
FUGGETLEN KoNYVVIZSGALoI JELENTES

A D6l-Pest Megyei Yizikdzmfi Szolg6ltat6 Zrt
(sz6khely: 2360 Gy6l, K6r'osi rit 190., star.sz6mjel:23967531-3600-1 74-73, cj: 13-10-041281)

r6szv6nyeseinek

V6lem6ny

Elv€,geztem a D6l-Pest Megyei YizikdzmlJ Szolg6ltat6 Zrt, c€gSegyzdkszdm 13-10-041281 ("a
T6rsas6g") 2017. 6vr 6ves besz6mol6jdnak konyvvizsgdlatlt, amely 6ves beszdmol6 a 2017.
december 31-i foldul6napra kdszitett mdrlegbol - melyben az eszkozdk 6s forr6sok egyez6
v6giisszege 14.632,812 eEt, az ad6zott eredmdny 19.565 eFt nyeresdg -, 6s az ugyanezen
idoponttal vlgzodo i.izleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a szlmvrteli politika
jelent6s elemeinek osszefoglalds6t is tartalmaz6I<tegdszitS mell6kletb6l dll.

V6lemdnyem szelint a rnell6kelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a T6rsasdg2017.
december 31-6n fenn61l6 vagyoni 6s pdnzijrgyi helyzetdr6i, valamint az ezen id6ponttal v€,gzodo
iizleti 6vre vonatkoz6 jovedelmi helyzet6r6l a Magyarorszdgon hat6lyos, a szdmvitelrSl sz6l6 2000.
6vi C. torv6nnyel osszhangban (a tovdbbiakb ar7'. ,,sz6mviteli torv6ny").

A v6lem6ny alapja

Konyvvizsg{latomat a Magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardokkal dsszhangban 6s a
konyvvizsg6latra vonatkoz6 -Magyarorszdgon hatdlyos - torv6nyek 6s egydb jogszab6lyok alapj6n
hajtottam v6gre. Ezen standardok dftelmdben fenndll6 felel<iss6gem b6vebb lefuls6tjelent6sem ,,A
konyvvizsg6l6 6ves besz6rnol6 konyvvizsgdlat66rL val6 felel6ss6ge" szakaszatarLalmazza.

Fi.iggetlen vagyok a t6rsasdgt6l a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hat6lyos jogszab6lyokban 6s a
Magyar Konlvvizsgdl6i Kamala ,,A kdnyvvizsg6l6i hivat6s magatart6si (etikai) szab6lyau6l 6s a
fegyelmi elj6r6sr61 sz6l6 szab6lyzata"-ban, valamint az ezekben nert rcndezett k6rd6sek
tekintetdben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testi.ilete 6ltal kiadott ,,K6nyvvizsg6l6k Etikai
K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint,6s megfelelek az ugyanezen norrndkban
szerepl6 tovdbbi etikai eloirdsoknak is.

Meggyozoddsem, hogy az lltalam megszelzett konyvvizsgllatrbrzonyitdk elegend6 6s megfelelo
alapot nyfjt v6lern6nyemhez.

Figyelemfelhiv6s

Felhivom a figyehnet a:rr4 hogy a DPMY Ztt, 6s a r6szv6nyes onkorm6nyzatok kozotti
elsz6moldsok kovetkezt6ben a tafioz\s- 6s kcivetel6s6llomdny srilya 6s hat6sa a besz6mol6ban
jeient6s, 6s ezek kozottjelent6s osszegti, 6vek 6ta 6thriz6d6 tdtelek is vannak.
A felek kozott fenndll6 kolcsonds tartoz6sok 6s kovetel6sek elsz6mol6s6t a tisztdbb, 6tl6that6bb
vagyoni hely zet megteremt6se 6rdek6ben miel6bb szriks 6ges megtenni.
V6lem6nyem nincs mincisitve e k6rd6s vonatkoz6s6ban,
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Felhivom a figyelmet ana, hogy a2017 . december 31-i fordul6napon arlszvdnyes onkorm6nyzatok
fe16 kimutatott nett6 kdtelezetts6g a sajdt t6ke osszeg6t l6nyegesen meghaladja. Osszege a k6toldahi
polg6rjogi megdllapoddsok kovetkezt€ben csokken<!, azonban akteglszito mell6kletben a m6rlegen
kiviili t6telek kcjzott feltiintetdsre keriilt a halasztott eszkozhasznllatr dij dsszege,
A rdszvlnyes onkotm6nyzatok 6s a DPMY Zr1. kozott l6trejdtt hat6lyos b6rleti-iizemeltet6si
szerzod6sek, valamint a vagyonkezel6si szenodds a szolgl\tat6si dijak dltal nem fedezett fizet6si
kotelezetts6geket l6nak a DPMV Zrt-rc, amelyeknek a Zrt. v1ltozatlan felt6telek mellett nem lesz
k6pes eleget tenni.
V6lem6nyem nincs minosftve e k6rdds vonatkozds6ban.

