
FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES 

A Kumãnia GyOgyfflrdô Korhitolt Felelôsségü Tärsasäg tulajdonosa ( Kisüjszálläs Väros Onkormanyzata) 
részérc 

Vélemény 

Elvégeztern a Kumánia Gyogyrnrdo Korlátolt FelelösségU Társaság (,, a Társaság") 2017. évi egyszerOsftett eves 

beszámolOjának konyvvizsgalatát, amely egyszerüsItett eves beszámoló a 2017. december 3 I-i fordulOnapra készftett 

inérlegböl - melyben az eszkozok és folTások egyezö végosszege 153 350 E Ft, az adózott eredinCny 44 656 E Ft 
vesztesCg -, és az ugyanezen idôponttal végzödô Uzieti évre vonatkozó eredmCnykimutatásbOl, valamint a számviteli 

politikajelentOs elemeinek osszefoglalCsát is tartalmazO kiegCszfto mellCkletböl all. 

VClemCnyem szerint a mellCkelt egyszerüsftett eves beszámoló megbfzhato Cs valós kCpet ad a Társaság 2017. 
december 31 -en fennálló vagyoni Cs pCnzUgyi helyzetCröl, valamint az ezen idoponttal vCgzödO Uzieti Cvre vonatkozO 

jövedelmi helyzetCrôl a Magyarországon hatályos, a számvitelrôl szólO 2000. Cvi C. torvCnnyel osszhangban (a 
továbbiakban: ,,számviteli torvCny"). 

A vélemCny alapja 

Konyvvizsgalatomat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal osszhangban Cs a konyvvizsgalatra vonatkozó 

- Magyarországon hatályos - torvCnyek Cs egyCb jogszabályok alapjan hajtottam vCgre. Ezen standardok CrtelmCben 

fennálló felelössCgem bOvebb leIrását jelentCsem ,,A konyvvizsgáló egyszerüsIlell eves beszámoló konyvvizsgálatáCrt 

'a1ofeIeI6ssege" szakasza tartairnazza. 

Fuggetlen vagyok a társaságtOl a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban Cs a Magyar KonyvvizsgálOi 

Kamara ,, A konyvvizsgáloi hivatás magatartási (etikai) szabályairól Cs a fegyelmi eljárásról szOló szabalyzata"-ban, 

valamint az ezekben nem rendezett kCrdCsek tekintetCben a Nemzetközi Etikai Standardok TestUlete által kiadott 

,,Könyvvizsgálok Etikai KOdexe"-ben foglaltak szerint, Cs megfelelek az ugyanezen normákban szereplô további 

etikai elôirásoknak is. 

MeggyözôdCsem, hogy az altalam megszerzett konyvvizsgálati bizonyItCk elegendO Cs megfelelo alapot nyüjt 

vClemCnyemhez. 

A vezetCs Cs az irányitással megbfzott szemelyek felelässege az egyszerflsitett eves beszámolóért 

A vezetCs felelôs az egyszerüsItett Cves beszamolonak a szárnviteli torvCnnyel osszhangban törtCnô és a valós 

bemutatás kovetelmenyCnek megfelelö elkCszItCsCért, valamint az olyan belsö kontrollCrt, amelyet a vezetCs 

szuksCgesnek tart ahhoz, bogy lehetövC váljon az akár csalásból, akár hibából eredö ICnyeges hibás álIItástOl 

mentes egyszerüsitett Cves beszámoló elkCszItCse. 

Az egyszerüsitett Cves beszamolo elkCszitCse során a vezetCs felelös azCrt, bogy felmCrje a Társaságnak a 

vãllalkozás folytatasara való kCpessCgCt Cs az adott helyzetnek megfelelöen kozzetegye a vãllalkozás 

folytatásával kapcsolatos informáciOkat, valamint a vezetCs felel a vallalkozas folytatasanak elvCn alapuló 

egyszerüsItett eves beszámolO összeãllitásáCrt. A vezetésnek a vállalkozás folytatasanak elvébôl kell kiindulnia, 

ha ennek az elvnek az CrvCnyesUlésCt eltCrö rendelkezCs nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevCkenyseg 

folytatásának ellentmondó tCnyezö, korulmeny nem all fenn. 

