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Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

A fordulónapra készített  mérlegA fordulónapra készített  mérleg
�� összeállításaösszeállítása soránsorán érvényesülérvényesül aa vállalkozásvállalkozás folytatásánakfolytatásának elve,elve,
�� összeállításánakösszeállításának céljacélja aa realizáltrealizált eredményeredmény meghatározása,meghatározása,
�� összeállításánálösszeállításánál aa realizációsrealizációs elvelv érvényesül,érvényesül,
�� tartalmazzatartalmazza azaz adottadott üzletiüzleti évév eredményéteredményét..

A vagyonmérlegA vagyonmérleg
�� összeállításaösszeállítása soránsorán nemnem érvényesülérvényesül aa vállalkozásvállalkozás
folytatásánakfolytatásának elveelve,,

�� összeállításánakösszeállításának céljacélja aa vagyonvagyon aktuálisaktuális értékénekértékének
aa meghatározása,meghatározása,

�� összeállításánálösszeállításánál azaz időértékidőérték elvelv érvényesül,érvényesül,
�� nemnem tartalmazzatartalmazza azaz üzletiüzleti évév eredményéteredményét..

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
Átalakulások könyvvizsgálataÁtalakulások könyvvizsgálata



Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

Az átalakulási és az alapítási szabályok eltéréseiAz átalakulási és az alapítási szabályok eltérései

�� Nincs Nincs előtársaságelőtársaság, a cégbejegyzés napja (illetve a társaság , a cégbejegyzés napja (illetve a társaság 
által meghatározott nap), által meghatározott nap), az átalakulás napjaaz átalakulás napja..

�� ElőtársaságElőtársaság nem alakulhat át.nem alakulhat át.

�� Felszámolás, végelszámolás alatt nem lehet átalakulni.Felszámolás, végelszámolás alatt nem lehet átalakulni.

�� Nem lehet átalakulni, amíg „van” Nem lehet átalakulni, amíg „van” jegyzett, de még be nem jegyzett, de még be nem 
fizetett tőkefizetett tőke. . 

�� RtRt--t átalakulással általában csak zártkörűen lehet alapítani.t átalakulással általában csak zártkörűen lehet alapítani.

�� Illetékfizetési kötelezettség Illetékfizetési kötelezettség (általában) nem terheli.(általában) nem terheli.

�� Áfa fizetési kötelezettségÁfa fizetési kötelezettség, mint az apportnál., mint az apportnál.

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
Átalakulások könyvvizsgálataÁtalakulások könyvvizsgálata



Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

VagyonleltárVagyonleltár--, vagyonmérleg, vagyonmérleg--tervezetek tervezetek 
�� Az első döntéskor meghatározott fordulónapra Az első döntéskor meghatározott fordulónapra (ez az első (ez az első 
döntést megelőző időpont is lehet)döntést megelőző időpont is lehet) kell készíteni.kell készíteni.

�� Fordulónapot követő Fordulónapot követő három hónapon belülhárom hónapon belül második döntés.második döntés.

�� Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérlegAz átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg--tervezeteként tervezeteként 
a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is 
elfogadhatóelfogadható,,
��ha a második döntés hat hónapon belül megtörténik, ha a második döntés hat hónapon belül megtörténik, és a és a 
társaság nem élt az átértékelés társaság nem élt az átértékelés lehetőségével, vagylehetőségével, vagy

��egy döntéssel alakul át a társaság egy döntéssel alakul át a társaság (ekkor nem feltétel, (ekkor nem feltétel, 
hogy ne értékeljenek át).hogy ne értékeljenek át).

�� A vagyonmérlegA vagyonmérleg--tervezetet, tervezetet, könyvvizsgálóvalkönyvvizsgálóval (ha van, (ha van, 
akkor a akkor a felügyelőbizottsággalfelügyelőbizottsággal is) ellenőriztetni kell (előtte is) ellenőriztetni kell (előtte 
2, utána 3 üzleti év). 2, utána 3 üzleti év). 

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
Átalakulások könyvvizsgálataÁtalakulások könyvvizsgálata



Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

A jogelőd társaság vagyonmérleg(leltár)A jogelőd társaság vagyonmérleg(leltár)--tervezetetervezete

�� A tervezet fordulónapjára, a A tervezet fordulónapjára, a fordulónapi értékelés fordulónapi értékelés szabályaiszabályai
szerint, zárás nélkül (mint a közbenső mérleget).szerint, zárás nélkül (mint a közbenső mérleget).

