
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.05.31 18:06:35

13 Budapest Környéki Törvényszék
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2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.30



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

2 1 0 0 Gödöllő

Páter Károly út

1

    

1 3 0 1 0 0 0 1 1 3 1

0 0 P k 6 0 1 3 5  1 9 9 6 0 0

1 8 6 7 2 9 3 0 2 1 3

Dr. Szűcs Lajos

Gödöllő 2 0 1 8 0 5 1 5

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

976 490 767 255

36 0

4 539 3 524

971 915 763 731

790 541 739 026

0 48

272 840 266 425

62 010 63 896

455 691 408 657

7 228 3 215

1 774 259 1 509 496

177 364 187 280

20 990 20 990

155 931 156 374

443 9 916

1 594 917 1 320 857

1 592 155 1 317 462

2 762 3 395

1 978 1 359

1 774 259 1 509 496

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

86 636 55 986 86 636 55 986

10 842 35 113 10 842 35 113

515 2 302 515 2 302

97 993 93 401 97 993 93 401

28 325 29 264 28 325 29 264

53 977 36 443 53 977 36 443

5 850 5 850

2 095 1 475 2 095 1 475

13 111 16 303 13 111 16 303

42 42

97 550 83 485 97 550 83 485

443 9 916 443 9 916

443 9 916 443 9 916

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.31



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2 1 0 0 Gödöllő

Páter Károly út

1

    

0 0 P k 6 0 1 3 5  1 9 9 6 0 0

1 3 0 1 0 0 0 1 1 3 1

1 8 6 7 2 9 3 0 2 1 3

Dr. Szűcs Lajos

oktatás, képzés

2011. évi CLXXV. törvény valamint 

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

felnőtt lakosság

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

ügyvezető igazgató 16 872

ügyvezető igazgató 3 178 5 850

20 050 5 850

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.31



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

97 993 93 401

97 993 93 401

97 550 83 485

53 977 36 443

443 9 916

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.31



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.01 13.29.31



PK-342
PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

PMVAkönyvvizsgálójel17.pdf



KaÉarnárás §{ö&ywüxsgá§* ** §audasági Taaaáesae{ó Kflt
3$4e ffiegda§rso Ákáefa §*§x p. C*g§sK-: 13*#§i:*6445z

&{X{VK N3rsx.:***615

r,üccn rr,pn xörywrzscÁr,ór "lrrrrq rÉs

A Pest Meryei Yállakozásfejle§zté§i Atapífvány kuratóriumának!

Vélemény

trhégeztem a Fest Meg,eí Vr{llalktrzásfejlesztesi Alapítr.rf,ny (3 Táí§a§ág') 20l'7, evi eg,szerűsített el,es

bevámolójának körryT ,dzsgálatít, amely egyv-erűsített er.,es beszímoló a 2aI7. december 3l-i fordrrlónapra készített
mérlegből - rnelyben az €szköák és fomások egyező végösszege 1 509 496 E F! a tirgyé*a erdmérry 9 916 E Ft
nyereseg -, es az usí"rÉZen idóponttal végződő iizleti ér,re vorWkarz& eredménytimutatiásból, valamint a §íámvtteli
politika_|elentős elemeinek összefoglaliásat is tartalmam kiege.szítő melléklelből rá11.

Vélemény,em szerin1 a mellékelt eryszerúsiteu eves beszámoló megfoíztntó és l,zrlós kepet ad aTírsasíq}ül7.
december 3l-en fennálló vagJ,oni és penztipi he\zeteről, r,,alamint az ezaí| időponttal végzffiő tizleti slTe 1,onatkozó
jöv-edelmi helyzetéól a Mag;arorvágon haálvos, a szárrrvitelót szóló 2000. evi C. törvénn}-el risv,hangban {a
tovabbiakban:,,*írm.iteli törvénf').

A véleménv alapja

Kön"lT .izsgi{latomat a Magyar Nemzeti Könwr,{z.qqálati Standardokkal ósvhangban és a köryr,r,üsgátatra 1,orr.ttkoá

-Magarországon hatiilyos - töfvéilr.ek és eryeb jogszabáyok alapjinhajtottam végre. Ezenstandardok érlelmében
f§nnátó felelősségem bőr,ebb leínásít jelentésem ,Á konyvvizsgaló eg,,szerűsített sves beszatna!ó könyuizsgálaűért
v a l ó Jé l e l ő s s é ge" sz akasi,a tattalma7xÁ.

