
FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES 

Kumánia Gyógyfurdô Korlátolt Felelôségü Társaság tulajdonosának 

Vélemény 

Elvégeztem az Kumánia Gyógyfiirdö Kft (,,a Társaság") 2019. évi egyszeriIsItett évesbeszámolójánakkonyvvizsgálatát, 

amely egyszerüsItett eves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készItett merlegböl— melyben az eszközök és 

források egyezö végosszege 138 949 E Ft, az adózott eredmeny— 32051 E Ft(veszteség) -, és az ugyanezen idöponttal 

végzödö üzleti évre vonatkozo eredménykimutatasból, valamint a számvitei politikajelentôs elemeinekosszefoglalását 
is tartalmazó kiegészItö melléklethöl all. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerüsItett eves beszámoló megbIzható és valós képet ad aTársaság 2019. december 
31-en fennlló vagyoni és penzugyi helyzeteröl, valamint az ezen idöponttal végzôdö iizleti évre vonatkozó jövedelmi 
helyzeterôl a Magyarországon hatàlyos, a számvitelrCl szCló 2000. évi C. törvénnyel osszhangban (a továbbiakban: 
,,számviteli tCrvény"). 

A vélemény alapja 

KCnyvvizsgalatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgalati Standardokkal osszhangban Cs a konyvvizsgálatra vonatkozC 
- Magyarországon hatályos - torvények és egyéb jogszabalyok alapján hajtottam vCgre. Ezen standardok Crtelmében 

fennálló felelCssegem bCvebb leirãsát jelentésem ,,A konyvvizsgáló egyszerüsItett eves beszámoló könyvvizsgálatáért 
valófelelôssege" szakasza tartalmazza. 

Független vagyok a tarsaságtól a vonatkozó, Magyarorszagon hatályos jogszabályokban Cs a Magyar Konyvvizsgálói 

Kamara,, A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól Cs a fegyelmi eljárásrCl szóló szabályzata"-ban, 

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a NemzetkCzi Etikai Standardok Tcstülctc által kiadott 

,,Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az 

ugyanezen normkban szereplC további etikai elCIrCsoknak is. 

MeggyCzCdésem, bogy az általam megszerzett konyvvizsgálati bizonyltCk elegendC és megfelelC alapot nyüjt 

véleményemhez. 

Figyelemlelhivás 

Fethivom a figyelmet a kiegészItC melléklet 2. oldalán az 1.7 ,,A vállalkozás folytatásának dye" cIm alatti 

megjegyzésekre, amelyben a Társaság COVID-19 járványugyi helyzet hatásait Irják le. VelemCnyem nincs minCsitve 

e kérdCs vonatkozásában. 

A vezetés és az irányItással megbIzott személyek felelCssége az egyszerüsItett eves beszámolóért 

A vezetés felelCs az egyszerCsItett eves beszámolónak a száinviteli torvénnyel osszhangban tCrténC és a valós 

bemutatás kovetelmCnyCnek megfelelC elkészItéséért, valamint az olyan belsC kontrollCrt, amelyet a vezetCs 

szukségesnek tart ahhoz, bogy lehetCvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredC lCnyeges hibas allitastol 

mentes egyszerüsItett eves beszámoló elkészItése. 

Az egyszerüsItett eves beszámoló elkészItése során a vezetés felelCs azért, hogy felmérje a Tarsaságnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelöen közzé tegye a vállalkozás folytatásával 

kapcsolatos informaciokat, valamint a vezetCs felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszeruisItett eves 

beszámoló összeállItásáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvébél kell kiindulnia, ha ennek az elvnek 

az érvényesiilCsét eltérC rendelkezés nem akadályozza, illetve a vallalkozasi tevCkenység folytatásának 

ellentmondó tényezC, korulmCny nem all fenn. 

Az irányItással megbIzott személyek felelCsek a Társaság penzugyi beszámolási folyamatának feliigyeletéCrt. 

