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Vezetői összefoglaló - Lényeges megállapításaink
Csatoljuk az Őrmester Nyrt. (“Társaság”) 2019. december 31-i pénzügyi kimutatásásnak
beszámolójának kapcsán elkészült kiegészítő jelentésünket a Felügyelő Bizo]ság, mint az
auditbizo]sági feladatokat ellátó testület (a továbbiakban: „Audit Bizo]ság”) számára.
Szeretnénk felhívni az Audit Bizo]ság figyelmét a következő főbb területekre:

Becslések/megítélések hiányosságai:

A könyvvizsgálat szempontjából releváns becslések esetében kiterjedt vizsgálatokat végeztünk.
Könyvvizsgálatunk során becsléssel, megítéléssel kapcsolatos jelentős hiányosságot nem

állapíto=unk meg. Minden egyéb nem jelentős tételről tájékozta]uk a menedzsmentet.

Könyvvizsgálói vélemény:

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó könyvvizsgálói véleményünk nem módosítoF, két
figyelemfelhívó megjegyzést tartalmaz.

A könyvvizsgálat minél jobb 
minőségben való 
végrehajtása vezérelt 
bennünket munkánk során. 

Fókuszunk a következő volt:

• vezetőség által tett
becslések/megítélések
szkeptikus felülvizsgálata,
különös tekintettel a
pénzügyi instrumentumok
értékelésére;

• a belső kontrollfolyamatok
alapos megismerése

• felmerülő problémák korai
azonosítása és prompt
kommunikációja

Budapest, 2020. március 10.

dr. Adorján Csaba Dr. Lakatos László Péter
Unikonto Kft. kamarai tag könyvvizsgáló

1092 Budapest, Fővám tér 8.
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Összefoglaló bemutatás

1

Üzlet és környezet 
változása: 
aznosítottuk a fő 
változásokat az 
üzletben és a tág 
környezetben, 
megterveztük a 
megfelelő 
eljárásainkat.

2

Materialitás:

a materialitási küszöb: 
9 MFt volt a pénzügyi 
kimutatásokban. 
Bemuta]uk a 2 MFt 
fölöh hibákat 
Önöknek

3

Scope: a tervezési 
dokumentáció 2019. 
július 22. dátummal 
született. E 
dokumentumot 
végig követtük, a 
könyvvizsgálati 
eljárásainkat teljes 
körűen 
végrehajtottuk.

4

Jelentős 
kockázatok: a 
kiegészítő 
jelentésben 
részletezzük 
azonosításukat és  
megállapításainkat.

5

Következtetések: a 
jelentős 
könyvvizsgálati 
kockázatokról szóló 
részt kérjük külön 
tanulmányozni.

6

További 
megállapításaink: A 
belső kontroll 
környezet releváns 
kérdéseiről, valós 
értékeléssel 
összefüggő és egyéb 
megállapításainkat 
részletezzük

7

Audit report:

ha a szükséges 
nyilatkozatok 
megszületnek, 
alapítói jóváhagyás 
meglesz, kibocsátjuk 
jelentésünket
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A könyvvizsgálat végrehajtásáért felelős 
személyek

A megbízásért felelős partner: Dr. Lakatos László Péter, kamarai tag könyvvizsgáló

Minőségbiztosító partner (nem vett részt a vizsgálatban): Dr. Lukács János, kamarai tag 
könyvvizsgáló

Részt vett a könyvvizsgálatban még: dr. Adorján Csaba (egyben az audit cég képviselője)
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Az audit ütemezése (2019. év)

Hónap VII. és X-XII. I. II-III. IV.

Évközi vizsgálat
Folyamatfelmérés, folyamatba épített 

kontrollok áttekintése, számszaki 
vizsgálatok

Év végi könyvvizsgálat
Elemző vizsgálatok

Iratok kiküldése

Számszaki vizsgálatok

Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata

Auditbizottsági külön jelentés

7



Lényeges könyvvizsgálati kockázatok

Kockázat Lényeges
Csalás 

kockázata
Becslések 

konzisztesek
Megállapítás 

audit alapján?
Kulcs-

fontosságú?

