
Fiiggetlen kiinywizsg6l6i jelent6s

Az E gyes ii lt Re gio n ri lis 6nko rm 6ny zati Y iziklzmti Zrt. tulaj dono sainak

Az 6ves beszimol6rr6l k6sziilt jelent6s
Elv6geztem a Egyesiilt Regionilis Onkormfnyzati Vizikiizmii Zrt. (7100 Szeksz6rd,
Epreskert u. 9.) melldkelt 2015. 6vi 6ves beszrimol6jrinak a k<inywizsgfiatfit, amely 6ves
besz6mol6 a 2015. december 3l-i fordul6napra elkdszitett m6rlegb6l - melyben az eszk6z6k
6s forrfsok egyezil v6giisszege 1.117.432 E Ft, a m6rleg szerinti eredm6ny 3.617 E Ft
(nyeres6g) -,6s az ezen id6ponttalvegzbd6 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatrlsb6l, valamint
a sz6mviteli politika meghatiroz6 elemeit es az egyeb magyafin6 informrlci6kat tartalmazo
kiegdszftrl mell6kletb6l rlll.

A vezet6s felel6ss6ge az 6ves beszimol66rt
A vezet6s felelos az 6ves beszAmol6nak a sziimviteli t<irv6nyben foglaltakkal <isszhangban
tdrtdn6 elk6szit6s66rt 6s val6s bemutatiisti6rt, valamint az olyanbels6 kontrollok6rt, amelyeket
a vezet6s sztiks6gesnek tart ahhoz,hogy lehet6v6 vriljon az akin csal6sb6l, akfu hib6b6l ered6
ldnyeges hibrls 6llit6sokt6l mentes dves besziimol6 elk6szft6se.

A kiinywizsgril6 felel6ss6ge
Az dn feleloss6gem az 6ves besz6mol6 v6lem6nyez6se kcinywizsg6latom alapjrin.
K<inywizsgitlatomat a magyar Nemzeti Kdnywizsgillati Standardokkal risszhangban
hajtottam v6gre. Ezek a standardok megkrivetelik, hogy megfeleljek az 

"tikaik<ivetelmdnyeknek, valamint hogy a krinywizsgitlatot :ftgy tewezzem meg es hajtsam v6gre,
hogy kell6 bizonyoss6got szerezzek arr6l, hogy az 6ves beszilmol6 mentes-e a l6nyeges trlUas
6lht6sokt6l.
A kdnywizsgdlat magriban foglalja olyan eljrlr6sok v6grehajt6s6t, amelyek c6lja
k<inywizsgiilati bizonyitdkot szerezni az 6ves besziimol6ban szerepli dsszegeknil 6s
kdzzetetelek6l. A kiv6lasztott eljrir6sok, bele6rtve az 6ves beszimol6 akrir csal6rbOl, uka,.
hib6b6l eredti, ldnyeges hibrls rillit6sai kockiZatainak felm6r6s6t iso a k6nywi zsgil6
megft6l6s6ttil ftiggnek. A kock6zatok ilyen felm6r6sekor a kcinywizsg1l6 az 6ves besz6mol6
gazdrllkod6 egys6g 6ltali elk6szit6se 6s val6s bemutat6sa szempontjrlb6l relevilns bels<i
kontrollt az6rt merlegeli, hogy olyan k<inywizsgSlati eljirasokat terveir"n ^g, amelyek az
adott kdriilm6nyek kOz<itt megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a gazdrilkod6 egys6g belsri
kontrollj6nak hat6konysitgira vonatkoz6an v6lem6nyt -ondpn. e tOnywizsgiiat magdban
foglalja tovribbrl az alkalmazott sz6mviteli politikrik -.gf.l"l6r6g6nel 6s a vezet6s rlltal
k6szitett sziimviteli becsl6sek 6sszertis6g6nek, valamint az 6ves beszrimol6 6tfog6
pr ezentilisrinak 6rt6kel6s6t i s.

MeggyiSzfiddsem, hogy a megszerzett kcinywizsgilati bizonyft6k elegend<i 6s megfelel6
alapot nlujt kdnywizsg6l6i v6lem6nyem megad6siihoz.

