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pUccnrt,sN K6NyvvrzscAlor JELENTEs

Az Appeninn Nyrt. r6szv6nyeseinek

V6lem6ny

Elv6geztiik az Appeninn Nyrt. ("a T6rsas6g") mell6kelt 2011. 6vi p6nziigyi kimutat6sainak k6nyvvizsgrilat6t,
amely p6nziigyi kimutat6sok a 2017. december 3l-i fordulSnapra k6szitett p6nzugyi helyzetre vonatkoz6
kimutatdsb6l - melyben az dsszes eszkdz 8.736.384eFt, a t6rgy6vi nyeres6g l3l.l56eFt nyeres6g -, 6,s az
ugyanezen id<iponttal v€gzbdb i.izleti 6vre vonatkoz6 6tfog6 jdvedelemre vonatkozti kimutatdsb6l. sajiit toke
vdltozds kimutatiisb6l, cash f'low kimutatr{sb6l, valamint a szdmviteli politika jelent6s elemeinek dsszefbglal6sdt
is tartalmaz(r kieg6szfto mell6kletbol 5ll.

V6lem6nyUnk szerint a mell6kelt p6nztigyi kimutatdsok megbizhat6 6s val6s k6pet ad a T6rsas6g 2017.
december 3l-6n fenndll6 vagyoni 6s p6nzUgyi helyzet6r6l, valamint az ezen id6ponttal v6gz6d<i uzliti 6vre
vonatkoztl jovedelmi helyzet6rol 6s cash-flow-ir6l az Eur6pai Uni6 6ltal befogadott Nemzetkcizi p6nztigyi
Besz6moliisi Standardokkal (az ,"EU IFRS") cisszhangban, valamint azokat minden l6nyeges szempontb6i a
Magyarorsziigon hatdlyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6nynek (a tov6bbiakban: ,,sz6mviteli t6rv6ny")
az EU IFRS-ek szerint 6ves besz6mol6t k6szfto gazd6lkoddra vonatkoz6 elciir6saival osszhangban k6szitett6k el.

A v6lem6ny alapja

Kcinyvvizsgiilatunkat a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsgdlati Standardokkal dsszhangban 6s a k6nyvvizsg6latra
vonatkoz(r - Magyarorsziigon hat6lyos - tdrv6nyek 6s egy6b jogszabr{lyok - ide6rtve az Eur6pai Farlanrent 6s
Tandcs 537l20l4tEu (2014.ilprilis 16.) rendelet6t a koz6rdeklod6sre sz6mor tart6 gazddlkodd egys6gek
jogszabdlyban eldirt kcinyvvizsg6latdra vonatkoz6 egyedi kcivetelm6nyekrril (,,537l2Ol4lEU Rendelit) is -
alapjdn hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenn5ll6 t'elekiss6gtink b6vebb lefr6s6t jelent6siink ,,A
kcinyvvizsg6l6 p6nztigyi kimutat6sok konyvvizs96lat66rt va16 felel6ss6ge" szakasza tartalmazza.

Ftiggetlenek vagyunk a tSrsasSgt6l a vonatkoz6, MagyarorszSgon hat6lyos jogszab6lyokban 6s a Magyar
Kdnyvvizsgdl6i Kamara ,, A kdnyvvizsgr{l6i hivat6s magatartdsi (etikai) szabdlyair6l 6s a fegyelmi elj6rasr6l
sz6l6 szabrilyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkcizi Etikai
Standardok Testiilete 6ltal kiadott ,,Kdnyvvizsgdl6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) fbglaltak
szerint. 6s megfeleltink az ugyanezen norm6kban szerepl6 tovribbi etikai el6ir6soknak is.

Meggytiztid6siink, hogy az 6ltalunk megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s megfeleki alapot nyfljt
v6lem6nytinkhoz.

