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FtjGGE TLE N KÖNYWIZSGÁLÓr nrcrlrÉs
Herend Városi Önkormányzat20a9, évi egyszerűsített éves

kiiltségvetési beszámolój ának feliilvizs gálatáról

Jelentés készült: Herend Városi Önkormányzat Képviselő-testi'ilete részére.

Elvégeztem a Herend Város Önkormányz.atA (8440 Herend, Kossuth u. 97. PIR törzsszám: 428709)

2009. évi gazdálkodásáről e|készített2009' évi egyszeríisített éves besámolójának könyvvizsgálatáú,
amely áll:

o a2009. december 3l-i fordulónapra elkészített egyszerúsített mérlegből, melyben az eszközök
és források auditált egyező főösszege 1.581.016 Eft'

o mérleg-fordulónapra vonatkozó egyszertisített éves pénzforgalmi jelentésből, amelyben az
önkormányzat 2009. évi éves költségvetése eredeti bevételi és kiadási előirányzata 553.24I
Eft, módosított bevételi és kiadási e|őirányzata 58L692 Eft, a teljesített - fiiggő átfutó tételek
nélküli- költségvetési bevételek összege 560.446 Eft, teljesített költségvetési kiadások összege
558.963 Eft,

o ugyanezen időpontra vonatkoző egyszerusített pénzmaradvány kimutatásból, amelyben a
tár gy év i helyesbített pénzmaradvány összege _ 33 .40 4 Eft ,

o egyéb magyatáző megjegyzéseket tartalmaző előterjesáésből, me|y az önkormányzat éves
gazdálkodásának szöveges indokolrása.

Az éves egyszerÍísített beszámolónak a számviteli törvényben és az éilamháztartás szervezeteire
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
szerint torténő elkészítése és valós bemutatása a községi önkormányzat vezetóinek felelőssége. Ez a
felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állíüísoktól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés
kialakítását, bevezetését, fenntarüísát, megfelelő sámviteli politika kiválasúasát és alka|mazását,
valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. Az önkormányzat vezetói a
felelősségükről a könywizsgáló részére a,,teljességi nyilatkozat''-ban nyilatkoúak.
A könyvvizsgáló felelőssége és feladata a pénzugyi kimutatások véleményezése, illetve záradékolása
az elv é gzett könyw i zs g á|at a|apj án.

Az önkormányzat2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját szintén a LÁNCzI Kft. auditálta és ana
20 09 .0 4.07 -én min ő s ít é s né l kül i (hi t e l e s ít ő) z ór ad é ko t bocsátott ki.

2009. éwe vonatkozóan a könywizsgá|atot a mawar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a
könywizsgálatra vonatkozó _ Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy a könyvvizsgálat megfeleljen bizonyos etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálat tervezése és elvégzése révén kelló bizonyosságot
szerezzen arról, hogy az önkormányzat éves egyszerűsített beszámolója nem tarta|maz lényeges hibás
állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, melyek célja könywízsgálati
bizonyítékot szerezni az éves egyszenísített beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A kiválasztott eljárások - beleértve az éves eryszerűsített beszámoló akár csalásból akár tévedésekből
eredő lényes hibás ái|ításaikockévatánakfelméréseit _ a könyvvizsgáló megítélésétől fiigguek.



Az éves egyszerűsített beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja,
hogy a belső ellenőrzés hatékonyságfua vonatkozóan véleményt mondjon, a belső ellenőrzést azért'
mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati eljárásokattervezzen meg' amely az adoÍt körülmények között
megfelelőek.
A könywizsgálat magában foglalta továbbá az alka|mazott általános sámviteli alapelvek, az
á|lamhánartás szervezeteire vonatkozó sajátos számviteli alapelvek, az önkormányzat lényegesebb
becsléseinek, valamint az éves besámoló tényszámait alátámasnő bizonylatoknak a mintavételen
alapuló vizsgá|atát, emellett tartalmazza apénztJ'gyi kimutatások értékelését.

Meggyőződésem, hogy a megszetzett könyvvizsgá|ati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot
nyúj tanak a könyw izs gálő i zár adék (vé l emény) me gadásához.

Zóradélr/véleménv

A könywiugdlaÍ sorón a Herend Vdrosí Önkormúnyzat 2009. éví eglszerűísített éves
beszdmolójdt, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alótámasztdsát az éményes
nemzeti könywíagdlati standardokban foglaltak szerínt _ Jigyelemmel az dllamháztartds
sajdtosságaÍra _ felülviagdltam Ennek alapjón elegendő és meg1felelő bízonyosstÍgot szereztem
arról, hogt az egyszerűísített éves beszómolót a szómvítelí törvényben, illetve az óllamhóztartás
szemezetei beszdmoldsi és kiinywezetési kijÍelezettségének sajótossógairól szóIó 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendeletbenfoglaltak és az óltaldnos szómviteli elvek szerÍnt készítették el.
Az egtszertísített éves beszdmofuí Herend VórosÍ Önkormónyzat vagtoni, pénzÍigli és jövedelmi
helyzetéről megbízható és vulós képet ad

A könyvvizsgálói jelentés és záradék a helyszíni vizsgálat utolsó napjával, négy eredeti példányban
készült.
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