
H K ADOGONTROLL Ktinyvet6 6s Kiinyvvizsgdl6 Kft.
6055 Fels6la os, Hirsfa utca 10.

2019. EVI ATIATTTATOSAGI JELENTES

Ez a jelentds a HK ADOCONTROLL Kiinyvel6 6s Kiinyvvizsgil6 Kft.

(tovdbbiakban ,,HK ADOCONTROLL Kft", vagy "f iirsasiig") riltal jelenleg alkalmazott

gyakorlatokat ds folyamatokat mutatja be a Magyar Kdnywizsg6l6i Kamarrir6l, a

k6nyvvizsg6l6i tev6kenysdgr6l, valamint a kdnywizsg6l6i kdzfehigyeletr6l sz6l6 2007. evi

LXXV. t6rvdny 6s a kdzdrdekl<iddsre szdmot tart6 gazdrilkod6 egysdgek jogszab6lyban el6irt

kdnywizsgiilatiira vonatkoz6 egyedi kdvetelmdnyekrol ds a 2005/909/EK bizottsrigi hatirozat

hat6lyon kiviil helyez6sdrol sz6l6, 2014. 6prilis l6-i 537l20l4lEU eur6pai parlamenti 6s

taniicsi rendelet kOvetelm6nyeinek megfelel6en.

A HK ADOCONTROLL Kft. cdlja, hogy bizalmat 6pitsen a tirsadalomban 6s lontos

probldm6kat oldjon meg. A HK ADOCONTROLI- Kft. elktitelezett a kdvetkezetesen magas

szinvonalt krinyvvizsgdlat vegrehajtdsrira, valamint az ligyt-eleink. a be1'ektetok es a

tokepiacok kiszo19616sara.

Ezen jelentds ce\a azon a l6pdsek a bemutatiisa, amelyeket a T6rsas6g megtett a

bizonyoss6got nyujt6 szolgri{tatdsai legmagasabb szinten tdrt6no fenntarldsa 6rdek6ben, a

munkatdrsainkba, a kcinywizsgdlat sor6n alkalmazott folyamatainkba, technikai

megrij it6sokba tortdno befektetdsek rev6n.

Munkat6rsaink tiszt6ban vannak azzal, hogy kcimyezetiink folyamatosan vdltozik, amely

megn6vekedett komplexitrishoz, technol6giai viltozrisokhoz, a kciz6ss6g ds szab6lyoz6k

magasabb elv6riisaihoz vezet.

Tdrsas6gunk folyamatosan keresi azokat a technikai lehctosegeket. amelyet l'elhasznalva

ndvelni tudjuk a szolgaltat6saink minoscgdt ds hatdkonysdg6t es a magas szintti munkavegzds

lolyamatos fenntart6s6t.

A digit6lis technol6giak alk almazAsa, az egyes folyamatok aulomatizhlis{ra szo19616 tcirekvds

el6segiti, hogy munkrink dfi6kteremt6 kdpessdge ndvekedjen az6ltal, hogy munkat6rsaink

ligyelme a lbntos, megitdlist ig6nylo. az tigyf'elek szdmiira tdbblet drtdket teremto tertiletekre

koncentr6l6djon.

A jelentdsben foglah minden inlorm6ci6 a Tarsasdg 2019. december 31-i rillapot6ra

vonatkozik, amennyiben az m6skdnt nem keriilt jelz6sre.
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H K ADoGONTROLL Ktinyvel6 6s Ktinvvvizsg6l6 Kft.

6055 Fels6lajos, Hdrsfa utca 10.

1. Gazd6lkodrisi forma 6s tulajdonviszonyok [13. cikk (2) bekezd6s a) pontl

A HK ADOCONTROLL korlatolt fetel6ss6gLi trlrsas6gk6nt miiktidik, amelynek sz6khelye:

6055 Fels6lajos, Hiirsfa utca 10.

Cdglegy'zekszama: 03-09- 109816

2019. dccember 31. napj dn a Tarsasrig tokdjdnek 6s szavazati jogainak tulajdonosai:

Dr. Hegediis Mihdly 160 szavazat 53,3%

Kerezsi Brigitta 140 szavazat 46,7%

A T6rsas6g 2019. december 31-6n nem volt tagja kcinywizsgril6i h6l6zatnak.

