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"A" MERLEG Eszkozok (aktivak)

2016. december 31. adatok E Pt-ban
Sor- A tetel megnevezese Elozo ev ElozO ev(ek) 1argyevszam m6dositasai '
a b c d e
1 A. Befektetett eszkozok 950355 0 11)30480
2 I. IMMATERIALIS JAVAK 86 0 0
3 Alapitas-atszervezes aktivalt erteke
4 Kiserleti fejlesztes aktivalt erteke '.

5 Vagyoniertekujogok
6 Szellemi termekek 86
7 Uzleti vagy cegertek
8 Immaterialis javakra adott elolegek
9 Immaterialis javak ertekhelyesbftese
10 n. TARGYI ESZKOZOK 950269 0 1016980
11 Ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyon ertekii jogok 630877 625637
12 Miiszaki berendezesek, gepek, jarmuvek 301672 349870
13 Egyeb berendezesek, felszerelesek.jarmtivek 6472 5386
14 Tenyeszallatok
15 Beruhazasok, fehijitasok 11248 33864
16 Beruhazasokra adott elolegek 2223
17 Targyi eszkozok ertekhelyesbitese
18 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK 0 0 13500
19 Tartos reszesedes kapcsolt vallalkozasban
20 Tart6san adott kolcscn kapcsolt vallalkozasban
21 Tart6s jelentos tulaidoni reszesedes
22 Tart6san adott kolcscn jelentos tulajdoni

reszesedesi viszonyban aH6 vallalkozasban I

23 Egyeb tart6s reszesedes
24 Tart6san adott kolcson egyeb reszesedesi

viszonyban allo vallalkozasban
25 Egyeb tart6san adott kolcson 13500
26 Tart6s hitelviszonyt megtestesit6 ertekpaprr
27 Befektetett penztigyi eszkozOk ertekhelyesbitese
28 Befektetett penzugyi eszkozok 6rt6kelesi

kiilonbozete

Keltezes: 2017. marcius 31.
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"A" MERLEG Eszkozok (aknvak)

Sor- A tete1 megnevezese ElozO ev ElozO ev(ek) Targyev
szam m6dositasai
a b c d e
29 B. For2oeszkozok 923858 0 629903
30 I. KESZLETEK 20815 0 6337
31 Anva20k 7524 , 5354
32 Befeiezetlen termeles es felkesz termekek
33 Novendek-, hlzo- es e~yeb allatok )

34 Kesztermekek
35 Aruk 13291 983
36 Keszletekre adott elolegek
37 II. KOVETELESEK 793192 0 454914
38 Kovetelesek aruszallitasbol es szolgaltatasbol

(vevok) 316858 295220
39 Kovetelesek kapcsolt vallalkozassal szemben
40 Kovetelesekjelentes tulajdoni reszesedesi

viszonvban leva vallalkozassal szemben
41 Kovetelesek egyeb reszesedesi viszonyban leva

vallalkozassal szemben
42 VaIt6kovetelesek
43 Egyeb kovetelesek 476334 159694
44 Kovetelesek ertekelesi kiilonbozete
45 Szarmazekos iigyletek pozitiv ertekel6si kiilonb.
46 III. ERTEKPAPtROK 0 0 0
47 Reszesedes kapcsolt vallalkozasban
48 Jelentos tulaidoni reszesedes
49 Egyeb reszesedes
50 Saiat reszvenyek saiat uzletreszek ,

51 Forgatasi c61u hitelviszonyt megtestesito
ertekpapfrok

\

52 Ert&l)apirok ertekelesi kiilonbOzete
53 IV. PENZESZKOZOK 109851 0 168652
54 Penztar, csekkek 2290 1626
55 Bankbetetek 107561 167026
56 C. Aktiv idobeli elhatarolasok 1739 0 44020
57 Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa 32300
58 Koltsegek, raford. aktiv idobeli elhatarolasa 1739 11120
59 Halasztott raforditasok

60 ESZKOzOK OSSZESEN 1875952 0 1704403

2016 december 31. adatok EFt-ban

Keltezes:2017.marcius31. ,
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"A" MERLEG Forrasok (passzivak)

2016 december 31. adatok EFt-ban
Sor- A tetel megnevezese Eloz6 ev Eloz6 ev(ek) Targyevszam m6dosft'sai '
a b c d e
61 D. Sajattoke 1240685 0 1092946
62 1. JEGYZETT TOKE 919850 919850
63 ebbOl: visszavasarolt tulajdoni reszesedes

nevertekben
64 II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETE'IT

TOKE(-)
65 III. TOKETARTALEK 13247 , 13247
66 IV. EREDMENYTARTALEK 80005 107587
67 V. LEKOTOTTTARTALEK 70000 I 0
68 VI. ERTEKELESITARTALEK 0 0 0
69 Ertekhelyesbites ertekelesi tartaleka
70 Val6s ertekeles ertekelesi tartaleka
71 VII. ADOZOTT EREDMENY 157583 52262
72 E. Celtartalekok 0 0 0
73 Celtartalek a varhato kotelezettsegekre
74 Celtartalek a jovobeni koltsegekre
75 Egyeb eeltartalek
76 F. Kijtelezettsegek 316304 0 357874
77 1. HATRASOROLTKOTELEZETTSEGEK 0 0 0
78 Hatrasorolt kotelezettsegek kapcsolt

vallalkozassal szemben
79 Hatrasorolt kotel, jelentos tulajdoni reszesedesi

viszonyban levo vallalkozassal szemben
80 Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb reszesedesi

viszonyban Ievo vallalkozassal szemben
81 Hatrasorolt kate}. egyeb gazdalkodoval szemben ' '.

82 II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 0 0 0
83 Hosszu lejaratra kapott kolcsonok
84 Atvaltoztathato es atvaltozo kotvenyek ,
85 Tartozasok kotvenykibocsatasbol
86 Beruhazasi es fejlesztesi hite1ek
87 Egyeb hosszu lejararu hitelek
88 Tartos kotel, kapcsolt vallalkozassal szemben
89 Tartos kotel. jelentos tulajdoni reszesedesi

viszonyban levo vallalkozasokkal szemben
90 Tart6s kotelezettsegek egyeb reszesedesi

viszonyban levo vallalkozassal szemben
91 Egyeb hosszu Iejaratu kotelezettsegek

Keltezes: 2017. marcius 31.
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"A" MERLEG Forrasok (passzfvak)

2016. december 31. adatok EFt-ban
Sor- A tetel megnevezese EI6zo ev Elozo ev(ek) .

Targyevszam m6dositasai
a b c d el
92 III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 316304 0 357874
93 Rovid leiarani kolcsonok
94 ebbol: az atvaltoztathato kotvenyek , i

95 Rovid lejaratu hitelek
96 Vevoktol kapott elolegek
97 Kotelez, aruszallitasbol es szolgaltatasbol

(szallltok) 292018 335117
98 Valtotartozasok I

99 Rovid lejaratu kotelezettsegek kapcsolt
vallalkozassal szemben

100 Rovid lejilraru kotelezettsegek jelentos tuJajdoni
reszesedesi viszonyban levo vallalk. szemben

101 Rovid lejaratU kotelezettsegek egyeb reszesedesi
i viszonyban leva vallalkozassal szemben

102 Egyeb rovid Ieiarani kotelezettsegek 24286 22757
103 Kotelezettsegek ertekelesi kiiIonbOzete
104 Szarmazekos iigyletek negativ ertekelesi

kiilonbozete
105 G. Passzlv idobeli elhatarolasok 318963 0 253583
106 Bevetelek passziv idobeli lehatarolasa 0 0
107 Koltsegek, raforditasok passziv idobeli

elhatarolasa 61 I 79
108 Halasztott bevetelek 318902 253504

109 FORRASOK OSSZESEN 1875952 , 0 .1704403

Keltezes: 2017. marcius 31.
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EREDMENYKIMUTATAs (osszkoltseg eljarassal)

2016. december 31. adatok EFt-ban
Sor- A tetel megnevezese Eloz6 ev Eloz6 ev(ek) Targyev
szam m6dosftasai
a b e d e
1 1 Belfoldi ertekesltes nett6 arbevetele 1172468 1232730
2 2 Exportertekesites nett6 arbevetele
3 I. Ertekesites nett6 arbevetele (01+02) 1172468 O. 1232730
4 3 Sajat termelesti keszletek atlomanyvaltozasa +
5 4 Saiat el5alJitasu eszkozok aktivalt erteke 9470 5196
6 II. AktiVlilt sajat teljesftmenyek erteke (.+03+04) 9470 0 5196
7 In. Egyeb bevetelek 863827 549000
8 ebbOl: visszairt ertekvesztes 5475 7582
9 5 Anyagkoltseg 1175862 1079822
10 6 Igenybe vett szolgaltatasok erteke 53103 44963
11 7 Egyeb szolgaltatasok erteke 63599 54071
12 8 Eladott aruk beszerzesi erteke 89490 ' 66774
13 9 Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke 305 I 620
14 IV. AnyastieUeP rafordibisok (05+06+07+08+09) 1382359 0 1246250
15 10 Berkoltseg 206456 200727
16 11 Szemelyi jellegii egyeb kifizetesek 20217 , i 20243
17 12 Beljarulekok 58920 53682
18 V. Szemelyijellegii raforditasok (10+11+12) 285593 0 274652
19 VI. Ertekcsokkenesi lefras 124227 148192
20 VII. Egyeb dforditasok 96082 61902
21 ebbol: ertekvesztes 4296

22 A.UZEMI (iJZLETI) TEVEKENYSEG 157504 0 55930EREDMENYE (I.+II.+In.-IV.-V.-VI.-Vn.)

Keltezes: 2017. marcius 31.
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EREDMENYKIMUT ATAs (osszkoltseg eljarassal)

2016 december 31 adatok EFt-ban.
Sor-

A tetel megnevezese Elozo ev EI6zo eveek) Tllirgyevszam m6dositasai
a b c d e
23 13 Kapott 081'6)osztalek es reszesedes
24 ebbol: kapcsolt vallalkozastol kapott
25 14 Reszesedesekbol szarmazo bevetelek,

