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Ftiggetlen Krinywizsg6 l6i Jelent6s

A Nyiregyhdza Spartacus Football Club Kft tulajdonosdnak

V6lem6ny

Elvegeztem a Nyiregyhdza Spartacus Football Club Kft (sz6khely: 4400 Nyfregyhilza, S6st6i 0tZ4lA.,
c6gjegyz6ksziim: 15-09-066456) (,,a Tdrsasdg") 2079.6vi 6ves beszilmol6jiinak konywizsgdlatdt, amely
6ves beszdmol6 a 2019. december 31-i fordul6napra k6szftett m6rlegb6l - melyben az eszkozok 6s
forrdsok egyez6 v6gosszege 675.928 E Ft, az ad6zott eredm6ny 42.787 E Ft (nyeres6g) -, 6s az ugyanezen
id6ponttal vdgz6d6 [izleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutat6sb6l, valamint a szdmviteli politika jelentds
elemeinek dsszefoglalds6t is tartalmaz6 kieg6szit6 mell6kletb6l iill.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Tiirsasiig 2019. december
31-6n fennd116 vagyoni 6s p6nztigyi helyzet616l, valamint az ezen id6ponttal vdgz6d6 iizleti 6vre vonatkoz$
jovedelmi helyzet6r6l a Magyarorszdgon hatiilyos, a szdmvitelr6lsz6l6 2000. 6viC. torv6nnyel6sszhangban
(a tovd bbia kba n :,,szdmviteli torv6ny").

A v6lem6ny alapja

Konywizsgdlatomat a Magyar Nemzeti K6nywizsgdlati Standardokkal osszhangban 6s a konyvvizsgdlatra
vonatkoz6 - Magyarorszdgon hatiilyos - tdrv6nyek es egy6b jogszabiilyok alapjiin hajtottam v6gre. Ezen
standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ss6gem b6vebb leinisiit jelent6sem, ,,A kiinywizsgdl6 dves
beszdmoli kdnywi zsg dlatdd ft vol6 fe le l6ssdge" szakasza tartalmazza.

Fiiggetlen vagyok a tiirsasdgt6l a vonatkoz6, Magyarorszdgon hatdlyos jogszabdlyokban 6s a Magyar
Konywizsgdl6i Kamara ,,A kdnywizsgdl6i hivatds magatartdsi (etikai) szabiSlyair6l 6s a fegyelmi eljiirasr6l
sz6l6 szabdlyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Nemzetktjzi Etikai
Standardok Testi.ilete iiltal kiadott ,,Konywizsgdl6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint, 6s megfelelek az ugyanezen normdkban szerepl6 tovdbbi etikai el6lr6soknak is.

Meggy6z6d6sem, hogy az Sltalam megszerzett konywizsgiilati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot
ny(jt v6lem6nyemhez.

Egy6b informSci6k: Az iizleti jelent6s

Az egy6b inform;ici6k a Nyiregyhriza spartacus Football Club Kft 2019. evi 0zletijelent6s6b6l iillnak.
A vezet6s felel6s az iizleti jelent6snek a szdmviteli torv6ny, illetve egy6b mds jogszabdly vonatkoz6
el6irdsaival osszhangban t6rt6n6 elk6szit6s66rt. A jelent6sem ,,V6lem6ny" szakaszdban az 6ves
beszdmo16ra adott v6lem6nyem nem vonatkozik az Uzletijelent6sre.

