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Dunavarsány Város Onkormányzatának
Pol ármestere

2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsa dunavarsan . hu
S 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056

www. dunavarsan . hu

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onlmrmányzata Képviselö-testületének

2022. május 10-ei rendes, nyílt ülésre

Hiv. szám: DV/5548/2022. Tárgy: Javaslat a Dunavarsányi Tiszta Viz Kft. 2021. évi
beszámolójának elfogadására

A Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. elkészítette és megküldte a Képviselö-testület számára az elmúlt
évröl szóló beszámolóját, amelyjelen elöterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az elkészített beszámoló alapján a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozatí avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Dunavarsányi Tiszta Víz Kft. jelen
határozat meghozatalát segitő előterjesztés meIléMetét képező 2021. évi mérlegét, eredmény-
kimutatását, illetve annak kiegészítő mellékletét megismerte, és a Dunavarsányi Tiszta Vi'z Kft.
2021. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készftette: dr. Kiss István aljegyzo

Melléklet: 2021. évi beszámoló

Dunavarsány, 2022. május 3.
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Cégjegyzék szám

Dunavarsányi Tiszta Víz Kft
2336. Dunavarsány, Osz u. 7.

EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Könywizsgálő által nem hitelesített

A beszámolási időszak kezdete: 2021. 01. 01

Az egyszerűsített éves mérleg fordulónapja: 2021. 12.31

Kelt: Dunavarsány, 2022. április 22.

P. H.

DUNAVARSANYI
TISZTA VÍZ KFT.
2336 Dunavarsany. Osz u. 7.
Adószám: 10885664-2-13
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Dunavarsányi Tiszta Viz Kft

2336 Dunavarsány Osz utca 7

KSH-szám: 10885664-3700-113-13

Cégjegyzékszám: 13-09-067648

MÉRLEG 'A . 2021.
Időszak: 2021. 01. 01. -2021. 12. 31.

Megnevezés

Eszközök

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszkézök

I. Készletek

II. Követelések

III. Ertékpapirok

IV. Pénzeszközök

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen

Források

D. Saját tőke

I. Jegyzett töke

II. Jegyzett, de még be nem fizetett töke (.)

III. Tőketartalék

IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék

VI. Értékelési tartalék

VII. Adózott eredmény

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások

Források összesen

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátám sztva.

Dunavarsány, 2022. 04. 22. \
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Módosítás
eFt

Tárgyév
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Avállalkozóképvsel tére jogosult láirasa

DUNAVARSÁNYI
TISZTA VÍZ KFT.
2336 Dunavarsány. Osz u. 7.
Adószám; 10885664-2. 13



Dunavarsányi Tiszta Víz Kft

2336 Dunavarsány Osz utca 7

KSH-szám: 10885664-3700-113-13

Cégjegyzékszám: 13-09-067648

EREDMÉNYKIIVIUTATAS 2021.
(összköltség eljárás)

Időszak: 2021. 01. 01. -2021. 12. 31.

Megnévezés

I. Értékesftés nettó árbevétele (01+02)

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+.03+04)
III. Egyéb bevételek

IV. Anyagjellegű ráforditások (05+06+07+08+09)
V. Személyijellegű ráforditások (10+11+12)
VI. Értékcsökkenési lefrás

VII. Egyéb ráfordítások

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(1+-11+III-IV-V.VI-VII)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
IX. Pénzügyi müveletek ráfordításai

(18+19+20+21+22)

B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)

X. Adófizetési kötelezettség

D. Adózott eredmény (+-C-X)

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátám ztva.

Dunavarsány, 2022. 04. 22.
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A vállalkozó ké vis lelérejogasujlaláfrása

DUNAVARSANYI
TISZTA VÍZ KFT.
2336 Dunavarsány. Osz u. 7.
Adószám; 10885664.2-13
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Dunavarsányi Tiszta Víz Kff
2336 Dunavarsány, Osz utca 7.

Adószám: 10885664-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-067648
KSH-szám: 10885664-3700-113-13
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KIEGESZITO MELLEKLET

2021. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

A kozzéfett adatok konywizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Dunavarsány, 2022.04.22.

