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A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, 

Róbert Károly krt. 70-74., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043483; a továbbiakban: „Kibocsátó”) 

a Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben meghatározottak szerint, rendkívüli 

tájékoztatás keretében az I. pontban foglaltakról, továbbá a 281.184.352 darab, egyenként 

0,78 HUF névértékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” 

sorozatú törzsrészvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra 

történő bevezetéséhez készített tájékoztató jóváhagyása tárgyában a Magyar Nemzeti Bank 

(a továbbiakban: „MNB”) előtt indult eljárással (a továbbiakban: „Engedélyezési Eljárás”) 

kapcsolatban a II. pontban foglaltakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőit: 

I. A Kibocsátó megfelelve az MNB 2021. május 31. napján kiadmányozott H-JÉ-III-

26/2021. számú határozatában1 előírtaknak, - az MNB 2021. június 18. napján 

kiadmányozott H-JÉ-III-31/2021. számú határozatában2 előírt új határidőn belül, azaz 

2021. július 01. napon teljesítette rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségét.  

A Kibocsátó az MNB elvárásainak megfelelően részletes intézkedési terv formájában 

tájékoztatta az MNB-t arról, hogy milyen konkrét intézkedéseket tett, illetve kíván 

tenni a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztályának (székhelye: 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.) 2021. május 20. napján kelt PM/6416/10/2021. 

számú határozatára tekintettel, amely a Kibocsátó könyvvizsgálóját a Kibocsátó IFRS-

ek szerint összeállított 2020. évi éves beszámolója, illetve IFRS-ek szerint összeállított 

2020. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója kapcsán 2020. október 7. napján 

kibocsátott könyvvizsgálói jelentések visszavonására kötelezte. A Kibocsátó az 

intézkedési terv számviteli vonatkozású elemeit az alábbiakban ismerteti.  

 

A Kibocsátótónak nincs ráhatása arra, hogy a könyvvizsgáló milyen következtetésre 

jut a fentiekben részletezett éves beszámolók ismételt auditálása során, ezért a 

Kibocsátó a – könyvvizsgáló szakmai döntésétől függő – az alábbiakban ismertetésre 

kerülő három lehetséges kimenetel vonatkozásában, a könyvviteli és a könyvvizsgálói 

szakma szabályainak megfelelően, az alábbi számviteli lépéseket azonosította, és 

tervezi végig vinni.  

                                                 
1 https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=642159&did=K241088/2021 

2 https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=645182&did=K273830/2021 
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i.) Amennyiben a könyvvizsgáló a 2020.06.30-i fordulónapra készített 

beszámoló ismételt könyvvizsgálata alapján arra a véleményre jut, hogy a 

Kibocsátó 2020.06.30-i fordulónapra a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Szabványok (IFRS) alapján készített egyedi és/vagy konszolidált 

beszámolójához korábban adott könyvvizsgálói jelentés visszavonására nincs 

szükség (azaz fenntartja korábbi véleményét), akkor a pénzügyi kimutatások 

javítására nincs szükség. 

ii.) Abban az esetben, ha a könyvvizsgáló a 2020.06.30-i fordulónapra készített 

beszámoló ismételt könyvvizsgálata során arra a véleményre jut, hogy a 

Kibocsátó 2020.06.30-i fordulónapra a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Szabványok (IFRS) alapján készített egyedi és/vagy konszolidált beszámolója 

lényeges, de nem átfogó hibás állítás(oka)t tartalmaz, és ezért korlátozott 

véleményt ad ki, akkor a Kibocsátó a feltárt hibás állítás(oka)t a 2021.06.30-i 

fordulónapra készítendő beszámolójában javítaná. 

iii.) Amennyiben a könyvvizsgáló a 2020.06.30-i fordulónapra készített 

beszámoló ismételt könyvvizsgálata alapján azt a következtetést vonja le, 

hogy a Kibocsátó 2020.06.30-i fordulónapra a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Szabványok (IFRS) alapján készített egyedi és/vagy konszolidált 

beszámolója lényeges hibás állítás(oka)t tartalmaz, és ezért ellenvéleményt 

ad ki vagy visszautasítja a véleménynyilvánítást, akkor a Kibocsátó a feltárt 

hibás állítás(oka)t a 2021.06.30-i fordulónapra készítendő beszámolójában 

javítaná, de ezt megelőzően a feltárt hibás állítás(ok) javításával a Nemzetközi 

Pénzügyi Beszámolási Szabványok (IFRS)-nak megfelelő javított pénzügyi 

kimutatást készítene.  

