
Fuggetlen konyvvizsgálOi jelentés 

Kumánia GyôgyfUrdö Korlátoit Felelôsségü Társaság tulajdonosa (Kisüjszállãs Város Onkormányzata) 
részére 

Elvégeztem a Kumánia Gyogyfiirdô Korlátolt Felelösségü Társaság mellékelt 2014. évi egyszeruisftett eves 
beszámolOjának a konyvvizsgálatát, amely egyszerüsItett eves beszámoló a 2014. december 31-i fordulOnapra 
elkészftett merlegbôl - melyben az eszkOzök és forrésok egyezô végosszege 120.321 eFt, a mérleg szerinti 
eredmény 77 eFt nyereség -, és az ezen idôponttal vegzödö évre vonatkozO eredmény kimutatásbOl, valamint a 
számviteli politika meghatározo elemeit és az egyeb magyarázO információkat tartalmazó kiegészitô 
mellékletböl all. 

A vezetdsfelelfissége az egyszerffsftett eves beszdrnoMért 

A vezetés felelOs az egyszerüsitett eves beszámolónak a számviteli torvényben foglaltakkal osszhangban történö 
elkészItéséért és valOs bemutatásáért, valamint az olyan belsO kontrollokért, amelyeket a vezetés szUkségesnek 
tart ahhoz, hogy Iehetôvé váljon az akár csalásbOl, akár hibâból eredô lenyeges hibás állltásoktól mentes 
egyszerüsItett eves beszámoló elkészItése. 

A kOnyvvizsgalofeleTh'ssdge 

Az en felelôssegem az egyszerüsitett eves beszámolO vélemenyezese konyvvizsgalatom alapján. 
KOnyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal Osszhangban hajtottam végre. Ezek a 
standardok megkovetelik, hogy megfeleljek az etikai kovetelményeknek, valamint hogy a konyvvizsgalatot ügy 
tervezzem meg és hajtsam vegre, hogy kellô bizonyossagot szerezzek arrOl, hogy az egyszerüsItett eves 
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állItásoktOl. 

A konyvvizsgálat magában foglaija olyan eljárások vegrehajtását, amelyek célja konyvvizsgalati bizonyftekot 
szerezni az egyszerusItett eves beszámolóban szereplö osszegekröl és közzétételekröl. A kiválasztott eljárások, 
beleértve az egyszerüsItett eves beszámoló akár csalásbOl, akár hibábOl eredô, lényeges hibás állftásai 
kockázatának felmérését is, a konyvvizsgálo megItelésétöl fliggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a 
konyvvizsgálo az egyszerüsItett eves beszámoló gazdálkodo egyseg általi elkészItése és valós bemutatása 
szempontjábOl releváns belsô kontrolit azért mérlegeli, hogy olyan konyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, 
amelyek az adott korUlrnények kozött megfeleloek, de nem azért, hogy a gazdálkodo egyseg belsö kontrolljãnak 
hatékonyságára vonatkozOan véleményt mondjon. A konyvvizsgálat magában foglaija tovãbbá az alkalmazott 
számviteli politikák megfelelösegenek és a vezetés ãltal készItett számviteli becslések ésszerüségenek, valamint 
az egyszerüsItett eves beszámoló átfogO prezentálásának értékelését is. 

Meggyôzödesem, hogy a megszerzett konyvvizsgálati bizonyitek elegendö és megfelelo alapot nyüjt 
konyvvizsgálOi veleményem megadásához. 

Vélemény 

Véleményem szerint az egyszerusitett eves beszámoló megbIzhato és valós kepet ad a Kuménia Gyógyfllrdö 
Korlátolt Felelôsségü Társaság 2014. december 31 -en fennálló vagyoni és pénzugyi helyzetérôl, valamint az ezen 
idôponttal vegzôdö évre vonatkozó jovedelmi helyzetérôl a szâmviteli torvényben foglaltakkal Osszhangban. 
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