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BTG Budaörsi Települósgazdálkodási

Nonprofit Kft. tulajdonosának

Az éves beszdmolóról készülíjelentés
Elvégeztük a BTG Budaörsi Településgazdálkotlási Nonprofit Kft. mellékelt 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves
beszámoló a 2015. december 3l-i fordulónapra elkészített mérlegból - melyben az eszközök és források egyező vógösszege 3 037 606 E Ft, a mérleg
szerinti ercdmény 2 382 E Ft (nyereség) -, és az ezen időpontra végződő óvre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika
meghatározó elerneit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből á1l.
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A

veletés felelőssége az éves beszámolóért

vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért
és valós bemutatásáért, valarnint az
olyan belsó kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges lribás
állításoktól nentes éves beszámoló elkészítése.

A

nywiugáló felelőss ége
felelósségünk az éves beszámoló vélernényezésekönywizsgálatunk alapján. Könywizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal és a könywizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes- törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek
a standardok rnegkövetelik, hogy rnegfeleljünk az etikai követelmérryeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot űgy íervezzük meg és hajtsuk végre, hogy
kelló bizonyosságot szerezzünk anól, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, arnelyek célja könywizsgálati bizonyítékotszerezni az éves beszámolóban szereplő
összegekról és közzétételekől, A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredó, lényeges hibrás állításai
kockázatainak felmérésétis, a könywizsgáló megítélésétőlfiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könywizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó
egység általi elkészítéseés valós bernutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat teívezzen
meg, arnelyek az adott körülmónyek között megfelelőek, de nem azéft, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleménlt rrrondjon. A könyvvizsgálat rnagában foglalja továbbá az a|kalmazolt számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített
kö
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számvite]i becslések ésszeniségének,valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelésétis.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói

véleményünk megadásához.

Vélemén1

Véleménlünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós hépet ad a BTG Budaörsi Településgazddlkodrisi NonproJit Kít. 2015. december 3l-én
fennálló vagyoni és pénzüglli ltelyzetéről, valamint az ezen időponítal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzeíéről a szdmviteli törvényben
fo g lalía k kal

ö s

s7h ang

b

an,

Egyéb jelentéstételi kötelezeítség az üzleíi jelentésrdl, valamint a tevékenységek,üzemek közötti

szdmviteli szétvdlaszttísvégrehajídsdról

Elvégeztük a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. mellékelt 2015. évi éves beszámolójához

kapcsolódó 2015. évi üzleti jelentésének
vizsgálatát,
A vezetés felelós az üzleti jelentésnek a számviteli törvérryben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.
A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az
ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése.Azizlett jelentóssel kapcsolatos munkánk azüz|eti jelentés és az éves
beszámoló összlrangjának megítélésére
korlátozódott és nem taftalmazta egyéb, a társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett
információk áttekintését.

Véleményünk szerint a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. 20l5. évi üzleti jelentése a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIIL törvény l8/B. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségünknek eleget téve igazoljuk, hogy a BTG Budaörsi
Településgazdálkodási Nonprofit Kft. által kidolgozott és alkalmazott számviteli szétválasztási szabályok, valamint az egyes tevékenységek közötti
tranzakciók árazása biztosítják a vállalkozás tevékenységei közötti keresztfinanszírozás-mentességet.
A hulladékól szóIó2012. évi CLXXXV. törvény 50. §-ában foglaltaknak megfelelve igazoljuk, hogy a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft.,
mint közszolgáltató, auditált éves beszámolója - önálló vállalkozás jelleggel - bemutatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyujtása érdekében
végzett tevékenységet, elkülönítve annak önálló mérlegétés eredménykimutatását.
Budapest. 20 l 6. március

/dr. Printz János/
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