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Fiiggetlen Kiinywizsgir l6i Jelent6s

A Nyiregyhdza Spartacus Football Ctub Kft tulajdonosdnak

V6lem6ny

Elv6geztem a Nyiregyh6za Spartacus Football Club Kft (sz6khely:4400 Nyiregyhilza, S6st6i 0tZ4lA.,
c6gjegyz6ksz6m: 15-09-066456) (,,a Tdrsasdg"l 2O2O.6vi 6ves besziimol6jdnak kdnywizsgdlatdt, amely
6ves beszdmolo a 2020. december 31-i fordul6napra k6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkdzok 6s
forrdsok egyezd v6gosszege L.759.673 E Ft, az ad6zott rlredm6ny 10.113 E Ft (nyeres6g) -, 6s az
ugyanezen id6ponttal vdgzdd6 Uzleti 6vre vonatkoz6 eredmdrnykimutatdsb6l, valamint a szdmviteli politika
jelent6s elemeinek dsszefoglaldsilt is tartalmaz6 kieg6szitS me116kletb6l iill.

V6lem6nyem szerint a melldkelt 6ves beszdmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Tdrsasd gZO2O.december
31-6n fennii116 vagyoni 6s p6nzUgyi helyzet6r6l, valamint az ozen id6ponttal v6gzdd6 iizleti 6vre vonatkoz6
jovedelmi helyzet6r6l a Magyarorsziigon hatiilyos, a szdmvitelr6lsz6l6 2000. 6viC. t6rv6nnyel osszhangban
(a toviibbia kban :,,szd mviteli torv6ny").

A v6lem6ny alapja

Konywizsgdlatomat a Magyar Nemzeti Konywizsgiilati StanCardokkal dsszhangban 6s a konywizsgdlatra
vonatkoz6 - Magyarorsziigon hatiilyos - torv6nyek 6s egy6ll jogszabiilyok alapjiin hajtottam v6gre. Ezen
standardok 6rtelm6ben fenniil16 felel6ss6gem b6vebb leiriisiit jelent6sem, ,,A k\nywizsgdl| dves
b e s zd m o l 6 kd nyw i zs g d l ot d d rt v o l 6 fe l e l 6ss d g e" szakasza ta rta l m a zza.

Fi.iggetlen vagyok a tdrsasdgt6l a vonatkoz6, Magyarorszdgon hatiilyos jogszabiilyokban 6s a Magyar
Kdnywizsgdl6i Kamara ,,A kdnywizsgiil6i hivatds magatart6si (etikai) szabiilyair6t 6s a fegyelmi eljiirdsr6l
sz616 szabiilyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetkcizi Etikai
Standardok Testiilete dltal kiadott ,,Nemzetkozi etikai k6dex kamarai tag kdnywizsgdl6knak (a nemzetk6zi
fi.iggetlens6gi standardokkal egybefoglalva)" cim( k6zikonyvdben (az IESBA K6dex-ben)foglaltak szerint, 6s
megfelelek az ugyanezen normdkban szerepl6 tov6bbi etikai el6friisoknak is.

Meggy6z6d6sem, hogy az dltalam megszerzett kdnywizsgil ati bizonylt6k elegend6 6s megfelel6 alapot
ny[jt v6lem6nyemhez.

Egy6b inform5ci6k: Az iizleti jelent6s

Az egy6b informiici6k a Nyiregyhiiza Spartacus Footbatl (llub Kft 2O2O.6vi iizletijelent6s6b6l iillnak.
A vezet6s felel6s az iizleti jelent6snek a szdmviteli torv6rry, illetve egy6b mds jogszabdly vonatkoz6
el6irdsaival dsszhangban tdrt6n6 elk6szit6s66rt. A fi.iggetlen k6nywizsgiil6i jelent6sem ,,V6lem6ny,,
szakaszdban az 6ves beszdmo16ra adott v6lem6nyem nem vonatkozik az iizletijelent6sre.

