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FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTÉS
Az OTT-ONE Nyrt. (Székhelye:I}Z4 Budapest, Fény utca

16. 5. em., Cégegyzékszáma: 0I-10-046724)

Az eryeü pénzüryi kimutaLások könywizsgálaLáról

késziilt jelentés

tulajdonosainak

Vélemény
Elvégeztiik az OTT:.ONE Nyrt. Lársaság

(,,a

Társaság") 2019. évíegyedi pénziigyi kimutatásainak könywizsgálaát,

amely egyedi pénzügyi kimutatások, a 2OL9. december

3 1

.-i fordulónapra készítettidőszak végi pénzügyi helyzetre

- melyben az eszközök, és a kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege
3.186.991 E Ft -, valamint az űgyaírcz,en időponttal végződő időszaki eredményre és egyéb egyedi dtfogó
jövedelemre votwtkozp ktmuntásból - melyben a teljes áűo96 jövedelem 204.902 E Ft nyereség -, és az
időszaki saját tőke változás kimutatásából, az időszaki cash-flow kimutatasbó|, valamint a számviteli politikákat
és más magyaráaő információkat tatalmazó kiegészítő mellékletből (meüegyzésekből) áll.
vonatkozó ktmutatásből

Véleménytink szerjnt a mellékelt egyedi pénzügyi kimutaüások megbízható és valós képet adnak a Társaság 2019,
december 31-én fennálló vagyoni és pénziigyi he|yrctéről, valamint az ezen időponttal végződő pélz'igyi éwe
vonatkozó jövedelni helyzetéről és saját tőke változásairól és cash-flow-iról a Nemzetközi

Standardokkal - ahogyan azokat az EU befogadta

EU IFRS-ek szerint

2000. évi C. törvény

-

(a továbbiakban: ,"EU

Pénzügyi Beszámolási

IFRS"), valamint

a számvite]ről szóló

összeállított éves beszámolóra vonatkoző klegeszítő követelményeivel

össáangban,

Véleményalapja
Könywizsgálatunkat
vonatkozó

-

a

Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standaídokkal össáangban

Magymországon hatályos

-

és a könywizsgálatra

törvények és egyéb jogszabályok (idértve az Európai Parlament és a Tanács

537l2OI4tEU Rendeletében előírt, a közérdeklődésre számot íartő gazdÁkodó egységnélvégzett könywizsgálat

is) alapján hajtottuk végre,Ezen standardok értelmében fennálló felelősségiink
könywiagáló
egyedi pénzügyi kimutatások könywiagálatliért való felelőssége"
,A

eredményeit bemutató követelményeit

bővebb lekását jelentésiink
szakaszatmtalmazza.

Függetlenek vagyunk

Könywizsgálói

a

Kamara

rársaságtól

,+A,

a

vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban

könywizsgrálói

szabályzata'-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdésektekintetében a Nemzetközi

által kiadott ,§önywizsgálók

és a

Magyar

hivaüás magatartási (etikai) szabályakól és a fegyelmi eljárásról szóló

Etikai Standardok Testtilete

Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleliink

az

ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződéstink, hogy

az áltahxk

megszerzeít könywizsgálati

bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyíjt

véleményíinldröz.

Kulcsfontosságúkönywizsgálatikérdések

A

kérdések az.ok a kérdések,amelyek szakmai megítéléstinkszerint a
legielentősebbek voltak a tárgyidőszaki penzngyi kimutaások általunk végzett könywizsgálata során. Ezeket a
kulcsforrtosságú könywnsgálati

kérdéseketapéruligyikimutatások egesze általunk végzettkönywizsgálatának összefiiggéseben és az arra vonatkozó
véleménytink kialakítása sorrárr vizsgáltulq és ezekről a kérdésekról nem bocsátunk ki ktilön véleményt.
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megközelítésiink leírása ebben a kontextusban történt.

egyedi pénzügyi kimutaüások könywizsgálaüáért

való felelőssége" szakaszban leírt

belértve az alább részletezett kérdésekkel kapcsolatosakat is. Ennek megfelelően

a

magába foglalúa a pérungyi kimutatiásokban foglalt lényeges hibás állítrásokra vonatkozó

kockázatbecslésíink alapjrán kialakított eljrárásoknak a végrehajtísát.
beleértve az alábbi kérdéseket céhóan végrehajtott eljárásokat is
vonatkozó könywizsgiálói

