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FüGGETLEN KöNyWIzsGÁLór rnr,BNTE§

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önko rmáayzat Képviselő-testülete részér e

Budapest Főváros IX. Kerüleú Ferencváros Önkormányzat2016. évi költségvetési
beszámolój ának könywizs g álatár ől

Vélemény

Elvégeáem Budapest Főviáros D(. Kertilet Ferencváros Önkormanyzat mellékelt 201,6. évi
össrevont (konszolidrált) beszámolójanak könywizsgilatíl., amely összevont ftonszolidát)
beszámoló a20l6. december 31-i fordulónapra késátett konszolidrált mérlegből - melyben az
eszközök és fonrások egyező végösszege 225 868 735 497 Ft -, az ugyanezen időponttal végződő
2016. költségvetesi évre vonatkozó összevont (konszolidalt) költségvetési jelentesből- melyben a
teljesített költségvetési bevételek összege 14 903 446 247 Ft, a teljesített költségvetési kiad,ások
összege 13 551 017 176 Ft -, és az ugyanezÉrL költségvetési éwe vonatkozó konszolidált
eredménykimutatrásból - melyben a mérleg szerinti eredmény 442316 043 Ft (nyereség) - áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós
képet ad az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló varyoni és pénzü5ri heíyzetéről
és az uryanezen időponttal végződő 2016. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az
uryanezen időponttal vé:gződő költségvetési évre vonaúkozó jövedelni beíyzetéről a
Maryarországon hatályosn a számvitelről szóIó 2000. évi C. töruénnyel (a továbbíakban:
,,számüteli törvény") és az államháatartás számüteléről szóló 4DaB, G. 11.) Kom.
rendelettel (a továbbiakban: ,,az áüamibáz;tartás számviteléúl szőlő kormányrendelet')
összhangban.

Avélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könylvizsgálati Standardokkal össáangban és a
könywizsgálafo:a vonatkozó - Magyarorszálgon hatályos - törvények és egyéb jogszabalyok
alapjrán hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennalló felelősségem bővebb leírását
jelentésem ,Á köny,vizsgáló összevont (ronszolidált) beszámoló lönywizsgálatóért való
fe l e l ő s s é ge" szakasza tartalmazza.

Az összevont beszámoló riltalam végzett könywizsgalaára vonatkozó, Magyarorságon hatályos
etikai követetményeknek megfelelve, ftiggetlen vagyok az ÖnkormrányzattőI, és ugyanezen etikai
követelményekkel össáangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy M éútalarnmegszerzett könywizsgrilatibizanyíték elegendő és megfelelő
alapot nyujt véleményemhez.
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A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált)
beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési
beszámolóknak a sztímviteli törvérrnyel, valamint az állant}lráúartás számviteléről szóló
kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő
elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés sziikségesnek tart
alÁozo hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mente s ö sszevont (konszo lid áIt) b eszámo 1ó elkészíté se.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért,

hogy felméie a, Önkormanyzatnéú a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös
tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és

feladatváltozásokta, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalm azásáért.

fAz irányítással megbizoff személyek felelősek az Önkorményzat és intézményei pénzügyi
beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könywizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könylvizsgá|atáért való felelőssége

A könywízsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont
(konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állítást, va|arrint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmaző fiiggetlen
könywizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgíá]ati Standardokka] össáangban elvégzett
könywizsgálat mindig feltáqa az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a
várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatjak a felhasználók adott
ö sszevont (konszolidált) beszámoló alapj an me ghozott gazdasági dönté seit,

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgrálati Standardokkal össáangban elvégzésre kerülő
könyr,wizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust
tartok fenn a könylwizsgálat egésze során. Emellett:
. Azonosítom és felbecsüLöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár

hibából eredő lényeges hibás állításainak kockénataít, az ezen kockázatok kezelésére
alkalmas könyrwizsgálati eljaúsokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem
megalapozásához elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szerzek. A
csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásénak kockázata nagyobb, mint a
hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

. Megismerem a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könywizsgálati eljárasokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának
hatékonyságára vonatk ozőan véleményt nyilvánítsak.

