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rUccprrnN KdNyvvrzscAr6r JBr,BNrEs
Az Appeninn Nyrt. r6szv6nyeseinek
V6lem6ny

Flv6geztiik az Appeninn Nyrt. ("a T6rsasrig") 6s lerinyvdllalatai (egytitt a ,,Csoport") mell6kelt 2Ol:.. 6vi
konszolidrilt p6nzugyi kimutatdsainak kdnyvvizsgdlatdt. amely konszoliddlt p6nzugyi kimutatdsok a 2011.
december 3l-i fordul6napra k6szftett konszolid6lt p6nzugyi helyzetre vonatkoz6 kimutatr{sb6l
- melyben az
dsszes eszkciz 72.529.207EUR, a lSrgydvi nyeres6g 2.548.268EUR nyeres6g -, d,s az ugyanezen idriponttal
vdgzbdb iizleti 6vre vonatkoz6 konszolid6lt rltfbg6 jdvedelemre vonarkoz6 kimutat6sb6l, konszoliddlt saj6t
ttike
viiltoz6s kimutatrisb6l, konszolid6lt cash flow kimutatdsb6l, valamint a szSmviteli politika jelent6s elemeinek

cisszefbglal6s6t is tartalmaz6 konszolid6lt kieg6szitri mell6kletb<il dll.

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt konszoliddlt p6nzUgyi kimutatdsok megbfzhat6 6s val6s k6pet adnak a Csoport
2017. december 31-6n fenn5ll6 konszolidrilt vagyoni 6s p6nztigyi helyzet6rril, valamint azezenid6ponttal v6gzodo

iizleti 6vre vonatkoz6 konszoliddlt jdvedelmi helyzet6r6l 6s konszolid6lt cash-flow-ir6l az Eurdpai Uni6 altal
befogadott Nemzetkdzi Pdnztigyi Besz6mol6si Standardokkal (az ,EU IFRS") osszhangban, valamint azokat
minden l6nyeges szempontb6l a Magyarorszdgon hatdlyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tcirv6nynek (a
tov6bbiakban: ,,sziimviteli tdrv6ny") az EIJ IFRS-ek szerint konszolidSlt (6sszevont) 6ves beszilmol6t k6szito
gazdrilkod6ra vonatkoz5 el<iirdsaival cisszhangban k6szitett6k el.
A v6lem6ny alapja
Kcinyvvizsgiilatunkat a Magyar Nemzeti Kcinyvvizsg6lati Standardokkal cisszhangban 6s a kcinyvvizsg6latra
vonatkoz6 - Magyarorszdgon hatdlyos - tcirv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok - ide6rwe az Eur6pai parlarnent 6s
Tandcs 53712014/EU (2Ol4.6pr1lis 16.) rendelet6t a kcjz6rdekkid6sre szdmot tarr6 gazdilkod6 egys6gek
jogszabdlyban el6frt konyvvizsg6latdra vonatko z6 egyedi k6vetelm6ny ekrbl (,,537 /2014/EU
Rendelet) is - utuplan
hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenndll6 felekiss6gUnk brivebb lefrrisdt jelent6stink
,,A kOnyvvizs96l6
konszolid6lt p6nztigyi kimutatiisok kcinyvvizsg6l at66rt val6 felel6ss6ge" szakasza tartalmazza.
Fi.iggetlenek vagyunk a t6rsas6gt5l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszab6lyokban 6s a Magyar
Kdnyvvizsg6l6i Kamara,, A kcinyvvizsg6l5i hivat6s magatartiisi (etikai) szabdlyair6l6s a fegyelmi elj6rr{srdl sidl6
szabdlyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintetdben a Nemzetk<ili Etikai Standardok

Testiilete 6ltal kiadott ,,K6nyvvizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerinr,
megfeleltink az ugyanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el<iirdsoknak is.

