
FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES 

A Kwnánia Gyógyfiirdô Korlátolt FelelösségIi Társasg tulajdonosa ( KisOjszállás Város Onkormányzata) 
részérc 

Véteinény 

Elvégeztem a Kunthnia GyógyfUrdô Korlátolt Felelôsségfi Társasäg (,, a Trsaság") 2018. évi egyszeruisItett eves 
beszáinolójának k6nyvvizsgá1att, amely egyszerüsitett eves beszäxnoló a 2018. december 31-i fordulónapra készftett 
mérlegböl - melyben az eszkOzök ds források egyezó végOsszege 155 856 E Ft, az adózott eredinCny 305 E Ft 
nyereség -, és az ugyanezen idôponttal vCgzôdö Uzleti dvre vonatkozó eredinénykirnutatásból, valatnint a számviteli 
poliiikajelentôs elemeinek Osszefoglalá.sát is tartalniazó kiegészitô mellékietbél all. 

Véleményem szerini a mellékelt egyszerIisItett dyes beszámoló megbizható ds valós képet ad a Társaság 2018. 
december 31-en fenná.11ó vagyoni ds pdnzUgyi helyzetérôl, valamint az ezen idâponttal vdgzôdô Uzieti dvre vonatkozó 
jOvedelmi helyzetérôl a Magyarországon hatályos, a számvitelrôl szóló 2000. dvi C. tOrvdnnyel Osszhangban (a 
továbbiakban: ,,szárnviteli tOrvdny"). 

A vdlemény alapja 

Konyvvizsgtilatornat a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal Osszhangban ds a konyvvizsgálatra vonatkozó 
- Magyarországon hatályos - torvdnyek és egydb jogszabályok alapján hajtottain vdgre Ezen standardotc drtelmdben 
fennálló felelôssdgein bövebb leirá.sát jelentésem ,,A kOnyvvizsgáló egyszeruisItetr eves beszán,oló kOnywizsgálatáert 
valófelelôssege" szakasza tartalmazza. 

Fuggetlen vagyok a trsaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban ds a Magyar KOnyvvizsgálói 
Kamara ,, A kOnyvvizsgálói hivaus rnagatarttsi (etikai) szabályairól ds a fegyelnii eljáthsról szóló szabályzata"-ban, 
valamint az ezekben nem rendezeti kérddsek tekintetébcn a Nemzetkozi Etikai Stanthirdok TestUlete által kiadott 
,,Konyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben foglaltak szerint, ds niegfelelek az ugyanezen noriinikban szereplô tovtibbi 
etikai elôIrásoknak is. 

Meggyôz&ldsern, hogy az általain rnegszerLett konyvvizsgálati bizoiiyIték cicgcndO 6s inegfciclö alapot nv1ijt 
vdlemdnyemhez. 

A vezetés ds az irányItással megbIzott szemdlyek felelössdge az egyszerüsItett eves beszáinolódrt 

A vezetds felelôs az egyszerOsItett eves beszámolónak a számviteli torvdnnyel osszhangban tOrtdnô ds a valós 
bemutatás kOvetelmdnydnek megfelelö elkdszItdsdért, valamint az olyan belsô kontrolldrt, amelyet a vezetds 
sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetôvd váljon az akár csalásból, akár hibából eredô ldnyeges hibás állhtástól 
mentes egyszerüsItett eves beszámoló elkdszItdse. 

Az egyszerüsItett dyes beszáxnoló elkdszItdse során a vezetds felelôs azért, hogy felmdrje a Társaságnak a 
vállalkozás folytatására való kdpessdgdt ds az adott helyzetnek megfelelôen kOzzdtegye a vállalkozás 
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetds felel a vállalkozás folytatasanak elvdn alapuló 
egyszerüsItett dyes beszáinoló Osszeállitásádrt. A vezetdsnek a vállalkozás folytattisának elvdbôl kell kiindulnia, 
ha ennek az elvnek az drvdnyesiildsdt eltdrô rendelkezds nern akadályozza, illetve a vállalkozási tevdkenysdg 
folytatásának ellentmondó tényezö, korulmdny nem all fenn. 

Az irányItással megbIzou szemdlyek felelôsek a Ttrsaság pdnzugyi beszámolási folyamatának felugyeletédrt. 

