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1. A társaság bemutatása 
 
Az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft jogelőd nélkül 1993. február 6-án alakult 
1.000 eFt jegyzett tőkével. 17 települési önkormányzat hozta létre a településeik víz- és 
csatornaműveinek üzemeltetésére. 
Még az alapítás évében a jegyzett tőke felemelésre került 42.450 eFt-ra, ami 1998. évben a 
tőketartalék terhére történő emeléssel 337.590 eFt összegre módosult. 
2006. áprilisában a tulajdonosi összetételben változás következett be, mely szerint az ÉTV 
Kft-ben szakmai befektetőként üzletrészt szerzett a Veolia Víz Zrt. 70.220 e Ft névértékben 
(20,8 %) és a Fővárosi Csatornázási Művek Rt 17.560 e Ft névértékben (5,2 %). 
2006. évben Budaörs Város és Zsámbék Község Önkormányzata, 2007. évben Biatorbágy 
Város és Nagykovácsi Község Önkormányzata, 2008. évben Páty Község Önkormányzata, 
2009-ben Budajenő és Perbál Község Önkormányzata, 2010-ben Telki Község 
Önkormányzata, 2011-ben Tök Község Önkormányzata értékesítette a társaságban 
meglévő üzletrészét, ennek eredményeképpen 2012. december 31-én a törzstőke 7 
önkormányzat és 2 szakmai befektető tulajdonában van. 
 
Az ÉTV Kft. 2012. december 31-én bejegyzett székhelye: 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. 
 
A társaság fő tevékenysége a víztermelés, - kezelés és elosztás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás. A társaság mélyépítő-ipari kivitelezést, laboratóriumi vizsgálatokat is végez, 
továbbá alaptevékenységhez tartozó kiegészítő szolgáltatásokat (vízbekötés, mellékmérő 
csere, szakfelügyelet, közműegyeztetés). 
 
2012. évben 8 településen történt ivóvíz-szolgáltatás, szennyvízelvezetést, illetve tisztítást 
2012. június 24-ig 7 településen végezett a társaság. 2012. június 25-től Érd, Diósd, Tárnok 
települések szennyvízelvezetését és tisztítását koncessziós szerződés keretében az Érd és 
Térsége Csatorna-szolgáltató Kft végzi. Társaságunk ezen időponttól Törökbálint, 
Herceghalom, Pusztazámor és Remeteszőlős települések szennyvízelvezetését és tisztítását 
végzi. 
 
A társaság jelentős nagyságú, közel 2,265 milliárd forint értékű tárgyi eszköz állománnyal 
rendelkezik. Ezen eszközpark szakszerű üzemeltetése, teljesítőképességének, műszaki 
állapotának szinten tartása, javítása és ezen keresztül a több mint 100 ezer fő lakossági, 
valamint a települések közületi fogyasztóinak zavartalan vízellátása a társaság legfontosabb 
feladata. 
 
2. Könyvvizsgálati kötelezettség 
 
A társaságnál a számviteli törvény szerint könyvvizsgálati kötelezettség van, mint kettős 
könyvvitelt vezető vállalkozásnál.  
 
A könyvvizsgálatot végzi: 
NC & C Könyvszakértő, Vállalkozásszervező Kft. 
1025 Budapest, Vihorlát utca 14.  
 
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: 
Czibulkáné Dr. Németh Emília  
1025 Budapest, Vihorlát u. 14. 
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A társaság a könyvvizsgálatért 2012. évben 3.720 eFt-ot fizetett ki. 
 
3. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer 
 
A társaság az éves beszámoló összeállításánál a magyar Számviteli Törvény előírásait 
alkalmazza, mint a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályozórendszert. 
 
4. Számviteli politika ismertetése 
 
Az ÉTV Kft. számviteli politikájának célja, hogy a Társaságnál olyan számviteli rendszer 
funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves 
beszámoló állítható össze, és amely számviteli rendszer egyidejűleg a vezetői döntések 
számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. 
 
Főbb vonásai: 
 
• A mérleg tagolása a Számviteli Törvény szerinti „A” változatban készül. 
• Az eredménykimutatás összköltség eljárás „A” változata szerint készül. 
• A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. 
• A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérleg fordulónapját követő év február 28. 

napja. 
• Jelentős összegű hiba az, ha az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének együttes 

(előjel nélküli) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 %-át, 
vagy 500 millió Ft-ot. 

• Az immateriális javak, tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírását lineáris, a 
társasági adótörvényben szereplő kulcsokkal kell a tárgyhónap utolsó napján meglévő 
állomány bruttó értéke után elszámolni.  

• A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti immateriális javak és tárgyi 
eszközök beszerzési vagy előállítási költsége a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben kerül elszámolásra. 

• Az eszközök maradványértéke – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam 
végére számított, az eszköz üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú 
eszköz piaci értéke alapján kerül meghatározásra. 

• A közmű jellegű vagyontárgyak, szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a 
maradványérték minden esetben nulla forint. 

 
5. Értékelési eljárások  
 
• A vásárolt készletek mérlegelt átlagáron kerülnek nyilvántartásra. 
• Saját termelésű eszközök értékelése közvetlen önköltségen történik. Az előállítási 

költség tartalmát az Önköltségszámítási szabályzat tartalmazza. 
• Az eszközök bekerülési értéke tartalmazza az eszközök beszerzésével kapcsolatos 

valamennyi költséget, a vételárat, a felárat, a szállítási, rakodási, alapozási, szerelési, 
üzembe helyezési költséget, a bizományi díjat, vámterheket, hatósági, szolgáltatási, 
szakértői díjat, hitel, kölcsön felvétele előtt fizetett bankgarancia díját, hitel 
igénybevétele miatt fizetett költségeket, járulékokat, az eszköz üzembe helyezéséig, 
raktárba történő beszállításáig felmerült, számított kamatot, biztosítási díjat, a tervezés, 
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előkészítés, lebonyolítás, betanítás díjait, költségeit. Nem része a bekerülési értéknek a 
levonható általános forgalmi adó. 

