Ftiggetlen k0nyvvizsgf l6i jelent6s

A DVSC Futball Szewezo Zr|tulaidonosainat

Az 6ves beszdmokir6l k6sziilt ielent6s
Elvdgeztem

a

melldkelt 2014. 6vi 6ves besz6mol6jdnak a konywizsgdlatdt, amely 6ves

besz6mol6 a 2014. december 31-i fordul6napra elkdszitett mdrlegbol - melyben az eszkozok
ds fon6sok egyezo vdgdsszege
937 560 E Ft , a mdrleg szerinti eredmdny 390 649 E Ft vesztes6g -, 6s az ezen idSponttal
vegzodo 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamtnt a szttmviteli politika meghatdroz6
elemeit es az egyeb magyardz6 infonn6ci6kat tartalmaz6 kregeszfto mell6kletbol 6ll.

A

vezetds felelSssdge az dves beszdntol6drt

A

vezet6s felelos az 6ves besz6mol6nak a szitmviteli torv6nyben foglaltakkal osszhangban
tortdno elkeszit6s66rt ds val6s bemutatds6drt, valamint az olyan belso kontrollok6rt, amelyeket
avezetes szi.iksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetovd v6ljon az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo
l6nyeges hibls |llitilsokt6l mentes 6ves besz6mol6 elkdszit6se.

A kdnyvvizs gdl 6 fel

el 6 s s

d ge

Az 6n feleloss6gem az 6ves besz6mol6 vdlemdnyezdse konywizsgillatom alapjan.
Konlwizsgiiatomat a magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal dsszhangban
hajtottam vdgre. Ezek a standardok megkcivetelik, hogy megfeleljek az etikai
kovetelmdnyeknek, valamint hogy a konywizsgitlatot ugy tewezzem meg ds hajtsam v6gre,
hogy kello bizonyoss6got szerezzek an61, hogy az 6ves besz6mol6 mentes-e a ldnyeges hib6s
6llit6sokt6l.

A

konywizsg6lat magftban foglalja olyan elj6rdsok vdgrehajt6sAt, amelyek celja
konywizsgSlBti bizonyitdkot szerczni az 6ves besz6mol6ban szereplo cisszegekrol ds
kozzetetelekr6l. A kivdlasztott elj6r6sok, beledrtve az 6ves besz6mol6 ak6r csal6sbSl, akfr
hib6b6l eredo, ldnyeges hibds allitdsai kockdzatainak felmdrdsdt is, a konyr,vizsgilIo
megitdl6s6t6l fiiggnek. A kock6zatok ilyen felmdrdsekor a kcinyvvtzsgitlo az 6ves besz6mol6
gazd6lkod6 egysdg dltali elk6szitese ds val6s bernutat6sa szempontj6b6l relev6ns belso
kontrollt a26fi. mdrlegeli, hogy olyan kcinywizsgd.lati elj6rdsokat tervezzen meg, amelyek az
adott koriilmdnyek koztitt megfeleloek, de nem azdrt, hogy a gazdL.lkodo egyseg belso
kontrollj6nak hat6konysiryfira vonatkoz6an velemdnyt mondjon. A kcinyvvizsgillat magdban
foglalja tov6bbri az alkalmazott szttmviteli politikdk megfelel6sdgdnek 6s a vezetds 6ltal
k6szitett szdmviteli becsldsek dsszerusdg6nek, valamint az 6ves besz6mol6 6tfog6
prezentiiils6nak drtdkel6s dt

i s.

Meggyozod6sem, hogy a megszerzett konywizsg6lati bizonyitek elegend6 es megfelelo
al ap o t nyrij t ko nyw izs gal6i v d I em6nye m me gadds 6hoz.

Vdlemdny

V6lem6nyem szerint az 6ves beszdmol6 megbizhato 6s val6s kdpet ad a gazdftlkod6 a 2014.
december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s pdnziigyi helyzetdrol, valamint az ezen id6ponttal
vegzodo 6vre vonatkoz6 jdvedelmi heLyzeterlI a szhmviteli tdrv6nyben foglaltakkal
osszhangban.

Elvdgeztem a DVSC Futball Szervezo Zrt melldkelt 2014. 6vi dves beszlmol6jhhoz
kapcsol6d6 , 2014. december 3 I -i fordul6napra vonatkoz6 dvi iizleti j elentdsdnek a vizsgillatdt.
A vezet6s felelos azizlett jelent6snek a szAmviteli torvdnyben foglaltakkal osszhangban tort6n6
elkdszit6sddrt,

Az en felel6ss6gem az izleti jelent6s es az ugyanazon izletr 6vre vonatkoz6 6ves besz6mol6
osszhangj6nak megit6l6se. Az iizleti jelentdssel kapcsolatos munk6m az izleti jelent6s 6s az
dves besz6mol6 osszhangj6nak megitdl6s6re korl6toz6dott 6s nem tartalmazta egy6b, a
gazddlkod6 nem audit6lt szdmviteli nyilv6ntartdsaib6l levezetett inform6ci6k 6ttekintdset.

V6lemdnyem szerint a DVSC Futball Szervezo Zrt 2014. dvi iizleti jelentdse a DVSC Futball
Szervezo Zrt2014. dvi 6ves beszarnol6i6nak adataival osszhanqban van,

Debrecen, 2015. mi$cius 13.
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