
}-üGGETLEN KöNyvvlzscÁt ót .lrlBNrÉs

A Ceglédi Termálíiirdó Kft tulajdonosának

Vélemóny

Elvégeztem a Ceglédi Termálíiirdó KÍt (,.a'lársaság) 20l8. évi egvsee rűsireü éves beszárnolójának könyvvizsgálatát. arnel1, egl,szenisíknéves beszámoló a 20l8, <tecembcr 3l -i fordulónapra készített mórlegból - rnclyben az eszközök és fbrrástlk cgyezö vógössi:cge l9t1.25l E Ft.u adóz§lt eredménY * 40J00 E Ft vesaeseg -. és az ug}'anezen ídőponttal végz.t\dőtDleri évrc vonatkozó elc<lrnénykimutatÁsból. valamint asaá,mviteli Politikajelentös slemeinek összeíbglalását is tatlalmazó kiegészitö rnellékletból áll.

véleményem sze rint a mellékelt egyszerrlsíten éves bcszanoló megbízható és valós képet ad a Tr{:rsinág 20 l8. dgcember 3 l .én fcnnálló vagyonié's PénzÜgYi hclYzetéról, valamint M ez,en iclóponttal véglldő iizleti évre vonatkozó jövedelnri helyzetéról a Magyarországon hatályos. asámvitelól szóló 2000, évi C. törvénnyel ös.szhtu:gbm (a továbbiakban: ,.szárnvíteli t&vény,.).

A vólcmény alapja

könlvvizsgálatomat(unkat) a Maryar Nemzcti könywizsgálati starr<lardokkal összhangban és a könyvvizsgálah.rr vonatkozó *Magyarorságon hatátyos * törvények és egyéb-iogszabályok alapján hajtottam végre, Ezen §tanclarclok értelmében tiennálló felelósségcm bovcbbleír'ásátjelentésem,,4 kÖryrwizsgáló egtszerűshett éyes beszámoló kan1uvi:sgálatáért valófele!őssége,, oak^zatartalmazza.

Függctlen vag1'ok a tá§ítságól a vonatkozó, Magyarorságon hatályos jogszabályokban és a Magyar könyvvizsgálói kamara ,. AkÖnYvvizsgálói hivaL{s magatartasi (etikai) s;zabáJyairól és a fegyelnri eliaIdsról szóló szabáyzata"_bat\ vatamint az ezekben ncm rendezet(
kérdésck tekintetében a NemzetkÖzí Etikai standardok Tesülctc által kiaciott ..Könlwizsgálók [tikai Kódexe,--ben (az lIiSBa Kó<lex_ben)
Íbglaltak szrrin| és megf'e|elek(í.lnk) az ugyanezen normákban szerepló további etikai eliiírásoknak is.

Mcggyózódésem, hogy az általarn megszerzftt könyvvixgálati bizonyíték clegendó és mcgtblcló alapot n1,{jt vélcménycnlhez.

A vezctés és az irínYÍtással rnegbizoít személyek felelőssége az egyszerűsitett éves bcszrinrolóért

A vezetés felelÓs az cgYsz,eriisített évcs bcszámolónak a számviteli törvénnyel ösvharigbtn t(irtén(l és a valós bemtrtatás kövctelrrrénydnck
mcgfelelÖ elkeszítéseért valarlint az olyan belstj konrrollérl amelyet a vezetés szükségesnek tart a]rhoz, hogy lehetóvé váljon az_ aká.csalasból,
akár hibábÓI eredó lénYeges hib{ís állitá§tól rnentes cgyszetúsíten éves beszámoló e lkészítése.

Az eg"r'wenisített Óves beszámoló elkészítése során a vez§tós Íblelös azérí, hogy íclmérje a 1,ársaságnak a vállalkozás íolytatására való
képességét és az adott helyzetnek mcgfelc|Ócn közzétegyc a viillajkozris folytar,ásával kape:solat<ls informáci<ikat, valamint n vezctós íblcl
a vállalkozás Íolytafásának elvén alapuló egx,szcnisíteft évcs beszánroió összeállításáórt. A vezctésnek a vállalkozás 1.olyatásának e]vébólkell kiindulnia, ha ennck az clvnek az érvényesülésót elléró rcndelkczés ncm akaciál1.o zzit illeíve a vállalkozási tevókcnl,ség
íblytatásának elicntmortdó tényezó, köriilrnény nem áll fcnn. Az irányírással megbízott személyek íclelósek a 
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bcszámolási fo lyamatírnak fel ügye letéért.

