
Á T L Á T H A T Ó S Á G I  J E L E N T É S  

A HKH Consulting Számviteli Tanácsadó Kft. /Társaság/ 1993-ban kezdte meg működését. Tulajdonosa alapításkor 

három, jelenleg egy bejegyzett könyvvizsgáló. Tevékenysége során bejegyzett könyvvizsgálókat és asszisztenseket 

foglalkoztat.  

1. Alapadatok 

Név:    HKH Consulting Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Kft. 

Cím:    1132 Budapest, Váci út 34. III. 2. 

Cégjegyzékszám:  01-09-882407 

Kamarai nyilvántartási szám:  001181 

Pénzügyi intézményi bejegyzés: T-001181 

Befektetési vállalkozási bejegyzés: TBV001181 

IFRS bejegyzés:  IFRS000067 

2. Gazdálkodási forma és tulajdonviszonyok 

A Társaság korlátolt felelősségű társaságként működik. A tulajdonosi szerkezet az alábbi: 

Horváth János (003436)  90% 

Dr. Vilimi Beáta  10% 

3. A hálózat és a hálózaton belüli jogi szervezeti keretek bemutatása, ha a könyvvizsgáló cég egy könyvvizsgálói 

hálózathoz tartozik.  

A Társaság nem tagja könyvvizsgálói hálózatnak. 

4. Az irányító szervezet leírása 

A Társaság irányítását a tulajdonos-ügyvezető igazgató végzi, a taggyűlésen a szavazati arányok a tulajdoni arányoknak 

megfelelőek. A munkáltatói jogokat a munkatársak tekintetében Horváth János gyakorolja. 

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

hatékonyságáról 

A Társaság belső minőségellenőrzési rendszere standardizált. Minden évben szakmailag felülvizsgált táblarendszereken és 

az ezekből származtatott könyvvizsgálati eredményeken és dokumentáción alapszik. Megtervezett és előkészített szakmai 

eljárásaink vannak az éves zárási dokumentálás, végelszámolások, átalakulások, magyar számviteli és nemzetközi 

standardok szerinti konszolidálás szervezésére.  

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

A tulajdonos könyvvizsgáló minőségellenőrzésére 2005-ben, 2008-ban, illetve 2010-ben, közfelügyeleti ellenőrzése 2014-

ben, a két munkavállaló könyvvizsgáló minőségellenőrzésére 2011. évben került sor.  



7. Azon közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év 

során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez. 

 Bigggeorge’s-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. 

8. A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi megfelelés belső 

ellenőrzése megtörtént 

A Társaság függetlenségi gyakorlata nyilatkozatokkal alátámasztott, szabályzat szerinti, belső ellenőrzése folyamatosan 

megtörtént.  

9. 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 kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó valamennyi kamarai tag 

eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt folyamatos továbbképzési követelményeknek. Ezen túlmenően a 

könyvvizsgálók folyamatos önképzéssel, illetve előadások látogatásával fejlesztik szaktudásukat. 

A Társaság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megfelelő forrásanyag álljon a Társaság alkalmazottai rendelkezésére 

annak érdekében, hogy a szakmai naprakészséget biztosítani lehessen. 

10. A jelentőséget bemutató pénzügyi adatok 2014-2015. évben 

A Társaság 2014. évi – könyvvizsgálati szolgáltatásból eredő - árbevétele 39.050 eft., összes – nem auditált adatokon 

alapuló – árbevétele 40.709 eft. A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálatból származó árbevétele 39.050 E 

Ft. Az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásból származó árbevétele 200 E Ft.  

10. Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag 

könyvvizsgálók díjazási elveiről 

A társaság díjazási gyakorlata a tevékenység speciális jellegén, a becsült kockázat mértékén, a megbízás becsült emberi és 

dologi erőforrás, időráfordítás igényén alapul.  

 

Budapest, 2015. február 28. 

 

       Horváth János 

       Bejegyzett könyvvizsgáló 

       Ügyvezető Igazgató 

 

            

   

 


