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FÜGGETLEN KöNYVV|zseÁlól JELENTÉs

A Vasutas Egészség- és tnsegély ező P énztár kü ldöttközgyű| ése részére

Vé|emény

E|végeztük a Vasutas Egészség- és önsegé|y ező Pénztár (,,a Pénztár,,) 2018. évi éves beszámolójának

könyvvizsgá|atát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordu|ónapra készített mér|egbő| -

me|yben az eszköz ök és források egyező végosszege 4.420.385 ezer Ft; a működési a|ap tarta|éka

3I8.717 ezer Ft, a I ikviditás i  aIap tarta|éua tá lsz e Ft, a fedezet i  aIap tarta|ékának záró á||ománya

3.439.3o3 ezer Ft _, és azugyanezen időponttal végződő Üz|eti évre Vonatkozó eredménykimutatásbó|,

valamint a számviteIi politika je|entős e|emeinek összefogla|ását is tartaImazó kiegészítő meIlék|etbő| á||.

Vé|eményÜnk szerint a mel|ékelt éves beszámo|ó megbízható és valós képet ad a Pénztár 20].8. december

31-én fenná||ó vagyoni és pénzÜgyi he|yzetéről, va|amint az ezen időponttal végződő Üz|eti évre vonatkozó

jövede|mi he|yzétéről a Magyarországon hatá|yos, a számvite|rő| szó|ó 2000. évi C. törvénnye| összhangban

(a továbbiakban:,,számvite|i törvény,,).

A vé|emény alapja

Könyvvizsgá|atunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgá|ati Standardokkal osszhangban és a könyvvizsgá|atra

vonatkozó - Magyarországon hatályos - töivények és egyéb jogszabá|yok alapján hajtottuk végre. Ezen

standardok érteImében fenná|ló fele|ősségünt. nou"un leírását je|entésÜnk ,,A könyvvizsgóló éves

be szó m o l ó kö nyvv i zsg ó t ató é rt v a l o fe l e l ős s é g e,, szakasza ta rta I m a zza.

FÜgget|enek vagyunk a Pénztártó| a vonatkozó, Magyarországon hatá|yos jogszabá|yokban és a Magyar

Könyvvizsgálói Kamara ,, A könyvvizsgá|ói hivatás magatartási (etikai) szabályairó| és a fegye|mi eljárásról

szó|ó szabályzata,,-ban, va|amint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai

Standardok TestÜlete á|taI kiadott ,,Könywizsgá|ók Etikai Kódexe,'-ben (az IESBA Kódex-ben) fogla|tak

szerint, és megfe|e|ünk az ugyanezen normákban szerep|ő további etikai előírásoknak is

Meggyőződésllnk, hogy az áltaIunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfele|ő a|apot

nyújt vé|eményÜnkhoz.

Egyéb információk: Az üzleti jeIentés

Az egyéb információk a Pénztár 2018. éVi Üz|et i  je|entésébő| á| lnak. A vezetés fele|ős az i . jz|et i

je lentésnek a számvitel i  t ö rvény, i l |etve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban

történő eIkészítéséért. A je|entésÜnk ,vélemény,, szakaszában az éves beszámolóra adott

véleményÜnk nem vonatkoz ik  az  Üz|e t i  je lentésre .

Az éves beszámo|ó á|taIunk végzett k önywizsgálatávaI kapcsoIatban a mi feIe|ősségÜnk az ÜzIet i

jeIentés áto|vasása és ennek során annak mér|ege|ése, hogy az i izIet i  je lentés lényegesen

e|lentmond.e az éves beszámolónak vagy a könywizsgá|at során szerzett ismereteinknek, vagy

egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás á||ítást tartaImaz.

Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk |ényeges

hibás á l|ítást tartalmaznak, kötelességÜnk errő| és a hibás á||ítás je||egérő| je|entést tenni.

A számvitel i  t ö rvény a|apján a mi felelősségÜnk továbbá annak megíté|ése, hogy az Üz|et i  je|entés a

számvite| i  t ö rvény, i||etve egyéb más jogszabály vonatkozó e|őírásaival összhangban van-e, és errő l ,

valamint az Üzlet i  je|entés és az éves beszámo|ó összhangjáró| vé|emény nyi|vánítása.
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Véleményünk szer int a Vasutas Egészség- és onsegé|y ező Pénztár 2018. évi üz|et i  je|entése minden

|ényeges vonatkozásban összhangban van a Vasutas Egészség- és önsegélyezőPénztár 2018. évi éves

beszámo|ójáva| és a számvitel i  t ö rvény vonatkozó e|őírásaiva|. Mive| egyéb más jogszabá|y a Pénztár

számáranem ír elő további k övetelményeket az i . iz let i  je lentésre, ezért e tekintetben nem mondunk

vé|eményt .