V6lem6ny
Vdlem6nyem szerint az 6ves beszilmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a gazd6lkod6: Eryesiilt
Regionilis OnkormrinyzatiYfuiklzmii zit.lltoo Szekszitrd, Epreskert u. 9.) 2015. december
31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s p€nztigyi helyzeterol, valamint a, e""n id6ponttal vegz6d6 evre
vonatkoz6 jtivedelmi helyzet6rtil a szilmviteli torv6nyben foglaltakkal risszhangban.
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E gy6b j elent6st6teli kiitelezetts6 g : Az inleti j elent6s 16l
Elvdgeztem a Egyesiilt Regionr{lis Onkorminyzati Yizikiizmii Zrt. mellekelt 2015. 6vi
dves besz6mol6jihoz kapcsol6d6,2015. december 31-i fordul6napra vonatkoz6 6vi tizleti
j e I ent6 s 6nek a v izs giiatfrt.
A vezet6s felekis az itzleti jelent6snek a sziimviteli tclrv6nyben foglaltakkal risszhangban
tort6no elk6szit6s6ert. Az 6n felel6ssegem az iizleti jelent6s 6s az ugyanivon iizleti 6we
vonatkoz6 6ves besziimol6 dsszhangi6nak megit6l6se. Az i,tzLeti jeGnt6ssel kapcsolatos
munkim az itzletijelent6s 6s az 6ves beszilmol6 risszhangjrinak megft6l6s6re korl6tol6dott 6s
nem tartalmazta egyeb, a gazdiikod6 nem audit6lt szrimviteli nyilvrlntartrisaib6l levezetett
informiici6k dttekintdsdt.
V6lem6nyem szerint az Eryesiilt Regionrilis Onkormfnyzatt Vizikiizmii Zrt. 2015. evi
tizleti jelent6se az Eryesiilt Regionilis Onkorminyzati Yfuikdzmft Zrt (7100 Szeksz6rd,
Epreskert u. 9.) 2015. 6vi 6ves besz6mol6jrinak adataival dsszhangban van.

Ery6b jelent6st6teli kiitelezetts6g: Az szilmviteli sz6tu6laszt6sr6l
A vizikozmiii-szolgitltattisr6l sz6l6 20ll.6vi CCIX. tdrv6ny 49. $-a szerint a tribb vizikozmi-
szolgiltatitsi ilgazati tev6kenys6 get vegz6 vizikdzmu-szolgiltat6 kriteles olyan sz6mviteli
sz6tvflasztisi szabilyokat kidolgozni 6s az egyes tev6kenys6geire olyan elkiilintilt
nyilvrintart6st vezetnl amely biztositja M egyes tev6kenys6gek 6t{dthatos6gdt, a
diszkriminiici6mentess6get, tovibb6kizarja a keresztfinanszirozdtst6s a versenyt orzititst.

A vizrkozmii-szolgriltat6 ktinywizsg6l6ja az 6ves besziimol6hoz kiadott ft.iggetlen
k6nywizsg6l6i jelent6sben kdteles igazolni, hogy a v1llalkozirs 6ltal kidolgozott 6s
alkalmazott szrlmviteli szlMilaszt6si szabillyok biaositjrik a szolgdltat6 gzletdgii kciz<itti
kere sztfi nan szir ozds -mente s s 6 get.

V6lem6nyem szerint az Egyesiilt Regionilis Onkorm{nyzati Yfuikiizmii Zrt. (7100
Szeksz6rd, Epreskert u. 9.) az elklszitett sziimviteli sz6tvtilaszt6si szabiiyzatban fogialtak
alkalmazis6val mindenben eleget tett a tcirvdny 6ltal eloirt kovetelm6nyeknek. A szabiiyzat
szerinti tinkdlts6gszitmitirs 6s elsziimolfuskizarja a tev6kenys6gek k<tz<tui keresztfinanszirozhs
lehet6s6s6t.

Szeksz6rd, 201 6.05.17 .

I.-- |.lliI il
'-I

Kcinywizsgillo cdg
Kdpviseletre jogosult neve: Ribling Jirlia
Konywizsgill6 cegneve: AM-RI Kft ..

Kcinywizsg 6lo c1g sz6khelye :

Szeksz6rd, Csalog6ny u.2 l.
Nyilvrintartrisi sz6m: 001 | 67
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Kamaraltag kdnywizsgril6
Kamarai tag k<inywizsg6l6 neve:

Ribling Jrilia
Nyilvrintartrisi sz6m: 005290