• Üzletrészek vásárlásakor a bekerülési érték az üzletrészekért fizetett vételár. 
• Tőkeemeléskor a taggyűlési határozatban meghatározott érték a bekerülési érték. 
• A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési értéke nem tartalmazhatja 

a vételár részét képező kamat összegét. 
• Térítés nélkül átvett eszközök bekerülési értéke az átadónál kimutatott nyilvántartási 

(legfeljebb forgalmi, piaci) érték. 
• Aktiválást követően, a tárgyi eszköz bruttó értékét növelő tételként kerülnek 

elszámolásra, a társaság által szabályozott körbetartozó, beruházásnak minősülő 
felújítási munkák. 

• Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének 
elszámolásakor a társasági adótörvény által elismert normák kerülnek alkalmazásra. 

• Egyösszegű leírás az 100.000,- Ft egyedi beszerzési vagy előállítási értékű tárgyi 
eszközök körében alkalmazható. 

• A mérlegben a követelés-függetlenül attól, hogy a forgóeszközök, illetve a befektetett 
pénzügyi eszközök között szerepel – az elfogadott (vevő által elismert, nem kifogásolt), 
összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt 
összegével növelt könyv szerinti értéken kerül kimutatásra. 

 
6. Eszközök és források összetétele (mérlegtábla) 
 
6.1. Immateriális javak, tárgyi eszközök állománya, változása 

 
A 2011. évi záró értékhez viszonyítva az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó 
értékének záróállománya 387.177 eFt-tal csökkent. 
A csökkenés oka az Érd, Diósd, Tárnok önkormányzatoknak 375.575 eFt nyilvántartási 
értékben átadott  szennyvízágazati közművagyon. 
 
Tárgyévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés 266.599 eFt, ebből használatbavételkor, 
egy összegben elszámolt amortizáció összege 7.525 eFt. 
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a. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének változása 
eFt 

Megnevezés 
Nyitó érték Évközi Évközi Záró érték 

2012.01.01 növekedés csökkenés 2012.12.31 

I. Immateriális javak összesen 66.888 69.308 12.432 123.764 

Szellemi termékek 66.888 69.308 12.432 123.764 

II. Tárgyi eszközök összesen 3.625.495 376.273 832.130 3.169.638 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 

3.012.890 132.436 581.035 2.564.291 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 197.875 162.888 116.555 244.208 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 414.730 80.949 134.540 361.139 

III. Beruházások 125.544 309.859 298.022 137.381 

ÖSSZESEN: 3.817.927 755.441 1.142.585 3.430.783 

 
b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása 

eFt 

Megnevezés 
Nyitó érték Évközi Évközi Záró érték 

2012.01.01 növekedés csökkenés 2012.12.31 

I. Immateriális javak összesen 26.308 16.268 5.458 37.118 

Szellemi termékek 26.308 16.268 5.458 37.118 

II. Tárgyi eszközök összesen 1.093.497 250.330 301.789 1.042.038 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 

750.697 159.528 206.209 704.016 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 130.575 23.894 33.741 120.728 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 212.225 66.908 61.839 217.294 

III. Beruházások 0     0 

ÖSSZESEN: 1.119.805 266.599 307.248 1.079.156 

 
c. Immateriális javak és tárgyi eszközök nettó értékének változása 

eFt 

Megnevezés 
Nyitó érték Évközi Évközi Záró érték 

2012.01.01 növekedés csökkenés 2012.12.31 

I. Immateriális javak összesen 40.580 53.040 6.974 86.646 

Szellemi termékek 40.580 53.040 6.974 86.646 

II. Tárgyi eszközök összesen 2.531.998 125.943 530.341 2.127.600 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 

2.262.193 -27.092 374.826 1.860.275 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 67.300 138.994 82.814 123.480 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 202.505 14.041 72.701 143.845 

III. Beruházások 125.544 309.859 298.022 137.381 

ÖSSZESEN: 2.698.122 488.842 835.337 2.351.627 
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Jelentősebb aktiválások 2012-ben: 
 
1. A szellemi termékek körében a zónamérések végzéséhez a hálózatüzemeltetési 

folyamatirányítási rendszer fejlesztése, bővítése 4.679 eFt, (Érd 2.456 eFt, Tárnok 847 
eFt, Pusztazámor 787 eFt, Sóskút 506 eFt, Törökbálint 83 eFt) térinformatikai rendszer 
fejlesztése, aktualizálása 1.382 eFt, honlap fejlesztés 373 eFt. A 65/2009. (III.31.) 
Korm. rendelet rendelkezett  az Ivóvíz biztonsági terv kötelező készítéséről, amely a 
minőségirányítási rendszer részeként aktiválásra került 1.100 eFt értékben.  

Az ÉTCS Kft-nek mellékszolgáltatási tevékenység keretében végzendő 
ügyfélszolgálati, számlázási, háttérkezelési, szerződéskezelési, egyéb háttérműveleti, 
munkaügyi tevékenység teljeskörű ellátásához szükséges beruházások, fejlesztések: 
SZOLINFO rendszer bevezetése 46.895 eFt, és a rendszerhez kapcsolódó ÉTV 
számlázó program fejlesztése 2.200 eFt, a SZOLINFO rendszertől független a 
számlázó program bővítése 3.680 eFt, anyagnyilvántartó-, kisértékű tárgyi eszköz 
nyilvántartó-, valamint gépjármű- és munkagép költségelszámoló program fejlesztése 
2.495 eFt, interfész program 596 eFt, Nexon bérelszámoló program bővítése 980 eFt. 

2. Ingatlanok körében Tárnokon nyomásszabályozó rendszerhez (u.n. aktiv 
nyomásmenedzsment) szükséges szabályozó szerelvények zárkamrája (9.257 eFt), 
szakaszoló tolózáraknák építése (Érd, Diósd, Törökbálint, Sóskút) 9.040 eFt, 
energiaellátás felújítása 4.661 eFt, Diósd, Kőbánya úti klórozó 16.441 eFt, lejárt 
hitelességű vízmérők cseréje, bekötés felújítások 96.027 eFt, új vízbekötés 1.181 eFt. 

