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Független Könvvvizsgálói Jelentés

Füzesgyarmat Város Önkormányzat I Füzesgyarrnat Szabaság tér 1.1
Uzietfeleinek ás Tulajdonosainak

Elvegeztem Füzesgyaz-rnat Város Önkormányzat (to’ ábbiakban: ‘az Önkonnányzat’~) mellékelt
201 3. é’ i éves egyszerűsített b zámo1ó~ának a kön~ ‚v izsgálalát, amely éves beszámoló a 2013.
12. 3 1 .-i fordulónapra elkészített rnérlegböL a pénzforgalmi jelentésből, pénzmaradvánv ás erre az
időpontra ‘onatkozó eredménykimutatásból ás a szám’ iteli politika meghatározó elemeit
tartalmazó kiegészítő mellákletből álL

Az éves egyszerűsített beszámolónak a számviteli törvényben ás a 239/201)0 (Xll:24) Korm.
rendeletben Í~glaltak ás a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történö
elkészítése ás valós bemutatása a vezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár
csaláshól. akár hibáhól eredő, lényeges hibás áUításoktól mentes beszámoló elkészítése ás valós
bemutatása szempontjából rele’ áns helso ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását,
megfelelö számviteli politika kiválasztását ás alkalmazását. valamint az adott körülmények között
ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az c’es egyszeru-ített beszámoló ‘élemén)ezáse az elvégzett
könyv’ izsaáiot alapján,

Az Önkormán~’zat 2012. évi egyszerűsített beszámolóját is éti vizsgáltam felül ős
hitelesítő záradékkal láttam cL

A könyvvizsgála’ot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok ás a kőnyvvizsgálatra
vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények ás egyéb jogszabályok alapján hajtonam végre.
A fentiek. meekövetelik. hagy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint bogy a
könyvvizsgálat tervezése ás elvégzése révén elegendő ás megfelelő bizonyítékot szerezzek arrol.
bogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati hizony~rékot szerezni az éves heszámolőban szereplő összegekről ás
köz?élételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár
tévedésekböl eredő. lényeges hibás állításai kockázatának felméráseit, a könyvvizsgáló
megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló
kockázatfelmérésének nem célja, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésének hatákonvságára
‘onatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek ás a vezetés
lényegesebb hecsléseinek, valamint az éves beszámoló bernutatásának értékelését.
Meggyőzödésem. bogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendo ás megfelelő alapot
nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék:

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat éves egyszerűsített beszámolóját, annak részeit
ás (étekit, aiok könvvelési ás hizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, ás ennek alapján elegendő ás megfelelő
bizonyosságot szereztem arról, bogy a beszámolót a magyar számviteli törvényben ós a
költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetésí
kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000 ~XII.24) Worm. rendeletben
foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették cL
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