
statisztikai sz6mjel 10731785-4677-113-15

c6gjegyz6k sz6ma 1 5-09-061434

A v6llalkoz6s megnevez6se

A v6llalkoz6s cime. telefonsz6ma
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Nyiregyh6za, Bokr6ta u.22. Tel.: 421594-527
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1100 Ni iiepl;h 6za, Bokrdta u. 22.

.{ddsz6m: 1073 I 785-2-15
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Egys zerff sitett 6ves besz6molo
2017.

Uzleti 6vr6l

A m6rleg kdnyvvizsgdlattal van aldtdmasztva

Keltez6s: NyiregyhSza, 2018. m6jus 10.



THK T6rs6gi Hullad6kkeze16 Korl6tolt Felel6ss6g( Tirsas6g

Statisztikai sz6mjele: 107317 85-4677 -113-115

C6gjegyz6ksz6ma: 15-09-061434

Besz6mofisi id6szak: 2017. 01. 0'l - 20'17. 12. 31.

Egyszerfisitett 6ves besz6mol6 MERLEG "A" tipus

:2017.12.31.

(1)

EZER

HUF

Sorsz6m At6tel megnevez6se El6zo 6v
El6z6 t

m6dos

r(ek)

6sai
Tingy6v

b 0

I A. Befektetett eszkiiztik (2,+4,+6. sor) 11 0 7

z I. IMMATERIALIS JAVAK 11 I

2, sorbol lmmateri6lis javak ertekhelyesbitese

4 II. TARGYIESZK6Z6K

4. sorb6l T6rgyi eszkozok ert6khelyesbitese

o III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZK6Z6K

7 6. sorb6l Befektetett penzrigyi eszkozok ertekhelyesbitese

8 6, sorbol Befektetett penziigyi eszkozok edekelesi kUlonbozete

B. Forg6eszkiizdk (10.+11.+14.+16, sofl 4561 0 4 869

10 I, KESZLETEK 1 279 0

11 II. KOVETELESEK 83 1 905

12 1 1. sorb6l Kovetel6sek ertekelesi krilonbozete

IJ 11, sorbol SzArmaz6kos rigyletek pozitiv ertekelesi ktllonbozete

14 III, ERTEKPAP|ROK

,t6
14, sorbol Ert6kpapirok ertekelesi kiilonbozete

to N, PENZESZKOZOK e,t oo 2964

17 C. Aktiv id6beli elhat6rol6sok

18 ESZKdZOK (AKT1VA0 oSSZESEH (1.+8.+17. so4 4572 0 4876

Keltez6s: Nyiregyhdza, 2018. m6jus 10,



THK T6rs69i Hullad6kkezel6 Korl6tolt Felel6ss6g( T6rsasig

Stati szti ka i sz6mjele : I 07 317 85-467 7 -'l 13-1 1 5

C6gjegyz6kszima: 15-09-061434

Beszimolisi id6szak: 2017.01.01 -2017.12.31. Fordul6nap:

Egyszerrisitett 6ves besz6mol6 MERLEG "A" tipus

Forr6sok (passzivik)

7 . 12. 31.

l2l

EZER

HUF

Sorsz6m A t6tel megnevez6se El5z5 6v
El6z6 r

rn6dos

r(ek)

r6sai
T6ngy6v

A b d

19 D, Sajit t6ke (20+22+23+24+25+26+29. sor) 4 558 0 4 561

20 I. JEGYZETT T6KE 6 000 6 000

21 l/a Ebb<jl: visszav6s6rolt tulajdonosi 16szesed6s n6v6rt6ken

22 il. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-)

23 III. ToKETARTALEK

24 IV. EREDMENYTARTALEK -3 808 -4788

zc V. LEKoTOTTTARTALEK J J4b

to VI. ERTEKELESI TARTALEK

27 Ebbcjl: Ertekhelyesbites ertekelesi tartaleka

28 Ebb6l: Valos ertekeles ertekelesi tartaleka

29 VII. ADOZOTT EREDMENY -984 3

30 E. G6ltailal6kok

31 F, Ktitelezetts69ek (32,+33.+34, so0 14 0 315

JZ I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK

JJ II, HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK

34 III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 14 315

Ebb6l : Kotelezetts69ek ertekelesi kfilon bozete

36 Ebb6l: SzArmazekos tigyletek negativ ertekelesi ktilonbozete

JI G. Passzfvik id6beli elhat6rolisok

FORRASOK (PASSZiVAK) oSSZeSel (19.+30.+31,+37. sor) 4572 0 4876

Keltez6s: Nyiregyh6za, 2018. m6jus 10,



THK T6rs6gi Hullad6kkezel6 Korl6tolt Felel6ss6gfi
Tirsas6g

Stati szti kai sz6mj ele : I 07 317 85-4677 -'l'13-1 1 5

C6gjegyz6ksz6ma: 15-09-061434

Beszimof isi id6szak: 2017.01.01 - 2017.12.3'1. Fordul6nap:

Egyszerfisitett 6ves besz6mol6 EREDMENYKIMUTATAS

(6s szkblts 6 g elj 6rA s s al)

.12.31.

