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Att6that6s6gi jelent6s 2019.

Jelent6siink

az Eur6pai Parlament 6s a

Tandcs 20L4. iiprilis 16-i 537lzOLlEU rendelete

kdvetelm6nyeivel 6sszhangba n k6szii lt.

a)

iogi strukt(ra 6s tulaidonosi szerkezet

A Signator Audit K6nywizsgiil6 Korliitolt Felel6ss6g0 Tdrsas6g 1991. szeptember 1-j6n alakult, a
Veszpr6m Megyei Bir6siig, mint C6gbir6sdg 19-09-500315 szdm alatt vette nyilviintartiisba. A
tulajdonosai magyar magdnszem6lyek, a tdrsasdg napi mfik6d6s6ben tigyvezet6k6nt aktlvan r6szt
vesznek.
A tdrsasdg, mint jogi szem6ly k6nywizsgii16i tev6kenys6gre jogosit6 enged6llyel rendelkezik (kamarai

nyilvSntart6si szdm 000753).

Min6sit6sei:

Kibocsdtoi
Befe

K000748

kteti s i v d I I o I koz d si TBV0007 5 3

IFRS
Kdltsdgvetdsi

1FR5000263

KM002156

Pdnzt)gyiintdzmdnyi T-000753/94

Pinztdri

TPT000753

Bankiigozolds
Vezet6 tiszts6gvisel6k

Gdbernd Szellem Evo (kamarai nyilvdntartdsi szdm: 000664) iigyvezet6 a P6nziigyi 6s Sziimviteli
F6iskoliin szerzett 0zemgazddsz oklevelet. Okleveles konywizsgiil6i k6pesit6ssel rendelkezik. A
Magyar Kdnywizsgdl6 Kamara Veszpr6m Megyei szervezet6nek elnoki tiszts6g6t tdbb 6ven ilt

toltdtte be.
Specidlis min6sit6sek:

|FRS
Pinztdri
Befe

kteti si

vd ll o I kozdsi

Kibocsdt6i
Pinziigyi

intizmdnyi

Kdltsigvetisi

tFR5000333
EPT000654

E8V000664
K000065
E-000664/94
KM000270

Olma Frigye.s (kamarai nyilvdntart6si szdm: 000718) [igyvezet6 a Budapesti Kcizgazdasdgtudom6nyi
Egyetemen szerzett diplomdt. Okleveles konywizsgdl6i k6pesit6ssel rendelkezik.
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Speciiilis min6sit6sek:

Penztdri
IFRS

EPT000778
1FR5000255

Befektetdsi vd olkozdsi EBv000778

Kibocsdtai
Pdnz\gyi

intdzmdnYi

K1ltsiqvetasi

K000066
E-000718/94
KM007058

Bonki igozolds
Gdbern6 Szetlem Eva 6s Olma Frigyes 0gyvezet6k egyben a Tdrsasdg tulajdonosai is.

b)

hiil6zat
ces esv

n beliili

rvezeti keretek

izseil6i hiil6zathoz tartozik

Manapsdg alapvet6 fontossiigti, hogy a nemzetkiizi piacokon is k6pviselteWe legyiink, melyhez magas
szakmai szlnvonalon dolgo26 6s el6rhet6 szakemberekre van szi.iks6g.
Ez6rt vagyunk a GGt-nak, mint a vil.ig egyik vezet6 jogi, k6nywizsgd16i 6s taniicsad6 c6geket t6mirrit6

szakmai szovets6gnek tagjai, mely nem min6siil a 2oo7.6vi

uxv. t6rv6ny 2.917. pontja

szerinti

hiil6zatnak.
A sz6vets6g minden tagjiit az vez6rli, hogy segits6k ilgyfeleiket nemzetkdzi 0zleti tev6kenys6geikben.
Ugyfeleink biitran fordulhatnak a ki]l6nbtiz6 GGI tagirodiikhoz szerte a vildgban, hiszen minden tag
szdmdra els5dleges, hogy a lehet6 legjobb szolgdltatiist ny[jtsa.

