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Fiiggetlen kiinywizsgil6i j elent6s

a XIII. Ke rii leti Kiizszolgr{lt at6 Zhrtkdriien M ii kiid6 R6szv6nyt6rsasig

(1131. Budapest, B6ke u.65., Cg. 01-10-042850) tulajdonosinak

Az 6ves beszrimol6r6l k6sziilt jelent6s

Elvdgeztem a XIII. Keriileti Kiizszolgriltatd Zdrtkdrilen Miikddff Rdszvinytdrsasdg mellikelt 2015.

ivi ives beszdmolfijdnok a konyvvizsgillatbt amely 6ves beszSmol6 a 2015. december 31-i

fordul6napra elk6szitett m6rlegbol, - melyben az eszkdzi)k is forrdsok egtezff vigdsszege 2.571.842

EFt, a mirleg szerinti eredminy 81.927 EFt (nyeresig) -, 6s az ezen idoponttal vegzodo 6vre

vonatkoz6 eredm6nykimutat6sb6l, valamint a sz6mviteli politika meghat6roz6 elemeit es az egyeb

ma gy ar 5zo i n form6c i6k at tartalmaz6 k i e 96 sz ito m e I I 6k I etb6 I 6 I I .

A vezet6s felel6ss6ge az 6ves besz6mol66rt

A vezetds felelos az dves besz5mol6nak a sz6mviteli torv6nyben foglaltakkal <jsszhangban tort6n6

elk6szit6s66rt 6s val6s bemutat6s66rt, valamint az olyan belso kontrollok6rt, amelyeket a vezet6s

sziiks{gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 v5ljon az akhr csalilsb6l, akr{r hibrlb6l ered6 l6nyeges hib6s

6llitasokt6l mentes 6ves besz6mol6 elk6szit6se.

A kdnywizsgil6 felel6ss6ge

Az 6n felel6ss6gem az 6ves besziimol6 v6lemdnyezdse kdnyvvizsgilatom alapj6n.

Konyvvizsg6latomat a magyar Nemzeti KonyvvizsgSlati Standardokkal <isszhangban hajtottam vdgre.

Ezek a standardok megkdvetelik, hogy megfeleljek az etikai k<ivetelmdnyeknek, valamint hogy a

konyvvizsgSlatot rigy tervezzem meg 6s hajtsam v6gre, hogy kell6 bizonyossSgot szetezzek arr6l,

hogy az6ves besz6mol6 mentes-e a l6nyeges hib6s 6llitrisokt6l.

A konywizsg6lat mag6ban foglalja olyan eljSr6sok v6grehajt6s6t, amelyek c6lja konyvvizsg6lati

bizonyftdkot szerezni az 6ves besz6mol6ban szereplo dsszegekrol es kozzdtdtelekrol. A kivillasztott

elj6rSsok, beledrwe az dves beszrimol6 ak6r csal6sb6l, akSr hib6b6l eredo, l6nyeges hib6s 6llitasai

kock6zatainak felm6r6sdt is, a kdnyvvizsg6l6 megft6l6s6tol fi.iggnek. A kockSzatok ilyen felm6r6sekor

a konywiz sgil6 az 6ves besz6mol6 gazd5lkod6 egys6g rlltali elk6szft6se 6s val6s bemutatisa

szempontjSb6l relev6ns belso kontrollt azert m6rlegeli, hogy olyan konyvvizsgdlati eljrlr5sokat

tervezzen meg, amelyek az adott kdriilm6nyek koz<itt megfeleloek, de nem az5rt,hogy a gazd6lkod6

egys6g belso kontrollj6nak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lem6nyt mondjon. A kdnlwizsg6lat

mag6ban foglalja tov6bb6 az alkalmazott sz6mviteli politik6k megfelelos6g6nek 6s a vezetds 6ltal

k6szitett sz6mviteli becsl6sek 6sszertis6g6nek, valamint az 6ves besz6mol6 6tfog6 prezentril6s6nak

6rt6kel6s6t is.

Meggyozod6sem, hogy a megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyit6k elegendo 6s megfelel6 alapot nyfijt

kcinyvvizsg6l6i v6lemdnyem megadSs6hoz.
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V6lem6ny

V6lem6nyem szerint az 6ves beszimol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a XIII. Keriileti
Kiizszolgiltat6 Zhrtkdriien Miikiid6 R6szv6nytirsas6g 2015. december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s

p6nziigyi helyzet6r6l, valamint tz ezen id6ponttal vilgz6d6 6vre vonatkoz6 jiivedelmi helyzet6r6l

a szimviteli tiirv6nyben foglaltakkal iisszhangban.

Egy6b jelent6st6teli kiitelezetts6g: Az iizleti jelent6sr6l k6sziilt jelent6s

Elv6geztem a XIII. Keriileti Kdzszolg6ltato Zbrtkorien Miikdd6 R6szv6nyt6rsas6g mell6kelt 2015. dvi

6ves beszSmol6j6hoz kapcsol6d6, 2015. december 3 I -i fordul6napra vonatkoz6 6vi iizleti jelent6s6nek

avizsgfllatifi.
A vezet6s felel6s az ;drzleti jelent6snek a sz6mviteli tdrv6nyben foglaltakkal dsszhangban t<irt6no

elk6szit6s66rt. Az 6n feleloss6gem az i.izleti jelentds 6s az ugyanazon tizleti 6vre vonatkoz6 6ves

besz6mol6 osszhangj6nak megitdl6se. Az tizletijelent6ssel kapcsolatos munk6m az ;jzleti ielent6s 6s az

6ves beszS:mol6 dsszhangj6nak megit6l6sdre korlStoz6dott 6s nem tartalmazta egy6b, a gazdfllkodo

nem auditrllt sz6mviteli nyilvSntart6saib6l levezetett inform6ci6k 6ttekint6s6t.

Vdlem6nyem szerint a XIII. Keri.ileti Kozszolg6ltat6 Lrt.2015. 6vi tizleti jelentdse a XIII. Keriileti

Kdzszolg6ltat6 Zrt.20l5. 6vi 6ves besz6mol6j6nak adataival osszhangban van.

Budapest, 2016. ilprilis 26.
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