Grisprirn6 Farkas Agota
Bejegyzett kiinyvvizsgril6, ad6tanAcsad6
Kamarai tags6 gi szrim:002289
Kiilts69vet6si bejegyz6s szima: KM00l I 34
I 035. Budapest, Ker'6k u.32,lY 124,
Adriszf rn:53530305-2 -41
VAllalkoz6i iga.zolv{ny szrim.ES-594184
Telephelyek: 9700" Szombathely, M6ricz Zsigmond u,7.
Iroda: Szombathely, Ehen Gyula t6r 3,X./4.

Tel: (36-94) 500-308, fax:500-309, Mobil:0630/9595574

Fiiggetlen kiinyvvizsgdl6i,ielent6s

A Halad6s Sportkomplexum
Fejlesztd Nonprofit Kft.
tulajdonosdnak
9700" Szombathely
Kossuth Lajos u. 1-3.
C6giegyz6k szf'mri
Cg. 18-09-112060

Az egy6b nonprofit szervezet beszimol6jfr6l kdsziilt jelentds
Elvdgeztem a Haladds Sportkomplexum Fejleszto Nonprofit Kft. (avizsg|lt szer\ezet) melld,kelt
2014. evi egydb nonprofit szervezeti besz6mol6jdnakakonywizsgdlattfi, amely egyeb szeryozat
besz6moloj a a 2014 " december 3 1 -i fordul6napra elkds zitett merlegb6l - melyben az eszkoziik
6s fon6sok egyezo vdgosszege 87.080 E, Ft, a v6llalkozdsi tev6kenysdgbol sz6rmaz6 eredmdny
4 E Ft nyeresdg -, 6s az ezen idoponttal vegzodo 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l,
valamint a szdmviteli politika meghathroz6 elemeit ds az egyeb magyar|z6 inform6ci6kat
tartalmaz6 ki egdszito mellekletbol 6ll.

A vezet6s felel6ss6ge
egy6b nonprofit szervezeti besz6mol66rt
^z szewezet besz6mol6j inaka sz6mviteli torvdnyben foglaltakkal ds; a
A vezetds felelos az egydb
Magyarorszdgon elfogadott 6ltal6nos sz6mviteli elvekkel osszhangban tort6no elkdszitdsddrt ds
val6s bemutatflsdert, valamint az olyan bels6 kontrollokdrt, amelyeket a vezetds sziiksdgesnek
tart ahhoz, hogy lehetovd v6ljon az akhr csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredd ldnyeges hib6s 61lit6sokt61
mentes egydb szerv ezeti

b

esz6mol6 elkdszitds e.

A kiinyvvizsg616 felel6ss6ge
Az en felelossdgem az egydb szervezeit besz6mol6 vdlemdnyezdse konyvvizsg6latom alapjdn.
Kdnywizsg6latomat a magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardok ds a konywizs giiatra
Magyarorszhgon drudnyes - torvdnyek ds egydb jogszab6lyok alapj6n hajtottam
v6gre. F.zek a standardok megkovetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai kovetelmdnyekneJ<,
valatnint hogy a konyvvizsg|latotli,gy lewezzem meg ds yegezzem el, hogy kello bizonyossilgot
szerezzek arr6l, hogy az egyeb szewezet beszdmol6ja mentes-e a lenyeges hib6s 6llit6sokt6l
A konywizsgrilat mag6ban foglalja olyan eljar6sok vegrehajt6s6t, amelyek celja kdnyvvizsgrilati
bizonyitekolszerezni az egyeb szervezet besz6moloj6ban szereplo osszegekrol ds
kozzetdtelekr6l. A kiv6lasztott eljdr6sok, beleertve az egyeb szetvezet beszdmol6j a ak6r
esalasb6l, akdr hib6b6l eredo, ldnyeges hib6s 6llit6saikockhzatdnak felmdrdsdt is, a
kdnywizsg6l6 megitdldsdtol ftiggnek. Akockdzatok ilyen felmdrdsekor a konywizsg|lo az
egydb szervezeit besz6mol6 a gazdblkod6 egysdg 6ltali elkdszitdse 6s valos bemutatdsa
szempontj6b6l relev6ns belso kontrollt azert mdrlegeli, hogy olyan konywizsg6lati elj6r6sokat
tervezzen meg, amelyek az adott kdriilmdnyek kozdtt megfeleloek, de nem azert,hogy a
vonatkoz6
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v6llalkoz6s belso kontrolljdnak hatdkonys6gdra vonatkoz6an vdlemdnl't mondjon, A
konywizsgttlatmaghban foglalja tovdbbd azalkalmazott sz6mviteli politik6k megfelelosdgenek
ds a vezetds 6ltal kdszitett szdmviteli becsldsek dsszenisdgdnek, valamint az egydb szervezet
besz6mol6ja 6tfog6 prezent|lilsdnak drtdkeldsdt is. Meggyozoddsem, hogy amegszeruetl
konyvvizsgtiatibizonyrtdk elegendo ds megfeleld alapot nyfijt konywizsg6l6i zdraddkom
(vdlemdnyem) megad6s6hoz.

V6lem6ny
V6lem6nyem szerint a,z egy6b nonprofit szervezet besz6mol6j megblzhat6 6s val6s k6pet
^ Kft" 2014. december 3l-6n
nd a, gazdflkod6 Haladis Sportkomplexum Fejleszt6 Nonprofit
fenn5116 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r6l, valamint Lz ezen id6ponttal vEgz6d.6 6vre
vonatkoz6 jtivedelmi helyzet6r6l a szfmviteli tiirv6nyben foglaltakkal iisszhangban.
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