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FüGGETLEN KöI\IyWIZsGÁr,ór .rBr,BNTEs

A Vasutas Egészsóg és Önsegély ező P énztár tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a Vasutas Egészség és Önsegélyező Pénztár (,,a Péíuíál') 20t7. évi éves

beszámolójanak könywizsgá|atát, amely éves beszámolő a 2017. decernber 3l-i fordulÓnapra

készített mérlegből - melyben az eszközőkés fonások e gyező végösszege 4.395.602 eFt, az alaPok

együttes eredménye -234.341e Ft (.vesáeség) -, és az ugyanezen időponttal végződő iizleti évre

vonatkozó eredménykimutatasból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek

összefoglalását is taftalmaző kiegészítő mellékletből á11.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet adaPénztár2Dl7.
december 31_én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az e;zen időPonttal

végződő iizleti évre vonatkoző jövedelmi hetyzetérő| a Maryarországon hatályos, a

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: ,rszámviteli
törvény'').

Avélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokftal Össáangban és a
kön}wizs§alatra vonatko ző _MagyarországonhaáIyos - törvények és egyéb jogszabálYok alaPján

hajtóttam rregr". Ezen standardok érteknében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem,f,

kbnlnvizsgáló éves beszámoló karrywizsgálatáért valófelelősségd' szakaszatatlalmazza.

Független vagyok a Penztáttől a vonatkoző, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a

1l1f,gy61 Könyrvizsgalói Kamara,, AkönywizsgáIőihivatas magatartási (etikai) szabalyaiÓl és a

r.giárrn eljarasrói szóló szabélyzatd'-ban, valamint az ezekben nem rendezett kerdések

tekintetében a Nemzetközl, Ettku Standardok Testíilete által kiadott ,,KönYwizsgálók Etikai

Kódexe,,-b en (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen nolmakban

szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az áItatatrl megszetzettkönywizsgélattbizonyíték elegendő és megfelelŐ

alapot nyújt vélem ény enlhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyébinformációk a Vasutas Egészség és ÖnsegélyezőPénztáLr 20t7 . évi Üzleti jelentésébŐl

állnak. A vezetés felelős az uzleti jéIentésnek a számviteli törvény, illetve egYéb más j ogszabálY

vonatkozó előírásaival <isszhangban történő elkészítéséért. A fiiggetlen kÖnYwizsgálÓi

jelentésem ,,Vélemény" szakaszúan az éves beszámolóra adott véleménYem nem vonatkozik

az:ijizlettjelentésre.
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Az éves beszámoló általarr' végzett könyr,vizsgál,atával kapcsolatban az én felelősségem az
üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az i,lzletijelentés lényegesen
ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könywizsgálat során szerzetl ismereteimnek, vagy
egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám
alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást
tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem tovabbá annak megítélése, hogy az ilzleti
jelentés aszátmvíteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkoző előírásuval összhangban
van-e, és erről, valamint az ijzleti jelentés és az éves beszámoló összhangiáíól vélemény
nyilvánítása.

Véleményem szerint a Vasutas Egészség és Önsegélyező Pénztár 2071. évi tizleti jelentése
minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Vasutas Egészség és Önsegélyező Pénztár
2017 . évi éves beszámolójával és a szám:,viteli törvény vonatkozó előírásaival.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel össáangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért,
amelyet a vezetés sziikségesnek tart althoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akar
hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje aPénztárnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adotl helyzetnek megfelelően közzétegye a
vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a váIIalkozás
folytatásrának elvén alapuló éves beszámoló összeállitásáert. A vezetésnek a vállalkozás
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés
nem akadályozza, illetve a váIlalkozási tevékenység folytaásának ellentmondő tényező,
körülmény nem á11 fenn.

Azirányítással megbízott személyek felelősek a Pénztír pénzngyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.

A könywizsgáló éves beszámoló könywizsgá|aáért való felelőssége

A könywizsgáiat során célom kellő bizonyosságot szerczni arról, hogy az éves beszámoló
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az,
hogy ennek alapján a véleményemet tartalmaző fiiggetlen könywizsgálói jelentést bocsássak
ki. Akellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a MagyarNenuett
Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könywízsgálat 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 befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdaság
döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerinti könywizsgálat egésze során szakmai
megítélést alkalmazok és szakmai szkepticiznust tartok fenn.

Továbbá:

. Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásből,, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak akockánatait, kialakítom és végrehajtomazezenkockáaatokkezelésére
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alkalmas könywizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgá|ati
bizonltékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás

állítás fel nem tétrásának a kockánata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás

magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

Megismerem a könyr,wizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könywizsgá|ati ellárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljanak hatékonyságára

vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

Értékelem avezetés által alkalmazoti számviteli politika megfelelőségét és avezetés áItaI

ké szitett számviteli bec s l é sek é s kap c s o l ó dő kö zzétételek é s szenis é gét.

Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részérőI a vélla|kozás
folytatásanak elvén alapuló éves beszámoló összeállitása, valamint a megszerzett

könywizsgálattbizonytték alaplán arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a
pénztár vállalkozás folyatására való képességét illetően. Amennyiben azt a

következtetést vonom le, hogy lényeges bízonytalanság á|l fenn, fiiggetlen
könlwizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszrámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek,

minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a fiiggetlen könywizsgálÓi
jelentésem dátumáig megszetzeít könywizsgá|ati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatj ák azt, hogy a Társaság nern tudja a

vállalkozást folytatni.

Ertékelem az éves beszámoló átfogó bernutatását, felépítését és tartalm áú., beleérVe a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem art is, hogy az éves

beszámolóban teljesüt-e az aIapttl szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az kénytással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a
könryvizsgáIattewezetthatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megállapításait,

beleertve a Tarsaság által alkalmazott belső kontrollnak a könywizsgálatom sorián altalam

azonosított jelentős hianyosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 20]8. március 3].
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