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I. Az eredm 6nytmtal6kr6l 6ltal6nosan:

Az eredm1nytartaldk a sajdt t6ke

Az

r6sze.

eredm6nytartal6k k6pzds6nek, k6pz6d6s6nek lehetsdges formhit
rdgziti.

a

Szfimviteli torv6ny

Kdpzffddsdnek leggyakoribbforrdsa az el6z6 iizleti 6v mdrleg szerinti eredm[nye.
Az eredmdnytartalik ndvekedds inek tovdh bi es etei :
o Jegyzett t6ke leszfllitilsa az eredmdnytartalek javhra,
o A vesztesdg miatt kepz6d<itt negativ eredm6nytartal5k ellent6telez6s6re felhasznfllt
t6ketartal6k,

o
.
o
.

Lekritdtttartal5k,
Gazdas6gi t6rsas6g tulajdonosdn6l a vesztes6g p6tl6sdhoz nem sziiks6ges p6tbefrzetls
visszakapott ci sszege,
Azeredm6nytartal6kb6l lek<it<itt tartal6k visszavezet6se,
Jogszabdly alapjfin eredm6nytartal6kba helyezett p6nzeszkozdk, iitvett eszk<iz<ik
6rt6ke.

Az eredminytartaldk felhaszndldsa tdbbek kdzi)tt:
o Osztallkfizet6sre figyelembe v6ve a jogszabilyokbaneloirtosztal6kfizet6si korl6tot,
o JeryzeItt<lkeemel6sre,
o Tulajdonosn6l p6tbefizet6sre,
o Lekototttartalel<ra.

Az eredm6nytartal6k szolgSlhat jriv6beni beruh6z6sok, osztal6kok, hitelt<irleszt6sek vagy m6s
kiad6sok fedez6s6re, amikor avilllalat nehezebb helyzetbe kertil, vagy nagyobb <isszegre van
egyszerre sztiks6ge, de az eredm6nytartal6k szolgrll p6ld6ul ifivett eszk<izok forr6s6ul, amely
nem j6r plnzeszkdz mozgdssal, m6gis n<ivekszik az eredm6nytartal6k <isszege.

Az

eredmdnytartal6k felhasznbl6s6n6l vizsg6lni kell azonbart a villlalatra vonatkoz6 egy6b
jogszabillyokat, valamint a tiirsas6g likviditris6t. P61d6ul, hogy a kifizetend6, felhaszndland6

p6nz rendelkez6sre

611-e.

A

VASIVLZ ZRt. a tulajrlonosi ddntdseknek megfelelflen afentiekben lefrtak szerint
az elmfilt dvekb en uz eredmdnytartaldk felh as zndlds akor.
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II. F iird6s zolgfiltatis vesztes6g6nek elsziimoldsa
Fiird6szolgilltatds vesztes6g6nek elsz6mol5sa tekintet6ben a T6rsas6g nem rendelkezik olyan
szabad eredm6nytartal6kkal, amely a flird6szolgfultatSs vesztes6ge fon6s6ul szolgillhatna,
mivel a kor6bbi 6vekben felhalmozott nyeres6gb6l ered6 eredmdnytartal6k nagy szfnallkban
avizellilths 6s a szennyvizelvezetls es-tisztitils szolg6ltatSsok nyeres6g6b6l eredt.

A

2012. 6vet megeloz6 kordbbi 6vek eredmdnytartal5kdb6l azt a rlszt, amely nem az
alaptevdkenys6gb6l sz6rrnaz6 nyeres6g, az alilbbiak szerint mutathatjuk ki a fiird6szolghltatils

vesztes6g6nek finansz irozfisfu a:

o A

fiird6szolgilltaths vesztes6g6t ktildn vizsgillva, 6s a nagy dsszegri 6pit6ipari
tev6kenys6gb6l ered6 nyeres6get lev6lasztjuk a 2008. 6s 2009. 6vi ad6zolt
nyeres6gb6l, akkor 2008. 6vbol 84mFt, 2009.6vb61 48 mFt nyeres6g dsszesen 132
mFt az, amely rendelkez6sre 61lt 2013. 6s 2014. 6vekben. A fiirdoszolg6ltatSs
vesztes6ge 2013.6vben 173 mFt, 2014.6vben 145 mFt, tehht mdr 2013.6vben
meghaladta a 2008. 6s 2009. 6vb6l kimutathat6 m6s tev6kenysdgb6l ered6 nyeres6get.