A könyvvizsgáló egysaerűsített óve§ beszá moló könyvviasgólatáórt való felelóssége

A kön.r,vvizsgálat soriin cél<lm kcllő biztln"vosság<lr szcrez-nr arról.
csalfuból, akár hibából ercdó lényegcs hibás állítást, valantittt

lrtlg1, 6r, eg,szenisítct1 évcs hcszártoló egészc ncrn tanalmal ilkál
az. hog1, cnnek alapján a vélcrnény,crnet tanainlazó íiiggettcn
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könyvvizsgá,lói .ielentésr bocsássak ki. A kc1,i, bizon1,osság magas fokú t .

fi ffi :::il;n';l,l#í;ttri#*.,tr,,*lilíli{iiitr$§í;,*ffi j#lil*i;l**lffi 
H;e8'Ütte§en bcfolYásolhatják a Íblhasználók adoil cgy§z§nisítetl óves bcsz-árnoló alapján mctghozott givdasági döntdscir.

;*ffffi),1T:-Xi''zsgálati Stantlarclok szerinri könyvvizsgálat e'észe során szakmai rncgítélésr alkalmazok ds szaknlai
Tbvábbá:

AzonosÍtom és |clmirem az egYszenisített éves bcszámok' akár csalásbr,il, akar hibából cre<ió lényeges hibás állltásainak a krlckázatait.kíalakítorn és végrelrqjtom a?, c?,cn kockiieatok kezcldsére alkalnras kiinl,vvizsgálatí e ljárásrlkat. valamínt elegendó és megfelelőkönyvvizsgálati bieonyítekot szcrzek a véleménycm *.r.,.r.***.l csalasból erecló lónyeges hibás áilitós í,cl nern tárásának afi:ffi-:,', *fi:ljfjff:ffilffif a csalás nragában ftlglalhat összejálszá.st. hamisítást, szánríékos kihagyástlkat. Éves
Megismerent a könyvvizsgáIat szcInpontiából releviins belsó kontrollt annak ér<Jckében, hog.v olyan könyvvizsgálati eljárósokat
il"ffi':;ill,,ff,Í||::i*''u"ek kÖzÖtt megfelclőek, clc nem ruért. ltogy a Társasilg betsó kontrolljfuirk hatékonyságára

*.rl-ru;§ffi::l."'-alrnazott 
szánrvircli pcllitika nregfelelóségút ds a vezctis által készített számviteli becslések és knpcsolódó

következtetést vonok le ar.ól, hogy helyénvaló-e a v§zetés részérói a vállalkozás fol1,1atásának elvén alapuló egyszeriisíten évesbeszámoló Összerillitása, valamint a m§8sz§rzctt könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy ltnnáil-e lénl,eges bizon;,talanság olyancseményckkel vagy Íbltételekkel kupcsolatban, amelyek .jetentós kétséget vethctnek lcl a Társaság vállalkozás lbll,tatására valóképessegét illetöen' Arnenrryiben azt a kövcíkcztetést vonom lc, hogy Lnr.r., bizonytalanság áll í,enn, íiiggetlen könyvvizsgálóijelentésemben lcl kell hívnom a ligYelmet az egyszenisítctt éves bcszámolóbarr lévö kapcsolóti(t kö7_,étét§lekre, vag,, ha a közzérélelck ctekintetben nem rncgfelclóek, minösír§nenr kell vélemenyemet, k(ivetkezteléseinr a íüggetlen kónyvvizsgálói ,jelenlósem clátumáíg

ffiffi,:iJ;fi;.:,1Tj,o''on''tékon 
alaPulnak, Jövóbe tieseminyek vagy í,eltételek azonban okozhatják azt,hogyra Társaság nenr

Értékclern az cgyszerrisíteB éves besámcló átlbgó bemutatását, íblépítésér é§ tartalmá! beleórtve a kicgészító rnelléklethen tc(tközzótctelekel' ralamint érrékelem azt is, hogy az [yszerűsrtett ór,cs beszámolóban tcljesül_e az alapul szolgáló ügyletek és eseményekvalós bcmutatása.

Az irÍnYÍtassal megbízott sz-ernélYek tud<lnlására hozom , egléb kór<jÉ.sek rncllctt - a kónyvvizsgála' l§rvc/.ctt hatókörél és ütemezósót" a

;Til:';;fll§r;::1,trffitrleértvc 
a Társaság által alkalnrazott belso kontrollnak a könylvizsgálattlnl soriirr álralan azonosítotl

Budapcst, 20l 9, április 23.
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