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Fii ggefl en Kiinywizsgfl6i Jelent6s
A Fels6-Bdcska vid6kfejleszt6si Nonplofit Kft tulajdonosai r6sz6re

Elvdgezttik a Fels6-B6cska-vid6kfejleszt6si Nonprofit Kft melldkelt 200g. 6vi egyszenisftett6ves besz6mol6i6luk a kcinywiisgillatdt, u*"lt besz6mol6 a 200g. december 31-ifordul6napra elicdsziteu mdrlegb6i -melyben az iszkoz.ok ds forr6s ok egyez6 v6gcisszege13'965 eFt, a m6rleg szerinti 
"tta-etty 

-isl 
"ptu.ro"reg- 

az ezenid6pontra vegz6d6 evrevonatkoz6 eredm6ny kimutatdsb6l 6s a jelent6s szrirnvitJti politik6k ciirr"ro4aa, 6t 6s aze gydb magy ar in6 me gs e gy zes eket tartal maz6 t i", ge rri;6 ^ell dkl etb 61 61.

Az 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli.tcirv6nyben foglaltak 6s_ a Magyaro rczkgonelfogadottiiltal6nos szSmviteli elvek szerint tcirt6n6 elk6szit6"se 6s val6s beiiutat6sa az igyvezetdsfelei6ssdge ' Ez a felel6ss6g magilbanfoglalja * uuiit"l6sb6l, aktu hib6b61 ered6, l6nyegeshib6s 6llit6sokt6l mentes 6ves besz6molo elk*szites"-6, val6s bemrtiliru szempontjrib6lrelev6ns bels6 ellen orzds kialal<itfu,ii-, bevezetds6 t, {"*rtmas6t, megfel el6 s-z6mviteli politika
f:::i:::ffl 

es atkatmazdsdt, vatamint az aaoit kortilmdnyek iorott J*r.ru szrrnviteri

frffiJ[?]Zin*,X:ss6ge 
az esvszerijsitett 6ves besz6mot6 v6tem6 nyeztse az etvtgzett

A kcinywizsgillatot a magyat Nemzeti K<inywizs ghlati Standardok 6s a k6nyv vizsgfl.atravonatkoz6 -Magyarorsz,ilgon 6rv6nyes- tdrv6nyek Es egy6b jogszabllyok alapjinhajtottukv6gre' A fentiek megkewetell!, hogy megfeleljiink 6ironyo, etikai kcjvetelm6nyeknek,valamint hogy a kdnywizsgillat tJrvezosJ es 
"elvegzese 

r6v6n elegend6 6s megfelel6

li,l;*H*:t 
szerczziink an6l, hogv az 6ves beszrinoto nem tartalir -- t6ny"gs hib6s

Az elv'gzett kcinywizsgtlat magfhan.foglalta olyan elj6r6sok v6grehajt6s 6t, arnelyek c6ljakcinywizsgSlati bizonyftdkot sl,erezni * 6ves beszamoloban szerepl6 dsszegekr6l 6skdzzetetelela6l' A kiv.6lasztott eljiir6sok, beledrtve az e-gyszerksitett 6ves beszamol6 akarcsaliisb6l, akat tdveddsekb6l .r"i6, l6"i.g"r-h*ib6J"aiilarui kockinatfnak f'elm6r6seit, akcinyvvizsgSl6 meg1t6l6s6t6l ftiggnek. Az egyszenisitett Jves besz6mol6hoz kapcsol6d6an aktinyvvizsgill6 kockazatfelmdrdiZnek nem 
*riu, hogy a vfllalkoz6s bels6 ellendrz.s.nekhat6konys6giira vonatk oz6anv6lem6nyt mondi on.
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A kcinyvvizsgillat magihan foglalta tov(hbh az alkalmazott szftmviteli alapelvek 6s az
ugyvezetds l6nyegesebb becsldseinek, valamint M egyszelisftett 6ves beszilmol6
bemutat6s6nak 6rt6kel6sdt. Meggy6z6d6stink, hogy u ̂ gstorett kcinyw izsg1lati bizonyitek
elegend6 6s megfelelo alapotnyqtakdnywizsgilOiruruaek (v6lem6nfl me{adhs6hoz.

Zhrad.6k:
A kdnywizsgillat sor6n a Fels6-B6cska Viddkfejlesztdsi Nonprofit Kft egyszertisftett 6ves
besz6mol6j frt, annak rlszeit 6s t6teleit, azok kbnyvel6si 6s bizonylati iittirmaszt;s1t az
6rv6nyes nemzeti kcinywizsgfiati standardokban foglaltak szerint feirilvizsg6ltuk, 6s ennek
alapjan elegend6 6s megfelel6 bizonyoss6got rr"r.r1.ink a'61, hogy u, 

"g!,rr"nisitett 
6ves

besz6mol6t a szirrliteli tcirv6nyben foglaltai< 6s a Magyarorr"igon elfigadott 6ltal6nos
szhmviteli elvek szerint k6szitett6k el. V6lemdnytink szerint az egyszerisitett 6ves beszrimol6
a Fels6-BScska Vid6kfejleszt6si Nonprofit Kft 2008. december 31-6n fenn6ll6 vagyoni,
penzigyi 6s jdvedelmihelyzeterolmegbizhat6 6s val6s k6pet ad.

B6csalm6s, 2009. m6ius 05.

Nercz tr'erenc
iigyvezet6

R6gel Kdnywizsg6i6 Kft
6500 Baja De6k F. u. 9.
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