Független Kiinywizsgálói Jelentés
AZaIa Megyei Kereskedelmi és lparkamara

tag3ai, mint ktiztesttilet részére:

Elvégeztem aZa\a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara20ll. decenrber 31-j fordulónapra
elkészítettmérlegének - melyben aZ eszközök és források egyező végösszege
181.25lezerFt, azaz Egyszíunyolcvategymillió-kettőszínofuenegyezer 00/100 F! a Saját
tőke végösszege L76'698 ezet Ft, azaz F.gyszÍghetvetlhatmillió-hatszázkilenvennyolcezer
00/100 Ft, valamint a 2Ü11. éwe vonatkozó eredménykimutatásának _ melyben a mér1eg
szerinti eredmény - 1Ü.960 ezer Ft, azazTizmillió-kilencszévhatvartezer forint veszteség, és
kiegészítő mellékleténekvizsgáIatélt, melyeket a Kamara, mint gazdálkodó szewezet 2011.
évi Éves beszámolój a tuialmaz.

Az Évesbeszámolónak és az'Üz\:ettjelentésnek az elkészítésea Kamar'a üg1ruezetésének
(elnök' titkaÍ) felelőssége. A könywizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése
az elvégzett könywizsgáLat alapján, valamint az ílz'leti jelentés és az éves beszámoló
összhangj ának megítélése.
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kön1rwizsg'áIatot a magyaÍ Nemzeti Ktin1rwizsgálati Standardok és a konywizs gá\atra
vonatkozó - Magyarorczágot érvényes- ttirvények és egyéb jogszabályok alapjarr hajtottam

végre. A fentiek értelmébena könywizsgáÍat tervezése és elvégzéserévénkellő
bizonyosságot kell szerezÍrem arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmazLéttyeges hibás
állításokat. A konyl"vizsgÍúat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátítmasztó
bizonyl
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Emellett tartalmazza az alkalmazolt számviteli alapelvek és az tigyvezetés lényegesebb
becsléseinek' valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését.
Az Íuletijelentéssel
kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódoff és nem tartaLmazza egyéb, a
gazdáLkodő szewezet nem auőitÍtlit számüteli nyilvántartásaiból levezetetÍ információk
áttekintését. Meggyőzí|désem, hogy munkám megfelelő alapot nÉjta könywtzsgá|ői
zát adék (vélemény)me gadás Íútaz.

A

kiirywízsgólat sorún a Kumara éves besaÍmolóját, annuk részeítés Íételeit, uzgk
könyveIési és bizonylati alótdmasztdsót az érvényesÍnn#lűr Nemzeti Kiinywizsgólatí
Standardokban foglaltak szerínt feliilviasgúham és ennek alapján elegendő és megfelelő
bízonyossógot szereztem arról, hog az éves beszdmolót ű Ínüglar snÍmvítelítiirvényben

foglaltak és a MagtarorsaÍgon elfogudott últűlúnossruÍmviteÍielvek szerint készítettékeL

Véleményem szerint az éves beszómoló a Zala Megrei Kereskedelmi és Ipurkawara 2011.
december 31-én fennúIló vagloni, pénziigsíés jövedelmi kelyzetérdl megbíz}tató es valós
képet ud. Az iizleti jelentes az éves besuÍmoló adataival össz&ungbün vűn.
Zalaegerszeg, 20 12. március 9.
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