Független lagvok a íir§a§ígtól a v-onatkozó, Mag.arorvágon haá1,os jogszabrtlyckban és a Maryar Könywizsgáói
Karnara ," Á kónpvizsgráiói hivatás magata*isi (etjkai) szab:átyaiól es a feg,velrni eltjránásól szőlő szabályzaá'*twy
valamint az ezsl,kn nem rendezett kérdásek tekinte,teben a Nemzetköá Eűkai standaídok Testiilete átal kiado11

,.Könwvizsgalók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kodex-ben) foglaltak szo:fint, es megfelelek az, ugyangzÉn
nornákban verrylő toviábbi etikai előínísoknak is.

Meggrőződésern lwgy m altalaín megszÉrzslt körrylvizsgrálati bizorryiték elegendó és megfelelő alapot rryúit
r,éleméry,emlrcz.

fgréb információk: A közhasznúsági meltéktet

Az egyéb infontuíciók a PMVA 2aL7. évi közhasnrúxígi mellékletéMl allnak, A vezetés felelős a közhasirnúsági
melléklehek a 350l20íI POI.30.) Kormányrendelet ronatkozó előírásaival össáangban történő elkészjtéseert.
A jelentésem ,,Vélemény" srakaszában azeg:isz"erősített el,es besziámolóra adott velenrényem nem vonatkozik az
egyéb információkr& és az ery-éb infornuícióka vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú
bizonyos*ígot ndljtó követkeáeté§t.

Az egyszrrűsitett wes beszámoló altalam végzett körywizsgálaüíval kapcsolatban az én felelőssegem az egl.téb

információk átolragisa és enrrek során arrnak mérlegelése, lwgy az egyéb informr{ciók léryegesen
ellenürrondanak-e a2 egys"zerűsített éves beszámolónak yagy a könltdzsgálat soran szerzett ismereteimnek,
ragp egyébként úg1 tűnik-e. hagy azok lényeges hibás állíást tartalmamak. Ha az elvégzntt mrrrrkiánk alapjan
arra a következíetésre jutok, hagy az egyéb információk lényeges hibás állítást laíláffiaznak, kötelességem er,t a
téry,t jelenteni. Ebben a tekintetben nirrcs jelenteni valóm.

ü]dal 1 l3



§{a§amráris Ká§rrywáx*gaí*§* é* fiaxdaságí Tamá*gad* K§n
384{} Smdaön"s, Áicáefa §ct}u 9" Cégjs§.: 33-$s§-m6445x

MKVK Nysz-:meiei&a5

A reuetós és *z irámyítássai megbíz*ft sxemélrvek f*l*lő*ség* az eg_r,,se*r{isíteÉt éver+ beszá*tolóéxt

A vezetés felelós az egJszerfisitetl éves beszitmolónak a sámviteli törvénnl.el összhangban történő és a t,alós

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az ol1,arr belső kontrollért, ame§.et a vezetés

sztikségesnek tart ahhoz. hog,v lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lénl,eges hibás álHtástól

mente§ egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyunri§ttú, éves beszámoló elkészítése során a vezetes felelős az.srt, hogy felmérje a Társaságnalr a

rtállalkozás fol1.talásira vató képességét és u adatt helyzetnek megfelelően kózzélegye a váIlalkoás
fol31aLisával kapcsolatos infornrációkal, l,alamint a vezeté§ felel a r,á]lalkozás foly,tatásrának elv,én alapuló

eryszenísítfi éves beszifunoló összeállítasáérL Al,ezetésnek a r,állalkozás fol1,taásr{rnk elr,eből kell kiindulnia"

ha ennek az elr,rrek uz ewényesülését eltérő rendelkezés nem akadá3,azza. tllet:te a lálalkozási tevékenység

folytatásának ellentmondó tény ező, körümén1,- nem áü fenn.

Az ininltíssal megbízott szeméIyek felelősek a Társaság penztis,i beszi{molási folyamatitnak felüg_veletéért.

