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FüggelIen könyWizsgá|ói ieIentés

A,,JószíV" önsegé|yezó Pénztár tagjai számára

Vé|emény

E|VégeáÜk a 'JŐSZíV' Önsegé|yező Pénz|ár (',a Pénztá|') 2017. éVi éVes beszámo|ójának
könywizsgá|atát' ame|y éves beszámoló a 20í7' december 3,].i fordulónapra készített mérlegbő| _
me|yben az eszközök és források egyező Végösszege 633'797E Ft' a Működési a|ap tárgyéVi
adózott eredménye 1'2g7E Ft (veszteség) -, és az ugyanezen idópontta| Végzódó Úz|eti éVre
Vonatkozó e|edménykimutatásbó|' Valamint a számvite|i po|itika je|entős e|emeinek összefogIa|ását
is iartaImazó kiegészító me|lék|etbó| á||'

Vé|eményünk szerint a melléke|t éVes beszámo|ó megbízható és va|ós képet ad a Pénztár 2017 '
december 31- én fenná||ó vagyoni és pénzügyi he|yzetérő|' va|amint az ezen időpontta| Végződő
Üz|eti évre Vonatkozó jöVede|mi he|yzeté|ő| a |\,4agyarországon hatá|yos, a számvitelró| szóIó 2000'
évi c- törvénnye| összhan9ban (a továbbiakban: 'számviie|i törVény'')'

A vé|emény a|apja

Könyvvizsgá|atunkat a Magyar Nemzeti Könywizsgá|ati standardokkal összhangban és a
könyvvizsgá|atra Vonatkozó - Magyarországon hatá|yos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok érte|mében fenná||ó fe|e|ősségünk bőVebb |eirását
je|entésünk'A könywizsgáló éves beszámo|ó könywizsgá|atáért Való fe|e|őssége'' szakasza
laialmazza.

Függei|enek Vagyunk a Pénztártól a Vonatkozó, |Vlagyarországon hatályos jogszabá|yokban és a
|Vlagya| Könywizsgálói Kamara ', A könywizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabá|yairó| és a
fegyelmi eljárásró| szó|ó szabá|yzata''-ban, Va|amint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a Nemzetközi Eiikai standardok Testü|ete á|ta| kiadott 'Könywizsgálik Etikai
Kódexe':ben (az lEsBA Kódex-ben) fog|altak szerint' és megfe|e|ünk az ugyanezen normákban
szerep|ó további etikai e|őírásoknak is'

N4eggyóződésÜnk' hogy az á|taIunk megszerzett könywÍzsgá|ati bizonyíték elegendő és megfe|e|ó
aIapot nyÚjt Vé|eményÜnkhöz.

Egyéb info.mációk: Az üz|eti ie|entés

Az egyéb inÍormációk a 'JTsZiV" tnsegé|yezó PénzÍá| 2017' éVi Üz|eti je|entéséből á||nak' A
vezetés fe|elós az Úzleti je|entésnek a számvite|i tÖrvény' i||etve egyéb más jogszabá|y Vonatkozó
e|óí|ásaiva| összhangban történő e|készítéséért. A fÜgget|en könywizsgá|ói je|entésünk
'Vélemény' szakaszában az éVes beszámo|óra adott Vé|eményunk nem vonatkozik az Üz|eti
jeIentésre'

Az éVes beszámo|ó á|taIunk Végzett kÖnywizsgálatáVa| kapcso|atban a mi fe|e|ósségÜnk az üz|eti
je|entés áto|Vasása és ennek során annak mér|ege|ése, hogy az üz|eti jelentés |ényegesen
e||entmond-e az éVes beszámo|ónak Vagy a könyvvizsgá|at során szezett ismereteinknek, Vagy
egyébként úgy tűnik.e, hogy az |ényeges hibás állítási tafta|maz' Ha az elvégzett munkánk a|apján
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arra a következtetésÍe jutunk, hogy az egyéb információk |ényeges hibás á||íiást tartalmaznak,
köte|ességÜnk errő| és a hibás á||ítás jellegérő| je|entést tenni'
A számvite|i törvény a|apján a mi fe|e|ósségÜnk továbbá annak a megíté|ése' hogy az Úz|eti
jelentés a számviieli törvény' iIletve egyéb más jogszabá|y Vonatkozó e|óírásaiva| összhangban
van-e' és erró|' Valamint az Üz|eti jelentés és az éVes beszámo|ó összhangjáról vé|emény
nyilVánítása.

E fe|e|ósségÜnk teÜesítése során az üz|eti je|entéssel kapcsolatos VéleményÜnk kia|akításáná| a
25212000' Kormányrende|etet, mint az üzleti jelentésre Vonatkozó további követe|ményeket előiró
egyéb más jogszabá|yt vettük figye|embe'

Véleményünk szerini a 'JósZiV' tnsegélyező Pénz|ár 2017' évi Üzleti je|entése minden
|ényeges Vonaikozásban összhangban van a 'JÖSZíV' tnsegé|yező Pénztár 2017' éVi éVes
beszámo|ójáVa| és a számviteIi törvény' Va|amint a 252l20oo' Kormányrendelet e|őírásaiva|'
Az Üz|eti je|entésben más je||egű |ényeges e||entmondás Vagy |ényeges hibás á||ítás sem jutott a
tudomásunkra' így e tekintetben nincs jelenteniva|ónk.

A vezetés és az irányítássa| megbízoti szemé|yek fe|előssége az éves beszámo|óért .

