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Az egyszerfisifett d,ves beszdmol6r6l kdszillt jelentds
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Elv6geztilk
FALCO KC Szombathely
mell€kelt 2014. 6vi egyszer1sfbft dves
beszdmol6jdnak a kdnyvvizsgAlatdt, amely egyszertisttett 6ves beszdmol1 a 2014, december 31-i
fordul6napra elk6szitett m6rlegb6l - melyben az eszkdzdk 4s forrdsok egyez6 vdg\sszege
34 104 E Ft, a mdrleg szerinti eredmdny -20337 E Ff vesztesEg -, 6s az ezen iddponttal
vdgz1dd 6vre vonatkozd eredmdnykimutatdsb6l, valamint a szdmvitelipolitika meghatdrozl
elemeit 6s az egy6b magyardz6 informdciokat taftalmaz6 kieg6szlt6 mell€kletbdl dll.

A vezet6s felel6ss6ge az egyszerfisifetf 6ves beszdmol6dtt
vezetds felells az egyszer(lsifett dyes beszdmol6nak a szdmviteli tdrvdnyben foglaltakkal
\sszhangban tdrtdno elk6szttds66rt 6s val6s bemutatdsderT, valamint az olyan bels6 kontrollok6rl,
amelyeket a vezet€s szriksdgesnek taft ahhoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akdr csal6sb6l, akdr hibdb6l

A

eredd 16nyeges hibds dllltdsoktol mentes egyszerfisltett dves beszdmol6 elk6szltese.
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A mi fetel1sseg1nk az egyszer(isitett dyes

beszdmol1 v1lemdnyezese kdnyvvizsgdlatunk alapi6n.
Kdnyvvizsgdlatunkat a magyar Nemzeti Kdnyvvizsgdlati Standardokkal 1sszhangban haitottuk vdgre"
Ezek a standardok megkdvetelik, hogy megfeleljtink az etikai k1vetelmdnyeknek, valamint hogy a
kdnyvvizsgdlatot ttgy teruezztik meg 6s hajtsuk v1gre, hogy kell6 bizonyossdgot szerezztink arr6l,
hogy az egyszertlsitett 6ves beszdmol6 mentes-e a l1nyeges hibds dllitdsoktdl,
A kbnyvvizsgdlat magdban foglalja olyan eljdrdsok vdgrehajtAsdt, amelyek celia kdnyvvizsgdlati
bizonyitdkot szerezni az egyszer(is/feff 6yes beszdmol\ban szereplI 6sszegekr6l 6s kdzz4tetelekr5l.
A kivAtasztott eljdrdsok, bele6rtve az egyszer1sifefl dves beszdmol| akdr csalasb6l, akdr hibeb6l
ered6, l$nyeges hibds Sttlt\sai kockdzatainak felm6r6sdt is, a kdnywizsgdl6 megftdles6t6l flggnek. A
kockSzatok ilyen felmdr6sekor a kdnyvvizsgdl6 az egyszertisltett 6ves beszdmolo gazdAlkod5 egysdg
dltali etklszitdse ds val6s bemutatdsa szempontjdbol relevdns bels6 kontrollt az6ft mdrlegeli, hogy
otyan kdnyvvizsgdlati etjdrdsokat tervezzen meg, amelyek az adott kdrt)lmdnyek kOzdtt megfelel1ek,
cle nem azdrt, ltogy a gazddtkod6 egys5g bels6 kontrolljdnak hat5konysdgdra vonatkoz6an vdlemdnyt
moncljon. A kdnyvvizsgdtat magdban foglalja tovdbbd az alkalntazott szamviteli politikdk
megfetel1sdg\nek 6s a vezet\s 6ltal k1szitett szitmviteli becs/dsek 5sszerus1genek, valamint az
egyszerAsiEtt 6ves beszdmol6 6tfog6 prezentdl6sdn ak 6116keles6t is.
Meggy1zddesAnk, hogy a megszerzett kdnyvvizsgalati bizonyftdk elegend6 es megfelel5 alapot nyIit
kd
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ot6 megbtzhat6 6s val6s k6pet ad a FALCO
r 31-6n fenndll1 vagyoni 6s p€nzilgyi

vonatkoz| iIvedelmi helyzetdr5l a
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