3. A ktinyvvizsgdl6 c6g ir6nyit6 struktrirrlja [3. cikk (2) bekezd6s c) pont]

A ldrsasag lcglobb iranfito szerve a taggytilds, A Idrsasag iranf itasrit a ttibbsdgi tulajdonos

vdgzi tigyvezetokdnt, aki a Magyar K6nyvvizsgiil6i Kamara tagia.

Az igyvezeto feladata a Trirsasiig ir6nyit6sival kapcsolatos ddntdsek meghozatala, a

munkav6llal6kkal szembeni munt6ltat6i jogok gyakorlisa, valamint a Tirsasdg t6rvdnyes

kdpviselete harmadik szemdllyel szemben.

A Tarsasrig feltigyel6 bizotts6got. ktinyvvizsg6l6t nem velasztott. 1 f6 partneri. 3 fo
alkalmazotti, 1 f6 v6llalkoz6si jogviszonyban (kiilso szakdrt6) keriilt alkalmaz6sra a

krinyvvizsgdlat folyamatilban.

4. A kiinyvvizsgril6 c6g bels6 min6s6gellen6rz6si rendszer6nek leirrisa 6s az ir6nyit6
testiilet nyilatkozata a rendszer miikiid6s6nek hat6konysri96rr5l. [3. cikk (2)
bckezd6s d) pontl

A Tiirsasdg belso min6sdgellenorzdsi rendszere standardiz6lt. A HK ADOCONTROLL Kft.

bels6 min6sdgellen6rzdsi rendszer6vel kapcsolatos rdszletes kdvetelm6nyeit a T6rsas6g

m inos6gellenorzdsi elveire 6s eljiir6saira vonatkoz6 szabely zata tartalmazza.

A TrlLrsasdg 6ltal alkalmazott belsci minosdgellenorzdsi sz,abiiyzat a Magyar K6nywizsgril6i

Kamara riltal kiadott mintaszabiiy zat adaplitlitsa alapjr'n kdsziilt.

A T6rsasrig bels6 min<is6gellenorzdsi rendszere tafialmazza a min<is6gelien6rz6.s irinyititsdra,

az etikai kdvetelmdnyekre. az iigyfdl ds a megbizis elfogad6si 6s folytat6si szab6lyokra, a

hum6n ertiforriisokra. valamint a megbizrisok teljesitdsdre ds monitorozAsara vonatkoz6
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2. A hilozat 6s a h{kizaton beliili jogi szervezeti keretek bemutatdsa, ha a

ktin"wvizsgril6 c6g egy ktinywizsgil6i h{kizathoz tartozik. [13. cikk (2) bekezd6s b)

pontl



H K ADOGONTROLL Ktinyvel6 6s Ktinywizsgit6 Kft.
6055 Fels6lajos, H6rsfa utca 10.

szabiilyzatokat 6s eljiiriisokat. A kctzdrdeklod6sre szdmot tart6 gazd6lkod6k dves besz6mol6ja

szerinti kdnyvvizsg6latdr6l sz6l6 kdnyvvizsgriloi jelent6seket a Tdrsasrig egy megf.elelo

szakmai kdpesitdssel 6s tapasztalattal rendelkez<i, erre kijeldlt kdnywizsgril6ja 6ltal elvdgzett

minosdgbiaosit6si vizsgdlatnak kell alivetni, mdg a jelent6s kiad6sa el6tt.

A tiirsas6g a 2019. 6vi kdzdrdekl6ddsrinek min6sitett gazd6lkod6 trirsasiigok kdnywizsg6lata

sor6n ktilso min6s6gellenorl floglalkoztatott. Az 6tkithat6sdgi jelent6st aLiir6ja az irrinyit6

testiilet ncveben nyilatkozik arr6l. hogy az alkalmazott minosdgellenorz6si rendszer megl'elelo

hatdkonysdggal miik6dik.

