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FFüüggggeettlleenn  KKöönnyyvvvviizzssggáállóóii  JJeelleennttééss    
  

EENNEEFFII  VVaaggyyoonnkkeezzeellőő  NNyyrrtt..  rréésszzvvéénnyyeesseeii  rréésszzéérree  

VVéélleemméénnyy    
Elvégeztük az EENNEEFFII  VVaaggyyoonnkkeezzeellőő  NNyyrrtt.. ééss  kkoonnsszzoolliiddáálltt  lleeáánnyyvváállllaallaattaaii (1134 
Budapest, Klapka u. 11., Cg.: 01-10-045428) (továbbiakban: „a Csoport”) Európai Unió 
által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szabályai alapján 
összeállított konszolidált pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálatát, amely konszolidált 
pénzügyi kimutatások a 2020. december 31-i fordulónapra készített konszolidált 
mérlegből – melyben az eszközök a saját tőke és kötelezettségek összességével egyező 
végösszege 5 623 316 eFt az anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke összesen 
4 596 719 eFt –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált 
átfogó eredménykimutatásból – melyben teljes átfogó eredmény összege 609 052 eFt 
nyereség –, konszolidált saját tőke-változás kimutatásból és konszolidált cash-flow 
kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 
tartalmazó kiegészítő megjegyzésekből állnak. 

VVéélleemméénnyyüünnkk  sszzeerriinntt  aa  mmeelllléékkeelltt  kkoonnsszzoolliiddáálltt  ppéénnzzüüggyyii  kkiimmuuttaattáássookk  
mmeeggbbíízzhhaattóó  ééss  vvaallóóss  kkééppeett  aaddnnaakk  aa  CCssooppoorrtt  22002200..  ddeecceemmbbeerr  3311--éénn  ffeennnnáállllóó  
vvaaggyyoonnii  ééss  ppéénnzzüüggyyii  hheellyyzzeettéérrőőll,,  vvaallaammiinntt  aazz  eezzeenn  iiddőőppoonnttttaall  vvééggzzőőddőő  üüzzlleettii  
éévvrree  vvoonnaattkkoozzóó  jjöövveeddeellmmii  hheellyyzzeettéérrőőll  ééss  ccaasshh--ffllooww--iirróóll  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióó  áállttaall  
bbeeffooggaaddootttt  NNeemmzzeettkköözzii  PPéénnzzüüggyyii  BBeesszzáámmoolláássii  SSttaannddaarrddookkbbaann  ffooggllaallttaakkkkaall  
öösssszzhhaannggbbaann  ((aa  ttoovváábbbbiiaakkbbaann::  „„EEUU  áállttaall  bbeeffooggaaddootttt  IIFFRRSS--eekk””))..  
  

AA  vvéélleemméénnyy  aallaappjjaa  
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok – 
ideértve az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU Rendeletét a közérdeklődésre 
számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó 
egyedi követelményekről is (továbbiakban: 537/2014/EU Rendelet) – alapján hajtottuk 
végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 
könyvvizsgáló konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáért való felelőssége” 
szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a Csoporttól a vonatkozó, Magyarországon hatályos 
jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamarának a könyvvizsgálói hivatás 
magatartási (etikai) szabályairól és fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az 
ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok 
Testülete által kiadott „Könyvvizsgálói Etikai Kódex”-ben (az IESBA Kódexben) 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.  
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KKuullccssffoonnttoossssáággúú  kköönnyyvvvviizzssggáállaattii  kkéérrddéésseekk  

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai 
megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki konszolidált 
pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a 
kérdéseket a konszolidált pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett 
könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk 
kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön 
véleményt. 

 

KKuullccssffoonnttoossssáággúú  kköönnyyvvvviizzssggáállaattii  
tteerrüülleett  

AA  tteerrüülleetthheezz  kkaappccssoollóóddóó  
kköönnyyvvvviizzssggáállaattii  eelljjáárráássookk  

AA  22002200--bbaann  mmeeggvvaallóóssuulltt  ttőőkkeeeemmeellééss  sszzáámmvviitteellii  kkeezzeellééssee 

Az Anyavállalatban – követelés apport 
útján – tőkét emeltek („ügylet”). A 
tőkeemelés feltételei olyan módon 
kerültek meghatározásra, melynek 
következtében a tőkeemelés 2019-ben 
elhatározásra került, azonban az csak 
2020-ban hatályosult.  
Az ügylet leírását a pénzügyi 
kimutatások 43. számú kiegészítő 
megjegyzése tartalmazza összefoglalóan. 