(1)

EZHR

HUF

Sorsz6m A t6tel megnevez6se El6z6 6v
El6z6 6v(e

m6dositit
)

ll
TArgy6v

a b d e

1
I. ERTEKESITES NETTO ANEEVETELT 1 500

z II, AKTIVALT SAJAT TELJ.-EK ERTEKE

3 III. EGYEB BEVETELEK

4 Ebb<il : visszairt ert6kveszt6s

5 IV. ANYAGJ ELLEGU RAFORDiTASOK 0 0 1479

h v. SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK (10+11+12)

7 VI. ERTEKCSOKKENESI LEIRAS 10

8 VII, EGYEB RAFORDITASOK 981 c

q Ebbcil: ertekvesztes

10

A. UzEMr (iizteti)TEVEKENYSEc EREDMENYE(lrll+lll-lv-v-
vl.vll)

.984 0 3

11
Vil, PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI

12 Ebb6l: ertekelesi ktilonbozet

13 x, PENZUGYI MIJVELETEK RAFORDiTASAI

14 B, pENZUGYT MUVELETEK EREDMENYE (Vlll.-lX.) 0 0

15 c. ADOZAS ELoTTI EREDMENY ( rArB) -984 0 3

to X. Ad6fi zetesi kotelezettseg

17
D. ADOZOTT EREDMENY (rC-X) .984 0 3

rt6je

[ (r,

Nyiregyh6za, 2018. m6jus 10.

I



C6gbir6sig:
C6gegyz6k szim:
Ad6sz6m:

Fordul6nap:
Beszfmolfsi id6szak:

Nyiregyhfza, 2018. m6jus I 0.

Nyiregyh6zi T<irv6nysz6k
ts-09061434
t0731785-2-15

THK T6rs6gi Hullad6kkezel6

Korldtolt Felel6ss6gii Tf rsasrl
4400 Nyiregyh 6za, B ohdta u. 22.

Kieg6szit6 mell6klet
2017.

2017 . t2.31.
20t7. 01. 01 . -2017. 12. 3r.



a Ar,r,q.LANos RESZ

1.) A vdllalkozfs bemutatdsa

1.1. Alakulfs, a gazddlkod6 f6 c6lja

A Tdrsasdgot hultaddkkereskedelmi tevdkenysdg vdgzdsdre alapftottdk. A Tdrsasdg 2009.

6ta nem v 6gez tev6kenys6get.

T6rsas6g neve:

Sz6khelye:

Ad6sz6m:

C6gjegyz6k szitma'.

Statisztikai sz6mjel:

E-mail:

Miikod6si forma:

Jegyzett t6ke:

Szilmlavezet6 bank:

Bankszhmlaszhm:

1. 2. Tulajdonosi szerkezet

Tulajdonosok:

THK T6rs6gi Hullad6kkezel6 Korlitolt Feleldss6gii Td

Nyiregyh6za, Bokr6ta lu,tca 22.

t073178s-2-r5

t5-09-06r434

1073r785-4677-r13-ls

thkkft@gmail.com

Korl6tolt Feleloss6gii T6rsas6g

6 000 eFt

OTP Bank Nyrt.

tt744003-20612823

Nyiregyh6za Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata (95 Yo)

TERSEGI HULLADEK-G AZD ALKODASI Nonprofit Kft .

1.3. Tev6kenys6g

F6 tev6keny slg: 4677'08 hullad6k- nagykereskedelem
Atev6kenysdg2009.02.28-t6l sziinetel, igytev6kenysdget20lT-ben sem foll'tatott.

1.4 A vfllalkozfs k6pviselet6re jogosult 6s a beszfmol6 ali,j;rhsira kiitelezett

K6pviseletre j o gosult: Petr6 Arpfd
lakcime: 4400 Nyire gyhhza, Ibolya u.23.
2014.12.20-t6r

2.) Kapcsolt villalkozisok

A THK Kft. egyetlen olyan v6llalkoz6sban sem bir dtlnt6 befoly6ssal, amely a szdmv

szerint le6nw6llalat6nak min6siil. Nincs kiizds vezetdsri t6rsult, egy6b rd
megtestesit6 v6llalkoz6ssal kapcsolata. Nincs kozvetlen 6s tdbbsdgi ir6nyit6st, vagy jelen

bi4osit6 kapcsolata. Kapcsolt vSllalkozSsokkal rendelkezik, a tcibbs6gi tulajdonos 6s azoli

s%)

eloir6sok
viszonyt

befoly6st

r6szesd6ssel rendelkezo t6rsas6gai.

25 %o feletti



3.) Altalinos szimviteli informfci6k a vdllalkozisr6l

3.1 A szimviteli politika f6 vonisai, jellemzdi

A v6llalkoz6s e gyszertisitett 6ves besz6mo 16 t kdszit.
Az eredm6ny me g6llapit6s6nak m6dj a,, o sszk6lts6 g elj 6r6s ".
Jelen besz6mol6 a 2017.01.01-2017.12.31 id6szakot oleli fel, a m6rleg fordu
december 31.

'1a 2017.