Ku lcsfo ntossr{ gri ktiny vvi zsgdlati k6 rd6se k

A kulcsfontossdgri kcinyvvizsgdlati k6rd6sek azok a k6rd6sek, amelyek szakmai megitdl6stink szerint a
legielent6sebbek voltak a t6rgyid<iszaki p6nziigyi kimutat6sok iiltalunk v€,gzet kcinyvvizsgdlata sordn. Ezeket a
kdrd6seket azp€nzigyi kimutatdsok eg6sze iiltalunk v6,gzett kdnyvvizsg6lat6nak <isszetUgg6s6ben 6s az arra
vonatkozS v6lem6nyUnk kialakftdsa soriin vizsgdltuk, 6s ezekr6l a k6rd6sekr6l nem bocsdtunk ki kgl6n
v6lem6nyt.

Teljesitettiik ,,A kcinyvvizsgr{l6 p6nztigyi kimutatiisok kdnyvvizsgdlat66rt val6 feleloss6ge" szakaszban leirr
felel<issdgiinket, bele6rtve az al6bb r6szletezett k6rd6sekkel kapcsolatosakat is. Ennek migfelel6en a
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kdnyvvizsgdlatunk mag6ba foglalta azpdnzJrgyi kimutatdsokban fbglalt l6nyeges hib6s 6llft6sokra vonatkoz6
kock6zatbecsl6siink alapjdn kialakitott elj6r6soknak a v6grehajtdsdt. A kcinyvvizsg6lati elj6rrisaink eredm6nyei -
bele6rtve az alibbi k6rd6seket c6lz6an v6grehajtott eljdrr{sokat is - nyrijtanak alapot az p6nztigyi kimutat6sokra
vonatkoz6 kcinyvvizsgdl6i v6lem6nyiinkh6z.

teriilet A teriilethez
Kapcsolt felekkel szembeni rtivid lejdratri
ktivetel6sek
A kapcsolt vdllalkoz6sokkal szembeni kcivetel6sek
vevrikcivetel6sekb<il, k6lcs6n- 6s kamatk6vetel6sekbcil.
valamint le6nyvdllalatokkal szembeni osztal6k- 6s
egy6b kdvetel6sekbol 6llnak.
A kapcsolt kdvetel6sek a forg6eszkdzlk 99Vo -6t
teszik ki, ez1rt ezt a m6rlegsort kulcsfontossdgri
teri.iletnek mi ncisitettUnk.
A kapcsolt krivetel6sek r6szletes bemutatdsa a

l5 talSlhat6.

A bef'ektet6sek 6rt6kel6s6vel kapcsolatos
kdnyvvizsg6lati eljdrdsaink sor6n a menedzsment
6rt6kel6s6t megvizsgriltuk, azokat az egyes
le6nyv6llalatok kdnyvvizsgdlt adataival
6sszehasonlitotruk. A lerinyvrillalatok saj6t tok6j6t
ndvekl 6rt6kel6si taral6k megfelelos6g6r. valaminr az
ingatlan szak6rt6i v6lem6ny megalapozottsdg6t sajdt
szak6rt6 bevon6s6val megvizsgiiltuk.

Egy6b informrici6k: Az iizleti jelent6s

Az egydb informdci6k az Appeninn Nyrt. 2017. 6vi Uzleti jelent6s6bcil 6llnak 6s a 24/200g. (VIII.l5.) pM
rendelet l. sz6mri mell6klete szerinti vezet6s6gi jelent6sb6l 6llnak, amelyeket a k6nyvvizsgSl6i jelent6s d6tuma
eltitt megkaptunk. A vezet6s felelos az 'iizleri jelent6snek a szdmviteli tdrv6ny, illetve egy6b miis jogszabdly
vonatkoz6 ekifr6saival 6sszhangban tdrt6n6 elk6szit6s66rt. A fiiggetlen kdnyvvizsgiil6i jelent6sUnk ,,V6lem6ny;'
szakasz6ban a pdnztigyi kimutat6sokra adott v6lem6nytink nem vonatkozik az izleti jilent6sre 6s a vezet6s6gi
jelent6sre.

