Független könyvvizsgálói jelentés és hitelesítő záradék
Társaságunk elvégezte az Életút Önsegélyező Pénztár 2007. december 31.-i mérlegének – amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 193 999 e Ft – valamint a 2007. évre vonatkozó
eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, amelyeket a Pénztár 2007 éves
beszámolója tartalmaz.
Az éves beszámolónak a számviteli törvényben, a pénztárakra vonatkozó kormányrendeletekben
foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós
bemutatása a Pénztár ügyvezetésének a feladata és felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az
akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások
elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését,
fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott
körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
A mi feladatunk és felelősségünk az éves beszámoló hitelesítése az elvégzett könyvvizsgálatunk
alapján, valamint annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt információk összhangban
vannak- e az éves beszámolóban foglaltakkal.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó –
Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek
megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat
tervezése és elvégzése során kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem
tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.
A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges
hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves
beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Pénztár belső
ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés
lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel
kapcsolatos munkánk nem tartalmaz mást, mint a Pénztár nem auditált nyilvántartásaiból levezetett
információk áttekintését.
Meggyőződésünk, hogy vizsgálatunk megfelelő alapot nyújtott a független könyvvizsgálói hitelesítő
záradék megadásához.
Véleményem szerint az Életút Önsegélyező Pénztár 2007. Éves beszámolóját a számviteli
törvényben, az általános számviteli elvekben, az önsegélyező pénztárakra vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerint állították össze.
Az éves beszámoló a Pénztár vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet
ad.
Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.
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