-

-

A

könywizsgálati eljárásaink eredményei
nyújtanak a]apot a pénzügyi kimutaüísoka

véleményiinkhöz.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati

terület

Kapcsolódó könywizsgálati el.iárások

Bevételek elszámolása
a Társaság Könyvvizsgálati
eljárásaink az álrbevétel elszámolás
telj esítményénekme gííéléséhez.
alátámasztására kontroll teszteket és alapvető
Ennek megfelelően biztosítani kell, hogy a pénzijgyi könywizs gálati elj iárások at egy ar ánt tartalmaztak a
kimutatások valós, pontos és a tőűgyévet érntő következők szerint.
árbevételt tartalmazzanak.
Elvégeztük az értékesítésifolyamat vizsgálatát,
A társaság árbevétele különböző tevékenységekből áll melynek során felmértük az adott folyamatban rejlő
(értékesítés,szolgáltatásnyújtás, licencek eladása, kockázatokat, a kapcsolódó kontrollok meglététés
egyedi szoftverfejlesztések megrendelésre). Ábevétel teszteltük a könywizsgálatunk szempontjából
Arealizált árbevétel kiemelten fontos mutató

elszámolásrára akkor kerül sor, amikor az éríníettreleváns kontrollok működését, megbízhatóságát.
termékre vonatkozó kockázatok és hasznok átkerülnek Az árbevétel valódiságát és pontosságát mintavételes
a vevőkhöz.
eljárások keretében teszteltük és a választott tételeket
A nem bérleti konsrukcióban történő licence értékesítés alapbizonylatokkal egyeztetttik.

esetén az első értékesítéstermékértékesítést
és
szolgáltatásnvúj tás elemet is tartalmaz.

A

termókértékesítéskomponens lárbevétele a szállítási Ellenóriztük a nem bérleti konstrukcióban történő
szerződések kondícióinak megfelelő teljesítéskor,míg a licence értékesítéstermék és szolgáltatás
szolgáltatás komponens a szolgáltatásnyújtás komponensekre történő bontásának ésszerúségétés az
jogosultsági időszaka alatt lineárisan kerül elszámolásra. adott komponensnek megfelelő árbevétel elszámolás
pontosságát.
A bérleti konstrukcióban történő értékesítést valódiságát,
szolgáltatás nyújtásként kezeli a Társaság.
Ellenőrizttik az egyedi szoftverfejlesztés rárbevétele
Az egyedi szoftverfejlesztés árbevételének elszámolása teljesítésifoknak megfelelő elszámolásának
szolgáltatás nyújtásként az egyedi fejlesztés szerződés ésszeníségét,pontosságát, valódiságát.
szerinti díjából az adott időszakra vonatkozó teljesítési
foknak megfelelő mértékben történik.

Minezek alapján fontos vizsgálandó területnek vettük, Teszteltíik a 2019, december 31-i fordulónapot
hogy a bevételek elszámolása megfelel-e az IAS 18 megelőző utolsó és az azí követő első lárbevétel
Bevételek standard előírásainak.

számlákkal kapcsolatban azt, hogy megfelelő
időszakra kerültek-e könyvelésre.

Szintén teszteltük

a fenti

fordulónapot követően

kiállított árbevétel sztornó szátmlákaí, hogy
megbizonyosodjunk arról, hogy azok nem
kapcsolódnak a 2019-es üzleti éwe elszámolt
árbevételhez.

az fubevételt érintő vegyes (manuális)
könyvelési tételeket, annak érdekében,hogy
Teszteltük

azonosítsuk

a

összeegyeztethető

az üzletmenettel nem
tételeket, valamint megvizsgáltuk a

szokatlan,

kiválasztott tételeket alátámasztő bizonylatokat.

Az

eljárásaink alapján nem azonosítottunk lényeges

hibás állítást.

b
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el.iárások

Immateriális iavak

Társaság önmaga is szellemi terméket, szoftvert állít Az immateriális javak értékelésteszttel kapcsolatos
elő, ezenkívül jelentős vagyoni értékűjogok használati könywizsgálati eljárásaink során a menedzsment által
jogát licencét vásárol és adja tovább.
alkalmazott feltételezések megfelelősének vizsgálatára

A

fokuszáltunk.

