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A Plotinus Holding Nyrt' részvényesei részére

A konszolidált pénzügyi kimutatásokról késztilt jelentés

Elvégeztema Plotinus Holding Nyrt. (a ,,Tátsaság|, ) mellékelt 20.l'4. évi konszolidá|tpénzigyi
kimutatásainak a könywizsgá|atát, arnely konszolidált pénzügyi kimutatások a 2074,
december 31-i fordulTnapra elkészített konszolidált mérlegből - amelyben az eszközök és
források egyező végösszege 2.556,877 ezer Ft -| az ezen időponttal végződő üzleti évre
vonatkozó konszolidált átfogó eredménykimutatásból - amelyben a részvényesekre jutó
átfogó eredmény 536.180 ezer Ft nyereség -, konszolidált cash-flow kimutatásból, konszolidált
saját tőke váItozás kimutatásból valamint a konszolidációs számviteli polítika meghatározó
elemeit és az egyéb magyaráző információkat tarta|mazi konszolidált kiegészítíí
megjegyzésekből á11.

A aezetés felelősaíge a konszolidólt pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az Európai Unió által elfogadott
NemzetköziPénziJrgyiBeszámoLási Standardokkal (IFRS) összhangban történő elkészítéséért
és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés
szükségesnek tart a|thoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításoktól mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.

A kd ny tluiz s gáló felelő s sé ge

Az én felelősségem a konszolidált pénzngyi kimutatások véleményezése konyvvizsgálatom
alapján. Könyvvízsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgá|ah' Standardokkal Összhangban
hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzek artó|, hogy a konszolidá|t pénzugyi kimutatások
mentesek-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgáIatt bizonyítékot szerczní a konszolidá|t pénzieyi kimutatásokban szereplő
osszegekrőL és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált pénzngyi
kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás á|Iitásai kockázatainak
felmérését is, a könyvvízsgá|ó megítélésétől függnek' A kockázatok ilyen felmérésekor a
konyvvizsgáló a konszolidált pénzngyi kimutatások gazdáIkodó egység általi elkészitése és
valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg/ amelyek aZ adott körülmények között
megfelelőek, de nem azétt, hogy a gazdáIkodó egység belsó kontrolljának hatékonyságára
vonatkozTan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések
ésszerúségének, valamint a konszolidá|t pénzngyi kimutatások átfogT prezentáIásának
értékelését ís.



NÍeggyőzt5désem, hogy a megszerzett könyvvizsgáIatt bizonyíték elegendő és megfeleló
alap ot nyúj t könyv v izsgá|ói véleményem me gadásához.

VéIemény

Véleményem szerint a konszolidá|tpénzúgyi kimutatások megbízható és valós képet adnak a
Plotinus Holding Nyrt. 2014. december 31-én feruráIló vagyoni és pénzügyi he|yzetétőL,
valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetérő| az Európai Unió
által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltakkal
összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A konszolidált üzleti ielentésrőlkészült jelentés

Elvégeztem a Plotinus Holding Nyrt. mellékelt 2014. évi konszolidált üzleti jelentésének a
vizsgáIatát,

A vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a magyar számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban történő elkészítésé ért, Az én felelősségem a konszolidált üzleti jelentés és az
lwanazor. üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzidlgyi kimutatások összhangjának
megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám a konszolidált tizleti jelentés
és a konszolidált pénzngyi kimutatások összhangjának megítélésére korlátozódott és nem
tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett
információk áttekintését.

Véleményem szerint a Plotinus Holding Nyrt. 2014. évi konszolidált üzleti jelentése a Plotinus
Holding Nyrt. 2014. évi konszolidált pénzügyi kimutatásainak adataivalösszhangban van.

Budapest, 2015. március 24.
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