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V6lem6ny

Elvdgeztiik az Appeninn Vagyonkezel6 Holding Nyilvdnosan Miikddd Rdszvdnytrtrsas6g, 6s

Ieanyv6llalatai (a,,Csoport"), 2018. dvi konszolidiilt pdnztigyi kimutatasainak krinywizsgiilat6t,
amely konszolidii{t pdnztigyi kimutatasok a 201 8. december 31-i fordul6napra k6szitett konszolid6lt
m6rlegbol - melyben az eszkdzdk, illewe a sajrit t<ike ds kdtelezetts6gek egyezi5 vdgcisszege

125.335.000 EUR, az ezen idoponttal vdgz6do 6vre vonatkoz6 konszolidalt 6tfog6 jcivedelem

kimutatasb6l, amelyben az itzleti 6v teljes 6ttbg6 jtivedelme 16.405.909 EUR nyeresdg -.
konszoliddlt sajdt t6ke-vdltozas kimutatasb6l ds konszolidrilt cash-flow kimutatrisb6l, valamint a

szamviteli politika jelentos elemeinek cisszeloglaliisilt is tartalmaz6 konszolid6lt kiegdszito
megj egyzdsekbol ri{lnak.

Vdlemdnyiink szerint a mell6kelt konszolidiiLlt pdnziigyi kimutattisok megbizhat6 6s val6s kdpet
adnak az Appeninn Vagyonkezel6 Holding Nyilvanosan Miikcid6 Rdszvdnyiirsas6g es

ledny.villalatai 2018. december 31-6n fennrill6 konszolidii{t vagyoni 6s pdnztigyi helyzetdrol,
valamint az ezen idoponttal v€gzbdT iizleti 6vre vonatkoz6 konszotidalt pdnztigyi teljesitm6ny6rol,
6s konszolidiilt cash-flow-ir6l az Eur6pai Uni6 riltal befogadott Nemzetk<izi P6nziigyi Beszamolasi
Standardokban (,,EU IFRS-ek") foglaltakkal dsszhangban, valamint azokat minden Idnyeges

szempontb6l a Magyarorszdgon hatalyos, a szdmvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. trirvdnynek (a

,,szirnviteli tdrvdny") az EU IFRS-ek szerint dves beszAmol6t kdszit6 gazdSlkod6ka vonatkoz6

eloiriisaival dsszhangban kdszitett6k el.

V6lem6ny alapja

Krinyvr,izsgdlatunkat a Magyar Nemzeti K<inyvvizsg6lati Standardokkal dsszhangban 6s a

krinlvvizsgdlatra vonatkoz6 - Magyarorszagon hat6lyos - tdrvdnyek 6s egy6bjogszabrilyok alapjan
hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelmdben fenndll6 felelossdgtink b6vebb leirasritjelentestink."4
knnyvvizsgitl(t konszoliddlt pdnz'iigti kimutatdsok k\nyvvizsgdlatddrt val6 felel4ssdge" szakasza
iajlalrnazza.

Ftiggetlenek vagyunk a Csoportt6l a vonatkoz6, Magyarorszigon hatiiiyos jogszabalyokban es a

Magyar Kcinywizsgrii6i Kamara ,,A koryruvizsgdlii hivatas magatartdsi (etikai) szabdlyair(tl ds a

fegelni eljardsr1l szdl6 szabalyzala"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrd6sek

tekintetdben a Nemzetkrizi Etikai Standardok Testtilete altal kiadoll ,, Konyuvizsgdldk Erikni
Kddexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) fogla.ltak szerint, 6s megfeleltink ugyanezen normakban

szereplo tovabbi etikai el6irasoknak is.

Meggyozod6siink, hogy az altalunk megszerzett kdn)rwizsg6lati bizonyitdk elegendo 6s megfelelo

alapot nyirjt vdlemdnyiinkhdz.

