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Független Künv’ ‘izsgálói Jelentés

FUzes~arrnut Város Onkorrnánvzat / 5525. F(i,.~sg’ arm~t ~zah ~ka~ie~’ L.
Uzietfeleinek és Tulajdonosainak

Elvégeztem E[izesgvarmal Város Önkormán\zat ttováhbiakban: az Önkormáns”at maIiék~it
2014. é~i éves heszámolójának a könyv\izsgálatát. amel\ éses besz~moló a 2014. 12. 31
íordulónapra elkészített mérleghől. a pénzforgalmi jelentéshök marad\án’ es erre az időpantra
vonatkozó eredmén\ kimutatáshól és a számviteli politika neehat~.rozó ~ien~eit t~rtJ1;na,’
kicuészíiő melléklethöl áll.

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben és a 42013 (LI 1) Korm. rend&etben foelakak ás a
Magyarországon elfogadott általános szám\iteli ehek szerim történő eIkészités~ ás
bemutatása a vezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csaláshól, akár hiháhól
eredő. lényeges hibás állitásoktól mentes beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából
releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását. megfelelő számviteli politika
kiválasztását és alkalmazását, valamint az adött körülmén\ek közört ésszerű számviteli
bc~ sI ések cL

A kön\’~’ izsgáló felelőssége az éves beszámoló \ éleménvezése az el\égze[t kön\v’ izsgálat
alapján.

Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját is én vizsgáltarn felül ás
hitelesítő záradékkal láttam el.

A könyvvizsgálatot. a magyar Nemzeti Könyvvizsgáiati Standardok ás a köny’ ~
vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszah~!vok alapján hajtottam ‘eg.re.
A fentiek megkövetelik, hog~ megf’eleljek bizonyos etikai követelmén\ekrek. .aiamira hr’ev a
könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő ás megfelelő hizonyítékor szer~zzek arróL
hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvéuzett könyvvizsgálat magában foglalta okan eljárások végrehajtását. amel\ek C~i~3

könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az é\es heszámolóhan szerepló ö~zagekroi
közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásbál. akár
té”edésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérések. a kt5nvv\izsgíió
megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapesolódóan a kön’. vvizs~áió
kockázatfelmérésének nem célja, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésének harékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a ~e7etés
lényegesebb hecsléseinek. valamint az áses beszámoló bemutniásának ~
Megevóződésem, hogy a megszerzett kön~vvizsgálari bizonyíték elegendő ás megié4elő alapot
n\ újt a köny vvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A köriyvvizsgálat során az Önkormányzat éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokhon
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő ás megfelckt hizny~or
szereztem arról, hogy a beszámolót a magyar számviteli törvényben ás a költségvetés
alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezctési kötekzetts~géről szóló
többször módosított 4/2013 (1.11) Korni. rendeletben foglaltak ás a Mng~arországon
elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.
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Véleményem szerint az éves beszámoló az Önkormán’~zat 2014. 12~ 3 L-én fennálló
va~voni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

(3’~ula 2015-05-20.

002790


