
























FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
és 

ZÁRADÉK 
A 

FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó  
Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság 

tagjai részére 

Elvégeztem a  FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörően Mőködı
Részvénytársaság  (1046 Budapest, Kiss Ernı u. 1-3. ) 2008. december 31-i fordulónapra 
elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyezı végösszege  84 986 e Ft, 
az adózott eredmény  1 510 e Ft  nyereség, mérleg szerinti eredmény 1 510 e Ft, valamint 
a 2008. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítı mellékletének (továbbiakban a 
mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítı melléklet együtt: pénzügyi kimutatások) 
vizsgálatát -, melyeket a társaság 2008. évi közzétételre kerülı Éves beszámolója tartalmaz. 
Az Éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata. A könyvvizsgáló feladata a pénzügyi 
kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és 
az éves beszámoló összhangjának megítélése. 

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam 
végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint 
hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendı és megfelelı bizonyítékot 
szerezzünk arról, hogy az Éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. 

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplı összegekrıl és 
közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár 
tévedésekbıl eredı, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló 
megítélésétıl függnek. Az Éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló 
kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belsı ellenırzésének hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt mondjon. 
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A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az 
ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az Éves beszámoló bemutatásának értékelését. 
Meggyızıdésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendı és megfelelı alapot 
nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. 

A könyvvizsgálat során a FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörően 
Mőködı Részvénytársaság    Éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és 
bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint 
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy az 
éves beszámolót  a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános 
számviteli elvek szerint készítették el.  

Véleményem szerint az Éves beszámoló a FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó 
Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad.  

Gyır, 2009. május 28. 

       
         Mezı Éva Könyvvizsgáló Kft. 
          9024 Gyır, Baross G. u. 41. 
        Nyilv.sz.: 001374 
              Mezı Éva 
             bejegyzett könyvvizsgáló 
         MKVK 004406 

         



FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
1046 Budapest, Kiss Ernı u. 1-3. 

Közgyőlési jegyzıkönyv, 

amely készült a FairConto Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Zártkörően Mőködı
Részvénytársaság  (1046 Budapest, Kiss Ernı u. 1-3.) (továbbiakban: Társaság) 2009. május 30.-
án, Zalaegerszegen, a Kossuth Lajos u 63. II/14. alatt 19:00-tól kezdıdıen tartott közgyőlésén. 

Jelen vannak a Társaság részvényesei (jelenléti ív): 
1. Ruszin Zsolt (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u 63. II/14.), részvényei száma: 5.000 

db, szavazatai száma: 5000 
2. Ruszinné Antal Veronika (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u 63. II/14.) részvényei 

száma: 5.000 db, szavazatai száma: 5000 

A választás alapján a közgyőlés elnöke, jegyzıkönyvvezetıje, szavazatszámlálója Ruszin Zsolt 
vezérigazgató. A hitelesítı részvényes Ruszinné Antal Veronika.  

I./ A közgyőlés levezetı elnöke megállapítja, hogy a Társaság részvényei által megtestesített 
szavazatok száma alapján a részvénytársaság egésze képviselve van, a közgyőlés 
határozatképes. 

II./ A Társaság részvényesei a határidıben és szabályszerő tartalommal kiküldött 
meghívókban feltüntetett és számunkra határidıben megküldött napirendi pontokat, illetve 
azok sorrendjét elfogadják. 

1./ Elsı napirendi pont:  
A 2008. évi beszámoló elfogadása  
1/2009 sz. határozat: A Társaság 2008. évre vonatkozó éves beszámolóját 

elfogadja. Az eredményt az eredménytartalék javára 
kell elszámolni. A határozatot a közgyőlés 
egyhangúan fogadta el.

A meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalásra kerültek. A jelenlévık számában nem történt 
változás a közgyőlés ideje alatt.  

A jegyzıkönyv lezárva: 19:30 

k.m.f. 

 Ruszin Zsolt  Ruszinné Antal Veronika
 részvényes részvényes 