Az Üzlet i  je lentésben más jeI legű lényeges eI lentmondás Vagy |ényeges hibás á| lítás sem jutott a

tudomásunk ra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés fe|e|ős az éves beszámo|ónak a számvite| i  t ö rvénnyel összhangban t örténő és a va|ós

bemutatás kovete|ményének megfele|ő elkészítéséért, va|amint az olyan be|ső kontro|lért, ame|yet a

vezetés szÜkségesnek tart ahhoz, hogy |ehetővé vá|jon az akár csalásból ,  akár hibából eredő lényeges

hibás á| lítástó l  mentes éves beszámoló eIkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés fe|elős azért, hogy fe|mérje a Pénztárnak a vá| la|kozás

fo|ytatására való képességét és az adott he|yzetnek megfe|elően közzétegye a vá| laIkozás fo|ytatásával

kapcsolatos információkat, valamint a vezetés feleI a vá| laIkozás fo|ytatásának e|vén alapu|ó éves

beszámo|ó összeá|lításáért. A vezetésnek a vá| lalkozás folytatásának elvébő| ke|| ki indu|nia, ha ennek

az elvnek az érvényesÜ|ését e|térő rendeIkezés nem akadá|Yozza, iI letve a vá||aIkozási tevékenység

folytatásának e|lentmondó tényező, körÜlmény nem á|| fenn.

Az irányítássaI megbízott szemé|yek feIe|ősek a Pénztár pénzÜgyi beszámo|ási folyamatának

felÜgyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámo|ó könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kel|ő bizonyosságot szerezni arró l ,  hogy az éves beszámoló egésze nem

tar ta lmaz  akár  csa|ásbó| ,  akár  h ibábó|  e redő  lénye

vé|eményÜnket tarta|mazó fÜgget|en könyvvizsg

magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, h

összhangban e|végzett k önyvvizsgálat mindig fe|t

hibás á||ítások eredhetnek csa|ásbó| vagy hibábó|

várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együt

beszá moló a Ia pjá n meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könywizsgá|ati Standardok szerinti könywizsgá|at egésze során szakmai megíté|ést

alkalmazunk, és szakmai szkeptic izmust tartunk fenn.

Továbbá:

o Azonosítjuk és feIbecst]|jÜk az éves beszámo|ó akár csa|ásból ,  akár hibából eredő lénVeges hibás

ál lításainak kockázatait ,  az eZen kockázatok kezelésére aIkalmas könyvvizsgálat i  e|járásokat

alakítunk ki és hajtunk végre, va|amint vé|eményünk mega|apozásához elegendő és megfe|elő

könyvvizsgálat i  bizonyítékot szerzünk. A csa|ásbó| eredő |ényeges hibás á l|ítás fe| nem tárásának

kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csa|ás magában fogIaIhat összejátszást,

hamisítást '  szándékos kihagyásokat, téves nyi latkozatokat, vagy a be|ső kontro|| fe|Ülírását;

.  Megismerjük a könywizsgálat szempontjábó| re|eváns be|ső kontrol|t annak érdekében, hogy

olyan könyvvizsgá|at i  e l járásokat tervezzÜnk meg, ame|yek az adott k örÜ|mények köz ö tt

megfele|őek, de nem azért, hogy a Pénztár be|ső kontrol| jának hatékonyságára vonatkozóan

vélemé nyt nyi|vá nítsunk.



ÉrtékeljÜk a vezetés áltaI aIkaImazott számviteI i  poIit ika megfe|e|őségét és a vezetés á|taI

készített szá mviteIi becs|ések és ka pcso|ódó közzétételek ésszerűségét.

Következtetést vonunk |e arró l ,  hogy helyénvaló-e a vezetés részérő| a vá| laIkozás fo|ytatásának

elvén alapuló számvitel  aIkaImazása, va|amint a megszerzett k önyvvizsgá|at i  bizonyíték a|apján

arro|, hogy fenná||-e |ényeges bizonyta|anság o|yan eseményekkel Va8y fe|téte|ekkel

kapcso|atban, ame|yek je|entős kétséget vethetnek fel  a Pénztár vál|alkozás fo|ytatására va|ó

képességét i l|etően. Amennyiben azt a köVetkeztetést vonjuk |e, hogy lényeges bizonytalanság

á|t fenn, függet|en könyvvizsgáló i  jeIentésÜnkben feI kelI hívnunk a f igyeImet az éves

beszámo|óban |évő kapcso|ódó közzététe|ekre, Vagy ha a közzététe|ek e tekintetben nem

megfe|e|őek, minősítenÜnk kelI véleményÜnket. Következtetéseink a fÜgget|en könyvvizsgá|ó i

jeIentésÜnk dátumáig megszerzett k önywizsgá|at i  bizonyítékon aIapuInak' J övőbel i  események

vagy fe|téte|ek azonban okozhatják azt, hogy a Pénztár nem tudja a vál la|kozást fo|ytatni.

ÉrtékeljÜk az éves beszámoló átfogó bemutatását, fe|építését és tartaImát, beIeértve a

kiegészítő meIlék|etben tett k özzétételeket, valamint értéke|jÜk azt iS, hogy az éves

beszámo|óban tel jesÜl-e az a|apuI szo|gáló Ügy|etek és események va|ós bemutatása.

Az irányítássaI megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések meIlett - a könywizsgá|at

tervezettlhatókörét és Ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megá||apításait, be|eértve a Pénztár

á|taI alkaImaZott be|ső kontroI lnak a könyvvizsgá|atunk során á|taIunk azonosított je|entős

hiányosságait is, ha vo|tak i|yenek.
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