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I lvéeeztem a FUzezvarmati Vároazdálkodási ős intézmény üzemeltetési KEt (tuvahbkkaan;

a rársasáiz) mellékelt 2013. évi egyszerűsített éves beszárnolújának a kŐiwvviSZátaLáL amely

egvszcrősitctt éves beszámoló a 2013.12. 31 ‚-1 rorduiónapra elkeszireri rnéricgböi- meiyuefl 8!

eszközök ős tórrások egyezö végősszege 543Á)üi E Ft a mérleg szerinti ercomany -1flt h 11-, az

ezen időpontra vonatkozó eredménykimLitatáshól es a szamviteii poiltiRd megnumroző ewnieit es

az egyéb magyarÚző megjegyzéseket tailal mazo KiegeszitO mci ICKICtD0i mi.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben töglaltak ős a Magyamrszágon eltogadott iital5lios

számviteli elvek szerint történő elkészítése ős valós bemutatása az ügyVe?:etes teieiüssegc. iz a

íelclősség magában löglalja az akar esaláshök akar nihahol erean, ienyeges niöás aiiíwsokiói

mentes éveS beszámoló elkeszilese CS vaios nemutatasa szempomjanói releváns L)eIsu

kialakltasal, hevezeteset, renntarasar, inegfeieid szaniviLeli pLJJItIkkI MVC1LU.LáC14 akaIIICtL1Cű,

vLiJarfljrfl Z*’ WJUL1 kóiüiiiőiiytk kütü’L c7nLC1 Li LW1LYiI..Ii

A könyvvizsgáló felelőssége az egyszárűsitett éves beszámoló véleményezése az elvégzett

kőnyn’izsgalal alap jan.

A lársaság 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóját is éti könyi’vizsgáltam ős hitelesitő

záradőkol. hoesátottarn ki

A könyvvizsgálatnt a magvai- Nemzeti Kőnyvvizsgáiati Standardok és a könyvvizsgálatra

vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények ős egyéb jogszabályok alapján httjmflam végre.

Á fentiek megkővetelik. hogy megleleljek bizonyos etikai kverelmenycKnek, vaLamint nogy a

könyvvizsgálat tervezése es elvegzese reven eíegenao es megfeieíő bizonyítékut seeitezek w i

nogy az eves oeszamoio nem ianaitmiaz ériyeges iibás áiiítájkat,

Az elvégzett könyvvizsgálat magában tbglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja

kőnyvvizsgálati bizonyílúkot szerezni az egyszerűsített éves heszámolóhan szereplő összegek ről Ős

kőzétételekről. A kiválasztott eljánksnk, heleéitve az egyszerüsltett óves beszamolo atar

csalásbói, akár tevedesekhöi eredő, lenycges nwas áiiirásai Kockázatanú Felmóréseh. a

kőnyvvizsgalo megiwiescroi riiggnek.a.z egyszerüsiteit éves ‘eszáirtuióhut apevóűin; I

KOU) \ vl/%lbJ 1(1 NCR KdtttJ Citilti neilek LICIJI t4.IJ-t 1106) tL Val La15uLaL bciab ‚k. iv i ‚3

I ILLt%Kt)I (Y(1I4tL1 cl YUI t’.t,t,at I (LII ILl IJI II ltfl IUJQI I.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek ős az ügyvezetés

lényegesebb beesléseinek. valani int az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését.

MeggyŐződésem. hogy a megszerzetl köny veizsgalati hizonyítek eiegentio eS inegrelein alapot

Tivoli. a konyvvizsgaiói záracők ivéletneny) megadásához.

A könyvvizsgűlal. során a lársLság egyszerásített éves beszámolóját, annak részeit ős tételeit. azok

könyvelési ős bizonylati allámasvlását az érvényes nemzeti könyvvizsgálaii stanriardokban

foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő ős megtelelő bizonyossagot szereztem

arrÓl, hogy az egyszertisiten eves neszamólot a számviteli rorvónyhen Togiaírak ős a

viagyarorszagori ci iogauou általámios szammivileii elvek sz.eiiii k szitetik cL Vékmióiiyciii szci

iiz,aSc 2G3, 2.fl.-;I t MvugoO1, péni: :;
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KPL (tovahDiaKoam a iunasag ‚ LviJ. cvi JO 1.

beszámolóiának a könyvvizsgálatat.
A Idinvvvi7.iwfilatról ktinvvvizsiMlói jelentést bocsátoflarn ki.
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A 2014. márcis 15-én életbe lépett Polgári Törvénykönyv ás annak
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