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A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „Társaság”, „KEG 

Nyrt.”) a tőkepiacról szóló 2001.évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, illetve az MNB H-PJ-III-20/2016. 

számú határozata alapján tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a társaság megválasztott könyvvizsgálója 

REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. , személyében Gyapjas István  könyvvizsgáló, 

2016. március 3-án kelt a társasághoz 2016. március 7-én érkezett „Nyilatkozat a könyvvizsgálói 

megbízástól való visszalépésre” levele alapján 2016. március 3-i hatállyal a 2015. április 29-i elfogadó 

nyilatkozatát visszavonta. 

 

A könyvvizsgáló nyilatkozatában az alábbi indokolást írta: 

„ Indokolás: 

 A megbízó állandó könyvvizsgálójaként az Nyrt. vagyonának olyan változását észleltük, amely veszélyezteti 

a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését, illetve olyan körülményt észleltünk, amely a vezető 

tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét 

vonja maga után, azonnal kezdeményeztük 2016. 03.01-én az ügyvezetésnél a közgyűlés összehívását. 

Az általunk kezdeményezett közgyűlés összehívása nem történt meg. 

A gyanított csalásból eredő hibás állítás miatt a könyvvizsgálóként olyan különleges körülményeket 

észleltünk, amelyek kérdésessé teszik, hogy a könyvvizsgálat végrehajtását folytatni tudnánk, ez alapján úgy 

mérlegeltük a helyzetet, hogy helyénvaló visszalépni a megbízástól. 

A megbízó a könyvvizsgálónak nem adott elegendő információt, adatot, nyilatkozatot, a könyvvizsgálói 

munka elvégzéséhez, a szerződésben meghatározott ütemezés szerint, és a Vezetői leveleinkre sem reagált, 

nem mutatott együttműködési készséget.  

A vezetőség viselkedése tudatos, és egyértelmű célja az, hogy a könyvvizsgálónak nem ad ki információt, 

adatot, ez a magatartás is erősen feltételez csalási folyamat leplezését. 

Ezen hatókör korlátozás miatt, könyvvizsgálóként nem tudunk elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 

bizonyítékot szerezni.  

Mindezekből kifolyólag arra a következtetésre jutottunk, hogy a fel nem tárt esetleges hibás állítások 

pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges hatásai lényegesek, és egyben átfogóak lehetnek. 

Ebben az esetekben az ISA 705 standard 13 (b) (i) és ISA 240 standard 38. (b) pontja alapján vissza kell 

lépni a könyvvizsgálattól.” 

 

A társaság Igazgatótanácsa visszautasítja a könyvvizsgáló, feltételezéseken alapuló, elmarasztaló 

állításait és gyanúsításait. Szükségesnek tartjuk közzétenni, hogy a könyvvizsgáló 2015. szeptember 30-ig 

a társaság könyvelését végző könyvviteli szolgáltatóval közvetlenül tartotta a kapcsolatot. Eddig az 

időpontig a saját tájékoztatása szerint elvégezte a könyvvizsgálati tevékenységet, amelyért a szerződésben 

kikötött díjazását fel is vette a társaságtól. A társaság 2015. október 1-től más szolgáltatóval kívánt 

együttműködni, amelyhez a mai napig nem kapta meg teljeskörűen az előző könyvelőtől a társaság 

tulajdonát képező könyvelési adatokat, azok egy részét önkényesen tartja vissza a korábbi szolgáltató. Ez 

jelentős mértékben megnehezíti, de nem lehetetleníti el a 2015.év zárását.  A könyvvizsgáló által kifogásolt 

adatszolgáltatások elmaradása ennek a következménye elsősorban, mivel az nem áll, teljeskörűen a társaság 

rendelkezésére és ezt ő pontosan tudja/ tudta. A társaság és annak vezetése úgy jár el, ahogy az adott 

helyzetben tőle elvárható. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a 2015.év zárása, beszámolója 

határidőben, teljeskörűen el tudjon készülni. Sajnálatos, hogy a könyvvizsgáló a lemondásával ezt a 

folyamatot tovább nehezítette. 

 

A 2016.évre vonatkozóan könyvvizsgálói tevékenységét a közgyűlés nem hagyta jóvá, ezért azzal 
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kapcsolatosan, a Társaság szerint nincs mandátuma véleményt formálni. 

 

 

 

Az Igazgatótanács tájékoztatja a Befektetőket és az egyéb érdekelteket, hogy termelő és kereskedelmi 

tevékenysége folyamatos, a kötelezettségeit folyamatosan teljesíti. Tevékenységét az új üzleti modell 

keretében és feltételei alapján hosszú távon, rentábilisan fenn tudja tartani várhatóan. A társaság 

információs és adminisztrációs rendszere átszervezés alatt áll, amelynek eredményeként a napi 

működés ezen a területen is visszatér a normális kerékvágásba. 

 

A kialakult helyzetben szükségesnek látja közzétenni azt is, hogy a társaság szorosan együttműködik a 

felügyeletét ellátó hatóságokkal. Folyamatos kapcsolatot tartunk a NAV illetékes Vámigazgatóságával és az 

MNB Felügyeleti szervével. A Társaság a számára előírt adatszolgáltatásokat folyamatosan teljesíti. 

 

 

 

 

Dunaalmás, 2016. március 11. 

 
 

KEG Nyrt. 

 


