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Független könyvvizsgálói jelentés
Társaságunk elvégezte az OTP Országos Egészségpénztár (1051. Budapest, Mérleg u. 4.)
2004. december 31-i fordulónappal elkészített mérlegének (melyben az eszközök és források
egyező végösszege 1.892.905 ezer Ft, saját tőke értéke 146.407 ezer Ft, a tartalékok értéke
1.745.499 ezer Ft), és a 2004. január 1-től 2004. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó
eredménykimutatások (fedezeti, működési, likviditási), a kiegészítő melléklet és üzleti
jelentés vizsgálatát.
Az éves pénztári beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata. A könyvvizsgáló feladata és
felelőssége a beszámoló véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a Magyar
Könyvvizsgálati Standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes
törvények és jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti irányelvek és jogszabályok
értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése során kellő bizonyosságot kell szereznünk
arról, hogy a beszámoló nem tartalmaz-e jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat
magában foglalta a beszámoló tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok
szúrópróbaszerű vizsgálatát, az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés által tett
lényegesebb becslések megítélését, valamint a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.
Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk
kialakításához.
Könyvvizsgálói záradék:
A könyvvizsgálat során az OTP Országos Egészségpénztár éves beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő
bizonyosságot szereztünk arról, hogy a 2004. éves beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvényben és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak
beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII.
24.) számú Kormányrendeletben foglaltak és az általános számvitelei elvek szerint készítették
el.
Véleményünk szerint az éves beszámoló 2004. december 31-én az OTP Országos
Egészségpénztár vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.
Budapest, 2005. május 2.
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