Kontrollok vezetés 
általi felülírása

Igen
Nem 

számottevő
N/A Nem volt Nem

Újramegállapítás 
utókövetése

Igen Van Megfelelő Nem volt Nem

Ingatlanok 
értékelése

Igen Nincs Megfelelő Nem volt Nem

Árbevétel Igen Van Megfelelő Nem volt Nem

Függő kötelezetts. Igen Van Megfelelő Nem volt Igen

Követelések 
értékelése

Igen Van Megfelelő Nem volt Igen

8



Lényeges 
megállapítások a 
belső kontrollokra 
vonatkozóan

A könyvvizsgálati standardok megkövetelik a
könyvvizsgálótól a belső kontrolloknak a
könyvvizsgálathoz szükséges megértését. A
könyvvizsgáló szakmai megítélésétől függ,
hogy az adott kontroll önmagában vagy egy
másik kontrollal kombinálva releváns-e a
könyvvizsgálat szempontjából. A
könyvvizsgálat szempontjából nem releváns
kontrollokat nem vizsgáltuk.

A könyvvizsgálatunk során a releváns
kontrollok megértése és tesztelése során
nem tettünk lényeges megállapításokat a
Társaság belső kontrolljaira vonatkozóan.

Megjegyzés: Nem volt könyvvizsgáltunknak célja az, a belső kontrollok

hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgáló a belső

kontrollokat azért vizsgálja, hogy a körülményekre adekvát könyvvizsgálati

eljárásokat tervezzen.
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A pénzügyi 
kimutatások 
készítésével 
kapcsolatos 

lényeges 
kérdések

A számviteli gyakorlat minőségi jellemzői:

A könyvvizsgálat során áttekintettük a Társaság által használt főbb számviteli
politikákat és a működő gyakorlatot, azok részét képező főbb becsléseket és
közzétételeket. Megállapítottuk, hogy az alkalmazott főbb számviteli politikák és
az alkalmazott gyakorlat minden lényeges tekintetben összhangban vannak az
alkalmazandó számviteli szabályokkal (számviteli törvény általános szabályai, IFRS-
ek stb.) és a vonatkozó egyéb jogszabályokkal. Vizsgáltuk, hogy a 2018. év kapcsán
végrehajtott újramegállapítások konzisztensen végig vezetésre kerültek-e.
Megállapítottuk, hogy a számviteli rendszer működése stabilizálódott.

A Vezetőséggel megvitatott lényeges kérdések:

Az Audit Bizottság részére készített kiegészítő jelentés minden olyan lényeges
kérdést tartalmaz, amelyet a könyvvizsgáló a Vezetőséggel megvitatott a
könyvvizsgálat során. A Vezetőséggel megvitattuk a vizsgálathoz kapcsolódó
kiegészítő jelentést.

Pénzügyi jelentési folyamattal kapcsolatos egyéb kérdések:

A könyvvizsgálat során nem azonosítottunk olyan a pénzügyi jelentési folyamattal
kapcsolatos olyan lényeges kérdést, amelyet az Audit Bizottság részére készített
kiegészítő jelentés máshol ne tartalmazna és a pénzügyi jelentési folyamat
felügyeletével kapcsolatban az Audit Bizottság tudomására kellene hozni.
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A vállalkozás 
folytatásának 

elvével 
kapcsolatos 

jelentéstételi 
kötelezettségünk

Az alábbiakban találhatóak a főbb megítélések azokról a főbb
eseményekről vagy feltételekről amelyeket a könyvvizsgálat során
azonosítottunk, és amelyek lényeges bizonytalanságot jelenthetnek a
Társaságnak a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos képességét
illetően és amelyeket megvitattunk, miszerint lényeges
bizonytalanságot jelentenek-e a könyvvizsgálat szempontjából.

Megítélésünk

Az Audit Bizottságnak meg kell győződnie arról, hogy a Vezetőség
megítélése a vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatban megfelelő.
A Vezetőség megítélését áttekintve a könyvvizsgálat során a
következőket rögzítjük:

A Társasággal szemben fennálló peres eljárások és büntetőjogi
intézkedések potenciális hatása a vállalkozás folytatásának az elvét
érintheti. Megállapítottuk, hogy e bizonytalanságot a Vezetés
megfelelő módon kezelte és közzétette.

