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a XIII. Keriileti Kdzszolgillta.t6 Z rtktiriien Miiktid6 R6szv6ny.t6rsasdg

tulajdonos6nak

V6lem6ny

Elvdgezttik a XIII. Kerfileti Kdzszolgriltatd Zdrtkiiriien Miikddd Riszvinytdrsasdg (Szekhelye: ll3l.
Budapest, B6ke u. 65, Cg. 01-10-042850) (,.a T6rsasng) 2018. 6vi 6ves beszimol6j6nak

k6nywizsgilatit, amely dves beszimol6 a 2018. decemher 31-i fordul6napra khzitett merlegbdl -
melyben az eszkAzdk is forrdsok egezd veg sszege 2 7ll 013 E Ft, az adtizott eredmdny 146 144 E Ft
(nyereseg) -, 6s az uryanezen id<iponttal v6gzod6 tizleti 6\,re vonatkozo eredm6nykimuta?isb6l, valamint a

szimviteli politika jelent6s elemeinek dsszefoglatlsrit is t arlalmaz6 kieg1szit6 mell6klethil rill.

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt 6ves beszimol6 megb2hat6 es val6s k6pet ad a Tdrsas6g 2018.

december 3l-en fennill6 vagroni 6s p"orii5, helyzet6rfl, valamitt az ezon id6ponttal vegztrd6 iideti
6ue vonatkoz6 jtivedelmi hellzet6dl a Magramrszigon hatrllyos, a szimvitelr6l szil6 20fi). 6vi C.

ttirv6nnyel dsszhangban (a tovribbiakban:,pzimviteli ttirv6ny").

A v6lem6ny alapja

Kiinyrvizsg6latunkat a Maryar Nemzeti KitnywizsgAlati Standardokkal osszhangban 6s a
kOnywizsgrllatra vonatkoz6 - Maryaronz6gon hatilyos - t6rv6nyek 6s egz6b jogszabrilyok alapj6n

hajtottuk v6gre. Ezen standardok 6rtelm6ben fenndll6 felel6ss6gtink b<ivebb leinis6t jelent6siink ,l
kbnywizsgdl| eves beszirnol6 kbrlurizsgilatddrt val6felel4ssdge" szakaszatartalmazza-

Fiiggetlenek vag,unk a trlrsasi66l a vonatkoz6, Maryarorszigon hat6lyos jogszabdlyokban 6s a Maryar
K<in1,rruizsg6l6i Kamara .A k<inywizsgil6i hivatris magatartiisi (etikai) szab6lyair6l 6s a feryelmi
eljrinisr6l sz6l6 szabitlyzavl lban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkdzi

Etikai Standardok Testtilete Sltal kiadott ,Kdnywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA Kodex-ben)

foglaltak szerint, 6s megfeleliink az uryanezen normdkban szerepl6 tov6bbi etikai el6inlsoknak is.

Megry6z<id6sunt hory az iltalunk megszerzett kdnywizsgilati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot

nyujt v6lem6nytinkh6z.

Egy6b informrici6k Az iizleti jelent6s

Az egydb informrici6k a XIII. Keriileti Kdzszolgeltat6 Z rtkdrfien Miik<ido R6szv6nltrirsasSg 2018.

6vi iizleti jelent6sdb6l 6llnak. A vezetds felel6s az iizleti jelent6snek a szimviteli t6rv6ny, illetve egy6b

mris jogszab6ly vonatkoz6 el6irrlsaival dsszhangban tdrt6n6 elk6szitds66rt. A fiiggetlen kdnyvvizsgtiLl6i
jelent6siink ,,V6lemdny" szakaszdban az 6ves besziimol6ra adott v6lemdnyiink nem vonatkozik az

iizleti jelent6sre.

