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A DM-KER Nyrt. Fetügyelőbizottságának és
Auditbizottságának jetentése a Társaság éves rendes

Közgyűlése részére

A DM-KER Nyrt. (Társaság) Fetügyetőbizottsága, úgy

is mint a Társaság Auditbizottsága 2019. december
16. napjátót működik, ezen időponttól folyamatosan
figyelemmet kísérte a Társaság üzleti tevékenységét,
gazdátkodási hetyzetét, a betső ellenőrzés és
kockázatkezelés hatékonyságát, rendszeres

kapcsolatot tartva a Társaság vezető,ive[.

A Társaság menedzsmentje rendszeresen tájékoztatta
a Fe[ügyetőbizottságot/Auditbizottságot gazdasági

tevékenységének és eredményeinek alakulásáróL A
Fetügyetőbizottság/Auditbizottság e[nöke áttandó

meghívott az lgazgatóság negyedéves értékető ülésén

A Fetügyetőbizottság/Auditbizottság megvizsgálta
a DM-KER Nyrt. 2022. március 'l6-i éves rendes

Közgyűtésének napirendjén szereptő és a Közgyűtés

eté kerütő igazgatósági etőterjesztéseket, határozati
javaslatokat. Az etőterjesztéseket mindkét bizottság
támogatja és a Közgyűtésnek elfogadásra javaso§a.

A Fetügyetőbizottság/Auditbizottság kapcsolatot
tartott a Társaság Könyvvizsgátójávat és - tekintettet
a könyvvizsgátói jelentésre - megátlapítja, hogy a

pénzügyi kimutatások megbízható és vatós képet

nyújtanak a Társaság gazdátkodásárót.

árbevéte[e 43§%-kaL, adózott eredménye pedig
-76,3%-kal emelkedett 2021. évhez képest. A Társaság

pénzügyi heLyzete továbbra is stabit, gazdátkodása

a részvényesi e[várásoknak megfe[e[ő. Mindezekre

tekintettel a FeLügyető Bizottság támogatja az

lgazgatóság javastatát, amely szerint a DM-KER Nyrt
a 2021, évi mérleg szerinti eredménytartalék terhére

minden egyes 5 Ft névértékű törzsrészvény után bruttó
2,3 Ft összegű oszta[ék kerütjön kifizetésre

A Fetügyelőbizottság/Auditbizottság .1avaso[ja

továbbá a Közgyűtésnek, hogy a Budapesti Értéktőzsde

Zrt Fetetős Társaságirányítási AjánLásai atapján

készütt 202l évre vonatkozó Fe[e[ős Társaságirányítási

Je[entést az előterjesztés szerinti tarta[ommat fogadja

eI

A Felügyelőbizottság megáttapítja, hogy a DM-KER

Nyrt lgazgatósága és annak minden tagja a 2021.

év fotyamán mindvégig az etvárható legnagyobb
gondosságga[ és tegjobb tudása szerint végezte

munkáját, ezért számukra javaso[juk fe[mentvény

megadását Az lgazgatóság döntéseit a Társaság

üzteti érdekeinek szem etőtt tartásávat, egyúttat a
részvényesi érték megtartása és növetése érdekében

hozta meg.

A Fetügyetőbizottság/Auditbizottság a Társaság

számvitelrőt szótó 2OOO. évi C. törvény előírásaival
összhangban készített 2O2l, évi éves beszámolóját
az etőterjesztés szerinti tartalommal, 12,116.45-7 ezer

Ft mérleg-főösszegge[, 2.584.260 ezer Ft saját tőkévet

és 250.843 ezer Ft adózott eredménnyel etfogadásra
javasolja, A 2O2O-ban kitört pandémia miatt kia[akutt

bizonytalan gazdasági helyzethez a Társaság nagyon
jót alkatmazkodott, jelzi ezt az is, hogy értékesítési

A Fetü gyetőbi zottsá g me gátta pítja, hogy az l gazqatósá g

áttat előterjesztett oszta[ék illetve részvényesi

tőkevisszajuttatási potitika a részvényesek érdekeiveI

egyezik, ugyanakkor az abban megfogalmazott

elvek végrehajtása esetén sem kerü[ veszélybe a
Társaság fizetőképessége, gazdáLkodási egyensúlya.