. Értékelem a vezetés által alkalmazott szétmviteli politika megfelelőségét és a vezetés
által készített számviteli becslések és kapcsolődőközzétételek ésszerűségét.
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Követkeáetést vonok le arról, hogy az összevont beszámoló alapjául szolgáló éves
költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a
tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint amegszerzett
könywizsgálatibizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel
az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös
tekintettel a szervezeti és feladatváltozásol<ra. Amennyiben art a következtetést vonom
le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fiiggetlen könywizsgálői jelentésemben fel
kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévó kapcsolódó
közzétételekre, vagy ha aközzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell
véleményemet. Követkeáetéseim a fiiggetlen könywizsgálői jelentésem dátumáig
megszerzett könywizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy
feltételek azonban érinthetik az ÖnkormámyzatnáL a váIla|kozás folyatása elvének
érvényesülését.

Ertékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és
tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont beszámolóban teljesül-e az
alapul szolgálő ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az iránltrással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
könlwizsgálat tewezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megrállapítasait,
beleértve az Önkormén7zatáltal alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgálatom során általam
azonosított jelentős hirányosságait is, ha voltak ilyenek.

Eryéb kórdések

A jelen könywizsgálói jelentés, a Magyar Átamt incstáí áItá az áIlanhá^ntás sámviteléről
szóló kormányrendeletben foglaltak alapjan elkészített és az Önkormanyzatnak megkí,ildött,
összevont (konszolidált) beszámolóról késztilt.

Budapest, 2011. május 02.
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Mellékletek:
1. számű melléklet Teljességi nyilatkozat
2. szítmű melléklet: Egyezőség i nyilatkozat
3. számumelléklet: Költségvetési jelentés
4. számű melléklet: Mérleg
5. száműmelléklet: Eredménykimutatás
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1. számú melléklet

Telj ességi nyilatkozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2016. évi költségvetése
végrehajtásárőI szőlő beszámolójának, és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálatával
összefiiggésben, annak érdekében, hogy a könywizsgáló a pénzíigyi kimutatásokról a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek való megfeleléséről véleményt alkosson
igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük és megerősítjük
az audítélás során az alábbiakban foglaltakat:

I. Felelősek vagyunk az éves beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és
könyveléséért, az éves beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. töwénnyel, az
áIlamháztntás számviteléről szőlő 412013. (I. 11.) Korm. rendelettel, továbbá a
vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és tényekkel való megfelelésééft, azért,hogy
az éves beszámoló megbizható és az Önkormányzat nettó eszközeiről, valamint
pénzigyi lT lyzetéről hű és valós képet mutat, a 2016. december 31-i állapotnak
megfelelően.

il. Minden pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat az Önök
rendelkezésére bocsátottuk és minden tranzakciőről informáltuk Önöket, melyeknek
a jelentésre hatása lehet.

il. A pénzügyi kimutatások nem 1artaLmaznak lényeges hibás állításokat és minden
információ b emutatásra került.

IV. Nem történt szándékos mulasztás Önkormányzat vezetése, illetve azon a\kalmazottak
részéről, akik meghatároző szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési
rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. Nem történt
szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen
b efo l yás o lh atnák a p énzigyi informáci ókat.

V. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására
és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, ye1y könyv
szerinti értékét.

VI. Nincs fudomásunk a törvények, rendelkezések megszegéséről, melyek hatása
lényeges, illetve amelyeknek a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene. Nincs
tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásről, vagy követelésről, mely a 2016.
évi mérlegben foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná Önkormányzat pénzugyi
helyzetét.

VII. Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkről, melyek jogi
képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
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VIII. A számviteli nyilvantartás, mely a pénziJ;gyi információk alapja, pontosan és

me gbízhatóan a kellő ré szl etességgel tükrözi Onkormányzat ügyleteit.

IX. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén

lényegesen befolyásolnák apénzigyi kimutatásokat. Nem szegttik meg a jogszabályi
és hatósági előírásokat, amelyek lényeges hatással lennének a pénzigyi
kimutatásokra.

X. Megerősítjük a köttségvetési szervekkel összefiiggóen szolgáltatott információk
teljességét.

XI. Helyesen számoltuk el és ahol sziikséges, megfelelően mutatjuk be a pénzügyi
kimutatásokban a pénzmaradványok, vagyongyarapodás értékeit.

XII. Az Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze felett és

semmilyen egyéb zálogog vagy terhelés nincs Önkormányzat eszkőzein, kivéve
azokat, amelyek a pénzigyi kimutatásokban szerepelnek.

XIII. Elszámoltuk, vagy ahol szükséges, bemutattuk az összes tényleges és esetlegesen
felmerülő kötelezettségünket, valamint beszámoltunk harmadik felek javára vállalt
összes garancíárőI.