Az dves beszimol6 rlltalunk v6gzett kdnywizs g|latilal kapcsolatban a mi felelSss6giink az nzle/.i
jelent6s iitolvasesa ds ennek sorin annak m6rlegel6se, hogy az tizleti jelent6s ldnyegesen ellentmond-e

az 6ves besz6mol6nak vagy a kd,nywizsgiiLlat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egy6bk6nt igy
tiinik-e, hogy az l6nyeges hibris rillitrist tartalrrraz. Ha az elvdgzelt munkiink alapj6n ana a

kdvetkeaet6sre jutunk, hogy az egydb informici6k l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaznak, k<iteless6giink

err6l 6s a hibris 5llitis jelleg6r6l jelent6st tenni.
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A sz6mviteli tdrv6ny alapj6n a mi felel6ss6giink tovibb6 annak megitel6se, hogy az tizleti jelent6s a

szlmviteli tdrv6ny, illetve egy6b mes jogszab6ly vonatkoz6 eloiriisaival risszhangban van-e, 6s err6l,
valamint az iizletijelent6s 6s az 6ves beszimol6 dsszhangj616l v6lem6ny nyilvanita6a.

V6fem6nyiink szerint a XIII. Keriileti K0zszolgiitat6 Z rtkdriien Miik6d6 R6szv6nyt6rsas6g 2018. ivi
iizleti jelent6se minden l6nyeges vonatkozisban <isszhangban van a Xlll. Keriileti Kdzszolgiltat6
Z{rtkdruen Miikdd6 R6szv6nyt6rsas6g 2018. 6vi 6ves beszimol6jiival 6s a szimviteli tdrvdny
vonatkoz6 elSiriisaival- Mivel egy6b m6s jogszabily a TdLrsaseg szemira nem ir el6 tovibbi
kdvetelmdnyeket az iizleti jelent6sre, ez6rt e tekintetben nem mondunk v6lem6nyt.

Az tzleti jelent6sben mds jellegii l6nyeges ellentmondils vagy l6nyeges hib6s rillit6s sem jutott a

tudomiisunkra, igy e tekintetben nincs jelentenival6nk.

')

A vezet6s 6s az ir6nyitissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszimoki6rt

A vezet6s felel6s az 6ves besz6mol6nak a szimviteli tdrvdnnyel iisszhangban tdrtdn6 6s a val6s
bemutatrs kdvetelm6ny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a

vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 viljon az ak6r csal6sb6l, akrir hibrib6l ered6 l6nyeges

hibris rillitrist6l mentes 6ves beszimol6 elk6szit6se.

Az 6ves besz6mol6 elk6szit6se soriln a vezet6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a T6rsas6gnak a vdllalkozis
folyatiisiira val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kdzz'tegrc a villalkozis folytatris6val
kapcsolatos informrici6kat, valamint a vezet6s felel a v6llalkozis folytatr466nak elv6n alapul6 6ves

beszimol6 6ssze6llit6sri6rt. A vezet6snek a villalkoziLs folytatrisrinak elv6b6t kell kiindulnia, ha ennek

az elvnek az 6rv6nyestl6s6t elt6ro rendelkez6s nem akadilyozza, illewe a vrillalkozasi tev6kenys6g

foly.tatrisrinak ellentmond6 t6nyezo, k<iriilm6ny nem 6ll fenn.

Az irinyit6ssal megbizott szem6lyek felekisek a Tirsas6g p6nzilgyi beszimol6si folyamatiinak
feliigyelet66rt.

A ktinywizsgril6 6ves beszimoki kdnyrwizsgilat66rt vali felel6ss6ge

A kdnywizsgrilat sor6n c6lunk kell6 bizonyossiigot szerezni an6l, hogy az 6ves beszdmol6 eg6sze

nem tartalmaz akrir csal6sb6l, akrir hibib6l ered6 l6nyeges hib6s illittst, valamint az, hogy ennek

alapjln a v6leminyiinket tartalmaz6 fiiggetlen ktinywizsgtil6i jelentdst bocsessunk ki. A kell6
bizonyossig magas fokri bizonyossig, de nem garancia arra, hogy a MagJar Nemzeti Krinylvizsg6lati

Standardokkal osszhangban elv6gzett krinlwizsgrilat mindig feltrirja az egy6bkdnt l6tez<i l6nyeges

hibris rillitrist. Ahibas 6llit6sok eredhetnek csal6sb6lvagy hib6b6l,6s l6nyegesnek minristilnek ha 6sszerii

lehet az a vilrakozis, hogy ezek dnmagukban vagy egyiittesen befolyisolhatjrik a felhasm6l6k adott

6ves besz6mo16 alapjrin meghozott gazdas:igi dtint6seit.