A p6nzi.igyi kimutatdsok 6ltalunk v6,gzett kdnyvvizsg6latdval kapcsolatban a mi f'elel6ss6gtink az tizleti jelent6s
6s a vezet6s6gi jelent6s dtolvasdsa 6s ennek sordn annak m6rlegel6se, hogy az tizleti jelent6s vagy a vezet6s6gi
jelent6s l6nyegesen ellentmond-e a p6nziigyi kimutat6soknak vagy a krinyvvizsgrilat sor6n szerzett
ismereteinknek. vagy egy6bk6nt rigy trinik-e, hogy az l6nyeges hibr{s 6llitr{st tartalmaz. Haiz elv1gzett munkdnk
alapjdn arra a kdvetkeztet6sre jutunk, hogy az egy6b inform6ci6k l6nyeges hib6s r4llft6st tartalmaznak,
koteless6gUnk errril 6s a hibds 6llit6s jelleg6r<il jelent6st tenni.

Mivel a tiirsas6g 6trthdzhat6 6rt6kpapirjait az Eur6pai Gazdasdgi T6rs6g tag6llamrinak szab6lyozott piac6ra
keresked6sre befbgadt6k, ezdrt az tizleti jelent6sr6l sz6l6 v6lem6nytinknek ki kell terjednie a szilmviteli tcirv6ny
9518. (2) bekezd6s e) 6s 0 pontjdban szerepl<i infbrmr{ci6ka 6s nyilatkoznunk keli arrdl. hogy rendelkez6sre
bocsitottdk-e a95lB (2) bekezd6s a) d) 6s g)-h) pontjdban emlitett inform6ci6kat.

V6lem6nyiink szerint a T6rsasiig 2017. €vi tizleti jelent6se, bele6rtve a sz6mviteli tdrv6ny 95/B. $ (2) e) 6s t)
pondai 6ltal elciirt infbrm6ci6kat is cisszhangban van a Tdrsasdg 2Ol7.6vi p6nziigyi kimutatiisokkal 6s az tizleti
jelent6s a sziimviteli tcirv6ny ekiir6saival cisszhangban k6sztilt.

Mivel egy6b mds jogszabdly a Tdrsasdg szdm6ra nem ir el6 az iizleti jelent6sre vonatkoz6 tovdbbi
kdvetelm6nyeket, ez6rt e tekintetben nem mondunk v6lem6nyt.

Tovdbbri nyilatkozunk, hogy a Tdrsasdg rendelkez6sre bocsdtotta a szdmviteli tcirv6ny 95/B.S (2) bekezd6s a)-d)
6s g)-h) ponda szerint ekiirt inform6ci6kat.

A kapcsolt vdllalkozdsokkal szembeni kdvetel6sek
ellenrirz6s6vel kapcsolatos eljdr6saink sordn
visszaigazol6st k6rtiink a kapcsolt v6llalkozdsokt6l a
kimutatott egyenlegek megerrisit6s6re. A kapcsolt
v6llalkoziisokkal kdtdtt szerzrid6seket elk6rtUk 6,s az
azok szerinti elsz6mol6sokat vizsg6ltuk. Vizsgdltuk
tov6bb6 az 6rt6kveszt6s elszSmoliis6nak ]

szUks6gess6gdt.

Lednyvrillalatokban l6v6 befektet6sek
A T6rsasdg tdbb le6nyv6llalattal is rendelkezik, a
mdrlegben a Tartds r6szesed6sek kapcsolt
v6llalkoziisban soron 5.716.564eFt 6rt6kben mutat ki
bef'ektet6seket
A vonatkoz6 sziimviteli szabdlyoknak megf-elekien a
menedzsment rendszeresen (6vente) 6rt6kveszt6s
tesztet k6szit abb(rl a c6lb6l, hogy megvizsg6lja, hogy
sztiks6g van-e 6rt6kveszt6s elsz6moldsra a
r6szesed6sekkel kapcsolatban. A r6szeseddsek
bekeriil6si 6rt6ke 6s a hozzAjuk kapcsol6d6
6rt6kveszt6s cisszege a magyar1z6 megjegyz6sek 8.3
pontjdban taliilhat6. A t6rsas6g a r6szesed6sek
6rt6kel6s6hez a lerinyvdllalatok sajiit trike 6rt6k6t vette