Ebbőt eredően a Fe[ugyeLőbizottság az eLőterjesztést

támogatja és a Közgyűtés számára elfogadásra
javasolja
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A Fetügyelőbizottság egyetért a Munkavátlatói

Résztutajdonosi Program (MRP) alkalmazásával
a Társaságnál, mert annak pozitív hatása lehet a

részvényesi érték növetésére is. Az lgazgatőságnak

a Munkavátta[ói Résztutajdonosi Program (MRP)

megindításával kapcsolatban megtett eddigi
intézkedései a Társaság érdekeinek és a korábbj
határozatoknak megfelelően történtek, ezért
a Fetügyelőbizottság egyet ért azza|,, hogy az
lgazgatóság kapjon felhata[mazást az MRP újabb
szakaszának (MRP lll.) indítására, a kapcsotódó

döntések meghozatalára, valamint saját részvények
Munkaváttatói Résztutajdonosi Program vagy a

Társaság érdekében történő más cé[okra történő
vásá r[ására illetve megszerzésére.

A Fetügyetőbizottság/Auditbizottság a vonatkozó
törvényekben foglattaknak megfele[ően me gvizsgálta

és tanúsítja a Társaság könyvvizsgálójának
függetlenségét. Ennek értelmében kijetenti, hogy
az |NTERAUDITOR Tanácsadó Kortátott Fetetősségű

Társaság (kamarai nyilvántartási szám: OOOl7l),

va[amint a személyében feletős könyvvizsgá[ó:

Freiszberger zsuzsanna (kamarai tagsági szám:

OO]229) esetén is fennáll a függetlenség, mivel sem
a Könyvvizsgáló Társaság, sem a személyében felelős
könyvvizsgáló nem volt a Társaság alkalmazottja,
Könyvvizsgá[ói megbízása előtt nem vo[t a TársasággaI

úzleti kapcso[ata.

A Fetügyetőbizottság/Auditbizottság e[[enőrizte

a Könyvvizsgáló cég és a személyében felelős
könyvvizsgáló minőség e[[enőrzésének eredményeit,

ame[ynek során megáltapította, hogy a 2Ol8. évi

Cégszintű Közfetügyeteti ellenőrzésen, va[amint a

könyvvizsgátó szemétyét érintő 2O18. évi egyedi
Közfelügyeteti hatóság áltaI végzett e[[enőrzésen sem

áttapítottak meg olyan tényeket, amely a Társaság és

a Könyvvizsgátó Társaság megbízási szerződésére
hatást gyakoro[na.

Mive| a jetentegi könyvvizsgá[ói megbízás 2022 május
31-ig van érvényben, a Társaság menedzsmentje
ajántatot kért a következő 3 úzLeti év könyvvizsgátói
fe[adatinak eltátására,

A Fetügyetőbizottság/Auditbizottság a jelen[egi

könyvvizsgátó lNTERAUD|TOR Tanácsadó Kft

munkájávat elégedett vo[t, így támogatja az

lNTERAUD|TOR Tanácsadó Kft jogutódja, az

lNTERAUDlTOR Consulting Kft székhely:1O7 4 Budapest,

Vörösmarty utca ]6-18. A. ép, fszt. 1F., cégjegyzékszám,

00-09-388885, kamarai nyilvántartási szám: OO44O8,

szemé[yében fe[e[ős könyvvizsgá[ó, Freiszberger

Zsuzsanna, anyja neve: Böczkös Rózsa Mária, [akcím:

2440 Százhalombatta, Rózsa u 7., kamarai tagsági

szám: OO7229 konyvvizsgátói fetadatokkat vató

megbízását 2022 június 1 - 2025 május 3] közötti

időszakra és üzteti évekre.

A Társaság Fetügyetőbizottsága és Auditbizottsága
megáttapítja és kijetenti, hogy munká jál a 2021. évben

is a Társaság és annak részvényesei érdekét szem előtt
tartva, a tagjainak tegjobb tudása szerint végezte

Mindkét bizottság a szükséges mértékben ülésezett
és alkotott véLeményt minden oLyan kérdésben,

amit a jogszabáty, a Társaság alapszabálya vagy a

Fetügyetőbizottság/Auditbizottság ügyrendje e[őír_

Szigetszentmiktós, ZOZZ. mercius,ft

Péter
a |őbizottság és

az Auditbizottság e[nöke
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