
 

Átláthatósági jelentés  

a 2016. december 31-én végződött 

üzleti évre 

 

 

 

Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai 

Szolgáltató zrt. 

www.csacszrt.hu 

 



1. Bevezetés                    

2. Gazdálkodási forma és tulajdonosi viszonyok      

3. Alapítói bemutatkozás               

4. Vállalatirányítás 

5. Belső minőségellenőrzési rendszer 

6. Legutóbbi független minőségellenőrzés dátuma 

7. A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat 

8. Képzések 

9. Pénzügyi adatok 

10. A kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának alapja 

11. Közérdeklődésre számot tartó ügyfeleink 

Tartalom 

 Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt.  

Átláthatósági jelentés 2 



1. Bevezetés 

Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt.  

Átláthatósági jelentés 3 

A Cs.A.Cs zrt. munka-

társaiként elkötelezett 

hívei vagyunk a kimagas-

ló minőségű, megbízha-

tó munkavégzésnek, 

mellyel célunk, hogy bi-

zalmat építsünk és tart-

sunk leendő, illetve meg-

lévő ügyfeleink körében, 

valamint  az, hogy a 

könyvvizsgálat, átalaku-

lások, adótanácsadás, és 

az egyéb általunk végzett 

tevékenységek területén 

magas színvonalú  szol-

gáltatásokat nyújtsunk. 

Bízunk benne, hogy a 

jelentésben közzétett in-

formációk erősítik a bi-

zalmat Társaságunk  irá-

nyába. A Cs.A.Cs 

Könyvvizsgáló és Infor-

matikai Szolgáltató zrt. 

( a  t o v á b b i a k b a n : 

Cs.A.Cs™, máshol Tár-

saság) a közérdeklődésre 

számot tartó gazdálkodó 

egységek jogszabályban 

előírt könyvvizsgálatát 

szabályozó Európai Par-

lament és Tanács 

537/2014/EU rendelet-

ének 13-as cikke alapján 

közzéteszi átláthatósági 

jelentését. 



A Cs.A.Cs™ Magyarországon létrehozott és bejegyzett cégként működik (székhely: 

5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22., cégjegyzékszám: 04-10-001631), mely gazdálko-

dási formáját tekintve zártkörűen működő részvénytársaság. A Ptk. 3:246. § (1) be-

kezdése szerint a részvényes a részvénytársasággal szemben részvényesi jogait akkor 

gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyv 2016. decem-

ber 31-i állapota szerint nem tartalmaz bejegyzést. 

 

2. Gazdálkodási forma és tulajdonosi viszonyok 
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3. Alapítói bemutatkozás 

tek stb.) lát el könyvvizs-

gálati feladatokat, mind-

amellett, hogy gazdasági 

társaságok átalakulásá-

ban, valamint számos és 

igen jelentős európai uni-

ós támogatás pénzügyi 

elszámolásának felülvizs-

gálatában is közreműkö-

dünk. A zrt. fő tevékeny-

ségi köre „Számviteli, 

könyvvizsgálói, adószak-

értői tevékenység”. A 

Cs.A.Cs™ a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamará-

nál bejegyzett cégként 

működik, nyilvántartási 

száma: 002653. Rendel-

kezik a Magyar Könyv-

vizsgálói Kamara által 

kiadott költségvetési, 

pénzintézeti, valamint 

IFRS minősítéssel. Fel-

adatunkat a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamará-

ról, a könyvvizsgálói te-

vékenységről, valamint a 

könyvvizsgálói közfel-

ügyeletről szóló 2007. évi 

LXXV. törvény és annak 

módosításainak megfele-

lően látjuk el.  

A Társaságunk 2009-ben 

alakult. Alapító atyja és az 

első cégvezetője Cséffai 

János okleveles könyvvizs-

gáló. A zrt. tevékenysége a 

kezdeti időszakban a költ-

ségvetési szervezeteknél 

végzett belső ellenőrzési 

munkában teljesedett 

ki; ma már azonban a gaz-

dasági élet legkülönfélébb 

területein (szállítmányozás, 

szolgáltató és kereskedelmi 

társaságok, önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társa-

s á g o k ,  p é n z i n t é z e -

Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt.  