5. Annak jelz6se, hogy mikor volt az utols6 kamarai (ktizfeliigyeleti) minds6g-
ellentlrz6s. [13, cikk (2) bekezd6s e) pontl

A Magyar K6nyvvizsg6l6 Kamara Minosegellenorz6si Bizottsriga riltal kijekilt

minos6gellenor 2011. dvben ellenoriae Dr. Hegedtis Mihrlly kamarai tag konyvvizsgal6t,

mint al6ir6 kdnywizsgril6t 6s a H K ADOCONTROLL Kft-t.

Az ellenorzds,,megfelelt" minosit6ssel z6rult.

A Kdnyvvizsg6l6i Kdzfeliigyeleti Hat6s6g, mint min6sdgellen6r 2016. dvben ellen6rizte Dr.

Hegediis Mih6ly kamarai tag kcinyvvizsg616t. mint koztjrdekloddsii besz6mol6 konyvvizsg6l6i

jelentds6t aLiiro kdnyvvizsg6l6t. Az ellenorzds ,,megfeleh" min6sit6ssel z6rult.

A K6nyvvizsg6l6i Kozfeliigyeleti Hat6sAg, mint minos6gellen6r 2020. dvben ellenoriae

Dr. Hegedris Mih6ly kamarai tag kcinywizsg6l6t, mint kdzdrdekloddsti besziimol6

kdnyvvizsgril6i jelent6s6t aliiir6 k<inyvvizsg6lot, a jelent6s elkdsziiltdig jogeros hatArozar a

minositdsr<il nem drkezett.

A Kdnywizsgiil6i Kdzfeliigyeleti Hat6sAg, mint minos6gellen6r 2016. 6vben ellenoriae a

H K ADOCONTROLL Kft-t., mint kdzdrdekl6ddsii beszirnol6 kdnyvvizsg6l6i jelent6sdt

a[6ir6 k<inyvvizsg6l6 t6rsas6got. Az ellenorzds ,,megfelelt megjegyzdssel" min6sitdssel zdrult.

A Kdnyvvizsg6l6i Kdzfeltigyeleti Hat6sdg, mint minosdgellenor 2020.6vben ellenorizte a

H K ADOCONTROLL Kft-t., mint kdz6rdekl6d6sii besz6mol6 k<inywizsg6l6i jelentds6t

alrii16 k<inyvvizs9616 tiirsasrigot. A jelentds elk6sziilt6ig jogeros hat|rozat a minositdsrol nem

drkezett.
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Azon ktiz6rdekl6d6sre sz{mot tartd gazdrilkod6 egys6gek felsorolisa, amelyre
n6zve a ktinywizsgril6 c6g az eloz6 p6nziigyi 6vben jogszab{lyban el6irt
kiinyrwizsgdlatot v6.gzett. [13. cikk (2) bekezd6s I) pont]

eBr6kerhriz Befektet6si Szolg6ltat6 zrt. (2018-2019. 6vi besz6mol6)

OTP A lapkezel6 7.rt. (20 1 8 -20 I 9. 6vi beszdmol6)

OTP lngatlan Befektet6si Alapkczelo 7.tt (2018-2019. dvi beszrimol6)

7. A ftiggetlens6gi gyakorlatrril sz6l6 nyilatkozat, amely azt is aldtrimasztja, hog5r a

fiiggetlens6gi megfelel6s bels6 ellen6rz6se megttirt6nt [13. cikk (2) bekezd6s g)
pontl

A Trirsasiig fiiggetlensdgi gyakorlata nyilatkozatokkal akit6masztott, szabiiyzat szerinti,

amelyek belso ellenorz6se folyamatosan megtdrt6nt.

A Trirsas6g olyan fiiggetlensdgi gyakorlatot alkalmaz, amelyek rdven kell6 bizonyoss6g

nyerhet6 an6l, hogy a H K ADOCONTROLL Kft. 6s a bevont ktils<i szak6rtok a Magyar

Krinyvvizsg6l6i Kamarrir6l. a kcinyvvizsgril6i tev6kenys6gr6l, valamint a kdnywizsgril6i

krizfeliigyeletrol sz6l6 2007. dvi LXXV. tcirvdny. a Magyar K6nywizsgril6i Kamara a

ktinl vvizsgdl6i hir,atiis magatartiisi szab6lyai161 6s a fegyelmi eljdr6sr6l. valamint a Magyar

Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardok szerinti belso minosdgellen<irz6si rendszernek

megfelelo ftlggetlensdgi kdvetelmdnyeknek megfelelnek.

