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ArrArHerosAcr

JELENTES

Az

6tl6that6s6gi jelent6s a aMagyat I(onywizsg6l6il{amadr6f a konyrrvizsgil6i tev6kenys6g6l,
valamint a kcinywizsgit6ikozfeli.igyelett6l sz6l6 2007.6vi L)O(V. torv6ny 55. $ el6itisai szetint

k6sztilt.

A ielent6s adatai a 2075.6vte vonatkoztak.

a) It gazddlkod6si fotma 6s a tulaidonviszonyok leirdsa

A KNOW-HOW AUDIT

Ktinywizsgdl6 6s Ad6szak6t6

felel6ss6gfi tatsas6gyfotrn6bary 6s az6ta. is ebben a jogp formihan
C 6,9 egy z6k s zilma: 1 1 -09 -0 0 1,7 09
Sz6khelye: 2800 T atab Lny a, If16silg

it

Kft

1991-ben alakult korl6tolt

mrikodik.

.

23. fsz / 2.

Tulajdonosi struktura 2015. decembet 37-6n:

Tulaidonos
Hlogyk Zsazsa

kamaru tag
(000263\

70%

tulajdonos

30%

iswezet6

kamxai tag

Vitsik Ter6z

R6szesed6s m6t6ke
tulajdonos

(000328)

b) A h6t6zat 6s a hhl6zaton beliifi iogi 6s szenrezeti keretek bemutatdsa, ha a
ktinywizs

g 616

cflg egy kiinywi zs gii6i h6l6z athoz taftozik

A KNO'$7-HOI7 AUDIT I(onywizsgil6
nemz etk6 zr konyuviz

s

g

6s Ad6szak6tt6

Kft nem tafiozk

sem belfoldi sem

6I6i hLI6 z*ho z.

c) Az it6nyit6 struktfra leithsa
A'

tarcasdg tegf6bb szerve a taggy-6I6.s, amely 6vente legal6bb egyszer iil6sezik. A taggyfil6sben a
szavazai atinyok a t6,szesed6.s m&t6k6vel egyeznek meg.
A t6rsasdg operativ ntnkiljit az igyvezet6 t6nyiga, al<t on6l76 alittfist joggal rendelkezik 6s a
munk6ltat6i jogokat is gyakotolja.
Ugyvezet6: Hlogyik Zswzsa, kma:.ai tag (000263), tulajdonos. Az igyvezet6i teend6ket a
tAtsasilgon belii{ munkaviszony keret6ben liltja eL

A

tiltsasilgn6l Feliigyel6 Bizotts6g vagy Igazgat6s6g nem mrikodik.
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d) A bels6 min6s6gellen6tz6si rendszer lefuhsa 6s a vezet6 nyilatkozat^ a rendszer
miikiid6s 6nek hatdko ny s6,ght6l
T6rsas6gunk munkatirsai a konywizsg6latot aMagyar I(onywizsgdl6 KamataMin6s6gellen6tz6si

Baotts{'gfinak seg6dletei alapjiln kidolgozott, adaptillt 6s speci6lis kieg6szit6sekkel eilfitott
Min6s6gellendrz6siSzabdiyzatalapjinv6gztk.

A konywrzsg6l<1

politik6t 6s eljilrilsokat kcivet, amelyekkel az adott megbtz6sokat a
szakmai standardoknak,valamint a szabilIyozilsi 6s jogi kcivetelm6nyeknek megfelel6en vasgilIja.
tdtsas 69 olyan

A min6s6gellenlrz6sirendszet elemei, kovetelm6nyrendszere:
1) min6s6g6

r

val6 felel6ss6g

2) eikai kovetelm6nyek betattdsa
3) tigyf6lkapcsolatok 6s konkr6t megbizdsok elfogadisa
4) emberi et6forr6sok biztositilsa

6s megtart6sa

5) a megbn6s v 6grehajt6sa, telj esit6se

6)

figyelemmel kis6t6s,

a

min6s6g-ellen6z6s tapasztalatainak dokumentilisa,

hasznositisa.

Az adott iigyf6l konyrvrzsgrilatillrt felel6snek ez6tt

ohyan min6s6gellen6tz6,st kell megval6sitania,
amelyektzadottkonyr.r.tzsg6laaaalkalmazhat6ak.
Az 2I6fu6 kcinywizsg6l6 csak olyan jelent6seket bocsithat ki, amelyeket
megel6z6en a
^zt
tilrsasigbatt dolgoz6 m6sik, szintfin p6nzilgyi tnt6zm6nyi min6sit6ssel 6s gyakorlattalrcndelkez6
konywizsgilo a bels6 min6s6g-ell en6rz6s keret6ben 6ttekint.