Átláthatósági jelentés 5 

DR. CSÉFFAI ATTILA CSABA 

alapító, jogi előadó (Head of Legal)  

 



Társaságunk legfőbb 

szerve a Közgyűlés, 

amely a részvényesek 

összességéből áll, és 

mely évente legalább 

egy alkalommal ülése-

zik. A Közgyűlés a  

Cs.A.Cs™ döntéshozó 

szerve, melynek feladata 

a zrt. stratégiájának 

meghatározása, az alap-

vető üzleti és személyi 

kérdésekben való dön-

téshozatal, a  rövid és 

hosszú távú célok meg-

határozása. 

 

A Cs.A.Cs zrt. ügyveze-

tését az Igazgatóság lát-

ja el, melynek 2016. de-

cember 31-én tagjai: 

 Seres Péter, az 

Igazgatóság elnö-

ke, 

 Kendra Ágnes,  

szakmai igazgató, 

valamint 

 Pauló-Gábor Szil-

via, általános igaz-

gató. 

Az Igazgatóság tagjai 

valamennyien könyv-

vizsgálók, akik munká-

jukat önállóan végzik. A 

vezető tisztségviselők 

feladata a cég irányításá-

val kapcsolatos dönté-

sek meghozatala, a 

munkavállalókkal szem-

beni munkáltatói jogok 

gyakorlása, valamint a 

zrt. törvényes képvisele-

te harmadik személyek-

kel szemben. 

A Cs.A.Cs™-nál há-

romtagú Felügyelőbi-

zottság működik, mely-

nek feladata az Igazgat-

óság ellenőrzése, mely 

tevékenység nem kifelé, 

hanem befelé irányul, 

munkáját a Társaság ér-

dekében végzi. A Felü-

gyelőbizottság tagjai az 

alább megnevezett sze-

mélyek: 

 dr. Cséffai Attila 

Csaba, a Bizottság 

elnöke, 

 Cséffai Norbert 

Iván, valamint 

 Eperjesi Dávid. 

 

4. Vállalatirányítás 
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2011. év folyamán a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Minőségellenőrzési Bizottsága a 

Társaság jogelődjénél és számos könyvvizsgálónknál minőségellenőrzési eljárást haj-

tott végre, melynek során mind a Társaság belső minőségellenőrzési rendszere, mind 

az ellenőrzésen átesett könyvvizsgálók „megfelelt” (a legmagasabb elérhető szint) mi-

nősítést kaptak. 

6. Legutóbbi független minőségellenőrzés dátuma 

5. Belső minőségellenőrzési rendszer 

bízások teljesítésére, do-

kumentálására, valamint 

nyomon követésére vo-

natkozó szabályokat.  

 

A megbízások minőség-

biztosítási ellenőrzése ki-

terjed a megbízás elfoga-

dásától, az egész könyv-

vizsgálat folyamatán ke-

resztül, a könyvvizsgálói 

jelentés kibocsátásáig.  

Többek között a közér-

deklődésre számot tartó 

társaságoknál fontos ele-

me, hogy könyvvizsgálói 

jelentés csak akkor bo-

csátható ki, ha a minő-

ségellenőrzési szabályzat 

szerinti belső minőségel-

lenőrzést egy olyan 

könyvvizsgáló kolléga vé-

gezte el, aki az adott be-

számoló könyvvizsgálatá-

ban tevékenyen nem vett 

részt. 

 

Álláspontunk szerint a 

Cs.A.Cs zrt. belső minő-

ségellenőrzési szabályzata 

hatékonyan segíti elő a 

könyvvizsgálói munka 

eredményességét. 

A Cs.A.Cs zrt. munkatár-

sai a könyvvizsgálatot a 

belső minőségellenőrzési 

szabályzat alapján végzik. 

