
FUGGE'TLEN KoNYwIZSGALd)I JELENTES

A T6rs6gi Hullad6k-Gazdflkodfsi Nonprofit K.ork[tolt Felel6ss6gii Tr[rsasdg
tulajdonosainak

V6lem6ny

Elv1'geztem a T6rs6gi Hullad6k-Gazdiikodfsi Nonprofiit Korlftolt Feleldss6gii Tfrsasrig
2016. 6vi 6ves beszdmol6j6nak kcinywizsg1latdt, amely 6vers beszdmol6 a 20L6. december 31-i
fordul6napra kdszitett m6rlegb<il - melyben az eszkdzdkds forriisok egyez6 v6gdsszege 1 883 613
EFt, az ad6zott eredm6ny lzL 852 E Ft nyeres6g-, 6s azvgyemezen id<iponttal vegzldo iizleti 6vre
vonatkoz6 eredm6ny-kimutat6rsb6l, valamint a szrimviteli politika jelentos elemeinek
ii s szefo glalSsdt i s tartalmaz6 kie 96 szf ki mel l6kletb6l 611.

V6lem6nyem szerint a melldkelt 6ves beszdmol6 megbzhat6 6s val6s k6pet ad a T5rsas6g2}I6.
december 3L-6n fenn6ll6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r6l, rralamint az ezert id6ponttal vegzod6
ijzleti 6vre vonatkoz6 j<ivedelmi helyzet6r6l aMagyarorszitgo.nhatiilyos, a sz6mvitelr6l sz6l6 2000.
6vi c. tdrv6nnyel dsszhangban (a tov6bbiakban: ,,szd,mviteli trirv6ny").

Av6lem6ny alapja

Konywizsg6latomat a Magyar Nemzetji Konywizsg6lati Standardokkal osszhangban 6s a
ktinywizsg6latra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - tonr6nyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjfin
hajtottam v6gre. Ezen standardok 6rtelmdben fenn6ll6 felel<issrdgem b<ivebb lefr6srit jelent6sem ,r4
ldnyvvizsgdl6 dves beszdmol1 konywizsgdl,ctddrt vat6fetetdssdge" szakaszatartaknazza.

Az 6ves besz6mol6 6ltalam vdgzettkonywizsgSllatdravonatk.oz6, Magyarorsz6gon hat6lyos etikai
kovetelm6nyeknek megfelelve, fiiggetlen vagyok a T6rsas6gt6l, 6s ugyanezen etikai
kcivetelm6nyekkel dsszhangban eleget tettern egydb etikai fel.el6ssdgemnek is.

Meggy6z6d6sem , hogy az {ltalam megszerzett k<inywizsg tilatibizonyft6k elegend6 6s megfelel6
alapot nyfjt v6lem 6ny emhez.

Egy6b informfci6k: Az iizleti jelent6s

Az egy6b inform6ci6k a T6rs6gi HullarC6k-Gazdrilkod6si Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri
Tdrsasdg 2OI6.6vi tizleti jelentds6b6l rillntrk. Avezet6s felell6s azizleti jelent6snek a sz6mviteli
tcirv6ny, illetve egy6b miis jogszaba.ly vonatkoz6 tdriir6saival <isszhangban tcjrt6n6
elk6szit€s66rt. A jelent6sem ,,V6lemdny" :;zakaszitban az 6,ves besz6mol6ra adott v6lem6nyem
nem vonatk ozik az izleti j elent6sre.

Az 6ves besz6mol6 6ltalam vlgVett konywizsgllat|vaL kapcsolatban a felel<iss6gem az izleti
jelentds 6tolvas6sa 6s ennek sordn annak m6rlegel6se, hLogy az :d;zleti jelent6s l6nyegesen
ellentmond-e az 6ves besz6mol<lnak vagy a konywizsg6lat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy
egy6bk6nt rigy tiinik-e, hogy az l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaz.