A Maryar Nemzeti Kiinywizsgrilati Standardok szerinti kdnywizsgllat eg6sze sorin szakmai megit6l6st

alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tovibb6:

o Azonositjuk 6s felm6rjiik az 6ves besz6mol6 akr4r csaftisb6l, ak6r hibrib6l ered6 l6nyeges hibris

6llit;isainak a kockilzatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen kockizatok kezelis6re alkalmas

kony,rrvizsg6lati eljerfsokat, valamint elegendci 6s megfelel6 kdnywizsgrilati bizonyit6kot
szerztink a v6lem6nyiink megalapozis6hoz. A csakisb6l ered6 l6nyeges hibrls illiris fel nem

t:irasiLnak a kockiizata nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a csalis mag6ban foglalhat
6sszei6tsz6st, hamisitrist, szind6kos kihagyisokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll
feliil ir:is6t.

o Megismerjiik a k6nywizsgilat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy

olyan kcinyvvizsg6lati eljrinisokat tervezziink meg, amelyek az adoll koriilm6nyek kdzdtt
megfelefuiek, de nem az6rt, hogy a T6rsasiig bels6 kontrolljriLnak hat6konysiigiira vonatkoz6an

v6lem6n)t nyi lvAnitsunk.
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Ert6keljtik a vezet6s rltal alkalmazott szimviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s eltal
k6szitett szimviteli becsldsek 6s kapcsol6d6 k6zz6t6telek isszenis6g6t.

KOvetkeaet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6r6l a villalkoz-ls folyat:isrinak
elv6n alapul6 6ves beszirnol6 iisszerillit6sa, valamint a megszerzett kdnywizsgrilati bizonyitik
alapjhn arr6l, hory fennrill-e l6nyeges bizonyalansig olyan esem6nyekkel vary felt6teleklel
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a T6rsas6g v6llalkozis folyatisrira val6
kipess6g6t illet6en. Amennyiben azt a kdvetkeaet6st vonjuk le, hogy l6nyeges bizon)'talans6g
rill fenn, fiiggetlen kdnywizsgril6i jelentdsiinkben fel kell hivunk a figyelmet az 6ves
beszimol6ban l6vo kapcsol6d6 kSzz6t6telekre, vagy ha a k6zz6t6telek e tekintetben nem

megfelel6ek, minSsiteniink kell v6lemdnyiinket. Kdvetkeztet6seink a ftiggetlen kdnyvvizsg6l6i
jelent6stink dritumriig megszerzett kdnyvvixgrilati bizonyftdkon alapulnak. Jdv<ibeli esem6nyek
vagy felt6telek azonban okozhatj:ik aa, hogy a Trirsasrig nem tudja a viillalkozist folyatni.

Ilrt6keljiik az 6ves beszimol6 ritfog6 bemutatrisat, fel6pit6sdt 6s tartalmat, bele6rtve a kieg6szito
mell6kletben tett kdzzet6teleket, valamint 6rt6keljiik azt is, hory az 6ves beszimol6ban teljestil-
e az alapul szolg6l6 tiryletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Az ininyitrissal megbizott szem6lyek tudom6s6ra hozzuk - ery6b k6rdesek mellett - a kdnywizsgrilat
tervezett hat6kdret es tilemezes6t, a k<inywizsg6lat jelent6s megrillapitisait, beleerwe a Trirsasig
riltal alkalmazott bels<i kontrollnak a kOnywizsgilatunk sorin iltalunk azonositott jelent6s

hiriayossigait is, ha voltak ilyenek. A XIII. Kertileti K6zszolgiiltat6 Zirtkdnien Miik<td6
R6szv6nytirsasignril a k0nywixg6lat sor6n nem azonositottam ilyen jellegri hirinyossrigokat.

Budapest, 2019. dprilis 25
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