A GGI sz6leskdr( nemzetkcizi elterjedts6ge az, amely biztositia az iigyfelek r6sz6re a magas szakmai

szinvonalon dolgoz6 c6gek el6rhet5s6g6t az iizleti 6let 6s a kereskedelem teriilet6n egyardnt. A
tagsiiggal rendelkez6 c6gek ennek eredm6nyek6ppen szoros kapcsolatot 6pitenek ki a helyi 0zleti
szf6ra k6pvise16ivel, ami a szak6rtelem magas szinvonahi alkalmazdsdt vonja maga utdn.

c)

az ir6nvit6 strukt0ra leirSsa

A k<inywizsgiil6 c6get 2 f6 tulajdonos - iigyvezet6 iriinyitja, b:irmely iigwezet6 6n;ill6an k6pviseli'
Legf6bb szerve a taggyfil6s, mely 6vente lega16bb egyszer til6sezik'

(vezet6) testtilet nvi
d) a bels6 mi n6s6sellenSrz6si rendszer leir6sa 6s az ir6 nvit6
hat6ko
rendszer m(ktid

A

bels6 min6s6gellen6rz6si rendszer m(kt d6s6t

a

a

tiirsasiig Min6s6gellen6rz6si szabiilyzata

az elvdgzett
szab6lyozza. A k<inywizsgill6i min6s6gellen6rz6s els6dleges c6lja, annak biztositdsa, hogy

valamennyi ktinywizsgiilat, 6tviliigitils 6s egy6b bizonyossdgot nyijt6 ktinywizsgiilatl szolgiiltatiis a
vonatkoz6 szakmai el6ir5sok (1. t6masziimt Min6s6gellen6rz6si standard (lsQC1), Kdnywizsgtil6k
Etikai K6dexe, a Magyar Nemzeti Ktinywizsgiilati Standardok, valamint a kamara szakmai el6iriisai) 6s
a

jogi kiivetelm6nyeknek megfelel6en k6szUlj6n.

Min6s6gellen6rz6si hierarchia:

-

munkacsoport szintj6n,

a

vizsgdlatvezet6 menedzser

iiltal t6rt6n6 ellen6rz6s

(16szletes

ellenSrz6s);

-

jelent6st alii116k szintj6n, kirnwvizsgii16i ellenSrz6s (iiltalSnos ellen6rz6s);
filBgetlen mln6s6g-ellen6rz6s (indokolt esetben).

A min6s6gellen6rz6s alkalmazdsa, az el.iiiriisi rend betartiisa minden r6sztvev6 ktiteless6ge.
A min6s6gellen6rz6si rendszer elemei, kovetelm6nyrendszere:

-

min6s6g6rt va16 felel6ss6g

etikai kiivetelm6nyekbetartiisa
[gyf6lkapcsolatok 6s konkr6t megbiziisok elfogad6sa 6s megtartdsa
emberier6forrdsok biztosit6sa (k6pess6g, kompetencia)
a megbizds v6grehajtiisa, teueslt6se
figyelemmel kis6r6s, a min5s6g-ellen6rz6s tapasztalatainak dokumentdldsa, hasznositdsa.

A min6s6gi kdvetelm6nyek marad6ktalan 6rv6nyestil6s6hez, a jelent6s d6nt6sek 6s a jelent6s
tisszeiillit;isdniil levont kdvetkeztet6sek objektiv 6rt6kel6s6nek megit6l6s6hez meghat6rozott
megbiziisokniil a megbizdsban egy6bk6nt r6szt nem vev6 fuggetlen kcinywizsgii16 (mint
min6s6gvizsg6l6) Sttekint6se indokolt lehet.
A ftiggetlen min6s6gvizsgiilat t6rsasigunk dtint6se alapjdn a k6vetkez5 megbiziisokndl val6sul meg:

- olyan t6rsasdgok kdnywizsgiilatakor, amelyek beszdmo16i k6z6rdekl6d6sfiek.
A fiiggetlen iittekint6s az aldbbi esetekben indokolt lehet:

-

t6rv6nyi vagy jogsza

-

min6sitett el6z6 6vi ziirad6kkal (v6lem6nnyel) elldtott beszdmol6k vizsg6latakor,

bii

lyi el6iriisok dltal kdtelez6v6 tett fiiggetlen vizsgiilatkor,

speciiilis szak6rtelmet ig6nyl6 megbiz:isok vdgrehajt6sakor (pl.: konszoliddlt besz6mol6,
va16s 6rt6kel6st alkalmaz6),

IFRS,

valamint minden olyan esetben, amikor azt t6rsasiigunk sziiks6gesnek it6li.