6s

Meggy6zod6siink, hogy az lltalunk megszerzett konyvvizsgiilati bizonyit6k elegendo 6s megf'elel6 alapot nyfjt
v6lem6nyiinkhdz.
Kulcsfontoss6gri ktinyvvizsgrilati k6rd6sek

A kulcsfbntossiigri k6nyvvizsgllati k6rd6sek azok

a k6rd6sek, amelyek szakmai megit6ldstink szerint a
legielent6sebbek voltak a tdrgyidoszaki konszolid6lt p6nziigyi kimutatdsok dltalunk v6gzett kdnyvvizsg6lata
sor6n. Ezeket a k6rd6seket az konszoliddlt p6nzUgyi kimutati4sok egdsze 6ltalunk v6,gzitt konyvvizsg6latanat
cisszettigg6s6ben 6s az arra vonatkoz6 v6lem6nytink kialakitdsa sor6n vizsg6ltuk,6sLzekrril ik6rd6sekr<il nem
bocs6tunk ki ki.ikin v6lem6nyt.
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Teljesftetttik ,,A konyvvizsgdl6 konszoliddlt p6nztigyi kimutat6sok kcinyvvizsgdlat66rt val6 felekiss6ge"
szakaszban leirt feleloss6gtinket, bele6rtve az alSbb r6szletezett k6rd6sekkel kapcsolatosakat is. Ennek
megfeleloen a k0nyvvizsgiilatunk magdba foglalta az konszolid6lt p6nziigyi kimutatdsokban foglalt l6nyeges
hib6s r{llft6sokra vonatkoz6 kockdzatbecsl6stink alapj6n kialakitott eljdriisoknak a v6grehajt6srit. A
konyvvizsgdlati eljdr6saink eredm6nyei - bele6rtve az allbbi k6rd6seket cdlz6an v6grehajtott eljSrdsokat is nyijtanak alapot az konszolid6lt p6nziigyi kimutatiisokra vonatkoz6 kdnyvvizsgiil6i v6lem6nytinkhoz.

Eulcsfontossdgri ktinyvvizsg6lati tertilet

A teliilethez kapcsol6d6 kiinyvvizsg6lati el.idrdsok

Bef'ektet6si c6l I ingatlanok 6rt6kel6se
A Csoport konszolid6lt p6nztigyi kimutat6saiban a
bef'ektet6si c6lI ingatlanok m6rleg6rt6ke 62.990.000
EUR 2017. december 3l-6n. A fenti m6rleg6rt6k a
bef'ektet6si c6lI ingatlanok becstilt val6s 6rt6k6t
tiikrcizi, amelynek meghat6roz6s6hoz a Csoport
fiiggetlen ktjlsri 6rt6kbecski szak6rtot alkalmazott. Az
6rt6kel6s kdvetkezt6ben 950.000 EUR 6t6rt6kel6si
ktildnbozet keriilt elszdmol6sra. Az 6rt6kel6sek a
jdvedelem megkdzelft6s, diszkont6lt cash flow
m6dszer alkalmaz6s6val kdsztiltek. A Csoport
ingatlan portfbli6jdnak bemutatdsa a kieg6szitri
r3.
6ban talSlhat6k.

a ftiggetlen kUlstj 6rt6kbecslo szakmai
kompetenci6jdt, szakdrtelm6t, objektivitrisdt.
Ert6keltiik az 6rt6kbecsl6 6ltal alkalmazort
m6dszertant 6s fo f'elt6telez6sek megfelelos6g6t az
ingatlan ipardggal kapcsolatos ismeretein alapjdn,
valamint saj6t szak6rtrit is bevontunk.
Ellenorizttik a bef'ektet6si c6hi ingatlanok

Hitelek
A Csoport hitelSllom6nya (hosszri 6s rcivid) a tdrgydv
vdgdn34.377.65lEUR volt. A hitelek a reljes
kdtelezetts6gek 6sszeg6nek 857o-6tteszik ki, ez6rt
kulcsfontoss6gri teriiletnek min6sitett0k.
A hitelek r6szletes bemutatdsa a kieg6szft6

A hitelek ellenorz6s6vel kapcsolatos elj6rdsaink sordn
visszaigazol6st k6rtiink a hitelt biztosit6

megjegyz6sek 30. pontj6ban tal6lhat6.

m6rleg6rtdk6nek meghat6r ozdsdhoz haszn6lt
alapadatok pontossd96t, relevanciSjdt.

pdnzintdzetektol. El k6rttik a hi te I szer.zod6seket, 6s az
azok szerinti elszilmolSsokat, valamint a
felt6teleknek, hitelkoven6nsoknak val6 megf'elel6st
vizs96ltuk. Ellen6rizttik tovdbbri a kamatok
elszdmol6sdnak sz[ks6gess6g6t, valamint a
kcivetkezri 6vben esed6kes tdrlesztor6szletek
6tsorol6s6t. Elk6rttik a 2018 6vben refinanszirozott
hitelszerzrid6seket.