Az ÉTCS Kft. ügyfélszolgálati tevékenységének ellátása következtében megnövekvő 
ügyfélforgalom fogadása, folyamatos kiszolgálásának biztosítása érdekében 
szükségessé vált az Érd, Felső u. 2. ügyfélszolgálati iroda ügyfélpultjainak, 
fogadóterének bővítése. Az átalakítás értéke 4.693 eFt volt. 

3. Műszaki berendezések körében „Okosmérés” program megvalósításhoz 40.350 eFt 
(301 db mérőalegység, 301 db jeladó, 301 db SIM-kártya, 78 db impulzus jeladásra 
alkalmas vízmérő, szoftver, szerver), Tárnok aktív nyomásmenedzsment kivitelezésre 
25.213 eFt.  

4.  Egyéb berendezések, felszerelések: kommunikációs rendszer részeként a 
mikrohullámú rendszer fejlesztése 3.118 eFt (mely összegből kb. 670 eFt a Szolinfo 
rendszer miatt vált szükségessé) , gépjárművek felújítása 2.031 eFt, 13 db számítógép 
beszerzés 2.335 eFt, telefonközpont bővítés 2.584 eFt, irodabútor beszerzés 1.255 eFt, 
szerverbővítés 1.843 eFt, számítógépes hálózatbővítés 754 eFt, 2 db robogó beszerzés 
a számlakézbesítő munkatársaknak 614 eFt. 

6.2. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása 
2012. március 9-én az ÉTV Kft, mint az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Konzorcium 
tagja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel, és a Veolia Víz Zrt-vel Koncesszori 
tulajdonközösséget alakítva, Érd, Diósd, Tárnok Önkormányzatokkal megalapították 25 
éves határozott időtartamra az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-t 10.000.000 Ft 
törzstőkével. A Koncesszori tulajdonközösség közös tulajdonú törzsbetétének értéke 
2.600.000 ezer Ft. A közös tulajdonú üzletrészen belül az ÉTV Kft. tulajdoni hányada 3,8 
%, a törzsbetét értéke 98.800 Ft.  
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6.3. Készletek alakulása 
Az év végi készletek záró állománya 63.835 eFt-ról 44.179 eFt-ra csökkent, amely 
megegyezik az anyagkészlet záró állományával, mert az év végén nem volt befejezetlen 
termelés és félkész termékállomány. 
 
6.4. Követelések összetétele és alakulása 
 
2011. december 31-én a vevő követelések korosított bontás alapján eFt 
 

Vevők 
Le nem 

járt 
0-90 nap 

91-180 
nap 

181-365 
nap 

1 éven túl Összesen 

Víz- és csatornadíj vevőáll. 

Lakossági vevők 341.902 103.743 38.465 37.321 126.349 647.780 

Közületi vevők 53.598 17.215 1.108 3.513 10.320 85.754 

Közületi és lakossági  

vevők értékvesztése 
0 0 -8.435 -12.839 -85.178 -106.452 

Víz- és csat. díj vevőáll össz.: 395.500 120.958 31.138 27.995 51.491 627.082 

Egyéb vevőállomány 
      

Vízbekötések vevői 0 297 0 35 2.615 2.947 

Építőipari vevők 138.541 61.780 53.225 3.235 1.993 258.774 

Egyéb vevők 114.976 19.215 1.123 5.235 1.535 142.084 

Közműfejlesztés vevői 441 916 1.843 3.166 46 6.412 

Utólagos csatl. díj vevői 0 37 429 282 232 980 

Szolgáltatás korlátozó műszaki 
csoport számlái 

0 31 27 49 5.721 5.828 

Egyéb vevők értékvesztése 0   -11.329 -3.600 -7.286 -22.215 

Egyéb vevőállomány össz.: 253.958 82.276 45.318 8.402 4.856 394.810 

Vevőállomány mindösszesen: 649.458 203.234 76.456 36.397 56.347 1.021.892 

Adott előleg   27.100 11.973 11.973 22.075 73.121 

Vevők és adott előleg összesen: 649.458 230.334 88.429 48.370 78.422 1.095.013 

 
A víz- és csatornadíj vevőállomány aránya a víz- és csatornadíj árbevételhez viszonyítva 

Az összes víz- és csatornadíj vevő tartozása  27,3% 
A lejárt víz- és csatornadíj vevők tartozása  12,6% 
A 90 napon túli víz- és csatornadíj vevők tartozása  8,1% 
 
Az építőipari vevők közül az ÉTV Kft. önkormányzati tulajdonosainak a megrendelt 
építési munkák miatti tartozásai 2012.december 31-én összesen 243.045 eFt, melyből 

Érd MJV. Önkormányzata 140.456 eFt 
Diósd Község Önkormányzata 33.192 eFt 
Herceghalom Község Önkormányzata 10.291 eFt, kiegyenlítve mérlegzárásig 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata 5.971 eFt 
Törökbálint Város Önkormányzata 48.635 eFt 
Sóskút Község Önkormányzata 2.816 eFt 
Pusztazámor Község Önkormányzata 1.684 eFt 
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Az egyéb vevők 2012.december 31-én fennálló tartozása 142.084 eFt, melyből a  nagyobb 
összegűek:  

Cég Szolgáltatás megnevezése Tartozás 
2013.02.28-ig 
kiegyenlítve 

ÉTCS Kft. Tárgyi eszk. ért, anyageladás, ktg. 
tértés 79.076 eFt 53.998 eFt 

FCSM Zrt. Mellékszolgáltatási tev.díja 23.191 eFt 23.191 eF 
DAKÖV Kft. 
Ráckeve 

2013. IV. névi laborvizsgálatok 7.189 eFt 7.189 eFt 

MOM Zrt. Anyageladás (visszavásárolt lejárt 
vízmérők) 3.200 eFt 3.200 eFt 

TVCS Kft- Tököl 2013. IV. névi laborvizsgálatok 2.386 eFt 1.049 eFt 
INWATECH Kft.  2013. IV. névi laborvizsgálatok 2.314 eFt 2.314 eFt 
Szilasvíz Kft.  2013. IV. névi laborvizsgálatok 1.613 eFt 1.613 eFt 

