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Független könywizsgálói jelentés

a VASUTAS onkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár 2009. évi
éves beszá molój á nak fel ü lv izsgá|atárőI

A VASUTAS onkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár tagiai
részére:

Független könywizsgálóként elvégeáem a VASUTAS onkéntes Kölcsönös Kiegészítő
Egészségpénztár (Székhely: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26; Törzsszáma: |8157169;
továbbiakban Pén^ár) mellékelt 2009. évi éves beszámolójrának könyvvizsgá|atétt. amely
éves beszámoló a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített Mérlegből - melyben
eszközök és források egyező végösszege 3.436.044eFt, a tarta|ékok értékében megjelenő,
tárgyévi alapok összesített eredménye -3.706eFt (veszteség) -, éS az ezen idopontra
végződő évre vonatkoző pénztári alapok Eredménykimutatásából, valamint Kiegészítő
mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

Az éves beszámolónak a Számviteli ttirvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott
általános számviteli elvek szerint történo elkészítése, és valós bemutatása az igyvezetés
felelőssége. E'z a felelősség magában foglalja az akén csalásból, akár hibából eredő,
lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása
szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő
számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között
ésszeru számviteli becslések elkészítését.

A könylviz s gál ó fel e l ős s é ge

A könylvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az e|végzett
könyvvizsgáIat a|apján' valamint az Űz|etijelentés és az éves beszámoló összhangjának
megítélése. A könyvvizsgá|atot a magyar Nemzeti Könyr,vizsgá|ati Standardok és a
könyvvizsgá|atra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb
jogszabá|yok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos
etikai követelményeknek, valamint hogy a könywvizsgá|at tervezése és elvégzése révén
elegendo és megfele|ő bizonyítékot szerezzek arról, hogy az éves beszámo|ó nem
tarta|maz lényeges hibás állításokat.

A könywizsgálat magában foglalta olyan eljarások végrehajtását, amelynek célja
köny.r,vizsgálati bizonyítékot szetezni az éves beszámolóban összegekről és
közzététe|ekről. A kiválasztott eljarások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár
tévedésbol eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könywizsgáló
megítélésétől fiiggnek. A kockazatok ilyen felmérésekor a könyr,vizsgá|ő aZ éves
beszámoló ügyvezetés általi elkészitése és valós bemutatása szempontjából releváns belső
ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljarásokat tervezzen meg,
amelyek az adott körülmények koz<itt megfelelőek' de nem az;rt, hogy a Pénztár belső
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ellenőrzésének hatékonyságára véleményt mondjon. A könywizsgá|at magában foglalta
továbbá az a|ka|mazott számviteli alapelvek megfblelőségének és az ügyvezetés
számviteli becslései. észszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásiínak
értékelését is. Az ,iiz|eti jelentéssel kapcsolatos munkám az Üz|eti jelentés és az éves
beszámoló összhangjának megítélésére korlátoződott és nem tarta|mazta egyéb' aPénztár
nem auditált számviteli nyilvantartásaiból levezetett információk áttekintését.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgá|atibizonyítékok elegendő és megfelelő
alapot nyújtanak a könyvvizsgálói zaradék (vélemény) megadásához.

Záradék (vélemény)

A könywizsgáIat során a Pénztér éves besziímolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati a|átámasáását az érvényes magyar Nemzeti Könywizsgá|ati
Standardokban foglaltak szerint feltilvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő
bizonyosságot szercztem arról' hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben
foglaltak és az á|ta|ános-, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztára|<ra vonattozó
számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint aZ éves beszámoló a
VASUTAS onkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár 2ffi9. december 31-én
f-ennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad'. Az
U z|eti j elentés az éves be sziímo l ó adataiv al ö sszhan gban van.

Budapest' 20|0. április 15.
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