XIV. Minden olyan eseményről megadtuk a szükséges információkat, amelyek a

fordulónapot követóen történtek és a pénzügyi kimutatások helyesbítését vagy a

hozzátartozó kiegészítő mellékletekben történő bemutatást tenné szükségessé.

XV. Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs,
bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden hitelkeret
megáll apo dást a könyw izsgálő rendelkezésére bo cs átottunk.

XVI. Elismerjiik felelősségtinket apénzigyi kimutatások valós bemutatásáért (a vonatkozó
beszámoló-készítési elvekkel összhangban).

XVII. A számvitelről szóló 2000. évi C, törvénynek, valamlnt az á||amháztartás
számviteléről szóló 4l20I3. (I. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően az év végi
értékelés ére vonatkozó kötelezettségeinknek el eget tetttink.

Ezt a teljességi nyíIatkozatot Önkormányzat 2016. december 3l-i pénzügyi kimutatásainak
vizsgáIatával kapcsolatban adjuk Önöknek. A vizsgáIat célja véleményt nyilvránítafi aríől,
hogy a pénzügyi kimutatások valóságnak megfelelő és korrekt képet adnak-e Önkormányzat
2016. december 31-i vagyoni, pénzűgyi jövedelmi helyzetéről. valamint a működés
eredményéről a vonatkoző beszámoló-készítési elvekkel ö s szhangb an.

Budapest, 20t7. május 2.

.u (-\7,/
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dr. Bácskai J'ános
polgármester
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2. számű melléklet

E gyező s égi nyila tkozat

Kijelentem, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkonnányzat 2016. évi éves
költségvetési beszámolójrának mérlegadatai leltánal, analitikákkal alátámasztottak és ezek a
ftikönyv adataiv al tétele sen me ge gyeznek.

Budapest, 2017. május 2.

t

l ,Jun^L ^ hoL uL,v-,cu*,, *
..V....ü.....

Nyeste-Szabó Marianna
Pénzngyilrodavezető
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3. számú melléklet

Költségvetési j elentés
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BUDÁPE§r FóvÁRos Ix KERt LET FERrNcvÁ.Ros öNKoIMÁNYZATA
M€gy.: 01 PÉEiWi LóEeí 0ó9
salóci 841105 s4ldr!: 1254ldó.zak 20r6,KoNsz

K02 _ Önkormánvzati íiránvító szervi) konszolidált beszámoló - Bl-B7. ktiltséevetési bevételek
# Meíneve#s KoDszolidáláselótti sszeg konszolidálás Konszolidát iisszeg

3 6

0t Helyi iinkomáDyzabk míík désének által,ános támosatása íB1t 3 207 385 0 3 207 385

02 Telepiilési ónkományzatok eíyes k znevelé i felAdatainak támo(aása íB1 12) 761 aI2 167 0 76r,812 167

03 T lepiilési tinkomályaIok srcciális, gyeme\ióléti é5 8y rmekétkeztetósi feladaiaimk
támosB isa íB1l3)

608 oI4274 0 Éo8o14 274

04 TeleDiilé i ónkományzatok kulturális feladaiainak támosatá a íB114) 158 053 600 0 158 053 600

05 M k dési célri kiilt ésvetési támoÉatások és kjesészító támogatások í8115') 28 951 809 28 951 809

07 Önkományzatok m k dési ÉmoÉatásai í=01+...rOfl íB1 1 560 039 235 1 s60 039 235

08 Elvoná ok é5 befizetósek bevételei íB12) 58 685 0 58 685

EByébm k désicél Limogaiisokbevételeiállaúhetaflásonbeliilr l(=33+...+42)(816) 69 636 451 0 69 636 45

33 ebbóli kt zponti ka'ltségvetési zervek (816) 44 636 117 0 44 636 I1,7

35 ebból: íejezeti kealés el irányatok EU{ prcgrmoka és arck hei aáBfinaoszííoása
(B1,6)

2 340 415 0 z 340 415

36 ebbói: egyéb fejezeti kerelésií el irányzatok í816) 426 365 0 426 365

ebb ! elkíilt nített iillaEi péuotapok(B16) 2 000 000 0 2 000 000

39 ebb 1: helyi iinkományzalok é kiiltséÉveté i szeNeik í816) 20 233 554 0 20 233 554

/a M k dési cátl tiámogaíások államházeráson belrk6l ({7+...+1}121+32)
íB1)

t62973437L 0 L62973/"37!