DUNAVARSANYI
TISZTAVÍZKFT.
2336 Dunavarsány. Osz u. 7.
Adószám:1B885664.2-13

cégsze ű láírás



Kiegészítő melléklet Dunavarsányi Tiszta Viz Kft

Altalános rész

A Dunavarsányi Tiszta Viz Kft tevékenységét 1993. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: A társaság főtevékenysége: Szennyvíz gyűjtése, kezelése.

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 6000 ezer Ft.

Székhelye: 2336 Dunavarsány, Osz utca 7.

A társaság tulajdonosai a mérieg fordulónapján:
Dunavarsány Város Onkormányzata
Aporka Község Onkormányzata
Majosháza Község Oakoimányzata
Resonator Kft
Acs Sándor

Ké viseletre 'o osult:
--.>-.; ^ '.,... ;.. IÉiy"",.... ... ^.aW^ ,..,...

Ácsné Dan i Ilona 2132 Göd, Re ős utca 20.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.
A külső szolgáltató neve: Optimaltax Consulting Kft, elérhetősége: 1105 Budapest, Diász utca 3/D.
1. emelet 6.
Regisztrált fnériegképes könyvelő neve: Szabóné Bere Erzsébet. Regisztrációs száma: 1 96655.

A vállalkozásnál a könywizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könywizsgáló nem
ellenőrizte.

A mérleglcészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2022. 01.31 .

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

A 2021. üzleti évről készített éves beszámolót a fordulónapon hatályos 2000. évi C. törvény, valamint
ezzel összhangban mindenkor módosított számviteli politikánk, és értékelési szabályzatunk alapján
állítottuk össze. A beszámoló fordulónapját követően bekövetkezett események és a
rendelkezésünkre álló információk alapján, nem indokolt az értékelési elvek módosítása,
ebből következöen a 2021. évi üzleti tevékenységünkről készített éves beszámolót a vállalkozás
folytatásának elve szerint állítottuk össze.

Mindazon által nem zárható ki, hogy a COVID19-vírus által előidézett járvány következtében a
cégbejegyzésünlc szerinti illetékes hatóságok, országos irányító szervek által hozott



Kiegészítő melléklet Dunavarsányi Tiszta Víz Kft

intézkedések következtében vállalkozásunk alkalmazkodni kényszeriil a kritikus helyzetek miatt
bevezetett szabályozásokhoz, ami a számviteli becslések és értékelési elvek megváltoztatásához
vezethet ajövöben.

Számviteli politika

A vállalkozás számviteli politíkajának összeállításakor fígyelembe vette a számviteli törvény
alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozásjelenlegi vagyoni
és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján ajövőberú tervek is kirajzolódnak.

Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettös könywitel rendszerében vezeti. A könyvelésre lciadott számlacsoportokat,
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze.
A számlatíikör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény
előírásai szerint vezesse.

A felmeriilt költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5, számlaosztály
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak.
A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csölAentve mutatja ki.
Az 1. sz. mellékletben található.

A tárgyi eszközoket beszerzési áron az amortizációval csölíkentve mutatja ki.
Az 1. számú mellékletben található.

Értékcsölíkenési leírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fízikai és erkölcsi avulása, az egyéb köriümények és a tervezett maradványérték
fígyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában törtémk.
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje ftiggvényében lineáris
leírást alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100. 000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékűjogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben
elszámolásra keriil. Eliben az esetben az értékcsöldcenési leírást tervezni nem kell.

Nemjelentős maradványérték:
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha
az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálliató értéke valószínűsíthetően nem haladja
meg a 100 ezer Ft-ot.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározójelentöségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra



Kiegészítő melléklet Dunavarsányi Tiszta Víz Kft

keriilő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) fígyelembe vett köriilményekben (az
adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható
maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés
megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszeríisített hatása a kiegészítő mellékletben
bemutatásra kerül.

