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Nyilatkozat
kibocsatott kiinywizsgCl6i jelent6s visszavonCs5ra
A visszwonds alapja:

A Pdnzugyminiszdrium Szamviteli 4s Kozfel0ryeleti F6oszt4ly4 mint a k0nywizsg6l6i k0zfelttgyeleti feladatok
elfatdsadrt felel6s kdzfeliiryeleti hat6seg (a tovdbbiakban: ,,Kozfelugyeleti Hatds6g") 2022. tvi rendkiviili
minrisdgellendrzdsi euards keretdben, kijeldlt Kajtar Ldszld (cime: 9700 Smmbathely, Kozephegyi 0t 3.; kamarai
tagsz6m: 000269) konyvvizsg6l6n6l (a tov6bbiakban: k0nyvvizsg6l6) a Magrar Kbnywizsgal6i Kamar6r6l, a
kdnywixg6l6i tevdkenysdgr6l, valamint a konywizsg6l6i kozfel0s/eletr6l sz6ltt 2007. dvi LXXV. torvdny (a
tov6bbiakban: Kkt.) 17318. $ (l ) bekezddse alapj6n rendkfv0li minOsdgellen6rz6si eljtudst folytatott le.
A mindsCgellenorzds sor6n az OTT-ONE Nyrt. (cdgjegyzdkzAm: 0l-10446724) IFRS-ek szerint ossze6llttott
2020. Cvi Cves beszdmol6j6nak kdnywizsg6lati megbizdsa kerUll kiv6lastasra.
A min6sdgeflen6rzdsi eljdrds 2022. jriurius 10.-dn kelt PW5722/9/2022. inaf!6szAmi hatArozattal vdgz6d6tt,
amelynek sor6n az ellendrls ,,nem felelt meg" eredmdnnyel z6rult.
Az ellen6rbk zir6jelentdsukben ds a vizsgalat dokumentumaiban foglaltak figyelembevebldvel Kajtdr L6szl6
ellendrzott ksmarai tag konywizsgil6t az OTT-ONE NyrL (c6giryziksz{m: 0l-10-(X6724) tFRS-ek
szerint dsszedllitott 2020. 6vi 6ves b€szdmol6ja kapcsAn 2022. jNnudr 25. nrpjin kibocsltott k6nyvyizsg6l6i
jelentes visszavondsirs kotelezte.
A hatfuozzthozztalrfl a Kdzfeliigyeleti Hat6s6g irteslti az OTT-ONE Nyrt. t6rsas6got ds a Magyar Nemzeti Bank
Piacellen6rz€si kiemelt Intdzmdnyek Fel0gyeleti F6oszt6ly6i is.

A hat6rozatban foglaltaknak eleget tdve, a kdvetkezdk szerint
nyilstkozom:
Alulirott Krjtir L{szl6 (9700 Szombathely, Kdzdphegyi rit 3. An: SzAnyi Katalin) , minr eljAr6 konywizsgdtdja
az OTT-ONE NyrL (Cegjegj/z6ksz6ma: 0l-10-046724, SzCkhelye: l05l Budapest, Szdchenyi Is1vien tdr 7-8.)
tdrsas{gnst, az OTT-ONE Nyrt. 2020. 6vi €S/edi p€nz0$/i kimutat{saira 2022. janudr 25. napjin kibocs{tott
k0nywizsg6l6i jelentdsomet visszrvonom.
Felhivom az OTT-ONE Nyrt tdrsas6g figyelmdt, hogy gondoskodjon a f0ggetlen kdnywizsgiil6i jelentEsem
visszavondsit tartalmaz6 k6nywizsgel6i nyilatkozatom k6zz6t6tel6r6l a sz6mviteli ttirv6ny szerinti beszdmold
elektronikus fton tdn6n6 let€tbe helyezes6r6l 6s kdzz6t6tel6r6l sz6l6 77/2OO9. (tV. 28.) |RM-MeHVM-PM
egyottes rendeletben foglaltak szerint, tov6bbi t6i6koztatom, hogy a sz6mvitelr6l sz6l6 20O0. 6vi C. t6rv6nv
155/c. 5 szerlnt visszavondst kdvet6 90 napon beliil kdteles az ism6telt konywizsgdlat elv6gz6s6r6l gondoskodni.

Tekintettel arra, hogy a tisztelt Kiizfel(gyelet a fentebb hivatkozott tersasdg mind a 2019, mind a 2O2O 6vi 6ves
beszdmol6jdnak k6nywizsgClatdt nem fogadta el, ezen oknil fogva, a hivatkozott tirsasSg 2021 6vi eves
beszdmol6jdra, 2022. dprilis 19.-6n adott k6nywizsgCl6i nyilatkozatomat visszavonom.
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Kapjdk:

OTT-ONE Nyrt. 1051 Budap€st, Sz€chenyi lstv6n tdr 7-8.
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