44 Felhalmozási célti iinkofiÉDEati támosatások íB21'| 6877 9M 6 877 9D4

68 Egyébfelhálinozási.él támogaáokbevóteleiállan}áztMásonbelit]rl(=69+,..t78)
íB25)

458 019 421 0 45a019 421

71 ebb l:fejeetikezelós el itányntokEU_sprogrmokraé Azokheaitirsfinanszírozása
íB25l

22 961 84! 0 22 961 849

72 ebb li e8yéb fejezfti keze]és el irányzatok (B25) 18 35? 10 3s7

7s ebb 1: helyi illkományzatok és k lt ógvetési szeryeik (B25) 435 039 21E 43s 039 215

79 Felhalmozísi céltí támogatások állambáztarráson bel lól (=44+45+46+57+68)
íB2t

&897 32E 4s4897 32s

109 Vagyoni tipusí adók (=1 10+...+1lo G34) 3 548 194 122 3 548 194 122

110 ebb l; éDítnényadó (B34) 3 057 889 221 3 0s7 889 221

11,3 ebb l: telekadó (B34) 490 304 901 490 304 901

117 Éíék6íté i és for8almi adók (=118+.,.+139) (8351) 3 983 964 564 0 3 983 964 564

124 ebb l: állandó jeleggel végzett ipar zé i tevékeny óg után fizetett helyi ipar zési adó
íB35r}

3 983 964 564 0 3 983 964 564

L45 GéDiám adók í=146+,,,+14g) íB3s41 1Bs 052 290 0 188 052 290

l47 ebbiíl: b8lft ldi 8ópiámíívek adóiának a helyí iinkormányzatot meÁíll t rÉ ze (B3s4) 188 052 290 0 188 052 290

150 EAyéb áruhasaálati ós srclgiilatási adók í=151+...+16n í8355) 126 700 820 0 126 700 820

158 ebb l: tártózkodás után fiz tett ide{enforíalmi adó G355) 126 700 820 0 12670o82o

168 Temékek ésszotíáltatások adói í=117+140+144+145+150) íB35) 4 29B 717 674 0 42987l7 b74

169 EEvéb kt zhatalmi bevételek r>=170+,.,+184) í836) 368 601 596 0 368 601 596

172 ebból: íÉazPatá i zolgáltaiási díiak í836) 6 362 914 6 362 914

176 ebból; kómyezetvédelmi bíság (836) 2 393 562 2 393 562

179 ebból: éDitésii{vi bílsás íB36) 750 000 0 750 000

180 ebb l; szalrálysémési pénz- és helyszíni bisig és a kiizlekedÉsi szabálysze8ések után
kiszabotr kijzisazpatá i bíráa helvi ankormánvzetot m pillel résle íf}36}

219 628 900 0 219 628 900

181 ebb 1: egyéb bírság (836) & 328 32s 0 64 328 325

185 K áátalni bevétel k (+3.|94+104+109+168+169) (B3) 8 215 513 392 0 8 215 513 392

186 Ké zletértékesítés ellenértéke (B401) 1,32 515 0 132 51s

Adatellenónó kód: -80-49-Se- 175-63-621c7e_5e2a3í4749-33-36-734b-43-3a -7 -
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PIR| 85726 Éíéhípú:roÍd

ffi§"ü.ff*',íffií"r. FEúr.cvÁRos öNKonMÁNyzÁTA

M.de| or Pé!,]!yi tór*t 0009

szjifu: s4r1o5 s;ltoi 1254rdó,.k 20l6,!@Nsz

#
Memvezés

3

__1_1l,",;.^ "n."Ádáké í>=18B+l89) (B402)

,bb(il:táígyi eszkiiztik bérbeddásábót ZámdZó bevétel (8402)

$zreúren szol8álLatások ellenénétre l>=19l t (B403)

:bb l: államháztartísonbeliil (B403)

4
5

1 494 603 73B

1 494 603 738 838 B93 71!

IB7 838 893 710 250 B94 429

188 250 894 429 39 B38 298

190 39 838 298 l94 76694a

191 1,9476694{ 5z3 507 160

199 Ellátási díiak (B4q5) 523 507 160 12 367 000

200 Kiszám}ázott álratános forgalrni adó (B406)

Álbláno loTsalBi adó vi szatéíltése (B4Oa
12 367 000 8 836 235

201 s 836 235 836 235

205 ;;eb kapott űiiró) kamatok ég kmatjetleg bevételek (>=206+207) (!t4uE2)

i]nratb-evaelek és nás nyereségie[eg bevételek (=ZOZ+2O5) (g4og)

ililgyó pé*tlgyi * u"l"t"kbuuét,t"i (,=ztt*",*zts) (gaogz)

