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Nyilatkoz8t
kibocsCtott ktinywizsgCl6i jelent6s visszavon6sdra
A visszavonds alopja:

A Pdnzilryminisztdrium SzAmviteli 6s Kdzfeluryeleti F6osz6ly4 mint a konyvvizsg6l6i kozfeltlgyeleti feladatok

ellet6s6drt felelos kdzfelus/eleti hat6s6g (a tov6bbiakban: ,,Kozfeliigyeleti Hat6s6g") 2022. €vi rendkivtili

mindsdgellen$rzdsi eljirds keretdben, kijeldlt Kajt6r Ldszl6 (cime: 9700 Szombathely, K0zdphegyi tlt 3.; kamarai

tagsz6m: 000269) k6nywizsg6l6n6l (a tov6bbiakban: k0nywizsg6t6) a Maryar Kbnywixg6l6i Kamartudl' a

k6nyvvixgril6i tevCkenysCgr6l, valamint a kdnywizsgdl6i k0zfelUryeletr6l sz6l6 2OO7. dvi LXXV. tOrvdny (a

tov6bbiakban: Kkt.) 17318. g (l) bekezddse alapj6n rendklwli minosCgellenrirzisi eljardst folytatott le.

A min6sCgellen6rz6s sor6n az OTT-ONE Nyrt. (cdgjegyzdkszAm: 0l-10-046724) IFRS-ek szerint 0ssz€6llitott

2020. Cvi Cves besz6mol6j6nak konywixg6lati megbiz6sa kertllt kiv6lasztasra.

A min6sdgeffen6rzCsi eljfir{s 2022. junius 10.-dn kelt PW5722/92022. ikt fiszAmit haterozattal vdgz6d0tt,

amelynek sordn az ellenorzds ,,nem felelt meg" eredmdnnyel zdrult.
Az ellen6rdk zdr6jelentdsukb€n 6s a vizsg6lat dokumentumaiban foglaltak figyelembevdteldvel Kajtdr LAszld

ellenorzott kam|ni tag kdnywizsgll6t rz Om-ONE Nyrt (cdgies/z6kszAmz 0l'10-,046724) IFRS-ek
szerint osszeAllltott 2020. 6vi 6ves beszimol6ja kapcs{n 2022. jrnu6r 25. napjin kibocsitott k0rywizsg6l6i
jelentes vfuszevonfs{rr kotelezte.
A hatfuoz thoz,iak6l a Kozfel0gyeleti Hat6s6g drteslti az OTT-ONE Nyrt. tarsasdgot ds a Magyar Nemzeti Bank
Piacellen6rzdsi kiemelt lntCzndnyek Felugyeleti F6oszt6ly6t is.

A hatarozatban foglaltaknak eleget tdve, a kovetkezok szerint
nyllatkozom:
Alulfrott Krjt{r L{szl6 (9700 Szombathely, Kdzdphegyi rit 3. An: Sz6nyi Katalin) , mint eljAr6 konyvvizsg{l6jr
az OTT-ONE Nyrt (Ce&iegyzdksz6ma: 0l-10{46724, Szdkhelye: l05l Budapest, Sz6chenyi Istv6n tdr 7-8.)
t{rsrs{gnak, az OTT-ONE Nyrt- 2020.6vi egyedi pdnzflryi kimutatisaira 2022.janu{r25. napjdn kibocaitott
kdnywizsg{16i jelent6semet visszsvonom.
Felhivom az OTTONE Nyrt t6rsasdg figyelmet, hogy gondoskodlon a ftiggetlen kijnywizsgiil6i ielent6sem
visszavonasdt tartalmaz6 kdnywizsgdl6i nyilatkozatom kdzz6tetel6r6l a szSmviteli tdrveny szerinti beszSmol6

elektronikus riton tdrt6n6 letdtbe helyez6s6r6l 6s kdzz6tetel6r6l sz6l6 LL12009. (lV. 28.) IRM-MeHVM-PM

egyUttes rendeletben foglaltak szerint, tovSbba tdj6koztatom, hogy a szSmvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv€ny

155/C. 5 szerint visszavondst ktivetd 90 napon belol kdteles az ism6telt ktinywizsgdlat elv68z6ser6l gondoskod ni.

Tekintettel arra, hogy a Tisztelt Kozfeliigyelet a fentebb hivatkozott t5rsasCg mind a 2019, mind a 2020 6vi 6ves

beszdmot6j6nak kdnywizsgClatdt nem fogadta el, ezen okn6l fogva, a hivatkozott t6rsas6g 2021 6vi 6ves

besz6mol6iira, 2022. Cprilis 19.-6n adott kiinywizsg6l6i nyilatkozatomat visszavonom.
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Kapjiik:
OTT-ONE NyrL l05l Budap€st, Szcchenyi lstvdn ter 7-8.
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