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KÖNYVVIZSGÁLÓ ELFOGADÓ NYILATKOZATA
Mint BSPL Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-922478; székhely: 1131
Budapest, Madarász Viktor u. 13., MKVK nyilvántartási szám: 004151) ügyvezetője, a
XXXX (székhely: xxxxxxxx, Cg.: xx-xx-xxxxxx, adószám : xxxxxxxx-x-xx, továbbiakban:
„Társaság”) könyvvizsgálatára vonatkozó megbízatást 20X0. xxxxx X. napjától a 20X0.
üzleti évet lezáró alapítói határozat meghozatalának időpontjáig, legkésőbb 20X1. május
31. napjáig terjedő, határozott időtartamra a társaságunk nevében elfogadom.
Kijelentem, hogy a BSPL Kft. mint könyvvizsgálói tevékenység végzésre jogosult
gazdasági társaság a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában 004151 szám alatt
szerepel.
A BSPL Kft. a könyvvizsgálói feladatokra kijelöli Horváth László könyvvizsgálót (a.neve:
Kecsmár Ilona, lakcíme: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 43. 10. em. 60.; MKVK
tagsági száma: 007170) aki a könyvvizsgálati feladatok ellátásáért személyében felelős.

IN

Budapest, 20X0. xxxxx X.

TA

Kijelentem, hogy a BSPL Kft.-vel nem áll fenn sem összeférhetetlenségi ok, sem a
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 41.§-ában, illetve a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglalt kizáró ok.

______________________________
BSPL Kft.
Horváth László ügyvezető

M

Alulírott Horváth László könyvvizsgáló (a.neve: Kecsmár Ilona, lakcíme: 1138 Budapest,
Madarász Viktor utca 43. 10. em. 60.; MKVK tagsági száma: 007170), kijelentem, hogy a
fenti nyilatkozat tartalmát megismertem, és mint a BSPL Kft. nevében a Társaság 2013.
üzleti évre szóló könyvvizsgálatára vonatkozóan a könyvvizsgálatai feladatok ellátásáért
felelős személy, a kijelölést elfogadom. Kijelentem továbbá, hogy személyemmel
szemben összeférhetetlenségi ok, továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény (Gt.) 41.§-ában, illetve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói
tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV.
törvényben foglalt kizáró ok nem áll fenn.
Budapest, 20X0. xxxxx X.
______________________________
Horváth László
kijelölt könyvvizsgáló
Előttünk mint tanúk előtt:

1.aláírás: ____________________________

2.aláírás: ____________________________

név: _______________________________

név: _______________________________

cím: _______________________________

cím: _______________________________
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