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Az Első Hazai Energia-portfolió Nyrt. (Székhelye:1 163 Budapest, Cztrál<iutca26-32.2. em. l44., Cégegyzék
szátma: 0 1 - 1 0-0433 l 3) részvényeseinek

Korlátozott vélemény

Elvegeztiik azBlső Hazai Energia-portfolió Nyrt.(,,a Trársasá§') 2016. éi éves beszímolojának könywizsgálaát,
amely éves besámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és fomísok
egyező végösszege 120 596 E Ft, az adózatt eredmény 83 .607 E Ft vesáesé g - , és az uryanezen időpontial végződő
íZleti éwe vonatkoó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is
tmtalmaző kiegészítő mellékletből áll.

Véleménytink szerint, a ,J{orlátozott vélemény alapja" szakaszban leírt kérdés haásait kivéve, a mellékelt éves

beszámoló megblzl:a;ó és valós képet ad a Trársaság 2016. december 3l-én fennálló vagyoni és pénziigyi helyzetéről,
valamint az ezeft időpontüal végződő iizleti éwe vonatkozó jövedelrni helyzeteről a Maguországon hatályos, a
sámÜtelről sóló 2000. évi C. törvénnyel össáangban (a továbbiakban: ,,szárnüteli törvény',).

Korlátozott vélemény alapja
A tiárgyévben a ,,Tartós jelentős tulajdoni részesedés" mérlegsoron szerepel a 48 Vagyonkezelő Zrt. ftorábbi
néven BUDA-CASH Vagyonkezelő Zrt,)-ben lévő l30 M Ft-os névértékri befektetés, melyre a Tarsaság
tárgyévben 50 %-os értékvesáést számolt el, igy az a mérlegsoron 65 M Ft-os értékben lett beállítva.
A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésének, a befektetés könyv szerinti értéke és
piaci értéke közötti kiilönbség megállapításához a szémwiteli tOrvény 54. §. (2) c) pontjában meghattí,rozott
eljarás a|apján, az értékeléshez a tulajdonlott társaság által elkészltett 2015. évi beszrámolóját vehette a|apl! az
EHEP Nyrt. A 48 Vagyonkezelő Zrt 2015. évi beszámolóját 2016, november 7.-én fogadta el annak közgyűlése,
az E}IEP Nyrt. ellenszavazata mellett. Ennek indokát a kiegészíó melléklet Befektetett eszközökre vonatkozó
szakasza mutatja be,Ezért a számviteli törvény 54. §. (2) c) pontban meghatározott gazdaságitársaságban lévő
tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékelésére vonatkozó eljrárást a Társaság nem végezte el, mert az
értékelés alapul szolgáló beszámoló esetlegesen nem megbíáató, és úgy ítélte meg, hogy a trrlajdonlott társaság
abban bemutatott vagyoni és pénztigyi helyzete eltérhet a valós helyzeílől, és igy eryéb információ hiányában a
befektetése névértékének 5DYo-banhatítroúa meg az éríébtesztés szii[<ségességét.

A targyévben a ,,Forgaüísi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok" mérlegsoron szerepel az ACCES pp
Deposit Befektetési jegy mely bekerülési értéke 8.042 E Ft volt, melyre a Tiársaság tárgyévben 50 %-os
értékvesztést számolt el, igy az a mérlegsoron 4.02l E Ft-os értékben mutatta be.
Az értékpapína vonatkozó piaci értékről a tarsaságrrak nincsen megb2ható információja, ezen körülményt a
Társaság a kiegészítő mellékletben a Forgóeszközökre vonatkoző szakaszban mutatja be.
A Társaság tulajdonában lévő Befektetési jegy illikvid, melyre vonatkozóan az alapkezelő nem adott meg
információt, hogy annak értékét ffiggetlen szakértő mennyire becsülte meg, ezért a Társaság a bekerülési érték
árfolyamrának S}Yo-Yo-banhatnoíía meg az értshesztés sziikségességét.