A min6s6gvizsgiil6 feladata a k6nywizsgiilati kockdzat minimalizdl;isa 6rdek6ben a ktinywizsgilati
zdrad6k (v6lem6ny) kiadiisiit megelSz6en iittekinteni a munkapapirokat, a kockiizatbecsl6ssel
6sszeverye feliilvizsgiilni a vizsgiilati eljiiriisok ktir6t, ellen6rizni a vizsgiilati eljiirdsok eredm6nyei
alapjiin levont l6nyeges k6vetkeztet6seket, azok helyess6g6t'
A bels6 min6s6gellen6rz6si szabdlyzatunkban rdgzitett eseteken kiviili fiiggetlen iittekint6sre kt.ieltilt
megbizdsok16l a vezet6s dont.

Legf1bb irdnyit6 szerv nyilotkozata o rendszer mfrkddisinek hotikonysdgdr6l:

A ktinywizsgii16 tdrsasiig olyan politikdt 6s eljiiriisokat kdvet, amelyekkel az adott megbiziisokat a
szakmai standardoknak, valamint a szabiilyozdsi 6s jogi k6vetelm6nyeknek megfelel6en vizsgiilja. A
tiirsas6g vezet6i 6s munkav6llal6i betartj5k a min6s6gellen6rz6si el6iriisokat. Az aliiir6 kdnywizsg:il6
olyan jelent6seket bocsiit ki, amelyek megbizhat6k, s megfelelnek a val6s hfi k6pnek.

e)

annak ielz6se. hosv mikor volt az utols6 min6s6pellen6rz6s, kamarai min6s6s-ellen6rzds

2016.6vben a Nemzetgazdasdgi Miniszt6rium Kozfelugyeleti Hat6siiga min6s6gellen6rz6si eljdrdst
folytatott le, mely eljiiriis ,,megfelelt" min6slt6ssel ziirult, mind a Tiirsasiig, mind a vizsgiilt kamarai
tag kdnywizsgdl6 eset6ben.
20L7. 6v sordn a Magyar Ktinywizsgdl6i Kamara egyedi megbiziis min6s6gellen6rz6se keretdben a
Tdrsasdg kamarai tag k6nywizsgi6l6ja ,,megfelelt" min6sit6st 6rt el.

2020. 6vben a Nemzetgazdasiigi Miniszt6rium Kiizfeliigyeleti Hat6siiga 0jra mln6s6gellen6rz6si
eljiiriist folytatott le, mely eljiir;is a vizsgiilt kamarai tag kcinywizsg6l6 eset6ben ,,megfelelt"
mindsit6ssel, a Tdrsasiig eset6ben pedig ,,megfelelt, megjegyz6ssel" min6sltdssel ziirult.

f)

k szSmSra a
szdmot tart6 sazd6lkod6k felsoroldsa, a
ktinvwizseSl6i
ktitelezetts6gen
alapul6
k6nwvizsgdl6 c6e az iizleti 6v sorin iogszabS lvi

azon

kiiz6rdekl6d6sre

tev6kenvs6qet v6gzett
M7 Taka16k Szdvetkezet

g)

a iogszabdlv szerint enged6lvezett ktinwvizsgS16 vapv a ktinwvizsgd16 c6g faigEetlens6get
biztosit6 gvakorlat5r6l sz6l6 n vilatkozat, amelv azt is al5timaszti a. hoEv a ftissetlens6si

krit6rium bels6 ellen6rzdse

esttirt6nt

A tdrsasiig 6vente (iunius 1-6ig) begy(jti a fiiggetlens6gi elvek 6s elj6riisok betartiisiir6l sz6l6 irdsbeli
meger6sit6st minden olyan munkatiirsiit6l, akiknek a Magyar Kdnywizsgdl6i Kamara etikai elSiriisai