ZIMAX Kft.  Anyageladás (tűzcsapok, tolózárak, 
szerelvények) 1.008 eFt 1.008 eFt 

 
Az egyéb vevőállomány tartozásából mérlegkészítésig befolyt követelések: 
 

Vízbekötések vevői 296 eFt 

Építőipari vevők 15.882 eFt 

Egyéb vevők 111.736 eFt 

Közműfejlesztés vevői 441 eFt 

Utólagos csatl. díj vevői 209 eFt 

Szolgáltatás korlátozó műszaki csoport számlái 207 eFt 

Összesen: 128.771 eFt 
A mérlegkészítésig ki nem egyenlített egyéb vevőkövetelés állomány 288.254 eFt 
 
6.5. Értékpapírok 
 
Az értékpapírok között 2011. december 31-én a társaság által Tök Község 
Önkormányzattól a 26/2011. (12.12.) számú taggyűlési határozat felhatalmazása alapján, 
üzletrész átruházási szerződéssel visszavásárolt 14.000 eFt bekerülési értékű – 5.610 eFt 
névértékű – saját üzletrész volt kimutatva. A taggyűlés a 30/2012. (09.14.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy a Társaság a 14.000 eFt bekerülési értékű 5.610 eFt 
névértékű, saját üzletrészét térítésmentesen átadja a Társaság tagjainak törzsbetéteik 
arányában. 
 
6.6. Pénzeszközök alakulása 
 

Pénzeszközök 2012. december 31.(eFt) 2011. december 31.(eFt) 
Pénztár, csekkek 495 414 
Bankbetétek 872.034 816.900 

Összesen 872.529 817.314 
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6.7. Aktív időbeli elhatárolások 
 
A bevételek aktív időbeli elhatárolása (606 eFt), a lekötött betétek után 2012. évre járó, 
2013. évben befolyó, a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg még nem realizált 
kamatokat foglalja magában. 
A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a biztosítási díjakat (1.712 eFt), a 
telefon, internet díjakat (411 eFt), reklámköltséget (1.250 eFt), szoftverkövetési díjat (501 
eFt), gázdíjat (1.875 eFt), előfizetéseket (778 eFt), valamint egyéb szolgáltatásokat (441 
eFt) tartalmazza. 
 
6.8. Saját tőke változása 
 

 2012. december 31.(eFt) 2011. december 31.(eFt) 
Jegyzett tőke 337.590 337.590 
Tőketartalék 8 8 
Eredménytartalék 648.102 447.090 
Lekötött tartalék - 14.000 
Mérleg szerinti eredmény 86.938 187.012 
Saját tőke összesen: 1.072.638 985.700 

 
6.9. Céltartalék képzése 
 
A társaság 2012. évben 350.000 eFt összegben képzett céltartalékot a 2013. évi várható 
költségekre és kötelezettségekre, melyek az alábbiak:  
- Tárnok Község Önkormányzatának fizetendő fejlesztési hányad 47.645 eFt 
- 2012. évben végzett építési beruházások (271.148.000 Ft) 

garanciális kötelezettségvállalására  40.672 eFt 
- Víziközmű beruházásokra használt közműfejlesztési hozzájárulás 108.646 eFt 
- A CBS Property Zrt, mint felperes által, víziközmű fejlesztési 

 hozzájárulás visszafizetése iránt indított peres eljárás fedezetére 153.037 eFt 
  

6.10. Kötelezettségek alakulása 
 
 2012. december 31. (eFt) 2011. december 31. (eFt) 
Hátrasorolt kötelezettségek - - 
Hosszú lejáratú kötelezettségek - - 
Rövid lejáratú kötelezettségek 895.231 615.258 

Rövid lejáratú hitelek - - 
Szállítók 464.839 256.270 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 430.392 358.988 

Kötelezettségek 895.231 615.258 
 
A szállítóállomány összetétele: Belföldi szállítók 361.455 eFt, beruházási szállítók  
18.141 eFt, a végrehajtók díjbekérője 45 eFt, valamint a 2012. évben teljesített, de a 
mérlegzárásig nem számlázott szolgáltatások (T-System Zrt. SZOLINFO 
rendszertámogatás 3.800 eFt, Érd Önk. bérleti díj 38.152 eFt, Diósd Önk. bérleti díj 9.762 
eFt, Pusztazámor Önk. bérleti díj 35 eFt, Sóskút Önk. bérleti díj 373 eFt, Herceghalom 
szennyvíztisztító telep Talentis bérleti díj 31.483 eFt). 
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Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (505.392 eFt) között szerepelnek a 
munkavállalóknak esedékes bérfizetés, az adó- és járulékfizetési kötelezettségek, az 
osztalékfizetési kötelezettség (175.000 eFt), az Önkormányzatoknak megállapodás alapján 
a befolyt víz- és csatorna alapdíjból történő végleges pénzeszköz átadás (142.190 eFt). 
 
6.11. Passzív időbeli elhatárolások 
 
A bevételek passzív időbeli elhatárolása a 2012-ben folyósított lakossági víz- és csatornadíj 
költségtámogatás fel nem használható hányadát (571 eFt), a 2012. évi elhatárolt 
környezetterhelési díjat (2.268 eFt) tartalmazza. 
A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (12.157 eFt) a vezetői 
prémiumokat és ezek adójárulékait (11.708 eFt), igénybe vett szolgáltatásokat (362 eFt) és 
egyéb költségtérítéseket (87 eFt) foglalja magába.  
A halasztott bevételek (2.173.674 eFt) a fejlesztési célra átvett pénzeszközök és a beszedett 
közműfejlesztési hozzájárulások összege csökkentve a belőlük megvalósított eszközök 
után 2012. december 31-ig elszámolt értékcsökkenés összegével. 
 