Jelentéstétel

A könyvvizsgálat során egyetértettünk a Vezetőség megítélésével a
vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos bizonytalanságot
illetően, a közzététellel. A jelentésükben ezzel összefüggésben
figyelemfelhívó szakaszt szerepeltettünk. Figyelemfelhívó szakaszt
szerepeltettünk a függő kötelezettséggel összefüggésben is,
tekintettel a lehetséges nagyságrendre.
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Könyvvizsgálói 
jelentésünk

• Lényegességi küszöbérték

• A 2019. évi értéke: 9 MFt

• Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

• Követelések megtérülése

• Függő kötelezettségek prezentálása

A küszöbérték számítása során az érdekhordozók kis 
számát és a vezetés tulajdonosokkal való átfedését is 

értékeltük, illetve azt a tényt, hogy könyvvizsgálatukat 
nem első alkalommal végezzük. 

A lényegességet a társaság saját tőkéjéből 
származtattuk.
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Kulcsfontosságú
könyvvizsgálati

kérdések

A Társaság követeléseinek értékelése 

Indoklás Elvégzett eljárások

A Társaság vevőkkel szembeni

követeléseinek behajtása néha

nehézségekbe ütközik. A

vevőkövetelések értékelése esetén

vizsgálni szükséges, hogy azokból

mennyi a várhatóan megtérülő érték.

A követelések év végi értékelése

számos jelentős feltételezésen és a

menedzsment szakmai megítélésén

alapul.

A fentiekre tekintettel a

vevőkövetelések megtérülő

értékének vizsgálatát

kulcsfontosságú könyvvizsgálati

területnek tekintettük.

A vizsgálatunk során a vevőkkel

szembeni követelések esetén

vizsgáltuk a visszaigazolt

követeléseket, a könyvvizsgálat

zárásáig pénzügyileg rendezett

követeléseket. A vissza nem igazolt

és pénzügyileg nem rendezett

követelések esetén vizsgáltuk a

vevőkről rendelkezésre álló

információkat. Az értékvesztett

vevők esetén a management által

alkalmazott feltételezések

megalapozottságának a vizsgálatára

került sor.

13



Kulcsfontosságú
könyvvizsgálati

kérdések

A Társaság által közzétett függő

kötelezettségek prezentálása

A Társaság által közzétett függő

kötelezettségek prezentálása

Indoklás Elvégzett eljárások
A Társaság két eljárás miatt is függő

kötelezettséget szerepeltett a pénzügyi

kimutatásaiban, amelyek a későbbiekben

hatással lehetnek a vállalkozás vagyoni,

jövedelemi és pénzügyi helyzetére.

Tekintetbe véve a függő kötelezettségek

• nagyságrendjét

• a bizonytalanság természetét

a terület közzétételének vizsgálatát

kulcsfontosságú könyvvizsgálati területnek

tekintettük.

Vizsgáltuk, hogy az eljárások közzétételére a

követelményeknek megfelelően sor került-e, illetve

azt, hogy az eljárások során keletkezett iratokkal

összhangban vannak-e a megtett közzétételek.

Megvizsgáltuk, hogy a menedzsment e tárgykörben

tett becslései mennyiben okszerűek, illetve azt is,

hogy azok összhangban állnak-e az ügy eddigi

alakulásával.

Vizsgáltuk, hogy a függő kötelezettségekből fakadó

lényeges bizonytalanságok azonosítása megtörtént-

e és azt, hogy annak közlése mennyire világos,

kimondottan azt, hogy abból az érintett

érdekhordozók a számukra releváns

következtetéseket le tudják-e vonni.

Vizsgáltuk azt is, hogy elegendő információt tesz-e

közzé a Társaság a folyamatok alakulásáról.
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Könyvvizsgálói 
jelentésünk 

tartalma –
pénzügyi 

kimutatások

A pénzügyi kimutatásokra vonatkozó véleményünk

• Véleményünk nem módosított, két figyelemfelhívó szakasz szerepel a 
jelentésünkben

Vállalkozás folytatásának elvével kapcsolatos lényeges bizonytalanság

• Azonosítottunk olyan bizonytalanságot, amely a vállalkozás
folytatását érinti, azonban a jelenlegi helyzetben ez nem akadályozza
azt, hogy ezen elv alapján lehessen elkészíteni a pénzügyi
kimutatásokat.

