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Tárgy: Beszámoló a Békési Kommunális és 

Szolgáltató Kft. 2012. évi tevékenységéről 
Sorszám: III/9. 

 

Döntéshozatal módja: 

 

Előkészítette: 

 

Ilyés Péter ügyvezető, 

Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

Egyszerű szótöbbség 

 

Véleményező 

bizottság: 

 

 

Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés 

Előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2013. április 25-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. többségi önkormányzati tulajdonú Kft. A 

gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés a.) pontja szerint „ A 

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása” 

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. a számviteli törvény előírásainak megfelelően 

elkészítette a 2012. évi – a könyvvizsgálói jelentést is tartalmazó – beszámolóját, melyet a 

mellékletek szerint mutatunk be a Képviselő-testületnek. A Felügyelő Bizottság jelentése a 

Pénzügyi Bizottság ülésén kerül kiosztásra. 

Javaslom a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. évi beszámolójának 

jóváhagyását. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.  

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület javasolja a Taggyűlés részére a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 

2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását, egyúttal felhatalmazza 

polgármesterét, hogy a Taggyűlésen e döntés szerint szavazzon. 

Határidő:       értelem szerint  

Felelős:           Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2013. április 19. 

 

Izsó Gábor  

polgármester 

 

 .....................................  

Jogi ellenjegyző 

 .....................................  

Pénzügyi ellenjegyző 























Független Könyvvizsgálói Jelentés

a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

2012. évi

egyszerűsített éves beszámoIój ának felülvizs gálatáról

Békéscsaba, 2013' április 1 0.

Készítette: Kovács MiháIy

kamarai tag könyvvizsgáIő )"
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Független Könyvvizs gálói j elentés

a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Tulajdonosainak

Az egyszerúsített éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Békési KommunáIis és Szolgáltató l(ft. (5630 Békés' Szarvasi ilt 64lL) melléke1t

2012' éví egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgáIatáÍ, amely egyszerűsített éves

beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és

források egyező végösszege 80.182 E Ft, a mérleg szerinti eredrnény 1.570 E Ft nyereség -' és

aZ ezen idoponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a szárnviteli

politika meghatározó elemeit és az egyéb magyaráző információkat tartalmazó kiegészítő

meilékletből á1l.

A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft' 2012. jinius 7.-től kezdte meg működését, így a
2012. nzleti évi beszámolója 2012, jinius 7.-től - 2OI2' december 3l.-ig terjedő időszakra

vonatkozik.

A vezetés Jblelőssége az egyszeríísített éves beszamolóért

A vezetés felelős az egyszer]isített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal

összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért' valamint az olyan belső

kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tar1 ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár

csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló

elkészítése'

A könywizsgaló Jelel őss ége

A rni felelősségünk az egyszerűsített éves beszárrroló véIern ényezése könyvvizsgáiatunk

alapján'

Könyvvizsgálatunkat a magyar Nernzeti I(önyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk

végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy rnegfeleljürri< az etikai követelrrrényeknek,

valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzuk meg és hajtsuk végre' hogy kellő

bizonyosságoÍ szerezzúnk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-q e Jéayeges
hibás állításoktóI.
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A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások VégrehajtáSát, amelyek célja

könyvvizsgáIatibizonyítékot szerezni aZ egyszerűsített éves beszámolóban Szereplo összegekről

ésközzétételekről.

A kiválasztott eljárások, beleértve aZ egyszer|tsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából

eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől

fuggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáIő az egyszerúsített éves beszámoló

gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt

azért mér|egeli, hogy olyan könyvvtzsgáIati eljárásokat Íervezzen meg, amelyek az adott

korülmények között rnegfelelőek' de nem azért, hogy a gazdá|kodó egység belső kontrolljának

hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvtzsgáIat rrragában foglalja továbbá,

az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és a vezetés áital készített számviteli

becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának

értéke1ését.

Meggyőzodésünk' hogy a megszerzett könyvvizsgáIatibtzonyíték elegendő és megfelelő alapot

nyújt könyvvizs gálói vé1eményünk rnegadásához'

vÉlnmÉNy

Véleményünk szerint az egyszeríisített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a

gazdálkodó, a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. (5630 Békés, Szarvasi tlt 6411.) 2012.

december 31-én Í'ennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről' valamint az ezen időponttal

végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal

összhangban.

Békéscsaba, 2013. április 10'
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