6.12. Mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek 
 
Mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettsége a társaságnak nincsen.  
 
7. Az eredmény alakulása (eredménytábla) 
 
7.1. Értékesítés nettó árbevétele főbb tevékenységek szerint 
 

Megnevezés 2012. év 2011. év 
Vízellátás árbevétele 2.075.777 eFt 2.067.931 eFt 
Szennyvízelvezetés árbevétele 600.349 eFt 804.288 eFt 
Környezet-vízterhelési díj 8.580 eFt 15.701 eFt 
Labor tevékenység árbevétele 85.688 eFt 88.202 eFt 
Vízbekötés, vízhálózat építés 271.146 eFt 438.465 eFt 
Egyéb tevékenység árbevétele 137.991 eFt 59.255 eFt 
Összesen: 3.179.531 eFt 3.473.842 eFt 

 
7.2. Aktivált saját teljesítmények értéke 
 
Aktivált teljesítmények között szerepelnek a Társaság által elvégzett saját kivitelezésű 
beruházások (46.354 eFt), a saját kivitelezésű felújítások (96.017 eFt), a saját termelésű 
készletek állományváltozásának összege (-10.638 eFt). 
 
7.3. Egyéb bevételek 
 
Egyéb bevételek között szerepelnek az értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök 
bevétele (50.096 eFt, ebből 30.442 eFt-ot képvisel az ÉTCS Kft-nek a közüzemi 
szolgáltatás biztosításához értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök), a kapott 
bírságok, kötbérek, kiszámlázott késedelmi kamatok (12.049 eFt), a behajthatatlannak 
minősített és leírt követelésekből befizetett összegek (255 eFt), a káresemények utáni 
bevételek (1.930 eFt), a korábbi években képzett céltartalék visszavezetése (330.000 eFt), a 
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korábbi években a követelések után elszámolt értékvesztés visszaírása (104.417 eFt), a 
különféle egyéb bevételek (21.027 eFt) és a kerekítési különbözet (3 eFt). 
 
7.4. Anyagjellegű ráfordítások 

Az anyagjellegű ráfordításokat összefoglalóan az alábbi tételek alkotják (ezer Ft): 

   2012. 2011. 
  Alap és segédanyagok felhasználása 274.911 242.301 
  Vegyszer 7.345 8.571 
  Anyagi eszközök (szerszámok, védőruha) 7.093 8.925 
  Vásárolt víz költsége 312.308 317.963 
  Üzemanyag költség 56.276 49.813 
  Villamosenergia 212.979 151.817 
  Gáz 21.816 14.204 
  Vízfogyasztás 174 - 
  Nyomtatvány, irodaszer 13.929 14.033 

 Anyagköltségek 906.831 807.629 
  Javítás - karbantartás 75.219 77.293 

  Fuvarköltség 27 18 
  Utazási- és szállásköltség 520 1.446 
  Közüzemi díjak (szemétszállítás) 4.669 3.754 
  Telefon  8.768 7.878 
  Bérleti díjak 51.778 51.850 
  Használati, bérleti díj Önkormányzatok felé 189.631 225.902 
  Reklám, hirdetés 11.153 22.238 
  Oktatás, továbbképzés, szakkönyv 6.358 7.582 
  Tagsági díjak 1.127 1.289 
  Könyvvizsgálat 3.720 3.720 

  Szakértői díjak 6.963 8.231 
  Perköltségek, illetékek 3.341 3.006 
  Egyéb igénybe vett szolgáltatások 85.404 69.941 
  Iszap szállítás 35.357 44.005 

  Alvállalkozásban végzett építéshez felmerült igénybe vett szolg. 16 17.891 
  Posta 19.054 28.585 
  Ügyvédi díj 22.014 25.103 
  Használati díjjal kapcsolatban felmerült igénybe vett szolg. 51.571 60.721 
  Alapdíjjal kapcsolatban felmerült igénybe vett szolgáltatás 16.135 43.754 
 Igénybe vett szolgáltatások költsége 592.826 704.206 
  Bankköltség 30.440 30.291 
  Hatósági díjak  6 
  Biztosítási díjak 12.851 12.026 
  Vízkészlet járulék 10.811 14.224 
 Egyéb szolgáltatás 54.102 56.548 
 Eladott áruk beszerzési értéke 1.960 1.464 
Anyagjellegű ráfordítások összesen 1.555.719 1.569.847 
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7.5. Személyi jellegű ráfordítások 
 
A kifizetések a következők szerint alakultak: 
 ezer Ft 

Megnevezés 2012. 2011. % 

I. Bérköltség 806.860 772.208 104,5% 

II. Személyi jellegű egyéb kifizetések 26.237 70.960 37,0% 

Munkába járással kapcsolatos 
költségek 

5.638 5.976 94,3% 

Munkáltatót terhelő szja * 939 7.624 12,3% 

Étkezési utalványok* - 36.899  

Saját gépkocsi használat 6.651 5.431 122,5% 

Táppénz hozzájárulás 988 614 160,9% 

Betegszabadság 3.723 4.093 91,0% 

Reprezentáció 2.234 4.602 48,5% 

Végkielégítés 41 -  

Korengedményes nyugdíj - 15  

Segélyek 5.328 5.321 100,1% 

Egyéb kifizetés 695 403 172,5% 

III. Bérjárulékok 236.784 232.474 101,9% 

 Személyi jellegű ráfordítások 
összesen 

1.069.882 1.075.642 99,5% 

 
*= 2012-ben nem volt étkezési utalvány juttatás, ennek költsége bérköltségként került 
kifizetésre.  
 

7.6. Értékcsökkenési leírások 
 
Az értékcsökkenési leírás összegét az immateriális javak után elszámolt 15.190 eFt, a 
tárgyi eszközök után elszámolt 243.884 eFt és a kisértékű tárgyi eszközök után 
egyösszegben elszámolt 7.525 eFt értékcsökkenés alkotja. 
 