Az 6ves beszdmol6 dltalam v6gzett konyvvizsgrilatdval lapcsolatban az 6n felel6ss6gem az tjzleti
jelent6s Stolvasdsa 6s ennek sordn annak m6rlegeldse, hogy az i]zleti jelent6s 16nyegesen
ellentmond-e az 6ves beszdmol6nak vagy a kcinyvvizs6;iilat soriin szerzett ismereteimnek, vagy
egy6bk6nt 0gy t6nik-e, hogy az l6nyeges hibtis iillitiist tarrtalmaz. Ha az elv6gzett munkdm alapjdn
arra a kdvetkeztet6sre jutok, hogy az egy6b informdci6k 16nyeges hibiis iillitiist tartalmaznak,
koteless6gem errSl 6s a hibiis iillitiis jelleg616l jelent6st terrni.
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A szdmviteli tdrv6ny alapjiin az 6n felel6ss6gem tovdbbii annak megit6l6se, hogy az i.izleti jelent6s a

szdmviteli torv6ny, illetve egydb miis jogszabdly vonatkoz6 e16iriisaival osszhangban van-e, 6s e116l,
valamint az tlzletijelent6s 6s az 6ves beszdmo16 dsszhangiii16l v6lem6ny nyilvdnitiisa.

V6lem6nyem szerint a Nyiregyhdza Spartacus Football Ctub Kft 2020. 6vi Uzleti jelent6se minden
16nyeges vonatkozdsban osszhangban van a Nyiregyhdzer Spartacus Footbatt Club Kft 2020. 6vi 6ves
besziimol6jtival 6s a szdmviteli torv6ny vonatkoz6 el6irdsitival. Mivel egy6b miis jogszabdly a Tiirsasiig
szdmdra nem ir el6 tovilbbi k6vetelm6nyeket az 0zleti jr:lent6sre, ez6rt e tekintetben nem mondok
v6lem6nyt.

Az iizleti jelentesben miis jellegfi 16nyeges ellentmondiis vagy 16nyeges hibiis iillitds sem jutott a

tudomdsomra, igy e tekintetben nincs jelenteniva16m.

A vezet6s 6s az irdnyltSssa! megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszdmo!66rt

A vezet6s felel6s az 6ves beszdmo16nak a szdmviteli tirv6nnyel 6sszhangban tcirt6n6 6s a val6s
bemutatds kdvetelmdny6nek megfele16 elk6szit6s6drt, virlamint az olyan bels6 kontrol16rt, amelyet a

vezet6s szliks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 viiljon az akdr csaldsb6l, akdr hibdb6l eredd 16nyeges
hibiis iillitdst6l mentes 6ves beszdmo16 elk6szit6se.

Az 6ves beszdmol6 elk6szitese sordn a vezet6s felel6s az6rt, hogy felm6rje a Tdrsasdgnak a vdllalkozds
folytatdsdra va16 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kozz6tegye a vdllalkoziis folytatiisiival
kapcsolatos informdci6kat, valamint a vezet6s felel a viillalkoziis folytatSsdnak elv6n alapul6 6ves
beszdmol6 dsszeiillitiisd6rt. A vezet6snek a viillalkoz;is folytat6s6nak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek
az elvnek az 6rv6nyes[il6s6t elt616 rendelkez6s nem ak;lddlyozza, illetve a vdllalkoziisi tev6kenys6g
folytatdsiinak ellentmond6 t6nyez6, kdrtilm6ny nem dll fenn. Az iriinyitiissal megbizott szem6lyek
felel6sek a TSrsasdg p6nziigyi beszdmoldsi folyamatdnak'reli.igyelet66rt.

A kdnywizsgd16 6ves beszdmol6 k6nywizsgdlat66rt va16 felel6ss6ge

A konyvvizsgdlat sordn c6lom kel16 bizonyossdgot szerezni a116l, hogy az 6ves besziimol6 eg6sze nem
tartalmaz akdr csaldsb6l, akdr hibiib6l ered6 l6nyeges hib;is iillitiist, valamint az, hogy ennek alapjdn a

v6lem6nyemet tartalmaz6 fi.iggetlen konyvvizsgdl6ijelent6st bocsdssak ki. A kel16 bizonyossdg magas
fokti bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsgdlati Standardokkal
osszhangban elv6gzett kdnywizsgiilat mindig feltdrja az egy6bk6nt l6tez6 l6nyeges hibds iillitdst. A
hibiis dllitiisok eredhetnek csali5sb6l vagy hibdb6l,6s l6nyegesnek min6sillnek, ha 6sszer( lehet az a
vdrakozds, hogy ezek onmagukban vagy egyiittesen befolyiisolhatjdk a felhasznd16k adott 6ves
beszdmo16 alapjiin meghozott gazdasdgi dont6seit.