A Vezetés fe|e|ós az éVes beszámo|ónak a számvite|i tórvénnye| összhangban történő és a Valós
bemutatás követe|ményének megfe|e|ó e|készÍtéséért, valamint az o|yan be|ső kontrollért' ame|yet
a Vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy |ehetőVé vá|jon az ak csa|ásbó|, akár hibábó| eredő
|ényeges hibás á|Iítástó| mentes éves beszámo|ó e|készítése'

Az éVes beszámo|ó e|készitése során a Vezetés fe|e|ős azért' hogy fe|mérje a Pénztárnak a
Vál|a|kozás fo|yiatására va|ó képességét és az adott he|yzetnek megfe|e|ően közzétegye a
vál|a|kozás fo|ytatásávaI kapcso|atos információkat, va|amint a Vezetés fe|e| a Vá||alkozás
fo|ytatásának e|Vén a|apuló éves beszámo|ó összeállításáért' A Vezetésnek a Vá||a|kozás
fo|ytatásának e|véből kelI kiinduInia' ha ennek az e|Vnek aZ érvényesülését e|téró rende|kezés nem
akadá|yozza' il|etve a vá||a|kozási tevékenység folytatásának e||entmondó tényező, körÜ|mény
nem á||fenn'

Az irányítással megbízott szemé]yek fe|e|ósek a Pénztár pénzügyi beszámo|ási fo|yamatának
fe|ügyeIetéért-

A könyvvizsgá|ó éves bészámo|ó könywizsgá|atáéÉ va|ó fe|e|óssége

A könywizsgá|at során cé|unk kellő bizonyosságot szerezni arró|, hogy az éVes beszámo|ó egésze
nem tarta|maz akár csalásból' akár hibából eredő |ényeges hibás á||ítást' Valamint az' hogy ennek
a|apján a VéleményÜnket tarta|mazó függet|en könywizsgá|ói je|entést bocsássunk ki' A kellő
bizonyosság magas fokÚ bizonyosság' de nem garancia ar|a' hogy a Magyar Nemzeti

Könywizsgá|ati Standardokka| összhangban e|végzett könywlzsgá|at mindig fe|tárja az egyébként
|étező |ényeges hibás állítást' A hibás á||ítások e|edhetnek csa|ásból Vagy hibábó|' és |ényegesnek
minósü|nek' l]a ésszerű |ehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban Vagy egyl]ttesen
befo|yásoIhatják a feIhaszná|ók adott éVes beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit'
A Magyar Nemzeti Könywizsgá|ati Standardok szerinti könywizsgá|at egésze során szakmai
megíté|ést a|ka|mazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn'
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Azonositjuk és felmérjük az éVes beszámo|ó akár csa|ásbó|, akár hibábó| eredő lényeges
hibás á||ításainak kockázatait' kia|akítjuk és vég|ehajtjuk az ezen kockázatok keze|ésére
a|ka|mas könyvvizsgá|ati e|járásokat, Valamint e|egendő és megfe|e|ó könywizsgá|ati
bizonyítékot szerzünk a vé|eményÜnk mega|apozásához. A csa|ásbó| eredó |ényeges hibás
ál|ítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibábó| eredóé' mivel a csa|ás
magában fog|a|hat összejáiszást' hamisítást' szándékos kihagyásokat' téVes
nyi|atkozatokat' vagy a be|ső kontroll fe|ü|írását'

|\.íegismerjÜk a könywizsgá|at szempontjábó| re|eváns belsó kontro||t annak érdekébgn'
hogy o|yan könywizsgálati e|járásokat tervezzünk meg, ame]yek az adott körülmények
között megfe|e|őek, de nem azért, hogy a Pénztár be|ső kontro||jának hatékonyságára
Vonatkozóan Véleményt nyiIvánítsunk'

Értékeljük a Vezetés á|ta| a|ka|mazott számviteli po|itika megfelelőségét és a Vezetés á|ta|
készíiett számviteli becs|ések és kapcso|ódó közzététe|ek ésszerűségét'

KöVetkeztetési Vonunk |e arról' hogy he|yénva|ó-e a Vezetés részérő| a Vá||alkozás
fo|ytatásának e|Vén alapu|ó éves beszámo|ó összeállítása' Va|amint a megszerzett
könyvvizsgá|ati bizonyíték a|apján arró|, hogy fenná||-e |ényeges bizonyta|anság o|yan
eseményekke| vagy fe|téte|ekkeI kapcsolatban, ame|yek je|entős kétséget Veiheinek fe| a
Pénztá| Vál|alkozás folytatására Való képességét i||etően' Amennyiben azt a köVet(eztetést
Vonjuk |e' hogy |ényeges bizonytalanság á|| fenn, fl]gget|en könyvvizsgá|ói je|entésÜnkben
fel kell hivnunk a figye|met az éVes beszámolóban |évó kapcso|ódó közzétételekre, Vagy ha
a közzététe|ek e tekintetben nem megfe|e|őek' minősítenÜnk ke|| vé|eményünket'
KöVetkeztetéseink a függet|en könywizsgá|ói je|entésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgá|ati bizonyíiékon a|apulnak' Jovőbeli események vagy fe|tételek azonban
okozhatják azt. hogy a Pénztár nem tudja a vá||aIkozást fo|ytatni.

Ertéke|jük az éves beszámo|ó átfogó bemutatását, fe|építését és tartalmát, be|eértve a
kiegészító me||ék]etben tett kózzététe|eket' Va'amint éÉéke|jük azt is, hogy az éVes
beszámolóban ie|jesü|-e az a|apul szolgá|ó ügy|etek és események Va|ós bemutatása.

Az iÍányÍtássa| megbízott szemé|yek tudomására hozzuk - egyéb kérdések me||ett _ a
könywizsgálat tervezeft hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat je|entós megá||apításait,
be|eértve a Pénztár á||a| alkaImazott belsó kontro||nak a könyvvizsgá|atunk során á|ta|unk
azonosított je|entós hiányosságait is' ha Vo|tak i|yenek'
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