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Független Könywizsgálói Jelentés
a KESZIVIz xtt. tulaj donosának

Elvégeztük a KESZIVÍz l<tt. mellékelt 2O1'O. évi egyszerűsített éves beszámolójanak a
könywizsgáIatéLt, amely egyszenisített éves beszámoló a 2010. december 31-i fordulónapra
elkészített mérlegből _ melyben az eszközök és források egyező végösszeg 2l7 .3I8 E Ft, a
mérleg szerinti eredmény 27.47IEFt nyereség -, és az ezen időpontta| végződő évre
vonatkozó eredménykimutatásból, valamint kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az eglszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerusített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon
elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az
ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából
eredő, lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós
bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakitását, bevezetését és fenntartásáú; a
megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott köriilmények
között ésszení számviteli becslések elkészítését.

A konywizs gáló felelős sé ge

A mi felelősségünk az egyszenisített éves beszámoló véleményezése az elvégzett
könywizsg á|at alapján A könyvvizsgáIatot a magyar Nemzeti Könywizs gáIati Standardok és
a könyvvizsgálatra vonatkozó _ Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot ilgy tervezzük meg és végezztik el,
hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról' hogy az egyszerusített éves beszámoló nem
tartalmaz lénye ges hibáS állításokat.

A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszenísített éves beszámolóban szereplo
összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértye az egyszerűsített éves
beszámoló akát csalásból, akfu hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának
felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől fiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könyvvizsgáló aZ egyszerrisített éves beszámoló ügyvezetés áItali elkészítése és valós
bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tetvezzen ffieg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének,
valamint az egyszerúsített éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könywizsgá|ati bizonyíték elegendo és megfelelő
alapot nyúj t könywizs gálói záradékunk (véleményünk) me gadásához.



Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során a KESZIVÍZKÍt. egyszenisített éves beszámolój át, artnak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátétmasztását az éwényes nemzeti könywizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő
bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszenisített éves beszámolót a számviteli
törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Vélemén}.tlnk
szerint az egyszerúsített éves beszámoló a KESZIVÍzl<tt.2010. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményünk korlátozása nélktil felhívjuk a figyelmet arra, hogy a mellékelt egyszenisített
éves beszámoló a soron következő taggyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából
készült és így nem tartalmazza aZ ezen a taggyulésen meghozandő határozatok esetleges
hatását. Ennek megfelelően a jelen fi.iggetlen könywizsgálói jelentés és a mellékelt
egyszenisített éves beszámoló a jogszabályok szerinti közzétételre és letétbe helyezésre nem
alkalmas.
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