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FüggelIenkönyWizsgá|óiieIentés
A,,JószíV" önsegé|yezó Pénztár tagjai számára
Vé|emény
E|VégeáÜka 'JŐSZíV' Önsegé|yezőPénz|ár(',a Pénztá|')2017. éVi éVes beszámo|ójának
_
mérlegbő|
könywizsgá|atát'ame|yévesbeszámolóa 20í7' december3,].ifordulónaprakészített
me|ybenaz eszközök és források egyező Végösszege633'797E Ft' a Működési a|ap tárgyéVi
adózott eredménye1'2g7E Ft (veszteség)-, és az ugyanezenidópontta|Végzódó Úz|etiéVre
je|entőse|emeinekösszefogIa|ását
Valaminta számvite|ipo|itika
Vonatkozóe|edménykimutatásbó|'
me|lék|etbó|
á||'
is iartaImazókiegészító
Vé|eményünk
szerinta melléke|t
éVesbeszámo|ómegbízhatóésva|ós képetad a Pénztár2017'
va|amintaz ezen időpontta|Végződő
december31- énfenná||óvagyoniés pénzügyihe|yzetérő|'
jöVede|mi
he|yzeté|ő|
a |\,4agyarországon
hatá|yos,a számvitelró|szóIó 2000'
Üz|etiévreVonatkozó
összhan9ban (a továbbiakban:
évic- törvénnye|
'számviie|itörVény'')'
A vé|emény
a|apja
Könyvvizsgá|atunkata Magyar Nemzeti Könywizsgá|ati standardokkal összhangban és a
könyvvizsgá|atraVonatkozó - Magyarországonhatá|yos- törvények és egyébjogszabályok
fenná||ófe|e|ősségünkbőVebb |eirását
alapján hajtottukvégre.Ezen standardokérte|mében
je|entésünk'A könywizsgáló éves beszámo|ó könywizsgá|atáértValó fe|e|őssége''
szakasza
laialmazza.
hatályosjogszabá|yokban
és a
Függei|enekVagyunka Pénztártóla Vonatkozó,|Vlagyarországon
Könywizsgálói Kamara ', A könywizsgálói hivatás magatartási(etikai)szabá|yairó|és a
|Vlagya|
fegyelmi eljárásró| szó|ó szabá|yzata''-ban,Va|amintaz ezekben nem rendezett kérdések
tekintetébena Nemzetközi Eiikai standardok Testü|ete á|ta| kiadott 'Könywizsgálik Etikai
az ugyanezen normákban
Kódexe':ben (az lEsBA Kódex-ben)fog|altakszerint'és megfe|e|ünk
szerep|ótovábbietikaie|őírásoknak
is'
hogy az á|taIunkmegszerzettkönywÍzsgá|atibizonyíték
elegendőésmegfe|e|ó
N4eggyóződésÜnk'
aIapotnyÚjtVé|eményÜnkhöz.
Egyébinfo.mációk: Az üz|etiie|entés
á||nak'A
Az egyébinÍormációka 'JTsZiV" tnsegé|yezóPénzÍá|2017' éViÜz|etije|entéséből
vezetésfe|elósaz Úzletije|entésnek
a számvite|itÖrvény'
i||etveegyébmás jogszabá|yVonatkozó
e|óí|ásaiva|összhangban történő e|készítéséért.
A fÜgget|enkönywizsgá|ói je|entésünk
nem vonatkozikaz Üz|eti
'Vélemény'szakaszában az éVesbeszámo|óraadott Vé|eményunk
jeIentésre'
kapcso|atban
a mi fe|e|ósségÜnk
az üz|eti
Az éVesbeszámo|óá|taIunkVégzettkÖnywizsgálatáVa|
je|entésáto|Vasásaés ennek során annak mér|ege|ése,
hogy az üz|eti jelentés|ényegesen
e||entmond-e
az éVesbeszámo|ónakVagy a könyvvizsgá|atsorán szezett ismereteinknek,
Vagy
egyébként
úgytűnik.e,hogyaz |ényeges
hibás állításitafta|maz'Ha az elvégzettmunkánka|apján
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jutunk,hogy az egyébinformációk|ényegeshibás á||íiásttartalmaznak,
arra a következtetésÍe
jellegérő|
je|entést
errő|ésa hibásá||ítás
tenni'
köte|ességÜnk
hogy az Úz|eti
A számvite|itörvény a|apján a mi fe|e|ósségÜnk
továbbá annak a megíté|ése'
jelentésa számviielitörvény' iIletveegyébmás jogszabá|yVonatkozóe|óírásaiva|összhangban
van-e' és erró|' Valamintaz Üz|etijelentésés az éVes beszámo|ó összhangjáról vé|emény
nyilVánítása.
