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TELJESSÉGI NYILATKoZAT

A sZoVA Szombathelyi VagyonhasznosítóésVárosgazdálkodási ZP.T 2007, december 31.-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatásés a kiegészítőmelléklet együtt: pénzügyi kimutatások) könywizsgá|atáva| kapcsolatban . annak érdekében,hogy a pénzügyi kimutatások a
2000. évi C. törvénnyel (''Számviteli Törvénnyel'') való megfelelésérő|véleménytalkothassanak-,
igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk ésmeggyoződésünkszerint képviseltükaz audit során az alábbiak.
ban foglaltakat:

1 . Felelősek vagyunk a pénzúgyikimutatásoknaka 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően
nyilvántartott adatokból történő összeállításáért, a könyvelésért, a pénzúgyikimutatásoknak a
2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkelvaló megfe|eléséért,
valamint azért,hogy a
pénzügyi kimutatások megbizhatő képetadnak a cégnettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű ésvalós képetmutatnak.

2 . Minden pénziJlgyinyilvántartást ésehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésérebocsátottunk

ésminden o|yantranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi kimutatásokrahatása
lehet.
Megerősítjük,hogy:
o a mi kötelezettségünk a csalások éshibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló
belső ellenőrzési ésszámviteli rendszerek bevezetéseésfenntartasa
o közöltünk Önökke| minden olyan' bármely csaláshoz vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tényt,amely a vezetéstudomásárajutott' ésamely befolyással lehetetta Társaságra.

4 . a) Nem történt szándékosmulasáás a cégvezetés,illetve azon alkalmazottak részérő|,akik meg.
határozó szerepettöltenek be az ügyviteli-számviteli folyamatok rendszerében.

b) Nem történt szándékosmulasáás azon más do|gozók részérő|sem, akik lényegesenbefolyásolhatnák a pénzigyi kimutatásokat.
c) A szabá|yozó hatóságokkal folyatott egyeztetéssorán, ezen Szervek részérőlnem kaptunk a
pénztigyikimutatások ésbevallások hiányosságaira,nem egyezőségére
vonatkozó olyan viszszaje|zést,amely a pénzügyi kimutatásokra |ényegeshatást gyakorolna.
5. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk,amely lényegesenbefolyásolná eszközeink és forrásaink
besorolását vagy könyv szerinti érÍékét,
ésamelyet nem hoztunk vo|na tudomásukra.
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bocsátottunk:
6, Az a|ábbiüryletekkel kapcsolatbanmindeninformációtaz Önök rendelkezésére
befo|yásoa) a kapcsoltválla|kozásokkalszembenfennálló tartozásokéskövetelések,eredményt
valaminthite|,lízingésgaranciamegállapobeszerzéseket,
ló tételekbeleértveaz értékesítést,
dásokat;
valamintopciós jogokra
tőke visszavásárlásiopciókat ésmegállapodásokat,
b) a sajátt(részvény)
ésátválthatóköwényekrevonatkozókötelezettségeket;
kapcsolatos
kötött megá||apodások,
beleértvea pénzeszközök egyen|egével
c) pénzintézetekkel
korlátozásokat'a hitelkeretetvagy hasonlómegállapodásokat;
irányu|őmegállapodások.
étra
d) korábbaneladotteszközök visszavásárlas
megszegése,
illetve esetlegesmegszegése,
7. a) Nem fordult elő törvények,illetve rendelkezések
i kimutatásokbanszerepelniük kel lene.
melyekhatásánaka pénzúgy
b) Nincs tudomásunkeryébbármineműlényegestartozásró|vagy követelésrő|,amelyjelentősen
befolyásolnáa cégünkpénzügyihelyzetét.
ame|yekaz ügyvédünkvélemészembenikereseteket,
8. A társaságnem ismerolyan,a társaságga|
lennének.
nye szerintérvényesíthetők
megfe9. A számvitelinyilvántartás,ami apénz;jgyikimutatásoka|apja,pontosanésmegbízhatóan,
viszonyban|évőtársaságokügyleteit.
lelő részletességgel
tükrözi a cégünknekésa részesedési
10.A cégünkmegfelelójogcímmelrendelkezikvalamennyitulajdonábanlévő eszközfe|ett,azokata
kívül egyébzá|ognemterheli.
közo|t je|zétlogon
elegettettünk,melyek nem teljesítés
esetén
rögzítettkötelezettségünknek
ll. Minden szerződésben
pénzigyi
kimutatásokat.
ák
a
lényegesen
befolyásoln
mely a pénzügyikimutatásoktekinte12.A mérlegkelteutáni időszakbannemtörténtolyanesemény,
tébenkiigazítástigényelne.
vagy szabá|ysértés,
me|ynekhatásaa 2000. évi C' Számviteli
l43Nem történtolyan törvényszegés
törvényelőírásaivalösszhangbankészültpénzügyikimutatásokbanmutatkozhatna.
kívü|itételeket.
Mellékletteljeskörűen ésmegfelelőenmutatjabe a mérlegen
14.A Kiegészítő
amelyek a hatályosPénzmosás
nincs tudomásaolyan eseményekről,
15. A Társaságvezetésének
foga|mátkimeríteszóló törvénybendefiniált visszaé|ések
ésmegakadá|yozásáró|
megelőzéséről
né'
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Dr. CsatárMiklós gazdaságiigazgatő