A m6rlegkeszites villasztott id6pontja 2018. januilr 31. Ezen id6pontig i v6lt, a

thrgyevet vagy az el6zo 6veket 6rint6 gazdashgi esem6nyek, kdriilmdnyek alt a

besz6mo 16 Iartalmazza.
A v5llalkoz6s kdnyveit magyar nyelven, forintban, a kett6s kdnyvvitel elvei
szerint vezeli.

szabfiyai

A beszdmol6 iisszefllitfsakor alkalmazott szabflvrendszer

Eszkrizcik b eszerulsi 6r a; tartalmazza mindazon cisszegeket, amely az
egyedileg hozzhrendelhet6, illetve ar

meg6llapithat6.

els6dleges kolts6gnem k<inyvel6ssel.Kolts6gelsz6mol6s rendszere :

Ert6kcscikken6s elsziimol6sa:

3.2

tizembe-helyezfs, hasznillatbavdtel napjhval,
6lettartam figyelembev6tel6vel, maximum a

ad6tcirvdny szerinti m6rt6kkel, line6ris leir6ssal.
A 50 ezer forint alatti egyedi bekeri.il6si 6rt6kkel vagy0nl
6rt6kii jogok, szellemi term6kek, tfirgyi eszkdzok bekertil6si
6rt6ke a hasznillatba v6telkor 6rt6kcsokkendsi lei egy

dsszegben elsz6mol6sra keriil.
Az 6rt6kcscikken6si leir6s
f6kdnyvben, mind a kapcsol6d6
keriil sor.

elsz6mol6s6ra mind a

analitikriban -

hasznos
t6rsasrlgi

gazdas|gi
keret6ben

i evhez

felt6telek

Terven feliili 6rt6kcsokken6si leiriis elsz6mol6sa
esemdnnyel e gyidej tile g, vagy fordul6napi 6rtdkel
tcirt6nik.

Kdszletek 6rt6kel6se:

L elt6r o z6si s zab 5lv ok :

6tlagos (srilyozott) beszerz6si 6ron.

Az eszkdzdk 6s forr6sok lelt6roz6sa az 6ltal6 szab6lyok
szerint tort6nik, a lelthrozils szab6lyai az elozo
k6pest nem v6ltoztak.

P lnzkezelesi szab6lyok : A pdnzkezelds a helyi szab6lyzatban me
mellett trirt6nik.

Jelentos 6s l6nyeges cisszegri hib6k: A m6rleg f6tlsszeg6nek 2 %o-fit, vagy
meghaladja. Ebben az esetben a feltfirt
beszdmol6ban nem a t6rgyevi adatok
elkiikinitetten kertil bemutat6sra.

e Ft-ot
hat6sa a

, hanem



Kovetel6sekre elsz6molt 6rt6kveszt6s: Ertdk veszt6st nem sz6moltunk el.

A sz6mviteli politika meghat6roz6 elemeiben az elozo evhez k6pest nincs viiltoz6s.
A besz6mol6 <issze6llithsa a sz6mviteli torv6ny el6fr6sainak megfelel6en tcjrt6nt,

el6ir6sait6l val6 elt6r6sre okot ad6 kdrtilm6ny nem meriilt fel.

3.3 A kiinyvviteli szolg6ltatist vilgzfikbemutatfsa

A sz6mviteli inform6ci6s rendszer kialakit6sa 6s mrikodtetdse a besz6mol6
v 6llalkoz6s f6ktinyveldj 6nek fe I ad ata.

Felel6s konywiteli szolg6ltat6 : Veresn6 G6csi Mhrra Erzs6bet
Lakcim: 4405 Nyire gyh6za, lpari
Regisztr6ci6 s sz6m : | 62403

bemutatr[sa3,4 Avfllalkoziskiinywizsgflatinak

A v6llalkoz6s krinyvvi zsgillatra kdtelezett.

Konywizsgdl6: SM Garancia Kdnywizsgrll6 Kft.
4400 Nyiregyhfna, Knidy ktiz 5.

Enged6ly sz6ma'. 000664
T6mcsun6 Salamon Magdolna
4400 Nyiregyh{na, M6ty5s rit 6.

Ig. sz.: 002049
50eFtKonywizs g6lat6ft ftzetett 6 s sze g :

a torv6ny



B. spECIAr,rs JELLEGU rrncnszfrnsnr

1. Mdrle gh ez tarto zti kie g is zftds e k

1.1. Immateriilis javak 6s tirgyi eszkiiztik fllomfny vfiltozhsa

A THK Kft. 2017 . 6vben 6 e Ft 6rt6kb en szerzett be t5rgyi eszkdzt.

A t6rgy6vben terv szerinti 6rt6kcsiikken6si leir6s elszhmolilshra keriilt 10 e

alapitils-fitszervez6s aktiv6lt 6rt6kdnek 6ves 6rt6kcsokken6se, az osszeg a
visszair6sra keriilt az eredmdnytartal6kba, valamint a beszerzett ktinyvel6si
leir6s6b6l ad6dik.

1.) Eszkdzdh ds fowdsok dsszetitele

e Ft-ba

Ft 6rt6 , amt az

lekdttitt
program

tartal6kb6l

B efektetett eszkciztik

Aktiv idobeli elhat6rol6sok

Passziv id6beli elhat6rol6sok



Befektetett eszkiiziik

Brutt6 6rt6k alakul6sa:
T6rgy6vben az immateri6lis javak 6s t6rgyi eszkdzok brutt6 6rt6ke 6 e Ft-al n6tt,

program vds5rl6sa miatt.

Halmozott 6rt6kcstlkken6s alakul6sa:

Athrgyevben 10 e Ft risszegii terv szerinti 6rt6kcsrikken6s keriilt elsz6mol6sra,

6rt6kcsokken6s nem volt.

Befektetett p6nztqyi eszkdzdk:
A t6rsas6g nem rendelkezik befektetett p6nzi.igyi eszkozzel.