E tőkeemelés jelentős nagyságrendű 
volt a tőkeemelés előtti konszolidált 
saját tőkéhez viszonyítva.  

Tekintettel a tőkeemeléshez kapcsolódó 
összetett szerződéses feltételekre az 
ügylet számviteli megítélése komplex 
mérlegelést igényelt. 

Emellett az ügylet megértése – elsősorban 
annak pénzügyi kimutatásokra gyakorolt 
hatásának időzítése és az apport 
természete miatt – a felhasználók 
számára kiemelt jelentőségű.  

Tekintettel az ügylet nagyságrendjére és 
természetére az ügylet kezelését 
kulcsfontosságú könyvvizsgálati 
területnek minősítettük. 

A könyvvizsgálati munkánk során 
megvizsgáltuk, hogy a szerződéses 
feltételek kapcsán megfelelően 
alkalmazták-e a vagyoni elemek 
fogalmához és megjelenítéséhez fűzött 
kritériumokat, e körben különös tekintettel 
voltunk a kontroll és a múltbéliség 
követelményére.  

Vizsgáltuk, hogy a Csoport a fenti elveknek 
megfelelő időszakban jeleníti-e meg a 
tőkeemelés hatását, illetve azt, hogy ezt 
konzisztensen kezeli-e a pénzügyi 
kimutatások egyes részeiben. 

Ellenőriztük, hogy a követelés apport 
értékelése megfelelően történt-e, vagyis a 
követelések ellenében átadott részvények 
értékét a releváns számviteli szabályok 
szerint állapították-e meg.  

Könyvvizsgálatunk során különös 
tekintettel voltunk arra, hogy vizsgáljuk, az 
apportált követelések keletkezését 
megvalósító jogügyletekben megszerzett 
vagyoni elemek értéke a pénzügyi 
kimutatásokban megfelelőek-e, különös 
tekintettel azok megtérülésére.  
Megvizsgáltuk, hogy a Csoport a 
tőkeemeléssel kapcsolatosan a kiegészítő 
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megjegyzésekben megfelelő módon 
közzéteszi-e a releváns információkat, azok 
részletezettsége és tartalma alkalmas-e 
arra, hogy a felhasználók megértsék a 
tranzakció tartalmát és hatását. 

AA  SSííaarréénnaa  KKoorrllááttoolltt  FFeelleellőőssssééggűű  TTáárrssaassáágg  eellssőő  bbeevvoonnáássaa 

A Csoport 2020-ban szerzett kontrollt a 
Síaréna Korlátolt Felelősségű Társaság 
fölött („Síaréna”).  

A leányvállalat akvizíciója következtében 
jelentős összegű eszköz került a Csoport 
kontrollja alá, olyanok is, amelyek az 
eddig eszközparktól lényegesen 
eltérőek, valamit a bevonás során 
számos nem rutinszerű számviteli 
döntést is meg kellett hozni. 

A fentiek miatt a területet 
kulcsfontosságú számviteli területnek 
tekintettük. 

A könyvvizsgálati munkánk során 
megvizsgáltuk, hogy az akvizíciót helyesen 
minősítette-e a Csoport mendzsmentje 
üzleti kombinációnak.  

Vizsgáltuk, hogy az akvizíció költsége 
helyesen került-e meghatározásra, 
valamint azt, hogy a tőkekonszolidáció 
végrehajtása megfelelően megtörtént-e.  

Ellenőriztük, hogy a bevonáshoz szükséges 
kiigazítások megtörténtek-e, valamint azt, 
hogy a keletkezett goodwill bekerüléskor 
és a fordulónapon megtérül-e és azt, hogy 
a kapcsolódó becslések okszerűek és 
megfelelően alátámasztottak-e. 

Vizsgáltuk a közzétételeket, elsősorban 
abból a szempontból, hogy azok 
elegendőek-e a tranzakció megértéséhez. 