Egy6b k6rd6sek

A kdzgytil6s el6 te{esztett 6ves besz6mol6r6l 2018. mdrcirs 27-i d6tummal konyvvizsg6l6i
v6lemdnyt adtam ki, a forduldnap ut6ni esem6nyek hatdsait ezen id6pontig vizsg6ltam meg, A
kozgyril6s az el6terjesztett €ves beszdmol6t 2018. mdjus 23-6nvdltozatlan formdban j6vihagyta, az

ad6zott eredm6ny nem vdltozott.

Egy6b inform6ci6k: Az iizleti jelent6s

Az egy6b informdci6k a D6l-Pest Megyei Yizlkozmi Szolgdltat6 Zrr 2011 . 6vi iizleti jelent6s6bol
611nak. A vezet6s felelcjs azizletijelentdsnek a sz6mviteli tdrvdny, illetve egy6b rn6s jogszab6ly
vonatkoz6 elofrdsaival cisszhangban tortdn6 ek6szit6s6€rt A fi.iggetlen kdnywizsg6I6ijelent6sem
,,V6lem6ny" szakaszilbar M 6ves besz6mol6ra adott v6lem6nyem nem vonatkozik az izleti
jelent6sre.

Az 6ves besz6mo16 lltalam vlgzett konyvvizsg|latdval kapcsolatban az 6n feleloss6gem az izlett
jelent6s 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak rn6rlegel6se, hc,gy az iz\eti jelent6s l6nyegesen
ellentmond-e az 6ves besz6mol6nak vagy a konyvvizsgdlat sordn szerzett ismereteimnek, vagy
egy6bkdnt rigy trinik-e, hogy az llnyeges hib6s 6llit6st tarralmaz, Ha az elvdgzett munkdm alapjdn
arla a kovetkeztet6sre jutok, hogy az egy€b informdci6k l6nyeges hib6s 611it6st tutalmaznak,
koteless6gem err61 ds a hib6s lllitas jelleg6r6l jelent6st tenni.

A szdmviteli torvdny alapjdn az €n feleloss6gem tovdbbl annak megft6ldse, hogy az iizleti jelent6s a

sz6mviteli torudny, illetve egydb m6s jogszab6ly vonatkoz6 eloirdsalal osszhangban van-e, 6s

err6l, valamrnt az izletrjelent6s 6s az 6ves besz6rnol6 osszhangjdr'61 v61em6ny nyilvdnft6sa.

V6lemdnyem szerint a Ddl-Pest Megyei Yizikozmi Szolg6ltat6 Zrt 2017. 6vi iizleti jelent6se
ninden l6nyeges vonatkozdsban cjsszhangban van a D61-Pest Megyei Yiztkozmi SzoIg6ltat6 Zrt.
20Il . 6vt 6ves besz6mol6j6val 6s a sz6mviteli tdrv6ny vonatkoz6 el6irdsaival.

Az izleti jelent6sben m6s jellegii l6nyeges ellentmondds vagy l6nyeges hib6s 6llitds sem jutott a

tudomdsomra, igy e tekintetben nincs jelentenival6m.