�� A vagyonmérlegA vagyonmérleg--tervezetben tervezetben értékhelyesbítés,értékhelyesbítés, értékelési értékelési 
különbözet és értékelési tartalék különbözet és értékelési tartalék nem szerepelhetnem szerepelhet..

�� Az átalakuló társaság vagyonmérlegAz átalakuló társaság vagyonmérleg--tervezetének utolsó tervezetének utolsó 
oszlopa oszlopa nem tartalmazhat mérleg szerinti eredménytnem tartalmazhat mérleg szerinti eredményt. . 

�� Átértékelés során Átértékelés során piaci értékre lehetpiaci értékre lehet módosítani (kivéve az módosítani (kivéve az 
átvevő, illetve akiből kiválnak). átvevő, illetve akiből kiválnak). 

�� Az átértékelés összegével a tőketartalékot kell módosítani (ha Az átértékelés összegével a tőketartalékot kell módosítani (ha 
a csökkenésre nincs fedezet akkor az eredménytartalékot).  a csökkenésre nincs fedezet akkor az eredménytartalékot).  

�� Harmadik oszlop = jogutód első oszlopa.Harmadik oszlop = jogutód első oszlopa.

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
Átalakulások könyvvizsgálataÁtalakulások könyvvizsgálata



Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

AA jogutódjogutód társaságtársaság vagyonmérlegvagyonmérleg--tervezetetervezete

��AA jogelődjogelőd harmadikharmadik oszlopaoszlopa == jogutódjogutód elsőelső oszlopaoszlopa..

��AA jogutódjogutód vagyonmérlegvagyonmérleg--tervezetetervezete eltérheteltérhet aa jogutódtóljogutódtól::

�� aa jogutódjogutód társaságbantársaságban azaz esetlegesesetleges tőkeemeléstőkeemelés miattmiatt,,

�� aa jogutódjogutód társaságbóltársaságból kilépőkrekilépőkre jutójutó vagyonvagyon miatt,miatt,

�� aa sajátsaját tőketőke önkéntesönkéntes vagyvagy kötelezőkötelező átrendezéseátrendezése miattmiatt..

��Egyesüléseknél,Egyesüléseknél, szétválásoknálszétválásoknál továbbitovábbi módosítómódosító tételektételek..

��Jogelőd,Jogelőd, különbözetek,különbözetek, sajátsaját tőketőke rendezése,rendezése, jogutódjogutód oszloposzlop..

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
Átalakulások könyvvizsgálataÁtalakulások könyvvizsgálata



Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

SajátSaját tőketőke szabályaiszabályai aa jogutódjogutód mérlegébenmérlegében
�� AA tervezetben,tervezetben, fedezetetfedezetet kellkell képezniképezni (lekötött(lekötött tartalékban)tartalékban)

azaz átalakulásigátalakulásig várhatóvárható vagyonvesztésrevagyonvesztésre..

�� AA jogutódjogutód sajátsaját tőkéjetőkéje csakcsak pozitívpozitív előjelűelőjelű tőkeelemekbőltőkeelemekből
állhatállhat (a(a véglegesbenvéglegesben lehetlehet Jegyzett,Jegyzett, dede mégmég ........))..

�� AzAz eredménytartalékeredménytartalék pozitívpozitív összegeösszege aa jogutódnáljogutódnál
általábanáltalában nemnem lehetlehet magasabb,magasabb, mintmint aa jogelőd(jogelőd(ökök))nélnél voltvolt..

�� AA lekötöttlekötött tartalékbantartalékban kellkell kimutatnikimutatni azaz SztSzt.. 3838.. §§--banban
szereplőszereplő összegeketösszegeket (a(a lekötöttlekötött tartaléktartalék kötelezőkötelező elemei)elemei)..

�� FedezetetFedezetet kellkell képezniképezni azaz átalakuláshozátalakuláshoz kapcsolódóankapcsolódóan
fizetendőfizetendő adókraadókra (akiből(akiből kiváltak,kiváltak, illetveilletve akiaki kivált)kivált)..

�� EgyébkéntEgyébként aa sajátsaját tőketőke elemeielemei „szabadon”„szabadon” átrendezhetőkátrendezhetők..

