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2OI7 .6Vi ATIATUATOSAGI JELENTES

A HK ADOCONTROLL Ktinyvel6 6s Ktinyvvizsgrll6 Kft.

(tov6bbiakban,,HK ADOCONTROLL Kft","T6rsasdg")

tcibbek kcizott a kdzerdeklodesre sz6mot tart6 gazd6lkod6k tekintet6ben jogszab6lyi

k6telezettsdgen alapul6 konyvvizsg6l6i tevdkenys6get vegzo konyvvizsgdlo cdgk6nt, a

kcizdrdeklodesre sziimot tart6 gazd6lkod6 egys6gek jogszab6lyban eloirt krinyvvizsgtiatdra

vonatkoz6 egyedi kovetelm6nyekrol sz6l6 53712014 Eur6pai Parlament 6s Tandcs rendelete

13. cikkdben foglaltaknak megfeleloen kozzeteszi a jelen eves r{tLlthat6srigi jelent6s6t.

A jelentdsben fbglalt minden inform6ci6 a T6rsas6g 2017. december 3l-i 6llapot6ra

vonatkozik, amennyiben az m6skdnt nem kertilt jelzesre.

1. Gazdilkodfsi forma 6s tulajdonviszonyok [13. cikk (2. a)l

A HK ADOCONTROLL korl6tolt felelossdgri t6rsas6gk6nt mrik<idik, amelynek szdkhelye:

6055. Felsolajos, H6rsfa utca 10

Cdgj egyzdk szdma: 03 -09- 1 098 1 6

2017 . december 31. napj6n a T6rsas6g tokdjenek 6s szavazati jogainak tulajdonosai:

Dr. Hegedris Mih6ly 160 szavazat 53,3yo

Kerezsi Brigitta 140 szavazat 46,70

2. A h6l6zat 6s a h:ikizaton beliili jogi szervezeti keretek bemutatfsa, ha 
^ktinyvvizsgfl6 c6g egy ktinyvvizsg{l6i hii6zathoz tartozik. [13. cikk (2. b)]

A T6rsasdg 2017. december 31-dn nem volt tagja konywizsgdl6i htiozatnak.

I

3. Az ktinywizsgfl6 c6g irdnyit6 struktrirdjdnak [13. cikk (2. c)]

A Tdrsas6g legfobb irinyito szerve a taggytilds. A T6rsas6g ir6nyit6s6t a tobbsegi tulajdonos

v6gzi tigyvezetok6nt, aki a Magyar Konyvvizsg6l6i Kamara tagja.

Az tigyvezeto feladata a T6rsas6g ir6nyit6s6val kapcsolatos d<jntesek meghozatala, a

munkav6llal6kkal szembeni munk6ltat6i jogok gyakorl6sa, valamint a T6rsas6g trirvdnyes

k6pviselete harmadik szem6llyel szemben.

A Tdrsas6g feltigyelo bizotts6got, konyvvizsgdlot nem v6lasztott, 2 fo alkalmazotli, 2 fo

megbiz6si jogviszonyban kertilt alkalmaz6sra a konyvvizsgtiat folyamat6ban.
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4. A ktinyvvizsgril6 c6g bels6 min6s6gellen6rz6si rendszer6nek leirisa 6s az irr{nyit6
testiilet nyilatkozata a rendszer miiktid6s6nek hat6konysitgirfll [13. cikk (2. d)]

A Tirsasdg belso minosdgellenorzdsi rendszere standardizillt. A HK ADOCONTROLL Kft.

belso minosegellenorzdsi rendszer6vel kapcsolatos r6szletes kovetelm6nyeit a T6rsas6g

minosdgellenorz6si elveire 6s elj6r6saira vonatkozo szabitlyzatatartalmazza.

A T6rsas6g riltal alkalmazott belso minosdgellenorz6si szabtiyzat a Magyar Konyvvizsg6l6i

Kamara 6ltal kiadott mintaszabtiyzal adapt6l6sa alapjdn kdsztilt.

A Tdrsas6g belso minos6gellenorzdsi rendszere tartalmazza aminbsdg-ellenorzes rr.inyittsdra,

az etikai kovetelmenyekre, az igyfel es a megbiz6s elfogaddsi 6s folyat6si szab6lyokra, a

hum6n eroforr6sokra, valamint a megbiz6sok teljesitdsdre 6s monitorozisdra vonatkoz6

szabdlyzatokat ds elj6rdsokat. A koz6rdeklod6sre sz6mot tart6 gazdttlkod6k dves besz6moloja

szerinti konyvvizsg6lat6r6l szolo kdnyvvizsg6loi jelent6seket a T6rsasdg egy megfelelo

szakmai kdpesitdssel es tapasztalattal rendelkezo, erre kijeld,lt konyvvizsg6l6ja 6ltal elvegzett

min6segbiztosit6si vizsgiilatnak kell al6vetni, m6g a jelent6s kiad6sa elott.

A t6rsas6g a 2017. evi kozerdeklodesrinek minositett gazd6lkod6 tiirsas6gok konyvvizsg6lata

sor6n kiilso minosdgellenort foglalkoztatott. Az ittlttthat6s6gi jelent6st al6ir6j a az irdnyiti

testtilet nev6ben nyilatkozik arr6l, hogy az alkalmazott minos6g-ellenorz6si rendszer

megfelelo hatdkonys6ggal mtikddik.

5. Annak jelz6se, hogy mikor volt utols6 kamarai (ktizfeliigyeleti) min6s6g-ellen6rz6s
[13. cikk (2. e)]

A Magyar Konyvvizsg6l6 Kamara Minosdgellenorz6si Bizotts6ga 6ltal kijel6lt

minosdgellenor 2011. 6vben ellenorizte Hegedtis Mih6ly kamarai tag konyvvizsg6l6t, mint

al6ir6 konyvvizsgAl6t 6s a HK ADOCONTROLL Kft-t.

Az ellenorz6s,,megfe I elt" mino s f tds sel z6rult.

A Kdnyvvizsgdloi Kdzfeltigyeleti Hat6s6g, mint minosdgellenor 2016. 6vben ellenorizte Dr.

Hegedris Mih6ly kamarai tag konyvvizsg6l6t, mint koz6rdeklod6sti besz6mol6 konyvvizsg6l6i

jelent6s6t al6ir6 konyvvizsgalot. Az ellenorzds,,megfelelt" minositdssel z6rult.

A Konyvvizsg6l6i Kdzfeltigyeleti Hat6s6g, mint minosegellenor 2016. 6vben ellenorizte a HK

ADOCONTROLL Kft-t. mint k<iz6rdekloddsri beszdmol6 kdnywizsg6loi jelent6set al6ir6

kdnyvvizsgdl6 t6rsas6gol. Az ellenorz6s,,megfelelt meg1egyzessel" min6sitdssel zdrult.
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6. Azon ktiz6rdekl6d6sre szfmot tart6 gazdflkod6 egys6gek felsorolisa, amelyre n6zve a
ktinyvvizsgril6 c6g az el6z(i p6nziigyi 6vben jogszab:ilyban el6irt ktinyvvizsg{latot
v6gzett [13. cikk (2. 0].

. eBr6kerh6z Befektetdsi Szolgiitat6 Zrt. (2016, 20lT.evtbeszitmol6)

. OTP Alapkezelo Zrt. (2017.evibesztrmol6)

. OTP Ingatlan Befektetdsi Alapkezelo Zrt (2017. dvr besz6mol6)

Az eBr6kerh6z Befektetesi Szolg6ltat6 Zrt. , dz egyes torvdnyeknek a pdnztigyi

kozvetitorendszer fejlesztes6nek elomozdit6sa 6rdekdben tdrtdno m6dosit6s6r6l s2616 2015.

6vi LXXXV. tdrvdny a penztigyi kcjzvetitorendszert szabillyozo tovdbbi dgazarr torvdny

m6dositdsa kovetkezt6ben 2015. jirlius 7-tol viit koz6rdeklod6sri t6rsasagga. A befektetet6si

szolg6ltat6 2017 .evi besz6mol6j a az ittlithat6s6gi jelent6skiad6sa ut6n kertil audit6l6sra.

7. A ftiggetlens6gi gyakorlatrril sz6l6 nyilatkozat, amely azt is alitdmasztja, hogy a

fiiggetlens6gi megfelel6s bels6 ellen6rz6se megttirt6nt [13. cikk (2. h)l

A T6rsas6g ftiggetlensegi gyakorlata nyilatkozatokkal alittirmasztott, szabtiyzat szerinti,

amelyek belso ellen6rzese folyamatosan megtortdnt.

A T6rsas6g olyan fiiggetlens6gi gyakorlatot alkalmaz, amelyek reven kello bizonyoss6g

nyerheto arr6l, hogy a HK ADOCONTROLL Kft. 6s a bevont kiilso szakdrtok ,,A Magyar

Kdnyvvizsg6l6i Kamar6r6l, a konyvvizsg6l6i tevdkenysdgrol, valamint a konyvvizsg6l6i

kozfeliigyeletrol sz6lo 2007. 6vi LXXV. torv6ny, a Magyar Kdnyvvizsg6l6i Kamara a

konyvvizsg6l6i hivat6s magatart6si szabdlyair6l ds a fegyelmi e1j6r6sr6l, valamint a Magyar

Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardok szerinti belso minos6gellen6rzdsi rendszernek

megfelelo ftiggetlens6gi kcivetelmdnyeknek megfelelnek.