Egy6b inform6ci6k: A szdmviteli sz6tv6lasztds alkalmaz6sa

Elv6geztem a D6l-Pest Megyei Yizikozmi Szolgdltat6 Lfi. melldkelt 20I'7. 6vr 6ves
beszdmoldj6hoz kapcsol6d6, 2077. december' 31-i fordul6napra vonatkoz6 rndrleg ds
eredm6nykimutatdsdgazattbontds6nakdtvililgit1sflt.
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A vezetds fe1e16s azdrt, hctgy a szdmvrteh szdtv1Iaszt6s sor6n a beszdmol6ban bemutatott adatok a
sz6mviteli tolv6nnyel 6s a Magyarorsz6gon elfogadott 6ltal6nos sz6mviteli elvekkel, valamint a
v iziko zmi-s zol g6ltatdsr6l s z6i6 j o gs zab 6lyokkal o s s zhan gb an 61lj an ak.
A vezet6s felel6s avuikozmi-szolglltatdsi 6gazatr tev6kenys6geire olyan elkiiloniilt nytlv6ntartdst
vezetnr, amely biztositja az egyes tevdkenys6gek 6tI6that6sdgdt, a diszkrimin6ci6mentess6get,
tov 6bb 6 kiz 6r j a a kere s ztfin ans zir o z6st ds a v ers enlt o r zit6st.

A D61-Pest Megyei Yizikozmii Szolgdltat6 Zrt. avizikozmi-szolg6ltat6sr6l s2616 201I. 6vt CCD(.
toru6ny 49.$-a, valamint annak egyes rendelkez6seinek vdgrehajt6s6r6l sz6l6 5812013. (n.21)
korm6nyrendelet 91-94.$-aiban foglaltak alapjfn az enged6lykdteles tevdkenysdgek 6s a
mdsodlagos tevdkenys6 g pdnzijgyr kimutat6sait akiegdszito metldkletben szerepeltette.
A szdmviteli szltvillasztds az engeddlyes vizlkdzmi-szolg6ltat6si ilgazati tevdkenys6geket
iv6viz-6gazat, szennyviz-6gazat valamint a m6sodlagos tev6kenys6geket (osszevontan) ddntette.
A konyvvizsg6l6 felel6ss6ge annak rnegitdl6se, hogy a vizikdzmi-szolglltat6 6ltal kidolgozott 6s
alkalmazott sz6rnviteli szdtv|laszt6si szab6lyok biztositjdk-e a vizikozmii-szolglltat6 izletilgat
kozotti keresztfinan szir oz6s-mentess6get.
Az 6tvil6git6s alapj6n nem jutott tudom6somra olyan t6ny, amely azt jeIezn6, hogy a D61-Pest
Megyei Yizikozn.i Szolg6ltat6 Zrt. elkiitoniilt on6ll6 tevdkenys6gi m6rlegei 6s

eredmdnykimutatdsai neln megfelel6 sz6mviteli szdtvillaszt6si szabdlyok kidolgozds6val 6s

akalmazilsdval kdsziiLltek volna, valamint az egyes izletdgak kozott keresztfinanszirozdst tenndnek
lehetov6.

A vezet6s 6s azirilnyitdssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves besz6mol66rt

A vezet6s felel6s az €ves beszdmol6nak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban tort6n6 6s a val6s
bemutat6s kovetelmdny6nek megfelelo ek€szit€s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a
vezet6s sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetdv6 vdljon az akdr csaldsb6l, ak6r hib6b6l ered6
l6nyeges hib6s 611it6st61 mentes 6ves besz6mol6 elkdszit6se.

Az dves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezet6s felel6s azdn, hogy felm6rje a T6rsas6gnak a
vdllalkoz6s folytatds6ra va16 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kdzzdtegye a
v6llalkoz6s folytat6s6val kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezetls felel a vdlTalkoz6s
folytatds6nak elvdn a1apu16 6ves beszdmol6 osszeillitdsfllrt. A vezet6snek a v6IIakoz6s
folytat6s6nak elv6bSl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 6w6nyesril6sdt eltdr6 rendelkez6s nem
akadillyozza, illetve a v6llakoz6si tevdkenyslg folytatils6nak ellentmond 6 tdnyez6, kdliilm6ny nem
6ll fenn.

Az ftilnyit6ssal megbizott szemelyek felel5sek a T6r-sas6g p6nziigyi beszdmoldsi folyamat6nak
feliigyelet66rl.