Az irányftással megbIzott szemClyek felelôsek a Társaság pCnzugyi beszamolasi folyamatanak felugyeletCCrt 

A könyvvizsgalo egyszerflsItett eves beszámolO konyvvizsgálatáert valO felelössege 

A konyvvizsgálat során célom kelIô bizonyosságot szerezni arrOl, hogy az egyszerüsitett eves beszámolo egCsze 

nem tartalmaz akár csalasbol, akar hibábOl eredö lényeges hibas aliltast, valamint az, bogy ennek alapján a 
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véleményemet tartalmazó ftlggetlen konyvvizsgalOi jelentést bocsássak ki. A keIIö bizonyosság magas foki 

bizonyossag, de nern garancia arra, hogy a Magyar Nernzeti Konyvvizsgálati Standardokkal osszhangban eIvgzett 

konyvvizsgálat mindig feltáija az egyébként létezö lényeges hibás állItást. A hibás állftások eredhetnek csalásbOl 

vagy hibából, és lényegesnek minöstllnek, ha ésszerU lehet az a várakozás, hogy ezek onrnagukban vagy 

egyfittesen befolyásolhatjak a felhaszná!ók adott egyszerLsltett eves beszámoló alapján rneghozott gazdasági 

dontéseit. 

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardok szerinti konyvvizsgálat egésze során szakmai megitelést 

alkalmazok es szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

TovCbbá: 

Azonositom Cs felmCrem az egyszer(sItett Cves beszCmoló akár csalCsbOl, akár hibábOl eredö lCnyeges 

hibCs állftásainak a kockázatait, kialakftom Cs vCgrehajtom az ezen kockázatok kezelCsCre alkalmas 

konyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendô Cs megfelelô konyvvizsgClati bizonyitCkot szerzek a 

vClemCnyem megalapozasához. A csalásbOl eredó lCnyeges hibás állItCs fel nem tárásának a kockázata 

nagyobb, mint a hibCból eredöC, mivel a csalás magában foglaihat osszejátszást, hamisItCst, szándCkos 

kihagyasokat, tCves nyilatkozatokat, vagy a belsô kontroll felUlirCsát. 

• Megismerem a konyvvizsgClat szempontjából releváns belsö kontroilt annak CrdekCben, hogy olyan 

konyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott korulrnCnyek kozOtt megfeleloek, de nern 

azCrt, hogy a TCrsaság belsö kontrolljának hatCkonyságCra vonatkozóan vClemCnyt nyilvCnItsak. 

• ErtCkelem a vezetCs Altai alkalmazott számviteli politika megfelelösCgCt Cs a vezetCs Altai kCszItett 

szCmviteli becslCsek Cs kapcsolOdó közzCtCtelek CsszerüsCgCt. 

• KövetkeztetCst vonok le arról, hogy helyCnvaló-e a vezetCs rCszCröl a vállalkozás folytatasának elvCn 

alapuló egyszerüsftett Cves beszámolO összeállftása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonyftCk 

alapján arról, hogy fennCll-e lCnyeges bizonytalariság olyan esemCnyekkel vagy feltCtelekkel 

kapcsolatban, amelyek jelentös kCtsCget vethetnek fel a TCrsasCg vallalkozas folytatCsara való kCpessCgCt 

illetöen. Amennyiben azt a kovetkeztetCst vonom le, hogy lCnyeges bizonytalansCg all fenn, ftlggetlen 

konyvvizsgálói jelentCsemben fel kell hfvnom a figycimet az egyszerüsftett Cves beszCrnolóban lCvô 

kapcsolódó közzCtCtelekre, vagy ha a közzCtCtelek e tekintetben nem megfeleläek, minôsitenem kell 

vClemCnyemet. KOvetkeztetCseim a fuggetlen konyvvizsgaloi jelentCsem datumaig megszerzett 

konyvvizsgClati bizonyltCkon alapulnak. Jövöbeli esemCnyek vagy feltCtelek azonban okozhatják azt, 

hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• ErtCkelem az egyszerüsItett Cves beszamolo atfogo bemutatását, felCpItCsCt Cs tartalrnát, beleCrtve a 

kiegCszitö meliCkletben tett közzCtételeket, valamint CrtCkelem azt is, hogy az egyszerüsitett Cves 

beszámolóban teIjesüle az alapul szolgalo ugyletek Cs esemCnyek valós bemutatasa. 

• Az irányItással rnegbizott szemClyek tudomására hozom - egyCb kCrdCsek mellett - a konyvvizsgalat tervezett 

hatOkörCt Cs ütemezCsCt, a konyvvizsgClat jelentös megállapitasait, beleCrtve a Társaság Altai alkalmazott belsô 

kontrolinak a konyvvizsgálatom során általam azonosItottjelentös hiányossagait is, ha voltak ilyenek. 

Karcag. 2018, május 18. 

Dr.,abó n  
nyilvántartási szám: 000850 
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