Amennyiben a m6sodlagos teV6kenys6g eredm6nyess6ge oldal6r6l vizsg6ljuk - amelynek
rdsze a flird6szolgilltatds - a probl6m6t, akkor meg6llapithat6, hogy t6rsas6gunk a m6sodlagos
tev6kenys6get 2013. 6vben 35 milli6Ft vesztes6ggel, 2014. 6vben 41 milli6Ft nyeres6ggel
zitrta. A m6sodlagos tev6kenys 69 20I 5. 6vi tervezett vesztes6ge 1 08 mFt.

A Magyar Energetikai 6s -kiizmtiszabdlyozfsi Hivatal (tovdbbiakban: Hivatal)
miikiid6si
Tdrsasdgunknfl, a jelenlegi informdci6ink szerint 2016, 6vben ^
enged6lyekb en rdgzitetteknek megfelel6en

-

6tfog6 ellen6rz6st indit. Fenti viltozatoknak

ekkor van jelent6s6ge, mivel ennek kapcsin a ,,keresztfinanszirozis tilalma" elv
betartisit is vizsgdlja.
Tr[rsasfgunk miikdd6se sorfn alapvet6 elvfrfs, hogy a rii vonatkoz6 jogszabdlyokat
marad6ktalanul tartsa be, kiiliin kiemelve a vfuikdzmii-szolgdltathsra 6s vizikiizmiiszolgilltatfira

III.

vo n atko z6 j o gszabdly

o

kat.

Vesztes6g elszdmolfsa

TSrsas6gunk 2015. 6vben vesztes6get tervezett c6g szinten (I52 mFt) 6s ezen beliil a
ftird6 szol g ilItatdsi tev6kenys6 gn61 is ( I 64 mFt).
A vesztes6g a szilmviteli tdrv6ny szerint az eredmdnytartal6kot csdkkenti.
A C6g szintivesztes6g els6sorban a fiird6szolgilltatds vesztes6g6b6l keletkezik.
A vesztesdgfenriartilsa 6s az eredm6nytartal6kb6l va16 elsz6mol6sa jogszabdlyi 6s likvidit6si
probl6m6kat is okoz a tov6bbi mrikod6s sor6n.

Likviditdsi probldmu:
o a vesztes6get gyakorlatilag (kiv6ve a fel nem hasznillt amortiz6ci6) t6rsas6gunknak a
mrik<jd6s sor6n ki kell fizetn|
o onreflflyiben, a vesztes6g tov6bbi 6vben (6vekben) is be6piil a mrikod6sbe, akkor k6t
6ven beliil a t6rsas6g mrikcid6s6t saj6t forr6sb6l nem tudja finanszirozni a Tiirsas5g,
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a mrikdd6s finanszirozSsa foly6sz6mla hitelekb6l tarthat6 fenn, amely a

Tarsas6g

mrikrid6s6t megnehezfti, kcilts6 geit ndveli,
a Tarsas6g likvidit6s6nak romlSs6t j elenleg is mutatj a az a t6ny is, hogy 2014. 6s 20 1 5 .
6vekben a kcizmriad6 befizet6s6t a NAV megfelel6 szilml6j6ra r6szletfizet6ssel
teljesitettiik, mivel ezt az ad6t 6vente k6tszer kell befizetni mintegy 190-190 mFt
nagys6grendben, amely abban a h6napban a stabil miik<id6st vesz5lyeztetnf,
a mdrlegpdnzeszk<izcik soron 16v6 dsszegnek kdriilbeliil a fel6t lehet szfimitani szabad
p5nzeszkdznek, amelyet a Trlrsas6g a mrikcldds6re felhasznSlhat
ap5nzeszkdzdk m6sik fele, avizsgillt id6pontban az <inkormhnyzatokhasznSlati dijb6l
ered6 plnzeszkoze, amelyet 6pft6sre, benthfuilsra lehet felhaszn6lni.