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
Átalakulások könyvvizsgálataÁtalakulások könyvvizsgálata



Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

Átalakuló társaság vagyonmérlegeÁtalakuló társaság vagyonmérlege

MEGNEVEZÉS 
Átalakuló társaság 

vagyona könyv 
szerinti értéken 

Átértékelés 
hatása 

Átalakuló társaság 
vagyona piaci 

értéken  
  ±±±±  

  ±±±±  

  ±±±±  

Eszközök összesen  ±±±±  

Jegyzett tőke +  + 

Tőketartalék                  + ±±±± + 

Eredménytartalék ±±±± (–) ±±±± 
Lekötött tartalék + ±±±± + 

Saját tőke ±±±±  ±±±± 
Céltartalékok  ±±±±  

Kötelezettségek   ±±±±  

Passzív időbeli elhatárolások   ±±±±  

Források összesen  ±±±±  

 

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
Átalakulások könyvvizsgálataÁtalakulások könyvvizsgálata



Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

Átalakulással létrejött társaság vagyonmérlegeÁtalakulással létrejött társaság vagyonmérlege
(vagyonmérleg tervezet)(vagyonmérleg tervezet)

MEGNEVEZÉS 

Átalakuló  
társaság 
vagyona 

piaci értéken 

Külön-
bözetek 

Rendezés 
(Saját tőke) 

Átalakulással 
létrejött 
társaság 
vagyona 

  +  –   

  +  –   

  +  –   

Eszközök összesen     

Jegyzett tőke + +  – +  – + 
Tőketartalék + +  – +  – + 
Eredménytartalék ± –  + +  – + 
Lekötött tartalék +  +  – + 
Saját tőke ±  0 + 

     

     

Rövid lejáratú kötelezetts.     

Források összesen     

 

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
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Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

Végleges vagyonmérlegek összeállításaVégleges vagyonmérlegek összeállítása
�� A jogelőd és a jogutód társaságoknak is el kell készíteniA jogelőd és a jogutód társaságoknak is el kell készíteni, , 

függetlenül attól, hogy megszűnnek, vagy tovább működnek.függetlenül attól, hogy megszűnnek, vagy tovább működnek.

�� A megszűnő társaságok a A megszűnő társaságok a tevékenységet lezáró beszámoló tevékenységet lezáró beszámoló 
mérlege alapján készítik.mérlege alapján készítik.

�� Tőkeemelés, tőkeleszállítás csak a jogutód vagyonmérlegében.Tőkeemelés, tőkeleszállítás csak a jogutód vagyonmérlegében.

�� A végleges vagyonmérlegeket is vagyonleltárral kell A végleges vagyonmérlegeket is vagyonleltárral kell 
alátámasztani.alátámasztani.

�� A végleges vagyonmérlegeket, vagyonleltárakat (is) A végleges vagyonmérlegeket, vagyonleltárakat (is) 
könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.

�� A végleges vagyonmérlegek (vagyonleltárak) és beszámoló A végleges vagyonmérlegek (vagyonleltárak) és beszámoló 
elkészítése az átalakulás napját követő 90 napon belül.elkészítése az átalakulás napját követő 90 napon belül.

�� A jogelőd társaság végleges vagyonmérlege A jogelőd társaság végleges vagyonmérlege ugyanolyan ugyanolyan 
felépítésű és tartalmúfelépítésű és tartalmú, mint a tervezet (átértékelés problémája)., mint a tervezet (átértékelés problémája).

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
Átalakulások könyvvizsgálataÁtalakulások könyvvizsgálata



Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

A tőkekivonás és a tőkeemelés kezelése a „különbözetek” oszlopbanA tőkekivonás és a tőkeemelés kezelése a „különbözetek” oszlopban
A vagyonmérlegA vagyonmérleg--tervezetbentervezetben A végleges vagyonmérlegbenA végleges vagyonmérlegben
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•• Az átadandó eszközök értéke az Az átadandó eszközök értéke az 
eszközöket csökkenti.eszközöket csökkenti.

•• Jegyzett tőke csökken a Jegyzett tőke csökken a 
névértékkel.névértékkel.

•• A névérték és az átadandó A névérték és az átadandó 
eszközök értékének a különbsége eszközök értékének a különbsége 
tőketartalék, tőketartalék, ill. eredménytartalék ill. eredménytartalék 
változás (arányosan).változás (arányosan).

•• Az átadandó eszközök értéke a Az átadandó eszközök értéke a 
kötelezettséget növelikötelezettséget növeli. . 

•• Ugyanaz, mint a tervezetben.Ugyanaz, mint a tervezetben.

•• Ugyanaz, mint a tervezetben.Ugyanaz, mint a tervezetben.
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•• A A vagyoni hozzájárulás az vagyoni hozzájárulás az 
eszközök eszközök értékétértékét növeli növeli (ide (ide 
értve az ázsiót is). értve az ázsiót is). 

•• Jegyzett Jegyzett tőke nő a névértékkel. tőke nő a névértékkel. 
•• Alaptőkén felüli vagyoni Alaptőkén felüli vagyoni 

hozzájárulás tőketartalékot növel. hozzájárulás tőketartalékot növel. 

