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JELENTEs

a Makó Város Önkormá nyzata Képviselő-testületének
Vólemóny
Elvégezttik a Makó Varos Önkormanyzata (a továbbiakbaír: az Önkormanyzat) mellékeh 2017.
évi összevont (konszolidált) beszámolójanak könlwizsgáIatát, amely összevont (konszolidalt)
beszámoló a 2017 . december 3 l-i fordulónapra kéuítettkonszolidált mérlegből - melyben az
eszközök és fonasok egyező végösszege 45,435.869.369 Ft -, azvgyanezen időponttalvégződő
2017. költségvetési évre vonatkozó konszolidalt költségvetési jelentésből - melyben a teljesített
költségvetési bevételek összege 8.336.477.444 Ft, a ftnansúrozási bevételek összege
2.529.]89.344 Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 4.372.I34.II7 Ft, a ftnansztrozási
kiad.ások összege 2.22I.578.428 Ft -, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált
eredméry4<imutatasból - melyben a mérleg szerinti eredmény mínusz 349,628.515 Ft (veszteség)

-ilL

Véteményünkszerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbfubatő és valós
képet ad, az Önkormányzat 20t7. december 31-én fennálló varyoni és pénzüryi helyzetéről
és az uryanezen időponttal végződő 2017. év költségvetésének teljesítéséről,valamint az
usianezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a
Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban:
,,számviteli törvény") és az áILambántartás számviteléről szőlő 412013. (I.11.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: ,,az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet")
összhangban.

Avéleményalapja
Könywizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Körywizsgálati Standardokkal össáangban és a
könywizsgálatra vonatkoző - Magyarországon hatalyos - törvények és egyéb jogszabalyok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségiink bővebb leírasát
jelentésünk ,u4 karyuvizsgáló összevont (konszolidólt) beszámoló könyvvizsgálatáért való
fe l e l ő s s ége" szakasza tarta)mazza.

Függetlenek vagyrnk az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatiilyos
jogszabályokban és a Magyar Könywizsgálói Kamara ,,A könywízsgálői hivaás magatartási
(etikai) szabélyaíről és a fegyelmi eljarasról szőlő szabályzat'-ában, valamint az ezekben nem
rendezett kérdésektekintetében a Nemzetközi Etikai standardok Testiilete áItal kiadott
,,Könyr,vizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBAKódex-ben) foglaltak szerint, és megfeleliink az
ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződéstink, hogy az általunk megszerzett könywizsgtílati bizonyítékelegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményiinkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált)
beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgálő éves költségvetési
beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló
kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő
elkészítóséért,valamínt az olyan belsó kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart
aJűoz, hogy lehetővé váljon az akétr csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.
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Az

összevont (konszolidált) beszámoló elkószítéséhez és közzétételéhez kapcsolódóan a
yezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinéla vállalkozás
folytatása elvének érvényesülését- különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban
bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezetl, szervezeti
és feladatváltozásoh,ra -, figyelemmel arra is, hogy aváIlalkozás folytatástínak elvén alapuló
éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a
felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek
az éwényesülésételtérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenységfolytatásának
ellentmondő tényező, körülmény nem áll fenn.

Az

irányitással megbizott személyek felelősek az Önkorményzat és intézményei pénzügyi
beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló

összevont (konszolidált) beszámoló könywusgálatáért való felelőssége

A

könyvvizsgáIat során célunk kellő bizonyosságot szerczni arról, hogy az összevont
(konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állíást, valamint az, ltogy ennek alapjan a véleményünket tartalmaző fiiggetlen
könywizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könylwizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könywizsgálat mindig feltáqa az egyébkéntlétező lényeges hibás állítást. A hibás állítások
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lebet az a
vénakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott
ö sszevont (konszolidált) beszámoló alapj an me ghozott gazdasági döntéseit.
Eryéb kérdések

A jelen könlwizsgalói jelentés a Magyar Áilamkincstar által az állatlhaztzrrtas számviteléről
szóló kormárylrendeletben foglaltak alapjan elkészítettés az Önkormanyzatnak megküldött,
összevont (konszolidált) besámolóról

A jelen

készült.

jelentésben foglalt vélemény megalapozáséúT z az összevont
(konszolidált) beszámolóban foglalt részletes adatokat bemutató, értékelőmelléklet készült,
amely melléklet aftiggetlen könywizsgálói jelentés elválaszthatatlan része.

könywizsgálói

Budapest, 2018, április l6.
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