Minden egyes munkat6rs koteles minden 6vben egyedi ftiggetlensdgi nyilatkozatot tenni.

Ez m6jus 3 1-i fordulonappal teljesit6sre kertilt.

Hasonl6 ftiggetlens6gi nyilatkozatot kell kitolteni az rij, illetve a kil6p6 munkav6llal6knak.

Az 6talakul6sok konyvvizsg6lata tekintetdben az fgynevezett betekinto nyilatkozatok

tarlalmazzitk a fti g ge tl ens6 gre vonatkoz6 nyi I atkozatokat.
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8. A ktinyvvizsgfki c6g nev6ben jogszabflyi ktitelezetts6gen alapul6 ktinyvvizsgr{l6i
tev6kenys6get elkitri kamarai tag ktinyvvizsgriki folyamatos k6pz6s6vel kapcsolatban
alkalmazott politikrirril szril6 nyilatkozat [13. cikk (2. h)]

A trirsas6g minosdgellenorz6si rendszere megkoveteli, hogy elegendo olyan munkat6rssal

rendelkezzen, akik megszerzik, es folyamatosan szinten tartjAk azon kdpessegeiket, amelyek

sztiksdgesek a megbizdsok szakmai standardoknak, valamint a szabtlyozdsi 6s jogi

kovetelmdnyeknek megfelelo vdgrehajt6sdhoz 6s a kortilm6nyeknek megfelelo jelentdsek

kibocs6t6shoz.

A T6rsas6g nev6ben a jogszabdlyi kotelezetts6gen alapul6 k<inyvvizsg6l6i tevekenysdget

ell6t6 valamennyi kamarai tag eleget tesz a Magyar Konywizsg6l6i Kamara 6ltal eloirt

folyam atos tovdbbkepzds i kcivetelm6nyeknek.

Az drvdnyes szab|lyzatai eloir6sok alapj6n, a jogszab6lyi kotelezettsdgen alapul6

konyvvizsg6loi tevdkenyseget ell6t6 Dr. Hegedus Mih6ly kamarai tag krinyvvizsgiio 2016.

6vben 56, 2017. evben 50 kreditpontot teljesitett, rendelkezik k6lts6gvet6si, p6nztigyi

intezmenyi, befektet6si v6llalkoziisi, kibocsiit6i, IFRS minositdssel, ad6szakdrtoi es belso

ellenori engeddllyel, a kritelezo 6s kreditpontos tov6bbkdpz6sek oktatoja.

Az al|fto konyvvizsg6l6 p6nztigyi int6zm6nyi, befektet6si v6llalkoz6si, kibocs6toi

minosit6shez sztikseges fjravizsgdztaldsi felt6teleknek a 2016-2017.6vben eleget tett, a

speci6lis minositdsekhez sztiks6ges kreditpontokat a2017.evben teljesitette.

9. A ktinyvvizsgril6 c6gek partnereinek fizetett dijak alapjrirril sz6l6 informdci6

[13. cikk (2. Dl

A t6rsas6g d4azdsi gyakorlata a tevdkenyseg speci6lis jelleg6n, a becstilt kockdzatoss6g

mdrtdkdn, emberi 6s dologi eroforr6s, valamint azidordfordit6s ig6ny6n alapul.

A t6rsas6gn6l a jogszab6lyi kotelezetts6geken alapul6 konywizsg6l6i tev6kenys6get vegzo

kamarai tag kdnyvvizsg6l6 tev6kenys6get tags6gi jogviszony alapj6n vegzi, dijazdstt a

t6rsas6g taggyril6si hatdrozatban 6llapitja meg. A T6rsas6gn6l partneri dijazds nem fordul elo.

A t6rsas6gn6l az tigyvezeto kiv6tel6vel a bejegyzett konyvvizsg6l6k megbiz6sos

jogviszonyban 6llnak, ahol egyes-egy rdszfeladat elv6gz6s6re kapnak megbiz6st. (pl.

minosdg-ellenorzes)
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Az nem konyvvizsgdloi vegzetts6gti asszisztensek a t6rsas6ggal munkaviszonyban 6llnak.

