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Átláthatósági jelentés (2016.)

1. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok

A társaság neve: Könyv-Profit Könyvvizsgáló Kft.
(Rövidített név: Könyv-Profit Kft.).
Működési forma: korlátolt felelősségű társaság.
A tagok száma: 2 fő.
Többségi tulajdonos: dr. Csáki Bertalan kamarai tag könyvvizsgáló (90%),
kisebbségi tulajdonos: Deák Kornélia (10%) nem könyvvizsgáló.

2. Hálózat és a hálózaton belüli jogi-szervezeti keretek bemutatása, ha a
könyvvizsgáló cég egy könyvvizsgálói hálózathoz tartozik

A társaság nem tagja hálózatnak.

3. Az irányító struktúra, szervezet leírása

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, amelynek alapvető feladata a társaság
alapvető, stratégiai ügyeiben való döntés.
A társaság irányítását mint ügyvezető, a többségi tulajdonos végzi. Az
ügyvezető feladata a társaság irányításával kapcsolatos döntések meghozatala, a
munkavállalókkal szembeni munkáltatói jogok gyakorlása, valamint a társaság
törvényes képviselete harmadik személyekkel szemben.
Feladatait a Polgári Törvénykönyvról szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó
fejezetei és a társaság „társasági szerződése” szerint, önállóan látja el.
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A társaság nem választott felügyelő bizottságot és nincs választott (külső)
könyvvizsgálója sem.

4. A belső minőségellenőrzési rendszer leírása és a legfőbb irányító vezető
nyilatkozata a rendszer működésének a hatékonyságáról

A belső minőség-ellenőrzés elsődleges célja annak biztosítása, hogy a
társaságnál folyó valamennyi könyvvizsgálat a vonatkozó szakmai előírásoknak
(standardoknak) és a jogi követelményeknek megfelelően készüljön.
Meg vagyunk győződve arról, hogy Társaságunk minőségellenőrzési rendszere
megfelel a nemzeti szabályozó szervezetek által előírt szakmai és függetlenségi
követelményeknek, s a kiadott könyvvizsgálói jelentések ezek alapján
készülnek.

5. Annak jelzése, hogy mikor volt az utolsó kamarai minőség-ellenőrzés

Társaságunknál (sikeres) kamarai minőség-ellenőrzésre eddig
novemberében, 2010. októberében és 2016. októberében került sor.

2006.

6. Azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (egyéb szervezetek)
felsorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év során,
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez:

Nincs ilyen gazdálkodó szervezet.

7. A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja,
hogy a függetlenségi megfelelés belső ellenőrzése megtörtént

A Társaság függetlenségi gyakorlata nyilatkozatokkal alátámasztott,
szabályzat szerinti, a belső ellenőrzése folyamatosan megtörtént.
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A társaság által alkalmazott függetlenségi gyakorlat révén kellő bizonyosságot
lehet nyerni arról, hogy a társaság tevékenysége a törvényeknek, a Kamara
könyvvizsgálói hivatásról szóló magatartási (etikai) szabályzatának és a Nemzeti
Könyvvizsgálói Standardok szerinti függetlenségi követelményeknek megfelel.

8. A könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló
könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló folyamatos
képzésével kapcsolatban alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat

A Társaság nevében a jogszabályi kötelezettségeken alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet ellátó kamarai tag eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara által előírt folyamatos továbbképzési követelményeknek.

9. A jelentőséget bemutató pénzügyi adatok a 2016. évben
/nettó árbevétel/

Jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálat árbevétele:
Egyéb könyvvizsgálat árbevétele:
Egyéb szolgáltatás (bérbeadás, gazd. tanácsadás) árbevétele:

10.961 e Ft,
2.053 e Ft,
2.032 e Ft.

10. Információk a jogszabályi kötelezettségeken alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgáló díjazási elveiről

A társaság díjazási elve a tevékenység speciális jellegén, a becsült
kockázatosság mértékén, emberi és dologi erőforrás igényén, valamint az
időráfordítás igényén alapul.

Budapest, 2017. március 31.

dr. Csáki Bertalan s.k.
ügyvezető
/Könyv-Profit Kft./

