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Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. tulajdonosának

Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztem a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. - Előtdrsasúg - cégjegyzék
szóma: 01-09-200849, Székhely: 11ü Budapest, Fő utca 44-50. mellékelt Egyszerűsített éves
beszdmolójának a könyvvizsgáIatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a2015. január 14.
fbrdulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege
362.007 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény -1.302 ezer Ft veszteség -, és az ezen
időponttal végződő időszakra vonatkozó eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyaráző információkat tarlalmaző kiegészítő
mellékletből áll.
A 2015. év január hónap 14. napjara elkészült Egyszerűsített éves beszámoló az előtársasági
időszakot foglalja magába, a társaság alapításának napjától 2014. év december hőnap 22.
rraptól 2015, év január hónap 14. napig. A cégbírósági bejegyzés2015. év január hónap 14.
napon történt meg.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal
és valós bemutatásáér1, valamint az olyan belső
összhangban történő elkészítéséér1
kontrollokér1, amelyekeí a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár

A

csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktóI mentes egyszerűsített éves beszámoló
ell<észítése.

A könyvvizsgálő felelőssége

Az én felelősségem az

egyszerűsített, éves beszámoló véleményezésekönyvvizsgálatom
alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban
hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgá|atot űgy tervezzem meg és hajtsam végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a
lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő
összegekről és kőzzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleérlye az egyszerűsített éves
beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak
felmérésétis, a könyvvizsgáló megítélésétőlfiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könyvvizsgálő az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodő egység általi elkészítéseés valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tewezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megí-elelőek. de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékoriyságára
vonatkozóan vélenrényt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alka|mazott
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készítettszámviteli becslések
ésszerűségének,valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését
is.

Meggyőződésem hogy amegszerzett könywizsgá|ati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.

Vélemény
Véleményemszerint az egyszetűsített éves beszámo\ő megbízható és valós képet ad a
gazdalkodó llemzeti Fejlesztési Stratégiai Intézet Kít.- Előtársaság - 2015. január ]!-én
fennálló vagyoni és pénzügyí he|yzetéről, valamint az ezen időponttal végződő időszakra
vonatkozó j öve delmi he lyzetérő 1 a számv iteli törv ényben fo gl altakkal ö s szhangb an.

Keltezés: Budapest, 2015. év május hónap 13. nap
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Fockterné Heidrich veronika
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Heidrich & Fockter Audit Kft.
Könywizs g álő cé gszékhelye
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Fockterné Heidrich veronika
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