A dijaz6sok a munkaszerzoddsekben, illetve az egyedi megbiz6si szerzoddsekben rogzitett

feladatok hatir ozzitk me g.

A dijazds alapja az 6ves teljesitmdny-elsz6mol6s, amely figyelembe veszi a munkakort, a

szakmai k6pesseget, valamint a szakmai tapasztalatokat.

tJgyf6ltlijazds

Elso megbizds eset6n a dijazds a fobb pdnziigyi mutat6k, a tevekenysdgi kdr, a sztiksdges

asszisztensi ldtsz6m munkaido rdfordit6s ardnyitban, valamint a kor6bbi tapasztalatok

felhaszn6l6s6val kertil me ghat6roz6sra.

A konkrdt dijak 6s annak fizet6si titemezdset a megbiz6si szerzod6s tartalmazza.

Az ismdtlodo konyvvizsgiiat esetdben a tdrsas6gmdrlegel6s ut6n jut arra a k6vetkezeztet6sre

jutni, hogy sztikseges-e a megbiz6si feltdtelek, igy a dijazds tekintet6ben a miir megkcitott

szerzodesek m6dositdsa.

Amennyiben nincs viitozits a kortilmenyekben, a tdrgyevi konyvvizsgdlati dij vagy az elozo

evi dij infl6ci6s rdtival ndvelt cisszege, vagy hosszri t6vri szerzod6s esetdn az a szerzodesben

ro gzitett v6lto zatl an 6ras dij me ghatir o zits kerii I vd grehaj t6sra.

10. A ktinyvvizsgriki partnerek 6s a szcm6lyi dllomdnynak az 53712014 EU rendelet 17.
cikk (7\ bekezd6se szerinti rot{ci6val kapcsolatban a ktinyvvizsgilil c6g riltal
alkalmazott politika leirfsa [13. cikk (2. j)l

Az 53712014 EU rendelet szerint kcinyvvizsgtiat elvegzds66rt felel6s fo k6nyvvizsgtlo

partnereknek legkesobb a kijelol6stik napj6tol szdmitott h6t 6v elteltdvel be kell sztintetnitik a

reszv6telt a vizsg6lt gazd6lkodo egysdg jogszab6lyban el6irt kdnyvvizsg6lat6ban. A fo

konywizsg6l6 partnerek a reszv6tel besziintetds6t kovetoen h6rom evig nem vehetnek reszt a

vizsg6lt gazd6lkod6 egysdg jogszab6lyban eloirt kdnyvvizsg6lat6ban.

Az 537/2014 EU eloirdsait6l a tagdllamok a kijeldldstol sz6mitott h6t dvndl rrividebb

idotartamot is eloirhatnak, amelynek elteltdvel a jogszab6lyban eloirt konyvvizsg6lat

elvdgz6sedrt felelos fo konyvvizsg|lo partnereknek be kell sztintetnii.ik a r6szvetelt a vizsg6lt

gazd6lko d6 e gys d g j o gszab llyban elo irt kdnyvvizs g6lat6ban.
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A jogszabdly szerint engeddlyezett kcinyvvizsgdl6nak vagy a konyvvizsgiio cegnek

megfelelo, fokozatos rot6ci6s mechanizmust kell kialakitania a jogszab6lyban eloirt

kcinyvvizsg6latban rdszt vevo legmagasabb beosztdsir munkat6rsakra vonatkoz6an, amelynek

legal6bb a jogszab6ly szerint engeddlyezett kdnyvvizsg6l6kent nyilv6ntart6sba vett

szemelyekre ki kell terjednie. A fokozatos rot6ci6s mechanizmust szakaszokban kell

alkalmazr-ri, ds annak az egydneken, nem pedig a megbizdst teljesito teljes csapaton kell

alapulnia. A mechanizmusnak ar6nyosnak kell lennie a jogszabiily szerint enged6lyezett

kdnyvvizsgtio vagy a konyvvizsg6l6 cdg tevekenysdgenek terjedelmdvel ds d,sszetettsegdvel.

A Ktv., 6lve az Audit Reform Rendelet nemzeti hat6sk<jrbe tortdno utal6siival, az alilbbi

speci6lis gazd6lkodoi korben a c6grot6ci6s idot 8 6vben maximalizdlta.

A speci6lis gazd6lkod6i k<irb6l:

a. a hitelint6zet hitelint6zetet);

b. a biztosft6;

c. a befektetdsi v6llalkoz6s;

d. a befektetdsi alapkezelo, ha olyan befektetesi alap jegyeit kezeli, melyeket tozsd6n

forgalmaznak

A tozsddn jegyzelt gazd6lkod6k eset6n, a Ktv. nem tartalmaz speci6lis eloir6st, igy az Audit

Reform Rendelet szerinti maxim6lis 10 6v ut6n kell a kdnyvvizsg6l6 cdget rot6lni.

