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Független könywizsgálói

jetentés

APécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. tulajdonosának
Elvégezt'rik a Pécsi Nemzeti Színhdz NonproJit Kíl (7621 Pécs, Színház tér l; C.g:02-09-0782l3) mellékelt
2015. éi éves beszámolójának a könywizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 3l-i fordulónapra
elkészítettmérlegből - melyben az eszközök és fonások egyező végösszege 935.82I E Ft, a mérleg szerinti
eredmény 28.670 E Ft (nyereség) -, és az lzen időponttal végződő éwe vonatkozó eredménykimuta&ísból,
valamint a sámviteli politika meghatarozó elemeit és az egyéb magyaráző információkat tartalmaző kiegészítő
mellékletből áll.
Avezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a szárnviteli törvényben foglaltakkal össáangban történő elkészítéséért
és valós bemutatásáért, valamint az olyanbelső kontrollokért, amelyeket avezetés sziikségesnek tart ahhoz, hogy

lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló
elkészítése.

A körrywizs gáló felelős s ége
A mi felelősségiink az éves beszámoló véleményezésekönywizsgálatunk alapján. Könywizsgálatunkat a
magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokal össáangba hajtottrrk végre. Ezek a standardok megkövetelik,
hogy megfeleljiink bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könlwvizsgálatot úgy tervezziik meg és
hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás
állításoktól.

A könywizsgáIat

magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgálati

bizonyítékot
szerenli az éves beszámolóban szereplő összegekről és kőzzétételekről. A kiválasáott eljárások, beleértve az
éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás á|líásai kockázatainak felrnérésétis, a
könywizsgáló megítélésétőlffiggnek. A kockazatok ilyen felrnérésekor a könywizsgálő az éves beszámoló
gazdálkodó egység általi elkészítéseés valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrol|t azért mérlegeli,
hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adotl körülmények között megfelelőek, de
nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljanak hatékonyságára vonatkozóan véleménytmondjon. A
könywizsgálat magában foglalja továbbá az akalmazott számviteli politikak megfelelőségének és a vezetés álál
készitett számviteli becslések ésszerűségének,valamint azéves beszámoló átfogőprezentálásának értékelésétis.

Meggyőződésiink, hogy a megszerzeít könywizsgálali bizonyiték elegendő és megfelelő alapot nyujt
könywizsgálói véleménytinkmegadásához.
Vélemény

Véleményiinkszerint az éves beszámoló megbizÁatő és valós képet ad a Pécsi Nemzetí SzínhúzNonproftí Kfí
2015. december 3l-én fennálló vagyoni és pénziigyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő éwe
vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számvitelei törvényben foglaltakkal össáangban.

Pécs,2016. március 3l.
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