Minden egyes munkatiirs kciteles minden 6vben egyedi fiiggetlensdgi nyilatkozatot tenni. ezen

kit6tel 2019. dvben teljesitdsre kertilt.

Hasonl6 filggetlensdgi nyilatkozatot kelt kitcilteni az tj, illetve a kil6p<i munkavdllal6knak.

Az dtalakul6sok kdnywizsgdlata tekintetdben az tgynevezett betekint6 nyilatkozatok

tartalmazzdk a fiiggetlensdgre vonatkoz6 nyilatkozatokat.

A ktinyvvizsgdl6 c6g nev6ben jogszabdlyi kiitelczetts6gen alapul6 ktinywizsgdl6i
tev6kenys6get elkit6 kamarai tag kiinyrvizsg:il6 folyamatos k6pz6s6vel
kapcsolatban alkalmazott politik:ir6l szriki nyilatkozat [13. cikk (2) bekezd6s h)
pontl

A trirsas6g min6s6gellen6rz6si rendszere megkciveteli. hogy elegend6 olyan munkatdrssal

rendelkezzen. akik megszerzik, ds folyamatosan szinten tartj 6k azon k6pessdgeiket. amelyek

sziiksdgesek a megbiziisok szakmai standardoknak, valamint a szabrilyoztisi ds jogi

kdvetelmdnyeknek megfelel6 v6grehajtiis6hoz 6s a kciriilmdnyeknek megfelel6 jelentdsek

kibocsritrishoz-
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H K AD6GONTROLL K6nyver6 6s Kiinywizsg:il6 Kft.
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A Tiirsasdg nevdben a jogszabrilyi kdtelezetts6gen alapul6 kdnyvvizsgdl6i tevdkenysdget

ell6t6 valamennyi kamarai tag eleget tesz a Magyar Kdnyrwizsg6l6i Kamara 6ltal el6irt

folyamatos tov6bbk6pz6si kdvetelm6nyekrek.

Az drvdnyes szabiiyzatai el6ir6sok alapj6n, a jogszabrilyi kdtelezettsdgen alapul6

kcinyvvizsgril6i tevdkenysdget ellAto Dr. Hegedris Mih6ly kamarai tag krinyvvizsgiilo 2018.

dvben 56, 2019. 6vben 60 keditpontot teljesitett (az cinkdpz6ses kreditpontok n6lktil),

rendelkezik kdltsegvetdsi, pdnziigyi intdzmdnyi, befektetdsi v6llalkoz6si, kibocs6t6i, IFRS

min6sit6ssel, ad6szak6rt6i 6s belsS ellen6ri enged6llyel, a kotelezS 6s kreditpontos

tovribbk6pz6sek oktat6j a.

Az aliiro kdnywizsgdl6 pdnziigyi intdzmdnyi, belektet6si v6llalkozisi, kibocsrit6i

minositdshez sztiLks6ges tjra vizsgialatirsi feltdteleknek a 2016-2017. 6vben eleget tett, a

speci6lis minosit6sekhez sziiksdges kreditpontokat a 2019. 6vben teljesitette.

9. A ktinyrwizsgil6 c6gek partnereinek fizetett dijak alapj6r6l sz6l6 informiciri l13,
cikk (2) bekezd6s i) pontl

A t6rsasiig dijazrisi gyakorlata a tevdkenys6g specirilis jelleg6n, a becsiilt kock.izatosseg

mdrtdk6n, emberi 6s dologi er6fon6s , valaminr az id6rriforditris ig6ny6n alapul.

