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Az Audit Bizottsrig 2010. szeptember 6. napja 6ta rniiktidik a'I'5rsas6gnril.

Az Audit Bizottsrig tagiai:

- Baldcs Istvrin. elnok energetikai szakernber
- Dr. Borbir6 Istvin. iigyvdd
- Dr. Lukrics Jinos, okleveles kdnyvvizsgril6

Az ALrdit Bizottsdg tev6kenysdget 2017-ben a Polg6ri Torv6nykonyvrol szol6 2013. 6vi V. torv6ny. a
-I'6rsas6g Alapszabrilya, valamint a testiilet U-eyrendj6nek rendelkezdsei szerint v6gezte. 2017-ben ndgy tildst
taftott, ds h6rom alkalornmal hozott ir6sbeli hatirozalot. A tagok fiiggetlensdgdvel kapcsolatos kdtseg.

osszefdrhetetlens6gi ok az Audit Bizotts6g mfikoddse sor6n nem mertilt fel, az ott megielent tagok
fliggetlensegtiket a 2018. m6rcius 28. napj6n hozott hat6rozatuk aliir6sdval kifejezetten megertisitett6k.

Az Audit Bizottsdg meg6llapida, hogy azEur6pai Parlament 6s Tan6cs 537l20l4lEu rendelete szerinti
el6zetes frrlsbeli hozzilirulfsa alapj|n a T6rsasiig. annak le6nyvdllalatai. illetve tobbs6gi tulajdonosa a

Deloitte Kft.-tol, mint a Tiirsas6g dves pdnziigyi kirnutat6sainak konyvvizsgiilatdval megbfzoff
konyvvizsg6l6jet6l illetve Deloitte Zrt.-lr:l. mint a konyvvizsg5l6 h6l6zat6hoztarlozo tdrsas6gt6l a2017.
dvben nem konyvvizsgril6i szolgdltatiisokat veft igdnybe. Az Audit Bizottsdg e szolg6ltatiisok tekintetdben
meg6llapitja, hogy az ad5tan6csad6si szolg6ltatris igdnybevdtel6re - az 53112014/EU rendelettel osszJrangban

al16 * a Magyar Kcinyvvizsgril6i Kamarrir6l. a konyvvizsgril6i tevdkenys6grSl, valamint a konyvvizsgril6i
kozfeltigyeletrdl sz6l6 2007. evi LXXV. torv6ny 67lA. $ (2) bekezddse szerint keriilt sor. Az Audit Bizottsrlg
az- elozetes hozzi$irulils megad6sakor megfeleloen felrnirte a liiggetlens6get fenyegeto veszdlyeket 6s az

alkalmazott 6vintdzked6seket.
Az Audit Bizotts6g ezen szolg6ltat6sok tekintetdben rnegdllapitja tov6bb6. hogy azok egyiittes dija nern 6ri
el az 53 7 I 20 I 6 I EU rendeletben meghatdrozott kiiszobdrtdkeket.

Az Audit Bizotts6g 2018. m6rcius 28. napjr{n meghozott ir6sbeli hatdrozata alapj6ul szolg6l6
eloterjesztdseket rnegvizsg6lta ds - a T6rsas6g konyvvizsgril6j6nak jelent6sdre is figyelemmel. a tagok
egyhang[ szavazatbval rneghozott hatbrozatilat -j6v6hagy6lag elfogadta a TiirsasSgnak a magyar sz6mviteli
torvdny EU IFRS-ek szerint dves besz6mol6t keszito gazd5lkod6kra vonatkoz6 eloiriisaival osszlrangban
elk6szftett 2017 . pdnzigyi dvre vonatkoz6 egyedi besz6mol6jdt (arnelyben a mdrlegforisszeg 9.028.140 E Ft.

azirtfogoeredmdny 1.864.340EFt)dsiizletijelent6sdt,valamintaT6rsas6glF-RS-ekszerintelkdszitett20lT.
pdnziigyi 6vre vonatkoz6 konszolidrilt dves besz6mol6jdt (amelyben az eszkozok osszesen 16.594"999 E Ft,

azittfogo eredrn6ny 435.411 E I--t) ds tizletijelent6sdt.

Az Audit Bizottsrlg rnegrillapitja, hogy a besz6mol6k a vonatkoz5 jogszabrilyi eloirrisoknak megfelelnek, 6s

a Tdrsas6g gazdrilkodris6r6l hiteles kdpet nyfjtanak" ezdrt azokat a Kozgyfilds szitmira elfogadrlsra javasolja.

Az Audit Bizotts6g javasolja ds ajrinlja a Kcizgy[ilesnek. hogy ismdt viilassza meg a Deloitte Konywizsg6l6
6s Taniicsad6 Korl6tolt Feleloss6gti TSrsasiigot (szdkhelye: 1068 Budapest, D6zsa Gyorgy Lit 84/C..
c6giegyz6kszdrna: Cg.0l-09-071057, kamarai nyilv6ntartrisi szdrna: 000083) a Tiirsasiig 6lland6
konyvvizsgrilojtxi 2018. 6prilis 20. napj6t6l a 2018. december 31. napj6valvdgzodo tizleti 6vre vonatkoz6
besz;lmol6t elfogad6 Kozgyiildsi hatirozat meghozatal6nak napjriig, de legk6s6bb 2019. mrljus 31. napj6ig
terjedo iddszakra. A kdnyvvizsg6lat6rt szemdlydben is felel6s szemdlynek az Audit Bizottsrig dr. tlruby
Attila urat (anyja neve: Szerdahelyi Katalin, lakcime: 1174 Budapest. Osreptilo utca 21. Fsz.2.. karnarai
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tagsdgi szarna:0071 I 8) javasolja. Tekintettel mindezt ana. hogy a Deloitte Kft. 2015. 6prilis 24, napja 6ta
Lida el folyamatosan a vonatkoz6 jogszabrilyi rendelkezdseknek megfelelo szinvonalon a Tiirsas6g
konyvvizsgrilat6t. A kcinyvvizsgiilo dijaz{silt az Audit Bizotts6g 5.700.000 Ft + Afa osszegben javasolja
meg6llapitani.

Budapest, 2018. marcius 28.
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