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FÜG GETLEN KÖNYvvIZSGÁrÓl .lnlnNTÉS

Körösladány Város Önkormán y zat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztük a Köriisladány Város Önkormányzat, 5516 Körösladány, Dózsa György út 2.

(továbbiakban: Önkormányzat) 2OI7. évi koltségvetésének végrehajtásáróI szőIó - 20l8.
ápri1is 25-i Képviselő-testtileti üIésre előterjesztett - rendelettervezete (a továbbiakban:
zárszámadási rendelettervezet) amely szerint a teljesített bevételek összege
2 325 270 E Ft, a teljesített kiadások összege 1 659 843 E Ft _, a benne foglalt számviteli
információlt (továbbiakban: számviteli információk) könywizsgáIatát, amely számviteli
információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)'
valanrint az áI\amháztartás szánrvitelérol szóló 412013. (I. 11.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: az államháaartás számviteléről szóló kormányrendelet) a\apján kerültek
meghatározásra.

Véleményünk szerint a Gyomaendrőd Város ÖnkormányzaÍ2017. december 31-ével végződő
költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt
számviteli információk minderr lényeges szempontból a Magyarország helyi
önkormányzaÍairó| szóló 2011. évi CLXXXX. törvénynek és az áIlamhááar1ásról szóló
201 l. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az
államháxartás számvite1éről szó1ó kormányrendelettel össáangban kerültek összeállításra és

eloterjesztésre, óS ezért véleménytink szerint azátszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra
alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könywizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását
j elentésiink ,, A könyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet kÖnyvvizsgólatóért és

v é l e m é ny e z é s é é r t v a l ó .lb l e l ő s s é g e'' szakasza tartalmazza.

Ftiggetlenek vagyrrnk aZ ÖnkormányzaÍtő\ a vonatkozó, Magyarországon hatályos
jogszabáIyokban és a Magyar Könywizsgálói Kamara,,A könyvvizsgálói hivatás magatartás
(etikai) szabályairól és a t'egyeimi eljárásáról szó1ó szabáIyzat"-ában, valamint az ezekben
nent rendezett kérdések tekintetéberr a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott
.,Könylvizsgálók Etikai Kódexe''-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint' és

megfeleltink azvgyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.
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Meggyőződésilnk, hogy az általr-rnk megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és

megt'elelő alapot nyiÚt Véleményünkhöz

Egyéb inÍbrmációk

Az egyéb információk a zátszárnadási rendelettervezetben, illetve aÍrnak előterjesztésében

foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A
Gyonraendrőd Város ÖrrkormányzaÍ vezetése (továbbiakban: vezetés) felelős az egyéb

iníormációk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt
számviteli információkról a jelentésünk ,,Vélemény" szakaszában adott véleményiink nem

vonatkozik az egyéb információkra' és az egyéb információkra vonatkozoan nem bocsátrrnk

ki semmilyen formájir bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszárnadási

rende1ettervezetben, annak e1őterjesztésében, va1amint mellékleteikben közölt számvite1i

infornráció\ általunk végzett könywizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségiir'lk az egyéb

inÍbrmációk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási

rendelettervezetben' annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb

információk ellentmondanak-e a közolt számviteli információknak vagy a könywizsgálat
során szerzett ismereteink alapján' vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás

állítást tartalmaznak. Ha az eVégzett munkánk alapján aÍra a következtetósre jutunk , hogy az

egyéb intbrmációk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességtink ezt a ténytjelenteni.
Ebben a tekintetben nincse n jelentenivalónk'

A vezetés és ̂ z irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási
rendeletterv ezetért

A vezetés f-elelős aZ éves zárszánadásí rendelettervezetnek a Magyarország helyi
önkormányz'atairőlr szóló 201 l. óvi CLXXXX. törvénynek, valamint az áIlamháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfele1ő összeállításáért és előterjesztésért, az abban

szereplő számviteli információknak a számvite1i törvényben és aZ államháaartás
számviteléről szóló kor:rnányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és

bemtrtatásáért. valamint aZ olyan belső korrtrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart

ahhoz. hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól
mente S év es zár számadás i rendel ettervezet elkészítése.

Az irányítással megbízoÍt személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási

folyamatának fe lügyeletéért.

A könp.l'izsgá|ő zárszámadási rendelettervezet könylvizsgá|atáért és véleményezéséért
való Í'e|előssége

A könywizsgálat során célunk kellő bizonyosságot Szerezni arról, hogy a zárszámadást

rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásbó1'

akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket
tartalmazó fiiggetlen könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki.

(
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A keliő bizorryosság magas fokir bizonyosság. de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti

Konywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindi g feItárja az

egyébként Iétezó lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából,

és lényegesnek minosiilnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt

számvite l i inÍbrnráció k al apj án me ghozott gazdasági dönté seit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgá|atl Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő

könywizsgálatnak a részeként szakmai megítéléSt alkalmazunk' és szakmai szkepticizmust

tartottrrnk fenn a kön1wvizsgálat egésze során. Emellett:

. Azonosítjuk és íelmérjük a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli

intbrmációk akár csalásból' akár hibábÓl eredő 1ényeges hibás ál1ításainak kockázatait,

az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítottunk ki és

hajtottrrnk végre, valamint véleményiink megalapozáséútoz elegendő és megfelelő

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk' A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel

nern tárásának kockázata nagyobb. mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában

Íbglalhat osszejátszást, hamisítást' szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat,

vagy a belső kontroll feltilírását;

. Értékeljiik aZ onkormányzatnáI és intézményeinél a vezetés által alkalmazott

számviteli politika megíeleloségét és a vezetés által készített számviteli becslések és

közzététe1ek ésszeruségét.

. Megismeqjtik a könyvvizsgálat szempontjából releváns be1ső kontro1lt annak

érdekéberr, hogy olyan konywizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adoLt

körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságara

vonatkozóan vélemén1't nyi lvánítstrnk.

o Következtetést vonjunk le arról. hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli
infornrációinak alapjául szolgá1ó éves költségvetési beszámolók kapcsan helyénvaló-e

a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenysóg) lolyatásának elvén alapr-rló számvitel

alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy

fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel

kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel aZ ÖnkormányzatnáI és

intézményeiné1 a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, ktilönös
tekintettel a szervezeÍi és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint
a feltételek változásának hatásait is.
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MegvizsgáIjr-rk a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt Számviteli információkat,
ktilönös tekintettel az ÖnkormányzaÍnak a zárszámadás keretében bemutatott

költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek vá|tozására' adósságá||ományára,

vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó dontések számszerűsített
hatásaira, a közvetett támogatásokra és aZ Önkormányzat trrlajdonában á1ló

szervezetek működéséből származó kötelezertségek, részesedések alakulására.

Az irányítással megbíZott személyek tudomást:ra hozzuk - egyéb kérdések mellett - a
könywizsgálat tervezett hatókorét és titemezését, a könywizsgálat jelentős

megállapítáSait, beleérVe az Önkormányzat áIta| alkalmazott belső kontrollnak a

könywizsgálatunk során általunk azonoSított jelentős hiányosságait is, ha voltak

Békéscsaba, 201 8. április 20.
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