Íiii **ao*t ertékesitéséber kapcsolódó Te lizalt Dy re ég (84092)

B 836 235
0

24 000 00(

208 24000 000 000 000

210 24 000 000 24 000 000

24 000 000

2L6 Ésr,éh cérziigll mL.iveletek bevételei (=209+2l0) (B409)

Biztosító által {zetett 
kfutédtés (B410)

D--xl -cL^iáci hAvótelpk í>=Z19+220) (B411)

9 875 219
0

639 194 966

zl7 639 194 966 613 857 202

2I8

2l9
613 857 202!Ér u llv 9v:q --,__- .

ifrIl*oea+, ."ger6sítésével, a szezódésszegéssel kapcsolam végleges n járó

[fi ;i; fi ;;".oil;?; kíliili káEkol1sé.ft,, g:TiYjlj^g].;9T39i]íBy """g 0
24o72 433

74 072 433 3 158 178 202
zzD ebtl61l kiadiiso} visszatédtéseí (B41 1)

3 1s8 17B 202

0221 M k d6ib*é"l* (=186+187+190+192+19$}",+201+208+276+2L7+218') 1 363 985 268

224 nqatlanok órtékesítése (>=225) (B52) 283 5,27 1 000 000

226 Egyéb tárgyi e zk zókértékesítóse (B53)

Részesedések érrékesitése P=228) (B54)
1 000 000 100 000

227 100 000 1 36s 368 795
iiJIJC*k *-crrrine,ér,"" tupc,o|ódó b*

1 365 368 795
0

230 Felhalmozási bevéíElet (=222+224+226+227+229r (B5)

i*^t.,ircae.i.et,i átve[ pénzeszkóziik(=244+",+255) (865)
34 31.z 7B3

0
6 500 000

244 6 500 000

247 ptb l: esvéb civtl zeryezete}_1Eq2-- 27 B127a3 9
2 7B3

ebb l: egyób vállal\ozások (865) 343t2783 26 381 029

256 26 381 029
0

;*lmJr' rel,i 
'"^ró.',""d 'á^"gat,ások, 

k lcsi'ni'k vi szat&íllé e állanháztaná oí

kiviilól (=261+..,+269) (B74)
260 2B0 000

280 000

16 340 005261 ebb l: eíyl zi jogi ue!nÁlylli_.(B79__ 9 76LO2A

263 ebb L eÉyéb civil zery zetek (B74_
9 76Laz4

9 060 350

4 622 B00

9 060 35t

264

27D

0

ilnut*o";,i "el 
át""f, pé"",s"k , k 0

4 otz óuu

ebb l: ecvéb civil szew ze]qk__ pL- 4 437 55(

3s44l37E
r49a3ffiui

35 ut37g
278

282

.uuvr. ilao luAq!--,-_ !

i'ffiorr"i.ane**
uN3q2A7

283 *rueru"*rO

Adatellenrzó kód: -80-49.5e.175.63.621c7e.5e2a3Í4749.33.36-734b.43-3a
_8-
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EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Cég;iegyzék szám: 01 06 7 51999

1146 Budapest, Thököly út L7O. I. em. 6.

4. számű melléklet

Mérleg
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EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
CégJegyzékszám: 01 06 7 5L999

1146 Budapest, Thököly út 77o- 1. em.6.

5. számú melléklet

Eredménykimutatás
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EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 75 1999

1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

6. számú melléklet

Kiegészítés

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatzltí. éves költségvetési
beszámoló jához adott független könywizsgálói jelentéshez

A könywvizsgálői megbízási szeuődés alapján az EFENDER Szrimviteli Tanácsadó és

Könywizs gálő Bt., annak természetes személy tagja Flender Éva kamarai tag könywizsgáIő,
megvizsgálta Budapest Fővráros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatínak 2016. éves
költségvetési beszámolój át.

Az éves költségvetési beszámoló felülvizsgáIata során a könywizsgáIő az Önkormányzat és a
költségvetési intézmények adatait tartalmaző, költségvetési beszámolókat - mérleget,
költségvetési jelentést, eredmény-kimutatást, maradvány kimutatást, a költségekről és
megtérült költségekről szóló kimutatást, továbbá a kiegészítő mellékletet -, az aú" alátétmasztő
leltari és analitikus nyilvántartásokat ellenőrizte.

A könywizsgáIat során figyelembe vételre kerültek a magyar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokban a könywizsgá|at elvégzésére meghatározott feladatok, módszerek és a
könywizsgáló véleményét ennek figyelembe vételével adta meg.

