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Fiiggeflen kiinywizsgrildi jelentes
DVSC FUTBALL Zrt reszvenyeseinek

Az 6ves beszdmol6r6l kesziilt jelentes
A kiinyrrvizsgilat elvegezte a DVSC zuIBAtL ht (4032 Debrecen, Oftih Gibor utca 5.;
Cegiegpeksz6m: 09 10 OOOffg) mellekelt 2015. evi eves beszAmol6jinak a
kiin5rvvizsgdlatit, a nely eves beszamolo a 2015. december 3l-i fordul6napra
elkeszitett merlegb6l - melyben az eszkiiziik es forrdsok egyez6 vegrisszege
817.491 E Ft, a merleg szerinti eredmeny 110.063 E Ft veszteseg , es az ezen
idriponttal vegztid6 6we vonatkozo eredmenykimutatisb6l - melyb er7 az ertekesites
netto drbevetele 981,065 E Ft -, valamint a szamviteli politika meghatiroz6 elemeit 6s
az egyeb magyarazo informiciokat tartalmaz6 kiegeszit6 mellekletb6l all.

A vezetds felel6ss6ge az 6ves beszimol6€rt
A vezetes felel6s az eves beszamol6nak a szdmviteli trirvenyben foglaltakkal
iisszhangban tiirten6 elkesziteseert es val6s bemutatasdert, valamint az olyan bels6
kontrollokert, amelyeket a vezetes sztiksegesnek tart ahhoz, hogy lehet6ve valjon az
akar csalasb6l, akAr hibebdl ered6 lenyeges hibds allitasokt6l mentes eves beszdmol6
elkeszitese.

A kiinywizsgiid felgl6ssege
A kiin5.wizsgdlo felekissege az eves beszdmolo velemenyezese kcinywizsgilat alapjdn.
A ktinywizsg{lat a magyar Nemzeti Kiinywizsgdlati Standardokkal iisszhangban
kertilt vegrehajtesr+. Ezek a standardok megkrivetelik, hogy a kiinywizsgAlat
megfeleljen az etikpi kijvetelmenyeknek, valamint hogy a kdnywizsgalatot ugy
tervezzek meg es hai'tsdk vegre, hogy kell6 bizonyossdgot szerezzerrek arr6l, Itogy az
eves beszdmol6 menfes-e a lenyeges hibas dllitdsoktdl.

A

ktinywizsgdlat magdban foglalja olyan eljdrisok vegrehajtdsAt, amelyek celja
kiinywizsgdlati bizonyitekot szerezni az eves beszamoldban szerepki risszegekrril es
k<izzetetelekrril. A kiv6lasztott elj{rdsok, beledrtve az 6ves beszdmol6 akAr csaldsbol,
akir hibeh6l ered6, lenyeges hib6s dllitasai kockdzatainak felmereset is, a
kiinywizsgdlat megiteleset6l ftiggnek. A kockdzatok ilyen felmeresekor a
kiinywizsgdlat az 6ves beszAmolo gazd{lkod6 egyseg iltali elkeszitese es valos
bemutat6sa szempontjab6l relevans bels6 kontrollt azert merlegeli, hogy olyan
kiinywizsgalati elj6pasokat tervezzen meg, amelyek az adott kiiriilmenyek kijziitt
me$felel6ek, de nFm azert, hogy a gazdAlkod6 egyseg bels6 kontrolljAnak
hatekonysAgfua vonatkoz6an v€lemenyt mondjon. A ktinywizsgdlat magdban foglalja
tov6bba az alkalm4zott szAmviteli politikak megfelel6segenek es a vezetes dltal
keszitett szdmviteli becslesek esszenisegenek, valamint az eves beszlmol6 dtfog6
prezentAldsanak ertekeleset is.
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A

kiinyrrvizsgdl6 rpeggy6zridese, hogy a megszerzett kiinSrwizsg6lati bizonyitek
elegend6 es megfelef6 alapot nyujt kiinywizsgAloi velemeny rnegad6sahoz.

Velem6ny

A kiinywizsgil6 velEmenye szerint az 6ves besz6mol6 megbizhat6 es val6s kepet ad a
gazdAlkod6 a DVSC F'UTBAII Zrt 2015. december 31-en fennall6 vagyoni es penzi.igyi
helyzeter6l, valamipt az ezen id6ponttal vtgz6d6 6we vonatkoz6 jiivedelmi
helyzeter6l a szamvi[eli tiirvenyben foglaltakkal iisszhangban.

Egy6b jelentdst€teli kiitelezettsdg: Az iizleti jelent€sr6l k€sziilt jelent€s

A

a

DVSC FUTBAII Zrt mellekelt zol5. 6vi eves
beszamol6j6hoz kapcsol6d6, 2075. december 31-i fordul6napra vonatkozo evi i.izleti

ktinywizsgalat elvegezte

jelentesenek a vizsgAlatat.

A

vezetes felel6s az i.izleti jelentesnek a szamviteli ttirvenyben fogtaltakkal
iisszhangban tijrten6 elkesziteseert. A kiinywizsg6ld felekissege az izletijelentes €s az
ugyanazon i.izleti 6we vonatkoz6 eves beszdmol6 dsszhan$dnak megitelese. A
kiinywizsgilat az iizleti jelentes 6s az eves beszamolo iisszhan$dnak megitelesere
korldtozddott es nem tartalmaz egyeb, a gazdllkod6 nem auditdlt szimviteli
nyilvfntartasaib6l levezetett informici6k dttekinteset.
A kiinywizsgel6 velemenye szerint a DVSC FUTBALL Zrt 2oI5. evi tizleti jelentese a
DVSC FUTBATL Zrt 2015. evi eves beszdmoldjrinak adataival iisszhangban van.
Debrecen, 2016. miicius 4.
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