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1) Gazdilkod6si forma 6s a tulajdoni viszonyok leir6sa

A TAlsasag korlatolt feleldssdgu t6rsas6gk€nt m0kiidik, a tulajdonosok

Derzsi Gyiirgy, Derzsi Krisaina, Derzsi Kinga.

2\ A h6l6zat 6s a h6l6zaton beliili jogi szervezeti keretek bemutat6sa, ha a
kdnywizsg6l6 c€g ery kiinywizsg6l6i h6l6zathoz tartozik.

A T6rsas6g nem tagia egyetlen kiinywizsg6l6i hAl6zatnak sem.

3) Az ininyit6 strukt(ra leirisa

Tdrsaseg iranyitdsdt az iigyvezet6 Derzsi Gydtgy vtgzik.

4) A bels6 minds6gellen6rz6si rendszer l€irisa, 6s a legf6bb ir6nyit6 vezetd

nyilatkozrta a rendszer miikiid6s6nek hat6konys6g616l

A v6llalkoziis min6s€gellen6rzdsi rendszer€t a "Mintisdgellentirzdsi szab,lyz t" tartalrnzz .

A bels<i min6sdg-ellen6rzds cdlja ainak biztositisa, hogy az riltalunk vegzett valanennyi

kdnywizsg6lat, 6tvildgitas, valamint az egydb bizonyossegot nyujt6 kitn)'wizsgalati

szolgeltatrs a vonatkoz6 szakmai el6ird,soknak (Maevar Nemzeti Kdnywizsq6lati

Standardok, a Nemzetkdzi Ktinywizsgalati Standardok, valamint a sajet ds Magyar

Konl.wizsgdl6i Kamara szakmai el6iriisai) ds a jogi kovetelmdnyeknek megfelel<ien

tesztlljon. e min6sdgellen6rzdsi rendszer kiterjed a felel6sdgiinke, az etikai

kdvet;lmenyeke, az iigyfelek ds konkrdt kdnyvvizsgalad megbizisok elfogadis6ra ds a

vdgrehajtrissal kapcsolatos min6sdgi ktivetelm€nyekre' a kiinywizsgdlati munkafolyamatra, a

dolumentrilisra ds a ftiggetlen ellen<izdsre. Bels<i mintisdgellen6zesi rendszeriink

standardizilt, dvente szakmailag feliilvizsgdlt tiiblarendszereken ds ezekb6l szimaztatofl

kdn)ryvizsgelati eredm€nyeken illewe dokumentici6kon alapul El6k€szitett szakmai

elj6iisaink vannak az dves zdrrisi dokumentrilds, vdgelsz6molisok' egyesiildsek ds

.rewdh"ok. magyar szimviteli ds IFRS szabilyai szerinti konszolidriltis szervez€sere

Timogat6 anyagok segitik a beszi,rnol6 szervezett' szakmailag ellen6rztitt leltarainak

itsszedllit6set. Bels<i min6s€g ellencirzdsi rendszeriink, v€lem6nyiink szerint hatdkony A

min6sdgi kiivetelmdnyek ds minris6gellen6rz€si szab6lyok betafiasrit ffiggetlen felkdrt belsii

illetve knls6 ellentirdk ellen6rzik €s drtdkelik. Meg vagyunk gy6z6dve an6l, hogy a

vrillalkozis min6s6gellen6rzdsi rendszere megfelel a nemzeti ds nemzetkozi szab6lyoz6

szervezetek 6ltal el6irt szakmai ds ftiggetlensdgi kdvetelmdnyeknek Betanjuk a

min6sdgellen<irzdsi el6inisokat, s igy a rendszer hatdkonyan mtikitdik. A kiadott

kitn'.wizsg6l6i jelentdsek mindenkor megfelelnek az adott kdriilmdnyeknek.

5) Utols6 kamarai min6s6g-ellen6rz6s idtipontja

A kamarai (ds NGM) min6sdgellen6rzdsdre 2015. december I l. keriilt sor.



6) Azon ktiz6rdekl6d6sre saimot tart6 v6llalkoz6sok felsorolisa, amelyek
sz6m6ra a kiinywizsgdl6 c6g az lizleti 6v sor6n jogszabdlyi kiitelezettsdgen

alapul6 kiinywizsgil6i tev6kenys6get v6gz€tt

2017. dvben az Est Media Nlrt. a 20l6.dvi besz.dtnol6 auditalds6val bizott meg benniinket.

7) A ftggetlensdgi ryakorlatr6l sz6l6 nyilatkozat, amely azt is aldtimasztia'
hory a fiiggetlens6gi megfelel6s bels6 ell€n6rzdse megttirt6nt

Tdrsasrigunknak nincs kiinywizsg6l6 alkalmazottjai, csak Derzsi Gyitrgy tag mikiidik kiiae'

A ftiggetlensdgi gyakorlat nyilatkozattal aliitiimasztott, s ennek bels6 ellen6rz€se megtiininik

S) kiinywizsgdl6 c€g nev6b€n jogszabrilyi kiitelezetts6gtn alapul6

kiinywizsgril6i tev6kenys6get ell6t6 kamarai tag kitnywizsgfl6 folyamatos

k6pz6s6vel kapcsolatos alkalmazott politik616l sz6l6 nyilatkozat

Trirsasigunk nevdben a jogszabrilyi ktttelezetts€gen alapul6 kdnl'vvizsgril6i tevdkenyseget

elldt6 kimarai tag, Derzsi Gydrgy eleget tesz a Magyar Kdnyvvizsgiil6i Kamara eltal el6irt

folyamatos tovdbbkdpzdsi kdvetelm€nyeknek

Trirsasdgunk nevdben kitzdrdekl6ddsre szimottartd villalkozisok jogszab6lyi kijtelezetbegen

alapulo" kitn)'wizsg6l6i tevdkenysdget ell6t6 karnarai tagja Derzsi Gydrgy (MKVK

taqszdma:0031 3l ).

9) A jelentds6get bemutat6 p€nzii$/i adatok

Megnevezds

Osszes oettd rirbevGtel 39993 EFt.

-Beszimol6k jogszabalyi kdtelezetts€gen alapu16

ktin),r"vizsgdlatdb6l sziImaz6 drbevdtel 13520 EFt'

-szrimviteli kdnywezetdsi szolg6l1atisb6l szirmaz6 d{bev€tel I 9449EFt'

l0) Inform6ci6k a jogszab6lyi kiitelezetts6gen atapul6 kiinryvizsgril6i

iwekenys6get vegz6 t<ama-rai tag ktinywizsgil6k dijazis6nak elveir6l

Tersasacunk diiazdsi gyakorlardnak alapja a munka ds dologi er<ifon6s..igenye. fig)elembe

"*" ""t."uil* dtrii fetuallatr kockdzatokat is' korrigilva a komplikillsiig ds a piact

helyzett6l liiggo esetleges iirengedm€nnyel illetve felinal'

Budapest, 2017. marcius 31.
. n l.ur" Kft.
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