Fo196eszkiiziik:

K6szletek:
A k6szletek thrgylvi zino illlomhnya | 279 e Ft-al csokkent, mivel a dafti6gfp
kertilt.

Kdvetel6sek:
A fordul6napon a v6llalkoz6snak 1 905 e Ft vev6 kovetel6se van.

Az el6zo 6vhez k6pest az AFA kdvetel6sb6l 8 e Ft kivezet6sre kertilt, ebbol 2
ki.il6nb6zetre, 6 e Ft pedig el6vi.il6s miatt.

Hdtrasorolt eszkiizii k
A m6rlegben olyan kovetel6s vagy hitelviszonlt megtestesit6 6rl6kpapir, amely

kibocs6t6n6l h6trasorolt kotelezetts6gnek min6si.il, sem az elozo 6vben, sem

yvel6si

feliili

kesit6sre

az I vagy a

ben nem

sziiks6ges

g6ttbke az

k6pest nem

1

a

szerepel.

P6nzeszktiziik vdltozdsa
A p6nzeszktizok 6llomlnya 235 e Ft-tal csokkent, ennek oka a mrikdd6shez feltdt
kdlts6gek kiegyenlit6se.

Aktiv id6beli elhat6roldsok
Bevdtelek aktiv id6beli elhatfrol6sai:
A mdrlegben bev6tel aktiv id6beli elhat6rol6sa nem szerepel.

Kiilts6g 6s rdforditfs aktiv id6beti elhatirolfsai:
A mdrlegben kciltsdg 6s r6fordit6s aktiv idobeli elhat6rol6sa nem szerepel.

Sajdt t6ke, t6keer6ss69
Saj6t t6ke arSnya az osszes forr6son beliil el6z6 6vben 99.69 % a tilrgyevben 93,54 o/o' A
elozo 6vhez k6pest 3 e Ft-tal n6tt. A saj6t t6k6n beliil a jegyzett toke az elozo 6vhez

v6ltozott.
2016.6v Noveked6s Csokken6s 20I ev

Sajft t6ke
- Jegyzett toke

- T6ke tartal6k
- Eredm6ny tartaLdk

- Lekdtdtt tartal6k
- Ad6zott eredm6nv

4 558

6 000

0

-3 808

3 350

-984

6

-981

0

0

-984

0
a
J

-984

0

0

-4

4

-984



C6ltartal6k k6pz6s
Trirgy6vben c6ltartal6kot nem k6peztiink.

Kiitelezetts6gek dinamikij a

A THK Kft.-nek az elozb 6vhez k6pest rtivid lej6ratu kotelezetts6ge 301 e Fttal nott, a

Ana tesOUbi idoben tcirt6n6 kiegyenlit6se miatt. A kotelezetts6gek 6llom6nya h<

ktitelezetts6 get nem tartalmaz

Passziv id6beli elhatdrolisok
A m6rlegben bev6tel, koltsdg r6fordit6s passziv id6beli elhat6rolSsa nem szerepel.

Eredm6nykimutatdshoz kapcsol6d6

Athblinat a T6rsas6s cisszkolts6g eli6rSs szerint elk6szitett eredm6nykimutat6sa

fizetendo
dlej6ratit

Sorsz6m At6tel megnevez6se El6z5 6v T5rgy6v Abs, v6lt,

a b c 0

1
I, ERTEKESITES NETT6 ARBEVETELE 0 1 500 1 500

z II. AKTIVALT SAJAT TELJ.-EK ERTEKE 0

III. EGYEB BEVETELEK 0

4 Ebbcil : vissza irt ert6kveszt6s

E IV. ANYAGJELLEGU RAFORDITASOK 0 1479 1479

o V. SZEMELYI JELLEGU RAFORDITASOK (10+11+12) 0

1
I VI, ERTEKCSOKKENESI LEiRAS 10 I

I VII. EGYEB RAFORDITASOK 981 8 -973

Ebb6l: 6rtekveszt6s

10

A. UzEMt (iizteti)TEVEKENYSEc EREDMENYE(lill+lll-lv-v-
vr'vil)

.984 3 981

11 UII. PENZUGYI MUVELETEK BEVETELEI

12 Ebb6l: 6rtekelesi kiilonbozet

13 X. PENZUGYI MUVELETEK RAFORDITASAI

14 B. pENzUcyr MUVELETEK EREDMENYE (vlll,-lx.) 0 0 0

15 c. ADoZAS ELoTTT EREDMENY ( rArB) -984 3 981

to X. Ad6fi zetesi kotelezettseg

17 D, ADoZOTT EREDMENY (rC-X) .984 3 981

Egy6b bev6telek
A besz6mol6si idoszakban egydb bev6tel elsz6mol6s6ra nem kertilt sor.

Tdmogatdsi program keret6ben kapott tdmogatisok
A THK Kft. t6mogat6si program keret6ben a besz6mol6si idoszakban t6mogat6st nem

nem szSmolt el.

illetve



Bev6telek, kiilts6gek

A gazdashgi t6rsas6gnak a el6z66vekhez hasonl6an gazdashgi tevdkenys6get nem folytat,
keletkezett, adarillogdp 6rt6kesit6sb6l 1 500 e Ft bev6tele keletkezett.