8rfolyamnyeresegek
26 ebbol: kapcsolt vallalkozastol kapott
27 15 Befektetett penzugyi eszkozokbOJ (ertekpapi-

rokb61, kolcsonokb6J) szarmazo bevetelek,
8rfolyamnyeresegek

28 ebbol: kapcsolt vallalkozastol kapott
29 16 Egyeb kapott 081'6)kamatok es kamatjellegii

bevetelek 61 4
30 ebbol: kapcsolt vallalkozastol kapott
31 17 Penziigyi miiveletek egyeb bevetelei 18
32 ebbol: ertekelesi kiilonbOzet
33 VIn. Penziigyi mfiveletek bevetelei

(13+14+15+16+17) 79 0 4
34 18 Reszesedesekbol szarmazo raforditasok,

arfo!yamvesztesegek ,I

35 ebbol: kapcsolt vallalkozasnak adott
36 19 Befektetett penzugyi eszkoz6kbOl (ertekpapf-

rokb61, kolcsonokbOl) szarmazo raforditasok,
8rfolyamvesztesegek

37 ebbol: kapcsolt vallalkozasnak adott
38 20 Fizetendo kamatok es kamatiell, rafordltasok
39 ebbol: kapcsolt vallalkozasnak adott
40 21 Reszesedesek, ertekpapirok, tart6san adott

kolcsonok, bankbetetek ertekvesztese
41 22 Penzii_gyimiiveletek egyeb raforditAsai 63
42 ebbOl: ertekelesi kiilonbOzet
43 IX. Penziigyi mjiveletek niforditasai 0 0 63

(18+19+20+21)

44 B. PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE
79 0 -59(VIll-1X)

45 C. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (±A±B)
157583 0 55871

46 X. Ad6f'lZetesi kiitelezettseg 0 3609
47 D. AD«)ZOTT EREDMENY (+C-X) 157583 0 52262

Keltezes: 2017. marcius 31.
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KIEGESziTO MELLEKLET
A 2016. evi uzleti evrol

I. ALTALA.NOS RESZ

1. Az Ozdi Tavho Kft. altalanos bemutatasa

Tarsasagunk, az Ozdi Tavhd Kft. atalakulassal jott letre 1996. aprilis Ol-en az Ozdi Tavho Valla
lat altalanos jogutodjakent, melyet Ozd Varos Onkonnanyzata 1992. augusztus Ol-en alapitott. '
Miikodesiformaja: KorlatoltFelelosseguTarsasag ,
Cime: 3600 Ozd, Zrlnyi ut 3.
Honlap eime: tavhoozd.hu
Tulajdonos: Ozd Varos Onkormanyzata
Jegyzett toke: 919.850 eFt.
Kepviseletre jogosult szemely: Halasz Sandor iigyvezeto igazgat6

(cim: 3600 Ozd, Gomori tit 49.)

A tarsasag konyvvizsgaloja: GAHM Consulting Kft. - konyvvizsg, kamarai tagszama: 001825 '
(konyvvizsgaloi feladatok ellAtasarakijelolt szemely:
Horvathne Vamos Maria - konyvvizsg, kamarai tagszama: 001744)

A konyvviteli szolgaltatas korebe tartoz6 feladatok iranyitasaert, vezeteseert felelos szernely:
Zsigmond Annamaria (regisztralasi szama: 149283, cime: 3621 Ozd, Tormas ut 5.).

Tevekenysegi kor: hotermeles, tavhoszolgaltatas, az alaptevekenyseghez kapeso16d6 epitesi, sze
relesi, karbantartasi es javftasi munkak, valamint kapesolt elektromosaram-termeles,

Mukodesi teriilet: alaptevekenysege tekinteteben Ozd varos kozigazgatasi hatarain beliil a tavhc
ellatasba bekapesolt lakasok es egyeb felhasznalok ellatasa erdekeben, vallalkozasi tevekenysege
tekinteteben korlatozas nelkul, barhol, '

2. Az Ozdi Tavho Kft. szamviteli politikaja

A tarsasag beszamolasi ketelezettsegenek december 31-i fordul6nappal, a naptari ev konyveinek
februar 28-i lezarasaval tesz eleget.

A beszamolo fonnaja: eves beszamol6. A 2016. ev iizleti ev megegyezik a naptari evvel.

A tarsasag 100 %-os onkonnanyzati tulajdonu kft., mind a szamviteli, mind az ad6torveny szerint
kapesolt viszonyban van az onkonnanyzat tobbsegi befolyasa alatt levo tarsasagokkal, intezme
nyekkel.

A merleg vaIasztott fonnaja: "A" vaItozat mely az eszkozoket befektetett'eszkozok, forgo eszko
zok, aktiv idobeli elhataroJ{lsok; a fomisokat sajat toke, eeltartalekok, kotelezettsegek es passziv
idobeli elhatarohisok bontasban tartaImazza.
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A gazdalkodas soran felmeriilt koltsegeket az alkalmazott koltsegelszamolas szerint
koltsegnemek kozott kell kimutatni, a koltsegek koltseghelymegosztasa a vezetoi informacios
igenyt hivatott szolgalni.
Az eredmeny-kimutatas valasztott formaja: a Szamvitelrol szolo 2000. evi C. torveny 2. szamu
melleklete szerinti Osszkoltseg eljaras, melyben az uzemi (uzleti) tevekenyseg eredrnenye az iiz
leti evben elszamolt ertekesites netto arbevetelenek, az eszkozok kozott allomanyba vett sajat tel
jesitmenyek ertekenek, az egyeb beveteleknek, valamint az iizleti evben elszamolt anyagjellegii
raforditasok, szemelyi jellegu raforditasok, ertekcsokkenesi leiras, es egyeb raforditasok egyiittes
osszegenek kulonbozetekent allapithato meg.

Az iizleti ev adozott eredmenyet az iizemi (iizleti) tevekenyseg eredmenye es a penzugyi muvele
tek eredmenye osszegebol az adofizetesi kotelezettseg levonasaval kell meghatarozni.

Az eredmeny-kimutatas osszkoltseg eljarassal torteno szamftasat a tarsasag tipikus szolgaltatoi
jellege indokolja. ' .

Amennyiben az ellenorzes az elozo iizleti ev (evek) eves beszamolojaban elkovetett jelentos, azaz
(evenkent kiilon-kiilon) az ellenorzott uzleti ev merleg roosszegenek 2 szazalekat meghalado osz
szegii hibakat allapitott meg, akkor az elozo evre (evekre) vonatkozo - a merlegkeszit6s napjaig
megismert es nem vitatott, nem fellebbezett, jogerosse vaIt megaUapititsok miatti - modosftasokat
a merleg es az eredmeny-kimutatas minden tetelenel az elozo ev adatai mellett be kell mutatni,
azok nem kepezik reszet az eredmeny-kimutatas targyevi adatainak. Ez esetben a merlegben is, az
eredmeny-kimutatasban is kiilon-kiilOn oszlopban szerepelnek az elozo iizleti ev adatai, a Iezart
iizleti evre (evekre) vonatkozo modositasok, valamint a targyevi adatok.

Az eszkozok es forrasok ertekelesenel cegiink a Szlimviteli Torveny elOfrasai szerint jar el. Ennek
megfeleloen befektetett eszkozkent azok az immateriaIis javak, targyi eszkozok es penziigyi be
fektetesek keriilnek kimutatasra, ameIyek rendeltetesszeriien hasznalva tartosan, legalabb egy
even wI szolgaljak a vallalkozasi tevekenyseget. Az e kriteriumnak nem megfelelO ~szkozok a
forgoeszkozok kateg6riajaba tartoznak. A munkaruhakat annak ellenere, hogy kihordasi idejuk
meghaladja az egy evet, jellegUknel fogva megis anyagi eszkozoknek tekintjiik. Beszerzeskor az
anyagkeszletek kozott raktarra vessziik, felhasznaIaskor koltsegkent elszamoljuk.

A vasarolt keszletek ertekelese sUlyozott, atlagos bekeriilesi erteken, a sajat tennel6su \ceszle
tek ertekelese az eloaIlitasi koltsegen, az ut6kalkulaIt kozvetlen onkoltsegen tortenik.

A vasarolt, az allam aItaI kiosztott, emisszi6 kvota ertekelese a FIFO m6dszer szerint megha
tarozott bekeriilesi erteken tortenik.

A forrasok kozott szereplo sajat toke, a c6ltartalek, a kotelezettsegek a merlegben a konyv
szerinti erteken keriilnek kimutatasra.

TarsasagunknaI a vevo, az ad6s minositese alapjan az iizleti ev merlegfordul6 napjan fennall6 es a
merlegkeszites idopontjaig penziigyileg nem rendezett koveteleseknel ertekvesztest kell eIsza
molni a kovetel6s konyv szerinti erteke es a koveteles varhatoan megt6riilo osszege kozotti
- vesztesegjellegii - kiiionbozet osszegeben, ha ez a kiilonbozet tartosnak mutatkozik es jelentos
osszegii. A vevonkent, az adosonkent kisosszegii koveteleseknel az ertekvesztes osszege ezen ko
vetelesek nyilvantartasba veteli ertekenek szazaIekliban kertil meghatarozasra.

Tarsasagunk amortizaci6s politikajaban a terv szerinti ertekcsokkenesi letras elszamolaslit a targyi
eszkoz iizembe helyezeset, hasznalatbavetelet koveto napon kezdjUkmeg. .
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Az ertekcsokkenes osszegenek elszamolasa havonta tortenik. Az immaterialis javak, a targyi esz
kozok havonta elszamolando terv szerinti ertekcsokkenesenek osszeget a hasznos elettartam ve
gen varhato maradvanyertekkel csokkentett bekerulesi ertekbol kiindulva a hasznalat evei alapjan,
az egyedi eszkoz fizikai elhasznalodasa, erkolcsi avulasa, a vallalkozasi tevekenysegrejeIlemzo
korulmenyek figyelembevetele alapjan kell megtervezniink.
Mind az immaterialis javak, mind a targyi eszkozok eseteben az alkalmazott amortizacios mod
szer az esetleges maradvanyertekkel csokkentett bekerulesi ertekbol kiindulo %-ban meghataro
zott linearis leiras.

Bliink a 100 eFt egyedi bekerulesi ertek alatti targyi eszkozok, vagyoni erteldi jogok, szellemi
termekek egyosszegben 15rteno leirasanak lehetosegevel.

Nem szamolhato el terv szerinti ertekcsokkenes:

• foldtenilet,
• teIek,
• erdo,
• kepzomtiveszeti alkotas,
• regeszei alkotas,
• iizembe nem helyezett beruhazas,
• mar teljesen lefrt, illetve a tervezett maradvanyerteket elert immaterialis javaknal targyi

eszkczcknel.