Terven felüli értélecsökkenést kell az immateriálisjószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor,
ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében
rendeltetésénelc megfelelően nem használható, illeh'e használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak koriátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik,
illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékénelc könyv szerinti értéke - a
jövőbeni gazáasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása
következtében - tartósan és jelentősen meghaladja armak piaci értékét (a várható megtériilésként
meghatározott összeget).
A terven felüli értékcsöklcenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi
eszíöz, a beruházás hasznáUiatóságának megfelelő, a mérlegkészitéskor érvényes (ismert) piaci
értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzík,
azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értélccsökkenés
elszámolása után - ki kell vezetrü. A piad érték alapján meghatározott terven felűli értékcsölácenést
a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven
felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a
tervezett maradváayértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállallcozás az immateriális javakról és tárgyi eszközölcről folyamatos mennyiségi analitikát vezet
a főkönywel való folyamatos egyeztetés mellett, amérleg fordulónapján kötelezőjelleggel.

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történils:.

Az értékelési eljárásoli: az előző évihez képest nem változtak.

Az elöző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek
és egyéb személyi jellegű kifízetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés
keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt
hatásának kiszűrésére aktív és passziv időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentös összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott



Kiegészítő melléklet Dunavarsányi Tiszta Víz Kft

üzleti évet érintően (évenként kűlön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét
növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti
év mériegfőösszegének 2%-át, ill. ha a mériegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor
az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt
ellenőrzésekjelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cégjelenlegjó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége
színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mériegkészítésig a
vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Tájékoztató rész

A társaság a vezetö tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság üzleti vagy cégértélcet nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azolc beszerzésekor
(űzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor
(űzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelések

A társaság 2021. december 3 1 -én 77 752 eFt vevői követelést tart nyilván.

Egyéb követelések bemutatása:

Gazdasá i társasá al szembeni

Onkormán zattal szembeni
Allammal szemberü
Munkavállalókkal szembeni
Osszesen

378
170
310

70
928



Kiegészítő melléklet Dunavarsányi Tiszta Viz Kft

Sajáttöke

Jegyzett tőkén kívüli egyéb tőkeelemek változása:

Eredmén kimutatás
Lekötött tartalék
Osszesen

896

896
896 fe lesztési tartalék feloldás
896

Lekötött tartalék

"s^i
2019évieredmén terhéreté zett . - 14. 125
Osszesen 14.125

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek

Atársaság2021. december 31-én 37.573 eFt szállítói kötelezettséget tart nyilván.

'>- E éb rovid le'áratú kötelc/cttsé ck
Allammal szembeni kötelezettsé
Munkavállalókkal szembeni kötelezetfsé
Tula donosokkal szembeni kötelezettsé
Osszesen

O.ssze Ft

8. 616
3. 736

25. 900
38.252

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

A mérlegben nem szereplő kömyezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.
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Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaságnál a bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

-8SK'^W^SWWS'asa8f/Ie wezcs
Ala tevéken sé ből származó árbevétel

Ertékesített tár i eszközök értéke
Káreseménn el ka csolatos kártérités

Osszesen

A vállallcozás táraogatási program keretében dotációt nem kapott.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbialcból tevődött össze:

Bcvétcl eFt -'-.'A
273. 918

47
1. 304

275.269

Szol áltatással ka csolatos an a öltsé
Gé 'ánnűvek fenntartásának an a öltsé e
Működéssel ka csolatos an a öltsé
Osszesen

.K

12.956
5. 577
3. 140

21. 673

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Bérieti dí ak
Szol áltatással ka csolatosan i én be vett

Számviteli és o i i én be vett

Javítás, karbantartás költsé e
Működéssel ka csolatosan i én be vett

Osszesen

7. 052
14.602
2. 480
7.411
2. 758

34. 303

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

^%S?ttfWWSil!iI^tíwi^esi3Si8SSS^NM^^
Bankköltsé 1. 605
Biztosítási di' 890
Hatósá 'dí' 333
Összesen 2. 828
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Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

:^-'^:-^:^. ^ffrf-c^^jVIe neyezesw?
Bérköltsé

E eb személ i 'elle " költsé
Szociális hozzá'ámlási adó
Szakké zési hozzá'árulás

Osszesen

aBg&a^aOsszé '>e3<'f'B9%Si
82. 029
4.339
7. 734

848
94.950

Munkavállalók létszámadatai

'Alloraán cso ort

Atía. us öta.tisZtika. i Ictyzáiti fu

Fi/ikai SzcUcmií*i'

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Hel i adók
E éb ráfordítás
Osszesen

1. 541
10

1. 551

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, tísérleti fejlesztési költség nem volt.
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