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Tisztelt Közgyűlés! 
 

I. 

A Fejér Megyei Közgyűlés a 183/2015. (XII.17.) határozatával ALBENSIS Fejér 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: 
társaság) néven a Fejér Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 
egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságot alapított, egyúttal elfogadta a társaság 
alapító okiratát is. 
 

A Fejér Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 4/2013. 
(III.1.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 
egyszemélyes gazdasági társaság legfőbb szervének törvény által hatáskörébe 
tartozó jogait a közgyűlés közvetlenül gyakorolja. 

A társaság alapító okiratnak 12.2. pontja szerint az alapító (közgyűlés) kizárólagos 
hatáskörébe tartozik – többek között -  

 az Alapító Okirat módosítása  
 a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, ideértve az 

adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést  
 az éves üzleti terv jóváhagyása  
 a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása  
 a társaság ügyvezetőjének a kijelölése, visszahívása, díjazásának a 

megállapítása, felette a munkáltatói jogkör gyakorlása 

I/A. 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése szerint a társaság 
köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, 
egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói 
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására (az 
osztalék jóváhagyására) vonatkozó határozatot az adott üzleti év 
mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 31.) letétbe helyezni. 

A számvitelről szóló 2000. évi C törvény vonatkozó rendelkezései szerint a 
tulajdonosi körét tekintve egyszemélyes jogi személynek minősülő társaságunk 
ügyvezetője – a beszámoló letétbe helyezésének május 31-i törvényi határidejére 
figyelemmel - elkészítette és megküldte az alapító számára a könyvvizsgálói 
záradékkal (lsd. könyvvizsgálói jelentés) ellátott éves beszámolójukat, mely 
elfogadására - a fenti rendelkezések összevetése alapján - a közgyűlés jogosult. 

A társaság a megye területén található települési önkormányzatok és területi 
kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város 
járásában található települési önkormányzatok esetében is, a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet hatálya alá 
tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei 
projektmenedzsment tevékenységének, valamint a rendeletben szabályozott egyéb 
tevékenységek ellátásában vesz részt erre vonatkozó igény esetén, elősegítve 
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többek között a TOP keretből a megyére elkülönített fejlesztési források eredményes 
felhasználását. 
 

A társaság működését a 2016-os évben még a projekt előkészítő feladatok ellátása 
jellemezte, mely feladatkör a 2017. évben született támogatási döntések nyomán 
kibővült a támogatási szerződések megkötésével és a menedzsment tevékenységek 
elindításával. 2018-tól teljesedett ki a menedzsment feladatok ellátása, a kifizetési 
kérelmek és szakmai beszámolók benyújtása. A 2019-20-21. években újabb 
támogatási döntések születtek, továbbá jelentős számú projekt zárására is sor került, 
de még vannak 2022-re áthúzódó pályázatok. 
 
Időközben elkezdődött az új Széchenyi Plusz (2021-2027) pályázati időszak is, 
melyhez kapcsolódóan a társaság – az előző programozási időszakhoz hasonló - 
aktívan részt vett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 
előkészítésében és közreműködik majd a menedzsmenti feladatok ellátásában is.  
 
A társaság tevékenységét - a számviteli előírások szerinti tartalommal - a beszámoló 
részét képező Kiegészítő melléklet mutatja be. Az egyszerűsített éves beszámoló és 
annak szöveges indokolását képező Kiegészítő melléklet, a közhasznúsági melléklet 
és a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 1. mellékletét egyidejűleg az I/1. 
határozati javaslat mellékletét képezi. 
 
A független könyvvizsgálói jelentés szerint a társaság 2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolója – melynek mérlegében az eszközök és források egyező végösszege 
232.914 eFt, az adózott eredmény 64.952 eFt (nyereség) – megbízható és valós 
képet ad a társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
számviteli törvénnyel összhangban. 
 
A beszámolót a társaság Felügyelőbizottsága 2022. május 17-i ülésén jóváhagyta, a 
bizottság határozata az előterjesztés mellékletét képezi. (3. melléklete) 
 
A beszámoló elfogadásáról szóló határozatban az adózott eredmény összegének 
eredménytartalékba történő elhelyezéséről is szükséges dönteni. 

 

I/B. 