Az Önkormányzat 2016. éves költségvetési beszámolój é$. a számvitelről szótó 2000. évi C.
törvény, valamint azállanűáztartás számviteléről szóló 4l20I3. (lL 11.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint készítette el.

A 412013. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatátazottak szerint a gazdasági események
számviteli nyilvántartásban történő rögzítése pénzügyi és költségvetési rendszerbentörténik.

Az Önkorményzat és az irányitása aIá tartoző költségvetési szervek beszámolóit a Magyar
Allamkincstár Költségvetési Gazdálkodási Rendszerébe (KGR) feladásra került.

A helyi önkormanyzatok összevont (konszolidált) beszámolóját az áIlanÁánartás
számviteléről szóló 4l20I3. (I. Il) 37. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Magyar
Államkincstát készítí el. A konszolidált beszámoló rószei: konszolidált költségvetési jelentés,
a konszolidált mérleg és a konszolidált eredménykimutatás.

,"P*ürTIfrl



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
CésJegyzékszám: 0 1 06 7 51999

1146 Budapest, Thököly út I70.I. em. 6.

A könylwizsgálat cólja és módszerei

A könywizsgálat célja annak megállapítása, hogy, az éves költségvetési beszámoló
megbízható és valós képet nyújt-e a Képviselő-testület és más felhasználók számára az
önkormányzat múködéséről, gazdá|kodásáról, vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint
összeállítása a számvitelről szőló 2a00. évi C. törvény és az állanthááartás számviteléről
szőlő 412013. (I. 1l.) Korm. rendelet előírásai szerint történt-e.

A könywizsgálati cél elérése érdekében sor került:

,/ Budapest Fővaros IX. Kerület Ferencvaros Önkorményzat és az irányíása alátartozó
költségvetési intézmények beszámolóinak felülvizsgál atéra,

,/ az Önkormanyzat és az irényítása alá tartoző költségvetési intézmények
gazdálkodásanak szabáIyozottságának, a pénzgazdálkodással kapcsolatos döntési,
hatásköri rendszer működésének, a kontrollrendszer áttekintésére,

,/ az önkormányzat és iranyítása alá tartozó intézmények beszámolójanak és az azt
alátámasztő leltari és analitikus nyilvántartásának egyeáetésére,

./ a pénzeszkö z v áútozás levezetésének ellenőrzésére,

./ az ingatlan vagyonkatasáer és a szálmviteli nyilvantartások egyeáetésére a könyv
szerinti bruttó érték tekintetében,

,/ apérzngyl vagyoni helyzet elemzésére.

A könywiugúlő

,/ előzetes, majd végleges helyszíni vizsgáIatokat, dokumentum egyeáetéseket végzett,
mely az önkormányzat és az ítányítása aLá tartoző költségvetés intézmények
beszámolóinak alátám asztottságéta irrányult (leltari, analitikus),

,/ ellenőrizte az előzetes vizsgálatok során feltárt hirinyosságok, eltérések javítását,
./ vizsgálta az Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló készítésére tett

intézkedéseket.

A könywiagúlathoz kapcsolódó jogszabúlyok :

,/ Magyarors zág helyi önkormány zatairőI szőIő 20 11 . évi CLXXXIX. törvény,
,/ azáIlamháutartásról szőIő2011. évi CXCV. törvény,
,/ azállanháztartás számviteléfől szőIő 4l20I3.(I. 11.) Korm. rendelet,
,/ az állanthéztartási törvény végrehajüísáről szólő 368l2al1. (XII. 31,) Korm. rendelet,
,/ a Magyar Köztarsaság2016. évi költségvetéséről szőlő 2015. évi C. törvény,
,/ az áIlanűánartásban felmerülő egyes gazdasági események elszámolási módjaról

szőlő 3812013. (IX. 29.) NGM rendelet,

"*,*t}



EFENDER Számvite}i, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
CégJegyzékszám: 01 06 751999

1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

A könywizs gálat megállapításai

1. A gazdúlkodás, működés rendszerének viagólatí tapasztalataí

A számviteli és pénzúgyi tevékenységet támogatő szabáIyzatokkal az Önkorményzat és

költségvetési intézményei rendelkeznek. A belső ellenőrzési rendszer megfelelően
szabáIyozott, a belső kontrollok rendszerében lényeges kockazatok nem merültek fel. A
szabályzatok 2016. évi aktualizálása megtörtént. A szabályzatok, valamint a gazdálkodási,
számviteli nyilvantartási tevékenység össáangj a biztosított.
A számvitel és pénzügyi tevékenységet biztosító informatikai rendszerben (CT-EooSTAT)
alapvetően biztosítja a beszámolóhoz szükséges információkat, mely mellett kontroll
kimutatások elkészítésére is sor került, az adatok megalapozottságának ellenőrzéséhez.

