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A Fels6-Bicska Vid6kfejleszt6si Nonprofit Kft tulajdonosai rfiszfire

Elv6gezttik a Fels6-B6cska Vid6kfejleszt6si Nonprofit Kft mell6kelt 2010. 6vi 6ves
beszSmol6janak a kcinywizsgillatht, amely 6ves besz6mol6 a 2010. december 31-i
fordul6napra elk6szitett m6rlegb6l -melyben az eszkdzdk 6s fon6sok egyezl v6g<isszege
47.I85.e Ft, a m6rlegszerinti eredm6ny 3.021 e Ft, nyeres6g- az ezen id6pontrav6gzbd6 6we
vonatkoz6 eredm6ny kimutat6sb6l 6s a szSmviteli politika meghatfuoz6 elemeit 6s az egyeh
magya#n6megSegyzlsekettartalmaz6kiegeszrtlmell6kletb6lSll.

Az 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrv6nyben foglaltak 6s a Magyarorczilgon elfogadott
6ltalanos sz6mviteli elvek szerint tcirt6n6 elk6szit6se 6s val6s bemutat6sa az igyvezetls
felel6ss6ge. Ez a felel6ss6g magilban foglalja az akfir csal6sb6l, akdr hrbih6l ered6, l6nyeges
hib6s 6llit6sokt6l mentes 6ves besz6mol6 elk6szit6se 6s val6s bemutat6sa szempontj6b6l
relev6ns bels6 ellen6rz6s kialakitilsat, bevezet6s6t, fenntart6sdt, megfelel6 sz6mviteli politika
kiv6laszt6s6t 6s alkalmazhsSt, valamint az adott kcirtilm6nyek k<iz<itt 6sszerii sz6mviteli
becs16seket.

A k<inywizsghL6 felel6ss6ge az 6ves besz6mol6 v6lem6nyezdse az elvegzett kdnywizsg6lat
alapjin, valamint azizleti jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 dsszhangjanak a megit6l6se.

A kdnywizsgillatot a magyar Nemzeti Kcinywizsgillati Standardok 6s a kcinywizsghlatra
vonatkoz6 -Magyarorszhgon 6rv6nyes- tdrv6nyek 6s egy6b jogszabilyok alapj6n hajtottuk
v6gre. A fentiek megkcivetelik, hogy megfeleljiink bizonyos etikai kcivetelm6nyeknek,
valamint hogy a kdnywizsgiiat tewez6se 6s elv6gz6se r6v6n elegend6 ds megfelel6
bizonyt5kot szerezziink arr6l, hogy az 6ves besz5mol6 nem tartalmaz l6nyeges hib6s
611it6sokat.

Az elvlgzett kdnywizsgillat magdban foglalta olyan eljar6sok v6grehajt6sht, amelyek c6Ija
ktinywizsg6lati bizonyit6kot szerczri az 6ves besziimol6ban szerepl6 dsszegekr6l 6s
klzzetetelekr6l. A kivdlasztott eljilrdsok, bele6rtve az 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, aktr
t6ved6sekb6l ered6, l6nyeges hibds 6llftSsai kockinatfnak felm6r6seit, a krinywizsghl6
megit6l6s6t6l fiiggnek. Az 6ves beszrimol6hoz kapcsol6d6an a krinywizsg6l6
kockinatfelm6r6s6nek nem c61ja, hogy a villlalkozSs bels6 ellen6rz6s6nek hatdkonys6g6ra
vonatkoz6an v61em6nyt mondj on.
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A ktinywizsgillat magilban foglalta tovihbS az alkalmazott szitmviteli alapelvek 6s aziigyvezet6s l6nyegesebb becsl6seinek, valamint az 6ves besz6mol6 bemutat6sanak 6rt6kel6s6t.Az inreti jelent6ssel kapcsolatos munkiink a fent emlftett teniletre korl[tozodott 6s nemtattalmazta egy6b, a Tfusasilg nem auditillt szilmviteli nyilvantart6saib6l levezetettinform6ci6k 6ttekint6s6t. Meggy6z6d6stink,. hogy a megszerzett k<inywizsg 6tati bizonyit6kelegend6 6s megfelel6 alapot nfu1t akrinywizsgZi oi zar{aeu(v6lem6ny) i"{iaeranor.

K0nywizsg6l6i v6lem6ny:
A kdnywizsgillat sor6n a Fels6-B6cska vid6kfejleszt6si Nonprofit Kft 6ves beszhmolojfrt,annak r'szeit 6s t6teleit, azok kcinyvel6si 6s bizonylati ali$dmasztksilt az 6rv6nyes nemzetiktinywizsgdlati standardokban foglaltak szerint feliiiviogart"r., 6s ennek alapj1nelegend6 6smegfelel6 bizonyossiigot szerezttink arr6l, hogy az lves"beszrimol6 t a szamiiteli tcirv6nybenfoglaltak 6s a Magyarotszhgon elfogadott attuanos szdmviteli elvek szerint k6szitett6k el.vdlemdnytink szerint az 6ves beszrimol6 a Fels6-B6cska vid6kfejleszt6si Nonprofit Kft.2010' december 3l-67r fenn6ll6 vagyoni, pdnzngyi 6s jcivedelmi helyzeter1l megbizhat6 6sval6s k6pet ad. Az tizleti jelent6s az 6ves ueszamoio adaiuvalcisszhangban van.

B6csalm6s, 201 l. mhjus 24
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