7.7. Egyéb ráfordítások, értékvesztés elszámolása 
 
Az egyéb ráfordítások között szerepel az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 
(48.859 eFt, melyből 27.790 eFt az ÉTV Kft. tulajdonában lévő, az önkormányzatoknak 
értékesített szennyvízágazati közművagyon, valamint 21.069 eFt ÉTCS. Kft-nek 
értékesített tárgyi eszközök), a fizetett bírságok, késedelmi kamatok (2.326 eFt), az egyéb 
kártérítési összege (1.475 eFt), a jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék (350.000 
eFt), az önkormányzatok felé fizetett helyi iparűzési adó (46.875 eFt), a gépjárműadó 
(4.949 eFt), az elhasználódott tárgyi eszközök selejtezése (1.646 eFt), a behajthatatlan 
követelések leírása (4.941 eFt), a környezet-vízterhelési díj (12.081 eFt), az innovációs 
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járulék (4.873 eFt), az építményadó (1.860 eFt), különféle egyéb ráfordítások (685 eFt) és a 
kerekítési különbözet (9 eFt). 
A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló és a 
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell 
elszámolni a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege 
közötti – veszteség jellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak és/vagy 
jelentősnek mutatkozik. Tartósnak számít, ha 90 napon túli a kintlévőség. 
2012. évben az elszámolt értékvesztés 128.667 eFt volt. 
 
7.8. Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai 
 
A 2012. évi pénzügyi bevételek (50.002 eFt) a lekötött pénzbetétek után kapott banki 
kamatokból képződtek.  
 
7.9. Rendkívüli bevételek és ráfordítások 
 
Rendkívüli bevételek között szerepel a térítés nélkül átvett eszközök, a befizetett 
közműfejlesztési hozzájárulásokból és a korábbi időszakban a végleges pénzátadásokból 
megvalósult beruházások értékcsökkenésével megegyezően visszavezetett elhatárolások 
összege. 
 
Rendkívüli bevétel: 410.768 eFt 

- Térítés nélkül átvett eszközök 6.498 eFt 
- Közműfejlesztési hozzájárulásból és átvett 

pénzeszközökből megvalósított beruházások éves 
értékcsökkenésével megegyező mértékben 
visszavezetett elhatárolás  404.270 eFt 
Ebből: 347.785 eFt az Érd, Diósd, Tárnok Önkormányzatoknak térítés mentesen 
átadott szennyvízágazati közművagyon értékcsökkenésével megegyező elhatárolás. 
 

A rendkívüli ráfordítások között szerepel az Együttműködési Megállapodás alapján az 
Önkormányzatoknak átadott alapdíj (alapátadások) és a kiemelt látvány- és csapatsport-
támogatás  
 
 
Rendkívüli ráfordítás: 509.990 eFt 

- Alapátadások 142.190 eFt 
- Látvány-, csapatsport támogatás 18.500 eFt 
- Térítés nélkül átadott vagyontárgy 347.785 eFt 
- Közcélú adomány 1.050 eFt 
- Egyéb rendkívüli ráfordítás 465 eFt 
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7.10. Adózás előtti eredményt módosító tételek 
 
 

a. Csökkentő 

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék felhasználás 330.000 eFt 
Adótörv. sz. figyelembe vett ért.csökk. költs.-ként, ráford.-ként elsz. része 272.169 eFt 
Kapott támogatás, juttatás 3.638 eFt 
Behajthatatlan köv., követelésre visszaírt értékvesztés 104.417 eFt 
Támogatás, tartós adomány 1.050 eFt 

Adóalap csökkentő összesen: 711.274 eFt 
 
 

b. Növelő  

Várható kötelezettségekre képzett céltartalék 350.000 eFt 
Elszámolt terv szerinti értékcs., tárgyi eszk. állományból való kiv. 266.599 eFt 
Nem a vállalkozási bevételszerző tevékenységgel kapcs. költségek 7.486 eFt 
Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege 128.667 eFt 
Adóellenőrzés során megállapított ktg-ként, ráfordításként elsz. összeg 1.662 eFt 

Adóalap növelő összesen: 754.414 eFt 
 
 

Adózás előtti eredmény 275.369 eFt

Adóalap csökkentő tételek - 711.274 eFt

Adóalap növelő tételek 754.414 eFt

2012. évi társasági adóalap 318.509 eFt

Társasági adó 31.851 eFt

2011. évi társasági adó utáni önellenőrzés - 80 eFt

A Tao 4.§ 45.p. és 22.§ (2) bek. szerinti támogatás összege - 18.500 eFt

2011. évi társasági adókötelezettség 13.431 eFt

Adózott eredmény 261.938 eFt
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8. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelem alakulása 
 
8.1. Vagyoni helyzet mutatói 
 

a. Eszközök összetételének alakulásai: 
eFt 

Hiv Megnevezés Tárgyidőszak 
Részarány 

% 
Előző időszak 

Részarány 
% 

A Befektetett eszközök 2.351.726 52,15 2.698.122 59,04 
B Forgóeszközök 2.150.399 47,68 1.852.450 40,54 
C Aktív időbeli elhatárolás 7.582 0,17 19.146 0,42 
 Összesen 4.509.707 100,00 4.569.718 100,00 
 

b. Befektetett és forgóeszközök alakulása: 
eFt 

Hiv Megnevezés Tárgyidőszak 
Részarány 

% 
Előző időszak Részarány % 

A Befektetett eszközök 2.351.726 52,24 2.698.122 59,29 
B Forgóeszközök 2.150.399 47,76 1.852.450 40,71 
 Összesen 4.502.125 100,00 4.550.572 100,00 
 
Mind az a. és a b. pont szerinti mutató alakulásából megállapítható, hogy a befektetett 
eszközök aránya csökkent, a forgóeszközök aránya nőtt, ennek fő tényezője az Érd, Diósd, 
Tárnok önkormányzatoknak átadott szennyvízágazati közművagyon. 
 