A tiirsasrign6l a jogszabrilyi kdtelezetts6geken alapul6 kdnywizsg6l6i tev6kenys6get vdgzo

kamarai tag kcinyvvizsg6l6 tevdkenysdgdt tagsrigi jogviszony alapj6n v6gzi. dijazisit a

trirsasrig taggyiil6si hatrirozatban 6llapitja meg. A Tiirsasdgniil partneri dijazAs nem fordul elo.

A tiirsas6gndl az igyvezeto kiv6teldvel a bejegyzelt k6nywizsg6l6k megbizesos

jogviszonyban rillnak, ahol egy-egy r6szfeladat elvdgzdsdre kapnak megbizast. (pl. minosdg-

ellenorzds)

A nem kcinyvvizs9616i vdgzettsdgti asszisztensek a tarsas6ggal munkaviszony ban dllnak.

A dijaz6sok a munkaszerzoddsekbcn, illetr,e az egyedi mcgbizdsi szerzod6sekben rogzitett

fe ladato k halitr o zztk me g.

A dijazis alapja az 6ves teljesitm6ny-elsz6molds, amely figyelembe veszi a munkakdrt, a

szakmai k6pessdget, valamint a szakmai tapasztalatokat.

Uryf6ldijazris:

Elso megbizis eset6n a dilazAs a f<ibb p6nziigyi mutat6k, a tevekenysdgi kdr, a sztksdges

asszisztensi l6tszim munkaid6 rdforditds ar6nyiiban, valamint a koriibbi tapasztalatok

felhasznrikisrival kertil meghataroz6sra.
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A konkrdt dijak 6s annak fizet6si iitemez6s6t a megbiz6si szerzod6s lartalfiazza.

Az ism6tlodo k<inyvvizsgrilat esetdben a tdrsasdg mdrlegel6s utrh jut arra a kdvetkeztetdsre,

hogy sztikseges-e a megbizdsi feltdtelek. igy a dij azris tekintetdben a mar megkdtdtt

szerzoddsek m6dositdsa.

Amennyiben nincs v6ltoz6s a ktiriilmdnyekben, a trirgydvi kdnyrruizsg6lati dij vagy az eloz6

dvi dij infl6ci6s rritrival ndvelt 6sszege, vagy hosszri t6vrl szerz6d6s eset6n az a szerz6d6sben

rdgzitett vdltozatlan riras dijmeghatarozris keriil vdgrehajtiisra.

10. A ktinyvvizsgril5 partnerek 6s a szem6lyi rillomfnynak az 537l20l4tBU rendelet 17.

cikk (7) bekezd6se szerinti rot6cir5val kapcsolatban a kiinp,vizsgfl6 c6g 6ltal

alkalmazott politika leirdsa [13. cikk (2) bekezd6s j) pontl

A kcizerdekloddsre szamot tart6 gazddlkod6 meghatdroz6shoz a kdvetkezo jogszab6lyok

egyiittes drtelmez6se szi.iksdges: Audit Reform Rendelet, Beszirno16 Ir6nyelv, Hitelintdzetek

Feliigyelete Ir6nyelv, Ktv., Hpt, Bszt., Tpt, Bit. Mindezek alapjrin jelenleg Magyarorszrigon

kcjz6rdeklod6sre szdmot tart6 gazd6lkod6:

A. Az. a gazd6lkod6. amelynek iitruhiizhat6 drtdkpapfrjait az Eur6pai Gazdasrigi Tdrsdg

valamely rillam6nak szab|lyozott piaciin keresked6sre befogadtiik (t6zsddn jegyzett

gazdrilkod6) - az EGT szabliyozotl piacair6l az ESMA (Eur6pai Ert6kpapir ds

Piacfelilgyelet) ad inform6ci6t:

https://registers.esma.europa.eu./publication/searchRegister?core:esma_registers_upreg

B. A specialis gazddlkodoi korbol:

a) hitelint6zet (ide6rtve a hitelszdvetkezet vagy takar6kszdvetkezet lormrij iban mtikcido

hitelint6zeteo;

b) biztosit6, kiv6ve a Bit-ben meghatarozott kisbiztosit6 ds a k6lcs6n6s biztosit6

egyestilet;

c) befektetdsi vrillalkoz6s:

d) befektetdsi alapkezel6, ha olyan befektetdsi alap jegyeit kezeli, melyeket tozsd6n

forgalmaznak.

