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KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT
A L A P Í T Á S É V E : 1991

Átláthatósági jelentés
a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről,
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény,
valamint az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU rendelet 13. cikke alapján
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A MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. (a továbbiakban
társaság) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 55. § (1) bekezdése alapján
az alábbi átláthatósági jelentést teszi közzé.
A jelentésben szereplő adatok a MOBILCONSULT Kft. 2017. december 31-én érvényes
adatait tartalmazzák.
A MOBILCONSULT Kft. a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által nyilvántartásba vett
könyvvizsgáló társaság. A társaság cégjegyzék száma: 01-09-079760.
Kamarai nyilvántartási száma 001168.
Címe: 1106 Budapest, Fehér út 10.

a) A gazdálkodási forma és a tulajdonviszonyok bemutatása
A vállalkozás szervezeti formája: korlátolt felelősségű társaság.

A tulajdonosi szerkezet bemutatása:

Tulajdonos megnevezése

Székhely, lakcím

Szavazati arány

Sághy Andrásné

1171 Budapest, Tápióbicske u. 81/B.

151

Nagy Judit

1165 Budapest, Vak Bottyán utca 25.

151

Keskenyné Varga Gyöngyi

4031 Debrecen, Széchenyi u. 80.

1

Magyar Adél Márta

6720 Szeged, Károlyi u.4.

294

Kermix –S Bt.

1095 Budapest, Boráros tér 7/I. 2/2.

3
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A MOBILCONSULT Kft. hálózatnak nem tagja.

b) A társaság irányítása
A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek legfőbb feladata a társaság alapvető,
stratégiai ügyeiben való döntés.
A társaság ügyvezetését két ügyvezető látja el, Sághy Andrásné és Nagy Judit.
Mindketten tulajdonosok, valamint kamarai tag könyvvizsgálók, akik munkájukat
önállóan végzik. A vezető tisztségviselők feladata a cég irányításával kapcsolatos
döntések meghozatala, munkavállalókkal szembeni munkáltatói jogok gyakorlása,
valamint a társaság törvényes képviselete harmadik személyekkel szemben.

c) A társaság belső minőségellenőrzési rendszere
A MOBILCONSULT Kft. munkatársai a könyvvizsgálatot a belső minőségellenőrzési
szabályzat alapján végzik. A belső minőségellenőrzési szabályzatot a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara által kiadott mintaszabályzat alapján készítette Társaságunk.
A Társaság minőségellenőrzési szabályzata kiterjed a közérdeklődésnek kitett
társaságok könyvvizsgálatára is.
A megbízások minőségbiztosítási ellenőrzése kiterjed a megbízás elfogadásától, a
könyvvizsgálói jelentés kibocsátásáig az egész könyvvizsgálat folyamatára. Fontos
eleme, hogy könyvvizsgálói jelentés csak akkor bocsátható ki, ha a minőségellenőrzési
szabályzat szerinti belső minőségellenőrzést egy olyan könyvvizsgáló kolléga
elvégezte, aki az adott beszámoló könyvvizsgálatában tevékenyen nem vett részt.
Álláspontunk szerint a MOBILCONSULT Kft. belső minőségellenőrzési szabályzata
hatékonyan segíti elő a könyvvizsgálói munka hatékonyságát.