Annak érdekében, hogy a befektetők a jelen iii.) pont szerinti esetben is 

folyamatosan, azaz már a 2021. június 30-i fordulónapra vonatkozó 

beszámolók könyvvizsgálatának közzétételét megelőzően is valós és 

megbízható képet kapjanak a Kibocsátó pénzügyi és vagyoni helyzetéről, a 

Kibocsátó elkezdte a javított pénzügyi kimutatások összeállítását. 

A 2020.06.30-i fordulónapra készítendő javított pénzügyi kimutatás 

adattartalmát tekintve megegyezne egy beszámoló adattartalmával, és azzal 

a céllal kerülne elkészítésre, hogy transzparens és megbízható tájékoztatást 

nyújtson arról, hogy a Kibocsátó a 2021.06.30-i fordulónapra készítendő 

beszámolójában hogyan fogja módosítani az összehasonlító adatokat. 

  



 

 

 

   

   

 

   
 

Cégjegyzékszám: 01-10-043483 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

3/4 

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. 

Tel.: +36 1 437 5200 I Fax: +36 1 437 5299 

www.deltatechnologies.hu 

 

A 2020.06.30-i fordulónapra készítendő javított pénzügyi kimutatásokhoz a 

Kibocsátó könyvvizsgálója a Magyar Könyvvizsgáló Kamara által kiadott 3000 

témaszámú „Múltbeli pénzügyi információk könyvvizsgálatán vagy 

átvilágításán kívüli, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra szóló megbízások” 

elnevezésű standardja alapján végezné el vizsgálatot és bocsátaná ki 

véleményt. A könyvvizsgáló által lefolytatandó vizsgálat célja annak 

megállapítása, hogy a 2020.06.30-i fordulónapra készítendő javított pénzügyi 

kimutatás nem tartalmaz lényeges hibát. 

Mivel a Kibocsátónak nincs ráhatása, hogy a könyvvizsgáló mikor hozza meg a fenti 

szakmai döntését, ezért a Kibocsátó azt feltételezte, hogy a könyvvizsgáló kihasználja 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 196. § (4) 

bekezdésében meghatározott 90 napos határidőt, azaz legkésőbb 2020. augusztus 

18-án dönt a Kibocsátó IFRS-ek szerint összeállított 2020. évi éves beszámolójának, 

illetve IFRS-ek szerint összeállított 2020. évi összevont (konszolidált) éves 

beszámolójának auditálása vonatkozásában. 

Amennyiben a könyvvizsgáló visszavonja a jelentéseit és új könyvvizsgálói 

jelentéseket ad ki, akkor a Kibocsátó az új könyvvizsgálói jelentések tekintetében 

maradéktalanul meg fog felelni a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 154/B. § (3) 

bekezdése szerinti közzétételi és letétbe helyezési szabályoknak, figyelemmel a 

számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről 

és közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-

ának (8) bekezdésében foglaltakra is. 

II. A Kibocsátó eleget téve a Magyar Nemzeti Bank 2021. május 21. napján 

kiadmányozott N-KE-III-167/2021. számú határozatában3 foglaltaknak, - az MNB  

2021. június 15. napján kiadmányozott N-KE-III-197/2021. számú határozatában4 

előírt új határidőn belül, - 2021. július 01. napon teljesítette a határozatban előírt 

hiánypótlást, és benyújtotta az MNB részére a tényállás tisztázásához szükséges 

nyilatkozatot, valamint a meghatározott dokumentumokat. 

 

                                                 
3 https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=640674&did=K230116/2021 

4 https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=644788&did=K269914/2021 
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A Kibocsátó hivatkozva jelen Tájékoztató I. pontjában foglalt intézkedési 

ütemtervben meghatározottakra, 2021. július 01. napon kezdeményezte az MNB-nél 

az Engedélyezési Eljárás 2021. augusztus 18. napjáig, azaz az I. pontban 

meghatározott számviteli feladatok záróidőpontjáig történő szüneteltetését. A 

Kibocsátó könyvvizsgálójának szakmai döntése által esetlegesen szükségessé váló 

társasági jogi lépésekről a vonatkozó jogszabályok szerint fog tájékoztatást adni a 

Kibocsátó. 

Budapest, 2021. július 01. 

Delta Technologies Nyrt. 


