Ftiggetl en konyv v izsgfioi j e lent6

s

A DLA Ut6np6tl6s Nevel6 Nonprofit Kft. tulajdonosainak
Az: dves besz6mol6r6l kdsziilt jelent6s

A

k<inywizsgdlat elvdgezte azDLA Ut5np6tl5s Nevel6 Nonprofit
Kft. (4132Debrecen, oldh
Gribor utca 5.; cegegyzekszirm:09 09 025022) melldkelt 2014.
dvi dves besz6mol6j 6nak a
korrywizsgillatht, amely dves beszSmol6 a 2014. december 31-i fordul6napra
elk6szitett
mdrlegbol - melyben az eszkdzdk 6s fon6sok egyezo vdgrisszege
251.g46 E Ft, a m6rleg
sze:rinti eredmdny 167 E Ft nyeresdg az lrtdkesitds nett6 6rbevdtele
,
1.g03 E Ft -, 6s az ezen
iddponttal vegzodo 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint
a szhmviteli politika
meghat6toz6 elemeit 6s az egy6b magyarfn6 inform6ci6kat tartalm
azokiegeszrt6 melldkletb6l
6L

A rrezet6s felelossdge az

A

'vezetds feleltis

az

6ves beszrimol6drt

a szftmviteli trirvdnyben foglaltakkal <isszhangban
tcirl'dno elkdszitds6drl ds val6s bemutat6sddrl, valamint az
olyanbels6 kontrollok6rt, amelyeket
a v'szetds sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd vriljon
az akfn csal6sb6l, ak6r hib6b6l
6ves besz6mol6nak

ldnyeges hib6s 5llit6sokt6l mentes 6ves besz6mol6 elk6szitdse.
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A k.dnywizsgril6 feleldssdge

A kcinywizsgdlo felel6ss6ge az

6ves besz6mol6 v6lemdnyezdse kdnywrzsgiiat alapjdn. A
kdnLywizsg6lat a magyar Nemzeti Krinywizs gillati Standardokkal
risszhangban keriilt
v6grehaitrista. Ezek a standardok megkovetelik, hogy a konywizsg5lat
megfeleljen az etikai
kcivetelmdnyeknek' valamint hogy a krinywizsg ilatot ugy tewezzlk
meg ds hajtsrik vdgre,
hogy kello bizonyoss6got szerczzenek arr6l, hogy az dves besz6mol6
mentes-e a l6nyeges
hibris 6llit6sokt6l.

A

kcinyvvizsgSlat magdban foglalja olyan elj6rdsok vdgrehajt6s6t,
amelyek cdlja
kcinywizsg6lati bizonyitdkot szerezni az dves besziimol6ban szerepl6
dsszegekrol 6s
koz:zdtetelekr6l' A kivrilasztott elj6rdsok, beledrtve az 6ves
besz6mol6 akrir csal6s bbl, aktn
hibltb6l ered6, ldnyeges hib6s illlitdsai kockdzatainak felm6rdsdt is,
a konywi zsgiiat
meE;itdldsdtol fiiggnek' A kock6zatok ilyen felmdrdsekor
a kcinyvvizsgfiat az evesbesziimol6
gaz<Iiikodo egysdg 6ltali elk6szitdse ds val6s bemutatdsa
szempontjdb6l relev6ns bels6
kontrollt azdrt mdtlegeli, hogy olyan k<inywizsg 6lati eljirdsokat
tewezzen meg, amelyek az
ado1l k<jriilmdnyek kcizcjtt megfelel6ek, de nem a26rt,
hogy a gazd6lkod6 egys6g belso
kont'rolljrinak hatdkonysilgfua vonatkoz6an vdlemdnyt mondjon.
A konywi zsg1lat mag1ban
foglalja tovdbbd az alkalmazotr szitmviteli politikak megfelelosdgdnek
6s a vezetds 6ltal
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k6szitett sz6mviteli becsldsek 6sszenisdg6nek, valamint

az dves besz6mol6
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Veilem6ny

A

kcinywizsg|l6 v6lemdnye szerint az 6ves besz6mol6 megbizhat6 ds val6s kdpet ad a
DLA Ut6np6tl6s Nevelo NonprofitKft.2014. december 3l-6n fenn6ll6 vagyoni
ds pdnziigyi helyzetetol, valamint az ezen id6ponttal vegz6dS dvre vonatkoz6
icjvedelmi
ga:zdillkodo

hellyzetdr<ll a sziimviteli tcirv6nyben foglartakkal <isszhangban.

Egy6b jelentdstdteli kdtelezettsdg: Az iizleti jelentdsrol k6sziilt jelentds

A

kcinyvvizsgilat elvdgezte azDLA Ut6np6tlis Nevel6 Nonprofit Kft. melldkeIt2014.
evj
6ves beszSmolojdhoz kapcsol6d6,2014. december 31-i fordul6napra
vonatkoz6 dvi rizleti
j elentd s6nek a v izs giiatdt.

A

vezetds felel6s az itzleti jelentdsnek

a

szdmvrteli tdrv6nyben foglaltakkal <isszhangban
A kcinywizsgSl6 felel6ss 6ge az i;zletijelentds 6s az ugyanazon itzleti
6vre vonatkoz6 dves besz6mol6 <isszhangirinak megitdldse. A konywizsg
6lat azizletijelent6s
ds az 6ves besz6mol6 cisszhangj6nak megitdl6sdre korl6toz6dott 6s nem
tartalmaz egyeb, a
gaz"ddlkod6 nem audit6lt sz6mviteli nyilv6ntartdsaib6l levezetett
inform6ci6k 6ttekint6sdt.
tcirtfdn6 elkdszitdsddft.

A

Jkcinywizsgiio vdlemdnye szerint az DLA Ut6np6tl6s Nevelo Nonprofit
Kft. 2014. evi
ijzloti jelentdse az DLA Ut6np6tlSs Nevel<i Nonprofit Kft. 2014. dvi dves
besz6mol6j6nak
adalaiv al o s szhansban van.

Debrecen, 2015. 6prilis 1 6.
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