A kiin yvvizsg6l6 6 ves besz6mol6 k-iinyv vizs g 6lat66rt val6 felel 6s s6ge

A kcrnyvvizsg6lat sordn c6lom kello bizonyossdgot szereznian6l, hogy az 6vesbesz6mol6 eg€sze
nem taftalmaz akdr csal6sb6l, ak6r hibdbdl ered6 l6nyeges hib6s illlitdst, valamint az, hogy ennek
alapj6n a v6lern6nyemet taftalmaz6 fiiggetlen konyvvizsgdl6i jelent6st bocs6ssak ki. A ke116
bizonyossd-e magas fokri bizonyoss6g, de nerrr garancia anu hogy a Magyar Nemzeti
Konyvvizsg6lati Standardokkai dsszhangban elv6gzett konlvvizsg6lat rnindig feltiqa az egydbklnt
Iltezo l6nyeges hibds 611it6st. A hibds dllit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek
nrin<isiilnek, ha 6sszerii lehet az a v6rakoz6s, hogy ezek onmagukban vagy egyi.ittesen
befolydsolhatjdk a felhaszn616k adott 6ves beszdmol6 alapj6n meghozott gazdasdgt dcint6seit.
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A Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardok szerinti konyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai
megit6l6st alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Tovdbb6:
- Azonosftom 6s felmdrem az 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges

hib6s 6ltitdsainak a kockdzata;t, kialakitom ds v6grehajtom az ezen kockdzatok kezel6sdre
alkalmas konyvvizsg6lati eljdrdsokat, valamint elegend6 6s rnegfelel6 konyvvizsg6lati
brzonyitlkot szerzek a v6lemdnyem megalapozdslttoz. A csaldsb6l ered6 l6nyeges hibds
6llit6s fel nem t6r6sdnak a kockdzata nagyobb, mint a hibdbdl eredo6, mivel a csal6s
magdban foglalhat osszejdtsz6st, hamisitdst, szand6kos kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat,
vagy a belsci kontloll feiiilir6s6t.

- Megismerem a konyvvtzsgillat szempontjdb6l relev6ns belso kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan konyvvizsg6latr elj6t6sokattewezzek meg, amelyek az adott koriilm6nyek kozott
megfelel6ek, de nem az6rI, hogy a T6rsas6g be1s6 kontrollj6nak hat6konys6gdra
vonatkoz6 an v6lern6nyt nyilv6nits ak.

- Ert6kelem a vezet€.s 6ital alkahnazott szdmviteli politika megfelelos6gdt 6s a vezetds 6ltal
kdszitett s z6mviteli b ecsl6sek 6s kapcs o16 d6 ko zz6t6telek 6s s zenis 6 g6t.

- Kovetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezetds rdszlrol a vlllakozds
folytatds6nak elv6n alapul6 6ves besz6mol6 ossze6llft6sa, valamint a megszerzett
konyvvizsgilatr btzonyrtlk alapjdn arr61, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan
esem6nyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelentos k6ts6get vethetnek fel a

Tdrsas6g vdllalkoz6s folytat6s6ra val6 k6pess6g6t illet6en. Amennytben azt a kovetkeztet6st
vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, ftiggetlen konyvvizsgll6i jelentdsemben
fel kell hivnom a figyelmet az €ves beszdmol6banllvo kapcsol6d6 kozz€tdtelekle, vagy ha a
kozz€tdtelek e tekintetben nem megfeleloek, minositenem kell v6lem6nyernet.
Kovetkeztet6seim a ftiggetlen konyvvizsgdl6i jelent6sem d6turn6ig megszerzett
konyvvizsglIati btzonyit6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy feltdtelek azonban
okozhatj6k azt,hogy a T6rsas6g nem tudja av1llalkozdst folytatni.

- Ertdkelem az 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutat6s6t, fellpitdslt ds tartalm6t, bele6rtve a
ktegdszit6 mell6kletben tett kozzltlteleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves
besz6mol6ban teljesiil-e az alaptl szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek va16s bemutatdsa.

- Az irdnyitdssal megbizott szem6lyek tudom6s6ra hozom - egydb k6rd6sek mellett - a

konyvvizsg6lat tervezett hat6kor€t 6s iitemez6s6t, a konyvvrzsg6latjelent6s rnegdilapft6sait,
bele6rtve a T6rsas6g 6ltal alkalmazott be1s6 kontrollnak a konyvvizsg6latom sor6n 6ltalarn
azonositott j elent6s hidnyos s 6gait is, ha voltak ilyenek.
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