6rt6kveszt6seket elsz6molt6k.A
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A f'entieken tfl a T6rsas6gr6l 6s annak kdrnyezetlrol megszerzett ismereteink alapjrln jelent6st kell tennUnk
arr6l, hogy a tudomSsunkra jutott-e b6rmely l6nyegesnek tekintheto hib6s kcizl6s (l6nyeges hib6s 6llitr{s) az
Uzleti jelentdsben, 6s ha igen, akkor a sz6ban forg6 hib6s kcizl6s (hib6s 6llit6s) milyen jellegri. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni val6ink

A vezet6s 6s az ir6nyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge a p6nziigyi kimutatrisok6rt

A vezet6s t'eleltjs a p6nziigyi kimutat6soknak az Eur6pai Uni6 6ltal befogadott Nemzeti P6nzugyi Besz6moldsi
Standardokkal, valamint a szdmviteli tcirv6ny EU IFRS-ek szerint dssze6llitott 6ves beszdmol6ra vonatkoz6
kieg6szitri kdvetelm6nyeivel 6sszhangban tdrt6no 6s a val5s bemutatiis k6vetelm6ny6nek megf'elel<i
elk6szit6s66rt, valamint az olyan belsci kontroll6rt, amelyet a vezetds sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetciv6
vdljon az akiir csal6sb6l, akrir hib6b6l eredri l6nyeges hib6s 6llitdst5l mentes p6nztigyi kimutat6sok elk6szft6se.

A p6nztigyi kimutatdsok elk6szft6se sor6n a vezet6s felel6s az6rt. hogy felm6rje a T6rsas6gnak a viillalkoz6s
folytatiisdra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megf'elelcien kdzzltegye a v6llalkoz6s fblytatds6val
kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezet6s felel a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n alapul6 p6nztigyi
kimutatdsok dsszedllit6s66rr, azt az esetet kiv6ve, ha a vezetdsnek szilnd6kr{ban 6ll megsztintetni a Tiirsasdgot
vagy besziintelni az iizletszerti tevdkenys6get, vagy amikor ezen kiviil nem 5ll el6ne m6s rerilis lehetcis(g.

Az irdnyft6ssal megbfzott szem6lyek felel<isek a Tdrsasdg p6nztigyi beszdmol6si fblyamat6nak feliigyelet66rt.

A kiinyvvizsgril6 p6nziigyi kimutatrisok kiinyvvizsgr{lat66rt vaki feler6ss6ge

A kcinyvvizsg6lat sordn c6lunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az p6nztigyi kimutat6sok eg6sze nem
tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered<i l6nyeges hib6s r{llit6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a
v6lem6nyiinket tartalmaz6 fUggetlen kcinyvvizsg6l6i jelent6st bocsdssunk ki. A kell<i bizonyoss6g *ogut tbt,i
bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kcinyvvizsg6lati Standardokkal 6s a
kdnyvvizsgiilatra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hatdlyos - t6rv6nyek 6s egy6b jogszab5lyok - ide6rtve az
531l20l4lEu Rendeletet is - dsszhangban elvdgzett k6nyvvizsg6lat mindig felt6rja az egy6bk6nt l6tezo l6nyeges
hibds 6llit6st. A hibds 6llftdsok eredhetnek csal6sb5l vagy hibdb6l,6s l6nyegesnek minrisiilnek, ha 6sszeli lehet
az a v6rakozds, hogy ezek dnmagukban vagy egytittesen befbly6solhatj6k a felhaszn6ldk adott pdnztigyi
kimutatdsok alapj6n meghozott gazdas6gi d6nt6seit.

