AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÁSA A 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
VONATKOZÁSÁBAN KIBOCSÁTOTT KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉS VISSZAVONÁSÁRÓL

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István
tér 7-8., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a Társaság) ezúton tájékoztatja t. Befektetőit az
alábbiakról.
A mai napon a Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztálya (a továbbiakban
a Közfelügyeleti Főosztály) arról tájékoztatta a Társaságot, hogy a Magyar Könyvvizsgálói
Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló
2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Kkt.) 173/B. § (1) bekezdése alapján 2022. január
19-20. napján minőségellenőrzést folytatott le Gyapjas István könyvvizsgálónál.
A minőségellenőrzési eljárás eredményeként a Közfelügyeleti Főosztály Gyapjas István
könyvvizsgálót a Társaság 2019. évi éves beszámolója tekintetében 2020. április 14. napján
kibocsátott könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezte.
Gyapjas István könyvvizsgáló ugyancsak a mai napon kelt, Társaság részére eljuttatott
nyilatkozata útján arról tájékoztatta a Társaságot, hogy a Közfelügyeleti Főosztály határozata
alapján a mai nappal visszavonja a Társaság 2019. évi éves beszámolója tekintetében 2020.
április 14. napján kibocsátott könyvvizsgálói jelentését.
Gyapjas István könyvvizsgáló nyilatkozatát a jelen tájékoztatással egyidejűleg közzéteszi a
Társaság.
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Tájékoztatjuk továbbá t. Befektetőinket, hogy a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155/C.
§ szerint a jelentés visszavonását követő 90 napon belül köteles az ismételt könyvvizsgálat
elvégzéséről gondoskodni a Társaság.
Figyelemmel arra, hogy a Társaság nem kapott tájékoztatást sem a Közfelügyeleti Főosztály
értesítéséből, sem Gyapjas István nyilatkozatából a jelentés visszavonására történő kötelezés
konkrét indokáról, információkéréssel fordult mind a Közfelügyeleti Főosztály, mind Gyapjas
István felé.
A Társaság megkeresései útján kérte továbbá az arról történő tájékoztatást is, hogy Gyapjas
István könyvvizsgálónak van-e további könyvvizsgálati kötelezettsége a Társaság 2019. évi
beszámolója vonatkozásában, így a Közfelügyeleti Főosztály részéről kapott-e esetlegesen
kötelezést a Társaság 2019. évi beszámolójának ismételt könyvvizsgálatára a Kkt. 173/C. § (7)
bekezdés d) pontjában foglaltak alapján.
A hivatkozott könyvvizsgálói jelentés visszavonására kötelezés indokáról, továbbá a Társaság
részéről megismétlendő könyvvizsgálat eljárásrendjéről, így a könyvvizsgáló személye
vonatkozásában esetlegesen támasztott követelményekről kapott információkról haladéktalanul
tájékoztatni fogjuk t. Befektetőinket.

Budapest, 2022. április 12.

OTT-ONE Nyrt.
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