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Független Ktin}'v1'izsgálói Jelenlés

ANoÍbi tlpd'te Loscarb Zrt' tula]donosainú

\'Íjnla Tá$rstlg fu8gellct könywizseáLóia .k égezleN . Norbi Upd'te Los'clfb Zrt. (l031 BudapesL, Ztibony utca 7'B
ép')fue]]ékch 20]] avi éves beszámol ój án& a ]iÓÍylvj zs g átatá r, anely évcs bcs7ámoló a 20l]]' deccnrb{ ]] 1._i ió nlólapra
cjkés7ített DérlcgbóL mc]}öeD z szközt'k és források egyezó végösszeg. 129.244 eFt. a mérleg sz.dnti ered'lónl
(4?.000 eFl jóváhagyott osztllék .lőírísl Után) 4?'393 eFt_, az ezen idő!úÍa vógzódó évre v'natkozó
.l.dÚén!_ki utalásból valamin1 ! kiegés7itó nrellékletból ál1

A |!z! \ Íé|.IőségP a.éves b.s.lihdóé'Í
A ve2elés fclllős a7 í,.s lreszinoló ak a s7ámvileli lórvényb.D rbglaltakkal össáMgban órtónő clkészíéséért és rtlós
benut'tásáéú, valanrifu az ol'!n bclsó konnollokál !íeLyckct l vezetés \zükiégeílek tÚt ahhoz. hogy le!{ővé váLjon ú
a*á csdláslról. ákár hibából cledii lélyeges bibás állításoktól urentes évcs bcs7óJno]ó elkészitése

A kö r)iulixs gá ló Jb le liísséqe
Az én fele]ő$égcm a7 Ó\e5 beszárroló véLcnrélyezése aZ elvégzct1kijnllvizsgálaL alapl'iÓ.

Könywizsgálatonrat a nagyú 
^-em2cti 

KónyvvizsAálati standedokllal ősáfuleb2D hajt.ttan végre. Ezck r {}nn'i1Ók

íegkövctclik' h.gy jnesleleljck a7 elikai kó\ete],nényekn.k' valabint hogy a köD}avLzsgálaloL úgy t ruezzenr nreg (\

hajtsam vé8rc' hogy kelló bizolyo$ágol y.lczzck aüól, hogy az óvcs bcszánoló nentese a létryegos hibás álli]á*lktóL

Áz elvélze( kóÍ!v!i2sgálat nrarábaD loglalr o]yan eliárások véglel]ajtását, anrelyek célja (öntw]zsgálali lrizonyitékol
s2e.ezni.z év$ bN7áJnolóban szele!Ló ó$7.getról és kóz2élótclckfól d kl!álasztott eljá.ísok, bclcórtrc a2 éves bes7ámoló

J]rár saásból. akáI hibábóI eÉdö' Lón]reges libás állíLisli kockázalának lelúéréséI is' a könlvizsgáló Dcgítéléséól
fuggnc*. '\ kockázab]. illeí fclnrólésekol a kónIvjzsgáló u éles beszíloló gazdáLkodó cgység iltali e kós7il&e és v.Lós

bcmutatása VÜnponLljlról rclcváns belsó kÓnblh azóft nrérlegeli, hog' olyan könlM'izsgálali eljárásoklt tcNezzen !log,

.nclyck u áLlo( kóiiilfiénvcL köztÍL fuegfe]e]őck' de nefu x2éí' hogy a g!7dálkodó egység bdsó konlroll.]ánrk

hltékonyságáh vona&ozóln léleményL noÍdjo Á könyvvjzsgállt Úleábat foghljr az alkelnlzott szánrvireli po ]tikák

megleleióségétck is a vezetés lll.L k&ziteft szánvileli bc.slósck ész.liisé!ének. valaniri ' éves belzánÚ]ó áttbgó

prezenlálsának éíékelésél is

NÍ.ge}ó2ódéfn, hosy ! Jncgszeuelt kón}nai7sgálati i]izonyi!ék cLcgcndó é\ meeleleló llapot nyú]t kónyw]7sgálói
vé]eDrénven mcqadásáho2

véleméílem s7eri'Í az éves bcszímoló megbizh.ló és lalós képet ad. \oíbi Upd'te Lo{carb Zít' (ag.: 01-10_

04??54) 20l3. Ít€cembcr 3r'-én fénnálló Ylgyoni és pénzligyi hcltzciéÍől' valamint az ezcn időponttal lógződő évre

von!tko7ó ji'vedelhi !€l!zetéról a szinviteli törvéntben foglatlakkal óss7h'ngb{n'

Egyéb j€le.téstételi kőtele7ettség: Áz üzleti jelentésrijl ktszült i eleniés

Elvég.zten a Nolbi Uldatc Lorvcúb zí' nlllékclt 2ol3' é!] évcs bcs7ámolójá]roz klpcsolódó' 20l] íl'l:emb'l ]]'j
1brdulólapra voDa(ozó évi iizlcti jdd ésélek l !j^gálaúL

A veze!és iclclós a7üzlctilelen(é\nek aszómvjteljtijn'jDybütfoglallakkal ö$zba.glan ti'Iténó elkésziÉséén

.\z ón fcLclösségen e üz]eú.ielcntés ós az trgyaruon üzl.tj óv.c vonatkozó éves beszáfuoló ö$zhangiának negítélósc. Az
üzlcn jel.ntéssel kapcsol.los m!!kán az üZleLi].lcntós és az éves be\záho]ó ó$7l]a g]ának megitélésére konátozódott és

em taltalmazta eq!élr' a tásasáA nenaudíált szánvitc|j nyilvánúíásaiból leyoz.tctt inaornrációk ílelirltésór.

vélenáryenr szcr]nla Norbl Uldal. Loiv.llb Zft
beJzánolóiánlk adala]val össZlfu gbal! va .

Budapest. 201.l. libruál 2l

2ol]' évi üzlcl]jclcntós. a Norbi Upddle Loircalb Zr1 20l] í' éves

lt
., Á*rii r'n

l,ádaZoltán n$ryezeLó
klnrarai tag könywi^gíló
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