Egyéb információk

• A vezetőségi jelentéssel és az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a
számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá vezetőségi
jelentés és az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy
a vezetőségi jelentés és az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve,
ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban
készült-e. Véleményünk szerint a vezetőségi jelentés és az üzleti
jelentés összhangban van a Társaság éves beszámolójával és a
vezetőségi jelentés, valamint az üzleti jelentés a számviteli törvény
előírásaival összhangban készült. A fentieken túl a Társaságról és annak
környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk
arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető
hibás közlés (lényeges hibás állítás) a vezetőségi jelentésben és az
üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás
állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
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Kiegészítő 
jelentés célja: az 

auditbizottság  
segítése

Kiegészítő jelentés tartalma

A kiegészítő jelentésünk célja, hogy segítse az Auditbizottságot abban, hogy a
vállalatirányítással kapcsolatos felelősségüket gyakorolni tudják. Ez továbbá egy
mód arra, hogy megfeleljünk az MNKS részét képező ISA 260 standardnak,
miszerint az Auditbizottságnak kommunikáljuk azokat az észrevételeinket,
amelyek a pénzügyi beszámolási folyamat felügyeletére vonatkozó felelősségük
szempontjából jelentősek és relevánsak. A kiegészítő jelentésünk tartalmazza a
kulcsfontosságú könyvvizsgálati megítélések területén elvégzett munkánk
eredményét és a pénzügyi kimutatások minőségi jellemzőinek megítélését.

Ami nem része az Audit Bizottság felé történő kommunikációnak

Ahogy Önök előtt is ismert, a könyvvizsgálatunknak nem célja minden olyan
probléma azonosítása, amely releváns lehet a Vezetőségnek. Az
Auditbizottságnak további információk lesznek szükségesek ahhoz, hogy a
vállalatirányítással kapcsolatos felelősségüket gyakorolni tudják, pl. a
Vezetőség vagy egyéb szakértők által szolgáltatott további információk.
Továbbá, a Tervezési jelentésünkben szereplő értékelést a belső kontrollokra,
illetve az üzleti kockázatokra vonatkozóan nem lehet teljeskörűnek, vagy azok
hatékonyságára vonatkozó véleménynek tekinteni, mivel ezek kizárólag a
pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatához kapcsolódó tervünk teljesítéséhez
meghatározott eljárások elvégzésén alapulnak.

Munkánk hatóköre

Megállapításainkat az éves beszámoló könyvvizsgálatának végrehajtása során
tettük. A könyvvizsgálat hatókörét az audit terv kifejtése során részleteztük.
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Felelősség korlátozása, e jelentés címzettje

Ez a jelentés kizárólag az Audit  Bizottságnak készül ezért annak  tartalmáért csak az Audit Bizottság  felé 

tartozunk felelősséggel. Az  Audit Bizottságon kívüli bármely fél  irányában kizárunk minden  felelősséget és 
kötelezettséget,  hiszen a kiegészítő jelentés nem a ő  felhasználásuk céljából készült. A  jogszabályokban 

előírt átadási  kötelezettség kivételével a  kiegészítő jelentés nem adható át  semmilyen más fél részére a  
könyvvizsgáló előzetes írásbeli  hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2020. március 10.

dr. Adorján Csaba Dr. Lakatos László Péter
Unikonto Kft. kamarai tag könyvvizsgáló
1092 Budapest, Fővám tér 8.
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Mellékletek
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Könyvvizsgálati módszertanunk

Pénzügyi kimutatás sor Vezetőség értékelési módszertana
Alkalmazott 

audit módszertan
Megjegyzés

Árbevételek A bevételt az ügylet teljesítésekor számolják e Elemző eljárások Kritikus terület

Közvetlen ráfordítások
Az összemérés elve teljesül és az allokáció a 
ráfordítások kapcsán helyes

Elemző eljárások Jelentős

Értékesítési ráfordítások
Nincs lényeges becslés, besorolás szakmai megítélést 

igényel
Elemző eljárások Jelentős

Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó Nincs lényeges becslés
Tételes 

vizsgálatok
Jelentős

Adminisztratív ráfordítások
Nincs lényeges becslés, besorolás szakmai megítélést 
igényel