Szintén elkészült és - a fenti hatásköri szabályok alapján - jóváhagyást igényel a 
társaság 2022. évi üzleti terve, mely az előterjesztés 2. mellékletét, egyidejűleg a I/2. 
határozati javaslat mellékletét képezi. A társaság a 2022. évi üzleti évet 4.831 eFt 
adózás előtti eredménnyel tervezi zárni.  

Az üzleti tervet a társaság Felügyelőbizottsága 2022. május 17-i ülésén jóváhagyta, a 
bizottság határozata az előterjesztés mellékletét képezi. (előterjesztés 3. melléklete) 
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II/A. 
 

 
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. 
évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése felhatalmazása 
alapján a közgyűlés hatáskörében eljáró közgyűlés elnöke 56/2020. (V.28.) 
önkormányzati határozattal hagyta jóvá az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) Javadalmazási Szabályzatát. 

 
A Javadalmazási Szabályzat III.2. pontjában foglaltak szerint az ügyvezető 
munkabérét – a vonatkozó hatályos jogszabályokra is figyelemmel - a Közgyűlés 
határozza meg, annak mértékét a munkaszerződés tartalmazza. A munkabér 
mértékét a Közgyűlés évente egy alkalommal a megelőző évre vonatkozó számviteli 
beszámoló jóváhagyását követően – de ugyanazon az ülésén - felülvizsgálhatja. 
 
A társág ügyvezetője által megküldött 2021. évi beszámolóban már részletezésre 
került az a tény, hogy a társaság múlt évi gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott 
volt, így a 2021. évi gazdálkodási évet átlagon felüli adózott nyereséggel zárta. 
Az eredményességet a társaságban végzett magas színvonalú szakmai munka 
alapozza meg, melynek koordinálásához nélkülözhetetlen Turiné Menczel Andrea 
ügyvezető asszony szakmai hozzáértése és aktív közreműködő tevékenysége.  

 
Elmondható, hogy a társaság megalakulása óta folyamatosan részt vesz különféle 
európai uniós és egyéb hazai forrásból finanszírozott programokra benyújtott 
támogatási kérelmekhez kapcsolódó előkészítő feladatok ellátásában és több száz 
projekt esetében végez projektmenedzsmenti tevékenységet. A társaság 
tevékenységét tovább bővíti - az időközben elkezdődött – az új Széchenyi Plusz 
(2021-2027) pályázati időszakhoz kapcsolódó Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz, mellyel összefüggő feladatok koordinálása is ügyvezető 
asszony feladata. 
 
Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a fentiekben megfogalmazott indokokra 
figyelemmel elismerve a társaság ügyvezetője, Turiné Menczel Andrea asszony 
kiemelkedő szakmai munkáját, részére 2022. június 1. napjától – 15 %-os béremelés 
alkalmazásával – bruttó 885.500,-Ft munkabér megállapításáról döntsön az 
előterjesztés II/1. határozati javaslati javaslatának megfelelően. A javaslatot a 
Felügyelőbizottság is támogatásáról biztosította. 
 
 

II/B. 
 
A Javadalmazási Szabályzat III.3. pontjában foglaltak szerint az ügyvezető a 
Társaság nyereséges működése vagy az üzleti terv eredményes megvalósítása 
esetén, évente egy alkalommal jutalomban részesíthető. A jutalom mértékét – a 
Felügyelő Bizottság előzetes véleményének kikérésével, az elnök javaslatára - a 
Közgyűlés határozza meg. A döntésre az éves számviteli beszámoló elfogadását 
követően kerülhet sor. A jutalom összege nem haladhatja meg az ügyvezető havi 
díjazásának 200 %-át. 
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A társaság 2021. évben végezett kiegyensúlyozott, nyereséges és stabil 
gazdálkodására figyelemmel a társaság ügyvezetője részére munkája elismeréséül 
egyszeri bruttó 1.063.000,-Ft összegű jutalom megállapítására teszek javaslatot az 
előterjesztés II/2. Határozati javaslata szerint. A fentiekben hivatkozott javadalmazási 
szabályzatnak megfelelően javaslatomat eljuttattam véleményezés céljából a 
társaság felügyelőbizottsága részére. A Felügyelőbizottság a jutalmazási javaslattal 
egyetértett. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és az 
alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek. 
 