Véleménytink szerint ezen körülmények azt jelzi, hogy a tulajdoni részesedés (4B Vagyonkeze|ő Zr) és az
értékpapír (ACCES PP Deposit illikvid Befektetési jegy) értékének megállapltásara akalmazolt szifunviteli
becslés nagyfoku becslési bizonytalansággal társul és ennélfogva jelentős kockázatot hordoáat, beleértve a
számviteli becslések kitettségét a vezetés nem szándékos elfogultságára vonatkozóan.
A gazdálkodó egység által nem befolyásolható körülmények miatt nem tudunk elegendő és megfelelő
könywizsgálati bizonyítékot szereznio hogy az (említett tulajdoni részesedés és illikvid értékpapír
befektetésekre) akalmazott értékelési módszer nem tartalmaz-e lényeges hibás állíást. Véleményiink szerint a
fel nem tárt esetleges hibás állítások pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges hatásai lényegesek lehetnek.



Emiatt nem tudtunk megállapítani, hogy sziikséges lenne-e bármilyen helyesbítést tenni az éves beszfunolóban
kimutatott teteleke, valamint a horuájllk kapcsolódó, az eredménykimutaüísban megielenített költségelemek
eryenlegei von atkozísában.

Könywizsgrálatunkat a Ma5rm Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban és a könywizsgálata
vonatkozó - Marymországon haályos - törvények és eryéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok
értelmében fennálló felelősségiink bővebb leínísát jelentésiink ,l köryuvizsgáló áles beszámotó könywizsgálatóért
v al ó fel el ő s s é ge" szak asza tarta]maua.

Az éves besámoló általunk végzett könywizsgálatára vonatkozó,Magyatorságon haáyos etikai követelményeknek
megfelelve, fiiggetlenek vagyunk a Trársaságtól, és uryanezen etikai követelményekkel össáangban eleget tettiink
e$,éb etikai felelősségeinek is.

Meggyóződésifurk, hogr az áláhxtk megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyujt
korlátozott véleménytinkhöz.

A vállalkozás folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság
Felhívjuk a figyelmet a kiegészlíő melléklet ,,kockázatok, egyéb megállapítások" szakaszéra, amelyben a
Társaság jelzi, hogy az adolt körtilmények között lehet, hogy hosszútávon nem tud jövedelmezően tovább
működni és végelszámolásról kell esetlegesen dönteni.

Ezek a körülmények és feltételek azt jelzk, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, amely jelentős kétséget
vethet fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. Véleményiink nincs
minősítve e kérdés vonatkozásában.

Kulcsfontosságú könywizsgálati kérdések
A ,,Korlátozott vélemény alapja" szakaszban illetve a ,,Vállalkozas folytatására yonatkozó lényeges
bizonytalanság" szakasfuan leírt kérdés kivételével megállapítottuk, hogy nincsenek egyéb a jelentéstinkben
kommunikálandó kulcsfontosságú könywi zsgálaíi kérdések.

Figyelemfelhívás
Felhívjuk a figyelmet a kiegészitő melléklet ,"kockázatok, egyéb megállapítások" szakaszéra, amelyben a
Társaság jelzi, hogy az éves beszámolójrának az EU által befogadott Nemzetköú Pénziigyi Beszámolási
Standardok (továbbiakban "IFRS-ek") szerinti összeállítására,2017 január I-inappal áttért, Véleményiink nincs
minősítve e kérdés vonatkozasában.

Egyéb kérdések
Az Első Hazai Energia-portfolió Nyrt. 2015. december 3l-ével végződő éwe vonatkozó éves beszímoloját mi
ellenőriáiik /Gyapjas Istvrán (MKVK tagszám:004857) könywizsgáló személyében, / a20l5. évi éves beszímolór4
2016. miárcius 25-án korlátozott véleményt bocsátottunk ki, mert a nyitóegyenlegek olyan hibás állításokat
tartalmaztak, amelyek lényegesen befolyásolták a tfugyidőszaki pénzügyi kimutatást. Továbbá nem tudunk
elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyitékot szerezri, hogy az (értékpapíiokr4 befektetéselae,
pénzeszközökre) alkalmazott értékelési módszer nem tartalmaz-e lényeges hibás állítást, tekintettel alra, hogy a
fel nem tárt esetleges hibás állítások pénzügyi kimutatásokra gyakorolt lehetséges hatásai lényegesek lehettek.
Továbbá lényeges bizonytalanság fennállását találtunk, amely jelentős kétséget vethetett fel a Tá.rsaságnak a
vállalkozás folytatásfua való képességével kapcsolatban.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk Az Első HazaiEnergia-portfolió NW. 2016. évi tizleti jelentéséből állnak. A vezetés
felelős az iüzleti jelentésnek a szárnviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival
össáangban történő elkészítéséért. A jelentésiink ,,Korlátozott vélemény'' szakaszában az éves beszámolóra
adott véleményiink nem vonatkozk az úzleti jelentésre.