E fe|e|ósségÜnk
teÜesítése
során az üz|etije|entéssel
kapcsolatosVéleményÜnk
kia|akításáná|
a
25212000'Kormányrende|etet,
mintaz üzletijelentésre
Vonatkozótovábbikövete|ményeket
előiró
egyébmás jogszabá|ytvettükfigye|embe'
Véleményünk
szerini a 'JósZiV' tnsegélyező Pénz|ár2017' évi Üzleti je|entéseminden
|ényegesVonaikozásbanösszhangban van a 'JÖSZíV' tnsegé|yező Pénztár2017' éViéVes
és a számviteIitörvény'Va|aminta 252l20oo'Kormányrendelet
e|őírásaiva|'
beszámo|ójáVa|
más je||egű|ényeges
Vagy |ényegeshibás á||ítássem jutotta
Az Üz|etije|entésben
e||entmondás
jelenteniva|ónk.
ígye tekintetben
tudomásunkra'
nincs
A vezetésésaz irányítássa|megbízotiszemé|yekfe|elősségeaz évesbeszámo|óért.
összhangban történőés a Valós
A Vezetésfe|e|ósaz éVesbeszámo|ónaka számvite|itórvénnye|
megfe|e|óe|készÍtéséért,
valamintaz o|yanbe|sőkontrollért'
ame|yet
bemutatáskövete|ményének
a Vezetésszükségesnektart ahhoz, hogy |ehetőVé
vá|jonaz ak csa|ásbó|,akár hibábó|eredő
|ényeges
hibás á|Iítástó|
mentesévesbeszámo|óe|készítése'
Az éVesbeszámo|óe|készitése
során a Vezetésfe|e|ősazért'hogy fe|mérjea Pénztárnaka
Vál|a|kozásfo|yiatásárava|ó képességét
és az adott he|yzetnekmegfe|e|őenközzétegye a
vál|a|kozásfo|ytatásávaIkapcso|atosinformációkat,va|aminta Vezetésfe|e| a Vá||alkozás
fo|ytatásánake|Véna|apuló éves beszámo|ó összeállításáért'A Vezetésneka Vá||a|kozás
fo|ytatásának
e|vébőlkelIkiinduInia'ha ennekaz e|VnekaZ érvényesülését
e|térórende|kezés
nem
il|etve
a
vá||a|kozási
tevékenység
e||entmondó
tényező,
körÜ|mény
akadá|yozza'
folytatásának
nemá||fenn'
Az irányítássalmegbízottszemé]yekfe|e|óseka Pénztárpénzügyibeszámo|ásifo|yamatának
fe|ügyeIetéértA könyvvizsgá|ó évesbészámo|ókönywizsgá|atáéÉva|ó fe|e|óssége
A könywizsgá|atsorán cé|unkkellő bizonyosságotszerezniarró|,hogyaz éVesbeszámo|óegésze
nemtarta|maz
akárcsalásból'akár hibábóleredő|ényeges
hibásá||ítást'
Valamint
az' hogyennek
je|entést
a
VéleményÜnket
tarta|mazó
a|apján
függet|enkönywizsgá|ói
bocsássunk ki' A kellő
bizonyosságmagasfokÚ bizonyosság'de nemgaranciaar|a' hogya MagyarNemzeti
Könywizsgá|atiStandardokka|
összhangbane|végzett
könywlzsgá|atmindigfe|tárjaaz egyébként
hibás állítást'A hibás á||ítások
|étező|ényeges
e|edhetnekcsa|ásbólVagyhibábó|'és|ényegesnek
minósü|nek' l]a ésszerű |ehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban Vagy egyl]ttesen
befo|yásoIhatják
a feIhaszná|ókadottéVesbeszámolóalapjánmeghozottgazdaságidöntéseit'
A Magyar Nemzeti Könywizsgá|ati Standardokszerinti könywizsgá|at egészesorán szakmai
a|ka|mazunk
ésszakmaiszkepticizmust
megíté|ést
tartunkfenn'
ToVábbá:
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Azonositjukés felmérjükaz éVesbeszámo|óakár csa|ásbó|,akár hibábó|eredő lényeges
az ezen kockázatokkeze|ésére
kockázatait'kia|akítjuk
és vég|ehajtjuk
hibás á||ításainak
a|ka|maskönyvvizsgá|ati e|járásokat,Valamint e|egendő és megfe|e|ókönywizsgá|ati
hibás
A csa|ásbó|eredó |ényeges
szerzünka vé|eményÜnk
mega|apozásához.