A tarsasag degressziv es teljesitmenyaranyos amortizacios m6dszert nem alkalmaz.

Az ovatossag szamviteli alapelvebol kovetkezoen es annak a kovetelmenynek tiikreben, hogy a
beszamolo megbizhato es vales osszkepet adjon, tervezett leirast meghalado, terven feliili ertek
csokkenest kell elszamolni az immaterialis javaknal, targyi eszk6z6knel, beruluizasoknal a k6vet
kez6 esetekben:

• ha az immateriaIis javak, a targyi eszk6z6k konyv szerinti en:eke tartosan/vegJegesen es
jelentosen magasabb (egy evet meghalad6an vagy veglegesen a bekeriilesi ertekenel 10%
kal nagyobb osszeggel, de 500.000,- Ft-naI mindenkeppen magasabb 6sszeggel), mint
azok merlegkesziteskori piaci erteke,

• ha a szellemi termek, targyi eszkoz (bele6rtve a beruhazasokat is) erteke; tarto
san/veglegesen lecsokken (egy evet meghaladoan illetve veglegesen), mert a val1~lkozas
tevekenysegenek valtozasa miatt feleslegesse valt, vagy megrongaIodott, megseriilt, hi
anyzik, es ezert rendeltetesszeriien nem hasznaIhato.

A Szamviteli Torveny eloirasa alapjan tortenik a kiveteles nagysag-uvagy elOfordulasu bevetelek,
koltsegek es rafordftasok megitelese.

3

A kiveteles nagysag-uvagy eloforduIasu bevetelek, koltsegek es raforditasok f'iiggetlenek a vallal
kozasi tevekenysegtol, a rendes iizletmeneten kiviil esnek, a szokasos vaIlalkozasi tevekenyseggel
nem allnak szoros kapcsolatban.

Ezen esemenyek (bevetelek, koltsegek, rilfordftasok) kiemeleset indokolja az, hogy meg,mapitha
to legyen a merleg szerinti eredmenyre gyakorolt hatasuk.



II. MERLEGHEZ KAPCSOLODO KIEGESZITESEK

Az Ozdi Tavhd Kft. merlege a Szamviteli Torveny elofrasa szerint az eves beszamolo teteleit
tartalmazza.

A merlegteteleket az evkozben is folyamatosan vezetett analitikus nyilvantartasok tarnasztjak
ala, melyek tetelesen tartalmazzak tarsasagunk merlegenek fordulonapjan meglevo eszkozeit es far
rasait mennyisegben es ertekben.

1. Befektetett eszkozok

I,) Az immaterlalis javak es targyi eszkozok brutt6 ertekenek, valamint ertekcs,okkenes
enek alakulasat az 1. es 2. szamu tablazat mutatja.

Az immateriaUis javak es targyi eszkozok
crtekenek alakulasa a 2016.01.01. - 2016.12. 31-ig

terjedo iizleti evben

A brutt6 ertek valtozasa

1. sz. tablazat
eFt

Meg- Nyit6 EVkozi EVkozi At- Zar6
nevezes ertck novekedes csokkenes sorolas ertck

Immaterialis javak osszesen: 15.882 - - - 15.882
- Szellemi termekek 15.882 - - - 15.882
Targyj eszkozok osszesen: 2.508.448 406.889 205.067 - 2.710.269
- Ingatlanok 1.130.527 59.582 1.970 - 1.188.139
- Mfiszaki berendezesek, ,

gepek, jarrmivek 1.325.241 126.158 4.622 - 1.446.777
Egyeb berendezesek,

\-
felszerelesek, jarmiivek 41.432 6.396 6.339 - 41.489

- Beruhazasok 11.248 214.752 192.136 - 3~.864
OSSZESEN 2.524.330 406.888 205.067 2.726.151

A Kft. 2013. 02. Ol-vel uzemeltetesre atvett 18.642 eFt brutt6 mekii, jelenleg 4.034 eFt elszamolt
ertekcsokkenesu, az Ozdi Onkormanyzat tulajdonaban levo vezeteket, melyet a O-as szamlaosz
talyban tart nyilvan, ezt az erteket kimutatasaink nem tartalmazzak.

A 2016.01. 01-tol 2016. 12. 31-ig teIjedo iizleti evben 214.752 eFt ertekii beruhazast hajtottunk
vegre, melybol 5.196 eFt-ot sajat beruhazasban, mig 209.556 eFt-ot vasarolt beruhazasb61 val6si
tottunk meg.
Az elozo iizleti evrol 11.248 eFt ertekii beruhazast hozott at a Kft.

Targyi idoszakban 192.136 eft mekii targyieszkoz keriilt iizembehelyezesre.
Ur6 befejezetlen beruhazasok meke: 33.864 eFt. Beruhazasra adott eloleg 2.223 eFt

Az immaterialis javak brutt6 erteke nem valtozott.
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A targyi eszkozokon belul az ingatlanok brutt6 erteke 59.582 eFt-tal novekedett:
• Irodaepiilet irattar kialakitasa a tetoterben
• Vezeteklyukadasok miatti vezetekszakasz helyreallitasok het helyen
• Uj vezetekszakasz kialakitasa:

o Bolyki fOut 16-28.
o Bolyki fOut 16-18.
o Bolyki fOut20-22.
o Bolyki fout 24-26.
o Bolyki fout 39-65.
o Szent Istvan ut 20-36.

• Fiitoeromiiben forrovizvezetek szigeteles potlas
• Fiitoeromiiben gozvezetek szigeteles potlas

Az ingatlanok brutt6 erteke 1.970 eFt-tal csokkent:
• Uj nyomvonalak letesitese miatti vezetekszakaszok selejtezese
• Lyukadasok miatti reszleges selejtezes

1.072 eFt
24.744 eFt

6.513 ,eFt
6.323 eFt
8.373 eFt
4.506 'eFt
991 eFt

, 5.100 eFt,
980 eFt
980 eFt

1.357 eFt
613 eFt

A miiszaki berendezesek, gepek.jarrmivek brutt6 erteke 126.158 eft-tal novekedett:
• Felhasznaloi hokozpontok (10 db hkp.) szolgaltatoi hkp-ta alakitasa 86.506 eFt
o Meglevo hokozpontokra fejlesztesek 11.806 eFt
• Fiitoeromiiben szivattyus nyomastartas 6.962 eFt
• Fiit6eromiiben forrovizkazan,gozkazan szigetelesekpotlasa 1:960 eFt
• fiitoeromiiben potviztartaly csere 4.374 eFt
• JCB minikotrogep beszerzese 7.580 eFt
• Heli CPCD Homlokvillas targonca beszerzes 6.718 eFt
• Egyeb szerszam, szerszamgep beszerzesek 252 eFt

A miiszaki berendezesek, gepek, jarrntivek brutt6 erteke 4.622 eFt-tal csokkent:
• Komatsu targonca ertekesites miatt
• Fiitoeromii potviztartaly csere miatti selejtezes
• Fiitoeromiiben szivattyiis nyomastartas kialakitas miatti selejt

3.358 eFt
898 eft I

366 eFt

Az egyeb gepek, berendezesek, felszerelesek, jarmuvek brutt6 erteke 6.396 eFt-tal novekedett:
• Irodai butorok csereje 3.656 eFt
• Ket darab asztali szamit6gep 332 eFt
• Dell Insprion notebook vasarlasa 293 eFt
• Adatgyiijto kesziilek beszerzese 273 eFt
• Raktar teriileti kamera rendszer 197 eFt
• Egyeb iizemi berendezesek
• Egyeb irodai, igazgatasi berendezesek. felszerelesek

416 eFt
1.229 eFt

Az egyeb gepek , berendezesek, felszerelesek, jarmiivek brutt6 erteke 6.339 eFt-tal csokkent: ,
• Opel Astra ertekesites 5.372 eFt
• lrodai, igazgatasi berendezesek, felszerelesek ertekesitese 910 eFt
• Uzemi berendezesek ertekesitese miatt 57 ,eFt
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Az ertekcsokkenes valtozasa

2. sz: Ttibltizat eFt

Meg- Nyito Evkozi Evkozi At- Zaro
nevezes ertek novekedes csokkenes soroias ertek

Immaterialisjavakosszesen: 15.796 86 - - 15.882
- Szellemitermekek 15.796 86 - - 15.882
'Tarzvi eszkozok osszesen: 1.558.179 148.146 10.773 - 1.695.512
- Ingatlanok 499.650 64.242 1.390 - 562.502
- Miiszakiberendezesek,

gepek, jarmiivek 1.023.569 77.960 4.622 - 1.096.907
- Egyeb berendezesek, ,

felszerelesek, jarrmivek 34.960 5.904 4.761 - 36.103
Beruhazasok

\

- - - - -
OSSZESEN 1.573.975 148.192 10.773 - 1.711.394

Az evkozi novekedes rovata tartalmazza a 2016.01. 01. - 2016. 12. 31-ig terjedo uzleti evben az
elszamolt amortizaciot 148.192eFt ertekben,melybOl4.465 eFt az egyosszegbenelszamoltamorti-
zacio.

Jngatlanokertekcsokkenese 1.390 eft-tal csokkent, a vezetekszakasz-cserekes megsziinonyomvo
nalakmiatt.

Mfiszakiberendezesek,felszerelesek,gepek,janniivek ertekcsokkenese4.622 eFt-talcsokkent:
• Komatsutargoncaertekesitesmiatt 3.358eft
• Fiitoeromiipotviztartalycseremiatt 898 eFt
• FiitoeromiibenszivattyUsnyomastartaskialakitasmiatti selejt 366 eFt

Egyebgepek,berendezesek,felszerelesek.jarmuvekertekcsokkenese4.761 eFt-talcsokkent:
• OpelAstra ertekesitese 3.872eFt
• Irodai, igazgatasiberendezesekertekesitesemiatt 832ert
• Uzemiberendezesekertekesitesemiatt 57 eFt

II,) Befektetett penzugyi eszkozok: Hosszu lejaratra adott kolcson az 6zdiKezilabdaKlubnak
13.500eFt.

2. Forgoeszkozok

a.) Keszletek

Tarsasagunk anyagkeszletenekfordulonapizaro allomanya: 5.354 eFt volt, mely teljes ege
szeben vasarolt keszleteink erteke.