Az éves beszámoló általanunk végzett könywizsgálatáva| kapcsolatban a mi felelősségiink az iZleti jelentés

átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves

beszámolónak vagy a könywizsgálat során szerzelt ismereteinknek, vagy egyébként úgy tiinik-e, hogy az
lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az úzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapjan a mi felelősségiink továbbá az ilzleti jelentés

átolvasása sorárr annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más
jogszabály vonatkozó előírásaival össáangban készült-e.

Véleményiink szerint Az Első HazaiBnetgia-portfolió Nyrt. 2016. évi üzleti jelentése össáangban van Az Első
Hazai Energia-portfolió Nyrt. 2016. évi éves beszámolójáva| és az üzleti jelentés a számviteli tOrvény

előírásaival össáangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az iDleti jelentésre vonatkozó további

követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményiink nem tartalmaz a

számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentieken tul a Tiársaságról és annak kömyezetéről megszerzett ismereteink alapjan jelentést kell tenniink arról,

hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az ilzleti
jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű, Ebben a tekintetben

nincs j elenteni valónk,

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel össáangban történő és a valós bemutatás

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az o|yan belső kontrollért, amelyet a vezetés sziikségesnek
tart alÁoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves

beszfunoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás
folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozís folytatásával
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásrának elvén alapuló szárnvitel éves

beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szandékában áll megsztlrrtetni a

Társaságot vagy besziirrtetri az ilzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális
lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelósek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló éves beszámoló könywizsgálatáért való felelőssége

A könywizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezli arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz
akrár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményibket
tartalmaző ffiggetlen könywizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas folrú bizonyosság, de

nem garancia arra, hogy aMagyal. Nemzeti Könywizsgálati Standardolrkal össáangban elvégzett könywizsgálat
mindig feltárja az egyébkéntlétező |ényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhebrek csalásból vagy hibából,
és lényegesnek minősülnek, ha ésszerií lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen

befolyásolhatják a felhasmálók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban elvégzésre kerülő könywizsgálatnak a

részeként szalcnai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könywizsgálat egésze

során. Emellett:

o Azonosítjuk és felnérjiik az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak
kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk

végre, valamint véleményiink megalapozásához elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot

2



szerziink. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockiaaía nagyobb, mint a hibából

eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítast, szándékos kihagyásokat, téves

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

Megismedtik a könywizsgálat szempontjából releviáns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan

könywizsgálati eljarásokat tervezziink meg, amelyek az adott köülmények között megfelelőek, de nem

azért,hogy a Tarsaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

ntekeljtik a vezetés á|tal akalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített

számviteli becslések és kapcsolód ő közzétételek ésszerűségét.

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén

alapuló számvitel akalmazása, valamint a megszerzett könywizsgálati bizonyiték alapjrán arról, hogy

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős

kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatásara való képességét illetően. Amennyiben azt a
következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fiiggetlen könywizsgálói jelentéstinkben

fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódőközzétételekre, vagy ha a közzétételek

e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniink kell véleményiinket. Követkeáetéseink a fuggetlen

könywizsgálói jelentésiink dátumáig megszeTzeít könywizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli

események vagy feltételek azonban okoáatjak azt,hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

nrteteltit az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő

mellékletben íeltközzétételeket, valamint értékeljiik aá is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul

szolgálő ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikráljvk az irámyitíssal megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könywizsgálat tervezett

hatókörét és ütemezését a könywizsgálat jelentős megállapíásait, beleértve a Trársaság által alkalmazott belső

konfiollnak a könywizsgálatunk soran általunk azonosítottjelentős hiányosságait is.

Debrecen, 2017. mércius 22.
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