
Előterjesztések és határozati javaslatok 

 
a TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1048 Budapest, 
Megyeri út 202. földszint, Cégjegyzékszáma: 01-10-046842) 2015. április 8. napján 10:00 
órakor a 1048 Budapest, Megyeri út 202. földszint szám alatt tartandó rendkívüli 
Közgyűléséhez.  
 
A Társaság Igazgatótanácsa a közgyűlést az alábbi napirendi pontokkal hívta össze:  
 
1.  Könyvvizsgáló kijelölése és díjazásának megállapítása 
2. Egyéb kérdések 
  
Az Igazgatótanács az alábbi előterjesztést és határozati javaslatot terjeszti elő az 
egyes napirendi pontokhoz: 
  

1. napirendi ponthoz: 
   
Az Igazgatótanács javasolja a Közgyűlésnek, hogy válassza meg a 2014. december 31. 
fordulónapra végződő évre vonatkozóan Társaság könyvvizsgálójává a REPORT & AUDIT 
Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (székhelye: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., 
Cg.09-09-006577, kamarai nyilvántartási száma: 001511) a könyvvizsgálatért személyében 
is felelősként Gyapjas István (kamarai tagszáma: 004857) 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 
54. szám alatti lakos könyvvizsgálót, a könyvvizsgáló díját 1.000.000.-Ft+Áfa/év összegben 
határozzák meg.  
 
A Társaság könyvvizsgálói feladata:  

a.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített éves 
beszámolójának  

b.) illetve a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) - ahogyan azokat 
az EU befogadta – megfelelően összeállított, összevont (konszolidált) 
beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása.  
 

Határozati javaslat:  
 
„A Közgyűlés Elnöke megállapítja, hogy a Közgyűlés (…) igen szavazattal, (…) 
ellenszavazat és (…) tartózkodás mellett a 2014. évi éves beszámoló elfogadásáig 
terjedő időtartamra a Társaság könyvvizsgálójává választja a REPORT & AUDIT 
Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. (székhelye: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 54., 
Cg.09-09-006577, kamarai nyilvántartási száma: 001511) gazdasági társaságot, a 
könyvvizsgálatért személyében is felelősként Gyapjas István (kamarai tagszáma: 
004857) 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. szám alatti lakos könyvvizsgálót, a 
megválasztott könyvvizsgáló 1.000.000.-Ft+Áfa/év megbízási díjban részesül. A 
Társaság könyvvizsgálói feladata:  

a.) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásaival összhangban elkészített 
éves beszámolójának  

b.) illetve a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) - ahogyan 
azokat az EU befogadta – megfelelően összeállított, összevont (konszolidált) 
beszámolójának könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény 
kibocsátása.”  

   
Budapest, 2015. április 8.  
 

                                 TR Investment Nyrt.  
 Igazgatótanácsa 