Jelenleg is a karbantartas es fenntartas anyagai kepezik vasarolt keszleteinkdonto hanyadat.
Szakmaiertekitelet szerint ez evbennem szamoltunkel ertekvesztest.

Az arukeszletekk6zott 983 eFt ertekben a 2016. evi kereskedesi idoszakbantentesmentesen
kapott emisszio kvota-tartalekkeriilt kimutatasra. Ertekvesztes elszamolasaraez evben nem
keriilt sor
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65.828 eFt
3.563 eFt

369.170 eFt

b.) Kovetelesek
A kovetelesek konyv szerinti erteken keriilnek kimutatasra.

A vevokovetelesek osszetetele az alabbiak szerint alakul:
• Lakossagi kinnlevcseg
• Egyeb es kiilon kezelt intezmenyi

felhasznalok kinnlevcsege
• Egyeb es epitoipari kinnlevose

299.779 eFt

Belfoldi koveteles ertekvesztese:
Kovetelesek aruszallitasbol, szolgaltatasbol (vevok):
Egyeb kevetetesek,

- 73.950 eFt
295.220 eFt
159.694 eFt

Osszes kovetelesallomany: 454.914eFt

Az iizleti eviink zarasakor az elozo zarashoz kepest csokkent a kinnlevoseg,
Csdkkent a lakossagi felhasmalokkal szembeni kinnlevoseg (12.408 eFt-t~I). Ennek
oka, hogy jelentds behajthatatlan koveteles leiras keriilt megallapitasra, az eVekota
tapasztalhato fIzetokepesseg csokkenes miatt, es az onallo birosagi vegrehajtok szii
neteltetd VH-hatarozatai alapjan. Ezzel osszefiiggesben a kovetelesek ertekvesztese is
csokkent .
Az egyeb es kiilon kezelt intezmenyi felhaszna16k kinnlevosege szinten kismertekben
csokkent (16.455 eFt-tal).

Az egyeb kovetelesek allomanya is esbkkeat (116.640 eFt-tal), ami elsdsorban a
tavhoszolgaltatasi tamcgatassal kapcsolatos koveteles csokkenese miatt kovetkezett
be.

A kinnlevosegekre tarsasagunk ertekvesztest szamolt el.

A Szamviteli Politika IX. fejezete ertelmeben vevo koveteleseinket az alabbiak szerint minosttettuk:

A vevonkent, adosonkent kisosszegu kovetelesek elkiilonitett csoportjara kepzett ertekvesztes:
a.) Lakossagi felhasznaI6k: az adott iizleti ev fordu16napjan 365 napon ruli .

kovetelessel is rendelkezo vevok osszes tartozasa.
Lista szerint: 249.779 eFt

Levonasra keriil: az elozo iizleti ev fordul6napjan is fenn-
aH6 tartozassal bir6, az onkormanyzati lakast b6rlo
felhaszna16k osszes tartozasa: - 14.407 eFt

Behajthatatlan koveteleskent elszamolt ertek: - 15.254 eFt

= OSSZESEN 220.118 eFt

Ertekvesztes merteke:

Ertekvesztes osszege:

30%
66.035eFt

Onkormanyzati lakast b6rlo felhaszna16k
osszes tartozasa: 14.407 eFt

Ertekvesztes merteke:
Ertekvesztes osszege:
Lakossagi felhaszna16k osszes mekvesztese:

50%
7.204 eFt
73.239eFt
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b.) Egyeb felhaszna16k, az e16zo iizleti ev fordulonapjan
is fennallo, tartozassal biro egyeb vevok osszes tartozasa:
Behajthatatlan kovetelesek:

2.866 eFt
- 496 eFt

OSSZESEN: 2.370eFt

Ertekvesztes merteke:
Ertekvesztes osszege:

30%
711 eFt

Osszes elszamolhato ertekvesztes:
Elozo evben kepzett ertekvesztes:
Kulonbozet:

73.950 eFt
81.532 eFt
7.582 eft

A:z ertekvesztes osszege az elozo evben bemutatotthoz kepest kisse csokkent, A merlegkeszites ido
pontjaban rendelkezesre a116informaciok alapjan, a tobb eve tart6 tendenciak figyelembe vetelevel a
Szamviteli Torveny es a Szamviteli Politika elolrasai alapjan tortenik tarsasagunknal a hataridon tuli
kinnlevosegek ertekelese. .

c.) Penzeszkozok
Tarsasagunk fordu16napi penzeszkoze 2015. 12. 31-i fordulonaphoz kepest jelentosen
(58.801 eFt-tal) nott, hiszen a hideg tel miatt tartalekot kellett kepeznimk,az idenyvegi
elszamolasu lakossagi felhasznalok koltsegeinek megelolegezesere.

3. Aktiv idobeli elhatarolasok

Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa 32.300 eFt, a meg nem szamlazott, de targyidoszakot
enntO lakossagi tavhoszolgaltatasi dij.

Koltsegek, raforditasok idobeli elhatarolasa 11.720 eFt, ami a 2017. evet es az azt koveto
eveket terhelo, de az uzleti evben felmerii1t kiadasok osszege (hfrlap, kozlony, biztositas eld
fizetesek, es jelentos tetel a Fogaz rendszerhasznalati dij januarra eso resze: 9.848 eFt).

4. Sajat toke
A hirsasag sajat tokeje 2016. december 31-i fordu16napon 1.092.946 eFt, melynek osszetetele az
al{lbbiakszerint alakul:

• Jegyzett toke 919.850 eFt
• Toketartalek 13.247 eFt
• EredmenytartaIek 107.587 eFt
• Ad6zott eredmeny 52.262 eFt

A saja! toke meghaladja a jegyzett toke osszeget. A:z ad6zott eredmenybOl a tulajdonos 6zd Yaros
Onkormanyzata szlimara 50.000 eFt osztalek fizetesere keriil sor, 2.262 eFt pedig eredmenytartalek-
ba keriil.

5. Celtartalek

Celtartah!k kepzesere targyidoszakban nem keriilt sor.

8



6. Kotelezettsegek

Rovid lejarani kotelezettsegek 2016. december 31-i allapotnak megfeleloen: 357.874 eft, tobb
mint a megelozo iizleti evben, aminek oka a szallitoi kotelezettsegimk novekedese.
Az aruszallitasbol, illetve szolgaltatasbol ad6d6 szallitoi kotelezettsegeink osszege: 335.117 eFt,
az elozo iizleti evhez kepest 43.099 eft-tal tobb.
Az iizleti evet hataridon tuli tartozas nelkiil zarta tarsasagunk.
Az egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek osszege: 22.757 eFt, ami a szokasos szinten van.

7. Passziv idobeli elhatarolasok

A passziv idobeli elhatarolasok kozott a targyidoszakot terhelo, de csak a merleg fordulonapjat

kovetoen teljesftett kiadasok kerultek kimutatasra, ennek osszege 79 eFt. Emisszi6 kereskede

lemmel kapcsolatos halasztott bevetel 983 eFt. Terites nelktil atvett eszkozok passziv elhatarolasa

miatt 43.226 eFt kerult kimutatasra. 62.995 eFt elozo idoszakokban nyert fejlesztesi celra kapott

tamogatas miatt keriilt elhatarolasra, A 2008-2014. evi fejlesztesekre vonatkoz6 100%-os tamoga

tottsagi szintii KEOP-Retrospektiv palyazaton elnyert tamogatas miatt 146.300 eFt kerult elhata

rolasra, az alabbiak szerint:

3. sz: Ttiblazat eFt

Megnevezes Elnyert osszeg 2015.12.31. Halasztott 2016.12.31. Halasztott
bevetel bevetel

KEOP-5.4.0111~2011- 103.232 73.254 62.627
0014 jelii palyazat
KEOP- 5.4.0112-2015- 315.645 179.491 146.300
0012 jelu palyazat
Osszesen: 418.877 252.706 208.887

III. AZ EREDMENYKIMUTATAsHOZ KAPCSOL6D6 KIEGESZITESEK

Tarsasagunk 2016. 01. 01. - 2016. 12. 31. iizleti evi gazdaIkodasat 55~871 eFt adozas elotti
eredmennyel zarta,

Ertekesites netto arbevetelenek alakulasa:

Tavhoszolgaltatasi (tavhotermelesi) tevekenyseg nett6 arbevetele:

Hidegviz- gaz es aram ertekesites arbevetele

Epitoipari tevekenyseg arbevetele:

Ingatlan berbeadas arbevetele:

Emisszi6 kv6ta ertekesites arbevetele:

Egyeb bejelentett tevekenyseg arbevetele:

1.153.510 eFt

66.814 eFt

7.331 eFt

3.147 eFt

o eFt

1.928 eFt

Osszes belfOldiertekesites netto arbevetele. 1.232.730eFt
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A kiveteles nagysagu vagy elofordulasu bevetelek. koltsegek, dfordftasok :

fiiggetlenek a vallalkozasi tevekenysegtol, a rendes iizletmeneten kivul esnek, a szokasos val- .
lalkozasi tevekenyseggel nem allnak szoros kapcsolatban. A merleg szerinti eredmenyre gya
korolt hatasuk a kovetkezo..