•• A A rendelkezésre bocsátott vagyoni rendelkezésre bocsátott vagyoni 
hozzájárulás a hozzájárulás a kötelezettségeketkötelezettségeket
csökkenticsökkenti (ide értve az ázsiót is). (ide értve az ázsiót is). 

•• A rendelkezésre nem bocsátott A rendelkezésre nem bocsátott 
pénzbeli vagyoni hozzájárulás a pénzbeli vagyoni hozzájárulás a 
Jegyzett, deJegyzett, de még … értékétmég … értékét növelinöveli. . 

•• Ugyanaz, mint a tervezetben. Ugyanaz, mint a tervezetben. 
•• Ugyanaz, mint a tervezetben.Ugyanaz, mint a tervezetben.

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
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Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

Átalakulással létrejött társaság vagyonmérlegeÁtalakulással létrejött társaság vagyonmérlege
(végleges vagyonmérlege) (végleges vagyonmérlege) 

MEGNEVEZÉS 

Átalakuló  
társaság 
vagyona 

piaci értéken 

Külön-
bözetek 

Rendezés 
(Saját tőke) 

Átalakulással 
létrejött 
társaság 
vagyona 

     

     

     

Eszközök összesen     

Jegyzett tőke + +  – +  – + 
– Jegyzett, de még …  –      (+)  – 

Tőketartalék + +  – +  – + 
Eredménytartalék ± –  + +  – + 
Lekötött tartalék +  +  – + 
Saját tőke ±  0 + 

     

     

Rövid lejáratú kötelezetts.  +  –   

Források összesen     

 
©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
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Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

ÁtalakulásokÁtalakulások könyvvizsgálatánakkönyvvizsgálatának specialitásaispecialitásai
��Pozitív bizonyosságot nyújtó szolgáltatásnak minősül.Pozitív bizonyosságot nyújtó szolgáltatásnak minősül.

��A beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó standardokat kell A beszámoló könyvvizsgálatára vonatkozó standardokat kell 
értelemszerűen alkalmazni.értelemszerűen alkalmazni.

��A könyvvizsgálói szerződés a jogelőd, a jogutód vagyonA könyvvizsgálói szerződés a jogelőd, a jogutód vagyon--
mérlegének az auditálására is kiterjed (tervezet és végleges).mérlegének az auditálására is kiterjed (tervezet és végleges).

��Célszerű, hogy a jogelődök és jogutódok könyvvizsgálatát Célszerű, hogy a jogelődök és jogutódok könyvvizsgálatát 
ugyanaz a könyvvizsgáló végezze.ugyanaz a könyvvizsgáló végezze.

��A könyvvizsgálat dokumentálására ugyanazok a standardok A könyvvizsgálat dokumentálására ugyanazok a standardok 
érvényesek, mint a beszámolónál (de csak mérleg van!!!).érvényesek, mint a beszámolónál (de csak mérleg van!!!).

©© dr. Adorján Csabadr. Adorján Csaba
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Pénzügyi Számvitel TanszékPénzügyi Számvitel Tanszék

ÁtalakulásokÁtalakulások könyvvizsgálatánakkönyvvizsgálatának specspec.. (folytat(folytat..))
��A fordulónapi értékelésű mérlegek ellenőrzése!!???  Állandó A fordulónapi értékelésű mérlegek ellenőrzése!!???  Állandó 
könyvvizsgáló (de ez nem lehet sem feltétel, sem kötelező).    könyvvizsgáló (de ez nem lehet sem feltétel, sem kötelező).    
A tevékenységet lezáró beszámolóra az általános A tevékenységet lezáró beszámolóra az általános feltételeket feltételeket 
kell érvényesíteni. kell érvényesíteni. 

��Az állandó könyvvizsgáló által Az állandó könyvvizsgáló által auditáltauditált adatok könyvvizsgálata adatok könyvvizsgálata 
során az során az 510510--es (Első megbízás es (Első megbízás –– nyitó egyenlegeknyitó egyenlegek) standard ) standard 
előírásait figyelembe előírásait figyelembe kell kell venni.venni.

��A jogelőd és a jogutód társaságok vagyonmérlegeire A jogelőd és a jogutód társaságok vagyonmérlegeire célszerű célszerű 

egy egy könyvvizsgálói jelentést könyvvizsgálói jelentést kiadni kiadni (összevontan). (összevontan). 