Elemző eljárások Nem jelentős

Pénzügyi ráfordítások Nincs lényeges becslés Elemző eljárások Nem jelentős

Jövedelemadók Nincs jelentős becslés
Tételes 

vizsgálatok
Jelentős
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Könyvvizsgálati módszertanunk

Pénzügyi kimutatás sor Vezetőség értékelési módszertana Alkalmazott audit módszertan Megjegyzés

Pénzeszközök Bekerülési értéken (AC) Tételes vizsgálatok Jelentős

Nyereségadó követelések Bekerülési értéken Tételes vizsgálat Nem jelentős

Egyéb követelések Értékvesztéssel csökkentett Elemző eljárások Nem jelentős

Egyéb pénzügyi eszközök
Értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési 

értéken
Elemző eljárások Nem jelentős

Vevőkövetelések
Értékvesztéssel csökkentett amortizált bekerülési 

értéken
Elemző eljárások Kritikus

Készletek Könyv szerinti értéken Elemző eljárások Nem jelentős

Immateriális javak és ROU Amortizációval csökkentett bekerülési értéken Tételes vizsgálatok Jelentős

Ingatlanok, gépek és 

berendezések
Értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken Tételes vizsgálatok Jelentős
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Könyvvizsgálati módszertanunk
Pénzügyi kimutatás sor Vezetőség értékelési módszertana

Alkalmazott audit 
módszertan

Megjegyzés

Halasztott adó kötelezettség Könyv szerinti értéken Tételes vizsgálat Nem jelentős

Lízing kötelezettségek Amortizált bekerülési értéken Tételes vizsgálat Jelentős

Céltartalékok Becsült értéken, nominális Tételes vizsgálat Nem jelentős

Szállítók Amortizált bekerülési értéken Elemző eljárások Jelentős

Egyéb pénzügyi kötelezettségek Amortizált bekerülési értéken Tételes vizsgálat Jelentős

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Amortizált bekerülési értéken Elemző eljárások Jelentős

Nyereségadó kötelezettség Könyv szerinti értéken Tételes vizsgálat Nem jelentős

Saját tőke Könyv szerinti értéken Tételes vizsgálatok
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Kommunikáció és jelentéstétel

Tervezés

Auditbizottság tájékoztatása 
díjról, kockázatbecslésről 
(csalás is):

•2018. augusztus 15.

•2019. július 24.

Egyeztetés a 
menedzsmenttel és a 
számviteli szakemberekkel:

•2019. július 24.

•2019. december 16.

•2020. február 12.

•2020. március 10.

Évközi vizsgálat 
eredményei

Megbeszélve: 2019.  
december 16. 

Kritikus hiányosságot nem 
tártunk fel.

Évközi helyszíni 
vizsgálat

2019. december eleje

Záró megbeszélés: december 
16.

Év végi vizsgálat

Vezetőséggel folyamatos 
operatív egyeztetés: 2020. 
február 12. - március  10.

Záró megbeszélés: 

2020. március 10.

Jelentéstervezet bemutatása 
- auditbizottság:

2020. március 10.

IT döntés határozat:

2020. március 10.
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Csalással 
kapcsolatos 

felelősségünk 
és 

nyilatkozatok

• Felelősség: A csalások és visszaélések megelőzése és észlelése az a Vezetőség és az
Irányítással megbízott személyek felelőssége elsődlegesen, beleértve az olyan belső
kontrollok létrehozását és működtetését, amelyek biztosítják a pénzügyi jelentések
megbízhatóságát, illetve a hatékony működés mellett a jogszabályoknak való
megfelelést. Könyvvizsgálóként kellő, de nem abszolút bizonyosságot szerzünk arról,
hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás állítást, akár hibából,
akár csalásból adódóan.

• Szükséges nyilatkozatok: A vezetőségtől írásbeli megerősítést kérünk, hogy ismertesse
azon kockázat általuk való felmérésének az eredményeit, hogy az éves beszámoló csalás
következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhat, és a Vezetőségnek nincsen
tudomása csalásról vagy feltételezett csalásról amelyek a Társaságra hatással vannak. A
vezetőségtől írásbeli megerősítést kérünk továbbá, hogy a csalások és hibák megelőzése
és észlelése céljából a belső kontrollok kialakítása, bevezetése és működtetése a
Vezetőség felelőssége.

