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A számviteli rend helyzetének vizsgálata

a CYÖNCVII,ÁZ

Önkéntes Kölcsönös
Biztosító Nlugdíjpénztár rend,elkezik tevékenysége folytatásához szükséges engedélyekkel, Alapszabállyal, valamint kidolgozta a és
rendelkezik a hatályos számviteli törvényi és a kormányrendeleti szabályozásokban
meghatározott és a testületek által elfogadott szabályzatokkal. A Pénztár tevékenységét
a fentiek által meghatározott környezetben , ezen szabályoknak megfelelően szervezi és
bonyolítja. A számviteli munka személyi és anyagi feltételeit biztosították, a számviteli
rend szabályszerű.
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A 2013. évi mérleg vizsgálata
APénztár aLeltározási szabályzatnak megfelelően végezte el a leltár felvételét.A leltárak kiértékeléseszabálvszerűen történt.

2.1

Befektetett eszközök

(5.810 eFt)

(5.182 eFt) analitikái
könyvvel egyezőséget mutatnak. Az értékelésszabálys zerűen történt meg.

Az Immateriális javak (628 eFt)

2.2

Forgóeszközök

és Tárgyi eszközök

a

fő-

(I0.I72.011 eFt)

APénztár tulajdonában készletek nem voltak.
APénztár követelése 8.944 eFt, amelyből tagdíjkövetelés 8.552 eFt, és egyéb követelés 392 eFt.
Eladásra vásárolt érlékpapír(9.649.551 eFt) értékelésea törvényben foglaltak szerint történt. A letétkezelő igazolása alapjén megadott befektetési értékekmegegyeznek a mérlegben kimutatott értékekkel,A Pénztár az év során a portfolio
összetétellel eleget tett a befektetések biztonsági szabályaira vonatkozó előírásoknak valamint a befektetési politikának
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(513.516 eFt) leltározása szabályszerűen elkészült, aházipénztárt
főkönyvi számlái egyező egyenleget mutatnak a pénztárielentéssel, illetve a bankkivonatokkal.
Pénzeszközök

és a banki pénzeszközök

2.3

Aktív időbeli elhatárolások

(1.393 eFt).

Aktív időbeli elhatárolások kimunkáIása atörvényben előírtak szerint készült el,

2.4

Saját

tőke

A tartalék tőke

2.5

(129.879 eFt),
1

57

.172 eFt,

A

201,3. évi mérleg szerinti

eredmény -21 .293 eFt.
(10.013.610 eFt),

Céltartalék
Ebből:
- fedezeti céltartalék:
- likviditásicéltartalék
- működési céltarlalék
- meg nem fizetett tagdíjak hrtaléka

9.93I.7t5 eFt
72.986 eFt
3.353 eFt
5.556 eFt

A Pénztár a íedezeti céltartalékképzésta hatályos 1ogszabá|yok alapján hajtotta
végre. A fedezeti céltartalékképzésjogcímei valamint a lekönyvelt összegek között fennáll az egyezőség.

A Pénztát a 2013,

december 31-i hozamainak felvezetése az egyéni számlákra a
fedezeti tartalékkal egy ező en történt.

2.6 Kötelezettségek

(26.932 eFt),

Kötelezettségek teljes egészében rövid lejáratú kötelezettségek.
Ebből: tagokkal szemben 13 eFt, száIlítől<kal szemben 1.681 eFt, egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 17 .874 eFt és azonositatlan fliggő befizetések 7.364 eFt.

2.7

Passzív időbeli elhatárolások

A passzív időbeli elhatárolások kimunká\ása

(8.793 eFt).
a törvényben

előírlak szerint készült

el.

J.

Eredménykimutatás vizsgá|ata

A GYONGYHAZ Onkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár a2013. évi költségeit,
Biztosító
ráfordításait és bevételeit a Számviteli törvény és az Önkéntes Kölcsönös
Pénztárakról szóló 1993. évt XCVI törvény, valamint a22312000, (XII.19.) Kormányrendelet megadott tagolása és tartalma szerint számolta el.
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4.

Kiegészítő melléklet és üzleti jelentés

A kiegészítő melléklet és a 2013. évi üzleti jelentés a mérleggel és eredmény kimutatással összhangban van.