A kcinyvvizsg6lo t6rsas6gok cserdjdt krivetoen az elozo konyvvizsgti6 ceg 4 evig (,,cool of

period") nem v6llalhat az adott koz6rdeklod6sti tigyfdlndl konyvvizsg6lati megbizttst. A

maxim6lis idotartamok (8 illetve l0 6v) megszakit6sa esetdn a megbizilssal toltott 6veket

ossze kell adni, kivdve, ha legal6bb 4 6v eltelt rigy, hogy a konyvvizsgil6 ceg nem liitott el az

adott gazditlkod6n6l konyvvizsg6l6i tev6kenyseget.

Jelen 6tl6that6s6gi nyilatkozatot al6ir6k az eB16kerhriz Befektet6si Szolgiltat6 Zrt.

kdnyvvizsgttlatttt eloszor 2014. tizleti 6v vonatkozisitban vegeztek el, igy a rot6ci6ra nem volt

sztiks6g.

A jelen 6tl6thatos6gi nyilatkozatot alilirok mindkdt Alapkezel6 kcinyvvizsgtlatdt a 2017.evi

besz6mol6 tekintet6ben vegeztek el, igy a rot6ci6ra nem volt sztikseg.
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ll- A ktinyvvizsgril6 tr{rsasrig rlrbev6tel6r6l sz6l6 informfcirik U3. cikk (2. k)l

A konyvvizsgiio tiirsas6g 2017.evi besz6mol6ja a 201313418U ir6nyelv 4. cikkelyenek (2)

bekezd6se szerinti informdci6kat tartalmazza, azonban a t6rsas6g ktilontis figyelemmel az

6tl6thatos6gi kcivetelmdnyekre az 53712014 13. EU rendelet cikk (2. k)l alapj6n a teljes

6rbevdtelrol sz6lo informrici6kal az al6bbi kateg6ria bont6sban teszikozze.

Megiegyz6s:

A jelen 2017.evi pdnztigyi kimutat6sa az eBr6kerh6z Befektet6si Szolg6ltato Zrt, mint

kdz6rdeklodesti tdrsas6g 2016.6vi besz6mol6j6nak audit dij6t tartalmazza, minthogy a

szerzodd s alapj 6n az 20 17 . evben keriilt krszdmlilztsr a.

A 2017.6vi besz6mol6 audit dij6t a 2018.6vi besz6mol6 tartalmazza, ezdrt a 20l7.evi

pdnzii gyi kimutat6s azt nem tartalmazza.

A 2017.evi besz6mol6 bev6tel adatai nem tartalmazzirk az Alapkezelok 2017.evi

besz6mol6j6nak audit dijait, minthogy a szerzodds alapjdn az 20l8.6vben kertilt

kiszdmli.ztsra.

A t6rsas6g az egyeb szolgiitatitsokon beltil ad6tan6csad6st, belso ellenorzdst, oktat6st

ad6szakdrt6st vegez. A kozdrdeklod6sti t6rsas6gok vonatkoz6s6ban a konyvvizs9616i

szolg6ltat6son kivtil m6s egyeb szolgiitatitst nem v6gezttink.

Felsolajos, 2018. dprilis 26.

HK Adocofiotr
frOnYvel6 €s Konywizsgrl6Kft.

6055 Fcl

iigyvezeto
HK ADOCONTROLL Kft.

Dr
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a t6rsasiig 2017.evi beszdmol6j6ban szereplo drtdkesites 6rbevetele 6s

egydb bevdtelek
50.528..-E Ft.

konyvvizsg6latb6l szarmazo bevdtel 45.771.-E Ft.
- ebbol kcjz6rdeklodesre sz6mot tart6 gazd6lkod6 szeruezetndl vegzett
konyvvizsgdl6 tevdkenysdg

1.200.-E Ft.

- ebbol mds nem kijzdrdeklod6sri t6rsas6g r6sz6re nyrijtott audit
szol96ltatris

44.571.-E Ft

miis szervezetnek nyu.itott, nem konyvvizsgril6i szolg6ltat6sb6l
sztrmazo bevetel ek (belso el lenorzes, konyvelds, oktat6s, publik6ci6)

3.972.-E Ft.

egydb bev6tel 449.-EFt.
penztigyi mumtiveletek bevdtelei 86.-E Ft.

$lajos, Hirsfau 10.