A

vonatkozó IAS 38 Immateriális javak előírásainak
megfelelően a menedzsmentnek mérlegelni kell, hogy
ezek közül melyek felelnek meg a megjelenítési
kíitériumoknak az immateriális javakat besorolásához
és milyen értéken.

Az

alábbi eljárásokat végezttik el:

- Vizsgáltuk, hogy a menedzsment által alkalmazott
Értékvesztéstesztet elég gyakan kell ezen eszközök
tekintetében készíteni és mérlegelni, hogy azok milyen modell megfelel-e az IAS 38 standardnak,
értéketképviselnek a vállalkozás tevékenységétis
figyelembe véve.

A

lényeges hibás állítás becsült kockázatát magasnak - Vizsgáltuk, hogy a bekeriilési értékmegbízhatóan
értékeltük adott tóteleknél, ezért az immateriális javak mérhető-e, valószínűsíthető-e hogy az eszköz
mérlegbe véíe,létkulcsfontosságú könywizsgálati gazdasági hasznokat hoz-e a jövőben. Megfelel-e az
területnek tekintettük.
eszköz az azonosííhatósági követelményeknek.

Kulcsfontosságú könywi zsgá|ati területe

Kapcsolódó könyvvizsgálati

eliárások

követelések értékelése

A társaság követeléseinek behajtása néha nehézségekbe A vizsgálatunk során a követelések esetén vizsgáltuk a
ütközik. A követelések értékelóse esetén vizsgálni visszaigazolt követeléseket, a könywizs gálat zánásáig

szükséges, hogy azokból mennyi avárhatőal megtérülő a követelések pénztgyi rendezésének megtörténtét. A
érték.A követelések év végi értékeléseszámos jelentős vissza nem igazolt és pénzügyileg nem rendezett
feltételezésen és a menedzsment szakmai megítélésénkövetelések esetén vizsgáltuk a partrrerekről
alapul. Ezekre tekintettel a követelések megtérülő rendelkezésre álló információkat. Az értékvesztett

értékénekvizsgálatát kulcsfontosságú könywizsgálati
területnek tekintettiik

követelések esetén a management által alkalmazott
feltételezések megalapozottságának a vizsgálatfua
került sor.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az

egyéb információk a OTT:ONE Nyrt. 2019. évi üzleti jelentésébőlállnak. A vezetés felelős az ijzleti
jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő
elkészítéséért független könyvvizsgálói jelentésünk ,,Vélemény" szakaszában az egyedi pénzügyi

A

kimutatásokra adott véleményünknem vonatkozk azinleti jelentésre.

Az egyedi pénzügyi kimutatások általunk végzeítkönywizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti
jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az tizletijelentés lényegesen ellentmond-e az egyedi
pénzügyi kimutatásoknak vagy a könywizsgálat sorrán szeízett ismereteinknek, vagy egyébkéntúgy tiínik-e,
hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy

az egyéb információk lényeges hibás állítást íartalmaznak kötelességünk enól és a hibás állítás jellegéről
jelentést tenni.

?
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A számviteli törvény a|apján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése,hogy az üzleti jelentés a számviteli
törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, beleértve, hogy az tzleti
jelentés megfelel-e a számviteli törvény 95./B. § (2) bekezdés e) és 0 pontjában foglalt követelményeknek és
erről, valamint az idrzleíijelentés és a pénzügyi kimutatások összhangjáról véleménynyilvánítása. A számviteli
törvény alapján nyilatkoznunk kell továbbá anól, hogy az izleti jelentésben rendelkezésre bocsátották-e a
számviteli törvény 95./B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjában meghatározott információkat.
Véleményünk szerint a OTT:ONE Nyrt. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban
van a OTT:ONE Nyrt. 2OI9. évipérlzngyi kimutaásaival és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Az
üzleti jelentésben rendelkezésre bocsátották a számviteli törvény 95./B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjában
meghatározott információkat. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számfua nem ír elő további
követelmény eket az üzleti jelentésre, ezétt e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az izletijelentésben

más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra,

így e tekintetben nincs jelentenivalóink.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyedi pénzügyi kimutaásokért

A

az egyedi pénzügyi kimutatásoknak az EU IFRS-ekkel összhangban történő és a valós
valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
követelményének
megfelelő elkészítéséért,
bemutatás
sztikségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akrár hibából eredő lényeges hibás állítástól
vezetés felelős

mentes egyedi pénzigyi kimutatások elkészítése.