Kulcsfontossigri kiinyvvizsgdlati k6rd6sek

A kulcsfontossiig[ k6nywizsg6lati kdrdesek azok a kdrddsek, amelyek szakmai megit6l6siink
szerint a legjelentosebbek voltak a targyidoszaki p6nztigyi kimutatasok dltalunk v6gzetl

k<inlnrvizsgdlata sordn. Ezeket a k6rd6seket a konszolidalt p6nziigyi kimutatasok egdsze dltalunk
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Kulcsfontossigri ktinyrwizsg6lati k6rd6sek A kulcsfontossigri ktinywizsgflati
k6rd6sek kiinywizsgdlata sorrln elv6gzett
elj{16sok

A jdvedelem termelf befektetisi cdhi
ingatlanok irtdkeldse

A Csoport konszolidalt pdnztigyi
kimutatasaiban 2017. december 3l-6n
62.990.000 EUR, 2018. december 3 I -dn

117 .820.822 EUR 6rt6kii jovedelem termelo
befektetdsi cdlU ingatlant mutatott ki. A lenti
m6rlegdrt€kek az ingatlan portloli6 fiiggetlen
drldkbecsl6 6ltal is megallapitott becsiilt val6s

ertekdt ttikozik. A jovedelem termel6
befektetdsi cdl[r ingatlanok val6s 6rt6kdt a
menedzsment dvente aktualizrilj a. mel).nek

eredmdnyekent 2018. 6vben 16.040.000 EUR
At6rt6keldsi nyeresdg elszdmolasiira kerUlt

sot

A Csoporl az drtdkbecsldsb6l ad6d6

bizonl.talans6g cscikkentdse vdgett mas

fiiggetlen drt6kbecslovel is feltilvizsg6ltatta
az alkalmazott 6rt6kbecsl6s m6dszerdnek
helyessdgdt, az drtdkbecsl6s sor6n hasm6lt
feltdtelez6seket.

A Csoport kapcsolt felekkel folytatott
tr anza kci6 na k v i1s g rilata

A Csoport a kapcsolt lelekkel jelent6s

tigyleteket bonyolitott az ilzleti 6vben,

aminek kovetkezmdnyekdnt 2018. dvi
konszolidiilt m6rlegdben 8.501 .046 EUR
hosszirlejaratfi 6s 95.198 EUR rovid lejaratLi

kotelezettsdget mutatott ki.

Az iigyletek arkdpzdse sor6n a Csoporl a

fuggetlen felek kciz6tt szok6sos alapelveket

alkalmaZa. a tranzakci6k6l irasbeli

szerzod6sek kdsziiltek. Az dv vdgi

egyenlegek egyeztet6s6re egyenle96rtesito

levelek kerilltek kikiild6sre.

A konszolidalt p6nziigyi kimutatasokban

kimutatott befel'1et6si cdlir ingatlanok
6rt6keldse helyessdg6nek vizsgiilata soran:

Ertdkeltijk a fiiggetlen drtdkbecslo ds az

6rtdkbecsl6st feltilvizsgal6 szakdrto

szakdrtelmdt, kompetenci6j6t 6s

objektivitas6t, az alkalmazott val6s drtdk

modell 6s az iparrigi saj6tossiigok

6sszeegyeaethetosdg6t.

Ellen6rizttik a jdvedelem termelo befektetdsi

cdlir ingatlanok jogi helyzetit, az alapadatok
pontoss6g6t, vizsgaltuk a vonatkoz6 pdnziigyi

besz6molasi standardok megfelel6

alkalmazris5t, alapelveinek 6s

specialitasainak figyelembevdteldt.

Vizsg6latunk soriiLn ldnyeges hibiis dllitast
nem azonositotturk.

A kapcsolt felekkel tblyatott tranzakci6k
vizsgrilata sordn beazonositottuk a kapcsolt

feleket. Atolvastuk a kapcsolt fblek kozotti
iigyleteke vonatkoz6 szerzoddseket. A
tranzakci6kr6l k6szitett sziirnlakat 6s banki

utalasokat, a hozzAj,'k tartoz6 szerz6d6seket

mintav6teles eljar6ssal egyeztettiik.

Vizsgaltuk a transzferar-nyilvantartasban

rdgzitett elvek drv6nyestil6s6t. A kapcsolt

felek r6sz6re a fordul6napi egyenlegekre

vonatkoz6 egyenleg-megerosito leveleket

kiildttink ki, amelyek tartalma a pdnziigyi
kimutatasokban szereplo adatokat

tamasztotta ala.

