
Az előterjesztés: IV része

A 2014. évi egyszerűsített pénzügyi beszámoló és könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

A gazdálkodás szabályosságának és gazdaságosságának felülvizsgálatát Mezőberény Város
Onkomiányzata könyvvizsgáló alkalmazásával biztosítja.

A független könyvvizsgáló könyvvizsgálói jelentése az előterjesztés mellékletét képezi.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési beszámolóra
vonatkozo konyvvizsgaloi jelentest elfogadja Felhatalmazza a polgarmestert, hogy a 2014
evi hitelesitett egyszerusitett beszamolo, es konyvvizsgalo jelentes AIlanii Szamvevoszekhez
történő megküldéséről 2015. június 30-ig gondoskodjon.
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése:

bevétel ejt 3 129 437 E Ft előirányzattal
4 175 248 E Ft teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó bevétel: O E Ft)

kiadásait 3 129 437 E Ft előirányzattal
3 298 071 E Ft teljesítéssel (ebből: kiegy., függő átfutó kiadás: O E Ft)

az egyenleget 877 177 E Ft-tal jóváhagyja,

és a 2014. évi költségvetés alapján a 2014. évi gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Hitelesített mérleg Allanij Számvevőszékhez való megküldése: 2015. június 30.

iir)
I IMezőberény, 2015. április 20.

S tán Zoltán
pü-i osztályvezető
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FÜGGETLEN KŐNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a 2014. évi éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáról

A 2014. évi éves költségvetési beszámolőról készült jelentés

Elvégeztem a Mezőberény Város Őnkormányzata mellékelt 2014. évi éves költségvetési beszámolójának a
kőnyvvizsgálatát, amely éves költségvetési beszbmol6 a 2014. évi költségvetési jelentésből, amely szerint
a teljesített költségvetési kiadás 2.119.525 E Ft, a teljesített költségvetési bevétel 2.041.088 E Ft,
maradványkimutatásból, amely szerint az Összes maradvány 877.177 E Ft, adatszolgáltatásokból, valamint
a 2014, december 31-ej fordulónapra elkészített mérlegből — melyben az eszközök és források egyező
összege 9.085.325 E Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a
mérleg szerinti eredmény 165.787 E Ft, továbbá a költségekről ás megtérült költségekről szóló
kimutatásból ás kiegészítő mellékletböl áll.

A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért

A vezetés Felelős sz éves költségvetési beszámolónak a számviteliről szóló 2000. évi. C. törvényben, illetve
az államháztartás szárnviteléről szóló 4/2013. (1. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő
elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés
szükségesnek tart ahhoz. hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás
állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az éri felelősségem az éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján.
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottam végre.Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a
könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy azéves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerezni az éves költségvetési beszámolában szereplő összegekről ás közzétételekről. A
kiválasztott eljárások, beleértve sz éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő,lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől rnggnek. A kockázatokilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése ésvalós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati
eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az
intézmény belső kontrolijának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat
magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének ás a vezetés (a
gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint sz éves
költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésem, •hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő ás megfelelő alapot nyújt a
könyvvizsgálói véleményem megadásá.hoz.
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Véleményt

A könyvvizsgálat során a Mezőberény Város Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési beszámolóját,annak részeit, és téleleit (költségvetési jelentést, maradványkimutatást, mérleget, eredménykimutatást,köllségekró7 és megtérült költségekről szóló kimutatóst, kiegészítő melléklete:) azok könyvelési Ésbizonylati alátómasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokbanfoglaltak szerint
- tovabba azonjogszabalyok alapjan, amelyek a konyvvizsgaló szamara a beszamolóban szereplo adatokvonatkozásában feladatokat határoznak meg - felülvizsgáltam, És ennek alapján elegendő és megfelelőbizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót a számvitelrb7 szóló 2000. Évi C.törvényben, illetve az államháztartás számviteléról szóló 4/2013. (1. 11.) Kor,,,, rendeletben, valamint azegyébjogszabályokbanfoglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló a Mezőberény Város Önkormányzata 2014. éviköltsegvetese teljes(tésérbl, a 2014 december 31-én fennálló vagyoni, pe’nzugyz helyzetéről, valamint azezen időponitul végződő Év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad.

Mezőberény, 2015. április 21.

r. Orosz Tivadar
Kamarai tag könyvvizsgáló

5600 Békéscsaba, Dr Becsey Oszkár u. 3.
Kamarai tagsági szám: 002840