Az iigyvezet6 ez rtton is nyilatkozilq hogy a vdlemdnye szednt a tdrcasdgndl miik6d6
belsd mindsdg ellen6zdsi tendszet megbizhaaSan 6s hatdkonyan miikddik.

e) Annak ielz6se, hogy mikor volt

az utols6 min6s6g-ellen6tz6s

A

tircas6gn6l tohifua 2017-ben v6,gzett a Magyat l{onywizsg6l6i Kamara min6s6gellen6z6sg
sot6n elv6gezte a KNOTST-HOW AUDIT Kft bels6 min6s6gellet6n6sirendszer6nek
lmelynek
6tt6kel6s6t, vafatntnt Hlogink zstzsa (000263) min6s6gellen6z6s6t is.
Mindk6t iasg6lat
min6sit6s sel zina,It,

'megfelelt"

DL

2015. decembet 31-i fordul6napta volnatkozlan,
alilbbi kiiz6rdekl6d6sre
^z kiitelezetts6gen alapul6
szhmot tatt6 gazd6lkod6k szilmdta v6.gzett iogszabdiyi
kiinywizsgil6i tev6kenys6get

Bakonyvid6ke Takat6kszci,vetkezet
Dunakanyar Takar6kszovetkez et
G6doros 6s Vid6ke Takar6kszcivetkezet
Pannon Takat6kBankZt
Pannonhalma 6s Vid6ke Takat6kszov etkezet
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Vid6ke T akarlks z iivetke z et
Sz 6cs 6ny 6s I(omy6k e T akx6kszovetkezet
S z end6rinc -O rtndnsilg T akat6ks z ovetkez et
S

zab adsz6l76s

6

s

g) A fiiggetlens6gi gyakorlatr6l sz6l6 nyilatkozat

A

a fiig$etlens6g vizsg6latira vonatkoz6
t6szletes szabhlyokat. A konywizsgillrtban r6sztvev6 tagok 6s alkalmazottak minden 6vben
valamennyi konywizsgilltt6tsasilggal osszefligg6en fiiggedens6gi nytlatkozatot tesznek.
A konywizsg6lati munk6ban t6szt vev5k eset6ben a megbiz6s elfogad6s6t6l kezdve
konyrvtzsg6lati munka befejez6s6ig vizsgiltuk, hogy nem s6riiltek-e a fiiggetlens6ggel kapcsolatos^
kcivetelm6nyek, ezen kiviii a fokozottan figyelemmel kis6ryiik a koz6rdeh6d6sre sz6mot tatt6
gazdillkod6klnLin - a tarsasilgnkn6l ezekl<tzfu6lag szovetkezeti hitelint6zetek a rctdci6 6,s az
6rb ev 6teh kod6tok b etattds Lt.
tfusas6g Min6s6gellen6rz6si szabilyzata tattalmzzza

A *irsasdg iigyvezet6le ezfiton is nyilatkozik, hogy a fiiiggetlensdgi gyakotlat mindenben
megfelel a kiilfinbdzd iogszabdlpkban, 6s a Llemzeti lftnyvuizsgilfii Standatdokban
el6itt kdve teln dnyekn ek

h) Kiinyw
A

izs g6l6k folyam ato s k6pz

6s6s6r

6l sz 616 ny ilapkoz at

politik66t felel6s igyvezet6nek folyamatosan gondoskodni kell att6l, hogy az
MKVK 6s mis elismett oktat6 t6rsas6gok LltaI szefirezett oktat6sokon a kamarat tag
konywizsgill6lgvalamnt z tdrsasilg konywizsg6l6i munkacsopottban dolgoz6 mis munkatirsai is
rendszereset r6,szt vegyenek, az el6fut kredit pontokat t6tgy,6vben megszetezz6k, valamint a
speci6lis min6sit6s6nek megfelel6 k6pz6seken a speci6lis ktedit pontokat oly m6don
megszerezz6\ hogy az tdott 6vben legalibb k6t-k6t kredittel mi46sit6senk6nt tendelkezzenek.
A tfusasig a mrnkwl,gz6shez sziiks6ges tov6bbk6pz6sekre a rnunkatdtsat rcndszereselr ellcildi,
szalcrnaj fejl6d6s6hez a szakttodalmat folyamatosan biztosiga 6p megkoveteli, hogy a munkat6rs
tilrsasilg oktat6si

szakmaiudilsdtaiogszabillyviltozilsoknakmegfelel6enaktualiz/ljz.

A

tdrsasdg iigyvezetdi'e ezrttun is nyila
oktatdspolitika megfelelf hdtteret biztosit a
asszisztensek felkdszltdse is tovdbbkipzase
eleget tettek az elditt towibbkdpz6si kdvetelmdnyeknek

t)

P6nziigyi adatok

A, tfuszsilg2}1,S. 6vi fubev6teli adatai:

Tev6kenvs6s
Konywiz

s

g

6latb 6l szLtmaz 6 fu b ev6tel

Egy6b drbev6tel

Osszesen

A

Nett6 6tbev6tel
29.487

EFt

984 E Ft

30.471E Ft

t6rsasignak 2075-ben ad6tanilcsadisi szolgilItat6sb6l szhrmaz6,bev6tele nem szirrnazott.
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D A kiinywizsgil6k

diiazhshnak elvei

A

konpwrzsg6l6k tagi jogviszonyban, illetve rnunka jogviszonyban illlnak a t6rsas6ggal,
dtiaz6sukat az 6vente felislvizsgillt, az adott 6vben elvl,gzett rnunka alapjiln megkotott
szetz6d6sek, illetve a munkaszerzSd6,s tattalmazza. A tagp jogviszonyra tekintettel a titsasigp
szetz6d6s alapi6n a nrlajdonr6sszel ardnyos osztal6k is megilletheti, de ilyen kifizet6,s a thtgy 6vben
nem tcirt6nt.

T ztabinya, 201. 6. mfucius

31

.

iigyvezetd
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