A kapcsolt felek koai ilgyletek dvkdzi
elszrirnolasa €s az ev vdgi mdrleg6rtdkek

vizsgrilata sordn l6nyeges hibris 6llitast nem

azonositotnmk.

v6gzett konlwizsgalatanak dsszefliggds6ben ds az ana vonatkoz6 v6lemdnytink kialakitasa soran

vizsgdltuk, ds ezekol a kdrddsekol nem bocsdtunk ki kiiliin vdlem6nl't.
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Egy6b informricirik: A konszoliddlt iizleti jelent6s

Az egydb inlormrici6k az Appeninn Vagyonkezelo Holding Nyilvrinosan Miikddo
R6szv6nytarsasrig 6s le6nyv6llalatai 201 8. 6vi konszolid6lt iizleti jelent6s6bol iillnak. A vezetds
lblelos a konszolid6lt iizleti jelentdsnek a sziimviteli t6rvdny, illerve egy6b mds jogszabrily
vonatko26 eloiriisaival 6sszhangban tcirtdno elkdszit6sddrt. A jelentdsiink ,.vdlemdny"
szakaszdban a konszoliddlt p6nztigyi kimutatrisokra adott vdlemdnyiink nem vonatkozik a
konszolid6lt iizleti j elentdsre.

A konszolidiilt pdnziigyi kimutatiisok 6ltalunk vdgzett krinywi zsgitlatiwal kapcsolatban a mi
felelossdgiink a konszolidiilt iizleti jelent6s 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy
a konszolid6lt iizleti jelentds ldnyegesen ellentmond-e a konszolid6lt pdnziigyi kimurat6soknak
vagy a kcinywizsg6lat sor6Ln szerzett ismereteinknek, vagy egydbkdnt rigy tiinik-e, hogy az
ldnyeges hibris dllit6st tartalmaz. Ha az elvdgzett munkdnk alapj6n ara a kovetkeztet6sekre
jutunk, hogy az egyeb inform6ci6k l6nyeges hib6s rillitrist tartalmaznak, kdteless6giink errol 6s
a hib6s 6llitris jelleg6r6l jelent6sr renni.

A sz6mviteli tdrv6ny alapj6n a mi f'elel6ssdgtnk tovdbb6 annak a megitdl6se, hogy a
konszoliddlt iizleti jelentds a szdmviteli tiirvdny, iltetve, egydb m6s jogszabrily vonatkoz6
eloir6saival cisszhangban van-e, beledrlve, hogy a konszolid6lt tizleti jelentds megt'elel-e a
szdmviteli t6rvdny 95/B. $ (2) bekezdds e) ds t) pontj6ban foglalt kovetelm6nyeknek, ds errol,
valamint a konszolid6lt iizleti jelent6s ds a konszolid6lt p6nziigyi kimutat6sok 6sszhangj6r6l
vdlemdny nyilv6nitiisa. A sz6mvireli tdrvdny alapj6n nyilatkoznunk kell rovabb6 an6l, hogy a
konszolid6lt iizleti jelentdsben rendelkezdsre bocs6tott6k-e a sz6mviteli tcirvdny 95/B. g (2)
bekezdds a)-d) 6s g) 6s h) pontj6ban emlitett informiici6kat.

Vdlemdnyiink szerint az Appeninn Vagyonkezel6 Holding Nyilv6nosan M[k6d6
Rdszv6nytdrsasdg 6s le6nyv6llalatai 2018. dvi konszolidiilt iizleti jelentdse minden ldnyeges
vonatkoziisban dsszhangban van az Appeninn Vagyonkezelo Holding Nyilvrinosan Miikddo
Rdszvdnytarsasiig 2018. dvi konszolid6lt p6nziigyi kimutat6saival 6s a sz6mviteli tdrvdny
vonatkoz6 eloiriisaival. Mivel egy6b m6s jogszab6ly a Csoport sziim6ra nem ir elo a
konszolidiilt iizleti jelent6sre vonatkoz6 tov6bbi kdvetelmdnyeket, ezdrt e tekintetben nem
nyilv6nitunk vdlemdnyt.