A Magyar Nemzeti Konywizsgdlati Standardok szerinti kdrryvvizsgdlat eg6sze sordn szakmai megit6l6st
alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn. Tov6bbi:
o Azonositom 6s felm6rem az 6ves besz6mol6 akdr csaldsb6l, akdr hibdb6l ered6 l6nyeges hibds

dllitiisainak kockdzatait, kialakftom 6s v6grehajtorn az ezen kockdzatok kezel6s6re alkalmas
k6nyvvizsgdlati eljiirdsokat, valamint elegend6 6s megfele16 kOnyvvizsgdlati bizonyit6kot szerzek
a v6lem6nyem megalapozds6hoz. A csaliisb6l erecl6 16nyeges hibds iillitiis fel nem tdrdsdnak
kockdzata nagyobb, mint a hibiib6l ered66, mive a csalds magdban foglalhat osszejdtszdst,
hamisitdst, szdnd6kos kihagyiisokat, t6ves nyilatkoz;rtokat, vagy a belsd kontroll fel[ilirdsiit.
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Megismerem a konyvvizsgdlat szempontjiib6l reler'5ns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy
olyan konywizsgdlati eljd16sokat tervezzek meg, amelyek az adott korUlm6nyek koz6tt
megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a Tdrsasdg bels6 kontrolljdnak hat6konysdgdra vonatkoz6an
v6lem6nyt nyilvdnitsak.

Ert6kelem a vezet6s .iltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s Sltal
k6szftett szd mvite I i becsl6se k 6s ka pcsol6d6 k6zz6tdtelek 6sszer0s6g6t.

K6vetkeztet6st vonok le a116l, hogy helyenval6-e a vezet6s reszdrll a vdllalkoziis folytatiisiinak
elv6n alapu16 6ves beszdmo16 dsszedllftdsa, valamint a megszerzett k6nyvvizsgiilati bizonyit6k
alapjiin arr6l, hogy fenndll-e ldnyeges bizonytalansiig olyan esem6nyekkel vagy felt{telekkel
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnelr fel a Tdrsasdg viillalkoziis folytatdsdra va16

kepess6g6t illet6en. Amennyiben azt a kovetkeztet6st vonom le, hogy 16nyeges bizonytalansdg
dll fenn, fi.iggetlen kOnywizsgii16i jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az 6ves
besziimol6ban l6v6 kapcsol6d6 k6zz6t6telekre, v,agy ha a kdzz6t6telek e tekintetben nem
megfelel6ek, min6sitenem kell v6lem6nyemet. Ktivetkeztet6seim a ftiggetlen konywizsgiil6i
jelent6sem diitumiiig megszerzett kdnywizsgiilati trizonyit6kon alapulnak. Jdv6beli esem6nyek
vagy feltdtelek azonban okozhatjilk azt, hogy a Tdrsasdg nem tudja a viillalkozdst folytatni.
Ert6kelem az 6ves beszdmo16 iitfog6 bemutatdt;dt, fe16pit6s6t 6s tartalmdt, bele6rtve a

kiegeszit6 mel16kletben tett kozz6t6teleket, va amint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves
beszdmo16ban teljesiil-e az alapul szolgiS16 tigyletek 6s esem6nyek val6s bemutatdsa.

Az irdnyitiissal megbfzott szem6lyek tudom6s6ra hozom - egy6b kdrdesek mellett - a

konywizsgiilat tervezett hat6kor6t 6s titemez6s6t a konywizsgiilat jelent6s megdtlapitdsait,
bele6rtve a Tdrsasdg iiltal alkalmazott bels6 kontrollnak a kdnywizsgdlatom sordn dltalam
azonositott jelent6s hidnyossiigait is, ha voltak ilyenek,

Nyiregyhdza, 20,1. februdr 28.
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