A könyvvizsgáló egyszerusItett eves beszámoló könyvvizsgálatáért való fclelôssdge 

A konyvvizsgálat során cdlom kellô bizonyosságot szerezai arról, hogy az egyszerüsItett dyes besz.ino16 egdsze 
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredô ldnyeges hibás állitást, valarnint az, hogy eimek alapján a 
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válcményemet tartalmazo figget1en kOnyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellô bizonyosság magas fokñ 
bizonyosság, de nem garancia arm, hogy a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal osszhangban elvégzett 
konyvvizsgálat inindig feltárja az egyébként léteiô lényeges hibás állftást. A hibás állItäsok eredhetnek csalásból 
vagy hibából, és lényegesnek minôsUlnek, ha ésszerü lehet az a várakozás, hogy ezek Onmagukban vagy 
egyUuesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerüsItett eves beszámoló alapján ineghozott gazdasági 
dintéseit. 

A Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardok szerinti kOnyvvizsgálat egésze során szakmai megitélést 
alkalinazok és szakrnai szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 

Azonositom Cs felmCrem az egyszeruisItett eves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredé lCnyeges 
hibás állitásainak a kockázatait, kialaldtom és vCgrehajtom az ezen kockzatok kezelCsére alkal.mas 
konyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendô Cs megfelelô konyvvizsgálati bizonyltCkot szerzek a 
vélcmCnyem megalapozásához. A csalásból credo lCnyeges hibás állhtás fel nem tárásának a kockázata 
nagyobb, mint a hibából eredOé, mivel a csalás magában foglaihat osszejátszst, haniisitást, szándCkos 
kihagyásokat;téves nyilatkozatokat, vagy a belsO koniroll feliulrását. 

• Megismerem a konyvvizsgálat szempontjából releváns belsO kontroilt annak CrdekCben, hogy olyan 
kOnyvvizsgálati eljarásokat tervezzek meg, ainelyek az adott körulinCnyek kOzOtt megfelelOek, de nem 
azCrt, hogy a Társaság belsO kontrolljának hatCkonyságára vonatkozóan vClemCnyt nyilvánitsak. 

• ErtCkelem a vezetCs által alkalrnazott számviteli politika megfelelOségCt Cs a vezetCs által készItett 
szárnvitei becslések és kapcsolodó kOzzétCtelek CsszerüsCgét. 

• KOvetkeztetCst vonok le arról, hogy helyCnvaló-e a vezetCs részCrOl a vállalkozás folytatásának elvCn 
alapuló egyszerüsItett eves beszámoló OsszeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonyltCk 
alapján arrol, hogy fennáll-e lCnyeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltCtelekke[ 
kapcsolatban, amelyek jelentOs kCtsCget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képessCgCt 
illetOen. Amennyiben azt a kOvetkeztetCst vonom le, hogy lCnyeges bizonytalanság all fenn, fQggetlen 
kOnyvvizsgálói jelentCsemben fel kell hivnom a figyelmet az egyszerüsItett eves beszámolCban lCvO 
kapcsolódó kOzzCtCtelekre, vagy ha a kOzzCtCtelek e tekintetben nem inegfelelCek, minOsItenem kell 
vClemCnyemet. KövetkeztetCseim a fliggetlen kOnyvvizsgálói jelentCsem dátumáig megszerzeu 
kOnyvvizsgálati bizonyitCkon alapulnak. JOvObeli események vagy feltCtelek azonban okozhatják azt, 
hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• ErtCkelem az egyszerüsItett eves beszámoló átfogó bemutatàsát, felépItCsCt és tartalmát, beleCrtve a 
kiegCszitO mellCkietben tett kOzzCtételeket, valamint Crtékelem azt is, hogy az egyszerüsitett eves 
beszámolóban teljesul-e az alapul szolgáló Ugyletek Cs események valós bemutatása. 

• Az irányIthssal megbIzott személyek tudomására hozom - egyéb kCrdések mellett - a konyvvizsgálat tervezeu 
hatókOrCt Cs utemezCsCt, a konyvvizsgálatjelentOs megállapItásait, beleCrtve a Társaság által alkalmazott belsO 
kontrolinak a kOnyvvizsgálatoin során álialam azonositottjelentOs hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

Karcag. 2019, május 16. 

!JJ 
r. Dzabóos 

nyilvántarsi szárn: 00085() 
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