Az izletijelent6ssel kapcsolatban, a szlmviteli torv6ny alaprj6n az 6n feleloss6gem tovilbbd az
iizleti jelent6s 6tolvas6sa sor6n annak a megit6l6se, hogy az]irzleti jelent6s a sz6mviteli torv6ny,
illetve, ha van, egy6b m6s jogszab6ly vonatko z6 ellir6saival dsszhangban k6sziilt-e.



V6lem6nyem szerint a T6rs6gi Hullad6k-Gazd6lkod6si Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri
T6rsas6g 2016. 6vi tizleti jelent6se dsszhangban van a T6rs6gi Hullad6k-Gazd6lkod6si
Nonprofit Korl6tolt Felel6ss6gri Trlrsas6g 2016.6vi 6ves besz6mol6j6val 6s az izletijelent6s a
sz6mviteli t<irv6ny el6ir6saival risszhangban k6sziilt.

Mivell egy6b m6s jogszabilly aTdrsasiry szdmdra nem ir el6 az izletijelent6sre vonatkoz6
tov6bbi kovetelm6nyeket, ez6rt ezzel kapcsolatban az :d,.zlel;"ijelent6sre vonatkoz6 v6lem6nyem
nem tartalmaz a szimviteli ttirv6ny 156.$ (5) bekezd6s6neh h) pontjriban el6frt v6lemdny-t.

A fentieken tril a TSrsasiigr6l 6r; annak kdmyezet6r6l megszerzett ismereteim alapj6n jelent6st
kell tennem arr61, hogy a tudomSsomra jutott-e b6rmely l6nyegesnek tekinthet6 hibris kcizl6s
az ij/leti jelent6sben, 6s ha igen, akkor a sz6ban forg6 hib6s krizl6s milyen jellegri. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni val6m.

A vezet6s felel6ss6ge az 6ves beszr{mol66rt

A vezetds felel6s az 6ves besziirnol6nak a sziimviteli t<irv6nnyel osszhangban tcirt6n6 ds a val6s
bemutatils kcivetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt,
amelyet a vezet6s sziiks6gesnek tart ah)roz, hogy lehet6,v6 v6ljon az ak6r csal6sb6l, ak6r
hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llitrist6l mentes 6ves besz6mol6 elk6szit6se.

Az 6ves beszdmol6 elk6szit6se soriin a vezet6s felel6s a26rt, hogy felm6rje a T6rsasiignak a
villalkozits folytat6srira val6 kdpess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kozzltegye a
v6llalkoz6s folytatds6val kapcsolatos infrrrm6ci6kat, valamint a vezetls felel a v6llalkoz6s
folytat6s6nak elv6n alapul6 sziimvitel 6vr:s besz6mol6ban va16 alkalmaz6s66rt, azt az esetet
kiv6ve, ha a vezet6snek szdnddkiban 6Jtl megsziintetni a T6rsas6got vagy besztintetni az
iizletszerii tevdkenys6get, vagy amikor ezen kivtil nem 6ll el6tte m6s re5lis lehet6s6s.

A kiinywizsgril6 6ves beszfmol6 kiinywizsgiiatffirt vaki felel6ss6ge

A kdnywizsg{iat sor6n c6lom kell6 bizonyoss6got szerezni arr61, hogy az 6ves beszrimol6
eg6sze nem tartalmaz akfr csal6sb6l, akrfur hib6b6l ered6 l,Jnyeges hib6s rillit6st, valamint az,
hogy ennek alapj6n a v6lem6nyemet tartarlmaz6 fiiggetlen konywizsg6l6i jelent6st bocsdssak
ki' Akell6 bizonyosstig magas fokri bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Kdnywizsgdlati Standardokkal dsszhanglban elv6gzett kdnywizsg6lat mindig feltfuja az
egy6bk6nt letez6l6nyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit6sok ,eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l,
6s l6nyegesnek min6stilnek, ha dsszerii lehet az a virakozis, hogy ezek dnmagukban vagy
egyiitl.esen befoly6solhatjdk a felhaszn6l6k adott dves beszrimol6 alapj6n meghozott gazdasdgi
ddnt6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkalt risszhangban elvdgz6sre keriil6
kdnywizsg6latnak a r6szek6nt szakmai rnegit6l6st alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a krinywizsg6lat eg6sze sor6n. Emellett:
. Azonosftjuk 6s felbecsi.ifiik az 6ves beszilmol6 alcrir csal6sb6l. akdr hibab6l ered6

