
 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
 

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. közgyűlése elé terjesztett éves 
beszámolóról 

 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeseinek 
 
Az éves beszámolóról készült jelentés 
 
Megbízást kaptam a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (a „Társaság”) 
mellékelt 2014. évi   éves beszámolójának a könyvvizsgálatára, amely éves beszámoló a 2014. 
december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező 
végösszege 143.107 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény 4.400 ezer Ft veszteség –, és az ezen 
időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika 
meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő 
mellékletből áll. 
 
A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 
 
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban 
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, 
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár 
hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. 
 
A könyvvizsgáló felelőssége 
 
Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardokkal összhangban végrehajtott könyvvizsgálatom alapján.  
A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja bekezdésben leírt kérdések miatt azonban 
nem tudtam elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni könyvvizsgálói 
véleményem megalapozásához. 
 
Véleménynyilvánítás visszautasításának alapja 
  
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. kizárólagos tulajdonában van az 
Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft és a leányvállalattal kapcsolatosan a Társaság a Tartós 
részesedés kapcsolt vállalkozásban mérlegsoron 56.133 ezer Ft-ot, a Követelések kapcsolt 
vállalkozással szemben mérlegsoron 26.497 ezer Ft-ot tart nyilván, amely összegek a 
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2014. december 31-i nettó eszközeinek 
több, mint 57%-át képviseli. Az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. jelentős likviditási 
problémákkal küzd, az alapítása óta minden évben veszteséget termelt és 2014. szeptember 
1. óta nem folytat tevékenységet. Továbbá az Olup Aqua Ásványvízremelő Kft. nettó 
eszközeinek több, mint 85%-át képviseli, a mérlegben a Vagyoni értékű jogok között szereplő 
1.300 ezer Ft értékű vagyoni értékű jog (kúthasználati jog) valamint az ez után a jog után 
elszámol, az Immateriális javak értékhelyesbítése soron szereplő vagyoni értékű jog 
(kúthasználati jog) értékhelyesbítése 61.392 ezer Ft összegben. Ennek a vagyoni értékű 
jognak az értékéről könyvvizsgálati módszerekkel nem tudtam elegendő és megfelelő 
bizonyosságot szerezni. Mindezen körülmények jelentős bizonytalanság fennállását jelzik a 
fenti részesedés és követelések értékelésével és realizálhatóságával kapcsolatban. 
 



 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. valamint a kizárólagos tulajdonában 
lévő Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. 49%-os tulajdonosai a Human Goods Értékesítő Kft.-
nek. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. ezzel a befektetésével 
kapcsolatosan a Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban mérlegsoron 4.300 ezer Ft-ot, a 
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsoron 5.694 ezer Ft-ot tart nyilván. A 
Human Goods Értékesítő Kft. mérlegében a rövid lejáratú kötelezettségek jelentősen 
meghaladják a forgóeszközök értékét, továbbá az Immateriális javak között szerepel egy 
vagyoni értékű jog (forgalmazói jog) 30.000 ezer Ft értékben, amelynek értékéről 
könyvvizsgálati módszerekkel nem tudtam elegendő és megfelelő bizonyosságot szerezni. 
Mindezen körülmények jelentős bizonytalanság fennállását jelzik a fenti részesedés és 
követelés értékelésével és realizálhatóságával kapcsolatban. 
 
A FuturAqua Ásványvíztermelős és Vagyonkezelő Nyrt. 1.855 ezer Ft értékben saját 
részvényeket tart nyilván a Saját részvények, saját üzletrészek mérlegsoron. Ezen saját 
részvények értékeléséről és realizálhatóságáról könyvvizsgálati módszerekkel nem tudtunk 
megbizonyosodni. 
 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. a 2012. évi üzleti évben építette a 
palackozóüzemet, amelynek nettó értéke 2014. december 31-én 14.402 ezer Ft. A beruházás 
bizonylatai már archiválásra kerültek, ezért a Társaság nem tudta azokat a rendelkezésemre 
bocsátani. Az Ingatlan értékéről alternatív könyvvizsgálati módszerekkel sem tudtam 
elegendő és megfelelő bizonyosságot szeretni. 
 
A fenti tételek szerepelnek a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2013. 
december 31-i éves beszámolójában is és a fenti tételek a Társaság 2013. december 31-i nettó 
eszközeinek több, mint 70%-át képviselik. A korábbi pontokban leírt okok miatt 
könyvvizsgálati módszerekkel nem tudtam elegendő és megfelelő bizonyosságot szeretni a 
2013. december 31-i egyenlegekről sem.  
 
A fenti bekezdésekben leírtak jelentős kétségeket vetnek fel annak tekintetében, hogy a 
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. képes lesz-e a vállalkozás folytatása 
elvének megfelelően tovább működni és tevékenységet folytatni. A fenti bizonytalanságokra 
tekintettel könyvvizsgálatom során nem tudtam elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezni 
a vállalkozás folytatása elvének teljesüléséről. Az éves beszámoló a vállalkozás folytatása 
elvére alapozva készült, amely szerint a Társaság folytatni tudja tevékenységét, azaz normál 
üzletmenet mellett fogja realizálni eszközeit és teljesíteni a kötelezettségeit. Az éves 
beszámoló nem tartalmaz semmilyen módosítást az eszközök és kötelezettségek realizálható 
értékére való átértékelésével vagy besorolásával kapcsolatban.  
 
A 2000. évi C. törvény előírásai alapján a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő 
Nyrt. köteles összevont (konszolidált) éves beszámolót készíteni az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli standardoknak (IFRS) 
megfelelően. A Társaság a Független Könyvvizsgálói Jelentés kibocsátásának napjáig nem 
készítette el a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően összeállított összevont 
(konszolidált) éves beszámolóját. 
 
 
 
 
 



 
Véleménynyilvánítás visszautasítása  
 
A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja bekezdésben leírtak következtében nem 
tudtam elegendő és megfelelő bizonyosságot szerezni könyvvizsgálói véleményem 
megalapozásához. Ennek megfelelően nem nyilvánítok véleményt a FuturAqua 
Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves 
beszámolójára vonatkozóan. 
 
Egyéb kérdések 
 
Az előző évi éves beszámolót másik könyvvizsgáló auditálta. A 2014. április 25-én kiadott 
könyvvizsgálói jelentése korlátozás nélküli könyvvizsgálói véleményt tartalmazott. 
 
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés 
 
Megbízást kaptunk a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. mellékelt 2014. 
évi üzleti jelentésének vizsgálatára. 
 
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban 
történő elkészítéséért.  
 
Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló 
összhangjának megítélése.  
 
A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja bekezdésben leírtak következtében nem 
tudtam elegendő és megfelelő bizonyosságot szerezni az üzleti jelentés és az ugyanazon 
üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítéléséhez. 
 
Tekintettel arra, hogy az éves beszámolóról készült jelentésben nem nyilvánítok véleményt 
az éves beszámolóra vonatkozóan, ennek megfelelően nem nyilvánítok véleményt az éves 
beszámoló és az üzleti jelentés összhangjáról sem. 
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