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A FINATECH Capital Kockdzati Tbkealap-kezelii Zrt. alapit6jdnak:

V€lem6ny
Elvdgeztiik a FINATECH Capital Kock{zati T6kealap-kezel6 Zrt. (1013 Budapest, Krisaina krr. 32.
Cdgjegyzdksz6m: 01-10-047523, "a Trirsasiig") 2019. december 31. merlegfordul6napra k6szitetl dves
besziimol6jrinak kdnywizsgdlat6t, amely dves besz6molo a 2019. december 3l-i fordul6napra kdszitett merlegbol
melyben az eszkozdk ds fonrisok egyezti vdgdsszege 366.706 E Ft, az adozott eredmdny I05.178 E Ft nyereseg -,
es az ugyanezen idriponttal vdgztidti iizleti evre vonatkoz6 eredmdnykimutatiisbol, valarnint a szamviteli politika
jelent<is elemeinek dsszefoglaliisiit is tartalmazo kiegeszit6 melldkletb6l dll.
Vdlemdnyiink szerint a melldkelt dves beszam016 megbizhato ds valos kdpet ad a TArsasiig 2019. december Jl-en
fenniill6 vagyoni ds pdnzUgyi helyzetdr6l, valamint az ezen id6pontlal vdgzddo uzleti dvre vonatkozo jdvedelmi
helyzetdrol a Magyarorsziigon hatAlyos, a szilmvitelrril sz616 2000. dvi C. tOrvdnnyel tisszhangban (a tovdbbiakban:
,,sz6mviteli tdrvdny").

A v6lem6ny alapja
Ktinyvvizsg6latunkat a Magy Nemzeti K0nyvvizsgiilati Standardokkal Osszhangban es a konyvvizsg6latra
vonatkoz6 - Magyarorsziigon hatelyos ttirvenyek es egydb jogszab6lyok alapj6n hajtottuk vdgre. Ezen standardok
drtelmdben fennAll6 felelossdgiink bovebb IeirAsdt jelentdsUnk ,;1 kony}izsgdlo ives beszamol6 kon \yi:sgdldtadrt
v aI6 fe Ie I,ss tge" szakasza lartalrrazza.
Fiiggetlenek vagyunk a tersasAgtol a vonatkozo, Magyarorsziigon hatiilyos jogszab.ilyokban ds a Magyar
Kdnyvvizsgril6i Kamara,,A kdnyvvizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szab6lyairdl ds a fegyelmi eljArdsrol szolo
szabiilyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok
Testulete iiltal kiadott ,,Kdnyvvizsgalok Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, es

megt'eleliink az ugyanezen normdkban szerep16 tovdbbi etikai ekiirSsoknak is.
Meggy6zodisunk, hogy az Altalunk megszerzett kcinyvvizsgiilati bizonyitek elegend6 ds megl'elelo alapot nylijt
velemdnyUnkhoz.

Egyeb informdci6k: Az Uzleti jelentds
Az egydb informrici6k a FINATECH Capital Kockdzati T6kealap-kezeld Zrt. 2019. december 31.
m€rlegfordul6napra kdsziteft iizleti jelentesdb6l rillnak. A vezetds felel6s az iizleti jelentdsnek a sziimviteli torvdny,
illetve egydb mds jogszabiily vonatkozo el6turisaival osszhangban tdrtdn6 elkdszitesedrt. A tiiggetlen kdnyvvizsgaloi
jelentdsiink ,,Vdlemdny" szakasz6ban az dves besz6mol6ra adott vdlemdnyunk nem vonatkozik az iizleti jelentdsre.