2. Az éves beszúmoló ellenőrzésének, az éves zúrlati munkdk vizsgólaíúnak
megállapítdsai

A könywizsgáIat magában foglalta az Önkormányzat, a Polgrármesteri Hivatal, illetve a
költségvetési intézmények tekintetében a gazdasági események, folyamatok számviteli
elsziámolását ésrögzitését, a számviteli bizonylatok mintavétellel tcirténő ellenőrzését.

Az éves beszámolót a 38|20I3.(IX. 19.) NGM rendeletben meghatátozott könywezetés, a
folyamatosanvezetettrészletező nyilvántartások, illetve azérlati tevékenységhez kapcsolódó
Ie|tér támasztja alá.

A valódiság számviteli alapelv érvényesülése érdekében elkészített leltrár a vonatkozó
jogszabá|yok, illetve a belső szabályzatban megfogalmazottak alapján készült el, alkalmasan a
mérlegbenszereplőadatokatalátámasztására.

§zárlati tevékenységvízsgáIataalapján megállapítható, hogy azimmateriális javak és tárgyi
eszközök terv szerinti és terven feltili értékcsökkenése az álIan,théztartás számviteléről szóló
4l20I3. (I. 1 1 .) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak szerint elszámolásra került.

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések étékelése az ál|amhéutartás számviteléről
szóló kormányrendelet 18. § (2) bekezdésében foglaltak alapján megtörtént, értékveszés
elszámolására nem került sor.

Az Önkormányzat a Polgarmesteri Hivatal és a Köáerület Felügyelet követeléseik
tekintetében elvégezték a minősítést, és a számviteli politikaban (értékelési szabályzatában)
meghatározott értékelési elvek alapján elszámolták az értékvesztést. Atöbbi intézmény esetén
értékvesztés elszámolására nem került sor.

A kötelezettségek az év végi zárlati folyamatok soriin felülvizsgálatra kerültek, a szükséges
átsoro lás ok (tátr gy év í, kö vetkező évi) me gtörténtek.
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A költségvetési beszámoló elkészítése a jogszabályok által meghatározott előírások mentén
zajlott, a vizsgálatok, egyeztetések során szükségessé vált módosítások mind az
Önkormanyzat, mind a költségvetési szervek tekintetében beépítésre kerültek.

J. Az éves beszámoló felülvízsgúlata

3. 1.A mérleg felülvizsgálata

A könywizsgálő megállapította, hogy a mérlegben szereplő adatok fokönyvi és analitikus
nyilvántartással, illetve leltárral alátémtasztottak. Az év végi értékelést a zárlati tevékenység
során elvégezték.

Az önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti vagyona 225.868.735.497 Ft, az önkormányzat és
intézményei eszközeinek saját tőkével fedezett része 97,6 Yo,

A nemzeti vagyonba tartoző befektetett eszközök közül az immateriális javak, tárgyi
eszközök könlv szerinti értéke 216.669.222.051 Ft, atárgyévi nyitó adatokhoz viszonyított
változása 0,45 oÁ-os csökkenés. Az immateriális javakhoz és tárgyi eszközökhöz kapcsolódó
év végi értékelés (terv szerinti, terven feliili értékcsökkenés, értékvesztés) elszámolása a
j o gszabélyi előírások szerint megtörtént.

A befektetett pénzüryi eszközök értéke a nyitó tételhez képest 33 %-os növekedést mutat,
mely változást elsősorban a CF Pharma Gyógyszergyáttő Kft üzletrészének - csődegyesség
miatti adósságkompenzáciő formájában történő - átvétele jelenti. Az év végi értékelés
eredményeként értékvesáés elszámolására nem került sor.

A készletállomány nyilvántartására intézményi körben (Bölcsőde, FMK) került sor,
2.188.72I Ft összegben. A készletek eszközökön belüli atánya igen alacsony, változása
-26oÁ-osnövekedés - nincs jelentős hatással az Önkormányzatvagyonának alakulására.