6rtelm6ben fiiggetlennek kell lenni[k.0j megbiziisok, illetve [j bel6p6k eset6n a fiiggetlens6gi
krit6riumoknak tdrt6n6 megfelel6st ellen6rizni szuks6ges, tijabb nyilatkoztatiissal. Ezen irdsbeli
mege16sit6s szint6n papir alapon t6rt6nik.

h;

ktinvwizsgil6 vasv a ktinvwizsgil6 c6g 6ltal a iogszabilv
szerint eneed6 lvezett kiinvwizseiil6knak a 2oo6l43lEK ir6nvelv 13. cik k6ben emlitett
nvilatkozat
folvamatos oz6s6vel kaocsolatban a lkalmazott politikS16l
a iogszabilv szerint enged6lvezett

-

konywizsgill6k 6vente a min6sit6sekhez sziiks6ges kreditpontok teljesit6se
Az aliiir6 iigyvezet5
6rdek6ben tObb toviibbk6pz6sen vesznek 16szt, tdbbs6g6ben a K6nywizsg6l6 Kamara dltal szervezett
kereteken beliil.
Az asszisztensek rendszeresen r6szt vesznek bels6 szervez6s( k6pz6seken, valamint lehet6s6Set
kapnak speciiilis szakmai rendezv6nyeken val6 r6szvdtelre, toviibbii IFRS min6sit6s megszerz6s6re
szervezett tovdbbk6pz6sen tdrt6n6 16szv6telre.

i)

a

ktinwvizssil6

k oartnereinek fizetett diiak alapiii

sz6l6 informfci6k

A tulajdonosok, akik egyben az al6ir6 bejegyzett kdnywizsgdl6k, alkalmazotti jogviszonyban dllnak,
dijazdsuk havonta fix alapb6r alapjdn tort6nik.

l)

f6 ktinwvizse5l6 partnereknek 6s a szem6lvi 6llominvnak a 17, cikk (7) bekezd6se szerinti
rotiici6iival kaocsolatban a iogszabdlv szerint enEed6lvezett ktinvwizss6l6 vaev a
k6nvwizsgil6 c6s dltal alkalmazott politika leirisa:

a

A tdrsasdg a megszokds vesz6ly6nek kikiiszdbtil6se 6rdek6ben az aliibbi biztonsdgi int6zked6seket
alkalmazza:
a szem6ly6ben kijel6lt kdnywizsg:i16 rotiiliisa azon esetekben, ahol azt jogszab;ily

k6telez6en el6irja,
a szenior munkatiirsak rotdldsa, ill. munkacsoport tagjainak rotiiliisa.

k)

a

ioeszabSlv szerint enqed6lvezett k6nvw izssdl6 vaEv

a

ktinvwizse5l6 c6p telies

:irbev6tel616l szriki informSci 6k az alSbbi katee6ri5k szerinti bontSsban
A 2019. 6vi nett6 iirbev6tel megoszldsa
1.

2
3

4.

a ktiz6rdekl6d6sre szdmot tart6 gazddlkod6

egys6gek 6s az olyan viillalkozdsok
csoportjilba tartoz6 szervezetek 6ves 6s dsszevont (konszolidiilt) 6ves p6nziigyi
kimutatiisainak jogszabdlyban e16irt k6nywizsgiilatiib6l sziirmaz6 bev6telek, amelyek
anyaviillalata k6z6rdeklSd6sre sziimot tart6 gazdiilkod6 egys6g:4.450 e Ft
mds szervezetek 6ves 6s osszevont (konszolidiilt) 6ves p6nziigyi kimutat6sainak
jogszabiilyban e16irt ktinywizsg6latiib6l sziirmaz6 bev6telek: 136.729 e Ft
a jogszabiily szerint enged6lyezett kdnywizsgiil6 vagy a k6nywizsgiil6 c6g dltal
vizsgdlt gazdiilkod6 egys6geknek ny(jtott, enged6lyezett nem kcinywizsg6l6i
szolgiiltatiisokb6l szdrmaz6 bev6telek: 0 Ft
mds szervezeteknek ny[jtott, nem konywizsgii16i szolgiiltatdsokb6l szdrmaz6
bev6telek: 3.156 e Ft

Veszp16m, 2020. dprilis 30.

cx; s^,q- &z
(lc6uernd szettem

Eva

0Byvezetd

iH$l'T'li"ll

