Fiiggeflen kiinywizsg:il6i jelentes
A DIA, Utanp6tlas Nevel6 Nonprofit I(ft tulajdonosainak
Az 6ves beszSmslfir6l kdsztilt jelentes
Elvegeztem a DLA Utinp6fl{s Nevel6 Nonprofit Kft (4032 Debrecen, Oleh, Gibor rrtca
5.; Cegiegyzekszairn: 09 09 O25O22l mellekelt 2015. evi 6ves beszdmol6janah a
kiinywizsgdlatit, amely eves beszamol6 a 2OI5. december 31-i fordul6napra

elkeszitett merlegb6l - melyben az eszkdziik es forrasok egyez6 vegiisszege
B9.lt95 E Ft, a merleg szerinti eredmeny 48.918 E Ft veszteseg , es az ezen
idtiponttal vegzrid6 6we vonatkoz6 eredmenykimutatisbol - melyb ert az ertekesites
nett6 arbevetele 7.O72 E Ft -, valamint a szdmviteli politika meghatdroz6 elemeit es
az egyeb magyarizo informaci6kat tartalmaz6 kiegeszit6 mellekletb6l 6ll.

A vezetds felel6ss6ge az 6ves beszdmol66rt
A vezetes felelcis az 6ves beszimol6nak a szdmviteli tiirvenyben foglaltalkal
iisszhangban tdrten6 elkesziteseert es val6s bemutatasaert, valamint az olyan bq:ls6
kontrollokert, amelyeket a vezetes sziiksegesnek tart ahltoz, hogy lehet6ve vdljorr az
akdr csal6sb6l, akir hib6b6l ered6 lenyeges hibds 6llit6sokt6l mentes eves beszamolo
elkeszitese.

A kiinywizsgel6 felel6ss6ge

Az en felel6ssegem az eves beszamol6 velemenyezdse kiinywizsgalatom alapjAn. A
kdnywizsgdlatomat a magyar Nemzeti Kiinywizsgalati Standardokkal ijsszhangban
hajtottam vdgre. Ezek a standardok megkrivetelik, hogy megfeleljek az etiikai
ktivetelmenyeknek, valamint hogy a kiiny.wizsgdlatot ugy tervezzem meg es hajts;am
vegre, hogy kellti bizonyoss6got szerezzek arrol, hogy az eves beszamolo mentes-e a
lenyeges hibds 6llit6sokt6l.
A ktinywizsg{lat magdban foglalja olyan eljdrdsok vegre}rajtAsat, amelyek celja
kcin5rv.vizsgdlati bizonyitekot szerezni az 6ves beszdmol6ban szerepl6 iisszegekr6ll es
kijzzetdtelekr6l. A kivalasztott eljirdsok, beleertve az eves beszAmol6 akdr csaldsb6l,

akar hibebol ered6, lenyeges hibds dllitisai kockizatainak felmereset is, a
kiinywizsgalat megiteleset6l fiiggnek. A kockizatok ilyen felmerdsekor a
kiinyrrvizsgdlat az eves beszimol6 gazdalkodd egyseg altali elkeszitese 6s v:,rl6s
bemutatasa szempontj6bol relevins bels6 kontrollt azert merlegeli, hogy ol.gan

kiinywizsgalati eljdrAsokat tervezzen meg, amelyek az adott kiiriilmenyek k<i:;liitt
megfelel6ek, de nem azert, hogy a gazd6lkod6 egyseg bels6 kontrolf arrak
hatekonysigina vonatkozoan velemenyt mondjon. A kiinywizsgdlat magAban foglalja
tovabbii az alkalmazott szamviteli politikAk megfelel6segenek es a vezetes Altal
keszitett szAmviteli becslesek esszertis€genek, valamint az eves beszimol6 dtfr:go
prezentAldsAnak ertekeleset is.
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Meggyrizcid€sem, hogy a megszerzett kiinywizsgdlati bizonyitek elegend6
me gfeleki alapot nyujt kiinywizs 9616 i velemeny me gadds 6hoz.

es

Velem6ny
Velemenyem szerint az eves beszdmol6 megbizhat6 es val6s kepet ad a gazdilk.od6
DtA Utanp6tlas Nevel6 Nonprofit Kft 2015. december 31-en fenndllo vagyonri es
penziiggri helyzeter6l, valamint az ezen id6ponttal vegz6dri evre vonatkoz6 jiivedelmi
helyzeterril a szimviteli tiirvenyben foglaltakkal iisszhangban.

Egyeb jelentdst€teli kiitelezetts€g: Az tizleti jelentdsr6l k6sziilt jelent€s

Elvegeztem a DtA Utanp6fl6s Nevel6 Nonprofit Kft mellekelt 2OI5. 6vi dves
beszimol6jdhoz kapcsolod6, 2015. december 3l-i fordul6napra vonatkoz6 evi i.iilleti
jelentesenek a vizsgdlatdt.
A vezetes felel6s az i.izleti jelentesnek a szAmviteli tiirvenyben foglaltald<al
iisszhangban tijrten6 elkesziteseert. Az en felel6ssegem az i.izleti jelentes es az
ugyanazon i.izleti 6we vonatkoz6 eves beszamolo iisszhan$dnak megitelese, A
kdnywizsgalat az iizleti jelentes 6s az eves beszamol6 iisszhangjinak megiteler;ere
korlldtoz6dott es nem tartalmaz egyeb, a gazdAlkodo nem auditalt szdmviteli
nyilvdntartds aib6l levezetett informaci6k dttekintes et.
Velemeynem szerint a DLA Utanp6flris Nevel6 Nonprofit Kft 2015. evi iizleti jelentese
a DLA Ut:inp6flAs Nevel6 Nonprofit Kft 2015. 6vi eves beszamol6jinak adataival
iisszhangban van.

Debrecen, 2076. marcius 4.
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