
FIJGGETLEN KdNYWIZSGALOI JELENTES

A Trans-Sped Logisztikai Szolg6ltat6 Kiizpont Ko116tolt Felel6ss6gii T6rsasfg tulajdonosainak

Az 6ves besz6mol6 kiinywizsgrilatflr6l k6sziilt jelent6s

V6lem6ny

Elvdgeztern a Trans-Sped Logisztikai Szolg6ltat6 Kbzpont Korl6tolt Felel6ss6gii T{rsas{g (4030 Debrecen,

V6mrakt6r u.3.s2.; Cegtregyzdksz6m: 09-09-006196; ad6szftm:11622219-2-09) (,,a T6rsas6g") 2021.6vi dves

besz6mol6j6nak kcinywizsg6lat6t, amely dves besz6mol6 a2021. december'31-i fordul6napra k6szitett m6rlegbol -
melyben azeszkdzi)k 6s foru6sok egyezo v6gdsszege 26346 ll5EFt,azadozoII eredmdny 665699 EFt (nyeresdg) -,

6s az ugyanezen idoponttal v1gzSdo iizleti dvre vonatkoz6 eredm6nykimutat6sb6l, valamint a szamviteli politika

jelentos elemeinek osszefoglal6s6t is tarlalmazo kiegeszitit mell6kletb6l 611.

V6lemdnyem szerint a mell6kelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a T6rsas6g 2021. december'31-6n

fenn6ll6 vagyoni 6s p6nziigyi heIyzet6r6l, valamint az ezen idoponttal vdgzodo iizleti 6vre vonatkoz6 jcivedelmi

helyzet6r6l aMagyarorsz6gon hat6lyos, a szdmvitelr6l sz6l6 2000, 6vi C. tcirv6nnyel cisszhangban (a tov6bbiakban:

,,sz6mviteli tdw6ny").

V6lem6ny alapja

Konywizsg6latomat a Magyar Nernzeti Kcinywizsg6lati Standardokkal cisszhangban ds a konywizsgitlatra vonatl<oz6

-MagyarorczAgon hat5lyos - tcirv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok alapj6n hajtottam vegre. Ezen standardok 6rtelmdben

fenn6ll6 felet6ss6gem bovebb leirisitt jelentdsem ,,A k\ry+uizsg(tlo dves beszdmolo konyvvizsgalatadrl valo

fe I e I r1 s s d ge" szakasza tartalmMza.

Fiiggetlen vagyok a t6rsas6gt6l a vonatkoz6, Magyarorszhgon hatiilyos jogszab6lyokban 6s a Magyar Kcinyvvizsg6l6i

Kamara,,A kcjnywizsg6l6i hivatds rnagatart6si (etikai) szab6lyair'61 6s a fegyehni elj6t'6sL6l sz6lo szab6lyzata"-ban,

valamint az ezekben nem rendezett kdrd6sek tekintetdben a Kcinywvizsgrilok Nemzetkcizi Etikai Standardok Testiilete

6ltal kiadott ,,Nemzetkdzi etikai k6dex kamarai tag kiinyvvizsg6l6knak (a nernzetkdzi fliggetlens6gi standardokkal

egybefoglalva)" cimti kdzikonyv6ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfelelek az ugyanezen

normiikban szereplii tovdbbi etikai eloir6soknak is,

Meggyozoddsem, hogy az ilItalam megszerzett kdnywizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot nyirjt

v6lemdnyemhez.

Egy6b informici6kr Az iizleti jelent6s

Az egydb inform6ci6k a Trans-Sped Logisztikai SzolgSltat6 Ktizpont Korl6tolt Felel6ss6gf Tirsashg 2021.

