
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
  

a  Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2007 évi egyszerűsített éves 
beszámolójának könyvvizsgálatáról 

  
Elvégeztem Kisbér Város Önkormányzatának 2007 december 31-i fordulónapra elkészített mérlegének 
– melyben az eszközök és források egyező főösszege 5.734.527 E Ft – 
, valamint a 2007 évre vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és eredménykimutatásának , továbbá 
pénzforgalmi jelentésének – melyben a 2007 év teljesített bevételei összege 2.178.719 E Ft, a 
teljesített kiadások összege 2.101.202 – vizsgálatát, melyeket a 2007. évi -  az Önkormányzat és 
intézményei adatait együttesen tartalmazó – egyszerűsített  éves beszámolója tartalmaz.  
  
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a polgármester felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége 
az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási 
rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.  
  
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 
Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam  végre. A fentiek 
értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell 
szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.  
  
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az egyszerűsített éves beszámoló tényszámait 
alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott 
számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseinek, valamint az 
egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő 
alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék (vélemény) megadásához. 
  
Záradék/Vélemény: 
  
A könyvvizsgálat során Kisbér Város Önkormányzatának egyszerűsített éves beszámolóját, annak 
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati 
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot 
szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az 
általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. 
  
Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló  az önkormányzat 2007. december 31-én 
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és 
valós képet ad.  
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