��A könyvvizsgálói jelentésben az átalakulási körülményeket be A könyvvizsgálói jelentésben az átalakulási körülményeket be 
kell mutatni (miből, mi lett, döntésekre hivatkozás, kell mutatni (miből, mi lett, döntésekre hivatkozás, stbstb).).
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ÁtalakulásokÁtalakulások könyvvizsgálatánakkönyvvizsgálatának specspec.. (folytat(folytat..))
��Teljességi nyilatkozatot a jogelőd és a jogutód társaságoktól is Teljességi nyilatkozatot a jogelőd és a jogutód társaságoktól is 
be kell szerezni (vagyonmérlegenként egyetbe kell szerezni (vagyonmérlegenként egyet--egyet).egyet).

��A könyvvizsgálói jelentésben és a teljességi nyilatkozatokban A könyvvizsgálói jelentésben és a teljességi nyilatkozatokban 
értelemszerűen beszámoló helyett vagyonmérleg szerepel. értelemszerűen beszámoló helyett vagyonmérleg szerepel. 

��Szükséges lehet a könyvvizsgálói jelentéstől függetlenül Szükséges lehet a könyvvizsgálói jelentéstől függetlenül 
(esetleg belefogalmazva) nyilatkozatot/felhívást készíteni:(esetleg belefogalmazva) nyilatkozatot/felhívást készíteni:
–– cserearányokról egyesülések esetén,cserearányokról egyesülések esetén,
–– az átalakulás nem veszélyezteti a hitelezői követelések az átalakulás nem veszélyezteti a hitelezői követelések 

teljesítését, teljesítését, 
–– második döntés legkésőbbi határideje, második döntés legkésőbbi határideje, 
–– kedvezményezett (TAO) átalakulás feltételeinek teljesítése,kedvezményezett (TAO) átalakulás feltételeinek teljesítése,
–– a hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulásának szükségessége,a hitelt nyújtó pénzintézet hozzájárulásának szükségessége,
–– nyilatkozat földhivatal felé, stb.nyilatkozat földhivatal felé, stb.
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Negatív eredménytartalék kezeléseNegatív eredménytartalék kezelése
�� A vagyonmérleg A vagyonmérleg tervezetbentervezetben

–– Ha a tervezetben a jogutód társaság(ok)Ha a tervezetben a jogutód társaság(ok)nálnál negatív az negatív az 
eredménytartalék, akkor a vagyonmérleg tervezetről nem eredménytartalék, akkor a vagyonmérleg tervezetről nem 
lehet tiszta könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.lehet tiszta könyvvizsgálói jelentést kibocsátani.

�� A A végleges végleges vagyonmérlegben, vagyonmérlegben, 
–– Ha a jogutód társaság(ok) negatív eredménytartalékának Ha a jogutód társaság(ok) negatív eredménytartalékának 

megszüntetésére nincs fedezet az eredménytartalékban, megszüntetésére nincs fedezet az eredménytartalékban, 
akkor akkor a jegyzett tőkét le kell szállítani a jegyzett tőkét le kell szállítani a végleges a végleges 
vagyonmérlegek elfogadásával egyidejűleg. vagyonmérlegek elfogadásával egyidejűleg. 

–– Ebben az esetben lehet kiadni Ebben az esetben lehet kiadni tisztatiszta (de figyelemfelhívó (de figyelemfelhívó 
megjegyzést tartalmazó) könyvvizsgálói jelentést. megjegyzést tartalmazó) könyvvizsgálói jelentést. 

–– Ha nem történt tőkeleszállítás, akkor a hiba súlyosságától Ha nem történt tőkeleszállítás, akkor a hiba súlyosságától 
függően kell mérlegelni a könyvvizsgálói jelentés függően kell mérlegelni a könyvvizsgálói jelentés 
minősítését (minősítését (tiszta figyelemfelhívással, korlátozó, elutasítótiszta figyelemfelhívással, korlátozó, elutasító). ). 
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20092009--ben az átalakulást érintő törvényben az átalakulást érintő törvény--
módosítások (2009. évi LXXVII. módosítások (2009. évi LXXVII. trvtrv.).)

�� SztSzt.. 3737.. §§ ((11)) bekezdésbekezdés c)c) pontjapontja:: aa veszteségveszteség miattimiatti negatívnegatív
eredménytartalékeredménytartalék ellentételezéséreellentételezésére felhasználtfelhasznált tőketartalékot,tőketartalékot,
lekötöttlekötött tartalékottartalékot ((149149.. §§))..

�� SztSzt.. 141141.. §§ ((66)) bekezdésbekezdés (nem(nem forgalomképesforgalomképes eszközökeszközök miattimiatti
lekötöttlekötött tartalék)tartalék) hatályáthatályát vesztettevesztette..

