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Köaég Önkormányzata
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Elvégeáük Súly Köaég Önkormónyzata (tovéhbiakban: Önkormányzat) 2015. évi mérlegének melyben az eszkőzök és források egyező végösszege 628.808 E Ft, a mérleg szerinti eredmény
-18.143 E Ft, valamint a 2015. évre vonatkoző pénzforgalmi jelentés vizsgálatát - melyben a
módosított kiadrási e|őirányzat összege 288.574 E Ft, a költségvetési bevétel 263.150 E Ft, a
költségvetési kiadás 230.984 E Ft, a maradvány összege: 4.725 E Ft - melyeket az Önkormdnyzat
2015. december 31-i fordulónappal készített2015. évi éves beszámolőjatartalmaz.
A

vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az

éves besámolónak a számviteli törvényben, valamint az állartháztartás szátmviteléről szóló
412013.0. 11.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Áhsz.) foglaltak és a Maryarországonelfogadott
általános számviteli elvek szerirrt történő elkésátéseés valós bemutatása avezetés felelőssége. Ez
a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól
mentes éves beszámoló elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok

kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasáását és
alkalmazását valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.
A könywizs gáló fel e l ős

A

s

ége

könywizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezéseaz elvégzett könywizsgálat

alapjan.

Az Önkormúnyzaí 2014. (előn) éü beszímolójrát

a körywizsgrfló

hitelesítő zÁíadékkallátta eL,2015.

április 30-án.

Könywizsgálatunkat a magar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban hajtottuk
végre. Ezek a standardok megkövetelilq hog]i megfeleljiink bizonyos etikai követelményeknek,
valamint hory a könywizsgálatot úry tewezziik meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot
szprezzíjttk arról, hory az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A

könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálati
bizonyítékotszereani az éves beszrámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott
eljiárrások, beleértve az éves beszámoló akár csalásből, akár hibából eredő, lényeges hibrás álításai
kockéaatának felmérésétis, a könywizsgáló megítélésétőlfiiggnek. A kockázatok ilyen
felmérésekor a könywizsgálő az éves besámoló vezetés általi elkészítéseés valós bemutatása
szempontjából releviáns belső kontro||t azert mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati eljárásokat
tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelóek, de nem azért, hogy az
Önkormdnyzat belső kontrolljának hatékonyságrára vonatkozóarr véleménytmondjon. A
könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelősségének és
a vezetés által készített számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves besziámoló átfogő
bemutatásiának értékelésétis.

Megryőződésiink, hory a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyujt könywizsgá|ői záradékunk (véleménytink) megadásáitoz.
Véleménv:

A könywizsgálat

során Sdly Köaég Önkormányzata 2015. évi éves költségvetésibeszámolőját,
annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátarnasnasát az érvényesnemzeti
könywizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapjrán elegendő és
megfelelÖ bizonyosságot szerezfiink arról, hory az éves költségvetési beszámolót a sámviteli
törvényben, illetve az állarrthéatartás számviteléről szőlő 4l2O13.G. ll.) Korm. rendeletben
foglaltak és az általános sámviteli elvek szerint készítettékel.

Véleményiinkszerint az éves költségvetési beszrámoló Sdly Község Önkormúnyzata 2015. évi
költségvetése teljesítéséről,a 2015. december 31-én fennálló varyoni, pénÁlgyi helyzet&ől,
va]amint az ezan időponttal végződő év gazdálkodásának eredményéről megbíáató és valós képet
ad.

Sály,2016. május

19.

A tarsaság nevében:

a társaság