EEggyyéébb  iinnffoorrmmáácciióókk::  AA  kkoonnsszzoolliiddáálltt  üüzzlleettii  jjeelleennttééss  
Az egyéb információk az EENNEEFFII  VVaaggyyoonnkkeezzeellőő  NNyyrrtt.. ééss  kkoonnsszzoolliiddáálltt  lleeáánnyyvváállllaallaattaaii 
2020. évi konszolidált üzleti jelentéséből áállllnnaakk,,  aammeellyyeett  aa  kköönnyyvvvviizzssggáállóóii  jjeelleennttééss  
ddááttuummaa  eellőőtttt  mmeeggsszzeerreezzttüünnkk..  AA  vveezzeettééss  ffeelleellőőss  aa  kkoonnsszzoolliiddáálltt  üüzzlleettii  jjeelleennttééssnneekk  aa  
sszzáámmvviitteellii  ttöörrvvéénnyy,,  iilllleettvvee  eeggyyéébb  mmááss  jjooggsszzaabbáállyy vonatkozó előírásaival összhangban 
történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában 
a konszolidált pénzügyi kimutatásokra adott véleményünk nem vonatkozik a 
konszolidált üzleti jelentésre.  

A konszolidált pénzügyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a 
mi felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak 
mérlegelése, hogy a konszolidált üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e a konszolidált 
pénzügyi kimutatásoknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy 
egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.  

Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb 
információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás 
jellegéről jelentést tenni.  
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A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi 
felelősségünk továbbá a konszolidált üzleti jelentés átolvasása során annak a 
megítélése, hogy a konszolidált üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb 
más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e, beleértve, hogy a 
konszolidált üzleti jelentés megfelel-e a számviteli törvény 95/B. § (2) bekezdés e) és f) 
pontjában foglalt követelményeknek. A számviteli törvény alapján nyilatkoznunk kell 
továbbá arról, hogy az üzleti jelentésben rendelkezésre bocsátották-e a számviteli törvény 
95/B. § (2) bekezdés a-d) és g) pontjaiban meghatározott információkat. 

VVéélleemméénnyyüünnkk  sszzeerriinntt  aazz  EENNEEFFII  VVaaggyyoonnkkeezzeellőő  NNyyrrtt..  ééss  kkoonnsszzoolliiddáálltt  lleeáánnyyvváállllaallaattaaii 
22002200..  éévvii  kkoonnsszzoolliiddáálltt  üüzzlleettii  jjeelleennttééssee  mmiinnddeenn  lléénnyyeeggeess  vvoonnaattkkoozzáássbbaann  öösssszzhhaannggbbaann  
vvaann  aazz  EENNEEFFII  VVaaggyyoonnkkeezzeellőő  NNyyrrtt..  ééss  kkoonnsszzoolliiddáálltt  lleeáánnyyvváállllaallaattaaii 22002200..  éévvii  kkoonnsszzoolliiddáálltt  
ppéénnzzüüggyyii  kkiimmuuttaattáássaaiivvaall  ééss  aa  kkoonnsszzoolliiddáálltt  üüzzlleettii  jjeelleennttééss  aa  sszzáámmvviitteellii  ttöörrvvéénnyy  
eellőőíírráássaaiivvaall  öösssszzhhaannggbbaann  kkéésszzüülltt..  AAzz  üüzzlleettii  jjeelleennttééssbbeenn  rreennddeellkkeezzééssrree  bbooccssááttoottttáákk  aa  
sszzáámmvviitteellii  ttöörrvvéénnyy  9955//BB..  §§  ((22))  bbeekkeezzddééss  aa--dd))  ééss  gg))  ppoonnttjjaaiibbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  
iinnffoorrmmáácciióókkaatt..  AAzz  üüzzlleettii  jjeelleennttééssbbeenn  mmááss  jjeelllleeggűű  lléénnyyeeggeess  eelllleennttmmoonnddááss  vvaaggyy  
lléénnyyeeggeess  hhiibbááss  áállllííttááss  sseemm  jjuuttootttt  aa  ttuuddoommáássuunnkkrraa,,  ííggyy  ee  tteekkiinntteettbbeenn  nniinnccss  
jjeelleenntteenniivvaallóónnkk..  

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő a konszolidált üzleti 
jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a konszolidált 
üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156. § (5) 
bekezdésének h) pontjában előírt véleményt. 

A fentieken túl a Csoportról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján 
jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek 
tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) a jelen könyvvizsgálói jelentés dátuma 
előtt megszerzett egyéb információkban, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés 
(hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. 

