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tulajdonosainak
Ll végeztem a Füzesgvarmati Varosgazdálkodási ás Int. Üzemeltető KET (továbbiak han: a
1 ársasái”) medékelt előtársasági easszerúsitett éves beszámolőjának a könyvt izsgálatát. amelt
egszerásttett éves beszámoló a 2013 01.1 4,—i fordulónapra eik.észitett mérleabői— melyben az
eszkt.izök ás tonások eg’ezó végösszege 538.296 E Ft a mérleg szerinu eredmény -72% lé Ft
eszteség—. nt ezen időpontra
vonatkozó eredménvkimutai,ásból ás a számviteli politika
meghattrozo Lkmett es dl egsib magsarazo megfegsrLseket tattalnmzr kieeezito mellLkktbol
áll.
Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak ás a Magyarországon cl légadott általános
számviteli elvek szerint történő elkészítése ás valé,s bemutatása dl (igy vezetés Melüssége. Ez a
LÍLE3\’,g n n.kon toj il1a a’ ika es
shol akai hth ibo
ao knsczes hba iii Lsoktol
mentes éves beszámoló elkészítése ás valós bemutatása szempontiáhói releváns helko ellenőrzés
k;alakitásán bevezetését. énntartását. megtlelo számviteli politika kiválasztását ás alkalmazását.
t atamini az adou körülmények kötött ésszeré számviteli hee’sléseket,
A köny vvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégett
könyvvizsgálat alapján.
\ konc vs 1/L il itot i m ir u \mzcti Kons 45 izse il itt Si md irdoL e a kont s v zsg il itta
tol itv o M g tr nz ot .-v v. os es tan v.ns c s
h og’i nalt ok al ip in n iltott im
A tennek megkövetelik. hogy megfeleljek bizonyos etikat követelményeknek, valamint hogy a
i ‘L U
tv. rs e,v.,
LIX czese resv.n eke ido t s rnv.jJtlo hiz os1 L Ot s/t tLJJLI’ irrot
hogy az éves beszámoló nem tana lmaz lényeges hibás áll itasakat.
ki elst,,,zv.t
konssvizsnal it magihan foglalta ott m ct;asasok segrLhattasat amehk ccli
kotusvizsg ti m bim t itkot szerv.znt 1/ e<ssztrnottt eses hisz mmloh tn szeieplo osszeev.krol es
közzétételekról.A kiválasztott eljarások, beleértve az egyszerösíten éves beszámoló akár
esaláshól, akár téveéésekhól eredet, lényeges hibás állításai knekázatának felméréseit, a
köny vvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszetusitett éves heszámotóhoz. kapesolédóan a
kötivvvizseáló koekázattétmérésének nem célja. hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondion.

\ konv s s tz4 i at manah n foglalt i tov ahh t V OK tim 1100 szat s iteh cl ipelt cl’ ts V ue.s s ezek
lényegesebb heestéseinek. valamint az egy szerüs itett éves beszámoló hemutatásának értékelését.
S tegg o mW_ vem hogs t megsze rz tt kont vv izsaalati ht ‘ont itek v.kgcndo es megtelt, lo ilapot
nyújt a köny s vizsgátői záradék (vélemény) megadásához.
‘Iii radék
A könyvv izsgálat iorán a ‘társaság elótársasági időszakra vonatko
eg) szerúsitett éve’
heszámoió ját. annak részko ás mételeit. azok kön velési ás hizonylati alátántasztásá: az érvény es.
n_ zv.ti kon vv zse il itt st vne dok m tozhlt ik szerint letolt izs.ah im s enncs dant m
L. „tO c s ncgk lelo biionsoss igo1 szel ettem an ol hogs az t.es szei usiktt c cs bv.’ unolot i
sz nos itt. Ii tol stovhcp loj tlt ik es a 51 tes iroisz i on cltoe idott alt il mos un’ tteli tsJ sz,,t int
keszítették Ci. Véleményem szerint az, egyszerűsített éves beszámoló a Társaság 2013 PL 14—én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérot megbízható ás valós képet 2(1.
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