
Fiiggetlen Konyvvizsgal6i Jelentes

A NORDTELEKO]'v1 NYRT. KozgyUlese n:szere

Elvegeztem u NORDTELEKO/H NYRT. (f052 Budapest, Vrirmegye II. 3-5.) (tovabbiukbun: "a Tarsasag") mcl!ckclt
20 HI. evi eves beszamol6janak a konyvvizsgalatat, amely eves beszi:'unol6 a 2010. december 31-i fordu16napra elkeszitett
merlegbol- meJyben az eszkozok es forrasok egyezb vegosszege 478.103 E Ft, a rnerleg szcrinti eredmeny 4.555 E Ft
(nyereseg) -. az ezen idopontra vegzOdo evre vonatkoz6 eredmenykimutatasb61 es a szamviteli politiku meghutarozo
elemeit es az egyeb magyanlz6 megjegyzeseket tartalmaz6 kiegeszito meHekletb61 all.

Az eves beszamol.onak a szamviteli torvenyben foglaltak es a Magyarorszagon elfogadott 3.ltalanos szamviteli elvek
szerint torteno elkeszitese es val6s bemutatasa az Ugyvezetes felelOssege. Ez a felelosseg magaban foglaJja az akar
csalasb61, akar hibab61 eredo, lt~nyeges hibas allitasoktol mentes eves beszamol6 elkeszitese es valos bemutatasa
szempontjab61 relevtll1s belso ellenorzes kialakitasat, bevezeteset, fenntartasat, megfelelo sziimviteli politika kivalasztas:lt
es alkalmazasat, valamint az adott k6ri.Umenyek kbzbtt csszer(i szamviteli becsleseket.

A konyvvizsgal6 feJeJossege az eves besziulloJ6 velelllenyezese az eJvegzett konyvvizsgalat alapjan.

A Tarsasag 2009. evi egyszerusitett eves beszamol6jat en konyvvizsgaltam, a 2010. aprilis 30-an kelt konyvvizsgal6i
jelentesben Illinosftes nelkilli zaradekot bocsatottam ki.

A konyvvizsgalatot a magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardok es a konyvvizsgalatra vonatkozo - Magyarorszagon
ervenyes - t6rvenyek es egyeb jogszabalyok alapjan hajtottam vegre. A [entiek megkovetelik, hogy megfeleUlink
bizonyos etikai kovetelmenyeknek, valarni.nt hogy a kbnyvvizsgaIat tervezese es elvegzese reven elegendo es megfelel6
bizonyitekot szerezzUnk an-61, hogy az eves beszamol6 nern tartalmaz Jenyeges hibas allitasokat.

Az elvegzett konyvvizsgrtlat magaban foglalla olyan eljarasok vegrehajtasat, amelyek cclja konyvvizsgalati bizonyitekot
szerezni az eves beszamol6ban szerepl6 osszegekr61 es kozzetetelekl'bl. A kivalasztott eJjarasok, beleertve az eves
beszamol6 akar csalasb61, akar tevedesekbol eredo, 16nyeges hibas aliitasai kockazatanak felmereseit, a kbnyvvizsgalo
megiteJeset61 ftlggnek. Az eves beszamol6hoz kapcsolod6an a konyvvizsgal6 kockazatfelmeresenek nem celja, hogy a
vallalkozas belso ellenorzesenek hatekonysagara vonatkozoan velemenyt mondjon.

A konyvvizsgalat magaban foglalta tovabba az alkalmazott szamviteli alapelvek es az ligyvezetes lenyegesebb
becsleseinek, valamint az eves beszamolo bemut.atasanak ertekeleset. Meggyoz6desem, hogy a megszerzett
konyvvizsgalati bizonyitek elegend6 es megfelelo alapot nyujt a konyvvizsgaloi zaradek (velemeny) megadasahoz.

A k6nyvvizsgalat soran a NORDTELEKOM NYRT. eves beszamoloj<it, annak reszeit es teteleit, azok konyvelesi es
bizonylati alatamasztasat az ervenyes nemzeti konyvvizsgalati standardokban foglaltak szerint felillvizsga.ltam, es ennek
alapjan elegendo es megfelelo bizonyossagot szereztern arr61, hogy az eves beszamo.l6t a slClmviteli tOrvenyben fl)giaitak
e5 a Magyarorszagon elfogadott altalfmos elvek szerint keszitettek el. Velemenyem szerint az eves beszamol6 a
NORDTELEKOM NYRT. 2010. december 31-en fennall6 vagyoni, penziigyi es jovedelmi helyzeterol megbizhato
es val6s kepet ad.

Budapest, 2011. april is 30.
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