AA  vveezzeettééss  ffeelleellőőssssééggee  aa  kkoonnsszzoolliiddáálltt  ppéénnzzüüggyyii  kkiimmuuttaattáássookkéérrtt  
A vezetés felelős a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak az EU által befogadott IFRS-
ben foglaltakkal 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 konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.  

A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy 
felmérje a Csoportnak 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 számvitelnek a konszolidált 
pénzügyi kimutatásokban való alkalmazásáért. 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. 
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AA  kköönnyyvvvviizzssggáállóó  kkoonnsszzoolliiddáálltt  ppéénnzzüüggyyii  kkiimmuuttaattáássookk  kköönnyyvvvviizzssggáállaattááéérrtt  vvaallóó  ffeelleellőőssssééggee    

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált 
pénzügyi kimutatások 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 konszolidált pénzügyi kimutatások 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 a konszolidált pénzügyi kimutatások 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; 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak 
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott 
körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport 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 számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság 
olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget 
vethetnek fel a Csoport vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben 
azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független 
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a konszolidált pénzügyi 
kimutatásokban 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 Csoport nem tudja a vállalkozást folytatni. 
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• Értékeljük a konszolidált pénzügyi kimutatások átfogó prezentálását, felépítését és 
tartalmát, beleértve a kiegészítő megjegyzésekben tett közzétételeket, valamint 
értékeljük azt is, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatásokban 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 Csoport által alkalmazott belső kontrollnak a 
könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.  
Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk 
a függetlenségünkre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük 
minden olyan kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a 
függetlenségünket, valamint, ha releváns a kapcsolódó óvintézkedéseket is. 
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk 
azokat, amelyek a legnagyobb jelentőséggel bírtak a jelen időszaki konszolidált 
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata során, és amelyek ily módon könyvvizsgálati 
kérdésnek minősültek. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, 
kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás tiltja az adott kérdés nyilvános közlését, vagy ha 
– rendkívül nyomos indok alapján – arra a következtetésre jutunk, hogy egy kérdést 
könyvvizsgálói jelentésünkben nem szabad kommunikálnunk, mert ésszerű 
várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a 
kommunikáció közérdekű hasznai. 

JJeelleennttééss  eeggyyéébb  jjooggii  ééss  sszzaabbáállyyoozzóóii  kköövveetteellmméénnyyeekkrrőőll  
Az 537/2014/EU Rendelet értelmében a könyvvizsgálói jelentés kötelező tartalmi 
elemein túlmenően következő nyilatkozatokat tesszük. 

AA  kköönnyyvvvviizzssggáállóó  kkiijjeellööllééssee  
A Csoport anyavállalatának Közgyűlése 2019. április 30-án jelölt ki bennünket jog 
szerinti könyvvizsgálójának. A megbízásunk teljes időtartama három üzleti évre (2019-
2020-2021) vonatkozik. 

AAzz  AAuuddiitt  BBiizzoottttssáággnnaakk  bbeennyyúújjttootttt  kkiieeggéésszzííttőő  jjeelleennttéésssseell  vvaallóó  öösssszzhhaanngg  
Megerősítjük, hogy e jelentésünk összhangban van a Csoport anyavállalatánál működő 
Auditbizottság részére címzett, a 537/2014/EU Rendelet 11. cikkének megfelelően 
elkészített kiegészítő jelentéssel, melynek dátuma 2021. április 21. 

NNeemm  kköönnyyvvvviizzssggáállóóii  sszzoollggáállttaattáássookk  
Kijelentjük, hogy a Csoport részére nem nyújtottunk a jog szerinti könyvvizsgálaton kívül 
semmiféle egyéb szolgáltatást, így olyan szolgáltatásokat sem, amelyet az 537/2014/EU 
rendelet 5. cikkének (1) bekezdése tilt. Nem nyújtottunk a könyvvizsgálaton kívüli 
szolgáltatást a Csoport által kontrollált vállalkozásoknak sem. A könyvvizsgálat 
elvégzése során teljes mértékben megőriztük a Csoporttól való függetlenségünket. 
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A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért 
felelős partner Dr. Lakatos László Péter 2019. április 30-tól látja el a megbízatását, az 
Unikonto Kft. megbízása öt éve megszakítás nélkül tart. 
 
Budapest, 2021. április 21. 
 
 
 
 
 
Dr. Lakatos László Péter 
kamarai tag könyvvizsgáló 
regisztrációs száma: 007102 
úgyis, mint az Unikonto Kft. ügyvezetője  
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