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A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt' részvényeseinek

A konszolidált pénzllgyi kimutatásokrÓl készült jelentés

Megbízást kaptam a FuturAqua Ásványvíztermeló és Vagyonkezelő Nyrt. (a ,,Társaság,) 2074. évi konszolidált pénzügyi
kimutatásainak a könywizsgálatár a.

A uezetés felelőssége a konszolidáIt pénzt:igyi kinutatásokért

A vezetés Íelelős a konszolidált pénziJ.gyt kjmutatásoknak az Európai Unió által elÍogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardokkal (IFRS) összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért,
amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból' akár híbából eredő lényeges futlás
á1lításoktÓl mentes konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése.

A ki)n1.rynizs gáló fe lel ő ssé ge

Az én Íelelősségem a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése a magyal Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal
összhangban végrehajtott könywizsgálatom alapján. A véleménynyilvánítás visszautasitásának alapja bekezdésben leírt
kérdések miatt azonban nem tudtam elegendő és megÍelelő könywizsgálati bizonyítékot szerezni ktnywizsgálTi véleményem
megalapozásához.

V éIenéuynyiluóttítás aisszautasításának alapj a

A 2o0o' évi C' törvény előírásai alapján a FuturAqua ÁsványvÍztermeló és Vagyonkeze1ó Nyrt. köteles összevont (konszolidált)
éves beszámolót készíteni az Euópai UniT Hivatalos l,apjában rendeleü formábarn kihirdetett nemzetközi számviteli
standardoknak (IFRS) megfelelően. A Társaság a Független Könpwizsgálói Jelentés kibocsátásának napjáig nem készítette el a
nemzetktzi számviteli standardoknak megfelelóen összeállított összevont (konszolidált) éves beszámolóját, így azt a2013' évi
V. töwényben meghatározott határidőig nem tudom megvízsgálnj.

V é le mé n y ny ilu rín í t ás u i s s z au t así t á s a

A véIeménynyi]vánítás visszautasításának alapja bekezdésben leírtak következtében nem fudtam elegendő és megÍelelő
bizonyosságot szetezni ktnywízsgálTi véleményem megalapozásához. Erurek megÍelelően nem nyilvánítok véleményt a
FuturAqua ÁsványvÍztermelő és Vagyonkezeló Nyrt. 2014. december 31-i fordulTnapra készített konszolidált pénzügyi
kimutatásainak vona tkozTern.

Egyéb kerdések

Az eLőző éví éves beszámolTt másik kön}'wizsgálÓ auditálta' A 2074, április 30-án kjadott ktnyrwizsgilri jelentése korlátozás
nélküli könywízsgáIri véleményt tartalmazott.

Egyéb jelentéstéteIí kötelezettsé9i Az üzleti jelentésről készült jelentés

Megbízást kaptam a FuturAqua Ásványvíztermeló és Vagyonkezeló Nyrt. 2014. évi konszolidált üzleti jelentésének
vizsgálatára'

A vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvényben fo8laltakka] összhangban történő elkészítésééÍt'

Az én Íelelősségem a konszolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatások
összhangjának megítélése.

A véleménynyilvánítás visszautasításának alapja bekezdésben leírtak következtében nem tudtam elegendő és megfelelő
bizonyosságot szereznj a konszólidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált pérwngyi kimutatások
rsszhangjának megítéléséhez.

Tekintettel arra, hogy konszolidált pénzngyi kimutatásokrTl készült jelentésben nem nyilvánítok véleményt konszolidált
pénzügyi kimutatásokra vonatkozóan, erurek megfelelóen nem nyilvánítok véleményt a konszolidá]t pénzügyi kimutatások és a
konszolidált üzleti jelentés tsszhangjárTl sem.
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