�� GtGt.. 279279.. §§ ((33)) bekezdésbekezdés mármár „ellenőrző”„ellenőrző” nemnem „elkészítő”„elkészítő”
könyvvizsgálókönyvvizsgáló..
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Független Könyvvizsgálói Független Könyvvizsgálói Jelentés Jelentés (beolvadás esetén javasolt minimum) (beolvadás esetén javasolt minimum) (beolvadás esetén javasolt minimum) (beolvadás esetén javasolt minimum) (beolvadás esetén javasolt minimum) (beolvadás esetén javasolt minimum) (beolvadás esetén javasolt minimum) (beolvadás esetén javasolt minimum) 

Célszerű egy összevont könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, de lehet vagyonmérlegenként is.Célszerű egy összevont könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, de lehet vagyonmérlegenként is.Célszerű egy összevont könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, de lehet vagyonmérlegenként is.Célszerű egy összevont könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, de lehet vagyonmérlegenként is.Célszerű egy összevont könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, de lehet vagyonmérlegenként is.Célszerű egy összevont könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, de lehet vagyonmérlegenként is.Célszerű egy összevont könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, de lehet vagyonmérlegenként is.Célszerű egy összevont könyvvizsgálói jelentést kibocsátani, de lehet vagyonmérlegenként is.

A A ….....….. ….....….. ZrtZrt. és a ………. Kft. (egyesülő társaságok) tulajdonosai részére. és a ………. Kft. (egyesülő társaságok) tulajdonosai részére
AA ……………………………….... csoportcsoport szervezetiszervezeti átalakításaátalakítása soránsorán aa ……………………..…………………… ZrtZrt.. beolvadbeolvad aa
……………………………….... KftKft--bebe.. AA beolvadástbeolvadást követőenkövetően ………………………………………………..KftKft.. változatlanváltozatlan formábanformában
működikműködik továbbtovább.. AA tulajdonosnaktulajdonosnak aa …………………………………… keltkelt AlapítóiAlapítói HatározataHatározata alapjánalapján aa
beolvadásbeolvadás vagyonmérlegvagyonmérleg (vagyonleltár)(vagyonleltár) tervezeténektervezetének aa fordulónapjafordulónapja 20092009.. ……………………..
ElvégeztemElvégeztem aa 20092009.. ……..…….... fordulónaprafordulónapra készítettkészített vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek könyvvizsgálatátkönyvvizsgálatát::
��aa ……………………………… KftKft--nélnél,, mintmint átvevőátvevő társaságnál,társaságnál, amelyamely vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetébentervezetében

azaz eszközökeszközök ésés forrásokforrások egyezőegyező végösszegevégösszege ……………….... eFteFt,, aa jegyzettjegyzett tőketőke ……………………..eFteFt,,
sajátsaját tőketőke értékeértéke pluszplusz …………………….. eFteFt;;

��aa …………………….... ZrtZrt--nélnél,, mintmint beolvadássalbeolvadással megszűnőmegszűnő társaságnál,társaságnál, amelyamely vagyonmérlegvagyonmérleg
tervezetébentervezetében azaz eszközökeszközök ésés forrásokforrások egyezőegyező végösszegevégösszege ……………….... eFteFt,, aa jegyzettjegyzett tőketőke
……………………………….... eFteFt,, aa sajátsaját tőketőke értékeértéke pluszplusz ………………………… eFteFt;;

��ésés aa …………………………………………………… KftKft--nélnél,, mintmint beolvadássalbeolvadással létrejövőlétrejövő társaságnáltársaságnál (jogutód),(jogutód),
amelyamely vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetébentervezetében azaz eszközökeszközök ésés forrásokforrások egyezőegyező végösszegevégösszege aa
beolvadásbeolvadás utánután ………………………… eFteFt,, aa sajátsaját tőketőke értékeértéke …………………………………… eFteFt,, aa jegyzettjegyzett tőketőke
értékeértéke ………………………… eFteFt..