d) Minőségellenőrzések
Vizsgálat
éve

Vizsgáló hatóság

Vizsgált könyvvizsgáló

2010

Magyar
Könyvvizsgálói
Minőségellenőrzési Bizottsága

Kamara Nagy Judit

2012

Magyar
Könyvvizsgálói
Minőségellenőrzési Bizottsága

Kamara Sághy Andrásné

2013

Magyar
Könyvvizsgálói
Minőségellenőrzési Bizottsága

Kamara Bodnár Sándor

2014

Könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság

Nagy Judit

2016

Könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság

Nagy Judit

2017

Könyvvizsgálói közfelügyeleti hatóság

Nagy Judit, Sághy Andrásné
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e) Közérdeklődésre számot tartó ügyfeleink 2017. évben
Nutex Nyrt.
Appeninn Nyrt.
f) Nyilatkozat a függetlenségi gyakorlatról
A MOBILCONSULT Kft. belső minőségellenőrzési szabályzata tartalmazza a
függetlenség vizsgálatára vonatkozó szabályokat is. Ezen szabályok alapján
folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók
könyvvizsgálatában részt vevő munkatársaink megfelelnek-e a függetlenségi
követelményeknek. Az ezzel kapcsolatos előírásokról, szabályokról folyamatosan
tájékoztatjuk az érdekelteket. A könyvvizsgálati munkában részt vevők esetében a
megbízás elfogadásától kezdve a könyvvizsgálati munka befejezéséig vizsgáltuk, hogy
nem sérültek-e a függetlenséggel kapcsolatos követelmények. A Társaság belső
minőségellenőrzési rendszerének megfelelő működtetése alapján kijelenthető, hogy a
függetlenségi követelményeknek a MOBILCONSULT Kft. és a könyvvizsgálatban
részt vettek megfeleltek.

g)A könyvvizsgálók továbbképzése
A MOBILCONSULT Kft. nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói
tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgálók továbbképzése az alábbiak szerint
valósul meg:
• kötelező szakmai továbbképzéseken való részvétel,
• törvényi, jogszabályi változásokról szóló előadásokon, konferenciákon való
részvétel,
• cégen belüli megbeszélések, tapasztaltabb munkatársaktól munka közbeni képzés,
• a megbízások magas színvonalon történő elvégzéséhez szükséges aktuális szakmai
anyagok irodán belüli rendelkezésre állása mind folyóiratok, CD jogtár formában,
mind internet segítségével.
A fent leírt képzések biztosítják a MOBILCONSULT Kft. és a könyvvizsgálatban részt
vevők szakmai megfelelőségét.

h)A társaság fontosabb pénzügyi adatainak bemutatása
Árbevétel
Közérdeklődésre számot tartó
gazdálkodó és leánycégei
könyvvizsgálatából származó
bevétel:
Más (előbbi kategóriába nem
tartozó) szervezetek
könyvvizsgálatából származó
bevétel
Egyéb szolgáltatások bevételei
Összesen:

2017 (ezer Ft)
2016 (ezer Ft)
2015 (ezer Ft)
8.075
5.550
5.340

51.777

46.230

45.684

0
59.852

0
51.780

0
51.024
5

i) A könyvvizsgálók díjazásának elvei
A szakmai munkatársakat az egyeztetett célok elérésének, a készségek és viselkedési
normák szerint értékelik. Az értékelt készségek és viselkedési normák a minőségi
szolgáltatás nyújtása, a professzionalizmus, a szakmai tudás az elszámoltathatóság, a
problémamegoldás, kapcsolatépítés. A könyvvizsgálati szakembereknek – beleértve a
partnereket és a bejegyzett könyvvizsgálókat is – nincsenek olyan célkitűzéseik,
amelyek értelmében nem könyvvizsgálati szolgáltatások könyvvizsgálati ügyfelek
részére történő eladásáért jutalmaznák őket.

j) A könyvvizsgálók rotációjával kapcsolatban alkalmazott politika
A MOBILCONSULT Kft. belső minőségellenőrzési szabályzata tartalmazza a rotáció
vizsgálatára vonatkozó szabályokat is. Ezen szabályok alapján az ügyfél elfogadása
előtt, illetve megbízás meghosszabbítása előtt ellenőrzésre került, hogy a személyében
felelől könyvvizsgáló, illetve a könyvvizsgáló cég megfelel-e az éppen hatályos
előírásoknak.
A Társaság belső minőségellenőrzési rendszerének megfelelő működtetése alapján
kijelenthető, hogy a rotációs követelményeknek a MOBILCONSULT Kft. és a
könyvvizsgálatban részt vettek megfeleltek.
Budapest, 2018. március 26.

Nagy Judit
ügyvezető
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