
Független Könyvvizsgálói Jelentés 

A Vámospércs -  Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft tulajdonosainak! 

Elvégeztük a Vámospércs- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft ( 4287 

Vámospércs, Béke utca 1.) mellékelt 2010. évi egyszer�sített éves beszámolójának a 

könyvvizsgálatát, amely egyszer�sített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra 

elkészített mérlegb�l – melyben az eszközök és források egyez� végösszege 431.782  E Ft, a 

mérleg szerinti eredmény 64.224 E Ft nyereség és az ezen id�ponttal végz�d� évre vonatkozó 

eredménykimutatásból, valamint kiegészít� mellékletb�l áll. 

Az egyszer�sített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon 

elfogadott általános számviteli elvek szerint történ� elkészítése és valós bemutatása az 

ügyvezetés felel�ssége. Ez a felel�sség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából 

ered�, lényeges hibás állításoktól mentes egyszer�sített éves beszámoló elkészítése és valós 

bemutatása szempontjából releváns bels� ellen�rzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a 

megfelel� számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények 

között ésszer� számviteli becslések elkészítését. 

A mi felel�sségünk az egyszer�sített éves beszámoló véleményezése az elvégzett 

könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és 

a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok 

alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai 

követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, 

hogy kell� bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszer�sített éves beszámoló nem 

tartalmaz lényeges hibás állításokat. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszer�sített éves beszámolóban szerepl�

összegekr�l és közzétételekr�l. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszer�sített éves 

beszámoló akár csalásból, akár hibából ered�, lényeges hibás állításai kockázatának 

felmérését is, a könyvvizsgáló megítélését�l függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a 

könyvvizsgáló az egyszer�sített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós 

bemutatása szempontjából releváns bels� ellen�rzést azért mérlegeli, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelel�ek, de nem azért, hogy a vállalkozás bels� ellen�rzésének hatékonyságára 

vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott 

számviteli alapelvek megfelel�ségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszer�ségének, 

valamint az egyszer�sített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.  

Meggy�z�désünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegend� és megfelel�

alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. 



Záradék (vélemény) 

A könyvvizsgálat során a Vámospércsi- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 

2010 évi egyszer�sített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és 

bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint 

felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegend� és megfelel� bizonyosságot szereztünk arról, hogy 

az egyszer�sített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli 

elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszer�sített éves beszámoló a 

Vámospércsi- Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft 2010 december 31-én 

fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér�l megbízható és valós képet ad.  
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