Kiveteles nagysagU vagy eIOforduIasu bevetelek. passziv elhatarolasok kozott kimutatott
halasztottt bevetelek targy evre vonatkoz6 feloldasa: "

• Terites nelkiil atvett eszkozok miatt 9.271 eFt,
• KEOP- 5.4.0/11-2011-0014 jelii palyazat miatt 10.627 eFt,
• KEOP- 5.4.0112-2015-0012jelii palyazat miatt 33.191 eFt,

Igenybe vert szolgaltatasok koltsegeinek jelentos tetelei

• Mas vallalkozoval vegeztetett - targyi eszkoznek nem minosiilo - fenntartasi, karban-
tartasi, javitasi koltsegek 24.395 eFt

• Posta, telefon es telefax koltsegek 8.962 eFt
• Hokozponti hasznalati dijak, berleti dijak 5.761 eFt

Az egyes eredmenykategoriak ismertetese

Uzemi tevekenyseg eredmenye:
+ Penziigyi miiveletek eredmenye:
=Adozas elotti eredmeny:
- Tarsasagi ad6 ad6fiz. kotelez.:
=Ad6zott eredmeny:

55.930 eFt
-59 eFt

55.871 eFt
3.609 eFt

52.262 eFt

A tarsasagi adoalapot befolyasolo tenyezok

Ad6zas elotti eredm6nyt novelo tetelek:
• A Szv. Tv. alapjan elszamolt ertekcsokkenesi leiras,

eszkozok kivezeteskori nett6 ertek:
• Nem a vallalkozasi tevekenyseggel kapcsolatos koltsegek:
• Egyeb novelo tetelek
• Joger6s hatarozatba megrulapitott birsag:

Osszeseni

150.350 eFt
9.645 eft
203 eFt
270 eFt

160.468 eft

Ad6zas eIOttieredmenyt csokkento tetelek:

• Az eIOzoevek vesztesegeibol az adoevben leirt osszeg:
• A TAO Torveny szerint elismert ertekcsokkenesi leiras, es

eszkozok kivezeteskori nett6 erteke:

36.087 eFt

Osszesen:
144.165 eFt
180.222 eFt

Adotorveny szerinti adoalap:
A tarsasagi ado (10 %):
Adoelolegkent megfizetett ado:
2017. majus 30-t61visszaigenyelheto tarsasagi ado:

36.087 eFt
3.609 eFt
4.939'eFt
-1.330 eFt

Az Ozdi Tavhd Kft. 2016. 01. 01. - 2016. 12.31. iizleti evi tevekenysege eredmenye, az adozas elot
ti eredmenye eleri a jovedelem minimumot, ezert a Tao. tv alapjan tortenik a tarsasagi ado megalla
pitasa es megfizetese. Az elozo iizleti evekben negativ ad6alap keletkezett 40.259 eFt, a jelen ido
szakban leirasra keriilt 36.087 eFt, a tovabbi evekben leirhato 4.172 eFt.
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SZAMVITELI SZETV ALASZT.AS

a tavhoszolgaltatasr61 sz616 2005. evi XVIII. sz. torveny eloidsainak
f l g y e l e m b e v e t e l e v e l

Az Ozdi Tavhd Kft. koteles olyan szamviteli szetvalasztasi szabalyokat kidolgozni, es az egyes te

vekenysegeire olyan elkfiloniilt nyilvantartast vezetni, amely biztositja az egyes tevekenysegek atlat

hatosagat es a diszkriminacio mentesseget, kizarja a keresztfinanszirozast es a versenytorzitast.

Az Ozdi Tavho Kft. fo tevekenysege a tavhotermeles es tavhoszolgaltatas. A kapcsolt elektromos

aram termeles a tarsasag tulajdonaban levo 2 db gazmotor uzemeltetesevel val6sult meg, azonban ez

a tevekenyseg jelen idoszakban gazdasagi okokra hivatkozva leallitasra keriilt.

A tavhoszolgaltatasrol es a szamvitelrol sz616 torvenyek eloirasainak figyelembevetelevel kesziiltek

tarsasagunk belso szabalyzatai, melyek konkret alapelveket, m6dszereket fogalmaznak meg a szam

viteli szetvalasztasra vonatkoz6an.

Kiemelten:

• szabalyozasra kerult a keringetes aramkoltsegenek meghatarozasa,
,

• megfogalmazasra keriilt a tevekenysegek kozvetlen onkoltsegenek meghatarozasa (szol-
I

galtatasi iizem koltsegeinek felosztasa, munkaszamok kiadasa, stb.),

• eloiras, hogy a tarsasag egyeb kiszolgalo tevekenysegeinek koltsegeit, nett6 eszkozerte

keit a fotevekenysegek kozou a kozvetlen koltsegek aranyaban kell felosztani,

• a teteles minositessel el nem kiilonitheto egyeb/penzugyi beveteleket, koltsegeket es ni

forditasokat a fotevekenysegek kozott a kozvetlen koltsegek aranyaban kell felosztani

• a teteles minositessel el nem kiilonitheto eszkozoket az immateriaIis javak + targyi esz
kozok + vevok aranyaban kell feIosztani,

• a forrasokat a tevekenysegenkenti merlegfoosszegek aranyaban kell feIos2Jtani,fgy bizto

sitva a merleg egyezoseget.

A fOtevekenysegen kiviiI nem jelentos az egyeb tevekenysegek aranya a tarsasagnal. A tevek~nyse

gek kozotti szetvalasztast a mellekelt biblazat (1. sz. Melleklet) tartalmazza.

,

A tevekenysegek szetvaIasztasaval megAllapitott ad6zas elotti eredmeny figyeIembeveteIevel
\

1.147.095 eFt bevetelnek - rMorditasnak a tavhotermelesi es tavhoszolgaitatasi tevekenysegek kozot-

ti atcsoportositasaval kimutathat6 ezen tevekenysegek brutt6 eszkoz ertekaranyos ad6zas elotti ered

menye. Ezen atcsoportositassal a tavhotermeloi tevekenyseg ad6zas elotti eredmenye 12.728 eFt, a

tavhOszoIgaltatasi tevekenyseg ad6zas elotti eredmenye pedig 40.174 eFt.
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IV. A TARSASAG VAGYONI PENZUGYI, JOVEDELMI BEL YZETE

4. sz, tabltlzat

Vagyoni es penzugyi helyzet
elemzesi mutat6i

S. MutatO 201S. 2016.
Sz. megnevezese szamftasa XD.31. XII~3.1.

\

1. Targyi eszk. Targyi eszk. er¢ke
aranya Osszes eszkoz erteke 50,7% 59,7%

2. Forg6 eszk. Forg6eszk. erteke
aranya Osszes eszkoz erteke 49,2% 37%

3. Toke- Sajat tOke
erl)sseg 6sszes fomis 66,1 % 64,1%

4. Idegen toke K~telezettsCgekaranya Osszes forras 16,9% 21%

5. Befektetett Sai at toke
eszkoz5k Befektetett eszkoz5k 130,5% 106%fedezete

6. Toke forgasi Eft nett6 Arbevetele
94,5%sebessege SajAttoke 112,8%

i

7. Likviditasi Forg6eszkOzOk
mutat61. Rovid lejAraro kot 292% 176%

8. Likviditasi ForgOeszk.-k6szletek
mutat6 II. Rovid lej8ratU kat 285% 174%

A vagyoni es penziigyi helyzet mutat6ib61 az alabbi kovetkeztetesek vonhat6k Ie:
• A targyi eszkozok aranya nagyobb az osszes eszkczertekhez viszonyitva, mint a megelozo

fordul6napon. A tarsasag celkinizesei kozott az egyik Iegfontosabb a fejlesztesek novelese,
az amortizacio minel nagyobb aranyu visszaforgatasa,

• Forgoeszkozeink osszes eszkozhoz viszonyitott aranya 37 %. Jelentosen nagyobb penzeszko
zokkel rendelkezik tarsasagunk, de a befektetett eszkozok novekedese j6val nagyobb.

• A tokeerosseg mutat6ja 64,1 %, a sajat vagyon osszes forrason beliili donto reszaranyat jelen
ti. Az elmult idoszakok nyereseges gazdalkodasa javftotta ezt a mutat6t, jelenleg kisse csok
kent.

• Az idegen toke aranya 2016. december 31-en kis mertekben nagyobb, mint az elOzo fordulo
napon. A tavhoszolgaltatasi tevekenyseg idenyjellegebol kovetkezik, hogy a valasztott fordu-
16nappal tobb szallit6i tartozast mutatunk:ki kotelezettsegeink kozott.
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• A befektetett eszkozok fedezete 106 %, azaz a rendelkezesre allo saJat tokenk teljes mertek
ben megfinanszirozza befektetett eszkozeinket. A mutate az elozo evhez kepest csokkent,
ami elsosorban a sajat toke csokkenesevel magyarazhato. .

• A toke forgasi sebessegenek mutatoja nott a megelozo idoszakhoz kepest

• A likviditasi mutatok csokkeneset a kovetelesek csokkenese okozta. Elozo evi fordulonaphoz
kepest tehat csokkent,

Jovedelmezosegi mutat6k

5.sz. tdhldzat

S. Mutat6 Mutat6k lifo-ban
sz. megnevezese szimftasa

201S.XII.31. 2016.XlI.31.

I.
Arbevetel aranyos nyereseg Uz1eti eredmm:t 13,4%Ert. nett6 arbeveteJe 4,5%

2.
Arbevetel aranyos jovedel- ,M~!l ;I~ eredmen:t

mezoseg Ert. nett6 8rbevetele 13,4% 4,5%

3. Eszkozaranyos AdQz8s eJ6tti eredmen:t 8,4%jovedelmezoseg Osszes eszkoz 6rteke 3,3%

4.
Vagyoneranyos Adgm e!§W eredmen:t 12,7%jovedelmezoseg Sajat «Ike 5,1 %

5.
Tokeaninyos Mazott eredmeny 17,1%nyereseg Jegyzett toke 5,7%

A jovedelmezoseg mertekenek ertekelesehez az eredmenykategoriak koziil
az iizemi, iizleti tevekenyseg eredmenyet,
az adozas elotti eredmenyt,
az adozott eredmenyt

valasztottuk ki, mivel a tarsasagot megitelesunk szerint e mutatok jellemzik. leginkabb.

A jovedelmezosegi mutatok ertekelesenel ki kell emelni, hogy adozas e16tti eredmenyiinket az egyeb
bevetelek kozott kimutatott, az elozo evekben kapott KEOP titmogatasok, terites nelkill kapott esz
kozok, egyeb fejlesztesi titmogatasok miatt elhatitrolt beveteIekjelentosen, 53.090 eFt-tal novelt6k.
A jovedelmezosegi mutatok ertekelesenel tovabba ki kell emelni, hogy a reg nem nyeresegorientalt
gazdalkodast folytat, nyeresege tervezesenel szitmos, a tevekenyseg minosegetol fiiggetlen tenyezo
vel kell szitmolni.

• A tavhoszolgaltatasi tevekenyseg az ellatott lakossagi felhaszn3.1okatilletoen ~onopol hely
zetben van.

• Az energia beszerzesi koltsegeit jelentosen nem a titrsasag piaci pozicioi befolyasoljak, ha
nem egyeb tenyezok, a hobeszerzes tekinteteben peldaul a megallapftott hatosagi ar.

• Minisztenumi rendelet szabalyozza a tavhoszolgaItatonak ertekesitett tavho hatosagi lira mel
lett, a lakossagi felhaszaloknak es a kUlon kezelt intezmenyeknek nyUjtott tavhoszolgaltatas
hatosagi arat.