6vi iizleti jelent6sebol 6llnak, A vezet6s felelcis az iizleti jelent6snek a sz6mviteli tcirv6ny, illetve egydb m6s

jogszab6ly vonatkoz6 eloir6saival cisszhangban tortdno elk6szites6drt. A fliggetlen kcinyvvizsgdl6i jelentdsem

,,V6lem6ny" szakasz6ban az 6ves besz6mol6ra adott v6lem6nyem nem vonatkozik az izleti jelentdsre,

Az eves besz6mol6 6ltalam vegzett kcinywizsgdlat6val kapcsolatban az dn felelossegem az izleti jelentds

dLtolvas6sa ds ennek sor6n annak m6r'legel6se, hogy az tizleti jelentds ldnyegesen ellentmond-e az dves

besz6mol6nak va1y a konywizsg6lat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy egy6bkdnt frgy tiinik-e, hogy az

l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaz. Ha az elvdgzett munk6m alapl|n alta a kovetkedetesre jutok, hogy az egydb

inform6ci6k l6nyeges hib6s 6llit6st |atlalmaznak, kciteless6gem err6l 6s a hib6s 6llit6s jellegdrol jelent6st tenni.

A sziimviteli tdrvdny alapj6n az 6n feleloss6gem tov6bb6 annak megit6l6se, hogy aziizletijelent6s a szdmviteli

tcirvdny, illetve egy6b m6s jogszabdly vonatkoz6 el6ir6saival dsszhangban van-e, 6s err6l, valamint az izleti
jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 risszhangj616l v6lemdny nyilv6nit6sa.
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V6lem6nyem szerint a Trans-Sped Logisztikai Szolg6ltat6 l(tizpont Korlitolt Felel6ss6gii T6rsasig 202L 6vi

iizleti jelentdse minden l6nyeges vonatkoz6sban osszhangban van a Trans-Sped Logisztikai Szolgriltat6

K0zpont Korl6tolt Felel6ssdgii T6rsasfg 2021.6vi 6ves beszimol6j6val 6s a sz6mviteli tdrvdny vonatkoz6

eloirdsaival. Mivel egy6b m6s jogszab6ly a T6rsas6g szdnr6ra nem ir elo tov6bbi kovetelm6nyeket azizleli
jelentdsre, ezert e tekintetben nem rnondok v6lem6nyt.

Azizletijelentdsben m6s jellegri ldnyeges ellentmond6rs vagy ldnyeges hib6s 5llit6s sem jutott a tudomasomra,

igy e tekintetben nincs jelentenival6m.

A vezet6s 6s az irhnyitissal megbfzott szemdlyek felel6ss6ge az 6ves beszimol66rt

A vezetds felelos az 6yes beszdmol6nak a sz6mviteli tcirv6nnyel <isszhangban tcirt6n6 6s a valos bemutatdLs

kovetelm6nydnek megfelelo elk6szit6s6drl, valamint azolyan bels6 kontroll6rt, amelyet avezetes sziiks6gesnek

tarl ahhoz, hogy lehetovd v6ljon az akir csal6sbol, ak6L hib6b6l eredo l6nyeges hib6s 6llit6st6l mentes 6ves

beszSmol6 elk6szit6se.

Az 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezet6s felelos a26ft, hogy felmdrje a Tdrsas6gnak a v6llalkoz6s

folytatdsfua val6 k6pess6g6t 6s az adolt helyzetnek megfeleloen kozzltegye a v6llalkoz6s folytat6s6val

kapcsolatos informrici6kat, valamint a vezeles felel a v6llalkoz6s folytatdsinak elv6n alapul6 6ves besz6mol6

cisszerillit6sridrt, A vezet6snek a v6llalkozSs folytatits6nak elv6bol kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az

6rv6nyesulds6t elt6ro rendelkezds nem akad6lyo zza, illetve a v6llalkoz6si tev6kenysdg folytat6s6nak ellentmond6

tdnyezo, kdriilm6ny nem 6ll fenn.

Az irtnyitdssal megbizott szem6iyek felelosek a T6rsas6g pdnzlJgyt besz6mol6si folyamat6nak feltigyeletdert.

