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Független kön1wizsgálói

{.

jelentés

Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. tulajdonosának

Elvégeztük a Pécsi l{emzeÍi Színhdz l{onproJit KÍt. (7621 Pécs, Színház tér l; C.g:02-09-078213) mellékelt
2013. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgáIaÍát, amely egyszerűsített éves beszámolő a 2013.
december 31-i fordulónapra elkészítettmérlegből - melyben az eszközok és források egyező végösszege
162.'135 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 14.266 E Ft (veszteség) -' és az ezen időponttal végződő évre
vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyaráző
információkat Íarta|mazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített th;es beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerusített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal osszhangban tonénő
elkészítéSééft
és vaiós bemutatásáért, valamint az olyan belso kontrollokéft, amelyeket a vezetés szükségesnek
Íart althoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyw

izs gáló fel el ős

s

ége

az egyszerűsített éves beszámoló véleményezésekönyvvizsgálatunk alapján.
Konyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokal összhangba hajtottuk végre' Ezek a
standardok megkÖvetelik, hogy megfeleljtink bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a
könyvvizsgálatot úgy tervezzik meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzunk arrőI, hogy az

A mi

felelősségünk

egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat

magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja konyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni az egyszerúsített éves beszámolóban szereplő összegekről és kozzétételekről. A kiválasztott el_|árások,
beleértve az egyszerusített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állítáSai
fiiggnek' A kockázatok ilyen felmérésekora
kockázatainak felmérésétis, a könyvvizsgálő megítélésétol
könyvvizsgálő az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítéseés valós bemutatása
szempontjábói releváns belső kontrol|t azérÍmérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg,
amelyek az adoÍtkörülmények kiizött megfelelőek, de nem azéfi,hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgá|aÍ magában foglalja továbbá az a|kalmazolt
számviteli politikák megfelelőségének és a vezeÍésáltal készítettszámviteli becslések ésszertiségének,valamint
az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának

Meggyőződésünk, hogy
könyvvizsgálói

a

éftékelésétis.

megszeÍzett könyvvizsgálati

bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt

véleményünkmegadásához.

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Pécsi Nemzeti Színhúz
Nonprofit KÍt.2013. december 3l-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő évre vonatkozójövedelmi helyzetéről a számvitelei törvényben foglaltakkal összhangban.
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