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Fiiggetlen kön1wizsgálói

jelentés

A Miskolci Nemzeti SzinházNonprofit Kft. tulajdonosa részére
Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés
Dérynéu' 1';
Etvo[óx* a Miskolci Nemzeti Színház i'{onprofit Kft. '(székhelye: 3525 Miskolc,
a
beszámolójának
cégjegyzék száma: Cg. 05-09-023823) mellékelt 2015. évi egyszerűsített .éves
elkészített
fordulónapra
3l-i
könyvvizsgáhtat, ame|i, egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december
Ft, a mérleg szerinti
mérlegből - melyben Áz őzkőztk és források egyező végösszege 276 44o'P
és kiegészítő
eredménykimutatásból
időponttal végződó--évre vonatkozó
eredmény 0 E Ft _, -

"r"n

mellékletbol áll.

A vezetés felelőssége az egyszerúsített éves beszámolóért
éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
A vezetés felelős u,
"gyJi"rusített
kontrollokért, amelyeket a vezetés
ét-s valós bemutatásáéft, valamint az o|yan belső
történo elkészítéséért
akár hibából eredó lényeges hibás
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból,
állítáSoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége

alapján'
felelősségünk aZ egyszerűsített éves beszárnoló véleményezésekönyvvizsgálatunk
Ezek a
végr.e'
összhangban hajtottuk
Könyvvizsgálatunkat u *ugyi-Nemzeti Könyvvizsgála1i Standardokkal
valamint hogy a könywizsgálatot
standardok megköveteliL íágy megfeleljünk az etifai követelményeknek,
arról, hogy az egyszertlsített éves
szerezzúnk
(lgy tervezzik meg es najtsutivogr{ nogy tellő bizonyosságot
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások
beszámoló mentes_e u iény"g.."niuas*attitasoktól.
'tony"l
vizsgálati bizonyítékotizerezni az egyszerusített éves beszámolóban
végrehajtását, amelyek .et;u
beleértve az egyszerúsített éves beszámoló
szereplő összegekrol éskoizétételekről. A kiválasztott eljárások'
felmérésétis' a könyvvizsgáló
akár csalásból, akár hibából eredo' lényeges hibás állítás u kockázatainak
könyvvi zsgá|ő az egyszerúsített éves beszámoló
megíté1ésétőlfiiggnek. A kockázatok ilyen" felmérésekora
relóváns belső kontrollt azért mérlegeli,
szempontjából
gazdálkodó általi elkészítéseés valós temutatása
adott körülmények között megfelelőek'
az
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg' ámelyek
vonatkozoan'véleménfl mondjon' A
de nem azéft,hogy aiazdálkodó belső kontrolljának hatékonyságára
po|itikak megfeleloségének és a vezetés
könyvvizsgálat magábín foglalja továbbá az alká|mazott számviteli
éves beszámoló átfogó
által készítettszámviteli becslések ésszerűségének'valamint az egyszerűsített
elegendő és
is. Meggyozódésünk, hogy a megszerzettkönyvvizsgálati bizonyíték
prezentá|ásának értékelését
megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához'

A mi

Vélemény

ad a Miskolci Nemzeti
egyszerusített éves beszámoló megbízható és valós képet
és pénzügyi helyzetéről' valamint aZezen
SzinházNonprofit Kft.20]5. december 31-én fennálló vagyoni
törvényben foglaltakkal összhangban'
időponttal végződőévre vonatkozó jövedelmi helyzetéról a iiamviteli

Vé1eményünk szerint

az

Egyébjelentéstételikötelezettségaközhasznúságimellékletről
2015. éviközhasznúsági mellékletének a
Elvégeáük a Miskolci Nemzeti ízinházNonp.orí Kft. mellékelt
a hatályos a 35012011' Korm'
vizsgálaÍát. A vezetés felelős a közhasznúsági melléklet' elkészítéséért
közhasznúsági melléklet, valamint aZvgyanazon
rendeletben foglaltakkal összhangban. A mi felelősségünk a
a megítélése.Munkánk nem tarta|mazta
ósszhangjának
éves beszámoló
üzleti évre vonatkozó egyszerűsíiett
-nem
auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését'
egyéb, a gazdálkodó
Kft. 2015. évi közhasznűsági melléklete a2015'
Véleményünk szerint a Miskolci Nemzeti SzínházNűprofit
van.
évi egysierűsített éves beszámolójának adataival összhangban
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