A kiinywizsgSl6 6ves beszimol6 kiinyvvizsgilat66rt va16 fele16ss6ge

Akonyvvizsg6lat sor6n c6lom kello bizonyoss6gotszerezni arr6l, hogy az 6ves besz6mo16 egdsze nem Iartalmaz

ak6r csal6sb6I, akdr hibAb6l eredci l6nyeges hib6s |llitdst, valamint az, hogy ennel< alapj6n a v6lemenyemet

tarlralmazo fiiggetlen konywizsg6l6i jelent6st bocs6ssak ki. A kello bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g, de

nem garancia arra,hogy a MagyarNemzeti Kiinywizsg6lati Standardokkal dsszhangban elvegzett konyvvizsg6lat

mindig feltirja az egyebkent letezo lenyeges hib6s 6llithst. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hib5b6l,

6s ldnyegesnek minostilnek, ha dsszeni lehet az a vilrakoz6s, hogy ezek cinmagukban vagy egylittesen

befoly6solhad6k a felhaszn6l6k adott dves besz6mo16 alapj6n meghozott gazdasdgi dont6seit.

A Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardok szerihti kcinyvvizsg6lat eg6sze sor'6n szakmai megit6l6st

alkalmazok, ds szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Tov6bb6:

o Azonositom ds felm6rem azdves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6L hib6b6l eredo ldnyeges hib6s 6llit6sainak

kocklzatait, kialakitom ds vdgrehajtom az ezen kock6zatok kezelesdle alkalmas kcinywizsgdlati

elj6r6sokat, valamint elegendo ds megfelelo konyvvizsg6lati bizonyitdkot szerzek a vdlemdnyem

megalapozils6hoz, A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem t6rhs6nakkock|zata nagyobb, mint a

hibAb6l eredo6, mivel a csal6s mag6ban foglalhat osszej6tsz6st, hamisit6st, szdnd6kos kihagy6sokat, tdves

nyi latkozato k at, v agy a belso kontroll feliilirds6t.

o Megismerem a kdnywizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels6 lcontrollt annak erdekdben, hogy olyan

kcinyvvizsg6lati eljrir6sokat tewezzek meg, amelyek az adoll kortilmdnyek kdzcitt megfeleloel<, de nem

azert,hogy aThrsas6g bels6 kontrolljiinak hat6konys6g6ra vonatkoz6an vdlemdnyt nyilv6nitsak.

o Eft6l<elem a vezetds altal alkalmazolt szdmviteli politika megfelelos6g6t 6s a vezet6s altal k6szitett

sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 kbzzetltelek 6sszertisdgdt.

r Kcivetkeztetest vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds r6sz6rol avSllalkozds folytat6s6nak elv6n

alapul6 6ves besz6mol6 cissze6llit6sa, valamint a megszerzett kdnyvvizsgiiati bizonyit6k alapj6n arr6l,

hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyel<

jelentos k6tsdget vethetnek fel a T6rsas6g vrillalkoz6s folytat6s6ra va16 kdpess6gdt illetoen, Amennyiben
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azt a kcivetkenetesl vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans5g 6ll fenn, fliggetlen konyvvizsg6l6i

jelentdsemben fel kell hivnom a figyelmet az 6ves beszfmol6ban l6vo kapcsol6 d6 kdzzdtetelekre, vagy ha

a kdzzdtetelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sftenem kell v6lem6nyemet. Kovetkeztet6setm a

fiiggetlen kcinyvvizsg6l6i jelent6sem d6tum6ig n.egszerzelt ktinywizsg6lali bizonyitdkon alapulnak.

Jdv6beli esem6nyek vagy feltdtelek azonban okozhatjdk azt, hogy a T6rsas6g nem tudja a viilalkozdst

folytatni.

Eftdkelem az dves besz6mol6 6tfog6 bemutatasiLt, fel6pitds6t 6s tartalmdt, beledrtve a kiegdszito

melldkletben tettkdzzetlteleket, valamint drtdkelem azt is, hogy az 6ves besz6mo16ban teljesiil-e az alapul

szolgdl6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutatdsa.

Az ilrlnyitassal megbizott szem6lyek tudomdsara hozom - egyeb k6rd6sek mellett - a kdnywizsgillat tewezell

hat6kdrdt 6s iitemez6s6t, a kdnyvvizsg6lat jelentos meg6llapit6sait, bele6rtve a T6rsas6g itltal alkalmazott belso

kontrollnak a kdnywizsgdlatom sor6n 6ltalam azonositott jelent6s hi6nyossagait is, ha voltak ilyenek.

Debrecen, 2022. mdrcius I 4
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