c. Tárgyi eszközök hatékonysága: 
 

Termelési érték 
Tárgyi  eszköz 

Termelési érték meghatározása: eFt 

Megnevezés Tárgyidőszak Előző időszak 
1. Értékesítés nettó árbevétele 3.179.531 3.473.842 
2. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 136.558 93.404 
3. Saját termelésű készletek állományváltozása -4.825 -79.421 
4. Eladott áruk beszerzési értéke  1.960 1.464 
Termelési érték: (1 + 2 + 3 - 4) 3.313.224 3.489.289 
 

Tárgyidőszak:      3.313.224  = 1,46 Ft          Előző időszak:      3.489.289  = 1,31 Ft           
                   2.264.981                        2.657.543 
 

Az előző időszakhoz viszonyítva 0,15 Ft-tal nőtt az egységnyi tárgyi eszköz értékre jutó 
termelési érték. 
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d. Készletek hatékonysága:      
 

Értékesítés nettó árbevétele 
Készletek értéke  

 

Tárgyidőszak:      3.179.531  = 71,97 Ft           Előző időszak:      3.473.842  = 50,46 Ft 
          44.179               68.835     
 
Az egységnyi készletekre jutó árbevétel 1,4-szeresére emelkedett, az anyagkészlet szint 
53.197 eFt -ról 44.179 eFt-ra történő csökkentésének eredményeként. 
 

e. Tárgyi eszközök utánpótlása:                    
 

Saját beruházás 
Értékcsökkenési leírás 

 

Tárgyidőszak:       295.799   = 1,11                    Előző időszak:       232.130= 0,837    
       266.599                   277.276 

 
A megvalósult beruházásokat az értékcsökkenési leírás fedezte.  
 

f. Készletek fordulatszáma, a forgási sebesség napokban kifejezett mutatója: 
 
Készletek kronologikus átlaga: (készletek tárgyévi és előző év adatai alapján) 
 

Tárgyidőszak :  44.179 + 63.835 = 54.007     Előző időszak:  63.835 + 181.594   = 122.715 
                                         2                                                                       2 
  
Készletek fordulatszáma:       Értékesítés nettó árbevétele 

Készletek kronologikus átlaga 
 

Tárgyidőszak:   3.179.531  = 58,87 fordulat        Előző időszak: 3.473.842  = 28,31 fordulat  

     54.007              122.715 
 

Készletek forgási sebessége napokban:          360_____ 
      Fordulatszám 
 

Tárgyidőszak:       360      = 6,12 nap           Előző időszak:        360     = 12,72 nap 

     58,87              28,31 



17 

 
g. Források összetételének alakulása: 

eFt 
Hiv Megnevezés Tárgyidőszak Részarány % Előző év Részarány % 
D Saját tőke 1.072.638 23,78 985.700 21,57 
E Céltartalék 350.000 7,76 330.000 7,22 
F Kötelezettségek 895.231 19,85 615.258 13,46 
G Passzív időbeli elhatárolások 2.191.838 48,61 2.638.760 57,75 
 Összesen: 4.509.707 100,00 4.569.718 100,00 
 
A passzív időbeli elhatárolások aránya csökkent az Érd, Diósd, Tárnok önkormányzatok 
részére átadott szennyvízágazati közművagyon következtében, a saját tőke aránya, a 
céltartalék, a kötelezettségek növekedést mutatatnak. 
 

h. Saját tőke és idegen források aránya: 
eFt 

Hiv Megnevezés Tárgyidőszak Részarány Előző év Részarány 
D Saját tőke 1.072.638 54,5% 985.700 61,6% 
F Kötelezettségek 895.231 45,5% 615.258 38,4% 
 Összesen: 1.967.869 100,0% 1.600.958 100,0% 
 
A saját tőke aránya csökkent, az idegen forrás aránya pedig növekedett. 
 

i. Tőke ellátottsági mutató:  
 

Saját tőke 
Befektetett eszközök + Készletek 

 

Tárgyidőszak:                      1.072.638            
  * 100 = 44,77 % 

                                    2.351.726 + 44.179  

Előző időszak:                      985.700           
  * 100 = 35,69 % 

                                      2.698.122 + 63.835 
 
Megállapítható, hogy a tőkeellátottság az előző időszakhoz viszonyítva a kiadott 
szennyvízágazati közművagyon folyományaként 9,08 %-kal növekedett. 
 
8.2. Pénzügyi helyzet mutatói 
 

a. Pénzjövedelem mutatója: Mérleg szerinti eredmény + Értékcsökkenési leírás 
 
Beszámolási időszakban:  86.938 + 266.599 = 353.537 eFt 
Előző időszakban: 187.012 + 277.276 = 464.288 eFt 
A pénzjövedelem mutatója az előző időszakhoz viszonyítva csökkent. 
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b. Likviditási mutató: 
 

Pénzeszközök + Követelések + Rövid lejár. értékpapír 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

 
eFt 

Megnevezés Tárgyidőszak Előző időszak 
Pénzeszközök 872.529 817.314 
Követelések 1.233.691 957.301 
Rövid lejáratú értékpapírok - - 
Rövid lejáratú kötelezettségek 895.231 615.258 
 
 

Tárgyidőszak:    872.529 + 1.233.691 = 2,35    Előző időszak:   817.314 + 957.301 = 2,88 

                                      895.231                   615.258          
 

A likviditási mutató az előző időszakhoz képest csökkent, de még stabil. 