A Magyar Nemzeti Kcinyvvizsg6lati Standardok 6s a kdnyvvizsg6latra vonatkozS - Magyarorsz6gon hat6lyos -
tdrv6nyek 6s egy6b jogszabrilyok - ide6rtve az 537/2Ol4tEU Rendeletet is- szerinti konyvvizsgdlai eg6sze sorr{n
szakmai megit6l6st alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk f-enn.

Tovribbii:

- Azonositjuk 6s felm6rjUk az pdnztgyi kimutatdsok ak6r csaldsbSl, ak6r hibdb6l eredri ldnyeges hib6s
6llitrisainak a kock6zatait, kialakftjuk 6s v6grehajtj uk az ezen kockdzatok kezel6s6re alkalmas
konyvvizsgdlati eljrirrisokat, valamint elegendri 6s megf-elelo kcinyvvizsg6lati bizonyitdkot szerztink a
v6lem6nyiink megalapoziisdhoz. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llites fel nem t6r6s6nak a kockiizata
nagyobb, mint a hibdb6l eredo6, mivel a csal6s mag6ban fbglalhat dsszej6tsziist. hamisit6st, sz6nd6kos
kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belsci kontroll t'eltilir6s6t.

- Megismerjtik a k6nyvvizsgiilat szempontjiib6l relev6ns belsri kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan
kiinyvvizsg6lati eljdr6sokat tervezztink meg, amelyek az adott kciriilm6nyek kdzcitt megfeleloek, de
nem az6rt, hogy a Tdrsas6g bels6 kontrollj6nak hat6konys6gdra vonatkoz6an v6lem6nyt nyilvi4nitsunk.

- Ert6keljuk a vezet6s 6ltal alkalmazott szdmviteli politika megf'elekis6g6t 6s a vezet6s Altal k6szirett
szdmvitel i becsl6sek 6s kapcsol6d 6 klzzdtltelek 6sszenis6g6t.

- Kovetkeztet6st vonunk le arrdl, hogy hely6nval6-e a vezet6s rdszdriil a vdllalkoz6s folytatds6nak elv6n
alapul6 p6nztigyi kimutatdsok cissze6llitdsa, valamint a megszerzett kcinyvvizsgdlati bizonyit6k alapjdn
arr6l, hogy f'enn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy f'elt6telekkel kapcsolatban,
amelyek jelentos k6ts6get vethetnek t'el a Tiirsas6g vdllalkozds folytat6siira val6 k6pess6g6t illetrien.
Amennyiben azt a kcivetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalansdg r{ll fenn. fgggetlen
kcinyvvizsgdl6i jelent6stinkben f'el kell hivnunk a tigyelmet az plnzi,gyi kimutat6sokban l6vri
kapcsolSd6 kdzz6t6telekre, vagy ha a kdzzdtdtelek e tekintetben nem megt'eleloek, minosftengnk kell
v6lem6nyiinket. Kcivetkeztet6seink a ftiggetlen kcinyvvizs96l6i jelent6sUnk ddtumdig megszerzett
konyvvizsgiilati bizonyit6kon alapulnak. Jdv<ibeli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjrik azt,
hogy a T6rsas6g nem tudja a v6llalkozdst fblytatni.
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- Ert6keljUk azpdnz.iigyi kimutat6sok 6tfbg<l bemutatds6t, fel6pft6s6t 6s tartalm6t, bele6rtve a kieg6szfto
mell6kletben tettkdzzeteteleket, valamint 6rt6keljtik azt is, hogy az pdnzigyi kimutatdsokban teljestil-e
az alapul szol9616 tigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Az irdnyitiissal megbizott szem6lyek tudom6s6ra hozzuk - egy6b k6rd6sek mellett - a kdnyvvizsgiilat tervezett
hat6kor6t 6s Utemez6s6t, a konyvvizsgdlat jelentris meg6llapit6sait, bele6rtve a Tdrsasdg 6ltal alkalmazott bels6
kontrollnak a kiinyvvizsg6latunk sordn 5ltalunk azonositottjelentds hiSnyoss6gait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az ir:inyitdssal megbizott szem6lyeknek arr6l, hogy megf'elelt.ink a ti.iggetlens6gre vonatkoz6
relevdns etikai kdvetelm6nyeknek. 6s kommunik6ljuk fel6jUk mindazon kapcsolatokat 6s egy6b k6rd6seket,
amelyekrtil 6sszertien f-elt6telezheto, hogy befblyilsolji4k a ttiggetlens6gilnket, valamint adott eserben a

kapcsol6d6 biztosit6kokat.

