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V6lem6ny

Elv6geztem a D6l-Pest Megyei Yfzikdzrnti Szolgfltat6 Zrt. ("a T6rsas6g") 2016. 6vi 6ves
besz6mol6j6nak kdnyvvizsgillatffi, amely dves besz6mol6 a 2016. december 31-i fordul6napra
kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszkdzdk 6s forr6sok egyez6 v6giisszege 14 862 969 E Ft, az
ad6zott eredm6ny 63.862 E Ft nyeres6g -, 6s az vgyanezen idoponttal vegz6d6 ijrzleti 6vre
vonatkoz6 eredm6nykimutatiisb6l, valamint a szhmviteli politika jelent6s elemeinek 6sszefoglal6s6t
is tartalmaz6 kieg6szit6 mell6kletb6l 611.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt 6ves besziimol6 megbizhat6 6s val6s kdpet ad a T6rsasdg 2016,
december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s p6nztigyihelyzeter6l, valamint az ezen id6ponttal vegzodl
iizleti 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzet6rol a Magyarorszdgon hatiilyos, a szimwitelrol sz6l6 2000.
6vi C. tdrv6nnyel cisszhangban (a tov6bbiakban: ,,szdmviteli tdrv6ny").

A v6lem6ny alapja

Konywizsgtiatomat a Magyar Nemzeti Kcinywizsgalati Standardokkal cisszhangban 6s a
kcinywizsgillatra vonatkoz6 - Magyarorszil21on hat6lyos - tdrvdnyek 6s egydb jogszabillyok alapjin
hajtottam v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fennrill6 felel6ssdgem bovebb leirdsdtjelentdsem ,,A
kcinywizsg6l6 6ves besz6mol6 kcinywizsghnahlrt val6 felel6ss6ge" szakaszatartalmazza.

Az 6ves besz6mol6 irltalamvlgzett kcinywizsgillatdra vonatkoz6, Magyarorszdgon hat6lyos etikai
kcivetelm6nyeknek megfelelve, fliggetlen vagyok a T6rsas6gt6l, 6s ugyanezen etikai
kdvetelm6nyekkel dsszhangban eleget tettem egy6b etikai felelossdgeimnek is.

Meggy6zod6sem, hogy az ttltalam megszeruett kdnywizsgdlati bizonyit6k elegend6 6s megfelelo
alap ot nyrij t v6lem 6ny emhez.

Figyelemfelhivf s

Felhfvom a figyelmet arra, hogy a DP.MV Zrt. ds a r6szv6nyes dnkorm6nyzatok kozotti
elsz6mol6sok kdvetkeztdben a tartozils- 6s kovetel6s6llom6ny srilya 6s hatdsa a beszhmol6ban
ncivekv6, 6s ezek kozdtt jelent6s osszegri, 6vek 6ta 6thiz6d6 t6telek is vannak.
2012. m6jus 9-ig a tulajdonos cinkorm6n.yzatok 6s a jogel6d kft. elvegeztek a tartoz6sok ds
kcivetel6sek egyeztetdsdt, 6s annak eredm6nydt jegyz6kcinyvben rdgzitettek.
A r6szv6nyesekkel szembeni kovetel6s egyeztet6se 2016. december 31-i fordul6napra ism6t
megtrirt6nt.
A felek kdzdtt fenn6ll6 kdlcsdnds tartozdsok 6s krivetel6sek elsziimol6s6t a tisztilbb. 6tI6that6bb
vagyoni hely zet me gteremt6 se 6rdek6ben miel6bb sziiksd ges me gtenni.
V6lem6nyem nincs min6sitve e k6rdds vonatkoz6s6ban.
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Felhivom a figyelmet arra, hogy a2016. december 31-i fordul6napon a r6szv6nyes onkorm6nyzatok
fe16 kimutatott nett6 k<itelezettseg a saj6t t6ke osszeg6t ldnyegesen meghaladja. A tulajdonos
tinkormdnyzatok 6s a DPMY Zrt. kcizdtt l6trejott hat6lyos b6rleti-rizemeltetdsi szerzoddsek,
valamint a vagyonkezeldsi szerzodls a szolgSltatilsi dijak altal nem fedezett fizetdsi
k<jtelezettsdgeket r6nak a DPMV Zrt-re, amelyeknek a Zrt. villtozatlan felt6telek mellett nem lesz
k6pes eleget tenni.
V6lem6nyem nincs min6sitve e k6rd6s vonatkozds6barr.