Az

egyedi pénzügyi kimutatások elkészítésesorán a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a
vállalkozás folytatására való képességétés az adoít helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás

folytaíásával kapcsolatos információkat, valamint avezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyedi
pénzügyi kimutatások összeállításáért. A vezetésnek avállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek
az elvnek az érvényesülésételtérő rendelkezés nem akadályozza, il\etve a vállalkozási tevékenység folytatásának
ellentmondó tényező, köűlmény nem áll fenn.

Az lrányíÁssa|megbizott személyek felelősek

A könywizsgáló

a

Tiársaság pénzigyibeszámolási folyamatának felügyeletéért.

egyeü pénzügyí kimutaúások könywizsgá|aáéÉ. való felelőssége

A könywizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni anól, hogy az egyedi pénzügyi kimutatások egésze
nem tartalmaz akfu csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás á|litást, valamint az, hogy ennek alapjan a
véleményiinket tarta|mazó független könywizsgálói jelentést bocsássunk ki, A kellő bizonyosság magas fokri
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok*al összhangban elvégzett
könywizsgálatmindig feltárlaazegyébkéntlétszőlényeges hibás állítást. Ahibás állításokeredhetnekcsalásból vagy
hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az avárakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen
befolyásolhatják a felhasználók adott egyedi pénzngyi kimutatások alapjánmeghozott gazdasági döntéseit.

A

Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerinti könywizsgálat egésze során szakmai megítélést

alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:

o

Azonosítjuk és felmérjtik az egyeői pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjl* az ezen kockázatok kezelésérealkalmas
könywizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szerztink a
véleményiinkmegalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata
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nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
a
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hamisítást, szándékos

Megismerjük a könywizsgálat szempontjából relevans belső kontrollt annak érdekében,hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzúrk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért,ltogy a Tiársaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

a

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolód ó közzétételek észszerűségét,

a

Következtetést vonunk le anól, hogy helyénvalő-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén
alapuló egyedi pénzügyi kimutatások összeállíüísa, valamint a megszerzett könywizsgálati bizonyítók
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyekjelentős kétségetveüetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét

illetően, Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könywizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyedi pérzngyi kimuüatásokban lévő
kapcsolódó közzétételekte" vagy ha a közzéíételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniink kell
véleménytinket. Következtetéseink a független könywizsgálói jelentésünk dátumáig megszeízett
könywizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt,
hogy
a

a

Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

Értékeljukaz egyeúi pénzúgyikimutatások átfogó bemutatását, felépítesót és tartalmát, belértve a
kiegészitő mellékletben íett kőzzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyedi pénzügyi
kimutatásokban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

a

Az

irányíüással megbízott személyek tudomásiára hozzuk - egyéb kérdésekmellett - a könywizsgálaítavezett

halókörét és ütemezését, a könywizsgálat
kontrollnak

a

könywizsgálatrrnk

jelentős megrállapíásait, belérfue a Társaság által alkalmazott belső

során általunk azonosított jelentős hianyosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyiiatkozunk az kányítással megbizoít személyeknek arról, hogy megfeleliink a függetlenségre vonatkozó
releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket,
ametyekről észszeríienfeltételezhető, hogy befolyásoljrák a fuggetlenségiinket, valamint adott esetben a
kapcsolódó biztosítékokat.

Az

lrányííással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzllk azokat a kérdéseket,
amelyek a lárgyidőszaki pénzügyi kimutatások könywizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennélfogva a

kulcsfontosságú könywizsgálati kérdésekvoltak. Könywizsgálói je|entésiinkben ismertetjük ezeket a
kérdéseket,kivéve, ha jogszabály vagy szabályozős kizárja az adotí kérdésnyilvános közzétételét, vagy ha rendkívül ritka körülmények között - azr á|lwiíjvk meg, hogy egy adott kérdésta könywizsgálói jelentésben
nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerű várakozások a|apjál annak hátranyos következményei súlyosabbak
lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.
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Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

