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1.     Gazdálkodási forma és a tulajdoni viszonyok leírása 
 
 
         A Társaság korlátolt felelısségő társaságként mőködik, a többségi tulajdonos dr Mencz  

Julianna. 
 
 
2.     A hálózat és a hálózaton belüli jogi szervezeti keretek bemutatása, ha a könyvvizsgáló 

cég egy könyvvizsgálói hálózathoz tartozik. 
 
         A Társaság nem tagja egyetlen könyvvizsgálói hálózatnak sem. 
 
3.       Az irányító szervezet leírása 
 
        A Társaság irányítását a többségi tulajdonos végzi ügyvezetıként. 
 
4       A belsı minıségellenırzési rendszer leírása, és a legfıbb irányító vezetı nyilatkozata a 

rendszer mőködésének hatékonyságáról  
 
 

Belsı minıségellenırzési rendszerünk standardizált, évente szakmailag felülvizsgált 
táblarendszereken és ezekbıl származtatott könyvvizsgálati eredményeken illetve 
dokumentációkon alapul. Elıkészített szakmai eljárásaink vannak az éves zárási 
dokumentálás, végelszámolások, egyesülések és szétválások, magyar számviteli és IFRS 
szabályai szerinti konszolidálás szervezésére. Támogató anyagok segítik a beszámoló 
szervezett, szakmailag ellenırzött leltárainak összeállítását. Belsı minıség ellenırzési 
rendszerünk a Magyar Könyvvizsgálói Kamara minıségellenırzési bizottságának 
2007.évi ellenırzésekor bevizsgált, elfogadott, véleményünk szerint hatékony.  

 
5.     Utolsó kamarai minıség-ellenırzés idıpontja 
 

                 A 2005. és 2006. évek kamarai minıségellenırzésére 2007. december 10-én került sor. 
 
 
6.   Azon közérdeklıdésre számot tartó vállalkozások felsorolása, amelyek számára a       

könyvvizsgáló cég az üzleti év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 
tevékenységet végzett 

 
- GENESIS ENERGY Nyrt – egyedi éves beszámoló 
 

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

 
        Társaságunknak nincs alkalmazottja. 

 



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

 
         Társaságunk nevében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói 

tevékenységet ellátó kamarai tag, dr Mencz Julianna (kamarai szám: 003299) eleget tesz 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által elıírt folyamatos továbbképzési 
követelményeknek.    

 
          
9.      A jelentıséget bemutató pénzügyi adatok (2009) 
 
         Megnevezés                                                                                                  eFt 
 
         Beszámolók jogszabályi kötelezettségén alapuló vizsgálata                 14.785 
         Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások                                                   0   
         Összes  árbevétel                                                                                  14.785 
         
  
10.   Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzı 

kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának elveirıl 
 
         Társaságunk díjazási gyakorlatának alapja a munka és dologi erıforrás igénye, 

figyelembe véve a megbízás által felvállalt kockázatokat is. 
 
 
 
 
                                                                                                                       Dr Mencz Julianna 
                                                                                                                             ügyvezetı 
 
         Budapest, 2010. június 1. 
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