Egy6b k6rd6sek

A kozgytil6s e16 terjesztett 6ves besziimol6r6l 2017. m6rcius 20-t dhtummal konyvvizsg6l6i
vdlemdnyt adtam ki, a fordul6nap ut6ni esemdnyek hat6sait ezen id6pontig vizsg|ltam meg. A
kdzgyul6s az eloterjesztett 6ves beszSmol6t 2017 .6prilis 6-6n villtozatlan form6ban j6v6hagyila, az
ad6zott eredmdny nem v6ltozott.

Egy6b informdci6k: Az iizleti jelent6s

Az egyeb inform6ci6k a Ddl-Pest Megyei Yizikdzmi Szolg6ltat6 zrt, 2016. dvi rizleti jelent6sdb6l
6llnak. A vezet6s felel6s az itzleti jelent6snek a szdntviteli tcirvdny, illetve egy6b mds jogszab6ly
vonatkoz6 eloirdsaival dsszhangban tort6n6 e1kdszit6s66rt. A jelent6sem ,,V61em6ny" szakaszdbart
M eves besz6mol6ra adott v6lemdnyem nem vonatkozik azizletijelentdsre.

Az 6ves besz6mol6 Sltalam vlgzett kdnywizsgillatdval kapcsolatb an az 6n felel6ss6gem az izleti
jelentds 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegel6se, hogy az :f,zleti jelentds l6nyegesen
ellentmond-e az 6ves besz6mol6nak vagy a kOnywizsg6lat soriin szerzett ismereteimnek, vagy
egydbkdnt rigy trinik-e, hogy az ldnyeges hibds |llitdsttartalmaz.

Az :Jrzletij elentdssel kapcsolatb an, a sz6mviteli torv6ny alapjan az en feleloss6gem tovdbbd az :i'zletr
jelentds 6tolvasSsa sor6n annak a megit6l6se, hogy azizletijelent6s a sz|mviteli tcirv6ny, illetve, ha
van, egydb m6s jogszab6ly vonatkozo eloirdsaival dsszhangban kdsziilt-e.

Vdlem6nyem szerint a D6l-Pest Megyei Yizik1zmi SzolgSltat6 zrt. 2016. 6vi iizleti jelent6se
osszhangban van a Ddl-Pest Megyei Yizikdzmi SzolgSltat6 zrt. 2016.6vi 6ves beszrlmol6j 6val, 6s
azizletijelent6s aszdmviteli tcirv6ny el6ir6saival cisszhangban k6szi.ilt.

Mivel egydb m6s jogszabilly aThrsasdg szhmdra nem fu elo azitzletijelentdsre vonatkoz6 tov6bbi
kcivetelm6nyeket, ez6rt ezzel kapcsolatban az izleti jelent6sre vonatkoz6 v6lem6nyem nem
tafialmaz a szdmviteli tcirv6ny 156.$ (5) bekezd6s6nek h) pontj6ban e16irt v6lem6nyt.

A fentieken tril a T6rsas6gr6l 6s annak kornyezet6r6l rnegszerzett ismereteink alapjdnjelent6st kell
tennem an61, hogy a tudomSsomra jutott-e b6rmely l4nyegesnek tekinthet6 hib6s kdzl6s (l6nyeges
hib6s 6llit6s) az izleti jelent6sben, ds ha igen, akkor a sz6ban forg6 hib6s kcizl6s (hib6s 6l1it6s)
milyen jellegri. Ebben a tekintetben nincs jelenteni val6m.