Az 6ves beszdmo16 Sltalam v6gzett konyvvizsgiilatiival kapcsolatban az 6n felel6ss6gem az iizleti
jelent6s 6tolvasdsa 6s ennek so16n annak m6rlegel6se, hogy az iizleti jelent6s 16nyegesen
ellentmond-e az 6ves besz6mol6nak vagy a ktinywizsgdlat so16n szerzett ismereteimnek, vagy
egy6bk6nt Ugy tfinik-e, hogy az l6nyeges hibds 6llitdst tartalmaz. Ha az elv6gzett munkdm alapjiin
arra a kovetkeztet6sre jutok, hogy az egy6b inform6ci6k ldnyeges hibiis iillitdst tartalmaznak,
kdteless6gem e116l 6s a hibiis iillltds jelleg616l jelent6st tenni.
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A szdmviteli tdrv6ny alapjdn az 6n felel6ss6gem toviibbd annak megit6l6se, hogy az iizleti jelent6s a
szdmviteli tdrv6ny, illetve egy6b mds jogszabdly vonatkoz6 el6irdsaival osszhangban van-e, 6s e116l,
valamint az []zletijelent6s 6s az 6ves beszdmo16 dsszhangjii16l v6lem6ny nyilvdnitdsa.

V6lem6nyem szerint a Nyiregyhdza Spartacus Football Club Kft 2019. 6vi iizletijelent6se osszhangban
van a Nyiregyhdza Spartacus Football CIub Kft 2019. 6vi 6ves besz5mol6jiival 6s a szdmviteli torv6ny
vonatkoz6 el6irdsaival. Mivel egy6b miis jogszabiily a Tiirsasdg sz6mdra nem ir el6 toviibbi
kovetelm6nyeket az tizletijelent6sre, ez6rt e tekintetben nem mondok v6lem6nyt.

Az i.lzleti jelent6sben miis jellegfi 16nyeges ellentmondds vagy 16nyeges hibds iillitiis sem jutott a
tudom6somra, igy e tekintetben nincs jelenteniva16m.

A vezet6s [6s az irdnyitdssal megbizott szem6lyek] felel6ss6ge az 6ves beszdmo!66rt

A vezet6s felel6s az 6ves beszdmol6nak a szdmviteli tdrv6nnyel dsszhangban tort6n6 6s a val6s
bemutatds kdvetelm6ny6nek megfele16 elk6szit6s66rt, valamint az olyan belsd kontro116rt, amelyet a
vezet6s sz[iks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 vdljon azakdr csatdsb6l, akiir hibdb6l ered6 16nyeges
hibds iillitrist6l mentes 6ves beszdmo16 elk6szft6se.

Az 6ves beszdmol6 elk6szit6se sordn a vezet6s felel6s az6rt, hogy felmdrje a Tdrsasdgnak a vdllalkozds
folytatdsdra va16 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en kozz6tegye a vdllalkoziis folytatdsiival
kapcsolatos informiici6kat, valamint a vezet6s felel a viillalkoziis folytatdsdnak elv6n alaput6 6ves
beszdmol6 osszeiillftdsiidrt. A vezetdsnek a vdllalkozds folytat6siinak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek
az elvnek az 6rv6nyesiil6s6t elt616 rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a viillalkozdsi tev6kenys6g
folytatdsdnak ellentmond6 t6nyez6, kdrtilm6ny nem iill fenn. Az irdnyitiissal megbizott szem6lyek
felel6se k a Td rsas6 g p6nzi.igyi beszd moldsi folya mat6 na k fe I ugye let66 rt.

A kiinyvvizsgSl6 6ves beszdmol6 k6nywizsg6lat66rt vat6 ferer6ss6ge

A kdnywizsgdlat sor6n celom kell6 bizonyossdgot szerezni a116l, hogy az 6ves beszdmold egdsze nem
tartalmaz akdr csaldsb6l, akdr hibiib6l ered6 l6nyeges hibiis 6llitdst, valamint az, hogy ennek alapjdn a
v6lem6nyemet tartalmaz6 fUggetlen kdnywizsgdl6ijelent6st bocsdssak ki. A kel16 bizonyossdg magas
fok0 bizonyossdg, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsgiilati Standardokkal
osszhangban elv6gzett konyvvizsgillat mindig feltilrja az egy6bk6nt l6tez6 l6nyeges hibiis Sllftiist. A
hibds dllitiisok eredhetnek csaliisb6l vagy hibiib6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha 6sszer( lehet az a
v6rakozds, hogy ezek onmagukban vagy egyiittesen befolyiisolhatjiik a felhasznii16k adott 6ves
besz6 mo 16 a la pjii n meghozott gazdasiigi d6nt6seit.

