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Vélemény

Elvégeáem az Az IZYS Egészség.és onsegélyez Pénztár KÍildiittkiizgyiÍlésének Pénztár (,,a Pénztár,,)

(Tevékenység ong., száma: e.IYl344l2005 Fovarosi BírÓság) 2017, december 31.i vonatkozÓ záró éves

besámolÓjának (,,besámolÓ'') k nywizsgá|atát, amely besámolÓ a 20|7. december 3l.i fordulÓnapra készített

mérlegböl _ melyben az eszkőzÖk és fonások egyezo végosszege .962.980 eFt, a tartalékok osszege 8||.745 eFt és az

ugyan ezen idoponttal végzodo eredménykimutatásbÓl-amelyben afedezeti alap eredménye 47.66l eFt" nyereség,

mrikodési alap eredménye l.751 eFt. nyereség, likviditási alap eredménye 825 eFt nyereség, valamint számviteli

politika jelentos elemeinek azugyanezen idopontta| végzodo i.izleti évre vonatkozÓ eredménykimutatásbÓl' valamint a

sámviteli politikajelentos elemeinek osszefoglalását is tafta|mazo kiegészíto mellékletból áll.

Véleményem szerint a mellékelt beszámo|Ó megbízhatÓ és valÓs képet ad aPénztár 20|7. december 31.én fennál|Ó

varyoni és pénziigyi helyzetérol, valamint az ezen idoponttal végzodo tizleti éwe vonatkozÓ jÖvede|rni helyzetéro| a

Magyarországon hata|yos' a szarnvitelro| szÓlÓ 2000. évi C. t rvénnyel ssáangban (a továbbiakban: ,,szémviteli
t<irvény''), az onkéntes Kcilcsonos BiztosítÓ PénztárakrÓl szÓlÓ |993. évi XCVI. tÖrvényben, illetve az Önkéntes

kolcsoncis egészség-és nsegélyezo pénztárak beszámo|Ókészítési és konyvvezetési k telezettségének sajátosságairÓ|

szÓlÓ 25212000. (X l I.24.) Korm. rendeletben foglaltakkal cisszhangban "

A vé|emény alapja

Konywizsgá|atomat aMagyar Nemzeti KÖnywizsgá|ati Standardokkal ssáangban és a kÖnyvvizsgá|atra vonatkozÓ
- Maryarországon hatályos _ torvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok érte|rnében

fennál|Ó fele|osségem bovebb leírását jelentésem ,,A kÖrryuvizsgálö thes beszámolő kortywizsgálatáért valő

fe l e l ó s s é ge,' szakasza tarta\mazza.

A tevékenységet záro éves beszámo|Ó á|ta|am végzett konyvvizsgálatara vonatkozÓ,

Magyarországon hatályos etikai kovetelményeknek megfelelve, fiiggetlen vagyok a PénrtártÓ| és ugyanezen etikai

k<ivetelményekkel Összhangban eleget tettem egyéb etikai felelosségeimnek is.

Meggyozodésem, hogy az á|ta|am megszerzett konyvvizsgá|ati bizonyíték elegendo és megfelelo a|apot ny jt

véleményemhez.

Bgyéb informáciÓk: Az i iz|eti jelentés

Az egyéb informáciÓk az IZYS Egésszé-és onsegé|yezo Pénz tár 20|7. évi iizleti jelentésébol állnak. A vezetés

fe|elŐs az tizleti jelentésnek a számviteli torvény, illetve egyéb más jogszabá|y vonatkozÓ eloírásaival

sszhangban torténo elkészítéséért. A fiigget|en konyvvizsgálÓi jelentésem ,,Vélemény'' szakaszában az éves

beszámolÓra adott véleményem nem vonatkozik az uz|eti jelentésre.

Az éves beszámolÓ á|ta|am végzett k nyvvizsgá|atáva| kapcsolatban az én fele|össégem az tizleti jelentés

átolvasása és ennek során annak mér|ege|ése, hogy az iizleti jelentés |ényegesen ellentmond-e az éves

beszámo|Ónak vagy a kÖnyvvizsgá|at során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként gy ttinik-e, hogy az

|ényeges hibás állítást tarta|maz. Ha az eVégzett munkám alapján arra a kovetkeztetésre jutok, hogy az egyéb

informáciÓk lényeges hibás állítást tarta|maznak, koteIességem errol és a hibás állítás jel|egérol jelentést tenni.

A számviteli torvény a|apján az én felelosségem továbbá annak megítélése, hogy az uz|etije|entés a számvite|i

t rvény, illetve egyéb más jogszabá|y vonatkozÓ eloírásaiva| sszhangban van-e, és erról' valamint az uz|eti
jelentés és az éves beszámolÓ cisszhangjárÓl vé|emény nyilvánítása.



Véleményem szerint a IZYS Egészség.és Onsegé|yez Pénztár 20|7. évi iizleti jelentése minden lényeges

vonatkozásban Összhangban van a IZYS Egészség-és onsegé|yez Pénztár 20|7 . évi éves beszámolÓjával és a

számviteli torvény vonatkozÓ e|oírásaival. Mivel egyéb más jogszabá|y a Társaság számára nem ír eló további

kovetelményeket az uz|etijelentésre , ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az uz|etijelentésben más jellegti lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra'

így e tekintetben nincs jelentenivalÓm.