A követelések költségvetési évben esedékes (1.905.688.968 Ft), költségvetési évet követően
esedékes (1.628.511.339 Ft), valamint a követelés jellegű sajátos elszámolások (13I.117.037
Ft) megbontásban szerepelnek a mérlegben. A követelések összértékének változása 3 oÁ-os

csökkenés. A követelés jellegű sajátos elszrámolások olyan adott előleg típusú
pénzforgalommal jaró, de a költségvetésben meg nem jelenő kiadásokat (fizetési elólegek,
utólagos elszámolásra adott előlegek, téves, visszajaró kifizetések) melynek hatása a
pénzeszköz vá|tozásábanjelenik meg. Ezen kiadások besorolása megfelelően történt,

Az egtéb sajátos elszámolások (5,182.074 Ft) mérlegsor a 2016. december hónapot érintő
fizetendó és előzetes ÁFA összegét, utalványok, bérletek kifizetéseinek adatait taríalmazza.

Az aktív időbeli elhatárolások (4.876.588 Ft) azon bevételek, költségek és ráfordítások
elhatárolását foglalja magába, amik nem a20l6. költségvetési évet illetik, illetve terhelik.

Az eszközök megoszlási mutatói alapvetően az elmúlt időszakhoz képest nem váltoáak.
Továbbra is a befektetett eszközök súlya (96 %) a legjelentősebb.

,T:t}



EFE
..l EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könylwizsgáló Bt.

Césjegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

A Források között a saját tőke váItozása a tárgyévi mérleg szerinti eredménl.t, valamint a
nemzeti vagyon váItozása soron kimutatott 40.662.133 Ft összevont értékű növekedést
taráImaz.

A kötelezettségek összege 1.546.217.277 Ft, melyen belül a kötelezettség jellegu sajátos
elszámolások arénya 40 %, Ezen kapott előleg jellegű tételek pénzeszköz változást
j elenthetnek, költségvetési bevételek elszámolása nélkül.
Legnagyobb tételként a helyi adók körében megjelenő túlfizetés jelenik meg, melynek egy
része akövetkező évben számolható el költségvetési bevételként.

A passzív időbeli elhatárolások 3.938.798.36I Ft összege jelentős mértékben
(3.544.027.289 F0 a halasztott eredményszemléLetú bevételeket foglalja magában (fejlesztési
támogatások), mely mellett a bérek és kapcsolódó járulékok, illetve egyéb költségek
j o gszab áIyi el őírás szerint történő el számo lás át is tartalmazza.

3. 2.Az eredmény kimutatds felülvia g dlata

Az eredménykimutatás a bevételeket nettó, egyéb eredményszemléletű, valamint a pénzügyi
műveletek bevételi megbontásban tartalmazza, melynek csökkentése az anyagjellegű és
személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenés és egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek
ráfordításainak összegével történik.
Az eredményszemléletű és egyéb bevétlek, valamint a költségek és ráfordítások
meghatétrozása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A 2016. évben számított
mérleg szerinti eredmény 442.316.043 Ft.

3.3. A kökségvetési jelentés

A kOltségvetési jelentés jogszabályi előírásokban meghatározott tartalommal és
részletezetlséggel készült el. A költségvetési jelentés és a mérleg adatai között előírt kötelező
egyezőségek biáosítottak.

3. 4.A maradv úny kímut atús

A maradványkimutatás a pénzúgyileg teljesített bevételek és kiadások mellett az előző évi
maradvány igénybevételét (pénzforgalom nélkül), mint finanszírozási forrást tartalmazza. A
maradvány meghatározása költségvetési, illetve ftnanszítozási egyenleg formájában történt
meg, bemutatva a kötelezettségvállalással terhelt, valamint a szabad maradvány összegét.
YáIlalkozási tevékenység eredménye a Köztenilet Felügyeletnél jelentkezett.
A maradvány összege 4.835.246.037 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt
2.622.856.896Ft

3.5.A köItségvetési beszdmoló egyéb részei

A költségvetési beszámoló további részeinek átvízsgálása tekintetében az összefiiggések és
alátá,masztottságok tekintetében észrevótel nem merült fel.
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3. 6.A p énzeszkö z v últozús

A 412013. (I. 11.) kormányrendelet 17. §-ban foglaltak szerint a pénzeszköz váItozásanak
levezetése megtörtént, a záíő pénzkészlettel való azonosság igazolható.

4. Összegzés

A könywizsgálő véleménye szerint az éves költségvetési beszámoló Budapest Fővaros IX.
Kerület Ferencviiros Önkormrinyzat 2016. évi költségvetése teljesítéséről, valamint a 2016.
december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés
eredményéről megbíáató, valós képet ad.

Budapest, 2aI7. május 2.
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