E gy6b info rmd ci6k: A szd mviteli sz6tv illasztf s alkalmazd s a

Elvdgeztem a Ddl-Pest Megyei Yizikdzm:d Szolg6ltat6 Zrt. melldkelt 2016. 6vi 6ves
beszhmol6jlhoz kapcsol6d6 , 2016. december 3l-i fordul6napra vonatkoz6 mdrleg 6s
eredm6nykimutatiishgazatibont6s6nakdtvililgitdsdt.
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A vezet6s felelos M6rt, hogy a sz6mviteli sz6tv6laszt6s sor6n a besz6mol6ban bemutatott adatok a
sz6mviteli tdrv6nnyel 6s a MagyarorszSgon elfogadott 6ltal6nos sz6mviteli elvekkel, valamint a
vizikdzmi-szorgbrtatdsr6lsz6lo jogszabllyokkaldsszhangban6lljanak.
A vezet6s felel6s avizikdzmi-szolgdltatdsi fugazati tev6kenys6geire olyan elktil<intilt nyilvdntart6st
vezetni, amely biztositja az egyes tev6kenys6 gek iltlfithatosdgdt, a diszkrimin6ci6mentessdget,
tov 6bb 6 kizirj a a kere sztfi n anszir o z6st 6 s a vers en ytor zitdst.

A Ddl-Pest Megyei Yizikozmi Szolgfitat6 Zrt. a vizikozmi-szolgitltatdrsr6l sz6l6 20ll.6vi CCX.
t<irvdny 49.$-a, valamint annak egyes rendelkezdseinek v6grehajt6s6r6l sz6l6 5512013. (IL27)
korm6nyrendelet 91-94.$-aiban foglaltak alapjfn az enged6lykciteles tev6kenys6gek ds a
m6sodlagos tevdkenys6g p6nziigyi kimutat6sait a kieg6szit6 mell6kletben szerepeltette.
A sz6mviteli sz6tv6lasztds az engeddlyes vizikdzmi-szolgilltatfusi ilgazati tev6kenysdgeket iv6viz-
6gazat, szennyviz-ilgazat, valamint a m6sodlagos tev6kenys6geket (risszevontan) 6rintette.

A kcinywizsg|lo felel6ssdge annak megit6l6se, hogy avizikdzmi-szolgilltato 6ltal kidolgozott 6s
alkalmazott sz6mviteli sz6tv6laszt6si szab6lyok biztositj 6k-e a vizikdzmi-s;zolgfltato uzletilgai
ktjzotti keresztfi nan sziroz6s-mentess6 get.

Az trtvrlilgitds alapjan nem jutott tudomdsomra olyan t6ny, amely a^ jelezn6, hogy a D6l-Pest
Megyei Yizikdzm:d Szolg6ltat6 Zrt. elkiildniilt 6n6116 tevdkenys6gi mdrlegei es
eredm6nykimutat6sai nem megfelelo sz6mviteli sz6tvflasztdsi szabilIyok kidolgoz6s6val 6s
alkalmazds6val k6szriltek volna, valamint az egyes izletdgakkdzdtt keresztfinanszirozitst tenndnek
lehetrivd.

A vezet6s 6s az irdnyitdssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszdmol66rt

A vezet6s felel6s az eves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel cisszhangban tortdn6 ds a val6s
bemutat6s ktivetelmdnydnek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyanbels6 kontroll6rt, amelyet a
vezet6s sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 vriljon az ak6r csal6sb6l, akhr hibhb6l eredo
ldnyeges hibhs 6llithst6l mentes 6ves besz6mol6 elk6szit6se.

Az 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezet6s felel6s az6rt, hogy felmeqe a T6rsas6gnak a
v6llalkozfs folytatdshra va16 k6pess6gdt 6s az adott helyzetnek megfelel6en kdzzetegye a
v6llalkoz6s folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a ve:zetds felel a vdllalkozts
folyat6srinak elv6n alapul6 sziimvitel 6ves beszdmol6ban val6 alkalmaz6s66rt, azt az esetet kivdve,
ha a vezet6snek szdndekfrban 6ll megsztintetni a Trlrsas6got vagy besziintetni az izletszeri
tevdkenysdget, vagy amikor ezen kiwl nem 6ll el6tte m6s re6lis lehetds6g.

Az i6nyit6ssal megbizott szem6lyek felel6sek a T6rsas6g penz:d;gyi beszdmolftsi folyamat6nak
feliigyelet66rt.