bizonyítékot
ál|ításfel 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|sőkontrollfe|ü|írását'
a könywizsgá|at szempontjábó|re|evánsbelsó kontro||tannak érdekébgn'
|\.íegismerjÜk
hogy o|yan könywizsgálati e|járásokattervezzünk meg, ame]yekaz adott körülmények
hatékonyságára
között megfe|e|őek,de nem azért,hogy a Pénztárbe|ső kontro||jának
nyiIvánítsunk'
VonatkozóanVéleményt
és a Vezetésá|ta|
a Vezetésá|ta|a|ka|mazott
számvitelipo|itikamegfelelőségét
Értékeljük
ésszerűségét'
éskapcso|ódóközzététe|ek
készíiett
számvitelibecs|ések
a Vezetés részérő|a Vá||alkozás
KöVetkeztetésiVonunk |e arról' hogy he|yénva|ó-e
fo|ytatásánake|Vénalapu|ó éves beszámo|ó összeállítása' Va|amint a megszerzett
könyvvizsgá|atibizonyítéka|apján arró|, hogy fenná||-e|ényegesbizonyta|anságo|yan
Veiheinekfe| a
vagy fe|téte|ekkeI
kapcsolatban,ame|yekje|entőskétséget
eseményekke|
Amennyiben
azt
a
köVet(eztetést
i||etően'
Pénztá|Vál|alkozásfolytatásáraValó képességét
je|entésÜnkben
Vonjuk|e' hogy |ényegesbizonytalanságá||fenn,fl]gget|enkönyvvizsgá|ói
Vagyha
fel kell hivnunka figye|metaz éVesbeszámolóban|évókapcso|ódóközzétételekre,
ke||
vé|eményünket'
a közzététe|eke tekintetben nem megfe|e|őek'minősítenÜnk
KöVetkeztetéseinka függet|en könywizsgá|ói je|entésünk dátumáig megszerzett
könyvvizsgá|atibizonyíiékona|apulnak'Jovőbeli eseményekvagy fe|tételekazonban
fo|ytatni.
okozhatjákazt. hogya Pénztárnemtudjaa vá||aIkozást
és tartalmát,be|eértve
a
Ertéke|jük
az éves beszámo|ó átfogó bemutatását,fe|építését
azt is, hogy az éVes
Va'amint éÉéke|jük
kiegészítóme||ék]etben
tett kózzététe|eket'
események
Va|ós
bemutatása.
az
a|apul
szolgá|ó
és
beszámolóbanie|jesü|-e
ügy|etek
Az iÍányÍtássa|
megbízottszemé|yektudomásárahozzuk - egyébkérdésekme||ett_ a
a könywizsgálat je|entósmegá||apításait,
könywizsgálat tervezefthatókörétésütemezését,
a könyvvizsgá|atunksorán á|ta|unk
a Pénztárá||a|alkaImazottbelsó kontro||nak
be|eértve
je|entóshiányosságaitis' ha Vo|taki|yenek'
azonosított
Gyór' 2018'május,l1'
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