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Elvégeáiik SáIY KÖzség Önkormányzata (továbbiakban: Önkorm ányzat) 2014. évi mérlegének _
melYben az eszkÖzÖk és fonások egyező végösszege 611.859 E Ft, a mérleg szerinti eredmény-79,838 E Ft, valamint a 2014. évre vonatkoz.ő pénzforgalmi jelentés vizsgálatát - melyben amódosított előirányzat összege 417 .9g5 E Ft, a köliségveté-si bevétet 332.367 E Ft, a költségvetésikiadás 373,865 E Ft - melyeket az Önkormdnyzat iOtq. december 31-i fordulónappa teszitett
20 l 4. év i éves beszám olőj a tartalmaz.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az átlanűáztartás számviteléről szóló412013, (L l 1,) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.) foglaltak és a Magyarországon elfogadottáltalános számviteli elvek szerint történő elkészítése és való-s bemutatása ivezetés 6lelőssége. Eza felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktólmentes éves beszámolÓ elkészítése és valós bemutatása szempondából releváns belső kontrollokkialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő .rá.nuit.li politika tirraiasaasat e.alkalmazását, valamint az adottkörülmények között?sszeni számviteli becslések elkészítését.

A köryuvizs gáló fe l e l ős s ége

A kÖnYwizsgáló felelőssége az éves beszámoló vélemény ezése az elvégzett könywizsgálatalaplán,

Az ÖnkormánJ,zat 2013. (elő:zc.) évi besámolőjár akönywizsgáló hitelesítő zíradékkal látta e:,2014.április 3-rán.

KÖnYwizsgálatunkat a mag{ar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban hajtottukvégre, Ezek a standardok megkövetelik, hogy megróterytint bizonyos etikai köveielményeknek,valamint hogY a kÖnYwizsgátatot Űgy teweiztlkmég és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságotszerezzittk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e uieny"gó. hibás állításoktól.

A kÖnYwizsgálat magában foglalja otyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálatibizonyítékot szerezni azéves beszámolóban szereplő összegekről éskőzzéíételekről. A kiválasztotteljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásbot, atciihibaból eredő, lényeges hibás állításaikockázatának felméréset is, a könywizsgáló m€télésétől fiiggnek. i Íockázatok ilyenfelmérésekor a könywizsgáúó az éveá beszámoló veietés általi elkészítése és valós bemutatásaszemPontjából releváns belső kontrollt azétt mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati eljárásokatÍ2nl3nen_ meg, amelYek az adott körülmények torott -.gr.t"to.t, ae o"m" arért,''togy u,OnkormdnYzal belső kontrolljának hatékonyságára vona]tkozóan véleményt mondjon. AkÖnYwizsgálat magában foglalja továbbá az alkalműott számviteli politikák megfelelősségének ésa vezetés által készitett számviteli becslései ésszerííségének, valamint az éves-beszámoló átfogőbemutatásának értékelését is.
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MeggYŐződésiirrk, hogy a megszerzett könywizs gátati bizonyíték elegendó és megfelelő alapor
nyuj t könyr,v izsgálői zár adékutk (véleményünk) megadásához.

VéIeménv:

A kÖnYwizsgálat során SÓIy KÖzség Önkormónyzata 2014. évi éves költségvetési beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasnását Íi, érvényes nemzeti
kÖnYwizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek atapján elegendő és
megfelelő bizonYosságot szereáünk arról, hogy az éves költségvetési beszámólót a szrámviteli
tÖrvénYben, illetve az állarháztartás szátmviteléről szőló 412013.G. 11.) Korm. rendeletben
foglaltak és azálíalános számviteli elvek szerint készítették el.

VéleménYiink szerint az éves költségvetési beszámoló SáIy Község Önkormdnyzata 2014. évi
kÖltségvetése teljesítéséről, a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzi:gyi helyzetéről,
valamint aZ ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményérőt megÜiznato és val,ós képet
ad.

Sály, 2015. április 30.

A társaság nevében:


