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Lakiteiek Önkormányzat meilékeit 20i2. évi egyszenisített összevont éves
könywizsgálaát, amely a2012. december 3 i-i fordulónapru elkészitettegyszenisített
kÖnywiteli mérlegből - melyben az eszközök és források egltező főösszege 3 234 46' ezer Ft, a
taitalékok Összege 7n a70 ezer Ft -, az ezen időpontra végződő éwe vonatkozó egyszenísített
Pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves eryszerűsített pénzforgalmi
jelentésből - melyben a 2012. év tetjesített bevételi összege 3 S65 ó4S ezer Ft, a telje-sített
kiadások összege 3 759 559 ezer Ft, módositott pénzmaradvány: 116 2g3 ezer Fi, Váltaikozási
tartalékba hely. eredmény 2 965 ezer Ft - áll.
beszámolójának

Az

egy-szenÍsített Összevont éves beszámolónak a sámviteli törvényben, valamint az áIlamhártartás
szervezetei beszámolási és könywezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben
foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéseés valós
bemutaása, illetve előterjesáése az Önkormányzai polgrármesterének felelőssége. Ez a felelősség
magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénztigyi
kimutaüások elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzes kialakiáJát,
bevezotését,fenntarlását, megfelelö számviteli politika kiválasztását és alkatmazásáf, valamint az adott
körülmények között ésszenísziámviteli becsléseket.

A könYwizsgáló

felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezéseaz elvégzett
könywizsgálat alapján, továbbá az egtszerűsített összevont éves költségvetési besámoló mórlegében
kimutatott eszközök értékadaái az önkormrányzati ingatlankataszter nyilvántarüásban, valamint a
zárszámadáshoz készített vagyonkimutatasban szereplö ertékadatokkal vaÉ egyezősegének vizsgálata"
továbbá a zárszámadási rendelettewezet és az egyszerűsített összevont éves besámoú össáan§,l"ut
megítélése.

A könywizsgálatot

a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok és a körrywizsgálatra vonatkozó _
Magyarorságon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottrrk(tam) végre. A fentiek
megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könywizsgálat
terv'ezése és elvégzése révénelegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arrót, ltogy az
egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az

elvégzett könyw,izsgálat magában fogtalta olyan eljárások végrehajtrását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékokat szerczni az egyszerősített összevont éves besámolób* .""."plő
összegekről és kőzzétételekről. A kiválasáott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves
beszámoló, akár csalásból, akaí tévedésekból eredő, lényeges hibás állításai ka&ámtím*,felméréseiq
a könywizsgálő megítélésétőlfiiggenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz
kapcsolódóan a könywizsgáló kockázatfelméréséneknem célja, hogy az Önkormányzat és

intézményeibe!ső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleáény,tmánCjon.
magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért
felelősök lényegesebb sámviteli becsléseinek, valamint az egyszedisített összevont éves beszámoló

A könywizsgálat

bemutatásának értékelését.
Meggryőződésem, hoglr a megszefzett könywizsgataÉi-bizonyítekelegendö
és megfelelő alapot nyujt a könywizsgálői záradékmegadásához.

Zárailék:

A

kÖnywizsgálat során a Lakitelek Önkormányzat 2O12. évi egyszerűsített összevont éves
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátr[masztósát az árerrye.s
nemzeti kÖnywizsgálati standardokban foglaltak szerint fetütvizsgáltam és ennek alapján
elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hory az egyszerűsített összevont éves
beszámolót a számviteli íörwényben, továbbá a vonatkozó konnányrenrleletben foglaltak es az

általános számviteti elvek szerínt készítettékeI.
VéleménYem szerint az egyszerűsített összevont éves besámoló
az Önkorm ányzat 2012, éyi
|tiJtsOWelOse teljesítéséről,a 2012. december 31-én fennálló varyoni, pénzügyi és jövedetmi
helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és vatos
i<opet aa.
Kiskunfélegyh ána, 2013. március 28.
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