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A T6rs6gi Hullad6k-Gazdrilkoddsi Kft tulajdonosainak

Elvlgeztem a T6rs6gi Hullad6k-Gazdrilkoddsi Kor:ldtolt Feleldssdgri Trirsas6g mell6kelt 2013. 6vi 6ves
besz6mol6j6nak kcinywizsg6latdt, ameiy 6ves besz6mol6 a 2013. december 31-i fordul6napra elk6szitett
m6rlegb6l - melyben az eszkazdk ds forriisok egyezT vdgdsszeg 1.651.352 E Ft, a m6rleg szerinti eredmdny
1,6.521' E Ft (nyeres6g) -, ds az ezen iddponttal vdgz6db 6vre vonatkoz6 eredmdny-kimutat6sb6l, valamint
kiegdszit6 melldkletb6l 6ll.

A vezetdsfeleldssdge qz dyes beszdmol6drt

Az 6ves beszdmol6nak a szdmviteli tcirv6nyben foglaltak 6s a Magyarorsz6gon elfogadott 6ltal6nos sz6mviteli
elvek szerint tdrt6n6 elkdszit6se 6s val6s bemutat6sa azigyvezrtes felel6ss6ge. Ez a felel6ssdg magdban foglalja
az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6, ldnyeges hib6s 6llit6sokt6l mentes dves beszilmol6 elkdszitdse ds val6s
bemutatdsa szempontjdb6l relev6ns bels6 ellen6rzzds kialakit6s6t, bevezetds6t ds fenntartdsirt; a megfelel6
sz6mviteli politika kiv6laszt6s6t 6s alkalmaz6sdt, valamint az adott kiirulmdnyek kcizott dsszeni sz6mviteli
becsl6sek elk6szft6s6t.

A kdrrywvizs gdl 6 fel el ds s dge

A mi felel6ss6giink az 6ves besz6mol6 vdlemdnyezdse uz elvdgzett kdnywizsgl,lat alapjfn, valamint az izleti
jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 risszhangj6nak megit6l6se. A kcinywizsgillatot a magyar Nemzeti Kcinyr.vizsg6lati
Standardok 6s a kcinywizsgillatra vonatkoz6 - Malgyarorszdgon6wdnyes - trirv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok
alapjin hajtottam v6gre. A fentiek megkcivetelik, hogy megfeleljiink bizonyos etikai kcivetekndnyeknek,
vaiamint hogy a k6nyvvizsg6latot irgy tewezzikmeg 6s vdgez,ziJk el, hogy kell6 bizonyoss6got szerezziink arr61,
hogy az 6ves beszdrnol6 nem tarlalmaz l6nyeges hiblis 6l1it6sokat.

A kcinyvvizsg6lat mag6ban foglalja olyan elj6r6sok v6grehajt6s6i, amelyek c61ja kdnywizsgiliati bizolyifdkot
szereni az dves beszdmol6ban szerepl6 dsszegekr6l 6s k6zzdt6telekr6l. A kiv6lasztott elj6r6sok, beledrrve az
6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6, idnyeges hib6s 6llit6sai kock6zat6nak folmdrdsdt is, a
kdnywizsg6l6 megitdl6s6t6l fiiggnek. A kockSzatok ilyen felmdrdsekor a krinywizsgilT6 az dves besz6rnoll.r
iigyvezet6s Sltali elk6szitdse 6s val6s bemutatdsa szempontj6bSl relevilns bels6 ellen6rzdst az€tt m6rlegeii, hogl.
olyan k0nyvvizsgillati elj6r6sokat tewezzen meg, amelyek az adott kdrtilmdnyek kozritt megfeleloek, de rrear
az5rt, hogy a v6llakoz6s bels6 ellen6rzdsdnek hatdkonysdgfira vonatkoz6an v6lern6nyt mondjon. A
kcinywizsgSlat mag6ban foglalja tov6bb6 az all<almazott sz6mviteli alapelvek megfelel6sdgdnek ds az
iigyvezetes sz6mviteli becsldsei dsszenisdg6nek, valamint az 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutalilsfinak drldkeidsdt
is. Az iizleti jelent6ssel kapcsolatos munk6nk azizletijelent6s 6s az 6ves besz6mol6 cisszhangj6nak rnegft6l6sdre
korldtoz6dott 6s nem tartalmazta egy6b, a T6rsas6g nem auditdlt szdmviteli nyilv6ntart6saib6l levezetett
inform6ci6k 6ttekint6s6t.

Meggy6z6ddstink, hogy a rnegszerzett kdnywizsg6lati bizonyitdk eiegend6 ds megfelel6 aiapot nyrJijt
kcinywizsgdl 6i zdrad6lank (v6lem6nytink) megad6srihoz.

Zdraddk (vdlemdny)

A kcinyr,'vizsg6lat sor6n a v6llalkoz6 T6rs6gi Hullarl6k-Gazd6lkod6si Kft 6ves besz6mol6j6t, annak ftszeit 6s
t6teleit, azok kcinyvel6si 6s bizonylati alilttmasztf.sdt az 6w6nyes nernzeti krinylvizsg6lati standardokban
foglaltak szerint feliilvizsg6ltam ds ennek alapjur eft:gend6 ds megfelel6 bizonyoss6got szereztem arr6l,hogy az
6ves besz6moT6t a szdmviteli tdrvdnyben foglaltak 6s az 6lial6nos sz6mviteli elvek szerint k6szitett6k el"
V6lem6nyem szerint az 6ves beszdmol6 a v6ilalkozir T6rs6gi Hullacl6k-Gazddlkod6si Kft 2013" december 31-6n
fennrill6 vagyoni, pdnztigyi ds jdvedelmi helyzet6r6l megbizhat6 6s val6s kdpet ad. Az izletijelent6s az dves
beszdmol6 adataival cisszhangban van.
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