Fiiggeflen kiinywizsgrildi jelentes
A DEBRECEM LABDARUGO AI(ADEMIA Nonprofit I(ft tulajdonosainak
Az 6ves beszimol6rdl k€sziilt jelent6s
Elvegeztem a DEBRECENI LABDARUGO AI(ADEMIA Nonprofit

Kft (4032 Debrecen,
Olah Gibor utca 5.; CegiegSzekszdm: 09 09 006975) mellekelt 2015. evi €ves
beszimol6jinak a kiinywizsgdlatdt, amely €ves beszdmol6 a 2015. december 31-i
fordul6napra elkeszitett merlegb6l melyben az eszkiiziik es forrdsok egyez6
vegiisszege 1.620.730 E Ft, a merleg szerinti eredmdny 29.332 E Ft nyeres6g -, €s az
ezen id6ponttal vegz6d6 evre vonatkoz6 eredmenykimutatAsb6l - melyben az
ertekesites nett6 Arbevetele 72.024 E Ft -, valamint a szdmviteli politika meghat{roz6
elemeit es az egyeb magyardz6 informicidkat tartalmaz6 kiegeszit6 mellekletb6l ell.

A vezetds felel6ssdge az 6ves beszdmol66rt
vezetes felel6s az 6ves beszimol6nak a szdmviteli tiirvenyben foglaltakkal
dsszhangban tiirten6 elkesziteseert es val6s bemutatdsddrt, valamint az olyan bels6
kontrollok6rt, amelyeket a vezetds sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6ve vdljon az
akdr csal6sb6l, ak6r hibeb6l ered6 lenyeges hibds dllitisokt6l mentes 6ves beszamol6

A

elkeszitese.

A kiinywizsgel6 felel6ss6ge
Az 6n felel6ssegem az eves beszamol6 velem€nyezdse kiinywizsgdlatom alapj6n. A
kdnywizsgdlatomat a magyar Nemzeti Kiinywizsgalati Standardokkal iisszhangban
hajtottam v6gre. Ezek a standardok megkiivetelik, hogy megfeleljek az etikai
kijvetelmenyeknek, valamint hogy a kiinywizsgdlatot ugy tervezzem meg es hajtsam
vegre, hogy kell6 bizonyossi.got szerezzek arr6l, hogy az 6ves besz6mol6 mentes-e a
lenyeges hibds 6llitdsokt6l.

A kiinywizsgilat

mag6ban foglalja olyan eljdrisok vegrehajt6sdt, amelyek celja
kiinywizsg6lati. bizonyitekot szerezni az €ves beszdmoldban szerepl6 iisszegekr6l es
kiizzeteteJekr6l, A kivilasztott elj6rdsok, beleertve az 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l,
akdr' hibebdl ered6, lenyeges hib6s dllitdsai kockAzatainak felmereset is, a
kiinywizsg6lat megitelesetcil fiiggnek. A kock6zatok ilyen felm6resekor a
kiinywizsgAlat az ev,es beszdmol6 gazddlkod6 egyseg dltali elkeszitese es val6s
bemutat6sa szempontj6b6l relevdns bels6 kontrollt azert merlegeli, hogy olyan
kiinywizsgAlati eljAr6sokat tervezzen meg, amelyek az adott kiiriilmenyek kiiziitt
megfelel6ek, de nem azert, hogy a gazd6lkod6 egyseg bels6 kontrolljdnak
hatekonysigira vonatkoz6an velem6nyt mondjon. A kiinywizsgdlat magdban foglalja
tovibbi az alkalmazott szdmviteli politikak megfelel6segenek es a vezetes 6ltal
keszitett szdmviteli becsldsek esszenis€gdnek, valamint az 6ves beszimol6 atfog6
prezentdlAs6nak ertekeleset is.
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Meggy6z6d€sem, hogy a megszerzett ktinywizsgilati bizonyitek elegend6
megfelel6 alapot nyujt kiinywizsg6l6i velemeny megad6sihoz.

es

V€lem6ny
Velemenyem szerint az €ves beszdmol6 megbizhat6 es val6s kepet ad a gazddlkod6
DEBRECENI IABDARUGO AI(ADEMIA Nonprofit Kft 2ors. december 31-en fenndll6
vagyoni es penziigyi helyzeter6l, valamint az ezet id6ponttal vegz6d6 6we vonatkoz6
jiivedelmi helyzeter6l a szimviteli tiirvenyben foglaltakkal iisszhangban.

Egy€b jelentest€teli kiitelezetts€g: Az iizleti jelent6sr6l kesziilt jelent6s
Elvegeztem a DEBRECENI TABDARUGO AI(ADEMIA Nonprofit Kft mellekelt 201s. 6vi

6ves beszimol6jihoz kapcsol6d6, 2075. december
i.izleti jelentesenek a vizsgdlatdt.

3l-i fordul6napra

vonatkoz6 evi

A

vezet6s felel6s az i.izleti jelentesnek a sz6mviteli tiirvenyben foglaltakkal
iisszhangban tiirten6 elkesziteseert. Az en felel6ssegem az iizleti jelentes es az
ugyanazon i.izleti 6we vonatkoz6 eves beszimol6 iisszhan$dnak megitelese. A
kiinywizsgalat az iizleti jelentes 6s az eves beszdmol6 ijsszhan$dnak megitelesere
korlitoz6dott 6s nem tartalmaz egyeb, a gazddlkod6 nem auditilt szimviteli
nyilvdntartdsaibdl levezetett infoim6cidk ittekinteset.
Velemenyem szerint a DEBRECENI LABDARUGO AI(ADEMIA Nonprofit Kft 2015. 6vi
iizleti jelentese a DEBRECEM LABD^qRUCO AKADEMIA Nonprofit Kft 2015. evi eves
beszdmol6jinak adataival iisszhangban van.

Debrecen, 2076. mdrcius 4.
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