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Elvégeztem a STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprofit KFT,,végelszámolás

zírő" mellékelt végelszámolás befejezésekor elkészített zárő beszámolójának a

könywizsgálatát, amely tevékenységetlezárő egyszenisített beszámolő a2016. december hó

31. napra, mint fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és fonások egyező

végösszege 733 E Ft, adózott eredmény 877 E Ft veszteség-, és az ezeí időponttal végződő

üzleti éwe vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatároző

elemeit és az egyéb magyaréaő információkat tntalmaző kiegészítő mellékletből,

vagyonfelosztó j avaslatból áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített ,éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszrámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső
kontrollokért, amelyeket a vezetés sziikségesnek tart althoz, hogy lehetővé váljon az akér
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló
elkészítése.

A könyvviz s gál ó fel el ő s s ége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könywizsgáIatom
alapjén. A könywizsgá|atot a magyaí Nemzeti KönywizsgáIatí Standardokkal és a
könywizsgáIatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvényekkel és egyéb
jogszabályokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljek az enku követelményeknek, valamint hogy a könywizsgél,atot itgy tervezzerrt
meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerczzek arról, hogy az egyszenisített éves

beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehqtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerczni az egyszenisített éves beszámolóban szereplő
összegekrőI és közzétételekről. A kiválasáott eljárások, beleértve az egyszenísített éves
beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állíásai kockázatainak
felmérését is, a könywízsgáIő megítélésétől fiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könywizsgálő az egyszenisített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészitése és valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tervezzen ffi€g, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azérí, hogy a gazdálkodő egység belső konholjának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgáIatmagában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések
ésszerűségének, valamint az egyszerúsített éves beszámoló átfogó prezentáIásanak értékelését
is.



Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyujt könywi zsgálői véleményem megadásához.

Vélemény

Véleményem szerint a tevékenységet lezárő éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
STADION Sportlétesítményeket Működtető Nonprof,rt KFT ,,végelszámolás alattÍ"

tevékenységet\ezénő egyszenísített beszámolő a20I6. december 31. napján fennálló vagyoni
és pénzügyihelyzetéről, valamint az ezenidőponttal végződő in|eti évre vonatkozó jövedelmi
helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
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