A ktinywi zsgiif 6ves b eszf m o 16 kii ny vv izsgillathilrt v al6 felel6 s s 6 ge

A konywizsgillat sor6n cdlom kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az 6ves besz6mol6 egdsze
nem tartalmaz akdr csaliisb6l, ak6r hibrib6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint az, hogy ennek
alapjfin a v6lem6nyemet tartaImaz6 ftiggetlen kdnywizsg6l6i jelent6st bocs6ssak ki. A kell6
bizonyoss6g magas fokri bizonyoss6g, de nem garancia affa, hogy a Magyar Nemzeti
Konywizs gillati Standardokkal dsszhangban elvegzett kdnyvvizsgdlat mindig feltdrja az egyebkent
l6tez6ldnyeges hib6s 61lit6st. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csa16sb61 vagy hibab6l, 6s ldnyegesnek
minosiilnek, ha dsszerti lehet az a vdrakozhs, hogy ezek onmagukban vagy egyiittesen
befoly6solhatjdk a felhaszn6l6k adott dves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasdgi AotltOseii.
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Egy, a Magyar Nemzeti Kcinyvvizsgillati Standardokkal dsszhangban elvdgz6sre keriil6
konywizsgillatnak a rdszek6nt szakmai megit6l6st alkalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok
fenn a konyvvizsgillat eglsze sor6n.

Emellett:
- Azonositom 6s felm6rem az 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s

illitdsainak kocktuatait, az ezen kockinatok kezel6s6re alkalmas kcinyvvizsg6lati elj6r6sokat
alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint vdlem6nyem megalapozhshhoz elegendo 6s megfelel6
konywizsgSlati btzonyit6kot szerzek. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hibSs illlitds fel nem tirfus|nak
kockizata nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csalds mag6ban foglalhat <isszej6tsz6st,
hamisit6st, sz6nd6kos kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

- Megismerem a konyvvizsgillat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdekdben, hogy
olyan kcinyvvizsg6lati elj6r6sokat tervezzek freg, amelyek az adott koriilm6nyek k<izott
megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a T6rsas6g belso kontrollj6nak hat6konys6gara vonatkoz6an
vdlem6nyt nyilvdnitsak.

- Ert6kelem avezetds 6ltal alkalmazott szftmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s 6ltal k6szitett
sz6mviteli bec sldsek 6s kapcsol6 do kdzzdtdtelek 6 sszenisdg6t.

- Kdvetkeztetdst vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds reszerol a vdllalkoz6s folytatSs6nak
elv6n alapul6 szdmvitel alkalmazdsa, valamint a megszerzett konywizsgSlati bizonyitek alapjin
alrl6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalanshg olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a T6rsas6g v6llalkoz6s folyatfusdra valo
k6pessdg6t illet6en. Amennyiben azt a kdvetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 611

fenn, ftiggetlen kdnywizsgilloijelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az 6ves besz6mol6ban
l6vo kapcsol6d6 kdzzdtdtelel<re, vagy ha a kdzzetetelek e tekintetben nem megfelel6ek,
min6 sitenem kell v6lemdnyemet.
Kovetkeztet6seim a ftiggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsem d6tum6ig megszerzett konywizsgillati
bizonyit6kon alapulnak. Jcjvobeli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjhk azt, hogy a
T6rsas6g nem tudja av|llalkozdst folytatni.

- Ertdkelem az eves beszdmol6 6tfog6 prezent6l6s6t, felepites6t 6s tartalmilt, bele6rtve akiegdszit6
mell6kletben tett kdzzeteteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves besz6mol6ban teljesiil-e
az alapttl szolg6l6 tigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Kommunik6lom az irdnyit6ssal megbizott szem6lyek fe16 - egy6b k6rd6sek mellett - a
konyvvizsgillal tervezett hat6kdr6t 6s titemez6sdt, a konyvvizsgillat jelent6s megilllapitSsaiq
beledrtve a T6rsasiig 6ltal alkalmazott belso kontrollnak a kcinywizsgdlatom sor6n 6ltalam
azonosftott jelent6s hi6nyoss6gait is.
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