• Miniszteriumi rendelet szabalyozza a tavhoszolgaltato altaI el6rheto esszerii nyereseg merte
ket, a tevekenysegiinkre eloirt nyeresegkorlatot, es a fenti szabaIyozasokkal osszefiiggo, tar
sasagunkat megilleto tavhoszolgaItatasi titmogatast. I

• A tavhoszolgaltatitsi tevekenyseg idojitritsfiiggo, enyhe tel eseten likviditasi gondok jelent
kezhetnek. Hideg tel eseten pedig meg kell elolegezniink az idenyvegi elszitmolasu lakossagi
felhasznitlok ffitesi koitsegeit, ami szinten atmeneti likviditasi gondot okozhat.
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V. CASH-FLOW KIMUTATAs

6. sz, ttiblazat eFt

MEGNEVEZES 2015. XII. 2016.XII.
31. 31.

I. Szokasostevekenysegbolszann.
Qenzeszkozvliltozas 284.345 285.2891. Adozas elotti eredmeny 157.583 5~.8n2. Elszamolt amortizacio 124.227 148.1921

3. Elszamolt ertekvesztes 6.644 -7.582
4. Celtart.kep.es felhaszn.kiilonb. -107.000 0
5. Befekt.eszk.ertekes.eredmenye 250 -2.796
6. Szallttoi kotelezettseg valtoz. 28.971 43.099
7. Egyeb rovid lejar.kotelez. valt, 693 -1.529
8. Passziv idobeli elhatar, valt, 138.126 -65.380
9. Vevokoveteles valtozasa 33.832 21.638
10. Forgoeszkdzok (vevd es penz-

eszk. nelkiil) valtozasa -102.860 131.118
11. Aktiv idobeli elhatar, valtoz, 4.379 -42.281
12. Fizetett, fizetendo ado 0 -4.939
13. Fizetett osztalek, reszesedes 0

II. Befektetesi tevekenys. szarm,
Penzeszk5zvaltoZlis -202.620 -212.988

14. Befektetett eszk. beszerz, (-) -203.274 -216.975
15. Befektetett eszk.eladasa (+) 654 3.987
16. Kapott osztalek (+)
III. Penziigyj miiveletekboI szarm.

Penzeszkozvliltozas -13.500
17. Reszvenykibocsatas bevetele - -
18. Kotvenykibocsatas bevetele - -
19. Hitelfelvetel - -
20. Hosszu lejaratra nylijtott - -,

kolcson megszimtetese - -,
21. Veglegesen kapott penzeszkoz - -
22. Reszvenybevonas - -
23. Kotveny-visszafizetes - -
24. Hiteltorlesztes, -visszafizetes - -
25. Hosszii Iejli.ratranylijtott - -

kolcsonok - -13.500
26. Vegleg. atadotr penzeszkoz - -
27. Aiapit6kkaI szembeni es - -

egyeb kotelezettse_£valtozasa

I - II - III. Osszesen 81.725 58.801

IV. Penzeszkozok valtozasa 81.725 58.801
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A penzeszkozok valtozasa rv. mutat6 penzeszkoz jelentos novekedest mutat, amit az elozoekben
reszl eteztiink.

A penzjovedelem befektetesi tevekenysegbol szarmazo Il, mutat6ja a befektetett eszkozok noveke
deset, a vagyon novekedeset mutatja.



VI. TAJEKOZTATOKIEGESztTESEK

1.Munkavallal6k litlagos statisztikai h!tszama, berkoltsege es
szemelyi jellegii egyeb kifizetesei

7. sz: ttibldzat

Atlagos statisztikai Berkoltseg Szemelyi jellegd Berjarulc!kok
Megnevezes letszam (fo) (eFt) egyeb kif'lZetes (eFt)
2016.ev (eft)

2015.01.01. till 2016.01.01. 2015.01.01. till I 2016.01.&1 2015.01.01. till 2016.01.01. '2015.01.01. tOl', 2016.01.01.201S.12.31-1g 2016.12.31. lOIS.12.3!:!g_ 2016.12.31. 201S.11.31-1g 2016.12.31 2015.12.31-12 2016.12.31.Fizikai 48 49 128.883 125.228 12.419 14.561 37.193 33.787
Szellemi 21 21 68.798 66.498 7.642 5.556 19.628 . 17.662

Osszesen 69 70 197.681 191.726 20.061 20.117 56.821 51.449

Fenti tablazat nem tartalmazza az ugyvezetessel kapcsolatosan felmeriilt berkoltseg, szemelyi jellegii
kifizetes es berjarulek osszeget, ami 8.040 eFt, 126 eFt, 2.233 eFt, es a Feliigyelo Bizottsag tagjai
reszere az uzleti evben felmerult tiszteletdijat, mely osszesen 960 eFt.

2. A komyezetvooelem eszkozei a tarsasag altaI alkaImazott politika

A FUtoeromii kazanjainak termelodo fiistgaz kibocsatasi erteket, illetve ellenorzeset a
WEISHAUPT Kft. es a GB-GANZ Kft. rendszeresen vegzi. A berendezesek az elofrasoknak
megfeleloen uzemelnek. Megtortent a Fiitoeromiiben az egyseges komyezethasznalati engedely
megszerzese.

A ceg gepjarmuveinek karos anyag kibocsatasnak ellenorzeset, olajcserejet szakszervizek veg
zik.

3. Egyeb kiegeszitesek

A tarsasag iizletmeneteben az uzleti ev zarasa utan, a merlegkeszitesig eltelt idoszakban bekovetke
zett esemenyek teljes korfien figyelembe lettek veve.

Ozd, 2017. marcius 31.

15



I. sz, mellt!ltlet

SZAMVJTELI SzETV ALASZT As
a tavhilszolgaltatasr61 5z616 200S. evi XVIII. Sz. torveny el6irasai figyelembevetelevel

A naptari ev merlegfordulonapja: 2016. 12.31. MERLEG "A" valtozat
Eszkorok (aktivak)

adatok eFt ban-
Sorszam A tetel megnevezCse TavhOtermelesi Tavhoszolgaltatasi Egyeb tevekenyseg Tarsasag

tevekenyseg tevekenyseg osszesen dsszesen
OJ. A. Befektetett eszkiizOk (02.+10.+18. sor) ISS 997 863699 10784 1030480
02. I. IMMA TERJALIS JAVAK (03.-09. sorok) 0 O. 0 003. Alapitas-alszervezes aklivalt erteke - - - -
04. Kiserleti fejlesztc!saktivalt mc!ke - - - -
05. VagyoniertekUjogok - - - -
06. Szellemi termekek 0 0 .. -
07. Uzleti vagy cegertek - - - -
08. Immaterialis javakra adott elillegek - - - -
09. Immaterialis javak ertc!kbelyesbitc!se - - - -
10. II. TAAGYI ESZKOZOK (11.-17. sorok) 154408 851934 10, 638 ' 1016980
11. Ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyon tlrteIdi jogok 119763 495526 103~81 625637
12. Miiszaki berendezesek, gepek, jarmiivek 22853 326858 159 349870
13. Egyeb berendezesek, felszerelesek, jarmiivek 1617 3638 131 5386
14. Tenyes7.allalok - - - -
15. Beruhazasok, fclujitasok 10 175 23689 - 33864
16. Berub8z3s0kraadou el61egek - 2223 - 2223
17. Targyi eszkozok ertc!khelyesbitc!se - - - -
18. III. BEFEKTETETI PtNZUGYI ESZK. (J'.-28. sIJrok) 1589 11765 146 13500
19. Tan6s n!szesedes kapcsolt vallalkozasban - - - -
20. Tan6san adott kolesOnkapesolt vallalkoz3sban - - - -
21. Tan6s jelent6s tulajdoni reszesedes - - - -
22. Tart6san adon kolcsOnjeJentlistuJajdoni reszesedCsi

~t1( - - - -
23. EgyCbtart6s reszesedes - - - -
24. Tart6san adott kolcslin egyCb reszes. visz. aJI6vallalk. - - - -
25. Egyc!btart6san adott kolesOn 1589 11765 146 13 500
26. Tartos hitelviszonyt megtestesitd ertc!kpapir - - - -
27. Befektetett pCnziigyi eszkowk c!rt4!kbelyesbftese - - - -
28. Befelctetettpc!nzilgyi eszkowk c!rtc!kel4!sikllIOnb. - - - -
29. B. ForgOeszkOziik (30.+37.+46.+53. sor) 39620 583166 7117 629903
30. 1. KEsZLETEK (31.-36. sorok) 983 5354 0 6337
31. Anyagok - 5354 - 5354
32. Ilefejezetlen terrneles es fclkesz terrn4!kek - - -
33. Novendek-, hiz6- es egyCballatole - - - -
34, Kesztermc!kek - - , --,
35. Aruk 983 - , - 983
36. KeszJetekreadott eJiilcgek - - -
37. II. KOVETELEsEK (38.-45. sorok) 18791 430831 S292 454914
38. K6vetelclsek aruszall.b61 es szolg.b61 (vev6k) 0 291656 3564 295220
39. Kovetelc!sekkapesolt v311alkozassalszemben - - - -
40. Koveteiesek jelent6s tulajdoni rCszesedCsiviszonyban leve)

• 1.7MnhPn - - - -
41. KOvetell!sekegyCbreszes. visz.ban lc!vOvallalk. szemben - - - -
42. Valt6kovetelesek - - - -
43. Egyeb kovetelclsek 18791 139175 1728 159694
44. Kovetelesek mekelesi killonOOzete - - - -
45. Szarmaz:ekosilgyletekpozitlv ertc!kelesikiilonb. - - - -
46. III. ERTEKPAPiROK (47.-52. torok) 0 0 0 0
47. R.eszesedeskapesolt v3Ilalkozasban - - - -
48. lelentlis tulajdoni rt!szesedes - - - -
49. EgyCbrt!szesedes - - - -
50, Saj!t rCszvCnyek, sajal iizletn!szek - - - -
51. Forg. eelt; hitelviszonyt megtestesilo CrtCkpapirok - - - -
52. Ertekpapirok ertCkelesikiilonbozete - - - -
53. IV. PENZESZKOZOK (54.-55.sorok) 19846 146981 1825 168652
54. Penztlir, csekkek 191 1417 18 1626
55. Bankbetetek 19655 145564 1807 167026
56. C. Aktiv idobeli elbatarolasok (57.-59. sorok) S180 38364 476 44020
57. Bevetelek aktiv idlibeli elhataroIasa 3801 28150 349 32300
58. KiiJtsegck, rMord. aktiv idobeli eJhataroJasa 1379 10214 ' 127 11 720
59. Halasztott raforditasok - - - -
60. ESZKOzOK OSSZESEN (01.+29.+56. sor) 200 797 1485229 1837]1 1704403