Egy6b informdci6k: A konszolid6lt iizleti jelent6s
Az egy6b infbrm6ci6k az Appeninn Nyrt. 2017. 6vi konszolid6lt iizleti jelent6s6bol 6llnak 6s a24l2OO8. (VIII.l5.)
l. szdmri mell6klete szerinti vezetcis6gi jelent6sbril rillnak, amelyeket a kdnyvvizsg6ltii jelent6s
diituma elott megkaptunk. A vezet6s felekis a konszoliddlt iizleti jelent6snek a sz6mviteli t6rv6ny, illetve egy6b
mds jogszabdly vonatkoz6 elofr6saival Osszhangban tdrt6nri elk6szit6s66rt. A ttiggetlen kcinyvvizsgdl6i
jelent6stink ,,V6lem6ny" szakasz6ban a konszolidSlt p6nztigyi kimutat6sokra adott v6lem6nyiink nem vonatkozik
a konszoliddlt iizleti jelent6sre 6s a vezet6s6gi jelent6sre.

PM rendelet

A konszolidiilt p6nztigyi

kimutat6sok dltalunk vdgzett kcinyvvizsgdlatdval kapcsolatban a mi feiel6ss6gtink a
konszoliddlt iizleti jelent6s 6s a vezet6s6gi jelent6s 6tolvas6sa 6s ennek sordn annak m6rlegel6se, hogy a
konszolid6lt iizleti jelent6s vagy a vezet6s6gi jelent6s l6nyegesen ellentmond-e a konszolid6lt p6nztigyi
kimutatdsoknak vagy a kcinyvvizsgdlat sordn szerzett ismereteinknek, vagy egy6bk6nt rigy trinik-e, hogy az
l6nyeges hibds 6llit6st tartalmaz. Ha az elvdgzett munk6nk alapj6n arra a kcivetkeztet6sre jutunk, hogy az egy6b
infbrm6ci6k l6nyeges hibds 6llft6st tartalmaznak, kciteless6giink err6l 6s a hib6s 6llit6s jelleg6r6l jelent6st tenni.

Mivel a t6rsas6g 6truh6zhat6 6rt6kpapirjait az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6g tag6llamiinak szabdlyozott piaciira
keresked6sre befogadt6k, ezdrl a konszoliddlt tizleti jelent6sr6l sz5l6 v6lem6nytinknek ki kell terjednie a
sz6mvitelitdrv6ny 9518. (2) bekezd6s e) 6s 0 pontjdban szerepki infbrmdci6kra 6s nyilatkoznunk kell arr5l, hogy
rendelkez6sre bocs6tott6k-e a 95tB (2) bekezd6s a) d) 6s g)-h) pontj6ban emlitet inform6ci6kat.
V6lem6nytink szerint a Tdrsas6g 2017 . 6vi konszolidi4lt tizleti jelent6se, bele6rtve a sziimviteli torv6ny 95/8.

S

(2)

e) 6s f) pontjai riltal el6irt infbrm6ci6kat is risszhangban van a T6rsas6g 2Ol1 . 6vi konszoliddlt p6nztigyi
kimutatiisokkal 6s a konszolid6lt tizleti jelent6s a szSmviteli tdrv6ny elciiriisaival osszhangban k6sziilt.