A konszolid6lt iizleti j elent6sben mris jellegii I6nyeges ellentmond6s vagy l6nyeges hib6s allit6s
sem jutott tudom6sunkra, igy e tekintetben nincs jelentenival6nk.

A vezet6s 6s az irdnyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge a konszolidrllt p6nziigyi
kimutatrlsok6rt

A vezetds felel6s a konszolid6lt p6nztlgyi kimutat6soknak az Eur6pai Uni6 6ltal elfogadott
Nemzetkdzi P6nziigyi Besz6mol6si Standardokkal osszhangban tdrtdno 6s a val6s bemutatiis
kovetelmdnydnek megfelel6 elkdszitds6drt, valamint az olyan bels6 kontroll6n, amelyet a
vezet6s sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetovd vil.lon az ak6r csaliisb6l, akdr hib6b6l eredo
lenyeges hib6s 6llitrist6t mentes konszolid6lt pdnziigyi kimutat6sok elkdszitdse.

A konszolidiilt p6nziigyi kimutat6sok elk6szit6se sor6n a vezet6s felel6s az6rt, hogy lelm6rje a
Csopo(nak a vdllalkoz6s folytatds6ra val6 kdpess6gdt 6s az adott helyzetnek megfelel6en
k<izzdtegye a v6llalkoz6s lolytatds6val kapcsolatos inflorm6ci6kat, valamint a vezetds felel a
v6llalkozris folytat6s6nak elv6n alapul6 konszolid6lt pdnziigyi kimutat6sokban val6
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alkalmazdsii6rt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytat6sa elv6b6l kell kiindutnia, ha ennek az
elvnek az drvdnyestil6sdt eltdr6 rendelkezds nem akadttlyozza, illetve a viillalkoziisi
tevdkenysdg folytatiisiiLnak ellentmond6 t6nyez6, koriilmdny nem 6ll fenn.

Az iranyit6ssal megbizott szem6lyek felelosek a Csoport pdnziigyi besz6moldsi Iblyamatiinak
feltigyelet66rt.

A ktinlwizsgriki konszoliddlt p6nztigyi kimutat6sok kiinl.rwizsgrilat:l6rt val6 felel6ss6ge

A kdnywizs96lat soriiLn cdlunk kello bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy a konszolid6lt p6nziigyi
kimutatdsok egdsze nem tartalmaz akar csal6sb6[, ak.i{ hibAb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llitdsr.
valamint az, hogy erLnek alapj6n a vdlemdnyiinket tartalmaz6 fiiggetlen kcinywizsgiil6ijelentdst
bocs6ssunk ki. A kello bizonyossdg magas fokt bizonyoss6g, de nem garancia ana, hogy a
Magyar Nemzeti Konywizsgdlati Standardokkal osszhangban elvdgzett krinyvvizsg6lat mindig
feltirja az egydbkdnt ldtezo l6nyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal{sb6l vagy
hib6b6l, ds ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszerii lehet az a varakozds, hogy ezek ctnmagukban
vagy egyiittesen befoly6solhatj rik a felhaszn6l6k adott konszolid6lt p6nzilgyi kimutatdsok
alapj iin meghozott gazdasagi dont6seit.

A Magyar Nemzeti Kdnlwizsg6lati Standardok szerinti krinpwizsgdlat egdsze soriin szakmai
megitdl6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tovdbba:

Azonositjuk 6s felmdrjiik a konszolid6lt p6nziigyi kimutatdsok akar csaliisb6l, ak6r
hibrib6l eredo l6nyeges hib6s 6llit6sainak kockiizatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen
kock6zatok kezel6sdre alkalmas kdnywizsgii{ati elj6r6sokat, valamint elegendo ds
megfelel6 konyvvizsg6lati bizonyit6kot szerziirk vdlem6nytink megalapoz6siitroz. A
csal6sb6l eredo ldnyeges hib6s 6llit6s fel nem tilLr6s6nak kockazata nagyobb, mint a

hib6b6l ered66, mivel a csal6s mag6ban lbglalhat 6sszej6tszast, hamisitdst, sz6nd6kos
kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feliilir6s6t.