Kiilts6gek

bb6l nem

it6skdnt

Anyaekolts6e l eFt
Kdnywizseillati dii 50eFt
Hat6s6gi diiak, illet6k 8eFt
Biztosit6si diiak 55eFt
Bankk<ilts6e 86eFt
Kiilts6sek iisszesen 200 e Ft
Tervszerinti 6rt6kcsdkken6s l0eFt

0sszesen: 210 e Ft

Anyag j etlegii riforditdsok
A gazdashgi 6vben az 6rt6kesitett daral6g1p 1.279 e Ft osszegben anyagjellegti 16

kivezet6sre keriilt a k6szletek kozi.il.

Egy6b rffordftds
A gazdilshgi 6vben egydb r6fordit6sk6nt lett elszSmolva a kovetel6sk6nt ki tott AFA
elszSrnol6sb6l 8 e Ft ebbol kerekitdsi kiil<inbozetre 2 eFt,6 e Ft 6rtdkben pedig el6vill6s

c. TA.TnTo ZT AT 6 JELLEGf KIEGESZiTESEK

1.) Tirsasdgi ad6 megdllapitisdndl jelentkezd m6dosit6 t6telek:

Ad6zds el6tti eredm6ny 3Ft
SzSmviteli tv. szer. ECS 10eFt
Ndveld t6tel iisszesen: 10eFt
Ad6alan csiikkentd t6telek.
Ad6tdrv6nv szer. ECS 10e Ft

Ad6alap cstikkent6 t6telek iisszesen: l0eFt
Ad6alap 3eFt
Ad6 0eFt

Helyi ipariiz6si ad6:
A t6rsas6g 0Ftiparuzlsi ad6t fizet mivel gazdasilgitev6kenys6get nem folytat

2.) Sajft termel6sii k6szletek
A gazdasdgi t6rsas6g nem 6llit elo saj6t termel6sti k6szletet.

3.)



Y ezet6 tiszts 6 gv isel6 k
T6rgy6vben aiigyvezet6 a feladatait munkaviszonyon kivtil l6tta el.

L6tsz6madatok
A THK Kft. atflrgydvben nem folytatott gazd6lkod6 tev6kenys6get, ezdttmunkav6llal6kat

alkalmazott.

B6radatok
A t6rgy6vben b6r kifizet6s6re nem keriilt sor.

4.) Elemz6sek

m

Eszkoz El6zd dv (%") T rgev (%")

Befektetett eszkiiziik 0.02 0,01

lmmateri6lis javak 0,02 0,1

Tdrgyi eszktizdk

Befektetett p6nziigyi eszkcizOk

For96eszkiizdk 99.98 99,99

K6szletek 27.97

Kdvete16sek 2,05 39.07

Ert6kpapirok

PdnzeszkcizOk 69,96 60,92

{ktiv id6beli elhat6roldsok 0,00 0,00

ESZKOZOK OSSZTSEN 100,00 100,00

Athblfnat az eszkdzok megoszl6sSt 6s rlszarfunyait mutatja be mindk6t 6vre'

P6nzeszkdziik v6ltozdsa
A p6nzeszkdzok 6llom 6nya 235 e Ft-tal csokkent, ennek oka a mriktid6shez feltdtlen

k6lts6gek kiegyenlit6se.

Likvid eszkiiziik arinya
A t6rsas6g likvidit6sa 2017-ben megfelelo volt'

Az ad6zott eredm6ny dinamilcij a

Az ad6zott eredm6ny az eloz6 6vben -984 e Ft, a t6rgydvben 3 e Ft volt. A v6llalkoz6s

sem folytatott tev6kLnysdget, a pozitiv ad6zott eredm6ny a k6szletek kozott nyilv6ntart

6rt6kesit6s6b6l keletkezett.

5. Gazdasfgi tfrsas6gban val6 r6szesiil6s
A t6rsas6gnak nincs gazdashgi t6rsas6gban r6szesed6se'

sziiks6ges

t6rgy6vben
; dar6l6g6p



Vezet6i tisszefoglal6

A THK T6rs6gi Hullad6kkezel6 Korl6tolt Felelossdgri T6rsas6g (rdviditett nev6n:.THK

december 1S. napja 6ta iilNyiregyh6za Megyei Jogir V6ros Onkorm6nyzata tobbsdgi tulaj

Nyiregyh6za Megyei Jogir v6ros onkorm6nyzata - a TERSEGI HULLADfT-cdzo
Uonpioftt Kft. (a-tov6bbiukbutl THG) - beolvad6s6val kapcsolatos dont6sekkel

201i. 6vben d6ntott a THK Kft, kiz6r6lagos tulaldon6ba von6s6r6l, mely iizletresz-

realizill6dott.

Az $nkorm hnyzattulajdonosi jogainak gyakorl6s6ra az S%o-os tulajdonr6sz tekintet6ben

1. napj6t6l vfit jogositt6. A jtgtigyletei a Kdzgyiilds thrgyalta, annak okai, r6szletei a

szfimhra ismertek.

A THK Kft. - a kor6bbiakhoz hasonl6an -2017.6vben sem vdgzett tev6kenys6get'

L6tszdm:

I fo igyvezeto megbizhsi jogviszonyban, diiazils ndlktil.

