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A Képviselő Testület megbízása alapján az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról 2008. 
december 31-i fordulónappal készült Egyszerűsített éves beszámolóját, amely egyszerűsített 
mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást tar-
talmaz, felülvizsgáltam. 
A könyvvizsgálat az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós összkép megállapítására 
terjedt ki, ennek érdekében a vizsgálat az éves beszámoló részeire, adataira, a főkönyvi kivo-
natra, valamint az analitikus nyilvántartásokra is kiterjedt. 
 
Az egyszerűsített mérleg főösszege 593.247 eFt, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 
bevételi főösszege 385.330 eFt, kiadási főösszege 379.447 eFt, az egyszerűsített pénzmarad-
vány 7.770 eFt. 
 
Az egyszerűsített beszámoló a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv. 178.§-
ának (1) bekezdése a. pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei 
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben előírtak szerint készült. 
 
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 meg-
felelő bizonyítékot szereztem arról, hogy az éves beszámoló lényeges hibát nem tartalmaz. 
 
Záradék: 
 
A könyvvizsgálat során az Egercsehi Községi Önkormányzat egyszerűsített éves beszá-
molóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvé-
nyes Nemzeti Könyvvizsgálói 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 
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátossá-
gairól szóló Korm. rendeletben foglaltak szerint készítették el. 



 
Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló az önkormányzat költségvetésének 
2008. évi teljesítéséről, az önkormányzat 2008. december 31-én fennálló vagyoni helyze-
téről, valamint a pénzmaradványról megbízható és valós képet ad. 
 
Egercsehi, 2009. április 28. 
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