Fuggetlen konyvvizsgdloi velemeny
a SEMIX Varosfejleszto Zrt. 2012 dprilis 05-i beszdmolojdrol.
A SEM IX Varosfejleszto Zrt tulajdonosdnak.
Budapest, Fovdros IX. kerulet Ferencvdros Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete ugy
dontott, hogy a SEM IX Varosfejleszto Zrt. a gazdasdgi tdrsasdgokrol szolo 2006. evi IV.
torveny 67. § (3) bekezdese alapjdn dtalakuljon. Az dtalakulds mod/a beolvadds, amelynek
sordn a Ferencvdrosi Vagyonkezelo Kft. teljes vagyondval beolvad a SEM IX. Varosfejleszto
Zrt.-be.
A Cegbirosdg az dtalakuldst 2012. dprilis 05-i ddtummal bejegyezte. Erre az idopontra
elkeszitettek az evkozi eves beszdmolot.
A fentiek alapjdn elvegeztem a SEM IX Varosfejleszto Zrt. (cegjegyzekszdm: : 01-10-041862)
2012.04.05-i evkozi beszdmolojdnak a konyvvizsgdlatdt, amely evkozi beszdmolo a 2012 dprilis
05-i fordulonapra elkeszitett merlegbol - melyben az eszkozok esforrdsok egyezo vegosszege
712.613 eFt, a merleg szerinti eredmeny -27.547 eFt. veszteseg -,es az ezen idopontra vegzodo
evre vonatkozo eredmenykimutatdsbol all
A 2012.04.05-i fordulonapra vonatkozo evkozi beszdmolonak - figyelembe veve az evkozi
beszdmolo osszedllitdsdra vonatkozo tulajdonosi irdnymutaldst is - a szdmviteli torvenyben
foglaltak es a Magyar orszdgon elfogadott dltaldnos szdmviteli elvek szerint torteno elkeszitese
es valos bemutatdsa az ugyvezetes felelossege. Ez a felelosseg magdban foglalja az akdr
csaldsbol akdr hibdbol credo, lenyeges hibds dllitdsoktol mentes beszdmolo elkeszitese es valos
bemutatdsa szempontjdbol relevdns belso ellenorzes kialakitdsdt, bevezeteset, fenntartdsdt,
megfelelo szdmviteli politika kivdlasztdsdt es alkalmazdsdt, valamint az adott korulmenyek
kozott esszeru szdmviteli becsleseket.
A konyvvizsgdlo felelossege az evkozi beszdmolo velemenyezese az elvegzett konyvvizsgdlat
alapjdn.
A konyvvizsgdlatot a magyar Nemzeti Konyvvizsgdlati Standardok es Konyvvizsgdlatra
vonatkozo - Magyar orszdgon ervenyes - torvenyek es egyeb jogszabdlyok alapjdn hajtottam
vegre. Fentiek megkovetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai kovetelmenyeknek, valamint
hogy a konyvvizsgdlat tervezese es elvegzese reven elegendo es megfelelo bizonyitekot szerezzek
arrol, hogy az evkozi beszdmolo nem tartalmaz lenyeges hibds dllitdsokat.
Az elvegzett konyvvizsgdlat magdban foglalta olyan eljdrdsok vegrehajtdsdt, amelyek eel/a
konyvvizsgdlati bizonyitekot szerezni az evkozi beszdmoloban szereplo osszegekrol es
kozzetetelekrol. A kivdlasztott eljdrdsok, beleertve az evkozi beszdmolo akdr csaldsbol, akdr
tevedesekbol eredo, lenyeges hibds dllitdsai kockdzatdnak felmereseit, a konyvvizsgdlo
megitelesetol fuggnek,
Az evk(>zi heszdmolohoz kapcsolodoan a konyvvizsgdlo
kockdzatfelmeresenek nem celja, hogy a vdllalkozds belso ellenorzesenek hatekonysdgdra
vonatkozoan velemenyt mondjon.

A konywizsgdlat magdban foglalta tovdbbd az alkalmazott szdmviteli alapelvek es az
ugyvezetes lenyegesebb becsleseinek, valamint az evkozi beszamolo bemutatdsdnak ertekeleset.
Meggyozodesem, hogy a megszerzett konywizsgdlati bizonyitek elegendo es megfelelo alapot
nyitjt a konyvvizsgdloi zdradek (velemeny) megaddsdhoz.

A konywizsgdlat sordn a SEM IX Vdrosfejleszto Zrt. evkozi beszdmolojdt, annak reszeit es
teteleit, azok konyvelesi es bizonylati aldtdmasztdsdt az ervenyes nemzeti konywizsgdlati
standardokban foglaltak szerint felulvizsgdltam, es ennek alapjdn elegendo es megfelelo
bizonyossdgot szereztem arrol, hogy az evkozi beszdmolot a szdmviteli torveny ben foglaltak es
az elfogadott dltaldnos szdmviteli elvek szerint keszitettek el.
Velemenyem szerint a 2012 dprilis 05-i fordulonapra vonatkozo evkozi beszamolo a SEM IX
Vdrosfejleszto Zrt. 2012 dprilis 05-en fenndllo vagyoni, penzugyi es jovedelmi helyzeterol
megbizhato es valos kepet ad.
Ez a velemenyem a SEM IX Vdrosfejleszto Zrt. dtalakuldsdval kapcsolatos vegleges
vagyonmerlegenek az aldtdmasztdsa celjdbol keszult.
Budapest, 2012.05.11.
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Fuggetlen konywizsgdldi jelentes
a Ferencvdrosi Vagyonkezelo Kft 2012 dprilis 05-i beszdmolojdrol

