
Fuggetlen kOnyvvizsgaloi jelentés 

Kumánia CyogyIlirdo Koriatolt FeIeIôsségu Társaság tulajdonosa (Kisüjszdtlás Város Onkormanyzata) 
részére 

Elvdgeatem a Kumánia GyogyfthrdO Korlatolt FcletOsségü Tarsasag nietlékelt 2015. évi egyszerüsltett eves 
beszamolojanak a kOnyvvizsgalatat, amely egyszcrUsitett eves beszamolo a 2015. december 31-i fordulonapra 
elkCszitctt mCrlegbol - metyben az cszkozOk és források egyezO vCgOsszege 165.204 eFt, a mCrleg szerinti 
eredmCny 81 eFt nyeresdg -, és az ezen idôponttal vCgzodô Cvre vonatkozO eredmdny kimutatAsbol, valamint a 
számviteli politika rneghatarozo etemeit Cs az egyeb magyarázó informAciokat tartalmazo kiegëszito 
niellékletból All. 

A vezetEsfelelossEge az egyszertlsftett Eves beszdmoldért 

A vezetCs fetelös az egyszerüsitett eves besz4mol6nak a számviteli torvenyben fogtaltakkal Osszhangban tortdnO 
elkCszftCsCCrt Cs vales benmtatAsAdrt, valamint az olyan belsö kontrollokCrt, amelyeket a vezetCs szilksCgesnek 
tart alihoz, hogy !ehetôvé vAijon az akar csalAsból, akAr hibábol ercdO lenyeges hibAs Atlitásoktol mentes 
egyszerüsitett eves beszaniolO elkeszltCse. 

A kos:yvvizagd!ofeleThicdge 

Az en felelossdgem az cgyszerOsItett dyes beszámolé vdleniCnyezCse kOnyvvizsgAlatom alapjan. 
KOnyvvizsgalatomat a magyar Nemzeti KOnyvvizsgAlati Standardokkal Osszhangban hajtottam vdgre. Ezek a 
standardok megkOvetelik, hogy megfeleljek az etikai követetmCnyeknek, valamint bogy a kOnyvvizsgAlatot ügy 
tervezzem meg Cs hajtsam vCgre, bogy kelIô bizonyossAgot szerezzek arrol, bogy az egyszerilsltett Cves 
beszamolo mentcs-e a tdnyeges hibas allitAsoktol. 

A kOnyvvizsgAlat magaban foglalja olyan eljarAsok vCgrehajtásAt, amelyck ctlja kOnyvvizsgAlati bizonyltCkot 
szerezni az egyszertlsltett eves beszamoleban szereptO Osszegekröl Cs kOzzCtCtelekrol. A kivAlasztott eljarasok, 
beleertve az egyszerOsftett eves beszáznole akär esalasbol, akár hibAbOl eredé, Ienyeges hibas AliftAsal 
kockazatanak felmereset is, a kOnyvvizsgalo inegftCldsetôl ftlggnek. A kockazatok ilyen felmeresekor a 
kOnyvvizsgAlO az egyszerOsftett eves beszainolo gazdalkodó egysCg áttati elkeszltese Cs vales bemutatAsa 
szempontjAbOl relevAns betsä kontroltt azCrt mCrtegeti, bogy olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzen meg, 
amelyek az adott kOrOlmCnyek kozOtt megfelelOek, de nem azCrt, bogy a gazdalkodo egysCg belso kontrolijanak 
hatekonysàgAra vonatkozoan vClemdnyt mondjon. A konyvvizsgalat magaban foglaija tovAbba az alkalmazott 
szamviteli politikák megfelelosCgdnek Cs a vezetCs Altal kCsz(tett szAmviteli becs!Csek CsszerUsegenek, valamint 
az egyszerOsitett eves beszamolo atfogo prezentAlasanak CrtekelCsCt is. 

Meggyozoddsem, bogy a megszerzett kOnyvvizsgálati bizonyitek elegendo Cs megfelelO alapot nyjt 
kOnyvvizsgAloi velemCnyem megadAsahoz. 

VélemCny 

VdlemCnyem szerint az egyszerüsftett eves beszAniole megbIzhato Cs vatos kdpet ad a Kuinania Gyogyflirdo 
KorlAtolt FelelössCgü Tarsaság 2015. december 31 -en fennállo vagyoni Cs pCnztlgyi helyzetCrol, valamint az ezen 
idOponttal vdgzôdO Cvre vonatkozo jovedelmi helyzetCröl a szanwiteli torvCnyben foglaltakkal Osszhangban. 

Karcag, 2016. mus 03. 
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