A könyr"tizsgáló egszerűsített éves beszámoló könylvizsgálatáért vdó felelőssége

A könyr,vizsgiitat sonán célom kellő bizonr.ossígot szerezni anól, hog;., az egysznrűsitrLt eves beszáLrnoló egésze

nem tafralmaz atcír csalásból, akáí hibáffil eredó léryeges hibás atlitást, valamint az.,ltagy ennek alapjan a

vélernényemeí larta]mazá fiiggetlen kónl.rvizsgálói jelentest bmsíssak ki. A kellő bizon_r-osság magas folru

bizonyosság, de nem garancia arr4 hogr a Ma5,ar Nanzeti Könlr"vizsg{|ati Standardokkal összhangban ekégzett

könywizsgálat mindig felíá4aaz egyébként létezó lén1,-eges hibás éúlfiásr. Ahibás rátlílrtsok eredhetnek csalásból

vagy hibábol, és lénl,egesnek minősiilnek, ha ésszerú lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy

egyúttesen befolyásollratjrák a felhaszruílók adott eryszerűsített éves beszámolÓ alapjan rneghozott gazdaság}

döntéseit,

A Magrar Nemzeü Könp"rüsgrilati Standardok szerinti könyrvizsgrálat egésze sorárr szakmai megítélést

alkalmaz..ok és szakmai szkepücizrnust tartok fenn.

Torábbá:

c Azonosítom és felmérern az egyszeilssiletí ér,es beszí,,rnolő akáí csalásból" akáí hibából eredő lényeges

hibás álításairrak a kockázatáL kialakítom és végrehajtom az eze7l" kockázatok kezelésére alkalmas

köry,lvizsgálati eljrárásokat, r,alamint elegendő és megfelelő könywizsgalati bizonyítékot szerzek a

r,éleménlr.em megalapozáséútoz. Acsalásbol eredó lény"eges hibás állíUis fel nem táriisárak akockázaá
naryobb, mint a hibából eredőé, núvel a csalás magiíban foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos

kihagyásokat, teles nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülínását.

. Me8rslnerem a könyvúzsgálat szempontjából reieváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan

körytn{zsgi{lati e§arásokat tewezzek meg ame§ek az adatt körümén,3,ek kózött megfelelőek, de nem

uzért"hogy a Tiársasíg belső kontrolli:inak hatékonyságára vonatkozóan véleménJ,1 n_vilránítsak.

. Ertékelem a vezetés álru| alt<alrna7,olt szirnt{teli plitika megfelelósegét és a vezetés által készitetí

sámviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszeniségét.
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Kör-etkeztetést vonok le arról, hory helyénv-aló-e a vezetés részéről a vi{llalkozás folytatásának ehén

alapuló egyszerűsített éves beszírnotó összátlítí§a, !,alamint a megszerzett könllvvizSgálaÜ bizonYÍték

alapjín arrót, hogy fennil{l_e tényeges bizcn3{alanxáLg olyan eseménl,ekkel vagy feltételekkel

kapcsolatban, amelyek jelerrtős kétséget vethe§rek fel a Társaxág vállalkoás fol1,taására való képességét

illetően_ Amermyiben aá a köveíkgáetést vonom le, hory lényeges bizonytalansÍq all fenn, fiiggetlen

körywizsgrálói jelentésemben fel ke1l hívnom a figy-elmet az eg,r,szeósített éves beszámolÓban lévó

kapcsolódó közzétételekre, va§}* ha a kózzétételek e tekintetben nem megÍelelőek, minősítenem kell

vélernényemet. Köl,etkeáetéseim a fiiggetlen kóry"wizsgálói jelentésem dátumáig megs7r,rz"ett

kön3"vr.izsgálati bizonyítékon alaprrlnak. Jövőbeli események vagv feltételek azonban okazhatjli< ar1

hogv a Tármsíg nem tudja a rállalkozást folytatni.

lirtéketem az egysze§lsltett éves besámoló átfogó bemutaását, felépítéset és tartalmát, beleertve a

kiegészítő mellékleüen teLt kőzzéteteleket, valamint értékelem aá is, hog}, az egl,szerűsítet1 eves

besziámolóban teljesül-e az alap:ul szotgáó üg,detek és eseménvek valós bemutat-ása.

Az ininyítrással meg!ímtt személyek fudomá§áía hozom - eg;éb kerdesek mellett - a kÖnlwvizsgálat tffie7Étt

halóköret es ütemezeset, a köryryvizsgiálat jelentős megállapíUásai1 beleértve a Társaság áal alkalmaznn belső

konffollruk a körry,"vryixgálatom sonán iáltalam amnosított jelenós hnányosságait is, lla voltak ilYenek.

Brrdirörs. Zütr8.máius 15. \{ír^ié
dr. Menytr.árt Z§lzsanna,
Kamarai tagság sz!m:(N 1266
Kalamaris Kft.
2040 Budaörs, Akácfa köz 9.
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