Az dves besz6mol6 dltalunk vegzetl konywizsg6lat6val kapcsolatban a mi felel6ssdgilnk az iizleti jelentds

iitolvasiisa ds ennek sorAn annak merlegelese, hogy az iizletijelentes lenyegesen ellentmond-e az dves beszdmol6nak
yagy a konyvvizsgiilat soriin szerzett ismereteinknek, vagy egydbkdnt tgy tiinik-e, hogy az ldnyeges hibds dllitast
tartalmaz. Ha az elyegzetl munkilnk alapjiin arra a koyetkeztetesre jutunk, hogy az egydb informdciok ldnyeges

hibiis 6llit6st tartalmaznak, kotelessegunk err6l ds a hibiis 6llit6s jellegdrol j elentdst tenni.

A szamviteli torvdny alapjiful a mi leleldssegiink tovabbii annak megitelese, hogy az iizleti jelentds a szamviteli

torvdny, illetve egydb m6s jogszabiily vona&ozo ekiiriisaival 6sszhangban van-e, ds en6l, yalamint az Uzleti jelentds

es az dves besz6mo16 OsszhangjAtr6l vdlemdny nyilv6nit6sa.
Vdlemdnyunk szerint a FINATECH Capital Kockdzati Tdkealap-kezel6 Zrt. 2019. december 31.

mdrlegfordut6napra keszitett Uzleti jelentdse minden ldnyeges vonatkozasban dsszhangban van a FINATECH
Capital Kock{zati T6kealap-keze16 Ztt.2019. december 31. mdrlegfordu lonapra kdszitett dves besz6molojdval ds

a szAmviteli torvdny vonarkoz6 eldirasaivat. N4ivel egydb nras jogszabdly a Tdrsasdg szdmdra nem ir clo tovdbbi

kovetelmdnyeket az Uzleti je lentesre, ezdrt e tekintetben nem mondunk velemdnyt.

Az Uzleti jelentdsben m6s jellegri lenyeges ellentmondiis vagy Idnyeges hibds rillit6s sem jutott a tudomiisunkra, igy

e tekintetben nincs jelentenivalonk.

A vezetds 6s az i16nyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss€ge az 6Y€s beszrimol66rt

A vezetds felel<is az dves besziimol6nak a szamviteli tdrvennyel dsszhangban tttrtdn6 ds a val6s bemutat6s

k6vetetmdnydnek megfelel6 elkdszitdsdert, valamint az olyan belso kontrolldrt, amelyet a vezetds sztiksdgesnek tart

ahhoz, hogy lehetovd vAljon az akar csal6sb6l, aker hibAb6l eredo ldnyeges hib6s iillit6stol mentes dves besz6molo

elkdszitdse.
Az dyes beszAmol6 elkdszitdse soriin a vezetds felelos az6rt, hogy felmdrje a Tarsasagnak a v6llalkozas folytatiisiira

valo kdpessdget ds az adott helyzetnek megfeleloen kdzzdtegye a viillalkoziis folytatas6val kapcsolatos

inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a viillalkoz6s folytatas6nak elvdn alapul6 dves beszamolo osszeiillitasa€rt. A

vezetdsnek a viillalkozds folytat6s6nak elvdbrtl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az ervdnyesilldset elter6

rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a v6llalkozrisi tevdkenysdg folytatdsrinak ellentmond6 tdnyezti, kdrtilmdny

nem dll fenn.
Az iriinyi6ssal megbizoft szemdlyek felelosek a T6rsas6g pdnzilgyi beszdmoliisi folyamatanak t'eltlgyeletdi(.
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A kdnyvvizsgri16 6ves beszamo16 ktinyvvizsg6lat46rt va16 felel6ss6ge
A kdnyvvizsgdlat soren celunk kelkl bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az eves besziimol6 egdsze nem tartalmaz
ak6r csalisb6l, ak6r hibtib6l eredti ldnyeges hibris rillitrist, valamint az, hogy ennek alapjdn a vdlemdnyunket
tarlalmazi lUggetlen kOnywizsgiil6i jelentdst bocsdssunk ki. A kell6 bizonyossdg magas fokri bizonyoss6g, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsgrilati Standardokkal dsszhangban elvdgzett kdnyvvizsgalat
mindig fehdrja az egydbkdnt ldtezo lenyeges hib6s 6llitAst. A hibas iillitasok eredhetnek csalAsbdl vag], hibAb6l, es
lenyegesnek minos0lnek, ha dsszeni lehet az a vdrakoziis, hogy ezek onmagukban vagy egytiftesen belblyiisolhatj;ik
a felhasmril6k adott dves beszimol6 alapjAn meghozott gazdasdgi dontdseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardok szerinti kdnyvvizsg6lat egdsze soriin szakmai megitdldst
alkalmazunk ds szakmai szkepticizmust tartunt fenn.