l6nyeges hib6s 6llit6sarinak kockdzatait, az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas
konywizsgillati eliilrftsokat alakitunk ki 6s hajtunk vdgre, valamint v6lem6nyiink
megalapozfsirttoz elegen<16 6s megfelel6 kcinywizr.sgllati bizonyit6kot szerztink. A
csal6sb6l ered6 l6nyeges hibSs 6llitrls fel nem t6riis6nak kockfuata nagyobb, mint a
hib6b6l ered66, mivel a csalSs mag6ban foglalhat osszejfitszitst, hamisit6st, szilnd6kos
kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilfrrisrlt;



Megismerjiik a kdnyvviz:sgiiat szempontj6b6l relevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan kcinywizsg6lati elj6r6sokat tervezziink rneg, amelyek az adott koriilmdnyek
kdz<itt megfelel6ek, de nem a26rt, hogy a Trirsasiig belsri kontrollj6nak hat6konys6gdra
vonatkoz6an v6lem6nyt nyilv6nitsurrk.

Ert6keljiik a vezetds 5ltal alkalm azoffi. szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s avezetls 6ltal
klszitett szilmviteli becsl6sek 6s kapcsol6 d6 kozzltetelek 6 sszenisd g6t.

Ktivetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rcszerill a vdllalkozils
folytat6sdnak elv6n alapul6 sz6mvitel alkalmazdsa, valamint a megszeruett
ktinywizsgSlati bizonyitdk alapjdn arr61, hogy fenniill-e l6nyeges bizonytalans6g olyan
esem6nyekkel vagy feltdtelekkel kallcsolatban, amelyek jelent6s kdts6get vethetnek fel a
Trirsasrig vrillalkoziis folyat6s6ra val6 k6pess6p;6t illet6en. Amennyiben azt a
kovetkeztet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen
k<inywizsg6l6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a fip;yelmet az 6ves besz6mol6ban l6v6
kapcsol6d6 kozzltltelekre, vagy ha a kozz6t6telel< e tekintetben nem megfelel6ek,
min6sfteni.ink kell v6lem6nyiinket. Kcivetkeztet6seink a fiiggetlen konywizsg6l6i
jelent6siink dritumriig megszerzett krinywizsgillati bizonyit6kon alapulnak. J6v6beli
esem6nyek vagy felt6telek azonba.n okozhatj6k azzt, hogy a T6rsas6g nem tudja a
v6lla1koz6st folytatni.

Ertdkeljiik az 6ves besz6rnol6 6tfog6 prezent6l6sdt, fel6pitds6t 6s tartalmdt, bele6rtve a
kieg6szit6 mell6kletben tett kozzeteteleket, valamirrt 6rtdkelj ik azt is, hogy az 6ves
besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 tigyletek ds esem6nyek val6s bemutat6sa.

Kommunikflitk az ir6nyit6ssal megbizatt szem6lyek fe16 - egy6b k6rd6sek mellett - a
ktinywizsgitlat tewezett hat6ktirdt 6s iitemez6s6t, a k<irywizsgrilat jelent6s megdllapitisait,
bele6rtve a Trlrsasrig rlltal alkalrnazott bels6 kontrollnak a konywizsgdlatunk sor6n 6ltalunk
azonositott j elent6s hirinyoss6gait is.
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