Mivel egy6b mils jogszabi{ly a T6rsasiig szlmdra nem ir el6 a konszolid6lt tizleti jelent6sre vonatkoz6 tov6bbi
kovetelm6nyeket, ez6rt e tekintetben nem mondunk v6lem6nyt.
Tov6bbd nyilatkozunk, hogy a Tdrsasdg rendelkez6sre bocsdtotta a szdmviteli tdrv6ny 95/B.S (2) bekezd6s a)-d)
6s g)-h) pontja szerint el<lirt inform6ci6kat.
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A f'entieken tril

a Tiirsas6gr6l 6s annak kornyezet6rtil megszerzett ismereteink alapjin jelent6st kell tenntink arr6l,
hogy a tudomiisunkra jutott-e brirmely l6nyegesnek tekinthetri hibr{s k6zl6s (ldnyeges hib6s Sllit6s) a konszolid6lt
tizleti jelent6sben. 6s ha igen, akkor a sz6ban forg6 hib6s k6zl6s (hib6s Sllitrds) milyen jellegti. Ebben a rekinrerben
nincs .jelenteni val6ink

A vezet6s

6s az irrinyitSssal megbizott szem6lyek felelSss6ge a konszoliddlt p6nziigyi

kimutatdsok6rt

A vezet6s f'elelos a konszolid6lt p6nzi.igyi kimutatdsoknak az Eur6pai Uni5 Sltal befbgadott Nemzeti P6nziigyi
Besz5molSsi Standardokkal, valamint a sziimviteli tcirv6ny EU IFRS-ek szerint cissze6llitott 6ves besz6mol6ra
vonatkoz6 kieg6szftri kdvetelm6nyeivel dsszhangban tdrt6n6 6s a val6s bemutat6s kdvetelm6ny6nek megf'elelo
elk6szft6s66rt, valamint az olyan belsti kontroll6rt, amelyet a vezet6s sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetriv6
vdljon az akdr csal6sb6l. ak6r hib6b6l ered<i l6nyeges hibSs Sllit6st5l mentes konszolid6lt p6nztigyi kimutat6sok
elk6szit6se.

A konszolid6lt p6nztigyi kimutat6sok

elk6szft6se sor6n a vezet6s f'elel6s az6rt, hogy t-elm6rje a Tdrsasdgnak a
vdllalkozds folytatSsdra val6 k6pess6gdLdsazadott helyzetnek megfeleloenkdzzdtegye a v6llalkoz6s folytatiis6val
kapcsolatos infbrm6ci6kat, valamint a vezetds felel a v6llalkozris fblytat6s6nak elv6n alapul6 konszolid6lt
p6nziigyi kimutat6sok ossze6llft6s66fi, azt az esetet kiv6ve, ha a vezetdsnek szdnd6kdban 6ll megsztintetni a

Tdrsas6got vagy besziintetni az iizletszerii tev6kenys6get, vagy amikor ezen kfvtil nem 5ll eft1,tte miis re6lis
lehetos6g.

Az irdnyitdssal megbizott szem6lyek t'eleltisek a Tdrsas6g konszoliddlt p6nztigyi beszdmol6si fblyamat6nak
feliigyelet66rt.

A kiinyvvizsgril6 konszoliddlt p6nziigyi kimutatr{sok ktinyvvizsgdlatr{6rt vaki felel6ss6ge

A kcinyvvizsgdlat

sor6n c6lunk kellti bizonyossdgot szerezni arr6l, hogy a konszoliddlt pdnztigyi kimutat6sok

eg6sze nem tartalmaz akSr csal6sb6l, akrir hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapjiin

a v6lem6nyiinket tartalmaz6 fiiggetlen kcinyvvizsg6l6i jelent6st bocs6ssunk ki. A kellti bizonyoss6g 111ugur iot,i
bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal 6s a konyvvizsg6latra
vonatkoz6 - Magyarorszagon hatdlyos - tcirv6nyek 6s egy6b jogszabdlyok - ide6rtve az 537l2Ol4lEU Rendeletet
is - cisszhangban elv6gzett kdnyvvizsgalat mindig felt6rja az egy6bk6nt l6tez6 llnyeges hibSs 6llitr{st. A hib6s
6llitrisok eredhetnek csalSsb6l vagy hibdb6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha 6sszeli lehet az a v1rakozds, hogy

ezek dnmagukban vagy egytittesen befolydsolhatjdk a felhasznSl6k adom konszolid6lt p6nziigyi kimutat6sol
alapj6n meghozott gazdasdgi d6nt6seit.

