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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÁSA A 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA VONATKOZÁSÁBAN
KIBOCSÁTOTT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS VISSZAVONÁSÁVAL
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1051 Budapest, Széchenyi István tér 78., Cg. 01-10-046724, a továbbiakban a Társaság) ezúton tájékoztatja t. Befektetőit a 2019. évi
beszámolója kapcsán kibocsátott könyvvizsgálói jelentés visszavonatása vonatkozásában a
Pénzügyminisztérium Számviteli és Közfelügyeleti Főosztály (a továbbiakban a Közfelügyeleti
Főosztály) részéről kapott információkról.
Tájékoztatjuk t. Befektetőinket, hogy a Közfelügyeleti Főosztály részéről Gyapjas István nem
kapott kötelezést a Társaság 2019. évi beszámolójának ismételt könyvvizsgálatára, Gyapjas István
könyvvizsgálót kizárólag a könyvvizsgálói jelentése visszavonására kötelezték. Ennek alapján a
Társaság saját hatáskörben köteles gondoskodni a könyvvizsgálat ismételt végrehajtásáról a jelentés
visszavonását követő 90 napon belül, azaz 2022. július 11. napjáig.
A Társaság – a Közfelügyeleti Főosztály által a könyvvizsgálói jelentés visszavonatására vonatkozó
részeiről kivonatolt, PM/685/10/2022. iktatószámon kibocsátott határozatának (a továbbiakban a
Határozat) indokolásában foglaltakat közzétéve – ezúton tájékoztatja t. Befektetőit a könyvvizsgálói
jelentés visszavonására kötelezés indokáról.
A Határozat Közfelügyeleti Főosztály által kivonatolt indokolása:
„(…)
A Hatóság a minőségellenőrzési eljárással összefüggésben hozott intézkedések megállapításánál
figyelembe vette a Kkt. 173/C. § (7c) bekezdésében foglaltakat.
E körben a Hatóság a Kkt. 173/C. § (7c) bekezdése alapján hivatalból mérlegelte az ügy összes
körülményét és megállapította, hogy a könyvvizsgáló a könyvvizsgálati megbízások végrehajtása
során gondatlanul járt el.
(…)
A Határozat a hivatkozott jogszabályokon, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésén alapult.
A Határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel vált véglegessé, mely az érintett
könyvvizsgáló részére 2022. április.06. napján került kézbesítésre.
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A fenti Határozat kivonat az Ákr. 33-34. §-án alapul.”
A Társaság kiemeli, hogy megteszi a szükséges lépéseket avégett, hogy a Társaság 2019. évi
beszámolójának ismételt auditálására a jogszabályok által előírt határidőn belül sor kerülhessen.

Budapest, 2022. május 5.
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