A koztulajdonban 6116 gazdasdgi thrsashgok takar6kosabb mrik6d6s6r6l sz6lo 2009.

torv6ny O. $ C+) bekezd6-se 6rtelm6ben egy term6szetes szem6ly legfeljebb egy koZulaj

sazdai1si tdrsas6enSl betoltott vezeto tiszts6gviseloimegbizat6s utSn rdszesiilhetjav

ili"I pi J Gia a TERSEGT HULLADek-cnzpALKoDASI Nonprofit Kft. iil
rdszesiil j ava dalmazhsb an me gbiz6si dij me g6llap ithsht a nem kertlt sor'

A THK Kft. kiad6saikizhr6lag a jogszabillyi kotelezetts6gekbol ad6d6 kolts6gekre kor

a bankktilts6gek, a kdnywizsg6l6i dii, bizosit6si kolts6gek'

A kolts6geket a T6rsasSg a mhr funkci6j6t vesztett dar6l6gdp 6rt6kesit6sdb6l

r6fordit6sokkal csokkentett - bev6telbo I fedezte.

Nyiregyh6za, 2018. m6jus 1 0'
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FUccETLEN K0NyvvrzscAr,6r Jnr,nNrns

A THK rfnsfcl rrut l,mnlt<nznn6KFT. hrlajdonosainak

V6lem6ny

Elvdgeztem a THK TERSEGI nnfaOExrBZr6 Xff. (,,a Tdrsasdg") 20t7. 6vi
besz4mol6j 6nak ktinywizsg6lati4t, amely egyszenisitett 6ves besz{mol6 a 2Ol7 . december 3 1 -i
k6szitett m6rlegb6l - melyben az esz,kd,zcik 6s fon6sok egyezo v6gd,sszege 4.B76F'FI,
eredm6ny 3 E Ft nyeres6g -, 6s az \gyanezqn id6ponttal vdgzodl iizleti 6we
kimutati4sb6l, valamint a szimviteli politika jelentds elemeinek cisszefoglal6sdt is
mell6kletb6l dll.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves besa4mol6 megbizlnt6 6s val6s k6pet
2017. december 31-6n fenndlld vagyoni 6s pdnz[gyi helyzetdrll, valamint azezanid6ponttal
6vre vonatkoz6 jcivedelmi helyzet6r6l a Magyarorszdgon Intillyos, a sz,{mvitelr6l sz6l6
tcirv6nnyel cisszhangban (a tovdbbiakban:,,szdmviteli tcirvdny').

Av6lem6ny alapja

Kcinywizsgdlatomat a Magyar Nemzeti K<inywizsgdtati Standardokkal <isszhangban ds a k<in
vonatkoz6 - Magyarorszigon hatdlyos - trirv6nyek 6s egy6b jogszabdlyok alapjdn hajtottam
standardokdrtelm6benfenn6ll6 felel6ss6gembovebb lei'rdsdtjelent6sem,,A,kdnywizsgdl6
beszimol6kdnywiugdlaniirtval6felelfissdge"szakaszatartzlmazza.

Az egyszeriisftett 6ves besz4mol6 6ltalam v1gzett ktinywizsg6latdra vonatkoz6,
etikai k<ivetelm6nyeknek megfelelve, fiiggetlenek vagyunk a T6rsas6gt6l, 6s
kcivetelm6nyekJ<el tisszhangban eleget tetti.ink egy6b etikai felel6ss6geinknek is.

Meggybzaddsem, hogy az illtzlarnmegszerzett ktinywizsgdlatibizonyit1k elegendd
nffitv6lem6nyemhez.

A vezet6s felel6ss6ge az eryszeriisitett 6ves beszflmold6rt

A vezet6s felel6s az egyszertisitett 6ves beszdmoldnak a sz6mviteli t<irv@nnvel
a val6s bemutatds kcivetelm6nydnek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6
amelyet a vezetds sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 vdljon az akdr csal6sb6l, ak6r h
l6nyeges hibds 6llit6st6l mentes egyszenisitett 6ves besz6mol6 elk6szft6se.

Az egyszenisftett 6ves besz6mol6 elk6szit6se sordn a vezet6s felel6s az6rt,hogy felm6rje a
avilllalkozds folytatds6ra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kozzltegye a
folytatds6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetls felel a vdllalkoz6s
alapul6 sz6mvitel egyszenisftett 6ves beszdmol6ban va16 alkalmazi{sd€rt, azt az esetet
vezet6snek szdnd6k6ban 6ll megsziintetni a Ti4rsas6got vagy besziintetni az rdrzletszerfi

vagy amikor ezenkiviil nem 6ll el6tte m6s redlis lehet6s6e.

A kiinyvvizsgdl6 egrszeriisitett 6ves besz6mol6 kiinyvvizsgdlati6rt val6 felel6ss6ge

A konywizsg6lat sor6n cdlom kell6 bizonyossdgot szerezni arr6l, hogy az egyszertisitett
eglsze nem tartalmaz akdr csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6ll(tdst, valamint az,
alapi4n a v6lem6nyemet tartalmaz6 ftggetlen ktinywizsgill6i jelent6st bocs6ssak
bizonyossdg magas fokri bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti K izssdlati
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StandardolJcal dsszhangban elvdgzettkcinyvvizsgdlat mindig felt6rja az egy6bk6ntl6tezo
illlitast. A hibds 6llft6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek mini
lehet az a vdrakozis, hogy ezek cinmagukban vagy egyiittesen befolydsolhatjdk a
egyszenisitett 6ves besz6mol6 alapjdn meghozott gazdasilgidrint6seit.