A belső minőségellenőrzé-

si szabályzatot a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara 

által kiadott mintaszabály-

zat alapján készítette Tár-

saságunk. Szabályzatunk 

tartalmazza a minőségel-

lenőrzési rendszer irányítá-

sára, az etikai követelmé-

nyekre, a humán erőforrá-

sokra, az ügyfél-és megbí-

zások elfogadására, fenn-

tartására, valamint a meg-
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A Cs.A.Cs zrt. belső mi-

nőségellenőrzési sza-

bályzata tartalmazza a 

függetlenség vizsgálatá-

ra vonatkozó szabályo-

kat is. Ezen szabályok 

alapján folyamatosan 

figyelemmel kísérjük, 

hogy a közérdeklődésre 

számot tartó gazdálko-

dók könyvvizsgálatában 

részt vevő munkatársa-

ink megfelelnek-e a füg-

getlenségi követelmé-

nyeknek. Az ezzel kap-

csolatos előírásokról, 

szabályokról folyamato-

san tájékoztatjuk az ér-

dekelteket. A könyv-

vizsgálati munkában 

részt vevők esetében a 

megbízás elfogadásától 

kezdve a könyvvizsgála-

ti munka befejezéséig 

vizsgáljuk, hogy ne sé-

rüljenek a függetlenség-

gel kapcsolatos követel-

mények. A Társaság 

belső minőségellenőrzé-

si rendszerének megfe-

lelő működtetése alap-

ján kijelenthető, hogy a 

függetlenségi követel-

ményeknek a Cs.A.Cs 

zrt. és a könyvvizsgálat-

ban részt vettek megfe-

lelnek. 

7. A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat 
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8. Képzések 

A Cs.A.Cs zrt. nevében 

jogszabályi kötelezettsé-

gen alapuló könyvvizsgá-

lói tevékenységet ellátó 

kamarai tag könyvvizsgá-

lók továbbképzésére 

nagy hangsúlyt fektetünk, 

hiszen a minőségi, meg-

bízható munkavégzés 

alapja a biztos, naprakész 

szakmai tudás. Könyv-

vizsgálóink egyrészt a 

Magyar Könyvvizsgáló 

Kamara által szervezett 

kötelező szakmai tovább-

képzéseken, a törvényi, 

jogszabályi változásokról 

szóló előadásokon, kon-

ferenciákon, e-learning 

oktatásokon vesznek 

részt, valamint a cégen 

belül tartott értekezletek 

során, illetve a munka-

végzés folyamata közben 

a tapasztaltabb könyv-

vizsgálóinktól szerzett 

tudással is folyamatosan 

fejlesztik meglévő isme-

reteiket. Az aktuális szak-

mai anyagok a Társaság 

központi irodájában a 

munkavállalók rendelke-

zésére állnak folyóiratok 

formájában, jogtár hasz-

nálati lehetőséggel, de 

online is lehetőségük van 

azokhoz az anyagokhoz 

hozzáférni, amelyek a 

minőségi munkavégzést 

elősegítik. 

Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató zrt.  

Átláthatósági jelentés 9 



A társaság fontosabb pénzügyi adatainak bemutatása  

 

9. Pénzügyi adatok 
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Árbevétel 2016  (ezer Ft) 

Könyvvizsgálati bevételek 3 971 

Egyéb bevételek 10 232  

Összesen 14 203 



 

Kelt: Békéscsaba, 2017. április 10. napján 
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10. A kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának alapja 

Társaságunk a szakmai 

munkatársakat az egyez-

tetett célok elérése, vala-

mint a készségek és visel-

kedési normák alapján 

értékeli, melyek a minő-

ségi szolgáltatásnyújtás, a 

professzionalizmus, a 

szakmai tudás, az elszá-

moltathatóság, a problé-

mamegoldás, valamint a 

kapcsolatépítés.  

Javadalmazási Politikánk 

megalkotásával és alkal-

mazásával célunk, hogy a 

munkavállalók érdekei 

összhangba kerüljenek a 

Társaság hosszú távú ér-

dekeivel, céljaival, egy-

szersmind értékeivel, ez-

zel is elősegítve a haté-

kony és eredményes 

munkavégzést. A javadal-

mazási rendszer keretén 

belül teljesítményértékelő 

szoftver segítségével pon-

tozzuk a kollégák pro-

duktivitását, akik az év 

végére kialakult pont-

szám alapján maguk hatá-

rozzák meg az igénybe 

kívánt venni juttatások 

formáját, melyek lehet-

nek béren kívüli juttatá-

sok, egyéb vállalati jutta-

tások, adómentes juttatá-

sok, valamint prémium. 

11. Közérdeklődésre számot tartó ügyfeleink 

PAULÓ-GÁBOR SZILVIA 
 

igazgató 

Közérdeklődésre számot tartó ügyfeleink 

• Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

• Nordtelekom nyrt. 