A vezetés és az irányítássa| megbízott szemé|yek fe|e|óssége a tevékenységet |ezáró éves beszámo|Óért

A vezetés felelos a tevékenységet |ezáro éves beszámolÓnak a számvite|i torvénnye| osszhangban tcirténo és a

valÓs bemutatás kovetelményének megfelelo elkészítéséért, valamintaz olyan belso kontrollért, amelyet a ve.

zetés sziikségesnek tart ahhoz, hogy lehetóvé váljon az akár csa|ásbÓ|, akár hibábÓl eredo lényeges hibás állí-

tástÓl mentes éves beszámolÓ elkészítése.

A éves beszámolÓ elkészítése során avezetés felelcis azért, hogy felmérje aPénztárnak a vállalkozás folytatására

valÓ képességét és az adott helyzetnek megfele|oen kőzzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos informá.

ciÓkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén a|apulÓ számviteli tevékenységet |ezárT éves

beszámo|Óban valÓ a|ka|mazásáért' azt a esetet kivéve, ha avezetésnek szándékában áll megsziintetni a Pénztárat

vagy besziintetni azijz|etszerti tevékenységet, vagy amikor ezen kívii| nem á|l elotte más reális |ehetoség.

Azirányítással megbízott személyek felelosek aPénztár pénziigyi beszámolási folyamatának feli.igyeletéért.

A kiinyvvizsgá|Ó tevékenységet|ezárÓ éves beszámo|Ó kiinyvvizsgá|atáért valÓ fele|óssége

A k nyvvizsgá|at során célom kellö bizonyosságot szerezni anÓl, hogy a tevékenységet |ezáro éves beszámolÓ

egésze nem tartalmaz akár csalásbÓl, akár hibábÓl eredó lényeges hibás állítást, valamint az,hogy ennek alapján

a véleményemet tarta|maző ftiggetlen konyvvizsgálÓi je|entést bocsássak ki. A ke||o bizonyosság magas fokri

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsgálati Standardokkal <isszhangban e|végzett

ktinyvvizsgá|at mindig feltáda az egyébként|étezo lényeges hibás állítást. A hibás ál|ítások eredhetnek csalásbÓl

vagy hibábÓl, és lényegesnek minosiilnek, ha észszerri lehet az a várakozás, hogy ezek onmagukban vagy

egyiiffesen befolyásolhadák a felhasználÓk adott beszámolÓ a|apján meghozott gazdasági dcintéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti kÖnyvvizs gá|ati Standardokkal Összhangban elvégzésre kerii|o k nyvvizsgálatnak

részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a kÖnyvvizsgá|at egésze során.

Emellett:

o Azonosítom és felmérem az éves beszámolÓ akár csalásbÓl' akár hibábÓ| eredo lényeges hibás állításainak

akockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas kiinyvvizsgá|ati e|járá.

sokat, alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendo és megfelelŐ konyv.

vizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásbil eredo lényeges hibás ál|ítás fel nem tárásának akockázatana-

gyobb, mint a hibábÓl eredöé, mivel a csalás magában foglalhat Összejátszást, hamisitást, szándékos kiha-

gyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feltilírását.

o Megismerem a konyvvizsgá|at szempontjábÓ| releváns belso kontrollt annak érdekében, hogy olyan

k nyvvizsgá|ati eljárásokat tervezzek meg' ame|yek az adoff ktirii|rnények kozott megfeleloek, de nem

azért, hogy a Társaság belso kontrolljának hatékonyságára vonatkozÓan véleményt nyilvánítsak.



Értékelem a vezetés által a|ka|mazott számviteli politika megfelelóségét és a vezetés által készített szám.

v itel i becs lések é s kapcso |ődő kÓzzététe lek énszertiségét.

KÖvetkeztetést vonok le arrÓ|, hogy helyénvalÓ.e a vezetés részéro| a vállalkozás fo|ytatásának elvén ala-

pulÓ éves beszámolÓ cisszeá|lítása, valamint a megszerzett konyvvizsgá|ati bizonyíték a|apján arrÓl, hogy

fennáll-e lényeges bizonyta|anság olyan eseményekkel vagy fe|téte|ekkel kapcsolatban, amelyek jelentós

kétséget vethetnek fe| a Társaság vá|lalkozás folytatására valÓ képességét illetöen. Amennyiben azt a kÖ.

vetkeztetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fiiggetlen kÖnywizsgálÓi jelentésemben fel

kell hívnom a figyelmet az éves beszámolÓban lévö kapcsolÓdÓ kÖzzététe|ekre, vagy ha akozzétételek e

tekintetben nem megfeleloek, minósítenem kell véleményemet. KÖvetkeztetéseim a fiigget|en kÖnyvvizs.

gálÓi jelentésem dátumáig megszerzett kcinyvvizsgá|ati bizonyítékon alapulnak.

Énékelem az éves beszámolÓ átfogÓ bemutatáséfi, fe|épitését és tarta|mát, beleértve a kiegészító mel|éklet-

ben tett közzététe|eket, va|amint értéke|em azt is, hogy az éves beszámo|Óban te|jesu|-e az alapul szolgálÓ

tigyletek és események valÓs bemutatása.

Kommunikálom azirányitéssal megbízott személyek fe|é -eryéb kérdések mellett. a konywizsgá|attewezet hatÓko.
rét és iitemezését, a k nyvvizsgá|atjelentos megállapÍtasait, beleértve a Pénztár által alkalmazott belsö kontrollnak a
kÖnywizsgálatom soran általam azonosítoff je|entos hiányosságait is.

Budapest,2018. ,t 

W
Vida Géza

FandangÓ Audt Kft.
Ügyvezeto

l l3l Budapest, Jéggyár utca 9.
Nyilvántartási szám: Tpt-0026 l 5

Vida
Bej egyzett kÖnyvvizsgálÓ

l l3l Budapest, Jéggyár utca9.
Nyi|vántartási szám : Ept.00423 5