Elvégeztem,Elvégeztem, aa fentfent említettemlített vagyonmérlegeketvagyonmérlegeket alátámasztóalátámasztó vagyonleltárvagyonleltár tervezetektervezetek
ellenőrzésétellenőrzését isis..
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Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés (folytat.)(folytat.)
AA vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek ésés aa vagyonleltárvagyonleltár tervezetektervezetek összeállításaösszeállítása aa számviteliszámviteli

törvénybentörvényben foglaltakfoglaltak ésés aa MagyarországonMagyarországon elfogadottelfogadott általánosáltalános számviteliszámviteli elvekelvek
szerintszerint történőtörténő elkészítéseelkészítése ésés valósvalós bemutatásabemutatása azaz ügyvezetésügyvezetés felelősségefelelőssége.. EzEz aa
felelősségfelelősség magábanmagában foglaljafoglalja azaz akárakár csalásból,csalásból, akárakár hibábólhibából eredő,eredő, lényegeslényeges hibáshibás
állításoktólállításoktól mentesmentes vagyonmérlegekvagyonmérlegek elkészítéseelkészítése ésés valósvalós bemutatásabemutatása szempontjábólszempontjából
relevánsreleváns belsőbelső ellenőrzésellenőrzés kialakítását,kialakítását, bevezetésétbevezetését ésés fenntartásátfenntartását;; aa megfelelőmegfelelő
számviteliszámviteli politikapolitika kiválasztásátkiválasztását ésés alkalmazását,alkalmazását, valamintvalamint azaz adottadott körülményekkörülmények
közöttközött ésszerűésszerű számviteliszámviteli becslésekbecslések elkészítésételkészítését..

AA KönyvvizsgálóKönyvvizsgáló feladatafeladata aa vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek ésés vagyonleltárvagyonleltár tervezetektervezetek
hitelesítésehitelesítése könyvvizsgálatakönyvvizsgálata alapjánalapján..

AA ……......................…….... ZrtZrt.. ésés aa ……………………………….. KftKft.. vagyonmérlegvagyonmérleg--tervezeténektervezetének alapjáulalapjául szolgálószolgáló
beszámolóbeszámoló mérlegadataitmérlegadatait aa társaságoktársaságok állandóállandó könyvvizsgálóikönyvvizsgálói ellenőriztékellenőrizték.. EzenEzen
adatokadatok könyvvizsgálatárakönyvvizsgálatára aa 410410--eses könyvvizsgálatikönyvvizsgálati standardstandard szerintszerint kerültkerült sorsor..

AA könyvvizsgálatotkönyvvizsgálatot aa magyarmagyar NemzetiNemzeti KönyvvizsgálatiKönyvvizsgálati StandardokStandardok ésés MagyarországonMagyarországon
aa könyvvizsgálatrakönyvvizsgálatra vonatkozóvonatkozó érvényesérvényes törvényektörvények ésés egyébegyéb jogszabályokjogszabályok alapjánalapján
hajtottamhajtottam végrevégre.. EzekEzek közülközül kiemeltenkiemelten kezeltemkezeltem aa többszörtöbbször módosítottmódosított 20002000.. éviévi CC..
törvényttörvényt „A„A számvitelről”,számvitelről”, aa 20062006.. éviévi IVIV.. törvényttörvényt „A„A gazdaságigazdasági társaságokról”,társaságokról”,
valamintvalamint aa 20062006.. éviévi VV.. törvényttörvényt „A„A cégnyilvánosságrólcégnyilvánosságról ……””..
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Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés (folytat.)(folytat.)
EzekEzek aa szabályokszabályok megkövetelik,megkövetelik, hogyhogy megfeleljekmegfeleljek bizonyosbizonyos etikaietikai követelményeknekkövetelményeknek.. AA

fentifenti szabványokszabványok értelmébenértelmében aa könyvvizsgálatkönyvvizsgálat tervezésetervezése ésés elvégzéseelvégzése révénrévén kellőkellő
bizonyosságotbizonyosságot kellkell szereznemszereznem arról,arról, hogyhogy aa vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek ésés aa
vagyonleltárvagyonleltár tervezetektervezetek nemnem tartalmaznaktartalmaznak lényegeslényeges hibáshibás állításokatállításokat..

