
FIJGGETLEN KONYVvIzSGALoI JELENTES

Az IZY S Eg6szs6g-6s On seg6l y ez6 P 6 nztdr Kii lddttkiizgyii t6s6n ek

V6lem6ny

Elvdgeztem az Az LZYS Eg6szs6g-6s Onseg6lyez6 Plnztir Kiildiittk0zgyiil€s6nek Plnztilr (,,a Plnzt6r,,)
(Tev6kenysdg eng., szima: e-l'V134412005 F6varosi Bir6s6g) 2018. december 3l-i vonatkoz6 zdro eves

beszamol6jrinak (,,besz5m0l6") konywizsg6lat6t, amely besziirnol6 a 2018. december 3l-i fordul6napra kdszitett
mdrlegb6l -melyben azegzk1ztik ds foniisok egyezb vdg0sszege 1.085.621 eFt, a tartaldkok osszege 915.169 eFt ds

azugyilr ezen id6ponttal vdgz6d6, eredmdnykimutat6sb6l-amelyben a fedezeti alap eredm6nye 98.705 eFt. nyereseg,
miikOddsi alap eredmdnye 3.851i eFt. nyeresdg, likvidilisi alap eredmdnye 868 eFt nyeres6g, valamint szdmviteli
politika jelent6s elemeinek azuglanezen id6ponttal vdgmdo iizleti 6we vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a

sz6mviteli politikajelent6s elemerfurek Osszefoglal6sdtistartalmazb kieg6szit6 melldkletb6l5ll.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt beszrfunol6 megbizhat6 ds val6s kdpet ad aPenztAr 2018. december 3l-dn fenn6ll6
varyoni ds p6nziiryi helyzbt6r6l, valamint az ezen id6ponttal vdgz6db Uzleti 6we vonatkoz6 jovedelrni helyzet6r6l a

Magyarorszigon hatiilyos, a szamvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tOrvdnnyel 0sszhangban (a tovdbbiakban: ,,sz6mviteli
t6rvdny"), az Onk6ntes KBlcs0ntis Biztosit6 P6nZ6rakr6l sz6l6 1993. dvi XCVI. torvdnyben, illetve az onkdntes
k6lcs0n0s egdszs6g-6s iinsggdlyez6 pdnztimk besz6mol6kdszit6si ds kdnywezet6si k0telezettsdgdnek saj6toss6gair6l
sz6l6 25212000. (XII.24.) 

$orm. rendeletben foglaltakkal Osszhangban.

A v6tem6ny alapja

K0nywizsg6latomat a Maryar lrtemzeti K0nywizsgAlati Standardokkal Osszhangban ds a konywizsgalatra vonatkoz6

- Maryarorszagon hatiilyo$ - t0rv6nyek ds egy6b jogszabdlyok alapj6n hajtottam vdgre. Ezen standardok drtelmdben
fenn6ll6 felel6ss6gem bdyebb leir6s6t jelentdsem ,l kbrynuizsgdl| dves beszdmol6 konywizsgdlatddrt val6

fe I e I 5 s s 6 ge" szakasza tarlalmazz*t.

A tev6kenys6get zbq6 eves besz6mol6 Sltalam yegzett k0nywizsg6lat6ra vonatkoz6,
MagyuorszAgon hat6lyos ptikai kOvetelrn6nyeknek megfelelve, fiiggetlen varyok a Pdnnxt6l ds ugyanezen etikai
kOvetelrnenyekkelOsszhanqban r:leget tettem egydb etikai felelossdgeimnek is.

Meggy6z6ddsem, hogy al, illtalam megszerzett kOnywizsgdlati bizonyitdk elegend6 6s megfelel6 alapot nyrijt
velemenyemhez.

Egy6b informfci6k: Az iizleti jr:lent6s

Az egydb inform6ci6k az IZVS Iigdsszd-ds 6nsegdlyez6 Pdnzttdr 201 8. 6vi [zleti jelentdsdb6l 6llnak. A vezetds

felel6s az izleti jelentdgnek a sz6mviteli tdrvdny, illetve egydb m6s jogszab6ly vonatkoz6 eloir6saival
Osszhangban t0rtdn6 elkdpzit6sdtlrt. A fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdsem ,,Vdlem6ny" szakaszilban az eves
besz6mol6ra adott v6lem6fryem nLem vonatkozik az iizleti jelentdsre.

