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A l6rs6gi Hullad6k-Gazd6lkoddsi KIt tulajdonos6na

Elv6geztem a T6rs6gi Hulladdk-Cazd.ilkodrsi Korldtolt Felel6ssdgit Tdrsas6g nell6kelr 2012. 6vi 6ves
beszenobjanak a kdn,'!'vizsgrlatit, amely 6ves besz6nol6 a 2012 decembet 31-i fordul6napra elkiszilell
mdrlegb6l - melyben az eszkbziJk 6s fordsok egyezd v€gosszeg 1.532.104 E Ft, a m6rleg szerinti eredm6ny
26451 E Ft (nyeresdg) -, 6s az eZen id6ponttal vdgz6dii 6vre vonatkoz6 eredmdny-kimutaLisb6l, valaminl
kiegdszittt mell6kletb6l All.

A 
"ezedsft.tetissnse 

az eres beszdmol6itt

Az Cves besz6mol6 ak a vemviLeli Ldr6ryben foglaltak 6s a Magyafonzngon ellbgadort ttLaltnos sztmviteji
ehrek szerint l0rt6n6 elk€szit6se 6s val6s bemutat6sa az rigyvezet€s felel6ssdge Ez a tel€l6ssdg nagdban fbglalja
az akfi csaldsb6l. akar hib5b61 ered6, l6nyeges hibrs 6llit6sokt6l mentes 6ves besztmol6 elk6szil6se 6s val6s
bendatasa szempontjdb6l relevdns bels6 ellen6rz6s kialakitasii, bevezetds6t 6s hnnxartdsal a negfblet6
szinviteli politika kivAhsztdsdt 6s alkalmazdsdt, valamint az adott kdriilnenyek kdzijtt dsszert szdmvfeli
becsl6sek elk6szit6sdt.

A I bntu r,z tE.ilo tele l6\\eer

A mi feleldssegunk az 6ves beszdmol6 vdlemdnyezdse az elv'tgzett kdnyvvizsgalat alapjrn, valahint a2 ikteti
jelentis is az e|es beszdnol6 1sszhanqjdnak megit'ldre. A kdn'.!.vizsgdlatot a r agyar NenEeti Kdnywizsgilari
Standardok 6s a kdnywizsgitlatra vonatkoz6 MagyarorszagDn 6N6nycs - Ldrvdnyek ds egyeb jogszabelyok
alapjin hajlottam v6gfe. A fennek megk6veteiik, bogy megfelelliink bzonyos etikai kdveLelm6nyehek,
valamint hogy a kainywizsgilalot fgy te ezzlik meg ds vdgezziik el, hogy kell6 bizonyoss6got szerezziink an6l,
hogy az eves beszemol6 nem tarLalnaz l€nyeges hibds 6llit6sokat.

A kdnyvvizsgdlat nag6ban foglalia olyan eljefAsok vdgrehajtdstt, amclyek celja kdn,.wizsgSlati bizonylL6kot
szerezi az 6ves b€sztunol6ban szerepl6 0sszegek6l es k0zzdt6teletr6l- A kivilasztofl eljdrasok, beleedve az
6ves beszimol6 ak6f csal6sb6l, akir hibtb6l ered6, ldnyeges hibds ellit6sai kockezadnak felmdresdt is, a
kih),vvizsedl6 megfteldset6l ffiggnek A kockAzatok ilyen felhdrdsekor a kiin)'wizsg6i6 az 6ves beszimol6
iigyvezetes 6ltali elk6szit6se €s val6s b€mutatrsa szempontjdb6l relevans bels6 ellendrzest az6rt m6flegel! hogy
olyan kdnywizsgehd eljdLrasokat tervezzen meg, amelyek dz adott koriilmenyek kdzbn megfelel6ek, de nem
az€rt, hogy a v,llalkozes bels6 ellen6rzes€nek hat6konysAg6ra vonatkoz6an vdlem6nyt mondion. A
lrdnyvvizsg6lal magaban fogtalja tovdbbA az alkalmazox szdmviteli atapelv€k megfblel6sdg6nek ds dz
Ugyvezet6s szamviteli becslesei dsszeritsggdnek, ralamint az €ves besdLmol6 dtfog6 bemulat6s6rlak 6rtdkel6ser
is. Az ilzleti jelenftssel kapcsalatos nunkdnk az ikleti jelenfis As az eve! beszdnol6 asszhangjdntik negft'UsAre
korldtoz'dou A^ nen tartulmaT.tq eg)db, a Tdrsasdg nen auditdlt sz1ml)iteli ryil.rdntartdsqib'l leruetetl
i nlor ndc i dk dueki nt e.s 6t.

Meggy6z6ddsiink, hogy a negsze.zeti kbnlwizsgelad bizonyitek elegendit €s megfeleld alapot nlujt
kdnywizsgil6i 26rad6kurk (v6lem6nyiink) rnegadtsrhoz.

Z(itudak OatenJny)

A kijn]'wizsgdlat sorin a v6llalkoz6 T6rs6gi Hullad6k-Gazd{lkoddsi Kft oves beszimol6jitt, anr|ak r6szeit 6s

t6leler!, azok kdnyvetisi 6s b;onylati al6t6maszt6set az 6rv6nyes nemzoti kdnyvvizsgtlati standardokban
foglaltak szerint feliilvizsgeltam is e.nek alapjan elegend6 €s megfeletd bizonyossagot szereztam arr6l, hogy az
6ves beszemobt a szdmvileii t0w6nytren foglaltak 6s az eltaldnos szemviLeli clvek szerint k6szitett6k el
V6lem6nyeln szednl az 6vcs beszSrnol6 a v6llalkoz6 T6rsdgi Hullad6k-cazdilkod6si Kft 2012. december 31-6n
fenrdllb vagyon\ p6nziigyi 6s j0vedelmi helyzet6r6l megbizhat6 6s val6s k6pet ad A, ieleti jelentis az d'es
besz dnol 6 d d ata iy al dssz hangban.,, an

Nyi.egyheza, 2013. apfiiis 23.
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