A0dthat6sigi ielent6s a 2015. lizleti 6vre
DerBi & wernicer Pdnzllgi-Sdmviteli Szolgiltsl6 Korlitolt Feleldssdg$ TtrsaEdg

l) Gazd{lkodisi forma 6s a tulajdoni

viszonyok leir6sa

A Tersas6g korl6tolt felel6ssdgti trfusas6gkCnt miikddik,

a

tulajdonosok

Derai Gydrgy, Derzsi Krisain4 Derzsi Kinga.

2) A h6l6zrt 6s a hil6zaton beliili jogi szervez€ti keretek bemutat6sa, ha
kiinywizsgril6 c6g ery k0nywizsgil6i hil6zathoz tartozilc

a

A TdrsasAg nem tagja egyetlen kdnywizsgdl6i hel6zatnak sem.

3) Az ir6nyit6

struktrirr lefr{sr

T66asdg irdnyitds6t az iigyvezet6 Derzsi Gydrgy vegzik.

4) A belsd min6s6gellen6rz6si rendszer leirisa,6s a legfdbb ir{nyit6 vezet6
nyilatkozatr r rendszer miikiid6sdnek hrt6konysigi16l
A

A

vrillalkozAs min6sdgellen6rzisi rendszerdt a "Miniisdgellen6rzdsi szab{lyzat" tarl^lmaz2.a.
belsii minitsdg-elleniirz€s c€lja annak biztositdsa, hogy az altalurk vCgzett valamennyi

kitnywizsgdlat, etvilegites, valamint az egydb bizonyossrigot nyijt6 kdnwvizsg6lati
szolg6,ltat6s a vonatkoz6 szakmai el6iresoknak (Maqvar Nemzeti Kdnwvizsealati
Standadok, a Nemzetkdzi Kdnlnr'vizsg6lati Standardok, valamint a sajht is Magyar
Kitnywizsgdloi Kamara szakmai elilirdsai) ds a jogi kiivetelmdnyeknek megfelel6en
kdszilljdn. A min6segellen6rzdsi rendszer kiterjed a feleltis€giinke, az etikai
kdvetelmdnyeke, az ilgyfelek ds konkdt kdnyvvizsgdlati megbizAsok elfogaddsara ds a
v€grehajtissal kapcsolatos min6#gi kdvetelmdnyekre, a kdnywizsgdlati munkafolyamatr4 a
dokumentdldsra ds a filggetlen ellen<irzdsre. B€lsd miniisdgellen6rzisi rendszerilnl
st ndardizi,lt, dvente szakmailag felolvizsgt4lt tAblarendszereken ds ezektiil szAtmal^totl
kdnywizsgalati eredmdnyeken illetve dokument6ci6kon alapul. El6kdsziteu szakmai
eljrinisaink vannak az eves zirAsi dokumendlAs, vdgelszimolisok, egyestil€sek ds
sz€tvelisok, magyar sz6mviteli is IFRS szabilyai szerinti konszolidabs szervezisdre
T6nogat6 anyagok segitik a beszdmol6 szervezett, szakmailag ellen6rziitt leltarainak
dsszeellitAsdt. Bels6 min6sdg ellendrz€si rendszeriink, vdlemenyiink szerint hatekony. A
min6sCgi kdvetelm€nyek ds minrisdgellen6rzdsi szab6lyok betane& fuggetlen felkdrt belsti
illetve kulsd ellen6rdk ellen6rzik 6s drtdkelik. Meg vagyunk gy6z6dve andl, hogy a
v6llalkoa6s min6s6gellen6rz€si rendszere megfelel a nemzeti €s nemzetktizi szab6lyozo
szervezetek 6ltal elttin szakmai €s ftiggetlensdgi kovetelmdnyeknek Betartjuk a
mindsdgellen6rzesi eliiir6sokat, s igy a rendszer hatdkonyan miikitdik- A kiadott
kdnwvizsgdloi jelentdsek mindenkor megfelelnek az adotl koriilmdnyeknek.

5) Utolso krmNrai minds6g-ell€n6rz6s idopontja
A kamarai (€s NGM) min6segelleniirz6sere 2015. december

ll

keriilt sor'

6) Azon kdz6rdeklfi6sre szdmot tart6 v6llalkozisok felsorolisa, amelyek
szimira a konywizsgtl6 c6g az iizleti 6v sor6n jogszrbflyi kotel€zetts6gen
alapu16

konywizsgll6i tevckenysdget vdgzctt

2014. dvig nem volt

ilyenjellegii megbizdsunk.

2015. dvben az Est Media Nyn. a 2014.6vi beszimol6 audit6LiMval bizott meg benniinket.

7) A ftggetlensdgi ryakorlatrol sz6l6 nyilatkozrt, smely ad is
hory a fuggetlens6gi megfelel6s bels6 ellen6rzdse megtort€nt

alitf masztja,

Ti$asagunknak nincs kdnywizsgAl6 alkalmazottjai, csak Derzsi Gydrgy tag mffkttdik kdzre.

A ftiggetlensegi gyakorlat nyilatkozanal al6t6masztott, s ennek belsd ellendrzese megtdrtdnik.

8)

kdnywizsgtl6 c6g nev6ben jogszabilyi kdtelezettseg€n alapul6
k6nywircg{l6i tev6kenys6get ell6t6 krmarai tag kdnywizsgil6 folyamatos
k6pz6s6vel kapcsolstos Nlkalmazott politik{16l sz6l6 nyilatkozat

Trinasrigunk nevdben a jogszabrilyi kotelezettsdgen alapul6 kdnywizsgaldi tevdkenys€get
ell6t6 kamarai tag, Derzsi Gydrgy eleget tesz a Magyar Konywizsg6ldi Kamara eltal eldirt
folyamatos tov6bbkdpzdsi kdvetelm€nyeknek.
T6rsaaigunk nev€ben kdzdrdeklfidsre szimoftaflo v6llalkozisok jogszabdlyi kiitelezettsegen
alapul6 kdnl'vvizsgriLl6i tevdkenysdget ellet6 kamarai tagja Derzsi Gy0rgy (MKVK
taqszima:0O3131).

9) A jelent6s6get bemutrt6 p6nz0ryi adatok
Megnevezes

O$ze3 rett6 6rbev6tel31573 EFt.
-Besz6mol6k jogszabalyi ktttelezetlsegdn alapul6
kdnywizsgelatdMl szdmazo tubevetel 7 I 69 EFt.
-Szdmviteli kiinlwvezetdsi szolgAltatiisMl szfumaz6 adevdtel 20403 EFt.

l0)

Informici6k

a

jogszabilyi kiitel€zetts6gen alapuld kiinywizsg6l6i

tev6kenys6get v6gz6 kamarai tag kiinywizsgil6k dijaz{sin8k elveir6l
Tdrsasegunk dijazisi gyakorlat6,nak alapja a munka ds dologi eriiforr,s ig€nye' figyelembe
vdve a megbizis 6ltal felvallalt kockiizatokat is, korrigrilva a komplikalts.ig ds a piaci
helyzett6l fflgg6 esedeges dEngedmdnnyel illetve fel6nal.
BudaDest. 2016. februtu 29.
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