Az dves besz6mol6 6ltal4m v|g;zett ktinywizsg6latdval kapcsolatban az en felel6ss6gem az uzleti jelentds

6tolvas6sa 6s ennek sor{n arLnak mdrlegeldse, hogy az iizleti jelentds ldnyegesen ellentmond-e az dves

beszdmol6nak vagy a k$nywiz:sg6lat sor6n szerzetl ismereteimnek, vagy egydbkdnt rigy trinik-e, hogy az

l6nyeges hib6s 6llit6st tartalma:2. Ha az elvdgzett munk6m alapjan arra a kOvetkeztetdsre jutok, hogy az egyeb
inform6ci6k ldnyeges hibap e[it6st tartalmaznak, kOtelessdgem err6l ds a hib6s 6llit6s jellegdr6l jelentdst tenni.

A szdmviteli t0rvdny ataplan az: dn felel6ssdgem tov6bb6 annak megitdldse, hogy aziizleti jelentds a szdmviteli
tOrvdny, illetve egydb m6.F jogszab6ly vonatkoz6 el6ir6saival Osszhangban van-e, 6s err6l, valamint az izleti
jelentds 6s az dves besz6mol6 dsszhangj616l vdlemdny nyilv6nit6sa.



Vdlemdnyem szerint a IZYS lig6szs6g-6s Onseg6lyez6 Plnztir 2018. dvi iizleti jel:ntese minden l6nyeges

vonatkoziisban 0sszhang$an van a IZYS Eg6szi6g-6s Onseg6lyez6l>6nztir 2018. 6vidves besziimol6j6val ds a

sziimviteli t0rv6ny vonatkoz6 ell6ir6saival. Mivel egy6b m5s jogszab6ly a T6rsas6g sztmilra nem ir elo tov6bbi

kOvetelmdnyeketaz iizleti jelentdsre, ezdrt e tekintetben nem mondok v6lem6nyt.

Az izletijelentdsben miip jellegii ldnyeges ellentmond6s vagy ldnyeges hib6s 6llitds sem jutott a tudom6somra,

igy e tekintetben nincs jefentenLi,ral6m.

A vezet6s 6s az irinyit6ssal megbizott szem6lyek felel6ss6ge a tev6kenys6gel,.lezirf 6ves besz6mol66rt

A vezetds felel6s a tevdkenysdgSetlezdro 6ves besz6mol6nak a szSmviteli t0rvdnnyel Osszhangban t6rtdn6 ds a

val6s bemutat6s k0vetelrnenytirLek megfelel6 elkdszit6sddrt, valamint azolyan bels6 kontrolldrt, amelyet a ve-

zetds sziiksdgesnek tart qhhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akdr csal6sb6l, ak6r hibrib6l ered6 l6nyeges hib6s rilli-
tiist6l mentes 6ves besz6rnol6 r:lkdszitdse.

A 6ves besz6mol6 elk6szit6se sor6n a vezetds felel6s azdrt,hogy felrndrje aPdnzt6mak a v6llalkoz6s folytat6siira

val6 kdpess6get 6s az adqtt helyzetnek megfelel6enklzzdtegye a vdllalkozbs folytatdsa.ral kapcsolatos inform6-

ci6kat, valamint a vezetds felel a vSllalkoziis folytat6s6nak elvdn alapul6 sz6mviteli tev6kenysdget lez6r6 6ves

besz6mol6ban val6 alkalrnazdsitlrl, azt a esetet kiveve, ha a vezet6snek sz6nddk6ban iill rnegsziintetni a Pdnztinat

vagy besziintetni az iizletFzeni tev6kenys6get, vagy amikor ezen kivtil nem 6ll el6tte miis re6lis lehet6sdg.