A Magyar Nemzeti Kdnyvvizsgdlati Standardok 6s a kdnyvvizsg6latra vonatkoz6 Magyarorsz6gon hatdlyos
tdrv6nyek 6s egy6b jogszabdlyok - ide6rtve az 537/20l4lEU Rendeletet is- szerinti kctnyvvizsg6lai egdsze sor6n
szakmai megft6l6st alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Tovdbb6:

-

a konszolid6lt p6nzugyi kimutarSsok akSr csal{sb6l, ak6r hib6b6l eredo
l6nyeges hib6s Sllitdsainak a kockdzatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen kockdzatok kezel6s6re
alkalmas kdnyvvizsgiilati eljdr6sokat, valamint elegendri 6s megfelel6 kcinyvvizsg6lati bizonyft6kot
szerziink a v6lem6nyiink megalapoz6sdhoz. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6s fel nem t6r6s6nak a
kock6zata nagyobb, mint a hib6b6l ered<i6, mivel a csaliis mag6ban foglalhat cisszejdtsz6st, hamisit6st,
szSnd6kos kihagyr{sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belsri kontroll feltilirdsr{t.

-

Megismerjiik a kdnyvvizsgdlat szempontjdb6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan

Azonosftjuk 6s felm6rjtik

konyvvizsg6lati eljdr6sokat tervezztink meg, amelyek az ad,ott kcirtilm6nyek kcizott megfelekiek, de nem
az6rt, hogy a Tdrsas5g bels6 kontrolljdnak hat6konys6gdra vonatkoz6an v6lem6nyt nyilvdnitsunk.

-

Ert6keljtik

-

Kdvetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6rol a v6llalkozds folytatds6nak elv6n
alapul6 konszolid6lt p6nziigyi kimutat6sok 6ssze6llitilsa, valamint a megszerzett k6nyvvizsgdlati
bizonyit6k alapjdn arr5l, hogy fenniill-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy i'elt6telekkel
kapcsolatban, amelyekjelent6s k6tsdget vethetnek f'el a Tdrsas69 v6llalkoz6s folytat6s6ra vatO tepesseget
illetrien. Amennyiben azt a kdvetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonyralansdg 6ll f'enn, ttggetten
kdnyvvizsgdl6i jelent6siinkben f'el kell hivnunk a figyelmet a konszolid6lt pdnzugyi kimutatdsokban l6vo
kapcsoltid6 kdzzlt€telekre, vagy ha a kdzzdt€telek e tekintetben nem megf-elel6ek, min6sitenUnk kell

a vezet€s Altal alkalmazott sziimviteli politika megf'elelos6g6t 6s
sziimvite I i becs l6se k 6s kapc so I dd 6 k6zz6t6tel ek 6sszerii s6 g6t.

v6lem6nytinket. Kdvetkeztet6seink

a

a vezet6s iiltal k6szitett

ftiggetlen konyvvizs96l6i jelent6stink d6tumdig megszerzetr
Oldal 3
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kcinyvvizsg6lati bizonyit6kon alapulnak. Jbvobeli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt,
hogy a Tdrsas6g nem tudja a vdllalkoz6st folytatni.

-

Ert6keljtik a konszoliddlt p6nztigyi kimutat6sok 6tfog6 bemutatds6t, fel6pit6s6t 6s rartalmdr, bele6rtve a
kieg6szfto mell6kletben tett kiizzeteteleket, valamint 6rt6keljuk azt is, hogy a konszolid6lt p6nziigyi
kimutatdsokban teljestil-e az alapul szolg6l6 tigyletek 6s esem6nyek val6s bemutatdsa.

Az ir6nyitiissal megbfzott szem6lyek tudomiis6ra hozzuk - egy6b k6rd6sek mellett - a kdnyvvizsgdlat tervezett
hat6kdr6t 6s iitemez6s6t, a kdnyvvizsgrilat jelent6s megdllap(t6sait, bele6rtve a Tdrsas6g 6ltal alkalmazott belsri
kontrollnak a kcinyvvizsgdlatunk sor6n 6ltalunk azonositottjelentris hi6nyossdgait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az ir6nyit6ssal megbfzott szem6lyeknek arr6l, hogy megfeleliink a ftiggetlens6gre vonatkoz6
releviins etikai k6vetelm6nyeknek, 6s kommunikdljuk fel6jiik mindazon kapcsolatokat 6s egy6b k6rd6seket,
amelyekrol 6sszeriien felt6telezhet6, hogy befoly6solj6k
biztosit6kokat.