Megismerjiik a konywizsgdlat szempontj6b6l releviins bels6 kontrollt annak drdekdben,
hogy olyan kcinyvvizsgdlati eljar6sokat tervezztnk meg, amelyek az adott kortilm6nyek
kdzdtt megfeleloek, de nem azdrt, hogy a Csoport bels6 kontrolljdnak hatdkonysdgiira
vonatkoz6an vdlemdnl.t nyilv6nitsunk.

Ert6keljilk a vezetds 6ltal alkalmazott sziiLrnviteli politika meglelel6s6gdt 6s a vezetds iiltal
kdszitett sz6mviteli becsl6sek ds kapcsol6d6 kdzz6t6telek dsszerlisdg6t.

Kdvetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rdszdrol a viillalkoz6s
folytatiisiinak elv6n alapul6 konszolid6lt pdnztigyi kimutat6sok 6sszeAllitiisa, valamint a

megszerzett k<inywizsgdlati bizonyitdk alapj an arr6l, hogy lenndll-e l6nyeges
bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelentos
kdtsdget vethetnek fel a Csoport v6llalkoz6s folytatiis6ra val6 kdpessdgdt illetoen.
Amennyiben azt a kcivetkeztet6st vonjuk le, hogy ldnyeges bizonytalansrig 6ll fenn,
ftiggetlen krinyvvizsgdl6i jelent6stinkben fel kell hivnunk a figyelmet a konszolid6lt
pdnztigyi kimutat6sokban 16vo kapcsol6d6 kdzzdtdtelekre, vagy ha a kdzzdtdtelek e

tekintetben nem megfelel6ek, minositentink kell vdlem6nyiinket. Kovetkeztet6seink a
fuggetlen konyvvizsg6l6i jelent6sr.ink d6tum6ig megszerzett k6nywizsgdlati
bizonyitdkon alapulnak. Jdv6beli esemdnyek vagy feltdtelek azonban okozhatjak azt,
hogy a Csoport nem tudja a vrillalkozSst folytatni.

IIKVI(OOr r09
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Ertekeljiik a konszolidrilt pdnztigyi kimutatdsok 6tfo96 bemutatrisat, feldpitds6t ds
tartalm6t, beledrtve a konszolidiilt kiegdszit6 megjegyzdsekben tett kdzzdldreleket,
valamint 6rt6keljtik azt is, hogy a konszolidrilt p6nztgyi kimutataisokban teljesiil-e az
alapul szo196l6 tigyletek ds esemdnyek val6s bemutat6sa.

A konszolid6lt pdnzi.igyi kimutat6sokra vonatkoz6 v6lem6ny nyilv6nit6s6hoz elegend6 6s

megfelel<i k6nywizsg6[ati bizonyitdkot szerziink a Csoporton beliili gazddlkod6
egysdgek vagy tizleti tev6kenysdgek p6nziigyi inform6ci6ir6l. Felelosek vagyunk a

Csoport ktinyvvizsgiilat6nak ir6nyit6sdert, fettigyeletddrt ds elvdgzdsddrt. Tov6bbra is
kizdr6lagos felel6ssdggel tartozunk a kdnyvvizsg6l6i vdlemdnyiinkdrt.

Az iriinyitiissal megbizott szem6lyek tudomrisara hozzuk - egydb kdrddsek mellett - a
konywizsg6lat tervezett hat6k6rdt ds titemez6s6t, a kdnywizsg6lat jelentos
meg6llapit6sait, beledrtve a Csoport 6ltal alkalmazott belso kontrollnak a

kdnywizsgiilatunk soriin azonositott jelent6s hirinyossdgait is, ha voltak ilyenek.

Ezen feliil az ir6nyitiissal megbizott szemdlyek I'eld nyilatkozunk arr6l, hogy megleleliink a

fiiggetlens€gre vonatkoz6 relevilns etikai kcivetelmdnyeknek, ds kommunik6ljuk feldjiik
mindazon kapcsolatokat ds egydb k6rd6seket, amelyekr<il 6sszeriien felt6telezheto, hogy

befolyrisoljrik fliggetlensdgiinket, valamint adott esetben a kapcsol6d6 biztosit6kokat.