MERLEG "A" vaJtozat
Forrlsok (passzrvak)

Sorszam A tete) megnevezese Tlivh6tennelesi Tlivbllszolgliltatasi Egyeb tevekenyseg Tarsasag
tevekenyseg tevekenyseg osszesen dsszesea

61. D. Sajat tiike (62.+64.+6S.+66.-+ii7.+68.+71. sor) 128761 952401 11784 109294662. I. JEGYZETT TOKE 108368 801564 9918 91985063. 58. sorbOl: visszavas, tulajdoni reszes. nevertekben - - - -64. II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM flZETETT TOKE (_) - - - -65. III. TOKETARTALEK 1561 11543 143 13 24766. IV. EREDMENYTARTALEK 12675 93752 1160 10758767. V. LEKOTOTTTARTALEK - - - -68. VI. ERTEKELESI TARTALEK (69.-70. sorok) - - , - -69. EnekhelyesbitCs Crtekelesi tal1aleka - - - -70. ValOOertekelCs ertekelCsi tal1aleka - - - ! -71. VIl. AD6Z0TT EREDMENY 6157 45542 563 5226272. E. Ct!ltartaJt!kok (73.-75. sorok) 0 0 0 -73. Celtartalek a vathat6 kotelezettsegekre - - , - -74. Celtartalek a jov6beni koltsegekre - - - -75. Egy& celtanalt!k - - - -76. F. KiteJezettsegek (77.+82.+92. sor) 42161 311854 3859 35787477. I. HATRASOROLT KOTELEZ. (78.-81. sorok) 0 0 0 -78. HAtrasorolt kOlclez. kapcsolt vallalkozassal szemben - - - -79. Hlitrasorolt kOtelezettsegekjelenlOs tulajdoni rCszesedCsi
viszonyban leva vallalkozAssal szemben - - - -80. Hlitrasor.kOielez. egyeb reszes.visz, leva vall.szemben - - - -81. Hlitrasorolt kotelez_ egyeb gazd31k0d6val szemben - - - -82. II. HOSSZO WARArU KOTELEZ. (83.-91. sorok) 0 0 0 -83. Hossza lcjaratra kapott kolcsOook - - , - -84. Alvlil toztathato kotv6nyek - - - -85. Tartozasok kOivenykibocsAllisb61 - - - -86. Beruh3zasi es fejlesztesi bitelck - - - -87. Egy& hosSZli lejarani hitclek , ,- - - -88. Tartcs kotelezens, kapcsolt vallalkozlissal szemben - - - -89. Tartos kotelezcttsegek jelentas tulajdoni rCszesedCsi , "

viszonvban levO vallalkozAssal szcmben - - - -90. Tart6s kotelez. egyCb resz.visz.lcvO vallalk. szemben - - - -91. Egyeb hosszu lejaratU kotelezettst!gek - - - -92. III. ROVlD LEJARATU K(}T. (93.t!s 95.-l04.sorok) 42161 311854 3'859 35787493. Rovid lejarani kolcsOnilk - - - -94. 87. sorbOl: az atvaltoztathato kotvenyek - - - -95. Rovid lej3ratU hitelek - - - -96. VCvOktol kapon elolegck - - - -97. Kotelcz. aruszlilliuisb6l Cs szolgll1tauisb61 (sz8llitOk) 39480 292023 36'14 33511798. Valtotartozlisok - - - -99. Rovid lejaratU kotelezetts. kapes. vallalk. szemben - - - -100. Rovid lejaratU kot jelentos tulajdoni mzesedesi viszonyban
levO vliUalkozassal szemben - - - -101. ROvid lej8ratu kot.egyCb rCsz. visz.leva vall. szemben - - - -102. Egyeb rovid lejaratU kotclezettsegek 2681 19831 245 22757103. KOielezettsegek CrtckclCsi ldilonb1izcte - - - -104. Szarmazekos iigylctek negativ ertekelesi kiilonbOz. - - - -105. G. Pasn;" ichibeli elhatal.roloisok (106.-108. sorok) 29875 220974 2734 253583106. Bevetelck passziv idilbeli Jebauirol8sa - - - -107. KoJtsegek, raforditasok passzfv idilbcli clhatarolAsa 9 69 I 79108. Halasztott bevctelck 29866 220905 2733 253504

109. FoRRAsOK OSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor) 200797 1485229 18377 1704403

adatok eFt-ban



A naptari tvmerlegfordulonapja:2016.12.31.
Osszkoltseg eljarassal keszitett eredmenykimutatas

adatok eFt-ban

Sorszam A tete) megnevezese TavhiSterme)esi Tavh6szolgaltatasi Egyeb teveke~yseg Tlirsasag
tevekenyseg tevekenyseg osszesen I osszesen

01. Belfoldi ertekesites netto arbevetele 0 1 153510 79220 1232730
02. Exportertekesttes netto arbevetele - - - -
I. Ertekesltes nette arbevetele (01.+02.) 0 1153510 79220 1232730
03. Sajat termelesii keszletek allomanyvliltozasa - - - -
04. Sajat eloallillisu eszklizlik aktivalt erteke - - 5196 5196
II. Aktlvtlt sajat telje51tmenyek erteke (±O3.+04.) - - 5196 5196
III. Egyeb bevetelek 29500 519500 0 ' 549000

Ill. sorbOl: visszairt Crtckveszles - 7582 - 7582
05. Anyagkliltseg • - - - -
06. IgCnybc vett szolgliltallisok erteke • - - - -
07. Egyeb szolgaltatasok CrtCke • - - - -
08. Eladott aruk beszerzesi CrtCke - - - -
09. Eladott (kiizvetitett) szolgaltatasok ertCke - - - -
IV. Anyagjellegii raforditasok (05.+06.+07.+08.+09.) 996488 171346 78416 1246250
10. Berkoltseg • - - - -
11. Szemelyi jeUegii egyeb kifizetesek • - - - -
12. Beljirulekok • - - - -
V. Szemelyl jellegil rliforditlisok (10.+11.+12.) 112970 158986 2696 274652
VI. trtek~s6kkenesi lei.as 16098 131759 335 148192
VII. Egyeb rArordit6s0k 38266 23636 0 61902

VD. sorbOl: ertCkveszles - 0 , - 0
A. UZEMI (OZLETJ) TEVEKENYStG EREDM£NYE (I.+-U.+ill.

IV.-V.-VL-V1I.) -1 134322 1 187283 2969 55930
13. Kapott (jaro) osztalek es reszesedes - - - -

13. sorbol: kapcsoh vallalkozistol kapott - - - -
14. ReszescdCsekb61 szlirmazO bevetelek, lirfolyamnyeresegck - - - -

14. sorbOl: kapesolt vallalkozislol kapott - - - -
15. Befcktetett ¢nzilgyi eszkozilkbOl (CrtCkpapirokb6I, klilcsOookbOl)

szinnazo bevtitclek, arfolyamnyeresegek - - - -
15. sorbOl: kapcsolt vallalkozist61 kapott - - - -

16. Egyeb kapou (jam) kamatok es kama\iell. bevetelek - 4 - 4
16. sorbOl: kapcsolt vallalkozislol kapott - - - -

17. Penziigyimiiveictek egyCb bevctelei - - - -
17. sorbOl: ertCkelesi killoobOzel - - - -

VIII. Penziigyi milveletek bevetelei (13.+14.+15.+16.+17.) - 4 - 4
18. ReszcscdCsekbOI szirmazo rafordilllsok. arfolymvesztesegek - - - -

18. sorbOl: kapcsolt vallalkozAsnak aOOIt - - - -
19. 8efektetctt penziigyi eszk020kbOi (erteiq>apirokb6l.

kolesiinlikb6l)szirmaza rafordilllsok.lirfoiyarnvesztesegek
arfoiyarnnyeTCSCge - - - -
19. sorbOl: kapcsolt v81lalkozisnak aelolt - - - -

20. Fizetend6 kamatok is kamatjellegii rlifordilllsok - - - -
20. sorbOl: kapcsolt v81lalkozisnak aOOtt - - - -

21. ReszescdeseJc, Crtekpapirok, tart6san adOI! kolcslin6k, bankbetetek
CrtCkveszlese - - - -

22. Penziigyimiiveletek egyCb raforditllsai 45 18 - 63
22. sorbOl: CrtCkelesi kilI6nbOzct - - - -

IX. Penziigyi miiveletek rar. (18.+19.+-20.+21.+22.) 45 18 I 63-,
B. PtNZUGYI MWELETEK EREDMENYE (VIII.-IX.) -45 -14 - -59
C. ADOzAs ELOTTI EREDMENY (+-A.+-B.) -1134367 1187269 2969 55871
X. Adotizetesi kotelezeltsl!g 3609
D. AOOZOTT EREDMENY (+-C.-X.) 52262
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FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES

Az Ozdi Tavhdtermeld es Szolgaltate Korlatolt Felelossegii Tarsasag
tulajdonosa szamara

Velemeny
Elvegeztuk az Ozd] Tavhotermeld es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii Tarsasag ("a

Tarsasag") 2016. evi eves beszamolojanak konyvvizsgalatat, amely eves beszamolo a 2016.
december 31-i fordulonapra keszitett merlegbol - melyben az eszkozok es forrasok egyezo
vegosszege 1 704 403 EFt, az adozott eredmeny 52 262 E Ft nyereseg -, es az ugyanezen
idoponttal vegzodo uzleti eyre vonatkozo eredmenykimutatasbol, valamint a szamviteli politika '
jelentos elemeinek osszefoglalasat is tartalmaz6 kiegeszito mellekletbol all.

Velemenyunk szerint a mellekelt eves beszamolo megbizhato es vales kepet ad a Tarsasag
2016. december 31-el1 fennallo vagyoni es penzugyi helyzeterol, valamint az ezen id6ponttal
vegz6d6 uzleti evre vonatkozo jovedelmi helyzeterol a Magyarorszagon hatalyos, a szamvitelrol
sz6102000. evi C. torvennyel osszhangban (a tovabbiakban: .szamviteli torveny"),

A velemeny alapja
Konyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban es a

konyvvizsgalatra vonatkoz6 - Magyarorszagon hatalyos - torvenyek es egyeb jogszabalyok
alapjan hajtottuk vegre. Ezen standardok ertelmeben fennallo felelossegunk bovebb leirasat
jelentesunk ,,A konyvvizsgdlo eves beszdmolo kOnyvvizsgcilataert valo feleldssege" szakaha
tartalmazza.