 

8.3.  Jövedelmezőségi mutatók 
 

a. Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutató: 
 

Adózás előtti eredmény 
Ért. nettó árbev. + Egyéb bev. + Pénz. m.bev. + Rendkívüli bevétel 

 

Tárgyidőszak:     275.369 * 100 =  6,61  %   Előző időszak:     402.921 * 100 =  9,96  % 

     4.169.078             4.046.236 

 
b. Eszközarányos jövedelmezőségi mutató: Adózás előtti eredmény 
                         Mérleg eszközeinek főösszege 

 

Tárgyidőszak:       275.369  =    6,11 %                 Előző időszak:      402.921   =  8,82 % 

                            4.509.707                     4.569.148 
 

c. Alaptőke jövedelmezősége:   Mérleg szerinti eredmény 
                          Jegyzett tőke 

 

Tárgyidőszak:       11.938     =    3,54 %                 Előző időszak:    187.012   =  55,40 % 

                          337.590                     337.590 
A 2012.évben elmaradt díjemelés miatt mindhárom jövedelmezőségi mutató csökkenő 
értéket mutat az előző időszakhoz viszonyítva.
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9. Cash-flow kimutatás 

eFt 

I. 
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás  
(1-13. sorok) 

318.181 

01 Korrigált adózás előtti eredmény 393.682 

02 Elszámolt amortizáció 266.599 

03 Tárgyévi értékvesztés és visszaírások egyenlege -597 

04 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 20.000 

05 Befektetett eszközök értékesítésnek eredménye 10.237 

06 Szállítói kötelezettség változása 208.569 

07 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség változása 71.404 

08 Passzív időbeli elhatárolások változása -446.922 

09 Vevőkövetelés változása -142.329 

10 Forgóeszközök (vevők és pénzeszköz nélkül) változása 114.405 

11 Aktív időbeli elhatárolások változása 11.564 

12 Fizetett adó (nyereség után) -13.431 

13 Fizetett osztalék, részesedés -175.000 

II. 
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás  
(14-16. sorok) 

-102.276 

14 Befektetett eszközök beszerzése -161.372 

15 Befektetett eszközök eladása 59.096 

16 Kapott osztalék  

III.  
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás  
(17-24. sorok) 

-160.690 

17 Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)  

18 Kötvénykibocsátás bevétele  

19 Hitelfelvétel  

20 Véglegesen kapott pénzeszköz  

21 Részvénybevonás (tőkeleszállítás)  

22 Kötvény visszafizetés  

23 Hiteltörlesztés, visszafizetés  

24 Véglegesen átadott pénzeszköz -160.690 

IV. Pénzeszköz változása ( I + II + III ) 55.215 

 



20 

 
10. A tárgyévben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó adatok:  
 

10.1. Átlagos statisztikai létszám alakulása 
Fő 

Megnevezés 2012. 2011. Változás 

Főállású, teljes m.időben alkalmazásban álló       

– fizikai foglalkozásúak 121 137 0,88 

– szellemi foglalkozásúak 108 109 0,99 

Teljes munkaidős összesen 229 246 0,93 

Egyéb foglalkoztatottak 13 14 0,92 

Mindösszesen 242 260 0,93 
 
A beszámolás első félévében átlagosan 259 fővel, a második félévben, a 30 fő ÉTCS Kft-
hez történő áthelyezése utáni időszakban 225 fővel, egész éves átlagban 242 fővel oldottuk 
meg feladatainkat.  

Év közben 2012. június 24-én történt meg Érd, Diósd, Tárnok települések 
szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés üzemeltetésének átadása az Érd és Térsége 
Csatorna-szolgáltató Kft-nek. Az üzemeltetés átadásakor egyúttal 30 fő ÉTV Kft. dolgozó 
jogfolytonos átvétele is megtörtént az ÉTCS Kft. részéről. 

 
10.2. Bérköltség alakulása 

eFt 

Megnevezés 2012. 2011. % 

Főállású, teljes m.időben alkalmazásban álló       

– fizikai foglalkozásúak 330.820 319.896 1,03 

– szellemi foglalkozásúak 445.153 421.280 1,06 

Teljes munkaidős összesen 775.973 741.176 1,05 

Egyéb foglalkoztatottak 25.897 31.032 0,83 

Mindösszesen 801.870 772.208 1,04 
 
 
11. A Felügyelő Bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti évet illető 

járandóság összege  
 
2012. évben a Felügyelő Bizottság tagjai részére 4.990 eFt tiszteletdíj kifizetésére került 
sor. 
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12. Környezetvédelmi kötelezettség 
 
Társaságunk által üzemeltetett szennyvíztisztító telepekre 2012. évben nem volt 
vízszennyezési bírság megállapítva. 
 
2012. évben a Társaságnál az alábbi veszélyes-hulladék mozgások történtek: 

       

HULLADÉK :                               kg-ban 
EWC 
kód 

nyitó 
készlet 

évközi 
növekmény 

évközi 
csökkenés 

Záró 
készlet 

Ásványolaj alapú klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, és hajtómű és 
kenőolajok 

13 02 05 0 140 110 30 

Tüzelőolaj és dízelolaj hulladéka 13 07 01 0 90 0 90 

Veszélyes anyagokat maradékként 
tartalmazó vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladék 

15 01 10 0 10 8 2 

Veszélyes anyagokkal . szenny. 
abszorbensek szűrőanyagok, 
(törlőkendők) 

15 02 02 0 11 7 4 

Veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal 
szennyezett labor vegyszerek 

16 05 06 0 35 35 0 

Egyéb hulladékok amelyek gyűjtése és 
ártalmatlanítása speciális… 

18 01 03 1,5 0,5 2 0 

Gyógyszerek amelyek különböznek a 18 
01 08 

18 01 09 0 1 1 0 

Olajszűrők 16 01 07 0 20 15 5 

Elemek, akkumulátorok 20 01 33 53 2 0 58 

 
13. A beszámoló aláírására jogosult 
 
Lanku Ildikó ügyvezető igazgató 
Címe: 2040 Budaörs, Ifjúság u. 10. IV/13. 
 
14. A beszámoló összeállításáért felelős személy 
 
Kovács Józsefné mérlegképes könyvelő 
Születési hely, idő: Budapest, 1961. április 8. 
Anyja neve: Czorn Erzsébet 
Regisztráció száma: 118623 
 
15. A Társaságnál befolyással rendelkező tagok 
 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2030 Érd, Alsó utca 1. 
Szavazati arány: 46,82% 
 
 
2013. február 28. 
 Érd és Térsége Víziközmű Kft 


