Ftiggetlen kdnyvvizsg616i jelent6s
A DEBREGENI LABDARUGO AKADEwIIA Nonprofit Kft tutajdonosainak
Az 6ves besz6mol6rol k6szi.ilt jelent6s
A_l<onyvvizsg6lat elv6gezte az DEBRECENI LABDARUGO AKADEUn Nonprofit
Kflf. (4032 Debrecen, oteh G6bor utca s.; c6gjegyz6ksz5m: 09 09 oobszsy
merll6kelt 2014.6vi 6ves besz6molojdnak a konyvvizigitatat, amely 6ves besz6molo
a 2''014' december 31-i fordulonapra elk6szitett menegOOt melyben az eszk;zok es
forr6sok egyez(5 vegosszeg e 1.657.648 E Ft, a merleg szerinti eredm6ny gS3 E Ft
vesztes6g , az 6rt6kesit6s netto 6rbevetele 77.505 E Ft -, 6s az ezen
id6ponttal
vegz6dS 6vre vonatkozo eredm6nykimutat6sbol, valamint a sz6mviteli politika
meghat6rozo elemeit 6s az egyeb magyar1z6 informdciokat tarlalmazo kiegeszfto
mell6kletb6l ell.
A rrezet6s felel5ss6ge az 6ves besz6molo6rt

A vezet6s felelos az 6ves beszdmol6nak a

sz6mviteli torvenyben foglaltakkal
dss;zhangban torteno elk6sziteseert es valos bemutat6s66rt, valamint az
olyln belso
korrtrollok6rt, amelyeket a vezetes szUksegesnek tart ahhoz, 1'ogy lehetov6 v
6ljon az
aklir csal6sbol, akAr hibebol eredo lenyeges hibas 6llitdsokt6l mentes dves
bes;z6molo elk6szftese.

A kcinyvvizsg616 feleldss6ge
felelossege az eves besz6molo v6lem6nyez6se konyvvizsgdlat
alapjdn. A konyvvizsg6lat a magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Siandardokkal
6ss;zhangban kerUlt v6grehajtdsra. Eze
korryvvizsg6lat megfeleljen az etikai
korryvvizsg6latot 0gy tervezz6k meg 6s

A l<onyvvizsgdki

szerezzenek arrol, hogy az 6ves besz6mol
konyvvizsg6lat mag-6ban foglalja olyan elj6rSsok vegrehajt6s6t, amelyek
celja
kdnryvvizsg6lati bizonyltekot szerezni a2 eves besz6mol5ban szereplo
osszegekrol

A

isok, bele6rtve az 6ves besz6molo

ak6r
6s 5llit6sai kock6zatainak felm6reset is, a

A kock6zatok ilyen felm6r6sekor a
lkod6 egyseg dltali elkeszit6se es valos
kontrollt az6rt m6rlegeli, hogy olyan
amelyek az adott korUlmenyek kozdtt
e

6ltal keszftett sz6mviteli becslesek 6sszerujs6g6nek, valamint az

6tfogo prezent6lSs6nak ertekel6set is.

<ontrollj6nak
lat mag6ban
6s a vezet6s
6ves beszdmolo

t/z

A

konyvvizsg6lo meggyozod6se, hogy

a

megszerzett konyvvizsg6lati bizonyftek

ele,gendo 6s megfelelo arapot nyujt konyvvizsg6lZi velem6ny
megad6"sdhoz.

V6lem6ny

A konyvvizsgdlo velemenye szerint az 6ves beszSmol6. megbizhato 6s
ad a gazdiilkodo DEBREGENI LABDAROco AKADEMd No;troritvalos kepet
xn. 2014.
der:ember 31-en..fenn5llo vagyoni 6s penzugyi helyzeterol, valamint
az ezen
idoponttal vegzodo 6vre vonat*ozo jovedelmi 6etyzet6rol

fog laltakkal osszhangban.

a sz6mviteli

torv6nyben

Egly6b jelent6st6telikcitelezetts6g: Az i.izletijelent6s16l
k6sziilt ielent6s
A fronyvvizsg6lat elv6gezte az DeEREcENt [neoeR0c6

Kft' mellekelt 201 4' evi 6ves

ford ulonapra vonatkoz6

A

AKA|ii11in ruonprorit
besz6molojahoz kapcsolod6, 2014. december 31-i

vezet6s felelos az

osszhangban torteno el
6s az ugyanazon Uzleti 6vre vonatkozo e
konyvvizsgdlat az Uzleti jelentes
megitelesere korl5tozodott 6s nem tart
sz6mvitel i nyi lv6 nta rt6sa ibo I levezetett nform6ci6k 6tteki
A l'ionyvvizsg6lo v6lem6nye szerint az DEBREGENI nteset.
r-neonnuco
Nonprofit Kft.2014. evi uzleti jelentese az DEBREGEN| LABDARUGO AKADEUIA
Nonprofit Kft. 201 4. 6vi 6ves besz6moloj6nak adataival osszhangban AKADEMTA
van.
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