
 nem kívánt rész törlendő, ill. kiegészítendő 

AZ ÚJ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY („COVID-19”)  

TERJEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYFÉL-NYILATKOZAT 

 

Alábbi nyilatkozatot az aláírt éves beszámoló átadásakor tesszük a társaság könyvvizsgálója részére: 

 

Jelen nyilatkozat a Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38., 

cgj.sz: 01-10-045803) 2019. december 31-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredmény-kimutatás és a 

kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) Önök által elvégzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, 

amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy a pénzügyi kimutatások megbízható 

és valós képet adnak a 2000. évi C. törvénnyel (a Számviteli törvény) összhangban. 

 

A beszámoló összeállítása során szükséges annak vizsgálata, hogy az új koronavírus-járványnak milyen hatása van 

a Társaság működésére, az eszközök és kötelezettségek értékelésére, illetve a vállalkozás folytatása elvének 

érvényesülésére. 

Megítélésünk szerint az alábbi tényezők megfelelően mérlegelésre kerültek, és a szükséges mértékben bemutatásra 

kerültek a pénzügyi kimutatásokban is. 

A vezetés az új koronavírus-járvány következményeinek felmérése során az alábbi főbb tényezőket tekintette át: 

 

 átmeneti, vagy végleges csökkenések, illetve leállások a termelésben (a szolgáltatásnyújtásban), 

kapacitásés létszám leépítések, átszervezések, üzemvagy üzlet bezárások stb.,  

 jelentős mértékű (várható vagy már bekövetkezett) elmaradások az értékesítési bevételekben (akár az 

előzőekkel összefüggésben, illetve az ellátási láncokban mutatkozó fennakadások miatt) 

 előzőekkel összefüggésben a szerződéses kötelezettségek teljesítésében bekövetkező nehézségek, vis major 

helyzet lehetséges jövőbeni pénzügyi kihatásai (késedelmes vagy nem teljesítési kötbérek, szerződés-

módosítások, szerződés megszüntetések, elállás miatti bánatpénz, kártérítési kötelezettségek stb.), 

 fizetési nehézségek a jelentős vevőknél, a határidőn túli kintlevőségek jelentős növekedése, 

 likviditási problémák, a likviditás-menedzselésben rejlő rendkívüli kockázatok, a szükséges mértékű 

finanszírozási források hiánya vagy drágulása, 

 a jövőre vonatkozó üzleti tervek megalapozottsága, megbízhatósága, a már elkészített üzleti tervek 

szükséges módosítása, 

 a mérleg fordulónapját követően előállott csődhelyzet vagy annak várható bekövetkezése, 

 munkaerő elbocsátások, illetve más esetekben az elérhető munkaerő hiánya és annak kedvezőtlen hatásai 

az üzletmenetre, 

 a mérlegtételek (a készletek (leltár), követelések, befektetések, értékpapírok) pénzügyi beszámolási célú 

értékelése, a szükséges értékvesztések megképzése, 

 a hitelszerződésekben foglalt feltételek (hitel kovenánsok) teljesíthetősége, az ezek nem teljesítésének 

következményei és ezek megjelenítése a pénzügyi beszámolóban, 

 a vállalkozás folytatására való képtelenség, illetve az ezzel kapcsolatos lényeges bizonytalanság fennállása. 

 

A vállalkozás folytatásának elve a Társaság vezetésének véleménye szerint az új koronavírus-járvány 

következtében nem sérül. 

 

Koronajárvány miatt a beszámolóban speciális közzététel*: 

 nem szükséges 

 szükséges, az alábbiak szerint: 

…………………………………………………………….. 

 

Budapest, 2020. április 27. 

 

 

 ……………………………………..…………………………… 
 Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt  

 vezető tisztségviselő(-k) 
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