A Magyar Nemzeti K6nywizsgdlati Standardok szerinti kdnywizsgiilat eg6sze sor6n szakmai megit6l6st
alkalmazok 6s szakmai szkepticizmust tartok fenn. Tovdbbd:

o Azonositom 6s felmdrem az 6ves beszdmol6 akdr csaldsb6l, akdr hibdb6l ered6 ldnyeges hibiis
iillitdsainak kockdzatait, az ezen kockiizatok kezel6s6re alkalmas konyvvizsgdlati eljiirdsokat
alakitok ki 6s hajtok v6gre, valamint v6lem6nyem megalapozdsdhoz elegend6 6s megfelel6
konyvvizsgdlati bizonyit6kot szerzek. A csaliisb6l ered6 16nyeges hibiis dllitds fel nem tiirdsiinak
kockdzata nagyobb, mint a hibiib6l ered56, mivel a csalds magdban foglalhat dsszejdtszdst,
hamisitdst, szdnd6kos kihagydsokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a belsd kontroll feli.llir:isdt.
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Megismerem a konyvvizsgdlat szempontjiib6l relevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6ben, hogy
olyan kdnyvvizsgiilati eljdriisokat tervezzek meg, amelyek az adott k6ri.llm6nyek kozott
megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a Tdrsas6g bels6 kontrolljiinak hat6konys;igdra vonatkoz6an
v6lem6nyt nyilvdnitsak.

Ert6kelem a vezetds iiltal alkalmazott szdmviteli politika megfelel6s6g6t ds a vezet6s dltal
k6szitett szdmviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 k6zz6t6telek 6sszer0s6g6t.

Kcivetkeztet6st vonok le a116l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6r6l a viillalkozds folytatdsdnak
elv6n alapu16 6ves beszdmol6 osszeiillltiisa, valamint a megszerzett konyvvizsgiilati bizonyit6k
alapjiin a116l, hogy fenniill-e ldnyeges bizonytalansiig olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a Tdrsasiig viillalkozds folytatdsdra va16
k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a kdvetkeztet6st vonom le, hogy 16nyeges bizonytalansiig
dll fenn, fi.iggetlen kdnywizsgii16i jelent6semben fel kell hfvnom a figyelmet az 6ves
beszdmo16ban l6v6 kapcsol6d6 kozz6t6telekre, vagy ha a kozz6t6telek e tekintetben nem
megfelel6ek, min6sltenem kell v6lem6nyemet. Kovetkeztet6seim a fUggetlen konywizsgiil6i
jelent6sem diitumiiig megszerzett konywizsgdlati bizonyit6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek
vagy felt6telek azonban okozhatjiik azt, hogy a T6rsasdg nem tudja a v6llalkozdst folytatni.
lirt6kelem az 6ves beszdmo16 iitfog6 bemutatdsdt, fe16pites6t 6s tartalmdt, bele6rtve a
kieg6szit6 mell6kletben tett kozz6t6teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves
beszdmo16ban teljesi.ll-e az alapul szolgii16 ligyletek 6s esem6nyek val6s bemutatdsa.
Az iriinyltdssal megbizott szem6lyek tudomdsdra hozom - egy6b k6rd6sek mellett - a
k6nywizsgiilat tervezett hat6k6r6t 6s i.ltemez6s6t, a kdnywizsgdlat jelent6s megdllapitdsait,
bele6rtve a Tdrsasdg iiltal alkalmazott bels6 kontrollnak a k6nywizsgiilatom sordn dltalam
azonosftott jelent6s hiiinyossdgait, ha voltak ilyenek.

Nyiregyhazo, 2020. jonudr 31.
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