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II-E1 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

a Békés Megyei Központi Kórház 

Fenntartója, Irányítója és Vezetése részére 

A 2021. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés 

Vélemény 

Elvégeztük a Békés Megyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis utca 1.) („az Intéz-

mény”) 2021. évi éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves költségvetési 

beszámoló a 2021. évre vonatkozó költségvetési jelentésből, amelyben a bevételek összege 

[33 405 057 249] Ft, a költségvetési kiadások összege [31 446 984 585] Ft, maradványkimutatás-

ból, amelyben az összes maradvány [1 958 072 664] Ft, további adatszolgáltatásokból, (elszámo-

lásokból), valamint a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszkö-

zök és források egyező végösszege [25 773 888 564] Ft, a mérleg szerinti eredmény [543 659 

009] Ft (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó ered-

ménykimutatásból, valamint a kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményünk szerint a mellékelt éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad az 

Intézmény 2021. évi éves költségvetésének teljesítéséről, az Intézmény 2021. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő költségvetési évre 

vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kor-

mányrendelet) összhangban. 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alap-

ján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelenté-

sünk „A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza 

tartalmazza. 

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a 

fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintet-

ében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai 

kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglal-

va)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen 

 normákban szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfele-

lő alapot nyújt véleményünkhöz.  
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Egyéb kérdések 

Az Intézmény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 12. 

§ (1) bekezdésében foglalt előírások alapján az éves költségvetési beszámolóját köteles könyv-

vizsgálóval ellenőriztetni. A jelen könyvvizsgálati megbízás ezen a törvényi kötelezettségen ala-

pult. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves költségvetési beszá-

molóért 

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban 

történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan 

belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár 

csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.  

Az éves költségvetési beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 

Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 

közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a 

vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállításáért. A veze-

tésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülé-

sét eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának el-

lentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatá-

nak felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves költségvetési 

beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, 

valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelen-

tést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy 

a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat min-

dig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból 

vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önma-

gukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves költségvetési beszámoló 

alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 

megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá:  

• Azonosítjuk és felmérjük az éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából 

eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kocká-

zatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból 

eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából ere-

dőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, 

téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 
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• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 

hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények 

között megfelelőek, de nem azért, hogy az Intézmény belső kontrolljának hatékonyságá-

ra vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés 

által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás foly-

tatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszer-

zett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság 

olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethet-

nek fel az Intézménynél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, külö-

nös tekintettel a beszámolási időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot 

követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a 

következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgá-

lói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves költségvetési beszámolóban lévő 

kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, mi-

nősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelenté-

sünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli esemé-

nyek azonban okozhatják azt, hogy az Intézmény nem tudja a tevékenységét folytatni.  

• Értékeljük az éves költségvetési beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 

beleértve a szöveges mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 

éves költségvetési beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események va-

lós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a 

könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapítá-

sait, beleértve az Intézmény által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk so-

rán általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

Lajosmizse, 2022. május 19. 

Dr. Hegedűs Mihály 

a H K ADÓCONTROLL Kft. képviseletében 
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