Az

EI]RÓPAI PARLAMENT

És,l rANÁCs

537l2o14nu RENDELETE 10. cikk

(2) bekezdés

előírásának te§esítóse

A

közérdeklődésre számot Íarrtő gazdálkodó egységné| az alábbi nyilatkozatokat tesszük a független
jelentéstinkben a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standaídok által előírt jelentéstételi

könywizsgálói

felül

kötelezettségünkön

A könywiagáló

:

kijelölése és a megbízds időtartalma

Nyrt.. társaság közgyűlése választott bennünket az auditbizottsága javaslata alapján a társaság
jog szerinti könywizsgálőjának a Report&Audit Könyvvizsgáló, és Adószakértő Kft-t, kijelölt
könywizsgálóként Gyapjas Istvánt aki a jelen független könywizsgálói jelentést eredményező könywizsgálat
a) az OTT-ONE

me gbízásértfelelő s paítnere

;

jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgáló/könywizsgálő
cég kijelölésének napja előszőr 2OI6.04.LO,volt, melyet legutóbb 2OI9.04,18.-ánmegújítottak, jelenlegi megbízásunk 2O2O.U.3O.-ig érvényes;

b)

a

A könywizs

g óIói

záradék tómo gatása

c) a könywizsgálói

zfuadék támogatásaként a következőket közöljtik:

i. a lényeges hibás állítások legfontosabb értékelt kockánatai voltak: a szabályozottság-, számviteli politika
kialakítása IFRS-ek szerint-, jogszabátyoknak való megfelelés- ellenőrzése; a csalásból eredő, lényeges hibás
állítások értékeltkockínatai voltak: a vezetésből eredő csalási kockázatok;
ii. e kockázatokra adott válaszaink összefoglalása:
- a megfelelő számviteli politika valamint a szabályozottság áttekintését és értékelésétfontosnak ítélrúk
- áttekintettiik a számviteli becsléseket és értékeltük, hogy az elfogultságot eredményező körülmények, ha
voltak ilyenek, csalásból eredő lényeges hibás állításkockázatát testesítik-e meg
iii. adott esetben az említett kockázatok tekintetében megfogalmazott legfontosabb észrevételek:
- a számviteli politika kialakításánál a társaság jellegéből adódóan legfontosabb terüet az Immateriális
javakra vonatkozók voltak, hogy hogyan hatíxozza meg a besorolásokat leírásokat, és ez mennyire
alkalmazható a ténylegesen ebben a csoportban felvett eszközökre
egyes lényeges hibás állítások legfontosabb értékeltkockázatairól, ha az előző információk tekintetében
jelentőséggel bírt, a könywizsgálói jelentésünkben egyértelműen utaltunk a pénzügyi kimutatásokbanközzétetí

Az

vonatkozó információkra.
S zabálytalanságak,

csalás feWerttés e

d) a jogszabályban előírt könyvvizsgálat vélhetően képes volt a szabálytalanságok, többek között

csalás

felderítésére:kellő bizonyosságot szereztünk ana vonatkozóan, hogy egészében véve a pénzügyi kimutatások
nem tartalmaznak akár csalásból, akrár hibából eredő lényeges hibás állítást;

A könywizsgdlói

jelentés és az auditbizottsághoz címzett kiegészítő jelentés összhangja

e) meg erősítjtik, hogy a könywizsgálói zfuadék összhangban áll az auditbizottsághoz címzett kiegészítő
jelentéssel, amelyet az EURÓPAI PARLAMENT Ésa raNÁCS 37tzOt4tEU RENDELETE 11. cikk előírásai
alapjánadtuk ki;
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áltatás ok ny új tás a

nyilatkozunk, hogy az 537|2OI4IEU Rendelet 5.

cikk (1)

bekezdésében említett nem könywizsgálői
szolgáltatások nyújtásanak tilalma alá eső szolgáltatások nyújtására nem került sor, valamint, hogy a jogszabály
szerint engedélyezett könywizsgáló és a könyvvizsgáló cég a könywizsgálat elvégzésébenteljes mértékben
megőúzíe a vizsgált gazdálkodó egységtől való függetlenségét;
g) nincs olyan, a jogszabályban előírt könywizsgálaton tű a jogszabály szerint engedélyezett könywizsgáló
yaEy a könywizsgál ő cég által a vizsgált gazdálkodő egységnek és az á|tala kontrollált vállalkozásoknak nyújtott
szolgáltatás, amely nem szerepel

azizleti jelentésben vagy apéruigyikimutatásokban,

,z

Debrecen, 2O20, április 14.

István Kamarai tag könywizsgáIó
4033 Debrecen, Vak Bottyón u. 54,

István ügyvezető
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