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Ftiggetlen k nyvvizs gíil ijelentés

A Vasutas Önkéntes Kiilcsiiniis Kiegészít Egészségpénztár tulajdonosainak

Elvégeztem a Vasutas Önt<éntes Kiilcstiniis KÍegészít Egészségpénztár mellékelt20t3. évi
éves beszámol jának a k nyvvizsgálatát, amely éves beszámol a 2013. december 31-i
fordul napra elkészített mérlegb l _ melyben az eszkozok és források egyez vég sszege
3.995.540 eFt, az alapképzésre felhasznált eredmény egyiittes cisszege 22.603 eFt -, és az ezen
id ponttal végzodo évre vonatkoz eredménykimutatásb l, valamint a számviteli politika
meghatároz elemeit és az egyéb magyaráz informáci kattarta|maz kiegészít mellékletb l
és iizleti jelentésb l áll.

A vezetés felel ssége az éves beszdmol ért

A vezetés felel s az éves besziámol nak a számviteli t rvényben foglaltakkal és a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel tisszhangban t<irtén elkészítéséén
és val s bemutatásáért, valamint az olyan bels kontrollokért, amelyeket a vezetés
sziikségesnek tart ahhoz, hogy lehet vé váljon az akár csalásb l, akár hibáb lered lényeges
hibás rállításokt l mentes éves beszámol elkészítése.

A k nywizsg l felel ssége

Az énfelel sségem az éves beszámol véleményez ése az elvégzettktinyvvizsgálat alapján. A
ktinywizsgálatot a ma1yar Nemzeti Kiinyvvizsgálati Standardok és a ktinyvvizsgá|atra
vonatkoz _ Magyarországon érvényes _ ttirvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam
végre. A fentiek megk<ivetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai ktivetelményeknek, valamint
hogy a k nyvvizsgálatot gy tervezzem meg és végezzem el, hogy kell bizonyosságot
szerezzek arr l, hogy az éves beszámol mentes-e lényeges hibás állításokt l.

A ktinyvvizsgálat magában foglalja olyan etjárások végrehajtását, amelyek céIja
ktinyvvizsgálati bizonyítékot szereznl' az éves beszámol ban szerepl tisszegekr l és
kozzétételel<l l. A kivrálasztott eljárások, beleértve az éves beSzámol akár csalásb l, akár
hibáb l ered , lényeges hibás éllításu kockázatának felmérését is, a ktinyvvizsgá|
megítélését l fi.iggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a kiinyvvizsgál az éves beszámol
tigyvezetés általi elkészítése és val s bemutatása szempontjáb l releváns bels ellenorzést
azért mér|egeli, hogy olyan k nyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott
ktirtilmények koztitt megfelel ek, de nem azért, hogy a vállalkozás bels ellen rzésének
hatékonyságára vonatkoz an véleményt mondjon. A k nyvvizsgá|at magában foglalja
továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelel ségének és az iigyvezetés számviteli



becslései ésszeníségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyujt könyvvizsgálói zá,radék (vélemény) megadásához.

Zóradék (véIemény)

A könywizsgáL'at soriín a Vasutas önkéntes Kölcsöntis Kiegészítő Egészségpénztár éves
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az
érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam,
és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szeÍeztem arról, hogy az éves
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános szrámviteli elvek szerint
készítették el.

Véleményem szerint az éves beszámoló a Vasutas Onkéntes Kiilcsönös Kiegószítő
Egészségpénztár 2013. december 3I-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízhatő és valós képet ad.

Egvéb ielentéstételi köt€lezettsée az üdetÍ ielentésről

Elvégeztem a Vasutas önt<éntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár melléke|t2013' évi
üzleti jelentésének a v ízsgőlatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséétt. Az
én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszrámoló
összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munká'm az üzleti jelentés és az
éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartaLmazta egyéb, aPénztátr
nem auditált sziámviteli nyilvántartásaiból tevezetett információk áttekintését. Véleményem
szerint a Vasutas önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár 2o13. évi üzleti jelentése
a Vasutas önkénte.s Kölcsönös KÍegészítő Egészségpénztár 2013, évi éves beszámolójának
adataival összhangban van.

Budapes! 2o14' május 27'
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