Az iranyitdssal megbizott szem6lyek fel6 kommunikiilt k6rd6sek kdztil meghat6rozzuk azokat

a kdrd€seket, amelyek a legnagyobb jelent6sdggel birtak ajelen id6szak konszolidrilt pdnztigyi

kimutatiisainak kcinyvvizsgdlata sor6n, ds amelyek ily m6don kulcsfontossiigir kdnyvvizsg6lati
kdrd6seknek minostiltek. Ezeket a kdrd6seket a kdnywizsgSl6i jelent6siinkben is bemutaduk,

kiv6ve, hajogszabdly, vagy szab6lyoz6s kizriLrj a adott kdrdds nyilv6nos bemutat6s6t, vagy ha -
rendkivi.il ritka esetben azt 6llapiduk meg, hogy adott k6rd6st a kcinywvizsgiil6i jelentdsben

nem szabad kommunik6lnunk, mert 6sszerii varakozdsok alapj6n annak hdtrrinyos

kdvetkezmdnyei srllyosabbak Ienn6nek, mint a kommunik6ci6 kt z6rdekil hasznai.

Jelent6s e916b jogi 6s szabrllyozrii ktivetelm6nyekr6l

Az Eur6pai Parlament ds a Tan6cs 537l20l4lEu rendelete 10. cikkdnek (2) bekezddsdvel

6sszhangban az ald.bbi nyilatkozatot tessziik kdnyvvizsgril6i jelentdsiinkben a Magyar Nemzeti

K6nl.rvizsgiilati Standardok riltal eloirt jelentdstdteli kcitelezetts6gen feliil:

A kbnJvvizsgdli kijek;l4se ds a megbiz/ts iddtartama

Jogel6dt.ink a BB-ESSEL Ad6tan6csad6 6s Kdnyvvizsgiil6 Kft a 2018. 6prilis 20-i kdzgyiil6sen

kerult megviilasztAsra az Appeninn Vagyonkezel6 Holding Nyilv6nosan Mtkddo
R6szvdnytdrsasiig konyvvizsgdt6j anak ds megbizat6sunk 2019. mdjus 31-6n jdr le.
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Megerositjiik, hogy a jelen kdnywizsgril6i jelentdsben foglalt, a pdnziigyi kimutatrisokra
vonatkoz6 krinyvvizsg6l6i vdlem6nyiink 6sszhangban van az Appeninn Vagyonkezel6 Holding
Nyilvrinosan Miikdd6 R6szvdnyt6rsasdg auditbizotts6githoz cimzett kieg€szito jelentdssel,

amelyet 2019. m6rcius 25-6n adtunk ki az Eur6pai Parlament 6s a lanics 53712014lEU rendelete

I l. cikkdvel Osszhangban.

Kij elentj iik, hogy a Csoport rdszdre nem nyirjtottunk semmilyen, az Eur6pai Parlament ds a

Tanacs 53712014lEU rendelete 5. cikk6nek (1) bekezddsdben ismertetett tiltott, nem

konywizsg6l6i szolgdltat6st. Ezen tulmen6en kijelentjiik, hogy az Appeninn Vagyonkezelo

Holding Nyilvanosan Mtikdd6 R6szv6nytarsas6 g €s az iilala kontroll6lt viillalkozdsok rdszdre

nem ny[jtottunk otyan egydb, nem konywizs9616i szolg6ltatdsokat, amelyek nem szerepelnek

a konszoliddlt p6nzlgyi kimutat6sokban vagy a konszolid6lt tizleti jelentdsben.

A jelen kcinywizsg6l6i jelentdst eredm6nyezo kdnyvvizsgdlat megbizdsddrt fele16s partnerdnek

a jelentds al6ir6ja minosiil.

Budapest, 20I9. mdrcius 25

\

r. Sas ri Lds
ug eze igazgat6
E,S"S?Z udit Kdnywizsgtil1 Kft
MKVKOO] 109

Dr art
Kamarai tag ko
MKVKOOl630

ny)vtzs8dl6
o

nraSEL AIJDIT- 
i;t,rrnizso&16 l(lL -

^1,,.1 
: i:'j,;:HlL:;l;

lrKvKoor r09

A konyvizsgitl6 jelentds ds az auditbizottsdghoz cimzett kiegdszit6 jelentds 6sszhangja

Nem kdnyvvizsgalati szolgdltatasok nyuj tdsa
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