
 

 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. Audit Bizottságának  

jelentése a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  

2014. évi beszámolóival kapcsolatban - TERVEZET 

Az Audit Bizottság az év folyamán folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését és az 

Igazgatóság döntéseit. Ennek megfelelően az Audit Bizottság elegendő információval rendelkezik a 

2014-es gazdasági év teljesítményének és folyamatainak megítéléséhez.  

Az Audit Bizottság megismerte és feldolgozta a FuturAqua Nyrt. 2014-es gazdasági évről készült 

magyar és IFRS számviteli standardok alapján készült egyedi és konszolidált beszámolóit, majd 

véleményezte azokat. Mindezek a valóságnak megfelelő információkat tartalmaznak.  

A fenti információk alapján az Audit Bizottság a teljes 2014. évi beszámoló (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelenés), valamint a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2014-es konszolidált pénzügyi kimutatás elfogadását 

javasolja a Közgyűlés számára az alábbi egyedi és konszolidált sarokszámokkal: 

FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti, egyedi beszámoló: 

- mérlegfőösszeg:    141 673 e Ft (előző év: 148 707 eFt) 

- mérleg szerinti eredmény (veszteség): - 7 104 e Ft (előző év: 9 736 eFt) 

FuturAqua Nyrt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített konszolidált 

pénzügyi kimutatása: 

- Mérlegfőösszeg:      174 628 e Ft (előző év: 208 476eFt) 

- Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem  -10 966 e Ft (előző év: -6 897 eFt) 

Az Audit Bizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával, miszerint – tekintettel Társaság veszteséges 

működésére – a Társaság részvényeseinek a 2014. éves eredmény terhére pénzbeli osztalékot ne 

fizessen. 

Az Audit Bizottság javasolja, hogy a tulajdonosok a további veszteségek elkerülése érdekében 

mielőbb tegyenek piaci lépéseket. A társasághoz kapcsolódó cégstruktúrában rejlő operatív 

előnyöket ki kell használni. További feladat a társaság stratégiájának aktualizálása és annak 

végrehajtása. A saját tőke alakulása során szem előtt kell tartani a 2013. évi 5. tv. 3:133 § (2) 

előírásait.  

Az Audit Bizottság elnöke figyelemmel kísérte a Társaság 2014. évi könyvvizsgálatát. Megállapítja, 

hogy a könyvvizsgálóval szembeni szakmai és összeférhetetlenségi előírások továbbra is betartásra 



kerültek, az együttműködés zavartalan volt. A könyvvizsgálattal kapcsolatos intézkedésekre a 

Bizottság részéről nem kellett sort keríteni. 

A 2014. év során az Audit Bizottsághoz részvényesi bejelentés nem történt. 

Az Audit Bizottság értékelte a pénzügyi beszámolási rendszer működését és azt megfelelőnek találta, 

a szükséges javítási intézkedésekre vonatkozóan javaslatait megtette. Az Audit Bizottság támogatta a 

Felügyelő Bizottság munkáját, hogy a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése 

megtörténhessen.  

Pécs, 2015. április 30. 
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