatásainak kivételével - az 

Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. és a konszolidálásba bevont vállalkozásai 2015. december 31-én 
fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet. 
 

Nem képezi korlátozásunk alapját, de felhívjuk a figyelmet, a konszolidált kiegészítő megjegyzések 
22-es pontjára, mely bemutatja a következő információkat: 

· 2011-ben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal munkatársai ismeretlen tettes ellen indítottak 
nyomozást, mely során házkutatást tartottak az Őrmester Vagyonvédelmi Nyrt. székhelyén. 
2014-ben az ismeretlen tettes ellen indított eljárás a Társaság korábbi vezető 
tisztségviselőjével szembeni eljárássá alakult át. A jelentésünk kiadásáig rendelkezésre álló 
adatok a Társaság a kiegészítő mellékletében kerültek részletezésre, további információ az 
eljárással kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre.  

· Emellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. évre és 2012. I. negyedévre vonatkozóan 
bevallás utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett, mely ügyben I. fokú (nem jogerős) 
határozatot hozott, melyben a társasággal szemben 262 millió Ft adókülönbözetet és ezek 
jogkövetkezményeit állapította meg ÁFA adónemben. A határozattal szemben fellebbezéssel 
élt a Társaság, a Társaság jogi képviselőjének álláspontja szerint a határozat 
megsemmisítése várható, mivel a másodfokú eljárásban nem korrigálható eljárási 
szabálysértések történtek a határozat meghozatala során, továbbá a határozat anyagi jogilag 
is megalapozatlan. A Társaság az eljárással kapcsolatos esetleges adóhiányra és 
jogkövetkezményekre céltartalékot nem képzett. 

 
 
Budapest, 2016. április 29. 
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