Fenti megállapítások alapj án az előterjesztett 2013. Eves pénztári beszámolót a Küldöttközgyűlés és az EllenőrzőBizottság felé elfogadásra javaslom.
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a.

CYÖNCII1*Z Önkéntes Biztosító Nyugdíjp énztár 2013. évi Éves beszámolójáről az Ellenőrző Bizottság és a kütdöttközgyűlés részére

Elvégeztern

a GYÖNGYHÁZ

Önkéntes Kölcsönös

Biztosító Nytrgdíjpénztár (Székhely: 2400 Duna_

Újváros, ÉPÍtőkŰtja2.) Óves beszátnoló

2013. december 31-i mórlegének (melyben az eszközök és
források egYező végÖsszege: 10.1'79.214 e Ft), és a2013. december 31_i eredménykimutatásának,
melyben a

A: MŰködés és kiegészítő váIlalkozási tevékenység rnérleg szerinti eredménye: -2].293
B: Fedezeti céltartalék képzés1 .169,1 43 e Ft;
C: Likviditási céltartalékképzés4.864

eFt

eFt

valamint a kiegészítő rnellékletéri ek a vizsgálatát,

Az Éves Pénztári

beszámoló elkészítésea Nyugdíjpénztár vezetésének felelőssége. Ez a felelósség

magában foglalja a |ényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítéseés valós bemutatása
szemPontjából releváns belső e|lenőrzés kialakítását,bevezetését és fenntartását, a megfelelő szátnvi_

teli politika kiválasztását és alkalm azását valamint az

ad,ott körülmények

között

ésszerű számviteli

becs Iések eIkészítését,

A kÖn}wizsgáló felelőssége a n-rérleg, az eredménykirnr_rtatás és a kiegészítő melléklet véleményezése
az elvégzeÍt kÖnYwizsgálat alapján, valamint annak megítélése,hogy az üzleti jelentésben közölt
számviteli irrformációk összhangban vannak-e azéves beszárnolóban foglaltakkal.
A kÖnlvvizsgálatot a Magyarországon érvérrybenlévő törvények és jogszabályok alapján, valamint a
magYar Nemzeti KÖnYvvizsgálati Standardokkal összlrangban lrajtottarn végre, melyek megkövetelik
lrogY megfeleljek bizonyos etikai követelrnényeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot

úgy tervezzem

meg és végezzem el hogY kellő bizonyosságot szerezzekarról, hogy azéves beszámoló nemtatíalmaz
lérrYeges hibás

állításokat. A könywizsgálat magában foglalja a rnérleg az eredménykimutatás és a

kiegészítő melléklet tényszár-rait és álIitásait alátálnasztő bizonylatok mintavétel alapjántörténő vizs_
gáIatáí.

Az uzletijelentéssel kapcsolatos

munkám az úzletijelentésés az éves beszárnoló összhangjá-

nak megíté|ésérekorlátozódott. Meggyőződésem, lrogy munkám rnegfelelő alapot nyírjt a hitelesítő
záradél< Inegadásálroz.

a

Véleményemszerint:

A könyvvizsgálat során

a

GYÖXCYHÁZ

Biáosító Nyugdíjpénztár évesbeszá-

Önkétrtes Kölcsönös

molÓját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési ós bizonylati alátámasztását felülvizsgáltam, ennek

alapján elegendő és rnegfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy

az

Eves pénnári beszámolót

a

2000, évi C. számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak, valamint az önkéntes

kölcsönös

nyugdijpénztárak befektetési és gazdálkodásí szabáIyairól szóló 281l200I. (XII.26.) kor-

mányrendelet, valamint - az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámoló-készítésénekés könywezetésének
sajátosságairól

beszámoló a

szóló - 22312000. (XII.19.) kormányrendelet alapján állították össze. Az Éves pénztári

CYÖXCYHÁZ

Nyugdíjpénzíár2013 december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és

jövedelmi helyzetéről megbízhatő és valós képet ad.

Az

úzleti jelentés az éves beszámoló adataival

összhangban van."

Vé|eményern korlátozása nélktil fe|hívom a figyelmet arra, lrogy a mellékelt éves beszámoló a soron

következó

küldöttközgyűlésre,

határozat meghozatala céljából készült és nem tatlralmazza

küldöttközgytilésen meglrozandó határozatok esetleges hatásait.

Dunaújváros, 2014. május 06.
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