FüGGETLEN KöNyWIZSGÁI,óI
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A Vác Futball Club Kft. tarsaság tulajdonosainak
Vélemény
Elvégeáem a Vác Futball Club Kft. 2018. évi éves beszímolójának könywizsgálatíú", amely
éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készítettmórlegből - melyben az eszközők
és fonások egyező végösszege 232 673eFt, az adőzott eredmény - 35 462e F't vesáeség, és az
ugyanezen időponttal végződő tizleti évre vonatkozó eredménykimutatasból, valamint a
sámviteli politikajelentős elemeinek összefoglalásátis tartalmazó kiegészítő mellékletből all.
Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbíáató és valós képet ad a Társaság 2018.
december 31-én fennalló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezel időponttal végződő
tizleti éwe vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon haályos, a szimvitelről szóló
2000. évi C. törvénnyel össáangban (atovábbiakban: ,,sámüteli törvény").

Avélemóny alapja
Könyr,vizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban és a
könywizsgélatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását
jelentésem ,,A, k)rrywizsgáló éves beszámoló löryvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza
tartalmaz,z.a.

Független vagyok a üársaságtól a vonatkozó, Magyarországon haáyos jogszabályokban és a
Magyar Könywizsgiálói Kamara,, Akönyr,vizsgélői hivatís magatarüísi (etikai) szabiilyairól és a
fegyelmi eljárásról szóló szabáIyzatd'-ban, va]amint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testiilete riltal kiadott ,,Könywizsgálők Etikai
Kódexe"-ben (u IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban
szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződé§em, hogy az áIálammegszerzetl
alapot nyújt véleményemhez.

könywizsgálatibizonyték elegendő és megfelelő

E5réb információkz Az üzleti jelentés

Az

egyéb információk a Vác Futball Club Kft. 2018. évi üzleti jelentéséből állnak.

A vezetés

felelős az ilzletijelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó
előírásaival összhangban történő elkészítéséért.
A ftiggetlen könywizsgálói jelentésem
,,Vélemény"szakaszábaí az éves beszámolóra adott véleményemnem vonatkozik az üzleti

jelentésre.

Az éves beszámoló

álta,lqmvégzett könywizsgéú,atáva| kapcsolatban az én felelősségem az
üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése,hogy azúzletijelentéslényegesen
ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könywizsgálat során szerzeff. ismereteimnek,
vagy egyébként Úgy hinik-e, hogy az Iényeges hibás állitást tartalmaz. Ha az elvégzett
munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás
állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése,hogy az izleti
jelentés a sztímviteli törvény, illetve egyéb más jogszabaly vonatkozó előírásaival
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összhangban van-e, és erről, valamint az üzletijelentés és az éves beszámoló összhangiaról
vélemény nyilvánítása.

Véleményemszerint a Yérc Futball Club Kft. 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges
vonatkozásban összhangban van aYác Futball Club Kft. 2018. évi éves beszámolójával ós a
számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára
nem ír elő további követelményeket az ijzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok
véleményt.

Az iszletijelentésben
a tudomásomra,

más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott

így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

Véleményemszerint a Yac Futball Club Kft. 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges
vonatkozásban, összhangban van a Vác Futball Club Kft. 2018. évi éves beszámolójával és a
számviteli törvény vonatkozó előírásaival.

Az izletijelentésben más jellegú lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott
a tudomásomra, így e tekintetben nincs

jelentenivalóm.

Avezetés ós az irányítással megbízott személyek felelőssége az évesbeszámolóórt

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a
valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért,
valamint az olyan belső
kontrollért, amelyet a vezetés sziikségesnek tart althoz, hogy lehetővé váljon az akér
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az

éves beszámoló elkészítésesorán a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Tarsaságnak a
vállalkozás folYatására való képességétés az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a
vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás
folYatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállitásáért. A vezetésnek a vállalkozás
folYatásrának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülésételtérő rendelkezés
nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező,
körülmény nem áll fenn.

Az

irányítással megbízott személyek felelősek

folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló

éves beszámoló könywizsgá|atáért

a

Ttírsaság pénzúgyibeszámolási

való felelőssége

A könywizsgálaí során célom kellő bizorryosságot szerezni arról, hogy az

éves beszámoló
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az,
hogy ennek alapján a véleményemet tartalmaző független könylwizsgálói jelentést bocsássak
ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeti Könywizsgálati Standardokka] összhangban elvégzett könywizsgálat mindig feltárja
az egyébkőnt létező lényggqs hibás állítást. A hibás állíüisok eredhetnek csalásból vagy
hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az avárakozás, hogy ezek önmagukban
vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott
gazdasági dönJéseit. :
..

A Magyar Nemzeti Könywizsgatati Standardok szerinti könywizsgálat

megítéléstalkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

egésze során szakmai

Továbbá:

.

Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak a kockéaatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockánatok
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kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő
könyvvizsgáIati bizonyítékotszetzek a véleményemmegalapozásához. A csalásból
eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából
eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könywizsgálati eljfuásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
Értékelema vezetés által alkalm azott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés
általkészített számviteli becslések és kapcsolődő közzétételek ésszerűségét.
Követkeáetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás
folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett
könywizsgáIatibizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a
Társaság vállalkozás folYatására való képességétilletően. Amennyiben azt a
következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fiiggetlen
könywizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzététe|ekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek,
minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a fiiggetlen könywizsgálói
jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgáIati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli
események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a
vállalkozást folyatni.
Értékelemaz éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését
és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
Az iranyíással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdésekmellett - a
könywizsgáIattewezett hatókörót és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megállapításait,
beleértve a Tarsaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyr,vizsgálatom
azonosított jelentős hianyosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019, február 25.

l +. *l? " l,í
Taga Györgyné
Nyilvantartási szám: 002490
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