Az 537l20l4lEU rendelet szerint kdnywi zsgiiat elvegzesd6rt felel6s fo kdnyvvizsg6l6

partnereknek legkdsobb a kijeliildstik napjrit6l szdmitott h6t dv elteltdvel be kell sziintetnitik a

rdszvetelt a vizsg6lt gazdrilkodo egysdg jogszabrilyban eloirt kcinyvvizsgrilatriban.

6



H K AD6GONTROLL Krinyvel6 6s Krinywizsgit6 Kft.
6055 Felsdlajos, Hdrsfa utca 10.

A fo kdnyvvizsgdl6 partnerek a r6szvdtel besziintetdset kovetoen harom 6vig nem vehetnek

rdszt a vizsgalt gazdrilkod6 egys6g jogszabdlyban el6irt kdnyrwizsg6latriban.

A jogszabdly szerint engeddlyezett kdnywizsgril6nak yagy a kdnywizsgril6 c6gnek

megfelelo, fokozatos rot6ci6s mechanizmust kell kialakitania a jogszabdlyban elofrt

kdnyvvizsg6latban 16szt vev6 legmagasabb beoszt6sri munkatiirsakra vonatkoz6an, amelynek

legaldbb a jogszab6ly szerint engeddlyezett kcinyvvizsg6l6k6nt nyilviiLntart6sba vett

szem6lyeke ki kell tedednie. A fokozatos rotrlci6s mechanizmust szakaszokban kell

alkalmazni, 6s annak az egy6neken, nem pedig a megbiz6st teljesito teljes csapaton kell

alapulnia. A mechanizmusnak ar6nyosnak kell lennie a jogszabrily szerint engeddlyezetl

k<inyvvizsg6l6 vagy a kcinyvvizsg6l6 cdg tevdkenysdgenek terjedelmdvel ds cisszetetts6gdvel.

A H K ADOCONTROLL Klt. szabiiyzatai 6s eljar6sai eloirjrik a lo audit partnerek ds

munkatiirsak rot6ci6j {it.

A jogszab6lyi kdtelezetts6gen alapul6 kdnyvvi zsgiialol vdgz<i szem6lyek nem dolgozhatnak

egy adott EU PIE kdnyvvizsgdlatdn hdt egymtist kciveto dven tfl fo kcinyvvizsgalati

partnerkdnt. Nem vehetnek ism6t r6sZ az EU PIE jogszabrilyi kcitelezettsdgen alapul6

kdnyvvizsg6lat6ban a szolgriltatiis megsziintdt k<ivet<i hrirom 6v letelte etou. Egydb PIE eset6n

a jogszab6lyi kdtelezetts6gen alapul6 kdnyvvi zsgitlatot vdgz6 szemdlyek nem dolgozhatnak a

k6zdrdekl6d6sre sz6mot tart6 gazdalkod6 kdnywizsg6latdn hdt egym6st kciveto dven trll lo

kdnyvvizsgrilati partnerkent. Nem vehetnek ism6t reszt a k6zerdeklod6sre sziimot tart6

gazdrilkod6 jogszabiilyi kdtelezetts6gen alapu16 kdnyvvizsg6latiiban a szolg6ltatds megsztintdt

kdvet6 ket dv letelte elott. Az iitmeneti sztinet h6rom vagy k6tdves id6szakriban a fo audit

partner nem vehet rdsa a gazd6lkod6 kdnyvvizsgrilatriban, nem v6gezheti el a

minosdgellen6rz6st, nem egyeztethet megbiz6si munkacsopofital vag.v a vizsgdlt

gazd6lkod6val, illetve esemdnyeket illetoen. 6s mdskeppen sem belblyasolhatja krizvetlentil a

kdnyvvizsgdlat eredmdnydt. A rotrici6s el<iir6soknak val6 megfelelds elsdsorban az illetdkes

fo audit partner felel<issdge, de a HK Ad6controll Kft. bevezetett egy monitoring folyamatot

az iigyfdlportfoli6k nyomon kdvet6sdre, amely sziimon tartja a jogszabiilyi el6irrisokon

alapul6 audit sor6n ktikinb6z6 szerepben r6sZ vevo munkatdrsakat az alkalmasiig,

szakdrtelem, leterheltsdg 6s szabad kapacitiis fiiggvdny6ben, ami lehetovd teszi a fo audit

partnerek rot6ci6jet. A H K Ad6controll Kft. a tdrsasrigra vonatkoz6 c6grotiici6s

kdvetelmdnyeket is betartj a.

