FüggetIenkönyvvizsgálói jelentés
Az átalakulással létrejövő szovA Szombathelyi VagyonhasznosÍtőés
Városg azd ál ko dási Zártkö rű Részvénytársaság tul ajdon osá nak
Elvégeztema Claudius lpari és Innovációs Park Kft. (mint beolvadő társaság), és a
szovA SzombathelyÍ Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási zRt. (szovA zRT)
(mint befogadó, átalakulással létrejiivő társaság) mellékelt 2007. december 31-i
fordulónaprakészítettvagyonmérlegtervezetének,és azt alátámaszti vagyonleltámaka
könyvvizsgáIatát.
Az átalakulásban résztvevő társaságok tulajdonosaa Szombathely Megyei JogÚ Város
KözgyűIésének 581/2007,(12,20.) Kgy'sz. határozata rendelkezik az egyesülésről,
beolvadásról.
A vagyonmérleg
tervezetkiemelt soraiaz alábbiak:
Megnevezés

ESZKOZOK OSSZESN
A. Befeldetefteszközök
B. Forgóeszközok
C. Aktív időbelielhat.

FoRRÁsoK osszEsE^,
D. Saját tőke

D.l. Jeqvzetttőke

D.lIl' Tőketartalék
D.lV. Eredménytaftalék
D.V. Lekötöfttaftalék
E. Céltaftalék
r. Kotelezeftsegek
G. Passzív idŐbeli lehat.

Claudius lpari
éslnnovációs
Park Kft.
beolvadó

425 771
247 086
175937
2 748
425 771
328 452
275 390

szovA zRT
befodadő

11 764 621
6 754 703
4 744 001
265917
11 764 621
3 764 589
2 388 000
307 783

Adatok: eFt-ban

KijIönbözet

Rendezés

-14
-14
-14
-2

1 068 806

-2

123 789
4 199 6 463 320
93 120 1 412923

-12

46 062
7 000

szovA zRT

Átalakulássat
létreiövő

12 190 378
7 001 789
4 919 924

268 665
12 190 378
4 093 039
2 663 390
307 783
1 114866

7 000
123 789
6 467519
1 506031

A vagyonmérlegteruezetnek a számviteli torvénybenfoglaltak és a Magyarországon
elfogadottáltalános számviteli elvek szerint torténőelkészítése
és valós bemutatása az
átalakuli társaságok ügyvezetésének
a felelőssége.Ez a felelősségmagában foglaljaaz
akár csalásbil, akár hibábil eredő, lényeges hibás állításoktól mentes vagyonmérleg
tervezet elkészítéseés valis bemutatása szempontjábil releváns belső ellenőrzés
kialakítását,bevezetését,fenntaftását, a megfelelő számviteli politikák kiválasztását és
alkalmazását,valamintaz adottkörülményekközött ésszerűszámviteli becsléseket'
A konyvvizsgáló felelőssége a vagyonmérlegtervezet véleményezéseaz elvégzett
konyvvizsgálat alapján.
A beolvadó Társaság 2007. december 31-i évesbeszámolóját a Bilanz-KontrollKft., a
befogadó Társaság beszámoliját a Konzekvens Kft. könyvvizsgáló cégek vizsgálták, és
2008'március 25' és2008. április 02' nappalhitelesítőzáradékkallátták eI.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könywizsgálatra
- törvényekésegyébjogszabályokalapjánhajtottam
vonatkozi _ Magyarországonéruényes
végre.A fentiekmegkövetelik,hogy megfeleljekbizonyosetikaikÓvetelményeknek,
valamint
hogy a konyvvizsgáIattervezéseés elvégzéserévénelegendő és megfelelő bizonyítékot
szerezzek arról, hogy a vagyonmérleg
tervezetnem tartalmazlényegeshibás állításokat'

Az elvégzettkonyvvizsgálatmagába foglaltaolyan eljárások végrehajtását,amelyek célja
konyvvizsgáIatibizonyítékot
szerezni a vagyonmérleg
teruezetbenszereplő összegekről és
közzétételekrőI'
A kiválasztott eljárások, - beleértve a vagyonmérlegtervezet akár csalásbil, akár
- a könywizsgáli
eredő, lényegeshibás állításaikockázatának felméréseiÍ,
tévedésekből
függnek'
megítélésétől
A vagyonmérlegteruezethez kapcsolidian a könyvvizsgáli kockázatfelmérésének
nem
célja,hogy az átalakuli társaságok belső ellenőrzésénekhatékonyságáravonatkozóan
véleményt
mondjon'
A könyvvizsgálat magába foglalta továbbá, az alkalmazott számviteli alapelvek, az
ügyvezetéslényegesebblecs/éseinek,valamint a Vagyonmérleg
tervezetbemutatásának
értékelését,
Meggyőződésemhogy a megszerzett konywizsgálati bizonyítékelegendő és megfelelő
alapotnyÚjta konyvvizsgálóizáradék(vélemény)
megadásához'
Az átalakuló társaságok eszkozei ésforrásaikönyv szerintiéttéken
kertjltekmegállapításraa
vagyonmérlegtervezetbe,nem élteka vagyonértékel
és lehetőségév
el.
jegyzett tŐkét
Az átalakulással létrejovő társaság vagyonmérlegtervezetében a
megtestesítőeszkozök az átalakulástekintetébenforgalomképesek.
Vizsgálatom során meggyőződtem arrol, hogy a vagyonleltár tervezetek meggyőzően
támasztjákalá a vagyonmérleg
tervezeteket'
Az átalakulássallétrejövőtársaság vagyonmérleg
ktjlonbözet sorában rendezte
tervezetének
az átalakuli társaságok egymással szembenikövetelések-kotelezettségek
összegét.
Az egyesülő társaságok tulajdonosa,és az átalakulással létrejövő társaság tulajdonosa
azonos, ezért a jegyzett tőke összegének megállapításánála részesedésekcserearány
meghatározásanem voltindokolt.
A könyvvizsgálat során a vagyonmérlegtervezeteket,annak részeit és tételeit,azok
könyvelésiés bizonylatialátámasztását az éruényes
nemzetikonyvvizsgálatstandardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságof
szereztem arról, hogy a vagyonmérlegtervezeteketa számviteli törvénybenfoglaltakés a
MagyarországonelfogadottáItalánosszámvitelielvek szerintkészítették
el'
tervezeteka Claudius lpari és lnnovációs Park Kft,
Véleményem
szerint a vagyonmérleg
a szovA Szombathelyi Vagyonhasznosítő és Városgazdálkodási zRt. átalakuló
társaságok, és az egyesülési szerződés szerint átalakulással létrejövő szovA
Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási zRt. 2007' december 31-én
fennálló vagyoni,pénzügyiésjovedelmihelyzetérőlmegbízhatóésvalis képetad.
tervezetekadataivalösszhangban van.
Az egyesülésiszerződésa Vagyonmérleg

Szombathely,2008.április 2.
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