Egy, a Magyar Nemzeti Kiinywizsgdlati standardokkal <isszhangban el
kdnywizsgdlatnak a r6szek6nt szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust
kcinyvvizsgdlat eg6sze sordn. Emellett:

Azonosftom 6s felbecstil6m az egyszenisitett 6ves besz6mol6 akdr csal6sb 61. ak6r
ldnyeges hibds dll(tdsainak kockdzatait, az ezenkock6zatok kezel6sdre alkalmas
elj6r6sokat alakftok ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lem6nyem megalapoz1ts1hoz
megfelel6 kdnyvvizsgdlatibizonyitdkot szerzek. A csaldsb6l ered6 l6nyeges hib6s dl
tdrds6nak kockdzata nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csalds
risszejdtszdst, hamisit6st, szdnddkos kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a
feliilirdsdt;

Megismerem a ktinyvvizsgdlat szempontjdb6l relev6ns bels6 kontrollt annak
olyan kcinywizsgdlati eljdr6sokat tewezzek meg, amelyek az adott kciriil
megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a Tdrsas6g bels6 kontrollj6nak hat6konysdg6ra
v6lem6nyt nyilvdnftsak.

Ert6kelem a vezet6s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet*s 6
szdmviteli becsldsek 6s kapcsol6d 6 k6zz6t6telek 6sszeriisdg6t.

Kd'vetkeztet6st vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds r6szdrol a v6llalkoz6s
elv6n alapul6 sz6mvitel alkalmazdsa, valamint a megszerzetl k<inyvvizsg6lati b
arr6l, hogy fenndll-e ldnyeges bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a T6rsas6g vdllalkoz6s fol
kdpess6g6t illet<ien. Amennyibenaztakrivetkeztet6st vonom le, hogy ldnyeges bi
fenn, fiiggetlen k<inyvvizsg6l6i jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az eg.
besz6mol6ban l6v6 kapcsol6d6 kdzz6t6telekre, vagy ha a kozzlt6telek e teki
megfelel6ek, min6sitenem kell vdlem6nyemet. K<ivetkeztet6seim a fiiggetlen kor
jelentdsem ddtumdig megszerzett kcinyvvizsg6lati bizonyftdkon alapulnak. J<ivdbeli
vagy felt6telek azonban okozhatjdk azt, hogy a T6rsasdg nem tudja a vdllalkoz6st fol
Ert6kelem az egyszerisitett 6ves beszdmol6 6tfog6 prezentilldtsftt, fel6pit6s6t
bele6rtve a kieg6szit6 mell6kletben tett kozzltlteleket, valamint ertlkelem azt
egyszeriisitett 6ves beszdmol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 tigyletek 6s
bemutatdsa.

Kommunilc4lom az irrinyitr{ssal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a
tewezptt hat6kiir6t 6s titemezdsdt, a k<lnywizsgllatjelent6s meg6llapit6sait, bele6rtve a T
alkalmazott bels6 kontrollnak a kdnywizsgdlatom sor6n 6ltalam azonositott jelent6s hian-

Nyiregyhdza, 2018. mdjus 10.

:
Tdmc sund S alamon Magdolnn
Ig.sz.: 002049
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rUccnrr,nN roNywlzscAr,6r Jnr,nxrns

A THK tfns6ct rrur,r,anfxxnzrl,bKFT. tulajdonosainak

V6lem6ny

Elvdgeztem a THK rnnsEct rruraoErrnur6 rrr. (,,a T6rsas6g-) 2017. Qvi
besz4mol6j6nakkcinywizsgdlatfit" anre,ly egyszenisitett 6ves besz4mol6 a20lT.december 3l-i
kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszkdz<ik 6s fon6sok egyezl v6gcisszege 4.876 E Ft,
eredm6ny 3 E Ft nyeres6g -, 6s az \gyanezr:n id6ponttal v6gzod6 iizleti 6we
kimutatdsb6l, valamint a szdmviteli politika jelent6s elemeinek <isszefoglaldsdt is
mell6Hetb6l6ll.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt egyszenisitett 6ves besz4mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet
2017. december 31-6n fenndll6 vagyoni 6s penzugyi helyzntdr6l,valamint azezlnid6ponttal
6vre vonatkoz6 jcivedelmi helyzet6r6l a Magyarorsrfugon hatirlyos, a szdmvitekdl sz6l6
tiirv6nnyel cisszhangban (a tovdbbiakban:,,sz6mviteli torv6ny,,).

A v6lem6ny alapja

K<inywizsgiflatomat a Magyar Nemzeti Kcinywizsgdlati Standardokkal iissztrangban 6s a
vonatkoz6 - MagyarorszAgonhatAlyos - ttirv6nyek 6s egydb jogszabdlyok alapjdn hajtottam
standardok 6rtelm6ben fenndll6 felel6ss6gem b6vebb leir6sdt jelent6 sem ,/ kdnywiagdt|
beszimol6kdnywiagdlatdirtval6felel6ssdge,,szak,c,szataftalmazza.

Az egyszerisitett 6ves besa{mol6 dltalam vdgzettk<inyvvizsgdlatAravonatkoz6,
etikai kcivetelm6nyeknek megfelelve, ftiggetlenek vagyunk a T6rsas6gt6l, 6s
ktivetelmdnyeftkel cissztrangban eleget tetti.ink egydb etikai felel6ss6geinknek is.