l



H K ADOGONTROLL Ktinyvel6 6s Kiinywizsgil6 Kft.
6055 Fels6la os, Hdrsfa utca 10.

11. A ktinyrwizsgril6 t{rsas6g 6rbev6tel6r6l szr6l6 informici6k [13. cikk (2) bekezd6s k)

pontl

A kdnyvvizsgril6 tdrsasdg 2019. 6vi besziimol6ja a 20l3l34lEU ir6nyelv 4. cikkelydnek (2)

bekezddse szerinti inform6ci6kat tartalmazza, azonban a tarsas6g ktiltin6s figyelemmel az

6tl6that6srigi kdvetelm6nyekre az 537l20l4t0U rendelet 13. cikk (2) bekezd6s k) pontja

alapjdn a teljes iirbev6telrril sz6l6 informici6kat az allbbi kateg6ria bont6sban teszi k6zzd.

a trirsasrig 2019. dvi beszamol6jriban szerepl6 drldkesitds rirbevdtele 6s

e cb hcvetclek
kdn dlatbol szdrmaz6 bevdtel
- ebbol kcizerdeklodesre szdmot tart6 gazdrilkod6 szervezetndl vdgzett
kcin 616 tev6ken SC

vVIZS

\.IZS

Megiegyz6s:

A jelen 2019. 6vi pdnztigyi kimutatiisa a k<iz6rdekl6d6sii t6rsasrig 2018. 6vi beszrimol6j6nak

audit dijdt lartalmazza, minthogy a szerzod6s alapjitn az2019. dvben kertilt kiszinnliudsra.

A 2019. evi besziimol6 audit dijat a 2020, evi beszrimol6 tartalnazza, ezet a 2019, evi

pdnziigyi kimutatiis azl nem tafialrnazza.

A t6rsasiig az egyeb szolg6ltatdsokon beliil ad6tan6csad6st, belso ellen6rz6st, oktatdst

ad6szak6rtdst v6gez. A k6z6rdekl6ddsii tarsasdgok vonatkozisiiban a kdnywizsgtil6i

szolgiiltatrison kiviil m6s egydb szolgiiltatAst nem vdgeziink.

Fels6lajos, 2020. mircits 23

HK Ad6conlol
Kfiyveld e3 Kotryvtlzsgd6 Kft.

f055 f.lrohior HiGfr u lO

Dr. H ihriLlv

Igyvezeto
HK ADOCONTROLL Kft,

8

77.358.-E Fr.

73.591.-E Ft.

- ebbol mris nem kdzdrdekloddsii tdrsas6g rdszdre nytjtott audit
szolgiiltatds

47.048.-E It

m6s szervezetnek nyrijtott. nem konyvvizsg6l6i szolg6ltatdsb6l
szdrmazo bev6telek (belso ellenorzds, kdnyvelds. oktat6s, publikrici6)

3.767.-EFt.

egydb bevdtel 397.-E Fr.
pdnziigyi mtimiiveletek bev6telei 166.-E Fr.

Jelen ritkithat6srigi nyilatkozatot aliir6k az eBr6kerhiz Befektet6si Szolg:iltat6 Zrt.

krinywizsgrilat6t el<isz6r 2014. nzleti 6v vonatkoz6srib an vdgezlek el, igy a rot6ci6ra nem volt

sziiksdg.

A.ielen dtldthat6srigi nyilatkozatot aliirok mindkdt Alapkezel6 kdnyvvizsgiilatdl a 2017. evi

beszdmolo tckintetdben r igeztdk el eloszor. igy a rotriciora nem volt sziiksdg.

6.800.-E. Fr. I

I