Tov6bb6:
- Azonositjuk ds felrndrjtik az dves besz6mol6 akar csalasb6l, akrir hib6b6l eredri ldnyeges hibds ellitiisainak a

kockrizatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezen kockdzatok kezelesere alkalmas kcinywizsgiilati
elj6riisokat, valamint elegendti es megfelelci kiinyvvizsgalati bizonyitekot szerz!nk a vilemenyiink
megalapoziisiihoz. A csal6sb6l eredo lenyeges hibds 6llitris f'el nem tiirasiinak a kockdzata nagyobb, mint a
hibdbol ereddd, mivel a csal6s magaban foglalhat osszejiitszast, hamisitiist, sz6ndekos kihagy6sokat, tdves
nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll felUlirds6t.

- Megismerjtlk a konyvvizsgiilat szempontj6b6l releviins belso kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
kdnyvvizsgrilati eljarasokat tervezziink meg, amelyek az adoft kdrtilmenyek kdzdtt megfeleloek. de nem
azdrt, hogy a T6rsasiig belso kontrolljanak hatdkonysiigiira vonatkozoan v6lemdnyt nyilvAnitsunk.

- ertdt<etiiit a vezetes Altal alkalmazott sz6mviteli politika megf'elelosegdt ds a vezetes iiltal kdszitett
szimviteli becsl€sek es kapcsol6do kozzetdtelek dsszerlisdgdt.

- Kdvetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszer6l a viillalkoziis folytatiisiiLnak elvdn
alapul6 dyes beszimol6 osszeAllitilsa, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitdk alapjrin arrol,
hogy fenn6ll-e Ienyeges bizonytalans6g olyan esemenyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s kdtsdget vethetnek fel a Trirsas6g v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 kepessdgdt illetoen. Amennyiben azt

a kovetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalansiig rill fenn, Iiiggetlen konyvv izsgiiloi je lentdsiinkben
fel kell hivnunk a figyelmet az dves beszimol6ban levo kapcsolod6 kozzdtdtelekre, vagy ha a kdzzdtetelek

e tekintetben nem megfeleloek, minrisiteniink kell velemdnyunket. Kovetkeztetdseink a fi.iggetlen
konyvvizsgdl6i jelentdsunk d6tum6ig megszerzett kitnyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. Jov6beli
esemdnyek yagy feltdtelek azonban okozhatj6k aa, hogy a Tersasiig nem tudja a vrillalkozdst folytami.

- Endkeljuk az dyes besziimol6 6tfog6 bemutat6s6t, feldpitdsdt ds tartalmet, beleertve a kiegdszit6

melldkletben tetl kozzeteteleket, valamint ertdkeljiik aa is, hogy az dves besziimol6ban teljesUl-e az alapul

szolgdlo iigyletek es esemenyek valos bemutatasa.

- Az irAnyitassal megbizott szemelyek tudomAsara hozzuk - egydb kdrddsek mellett - a kdn)vvizsgiilat
tervezett hatokordt ds iitemezeset, a konyvvizsg6lat jelentos meg6llapitiisait, beledrtve a Ta6asag iiltal
alkalmazott belsti kontrollnak a konywizsgiilatunk sorifu 6ltalunk azonositott jelentos hiiinyossrigait is, ha

voltak ilyenek.
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