Meggyoz6d6sem, hogy az illtalam megszarzutt kcinywizsgdlati bizonyit6k elegend6 6s
nyijt v6lemdnyemhez.

A vezet6s felel6ss6ge az eryszeriisitett 6ves beszf,mol66rt

A vezet6s felel6s az egyszerisitett 6ves beszdmoldnak a sz{mviteli t<irv6nnvel
a val6s bemutat6s k<ivetelm6ny6nek megfelelo elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6
amelyet a vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 vdljon az akfu csal6sb6l, akdr hi
ldnyeges hibds dllitdst6l mentes egyszenisitett 6ves besz6mol6 elk6szit6se.

Azegyszeriisftett 6ves besz6mol6 elk6szit6se sordn a vezet6s felel6s azdrt,hogy felmfrje a
av6llalkoz6s folytatdsdra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfeleltien k)zz€tegye a
folytatdsdval kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezet6s felel a vdllalkozds
alapul6 szdmvitel egyszenisitett 6ves besz4mol6ban val6 alkalmazds6drt. azt az esetet
vezet6snek szrind6kdban 6ll megsziintetni a T6rsas6got vagy besziintetni az izletszeri
vagy amikor ezenkfviil nem 6ll el6tte mds re6lis lehet6s6e.

Akiinywizsgdl6 egrszeriisitett 6ves besz6mol6 kiinywizsgilatfuGrtval6 felel6ss6ge

Akdnyvvizsgdlat sordn c6lom kell6 bizonyossdgot szerezni an6l, hogy az egyszenisitett
eg€sze nem tartalmaz akdtr csal6sb6l, akdr hibdb6l eredo ldnyeges hibds dllftdst, valamint az,
alapj6n a vdlem6nyemet tartalmaz6 fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelentfst bocsdssak
bizonyossdg magas folni bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti wizsg6lati
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Standardokkal cisszhangban elvlgzettk<inyvvizsg6lat mindig feltdrja az egydbk6ntl6tez6
dllitrist. A hibds dllftdsok eredhetnek csal6sb6l vagy hibdb6l, 6s ldnyegesnek min6stilne
lehet az a vdrakozds, hogy ezek <inmagukban vagy egytittesen befolydsolhatj6k a fel
egyszenisitett 6ves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasilgi drintdseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Kcinywizsgdlati standardokkar dsszhangban el
k<inywizsgdlatnak a rdszek6nt szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust
kdnyvvizsg6lat egdsze sor6n. Emellett:

Azonositom 6s felbecsiildm az egyszenisitett 6ves beszdmol6 ak6r csal6sb6l, akdr
l6nyeges hibds dll(u{sainak kockdzatait, az ezen kockdzatok kezel6s6re alkalmas
eljr4rdsokat alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lem6nyem megalapoz6sdhoz
megfelel6 k<inywizsgdlatibizonyitdkot szerzek. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s dl
tdrdsdnak kockizata nagyobb, mint a hibdb6l ered66, mivel a csalds
dsszej6tszdst, hamisit6st, sz6nd6kos kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a
feltilfrfs6t;

Megismerem a kdnyvvizsgdlat szempontj6b6l relevi4ns bels6 kontrollt annak 6rde
olyan kcinywizsgi4lati elj6r6sokat tervezzek meg, amelyek az adott
megfelel6ek, de nem az€rt, hogy a Tdrsasdg belsti kontrollj6nak hat6konys6g6ra
v6lem6nyt nyilvr4nitsak.

Ertdkelem a vezetds 6ltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezetds
szdmviteli becsl6sek 6s kapcsol6d 6 kozz€tltelek 6sszenis6g6t.

K<ivetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r1sz6rol a vdllalkoz{s
elv6n alapul6 szdmvitel alkalmazi4sa, valamint a megszerzett kcinywizsg6lati bi
arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6tsdget vethetnek fel a T6rsas6g vr4llalkozds
k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a kovetkeztetlstvonom le, hogy ldnyeges bizon
fenn, fi.iggetlen k<inyvvizsgill6ijelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az egysze
beszdmol6ban l6v6 kapcsol6d6 k6zz6t€tele|te, vagy ha a k6zz6t6telek e teki
megfelel6ek, min6sftenem kell v6lem6nyemet. Kovetkeztet6seim a ftiggetlen
jelent6sem dftumdig megszerzett k<inywizsgdlatibizonyitlkon alapulnak. Jiivdbeli
vagy felt6telek azonban okozhatjdk art,hogy a T6rsas6g nem tudja a v6llalkoz{st fol
Ert6kelem az egyszerisftett 6ves beszdmol6 dtfog6 prezentillfusdt, fel6plt€s6t
bele6rtve a kieg6szft6 mell6kletben tett kdzzebteleket, valamint &t6kelem azt
egyszenisitett 6ves besz6moldban teljesiil-e az alapul szolg6l6 i.igyletek ds
bemutatdsa.

Kommunikdlom M irdnyitdssal megbizott szem6lyek fel6 - egy6b k6rd6sek mellett - a
tewezptt hat6kcir6t 6s iitemezds6t, a kdnywizsgillat jelentds meg6llapit6sait, bele6rtve a
alkalmazott bels6 kontrollnak a kdnywizsgdlatom sor6n dltalam azonosftott jelentos hi

Timc sund Salamon Magdolna
SM Garancia Krt.
4400 Nyiregyluizq Knidy kbz 5.
Eng.sz.:000664
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