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E|véoeztem
Vaovonhasznosító
a SZoVA Szombathe|vi
és Városoazdá|kodásiZRT
(továbbiakban:a Társaság) méttereTt2007. évi éves böszámo|ójának a
konywizsgá|atát,
ame|yéves'beszámo|ó
- me|vbenaz eszkÖzökés
a2007. december3,1-ifordu|ónapra
e|készített
mér|eobő|
források egyező végosszegelllaq.azl
eFt, az ádizott erédmény28.306 eFt,
jóváhagyotí.oszta|ék284.00ö
eFt, a mér|eg
szeiintieredmény
nu||aforiht,
végződőévrevonatkozóeredmény-kimutatásbi|
az ezen időpontta|
és
a számvite|ipo|itikameghatározóe|emeités az egyébmagyarázőmegjegyzéseket
att.
tartaImazikiögészítő
möttertetoot
foo|a|takés a Maovarorszáoon
Az éves beszámo|ónaka számvitelitÖrvénvben
e|fooadott
á|talánosszámvite|ielvekszerinttoiténőe|Készítése
ésva|ó5.bemutatása
az rigyvezetésfe|e|őssége.
Ez a fe|e|osség
magábanfogla|jaaz akár csa|ásbó|,akár hibábó|eredő, |ényeges
hibás á||ítások-tó|
örentes éve,s beszámo|ó eIkészÍtése
és va|ós bémuíatása
fenntartását,
szempontjábó|releváns beIső elIenőrzéskiaIakítását,
bevezetését,
megfe|e|oszámvite|ipo|itikakivá|asztásátés a|ka|mazását,valamint az adott
korü|mények
közott ésszerűszámvite|ibecs|éseket.
A kÖnvvvizsoá|ófele|ősséoeaz éves beszámo|ó vé|eménvezése
az elvéozett
könyvvízsg,á|áta|apján,,vá|amint az Üz|eti je|entésés áz éves beszáfto|ó
megrterese.
ossznangJanaK
A konyvvizsgá|atota magyar Nemzeti' Konywjzsgá|ati Standardok é s a
könyvvi2sgálaTravonatkozó ], Magyarországonérvényes- törvényekés egyéb
jogs,zabálÍok
végré1
a|apjánhajtottam
A fentiek meoköveteIik.hoov meofe|e|iÜnk
bizonvos etikai követeIménveknek.
va|aminthogyá kÖnyvvizsgá|a-íterveZése
révén
ése|végzése
e|egendőésmégfe|e|ó
blzonyltéko(.szerezíúnk
a-rró|'hogy az éves böszámo|ó nem Íarta|maz|ényeges
hibás.á||ításokat.
Az e|végzett
könywizsgá|at
magábafog|a|ta
o|yane|járásokvégrehaitását,
. amelyek
-bizonyítökot
cé|ja kónyvvizs{á|ati
szerezni az éves beszámo|óban szereplő
osézegekrő|ésl(ozzététel
ekrő|.
A kivá|asztotte|járásoK beIeértveaz éves beszámo|ó akár csa|ásbó|. akár
- a
renveo
tévedésekbő|ereoo.
IeveoeseKoor
erédő,,',|é,|yg'
ges h.ibás á||ításaikockázatának fe|méréseit.
ggnek.
könyvvizsgá|ómegíté|ésétől
fÚ
uooneK.
Az éves beszámo|óhozkapcso|ódóana konvvvizsoá|ókockázatfe|mérésének
nem
cé|jaqz,.hogy.a vá||a|ko2ás
be|ső el|enőrzéséneT<
vonatkozóan
hatékonyságára
veremenyr
monoJon.
A könvwizsoá|atmaoábafoola|tatovábbáaz a|ka|mazott
számvite|ia|aoe|vek
és az
lényegesébb
y9yYe79t99
beösléseinek,
va|amintaz évesbeszámo|óbeinutatásának
eneKetesel.
Az Üz|etiie|entéssel
kapcso|atosmunkáma fent említettterÜ|etre
kor|átozódott
és
nem tartálmaztaegyéb, a Társaság nem auditá|tszámvite|inyilvántartásaibó|
|evezetettinformáciök- áttekintését.
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és
bizonvítékeIeqendő
Meoovőződésem.hoov a meoszerzettkÖnvvvizsoá|ati
ny)mega.d
ásához.
o a|apothyÚjtá könywiZsgá|ói záradék(vé|e-mé
meöíétet
Vaovonhasznosító és
A könvvvizsoá|at során a SZOVA Szombathelvi
,
Városqa2dá|kodáSiZRT éves beszámo|óiát,
.az annak részeií.és tételeit' azok
érvénvesnemzeti konvvvizsoálat
konvvé|ésiés bizonv|atia|átámasztását
és énnek a|apjáne|égendöés
fogIa|t,ak
szerint fe|ü|vizsgá|tam
starídardokban
szereztemarról,-hoqv az éves beszáino|óta ézámvite|i
meofe|e|őbizonvoésáqot
éffogadott
á|ta|ánosszámvitelie|vek
törvénybenfog|á|takés a Magyarországon
szerintkéSzíterték
e|.
Szombathelvi
a szovA
Véleménvem szerint az éyes beszámoli
Vagyontías?nosítő és VárosgazdáIkodási ZRT 2007. december 31.énfennállő
vagyoni, pénztigyi ésjövede|mi helyzetérőImegbízhatő és valós képetad.
Az üzleti jelentésaz évesbeszámoló adataival összhangban van'
2008.ápriIis02.
Szombathe|y,
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