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SZEKSZÁRD MEGYEI JoGÚ VÁROS ÖNronnrÁNyz.q.ra
2014. évi éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról
könywizs gálói hitelesítéséről

és

Szekszárd Megyei Jo gú Város Önkorm ányzata Közgyűlésének.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2014. évi éves költségvetési
beszámolój áról készült j elentés.

Elvégeztem Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mellékelt 2OI4. évi éves
költségvetési beszámolójának a könywizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a2014.
december 31-i költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési
kiadás..9.599.694..E Ft, a teljesített költségvetési bevétel I1.07I.97].E Ft,
maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 716.779 E Ft,
adatszo|gáItatásokból, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - ,
melyben az eszközök és fonások egyező főösszege 45.088.491 E Ft, az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény
5.630.628 E Ft.

A vezetés felelőssége az éves bészámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal, a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban, valamint az
államhéutartás számviteléről szőlő 4l20I3.(U.II.) Kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelő
elkészítéséért
és valós bemutatásáért, valamint az o|yan belső kontrollokért, amelyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akélr csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló

felelőssége

Az én felelősségem az

éves költségvetési beszámoló véleményezésekönywizsgálatom
alapjan. Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Köny,rvizsgáIati Standardokkal összhangban
hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgáIatotűgy tewezzem( meg és hajtsam végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a

lényeges hibás állításoktól.

A

könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerezní az éves költségvetési beszámolóban szereplő
összegekrőI és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési
beszámoló akar csalásból, akaí hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak
felmérésétis, a könlvvizsgáIő megítélésétőlfiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a

könywizsgáIő az éves költségvetési beszámolónak az intézményáltali elkészítéseés valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tervezzen ffi€g, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített
számviteli becslések ésszerűségének,valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó
pr ezentálásának

értékelés ét is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgáIati bizonyítékelegendő és megfelelő
alapot nyújt a könywizsgálói véleményemmegadáséűtoz.
Vélemény:

Véleményemszerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 201,4. évi költségvetésének teljesítéséről,
a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi he|yzetéről, valamint az ezen
időponttal végződő év gazdálkodásának eredményérő|,, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel és az á||amháztartás számviteléről sző|ő 412013 (I. 11.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban.

Szekszárd, 201,5. május 19.
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