Az eves beszamolo aItalunk vegzett konyvvizsgalatarn vonatkozo, Magyarorszagon
hatalyos etikai kovetelmenyeknek megfelelve. fiiggetlenek vagyunk a Tarsasagtol, es ugyanezen
etikai kovetelmenyekkel osszhangban eleget tettUnkegyeb etikai felel6ssegeinknek is.

Meggy6z6desiink., hogy az aItalunk megszerzett konyvvizsgaIati bizonyitek elegend6 es
megfele16alapot nyUjtvelemenyiinkhoz.

Egyeb informaciok:

Az iizleti jelentes
Az egyeb informaciok az Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii

Tarsasag 2016. evi Uzleti jelenteseb61 allnak. A vezetes feleles az tizleti jelentesnek a
sz{m1ViteliWrveny, illetve egyeb mas jogszabaly vonatkozo el6irasaival osszhangban 1Orten6
elkeszfteseert. A jelentesUnk "Velemeny" szakaszaban az eves beszamolora adott
velemenyUnk nem vonatkozik az Uzletijelentesre.
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Az eves beszamolo altalunk vegzett konyvvizsgalataval kapesolatban a mi
felelossegtlnk az uzleti jelentes atolvasasa es ennek soran annak merlegelese, hogy az uzleti
jelentes lenyegesen ellentrnond-e az eves beszamolonak vagy a konyvvizsgalat soran szerzett
ismereteinknek, vagy egyebkent ugy timik-e, hogy az lenyeges hibas allitast tartalmaz.

Az uzleti jelentessel kapcsolatban, a szamviteli torveny alapjan a mi felelossegunk
tovabba az uzleti jelentes atolvasasa soran annak a megitelese, hogy az uzleti jelentes a
szamviteli torveny, illetve, ha van, egyeb mas jogszabaly vonatkoz6 eloirasaival osszhangban
keszult-e.

Velemenyunk szerint az Ozdi Tavhetermeld es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii
Tarsasag 2016. evi iizleti jelentese osszhangban van az Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltat«
Korlatolt Felelossegii Tarsasag 2016. evi eves beszamolojaval es az uzleti jelentes a
szamviteli torveny eloirasaival osszhangban keszult.

Mivel egyeb mas jogszabaly a Tarsasag szamara nem ir elo az uzleti jelentesre vonatkozo
tovabbi kovetelmenyeket, ezert ezzel kapcsolatban az uzleti jelentesre vonatkozo
velemenyunk nem tartalmaz a szamviteli torveny 156.§ (5) bekezdesenek h) pontjaban eloirt
velemenyt.
A fentieken tul a Tarsasagrol es annak kornyezeterol megszerzett ismereteink alapjan je~ntest
kell tennlink arr61, hogy a tudomasunkra jutott-e barmely lenyegesnek tekintheto hibas kozles
(lenyeges hibas allitas) az Uzleti jelentesben, es ha igen, akkor a sz6ban forg6 hiMs kozIes
(hibas allitas) milyen jellegii. Ebben a tekintetben nines jelenteni val6nk.

A vezetes [es az iranyitassal megbizott szemelyekl felelossege az eves
beszamol6ert

A vezetes felelos az eves beszamol6nak a szamviteli torvennyel osszhangban tOrteno es
a val6s bemutatas kovetelmenyenek megfelelo elkesziteseert, valamint az olyan belso
kontrollert, amelyet a vezetes szUksegesnek tart ahhoz, hogy lehetove valjon az akar
csaJasb61,akar hibab61 eredo lenyeges hibas aIlitast61 mentes eves beszamo16 elkeszitese.

Az eves beszamo16 elkeszitese soran a vezetes felelos azert, hogy felmerje a
Tarsasagnak a vallalkozas folytatasara val6 kepesseget es az adott helyzetnek megfeleloen
kozzetegye a vallalkozas folytatasaval kapcsolatos informaci6kat, valamint a vezetes felel a
vallalkozas folytatasanak elven alapul6 szamvitel eves beszamol6ban val6 alkalmazas*~rt, azt
az esetet kiveve, ha a vezetesnek szandekaban all megszUntetni a Tarsasagot vagy besziint6tni
az lizletszerij tevekenyseget, vagy amikor ezen kivUl nem all elotte mas realis lehetoseg. \

Az ininyitassal megbizott szemelyek felelosek a Tarsasag penzUgyi beszamolasi folyamatanak
felligyeleteert.

A konyvvizsgal6 eves beszamol6 konyvvizsgalataert val6 felelossege
A konyvvizsgalat soran celunk kello bizonyossagot szerezni arr61, hogy az eves

beszamo16 egesze nem tartalmaz akar csahisb61, akar hibab61 eredo lenyeges hibas allitast,
valamint az, hogy ennek alapjan a velemenylinket tartalmaz6 fiiggetlen konyvvizsgal6i
jelentest bocsassunk ki. A ke1l6 bizonyossag magas foku bizonyossag, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nernzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgalat
mindig feltarja az egyebkent letezo lenyeges hibas allitast. A hibas allitasok eredhetnek
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csalasbol vagy hibabol, es lenyegesnek minosulnek, ha esszeru Iehet az a varakozas, hogy
ezek onmagukban vagy egyuttesen befolyasolhatjak a felhasznalok adott eves beszamolo
alapjan meghozott gazdasagi donteseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban elvegzesre ,keriila
konyvvizsgalatnak a reszekent szakmai megitelest alkalmazunk, es szakmai szkepticizmust
tartunk fenn a konyvvizsgalat egesze soran,
Emellett:

• Azonositjuk es felbecsuljuk az eves beszamolo akar csalasbol, akar hibabol eredo '
lenyeges hibas allitasainak kockazatait, az ezen kockazatok kezelesere aikah:'nas
konyvvizsgalati eljarasokat alakitunk ki es hajtunk vegre, valamint velemenyank
megalapozasahoz elegendo es megfelelo konyvvizsgalati bizonyitekot szerzunk. A
csalasbol eredo lenyeges hibas allitas fel nem tarasanak kockazata nagyobb, mint a
hibabol eredoe, mivel a csalas magaban fogialhat osszejatszast, hamisltast, szandekos
kihagyasokat, teves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll felulirasat;
Megismerjuk a konyvvizsgalat szempontjabol relevans belso kontrollt annak erdekeben,
hogy olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezznnk meg, ameIyek az adott korulmenyek
kozott megfeleloek, de nem azert, hogy a Tarsasag belso kontrolljanak hatekonysagara .
vonatkozoan velemenyt nyilvanitsunk.
Ertekeljuk a vezetes altai alkalmazott szamviteli politika megfeleloseget es a vezetes
altal keszitett szamviteli becsiesek es kapcsoI6d6 kozzetetelek esszeruseget.
Kovetkeztetest vonunk Ie arr6l, hogy helyenval6-e a vezetes reszerol a 'vallalkozas
folytatasanak elven alapul6 szamvitel alkalmazasa, valamint a megszerzett
konyvvizsgalati bizonyitek alapjan arr6l, hogy fennaIl-e Ienyeges bizonytalansag o.Iyan
esemenyekkel vagy feitetelekkel kapcsolatban, amelyek jelentos ketseget vethetnek fel a
Tarsasag vallalkozas folytatasara val6 kepesseget illetoen. Amennyiben azt a
kovetkeztetest vonjuk Ie, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn, ftiggetlen
konyvvizsgaJ6i jelentesiinkben fel kell hivnunk a figyelmet az eves beszamol6ban leva
kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy ha a kozzetetelek e tekintetben nem megf~leloek,
minosftenlink kell velemenyiinket. Kovetkeztetesunk a filggetlen konyvvizsgaI6i
jelenteslink datumaig megszerzett konyvvizsgalati bizonyitekon alapulnak. Jovo"beli
esemenyek vagy feltetelek azonban okozhatjak azt, hogy a Tarsasag nem tudja a
vallalkozast folytatni.
Ertekeljiik az eves beszamol6 litfog6 prezentalasat, felepiteset es tartalmat, beleertve a
kiegeszita mellekletben tett kozzeteteleket, valamint ertekeljiik azt is, hogy az, eves
beszamol6ban teljesiil-e az aiapul szolgru611gyletek es esemenyek val6s bemutatasa.

•

•

•

•

Kommunikaijuk az iranyirnssal megbizott szemelyek fele - egyeb kerdesek mellett - a
l:6nyvvizsgalat tervezett hat6koret es iitemezeset, a konyvvizsgruat jelentos megaIiapitasait,
beleertve a Tarsasag altaI alkalmazott belsa kontrollnak a konyvvizsgaJatunk soran aItaiunk
azonositottjelentos hianyossagait is.

Jelentes egyeb jogi es szabalyoz6i kovetelmenyekrol:

A szamviteli szetvalasztasr61 kesziiIt jelentes
Az Ozdi Tavhotermelo es Szolgaltato Korlatolt Felelossegii Tarsasag a
tavh6szolgaltatasr61 sz616 2005. evi XVIII. Torveny I8/A. §-ban foglaltaknak megfel~laen a
kiegeszito mellekletben elkeszitette az engedelykoteles es egyeb tevekenysegeinek szamviteli
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szetvalasztasat, A tavhoszolgaltatasrol szolo torveny 18/S. §-ban foglalt kotelezettsegunknek
megfeleloen nyilatkozunk, hogy az alkalmazott szamviteli szetvalasztasi szabalyok a
tavhotermelo es tavhoszolgaltato tevekenysegeknek az egyeb tevekenysegektol val6
szetvalasztasa eseteben megfelel a torvenyben eloirtaknak, biztositjak e tevekenysegek kozotti
keresztfinanszfrozas mentesseget. A tavhetermelo .es a tavhoszolgaltato tevekenysegek
szetvalasztasa a Magyar Energia Hivatal (jelenleg Magyar Energetikai es Kozmu
szabalyozasi Hivatal) 112013. szamu aj<inhisaszerint tortent.

Ozd, 2017. aprilis 5.
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