a

ftiggetlens6gUnket, valaminr adott esetben a kapcsol6d6

Az ir6ny(t6ssal megbizott szem6lyek fel6 kommunik6lt k6rd6sek kdztil meghat6rozzuk azokat a k6rd6seket,
amelyek a t6rgyidoszaki konszoliddlt p6nzugyi kimutatdsok kdnyvvizsg6lata sor6n a legjelent6sebb k6rd6sek,6s
enn6lfbgva a kulcsfontossdgti kdnyvvizsgrilati k6rd6sek voltak. Kcinyvvizs96l6i jelent6stinkben ismertedUk ezeket
a k6rd6seket, kiv6ve, hajogszab6ly vagy szabSlyozdskizirja az adott k6rd6s nyilvrinos kcizz6t6tel6t, vagy ha
rendkfviil ritka kctri.ilm6nyek kdzdtt - azt illlapitjuk meg, hogy egy adott k6rd6st a kcinyvvizsg6l6i jelent6sben nem
lehet kommunik6lnunk, mert 6sszerti vdrakozdsok alapjdn annak hdtr6nyos kcivetkezmdnyei sflyosabbak
lenn6nek, mint a kommunik6ci6 kciz6rdekii hasznai.
Jelent6s egy6b jogi 6s szabdiy oz6i ktivetelm6nyekr6l
Az Eur5pai Parlament 6s a Tan6csa

nyilatkozatokat tessztik

537

a ftggetlen

l2Ol4lEU rendelete 10. cikk6nek (2) bekezd6s6vel dsszhangban az al1bbi
kcinyvvizs9616i jelent6sUnkben

Standardok 6ltal el6irt jelent6st6teli k6telezeusdgeken feliil:

a

Magyar Nemzeti K6nyvvizsgdlati

A kdnyvvizsgdl6 kijeldllse 6s a ntegbizds iddtanama

A 2017. 6prilis 28-i kdzgyiil6sen jeldlt ki minket a T6rsas6g jog szerinti kcinyvvizsgdl6jdnak. A
id6tartama 2Ol1 6vi besz6mol6 elfogadds6ig, I 6ve rarr.

megbiz6sunk

A kdnyvvizsgdl6i jelentis 6s az auditbizottsdghoz cintzett kiegiszitri jelentis dsszhangja
Megerosftjiik, hogy a jelen konyvvizsg6l6ijelen6sben fbglalt, a konszolidi{lt p6nzi.igyi kimurar6sokkal kapcsolatos
kcinyvvizsg6l6i v6lem6nyUnk Osszhangban van a T6rsasdg auditbizottsiig6hoz cimzett kieg6szit6 jeient6ssel,
melyet 2018. mdrcius26-6n adtunk ki a Eur6pai Parlament 6s a Tan6csa 537 l2Ol4lEU rendelete ll. cikk6vel
6sszhangban.

Nem konyvvizsgdlati szol96latdsok nyrijtdsa
KijelentjUk, hogy a T6rsas6g r€szdre nem nydjtottunk semmilyen a Eur6pai Parlament 6s a Tan6csa 537/2Ol4tEU
rendelete 5. cikk6nek (l) bekezd6s6ben ismertetett tiltott, nem kcinyvvizsgdl6i szolg6ltat6st. Ezen t6lmen6en
kijelentjiik, hogy a T6rsas6g 6,s az {ltala kontroll6lt vdllalkozilsok rdsz6re nem nyrijtottunk olyan egy6b, nem
kcinyvvizsg6l6i szol96ltatrisokat, amelyek nem szerepelnek a konszolid6lt tizleti jelent6sben.
Jelen fUggetlen k6nyvvizsg6l6i jelent6st eredm6nyez<i konyvvizsgilat megbizds6rt f'elelos partner6nek a jelent6s
alSir6ja minosUl.
Budapest. 2018. mdrcius 26
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Nagy
Kamarai tag kcinyvvizsgiil6
Nyilvdntart6si szdm: 007070

tigyvezet6 igazgat6

Mobilconsult Kft.
I l06,Budapest, Feh6r [t 10.
MKVK eng. sz.: 001168
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