
 

 
 

 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KFT tulajdonosának 

 

 

 
Elvégeztem a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KFT 2010.12.31-i fordulónapra 
elkészített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező végösszege 1.409.137 E Ft, 
adózás utáni eredménye  54.704  E Ft nyereség,  a mérleg szerinti eredménye 54.704 E FT, va-
lamint a 2010. évre vonatkozó eredmény-kimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgála-
tát, melyeket a vizsgált szervezet 2010. évi  éves beszámolója tartalmaz. 
A Társaság 2009. december 31-i beszámolóját is társaságunk hitelesítette, korlátozás nélküli 
záradékkal látta el.   
 
Az éves beszámoló elkészítése a vezetés felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az éves be-
számoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.  
 
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vo-
natkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam 
végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfe-
lelő bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás ál-
lításokat. 
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bi-
zonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli 
alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatá-
sának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói 
záradék (vélemény) megadásához. 

Záradék: 

 
A könyvvizsgálat során a vállalkozó TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KFT 
2010. évi éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alá-
támasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felül-
vizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról,  hogy 
az  éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek 
szerint készítették el. 

 
Véleményem szerint az éves beszámoló - melyben az eszközök és források egyező végösszege 
1.409.137 E Ft, az adózott eredmény 54.704 E Ft nyereség, a mérleg szerinti eredmény 54.704 
E  Ft, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI KFT 2010.12.31-én fennálló vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.  
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