KönyvvizsgálatomKönyvvizsgálatom magábanmagában foglaltfoglalt olyanolyan eljárásokeljárások végrehajtását,végrehajtását, amelyekamelyek céljaicéljai
könyvvizsgálatikönyvvizsgálati bizonyítékotbizonyítékot szerezniszerezni aa vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetekbentervezetekben ésés aa
vagyonleltárvagyonleltár tervezetekbentervezetekben szereplőszereplő összegekrőlösszegekről ésés közzétételekrőlközzétételekről.. AA kiválasztottkiválasztott
eljárások,eljárások, beleértvebeleértve aa vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek ésés aa vagyonleltárvagyonleltár tervezetektervezetek akárakár
csalásból,csalásból, akárakár hibábólhibából eredő,eredő, lényegeslényeges hibáshibás állításaiállításai kockázatánakkockázatának felmérésétfelmérését is,is, aa
könyvvizsgálókönyvvizsgáló megítélésétőlmegítélésétől függnekfüggnek.. AA kockázatokkockázatok ilyenilyen felmérésekorfelmérésekor aa
vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek ésés aa vagyonleltárvagyonleltár tervezetektervezetek ügyvezetésügyvezetés általiáltali elkészítéseelkészítése
ésés valósvalós bemutatásabemutatása szempontjábólszempontjából relevánsreleváns belsőbelső ellenőrzéstellenőrzést azértazért kellkell
mérlegelnem,mérlegelnem, hogyhogy olyanolyan könyvvizsgálatikönyvvizsgálati eljárásokateljárásokat tervezzektervezzek meg,meg, amelyekamelyek azaz
adottadott körülményekkörülmények közöttközött megfelelőek,megfelelőek, dede nemnem azért,azért, hogyhogy aa vállalkozásvállalkozás belsőbelső
ellenőrzésénekellenőrzésének hatékonyságárahatékonyságára vonatkozóanvonatkozóan véleménytvéleményt mondjakmondjak.. AA
könyvvizsgálatomkönyvvizsgálatom magábanmagában foglaltafoglalta továbbátovábbá azaz alkalmazottalkalmazott számviteliszámviteli alapelvekalapelvek ésés
azaz ügyvezetésügyvezetés lényegesebblényegesebb becsléseinek,becsléseinek, valamintvalamint aa vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek ésés aa
vagyonleltárvagyonleltár tervezetektervezetek átfogóátfogó bemutatásánakbemutatásának értékelésétértékelését isis..
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Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés (folytat.)(folytat.)
Meggyőződésem,Meggyőződésem, hogyhogy aa megszerzettmegszerzett könyvvizsgálatikönyvvizsgálati bizonyítékbizonyíték elegendőelegendő ésés

megfelelőmegfelelő alapotalapot nyújtnyújt aa könyvvizsgálóikönyvvizsgálói véleményvélemény (záradék)(záradék) megadásáhozmegadásához..

AA vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek aa 20092009.. ……………………………… fordulónapra,fordulónapra, aa fordulónapifordulónapi értékelésértékelés
szabályaiszabályai szerintszerint készültekkészültek.. VéleményemVéleményem szerintszerint aa vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetekbentervezetekben
szereplőszereplő információkinformációk mindenminden lényegeslényeges összefüggésösszefüggés tekintetébentekintetében megegyeznekmegegyeznek
azokkalazokkal aa nyilvántartásokkal,nyilvántartásokkal, amelyekbőlamelyekből összeállítottákösszeállították őketőket..

AA könyvvizsgálatkönyvvizsgálat soránsorán aa ………………………………………….... KftKft..,, mintmint átvevőátvevő társaság,társaság, aa ………………………………..
ZrtZrt..,, mintmint beolvadássalbeolvadással megszűnőmegszűnő társaság,társaság, ésés aa ....…………………….. KftKft..,, mintmint beolvadássalbeolvadással
létrejövőlétrejövő társaságtársaság (jogutód),(jogutód), vagyonmérlegvagyonmérleg tervezeteittervezeteit ésés aa vagyonleltárvagyonleltár
tervezeteit,tervezeteit, azokazok részeitrészeit ésés tételeit,tételeit, könyvelésikönyvelési ésés bizonylatibizonylati alátámasztásátalátámasztását azaz
érvényesérvényes nemzetinemzeti könyvvizsgálatikönyvvizsgálati standardokbanstandardokban foglaltakfoglaltak szerintszerint felülvizsgáltamfelülvizsgáltam..
EnnekEnnek alapjánalapján elegendőelegendő ésés megfelelőmegfelelő bizonyosságotbizonyosságot szereztemszereztem arról,arról, hogyhogy aa
vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetekettervezeteket ésés aa vagyonleltárvagyonleltár tervezetekettervezeteket aa számviteliszámviteli törvénybentörvényben
foglaltakfoglaltak ésés azaz általánosáltalános számviteliszámviteli elvekelvek szerintszerint készítettékkészítették elel.. VéleményemVéleményem szerintszerint
aa vagyonmérlegvagyonmérleg tervezetektervezetek ésés aa vagyonleltárvagyonleltár tervezetektervezetek aa fentifenti társaságoktársaságok 20092009..
………………………….... fennállófennálló vagyonivagyoni ésés pénzügyipénzügyi helyzetérőlhelyzetéről megbízhatómegbízható ésés valósvalós képetképet
adnakadnak..

Dátum,Dátum, aláírás,aláírás, stbstb..
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