Az iriinyit6ssal megbizott szem6lyek fel6 kommunikdlt k6rd6sek kdziil meghatdrozzuk azokat a k6rd6seket,
amelyek a t6rgyidtlszaki p6nztigyi kimutatdsok k6nyvvizsg6lata soriin a legjelent<isebb k6rd6sek, 6s enn6lfbgva
a kulcsfbntoss6gri kdnyvvizsg6lati k6rd6sek voltak. Kdnyvvizs96l6i jelent6sInkben ismertetjiik ezeket a

k6rd6seket, kiv6ve, ha jogszabdly vagy szab6lyozds kizfirja az adott k6rd6s nyilv6nos kdzz6t6tel6t, vagy ha -
rendkfvtil ritka kdrUlm6nyek kcizdtt - ail elapitjuk meg, hogy egy adott k6rd6st a k6nyvvizsgdl6i jelent6sben
nem lehet kommunik6lnunk, mert 6sszerti vdrakoziisok alapjdn annak hdtrdnyos kovetkezm6nyei srilyosabbak
lenn6nek, mint a kommunik6ci6 k<iz6rdekti hasznai.

Jelent6s egy6b jogi 6s szab6lyoz6i ktivetelm6nyekr6l

Az Eur6pai Parlament 6s a Tan6csa 537l20l4lEu rendelete 10. cikk6nek (2) bekezd6s6vel dsszhangban az
aliibbi nyilatkozatokat tesszUk a ttiggetlen kcinyvvizsgdl6i jelent6stinkben a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati
Standardok riltal eloirt jelent6st6teli kotelezetts6geken feltil:

A kdrtvvt,izsgdl6 ki.ieldlise is a megbizds iddtortanur

A 2017. 6prilis 28-i kdzgytil6sen jeldlt ki minket a T6rsasdg jog szerinti kdnyvvizsgdl6j6nak. A megbiz6sunk
idtitartama 2Ol7 €vi besz6mol6 elfogadds6ig, I 6ve tart.

A kdttl,vt,izsgdl6i jelentis ds az auclitbizottsdghoz chuett kiegiszit1 jelentds dsszhangja

Megerositjtik, hogy a jelen kdnyvvizsgdl6i jelen6sben foglalt, az egyedi p6nziigyi kimutat6sokkal kapcsolatos
k6nyvvizsg6l6i v6lem6nyiink Osszhangban van a T6rsas6g auditbizottsdgirhoz cimzett kieg6szito jelent6ssel,
melyet 2018. mdrcius26-dn adtunk ki a Eur6pai Parlament 6s a Tan6csa 537/2OI4|EU rendelete ll. cikk6vel
cisszhangban.

Nem kdnyvvizsgiil ati szol gdlat6sok nyrij trisa
Kijelendtik, hogy a Ti{rsas6g r€sz€re nem nyfijtottunk semmilyen a Eur6pai Parlament 6s a Taniicsa
537 l20l4lEU rendelete 5. cikk6nek (l) bekezd6s6ben ismertetett tiltott, nem kcinyvvizsg6l6i szolg6ltatiist. Ezen
tflmenoen kijelentji.ik , hogy a Tdrsas6g 6s az lltala kontrolliilt v6llalkozdsok rdszlre nem nyrijtottunk olyan
egy6b, nem konyvvizsg6l6i szolg6ltat6sokat, amelyek nem szerepelnek az tizleti jelent6sben.

Jelen fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelent6st eredm6nyezri kdnyvvizsgdlat megbizisdrt f'elel6s partner6nek a jelent6s
aldir6ja minrisUl.

Budapest, 2018. mrircius 26.
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