• Könyvvizsgálati eljárások: A könyvvizsgálat tervezése során az árbevétel elszámolással és
az újramegállapítás végrehajtásával, függő kötelezettségek közzétételével kapcsolatos
döntéseket, mint potenciális visszaélési kockázatot azonosítottuk azzal, hogy kis
valószínűséggel következik be tekintve a tulajdonosi kör és a menedzsment nagymértékű
egybeesését. A könyvvizsgálat során megbeszélést folytattunk a Vezetőséggel. A
megbeszélések során nem azonosítottunk olyan további jelentős csalási kockázatot,
amelyet a könyvvizsgálat során kockázatként vettünk volna figyelembe. Ezen túlmenően
áttekintettük a Vezetőség gyakorlatát a pénzügyi kimutatásokban potenciálisan meglévő
hibák csalások feltárására.
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Függetlenség: A 
hatályos szabályozás 
alapján a következő 
nyilatkozatokat kell 

tennünk az AB 
részére

Nyilatkozat a
jogszabályi
megfelelésről

Kijelentem, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:129.§-ában
megfogalmazott kizáró okok sem a Deloitte-tal, sem dr. Hruby Attila munkatársunkkal, sem 
nevezett hozzátartozóival szemben nem állnak fenn. Nyilatkozom ezenfelül, hogy a tőkepiacról 

szóló 2001. évi CXX. törvény (“Tpt.”) 358. §- ában foglalt korlátozó rendelkezések, kizáró okok sem 
a Unikontó Kft-vel, sem lejebb megnevezett Dr. Lakatos László Péter munkatársunkkal, valamint 

közeli hozzátartozóival szemben nem állnak fenn. A Tpt 358. §-ában előírt feltételeknek mint az 
Unikontó Kft., mint pedig a feljebb megnevezett Dr. Lakatos László Péter munkatársunk 
megfelelnek. Rögzítem továbbá, hogy sem az Unikontóval, sem a személyében felelős 

könyvvizsgálóval szemben nem
állnak fenn összeférhetetlenségi okok.

Budapest, 2020. március 10.

dr. Adorján Csaba
Unikontó Kft., 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Nyilatkozat a
jogszabályi
megfelelésről

Dr. Lakatos László Péter, mint a fentiek alapján az Unikontó Kft. nevében eljáró okleveles 
könyvvizsgáló kijelenti, hogy jelen nyilatkozatban meghatározott korlátozó rendelkezések, kizáró, 
valamint összeférhetetlenségi okok vele szemben nem áll fenn.

Budapest, 2020. március 10.

Dr. Lakatos László Péter
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Díjazás 2019-ben

Könyvvizsgáló nem nyújtott az
audit szolgáltatáson túlmenő
szolgáltatást az ügyfélnek, így
a releváns rendelet
korlátozásai most nem
értelmezhetőek.

Tétel Díjazás (eFt)

Pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata 3 000

Egyéb szolgáltatások 0

Összesen: 3 000
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Szakmai 
követelményeknek 

való megfelelés

Nyilatkozat a
jogszabályi
megfelelésről

Kijelentem, hogy az Unikontó, illetve a könyvvizsgálati megbízást végrehajtó 
könyvvizsgálati csapat tagjai: 
(1) Rendelkeznek a jogszabályok által előírt képesítésekkel 
(2) Megfelelő tapasztalattal rendelkeznek a könyvvizsgálat elvégzéséhez 
(3) A könyvvizsgálati munka megfelelt a hatályos belső minőségbiztosítási 

eljárásoknak 

Budapest, 2020. március 10.

dr. Adorján Csaba
Unikontó Kft., 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Külső 
minőség-
ellenőrzés 
eredménye

Dr. Lakatos László Pétermunkatársunkat legutóbb a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti
Hatóság vizsgálta, mint külső minőségellenőrzési szerv 2019-ben. A külső
minőségvizsgálat eredménye „megfelelt” lett, amely a legjobb minősítést jelenti.
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