Az iriinyit6ssal megbizod szemtilyek felel6sek aPdnz/,dr p6nziigyi besz6mokisi folyamatdnak feliigyelet66rt.

A kdnyvvizsg{16 tevdkegys6get lez616 6ves besz6mo16 kiinyvvizsg6latA6rt val6 felel6;ss6ge

A k0nyvvizsgdlat sor6n q6lom liell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy a tevdkenysd get lezir6 6ves besz6mol6

egdsze nem tartalmaz ak{r csa[6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s ellit6st, valamint az, hogy ennek alapj6n

a vdlemdnyemet tartalmdzo fiig,getlen kdnyvvizsgiil6i jelent6st bocs6ssak ki. A kell6 trizonyoss6g magas fokf
bizonyossdg, de nem gur{r.iu uliu, nog, u tutugy* Nr.zeti K0nywizsg6lati Standardokkirl dsszhangban elvdgzett

kOnyvvizsg6lat mindig fQltArja az egydbkdnt ldtez6 ldnyeges hib6s 6llit6st. A hib6s 6llit5:rok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b6l, ds l6nyegpsnek min6sUlnek, ha dszszeni lehet az a vdrakozds, hogy ,32e[ 0nmagukban vagy

egytttesen befoly6solhaddk a I'elhaszn6l6k adott besz6mol6 alapjan meghozott gazdasdgi ddntdseit.

Egy, a Magyar Nemzeti kOnywizsg6lati Standardokkal 0sszhangban elv6gz6sre ke,riil6 konyvvizsg6latnak

rdszek6nt szakmai megit{lest allalmazok, 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn a kdnyv vizsgillateg6sze sor6n.

Emellett:

o Azonositom 6s felqnerern az dves beszrirnol6 ak6r csa16sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6sainak

a kock6zatait, kialpkitorn es vegrehajtom az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas ktinywizsg6lati elj6rA-

sokat, alakitok ki {s hajtok v6gre, valamint vdlem6nyem megalapoz6s6hoz elegend6 es megfelel6 konyv-
vizsgSlati bizonyitpkot sizerzek. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llit6s I'el nem tlrr6s6nak akockdzata na-
gyobb, mint a hib4b6l ere:doe, mivel a csal6s mag6ban foglalhat Osszejdtsz6st, harnisit6st, sz6nddkos kiha-
gy6sokat, tdves nyilatkozittokat, yagy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

o Megismerem a ktinyvl,i;zsgiilat szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt annak drdekdben, hogy olyan
k0nyvvizsg6lati e$6r6sok.at lervezzek meg, amelyek az adott kOriitmdnyek kOzOtt megfelel6ek, de nem

az6rt,hogy a T6rs4s6g bels6 kontrollj6nak hatdkonys6g6ra vonatkoz6an vdlemdnyt nyilv6nitsak.



Ert6kelem a 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika meg,felel6sdgdt es a vezetds 6ltal keszitett sz6m-
viteli becsldsek l6d6 kdzzetetelek dnszertisdgdt.
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k: iarr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r(rszdr6l a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6n ala-

Oss;zeiillitiisa, valamint amegszerzett" k0nyvvizsg6lati bizonyitdk alapj6n arr6l, hogy
bizonytalansiig olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelentos

fel a ll5rsas6g v6llalkoz6s folytat6s6ra val5 kdpessdget i1let6elt. Amennyiben azt ak6-
r le, hc,gy ldnyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen k6nyvviz:sg616i jelentdsemben fel

.t az eyes besz6mol6ban l6vo kapcsoldrd6 kdzz6tetelekre, ',,agy ha a kOzzdtdtelek e

lel6ek, min6sitenem kell v6lemenyemet. K0vetkeztetdseinl a fiiggetlen k0nyvvizs-
megszerzett k0nyvvizsgrilati bizonyit6kon alapulnak.

6tfog6 bemutat6sAt, fel6pitesdt (is taftalm6t, beleertr,e a kieg6szito melldklet-
valamint drtekelem azt is, hogy az eyes besziimol6ban teljesi.il-e az alapul szolg6l6

iigyletek ds Lyek'val6s bemutat6sa.
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