 

I/1. Határozati javaslat 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására és a társaság 
2021. évi üzleti tervének jóváhagyására, valamint ezzel összefüggésben egyéb 
szükséges döntések meghozatalára” c. előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

1.) A Közgyűlés az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját - az eszközök és források egyező 232 
914 E Ft végösszegével, valamint 64 952 E Ft (nyereség) adózott, mérleg 
szerinti eredménnyel – a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 
2.) A közgyűlés az 1.) pontban foglaltakkal összefüggésben, azzal egyidejűleg, a 

64 952 E Ft adózott eredmény összegének eredménytartalékba helyezése 
felől dönt. 
 

Felelős:  Dr. Molnár Krisztián 
   közgyűlés elnöke 
 

Határidő:  2022. május 31. 
(ügyvezető értesítésére) 
 

 
I/2. Határozati javaslat 

 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására és a társaság 
2021. évi üzleti tervének jóváhagyására, valamint ezzel összefüggésben egyéb 
szükséges döntések meghozatalára” c. előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 
A közgyűlés az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi 
üzleti tervét a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 
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Felelős:  Dr. Molnár Krisztián 

   közgyűlés elnöke 
 

Határidő:  2022. május 31. 
(ügyvezető értesítésére) 

 
II/1. Határozati javaslat 

 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására és a társaság 
2021. évi üzleti tervének jóváhagyására, valamint ezzel összefüggésben egyéb 
szükséges döntések meghozatalára” c. előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 
1. A közgyűlés az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének, Turiné Menczel Andrea részére 2022. június 1. napjától havi 
bruttó 885.500,-Ft díjazást állít meg. 

 
2. Az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. az 1.) pont szerinti 

díjazás fedezetét saját forrásai terhére köteles biztosítani. 
 
 
 

II/2. Határozati javaslat 
 
A Fejér Megyei Közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat az Albensis Fejér Megyei 
Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolójának elfogadására és a társaság 
2021. évi üzleti tervének jóváhagyására, valamint ezzel összefüggésben egyéb 
szükséges döntések meghozatalára” c. előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

1. A közgyűlés az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének, Turiné Menczel Andrea részére tevékenysége elismeréséül 
bruttó 1.063.000,-Ft összegű – egyszeri - jutalmat állapít meg. 

 
2. Az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. az 1.) pont szerinti 

jutalom fedezetét saját forrásai terhére köteles biztosítani. 
 

 
 
Székesfehérvár, 2022. május 26.    

Dr. Molnár Krisztián s.k. 

 

























































                    
DrTM’67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft.  

 

Cgj. 01-09-909488     1149 Budapest, Pósa Lajos utca 17. 

 
 
 
 

 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS  

az 

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési NKft.  

2021. évi  

Egyszerűsített Éves Beszámolójáról  

 

 

 

 

Készítette: DrTM'67 Pénzügyi Szakértő Intézet 

 Korlátolt Felelősségű Társaság 

 1149 Budapest, Pósa Lajos utca 17.(Nysz.: 004204) 

 dr. Tasnádi Márta Éva 

 Kamarai tag könyvvizsgáló 

 (Bjsz.: 005030) 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. május 04. 



 
 

2 
 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

Az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési NKft. tulajdonosának 

 

Vélemény  

Elvégeztük az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési NKft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből 

melyben az eszközök és források egyező végösszege 232 914 E Ft, az adózott eredmény 64 952 E Ft (nyereség) –, 

és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika 

jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 

31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 

helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: 

„számviteli törvény”).  

 

Vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 

Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében 

fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért 

való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, 

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által 

kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal 

egybefoglalva)” című kézikönyvében  (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban 

szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 

véleményünkhöz.  

 

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések 

A Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek 

voltak a tárgyidőszaki pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálata során. 

Ilyen kérdések a COVID-19 járvány hatásai a Társaság tevékenységére (un. vállalkozás folytatása elvének teljesülése). 

Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egészének általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra 

vonatkozó könyvvizsgálói véleményünk kialakítása során vizsgáltuk és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön 

véleményt. 
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Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet  

Az egyéb információk a Társaság 2020. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági 

mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A 

független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott 

véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem 

bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.   

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk 

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt 

egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során 

szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett 

munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, 

kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.  

 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes 

egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás 

folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos 

információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló 

összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 

érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó 

tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.   

 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú 

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 

befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk 

és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá:  

• Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 

eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk 

megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a 

hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 
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• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, 

hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli 

becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, 

hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek 

jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt 

a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben 

fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a 

közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a 

független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást 

folytatni. 

• Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett 

hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső 

kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2022. május 04. 
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