A Ferencvdrosi Vagyonkezelo Kft. tulajdonosdnak.
Budapest, Fovdros IX, kerulet Ferencvdros Onkormdnyzatdnak Kepviselo-testulete ugy
dontott, hogy a Ferencvdrosi Vagyonkezelo Kft. a gazdasdgi tdrsasdgokrol szolo 2006. evi IV.
torveny 67. § (3) bekezdese alapjdn dtalakuljon. Az dtalakulds mod/a beolvadds, amelynek
sordn a Ferencvdrosi Vagyonkezelo Kft. teljes vagyondval beolvad a SEMIX.
Vdrosfejleszto
Zrt.-be.
A Cegbirosdg a beolvaddst 2012. dprilis 05.i ddtummal bejegyezte. Erre az idopontra
elkeszitettek a tevekenyseg lezdro eves beszdmolot.
A fentiek alapjdn elvegeztem a Ferencvdrosi Vagyonkezelo Kft.(ceg)egyzekszdm:
01-09940565) 2012.04.05-i tevekenyseget lezdro eves beszdmolojdnak konyvvizsgdlatdt, amely
beszdmolo a 2012 dprilis 05-i fordulonapra elkeszitett merlegbol - melyben az eszkozok es
forrdsok egyezo vegosszege 17.053 eFt, a merleg szerinti eredmeny -3.248 eFt. veszteseg -,es
az ezen idopontra vegzodo evre vonatkozo eredmenykimutatdsbol es a szdmviteli politika
meghatdrozo elemeit es az egyeb magyardzo megjegyzeseket tartalmazo kiegeszito
mellekletbol all.
A 2012,04.05-i fordulonapra vonatkozo tevekenyseget lezdro eves beszdmolonak ~ figyelembe
veve az evkozi heszdmolo osszedllitdsdra vonatkozo tulajdonosi irdnymutatdst is - a szdmviteli
torvenyben foglaltak es a Magyarorszdgon elfogadott dltaldnos szdmviteli elvek szerint torteno
elkeszitese es valos bemutatdsa az iigyvezetes felelossege. Ez afelelosseg magdban foglalja az
akdr csaldsbol, akdr hibdbol eredo, lenyeges hibds dllitdsoktol mentes beszdmolo elkeszitese es
valos bemutatdsa szempontjdbol relevdns belso ellenorzes kialakitdsdt, bevezeteset,
fenntartdsdt, megfelelo szdmviteli politika kivdlasztdsdt es alkalmazdsdt, valamint az adott
korulmenyek kozott esszeru szdmviteli becsleseket.
A konyvvizsgdlo felelossege a tevekenyseget lezdro eves beszdmolo velemenyezese az elvegzett
konyvvizsgdlat alapjdn.
A konyvvizsgdlatot a magyar Nemzeti Konyvvizsgdlat i Standardok es Konyvvizsgdlatra
vonatkozo - Magyarorszdgon ervenyes - torvenyek es egyeb jogszabdlyok alapjdn hajtottam
vegre. Fentiek megkovetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai kovetelmenyeknek, valamint
hogy a konyvvizsgdlat tervezese es elvegzese reven elegendo es megfelelo bizonyitekot szerezzek
arrol, hogy az eves beszdmolo nem tartalmaz lenyeges hibds dllitdsokat.
Az elvegzett konyvvizsgdlat magdban foglalta olyan eljdrdsok vegrehajtdsdt, amelyek celja
konyvvizsgdlat i bizonyitekot szerezni az evkozi beszdmoloban szereplo osszegekrdl es
kozzetetelekrol. A kivdlasztott eljdrdsok, beleertve az evkozi beszdmolo akdr csaldsbol, akdr
levedesekbol eredo, lenyeges hibds dllitdsai kockdzatdnak felmereseit, a konyvvizsgdlo
megitelesetol fiiggnek.
Az evkozi beszdmolohoz kapcsolodoan
a konyvvizsgdlo
kockdzatfelmeresenek nem celja, hogy a vdllalkozds belso ellenorzesenek hatekonysdgdra
vonatkozoan velemenyt mondjon.

A konyvvizsgdlat magdban foglalta tovdbbd az alkalmazott szdmviteli alapelvek es az
ugyvezetes lenyegesebb becsleseinek, valamint az eves beszdmolo bemutatdsdnak ertekeleset.
Meggyozodesem, hogy a megszerzett konywizsgdlati bizonyitek elegendo es megfelelo alapot
nyujt a konyvvizsgdloi zdradek (velemeny) megaddsdhoz.

A konyvvizsgalat sordn a Ferencvdrosi Vagyonkezelo Kft. tevekenyseget lezaro eves
beszdmolojdl, annak reszeit es teteleit, azok konyvelesi es bizonylati aldtdmasztdsdt az
ervenyes nemzeti konywizsgdlati standardokban foglaltak szerint felulvizsgdltam, es ennek
alapjdn elegendo es megfelelo bizonyossdgot szereztem arrol, hogy az tevekenyseget lezaro
eves beszdmolot a szdmviteli torvenyben foglaltak es az elfogadott dltaldnos szdmviteli eivek
szerint keszitettek el.
Velemenyem szerint a 2012 dprilis 05-i fordulonapra vonatkozo tevekenyseget lezaro eves
beszdmolo a Ferencvdrosi Vagyonkezelo Kft. 2012 dprilis 05-enfenndllo vagyoni, penzugyi es
jovedelmi helyzeterol megbizhato es valos kepet ad.

Budapest, 20J2.05.05.
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