Oldall/2 



A konyvvizsgalo egyszerusitett eves beszamolo konyvvizsgalataert vale felelossege 

A konyvvizsgalat soran celom ke110 bizonyossagot s"zerezni arrol, bogy az egyszerusitett eves beszamolo egesze 
nem tartalmaz akar csalasbol, akar hibabol eredo lenyeges hibas allitast, valamint az, hogy ennek alapjan a 
velemenyemet tartalmazo fliggetlen konyvvizsgaloi jelentest bocsassak ki. A kello bizonyossag magas foku 
bizonyossag, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban elvegzett 
konyvvizsgalat mindig feltarja az egyebkent letezo lenyeges hibas allitast. A hibas allitasok eredhetnek csalasbol 
vagy hibabol, es lenyegesnek minosiilnek, ha esszeru lehet az a varakozas, hogy ezek onmagukban vagy egyuttesen 
befolyasolhatjak a felhasznalok adott egyszeri sitett eves beszAmo16 alapjan meghozott gazdasagi donteseit. 

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardok szerinti konyvvizsgalat egesze soran szakmai megitelest alkalmazok 
es szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

Tovabba: 

Azonositom es felmerem az egyszerusitett eves beszimo16 akar csalasbol, akar hibabol eredo lenyeges hibas 
allitasainak a kockazatait, kialakitom es vegrehajtom az ezen kockazatok kezelesere alkalmas 
konyvvizsgalati eljarasokat, valamint elegendo es megfelelo konyvvizsgalati bizonyitekot szerzek a 
velemenyem megalapozasahoz. A csalasbol eredo lenyeges hibas allitas fel nem tarasanak a kockazata 
nagyobb, mint a hibabol eredoe, mivel a csalas magaban foglalhat osszejatszast, hamisitast, szande'kos 
kihagyasokat, teves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feliilirasat. 

Megismerem a konyvvizsgalat szempontjabol relevans belso kontrollt annak erdckcben, bogy olyan 
konyvvizsgalati eljarasokat tervezzek meg, amelyek az adott korulmenyek kozott megfeleli ek, do nem 
azert, bogy a Tarsasag belso kontrolljanak hatekonysagara vonatkozoan velerne'nyt nyilvi nitsak. 

Ertekelem a vezetes altal alkalmazott szamviteli politika megfelclosEgEt es a vezetes altal kCszitctt 
szamviteli becslesek es kapcsolodb kozzetetelek esszeriiseget. 

Kovetkeztetest vonok le arrol, bogy helyenvalo-e a vezetes reszerol a vallalkozas folytatasanak elven 
alapulo egyszerusitett eves beszamolo osszeallitasa, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek 
alapjan arrol, bogy fennall-e lenyeges bizonytalansag olyan esemenyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, 
amelyek jelentos ketseget vethetnek fel a Tarsasag vallalkozas folytatasara val6 kcpesseget illetiien. 
Amennyiben azt a kovetkeztetest vonom le, bogy lenyeges bizonytalansag all fenn, tuggeticn 
konyvvizsgaloi jelentesemben fel kell hivnom a figyelmet az egyszerusitett eves beszamoldban levf 
kapcsolodo kozzetetelekre, vagy ha a kozzetetelek a tekintetben nem megfeleloek, minositencm kell 
velemenyemet. Kovetkezteteseim a figgetlen konyvvizsgaloi jelentesem datumaig megszerzett 
konyvvizsgalati bizonyitekon alapulnak. Jovobeli esemenyek vagy feltetelek azonban okozhatjak azt, bogy 
a Tarsasag nem tudja a vallalkozast folytatni. 

Ertekelem az egyszerfsitett eves beszamolo atfogo bemutatasat, felepiteset es tartalmat, beleertve a 
kiegeszito mellekletben tett kozze'teteleket, valamint ertekelem azt is, bogy az egyszerusitett eves 
beszamoloban teljesul-e az alapul szolgalo ugyletek es esemenyek valos bemutatasa. 

Az iranyitassal megbizott szemelyek tudomasara hozom - egyeb kerdesek mellett - a konyvvizsgalat tervezett 
hatokoret es utemezeset, a konyvvizsgalat jelentos megallapitasait, beleertve a Tarsasag altal alkalmazott belso 
kontrollnak a konyvvizsgalatom soran altalam azonositott jelentos hianyossagait is, ha voltak ilyenek. 

Kisujszallas, 2020. majus 26.  
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Matyus ria Ir 'n 
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