AUDITBIZOTTSAGI ULES JEGYZ6KONYVE
(KIVONAT)
A GOPD Nyilvanosan Mtik6d6 R6szvenytarsasag (szekhely: 1148 Budapest, Fogarasi ut 3.;
nyilvintart6 hat6sag: F6vdrosi T6rv6nysz6k C6gbir6saga; c6gjegyz5kszam: 01 -10-049841 ; a
tovabbiakban: Tarsasag) auditbizottsaga a 2021. aprilis 12. napjin -a vesz6lyhelyzet sorin a
szem6ly- 5s vagyonegyesit6 szervezetek mtik6des5re vonatkoz6 elter6 rendelkez6sek tijb6li
bevezeteser6l sz616 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezd5seben foglaltakra

figyelemmel -elektronikus hirk6zl6 eszk6z titjan megtartott til6sen egyhangti szavazassal -3
igen, 0 nem szavazat es 0 tart6zkodas mellett - az alabbiak szerinti hatarozatot hozta:
1/2021. (IV.12.) szamd auditbizottsfgi hatarozat

Az auditbizottsag megvizsgalta a Tarsasag 2021. marcius 31. napjan kelt egyedi
beszfmol6jfnak tervezet6t (m6rlegfo6sszeg: 8.076.846.000, - Ft, azaz nyolcmillifrdhetvenhatmilli6-nyolcszfznegyvenhatezer forint; ad6zott eredm6ny: 670.933.000, - Ft,
azaz
hatszfzhetvenmilli6-kilencszazharminchfromezer
forint)
es
konszolidflt
beszfmol6jfnak tervezet6t (m6rlegfo6sszeg: 10.480.863.000,- Ft, azaz tizmillifrdn6gyszaznyolcvanmilli6-nyolcszazhatvanharomezer
forint;
ad6zott
eredm6ny:
649.920.000, - Ft, azaz hatszfznegyvenkilencmilli6-kilencszazhdszezer forint). Az
auditbizottsfg £IIfspontja szerint a fiiggetlen k6nywizsg£16 £Ital korlf tozfs n6Ikfili
v6lem6nnyel ellatott egyedi beszamol6 - a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkez6seknek
megfelel6en - megbizhat6 6s val6s 6sszk6pet ad a Tarsasag vagyonar61, annak
6sszet6tel6r6l

(eszk6zeir61

6s

forrasair6I),

p6nztigyi

helyzet6r61

6s

tev6kenys6ge

eredm6ny6r6l, ez6rt annak elfogadfsft javasolja a Tfrsasfg k6zgyfil6se szfmara. Az
auditbizottsfg fllfspontja szerint a ffiggetlen k6nywizsgal6 altal korlftozfs n6lktili
v6lem6nnyel ellatott konszolid£It beszfmol6 -a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkez6seknek
megfelel6en - megbizhat6 6s val6s 6sszkepet ad a Tf rsasag 6s lefnyvfllalatai vagyonar61,
annak 6sszet6tel6r6l (eszk6zeir61 6s forrasair6l), p6nztigyi helyzeter6l es tev6kenysege
eredm6ny6r61, ez6rt annak elfogadfsat javasolja a Tfrsasag k6zgytil6se szfmfra. Az
auditbizottsag tfj6koztatja a Tarsasfgot, hogy az el6z6 fizleti 6vhez kapcsol6d6an 6sszesen
egy auditbizottsagi tiles tartasara kertilt sor. A rendelkez6sre fll6 iratok, tovfbbf a
Tfrsasagt6l, illetve a Tfrsasag megbizfsfb6l eljfr6 harmadik szem6lyekt6l kapott
tfj6koztatfsok alapjfn az auditbizottsag v6lem6nye szerint a Tarsasfg k6nywizsgfl6ja a
vonatkoz6 jogszab£Iyi el6irasoknak megfelel6en v6gzi tev6kenys696t. Az auditbizottsag a
Tf rsasf g bels6 ellen6rz6si es kockfzatkezelesi rendszereinek hat6konysfgfval, valamint
a penztigyi beszamolas folyamatfval kapcsolatos ajanlast nem tesz.
Budapest, 2021. aprilis 12.
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Lukacsn6 Akdcs Rita
auditbizottsiei eln6k