Jogszabdlyi probl6ma:

o
o
o

II. fejezetben leirtak szerint 2016,6vben a Hivatal vizsghlatot vdgez T6rsas6gunkn6l,
amelynek kapcsSn a ,,keresztfinanszirozds tilalma" elv betartds6t is vizsgdlja, akkor
feltilrhatja a keresztfinanszirozds tilalma elv be nem tart6s6t,
tilrsashgunk mrikdd6se sordn alapvet6 elvSrds, hogy a r5 vonatkoz6 jogszabdlyokat
marad6ktalanul tartsa be, kiildn kiemelve a vizikdzmi-szolgfiltatdsra 6s vizikdzmiszolgilltat6ra vonatko z 6 j o gszab illyokat
amennyiben a vizsgilla! a Vksztv. Sltal el6irt keresztfinanszirozds tilalmanak be nem
tartilsSt rdgziti, annak kdvetkezm6nye lehet nagy risszegri birsSg, esetlegesen a
miikdd6si enged6ly megvon6sa.

IV. Eredm6nytartal6k

vizs gf

lata a m6rleg szfmadatai alapj 6n

Tovibbiakban
eredm6nytartal6kot fgy is kell vizsg6lni, hogy az a sajft t6ke r6sze,
amely forrfsul^z
szolgfl a Tdrsasfg m6rleg szerinti Eszkiiziik 6rt6k6nek az alf,bhiak
szerint.

A Tilrsas6g alaptev6kenys6ge rendkiviil eszkiizig6nyes ez6rt az Eszkdzdk

<isszesen <isszegb6l

az 5.368.758eF1-b6l a befektetett eszkozclk 6s a r6szcisszegben figyelembe vett forg6eszkcizdk
3 .57 6.103 eFt-ot tesznek ki.

T6rsas6gunk szabad eredm6nytartallka 2015.06.30.-6n 832 mFt, amely forrdsul szolgSl a
T6rsas6g m6rle g szerinti Eszkrizdk 6rt6k6nek.

Tfrsasrigunk folyamatos miikiid6s6t biztosit6 p6nzeszkiiziik 6rt6ke 2015.06.30.-6n
893.342 eFt, ebbdl 4L7.804 eFt a tulajdonos iinkorminyzatok vizikiizmii-hasznilati dija
6s az iinkorminyzatokt6l korfbbi 6vekben kapott fejleszt6si tfmogatris, ezek a
p6nzeszkiizdkl<tzi'rfilag az 6rintett vfuikilzmii-rendszerek fejleszt6s6re fordithatriak.
Tfrsas6gunk a tulajdonos dnkormfnyzatokkal kittittt b6rleti-iizemeltet6si szerz6d6s
alapjdn jdr el e p6nzeszkiiztik felhasznfililsa tekintet6ben, a fel nem hasznflt tisszeget
elkiiliinftett bankszfmlfkon tartjuk nyilvdn elszfmolfsi kiitelezetts6g mellett.

Tfrsasdgunknak a folyamatos 6s biztonsigos viz 6s -csatornaszolgfiltaths biztositisihoz
itlagban, havonta minimum 450.000-550.000 eFt-ra van sziiks6ge.
A sziiks6ges p6nzeszkiiz nagyshgdnnk niiveked6s6t a tirsasfg tizemeltet6si teriilet6nek
b6viil6se is indokolja.
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trirsasig likviditdsr{nak romLisa iddben el6bb kiivetkezhet be - amennyiben a
mfsodlagos tev6kenys6get egyiitt vizsgfljuk a fiirddszolgdltatdssal - mint a
keresztfinanszirozfs tilalmfnak megs6rt6se. A lilcviditdsra 6s
alaptev6kenys6g

^z6vekre vonatkoz6
eredm6ny6re tovdbbi negativ hatdst gyakorolhat az elkiivetkezf 6vre,
szolgdiJrtathsi 6rak el6re tervezhetetlens6ge, az frmegfllapitfsnfl figyelembe vehet6,
illetve figyelembe nem vehet6 kiilts6gek kiiriili bizonytalansdg.
dsszegezve afentiekben lefrtakat, a jogszabdtyi 6s tikviditdsi problhmdkat is megvizsgdlva a
keresztJinanszfrozds tilalma okdn 2015. dvben a Szombathely Megyei Jogti Vdros
Onkormdnyzatdnak pinziigyi tdmogatdsrit kdrjiik az (Jszoda jogszer{i, folyamatos
mfikddtetdsinek biztosfttistihoz, mivel ezen a jogcfmen, a vizikdzmii-szolgtiltatdkra drvdnyes
jogszabdlyok betartdsa mellett, az eredmdnytartaldk sem ny{tjt mdrfedezetet

Szombathely, 20I 5. okt6ber 07.

Ossze6llitotta: Kov6csn6 Nv6ri Gizella
vAslvlz

vezdrigazgat6
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