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Független könywizsgálói j elentés
A Bóbita Bábszítlüá,z Nonprofit Kft. tulajdonosának
Elvégeztük a Bóbiía Bdbszínhdz Nonprofit Kft. (7626 Pécs, Felsővámhóz utca 50.; C.8: 02-09-078214)
mellékelt 20|4. évi egyszerűsített éves beszámotójának a könywizsgáIaát, amely egyszenisített éves
beszámoló a 2014, december 31-i fordulónapra elkészítettmérlegből - melyben az eszközök és források
egyező végösszege 14 678 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 1.303 E Ft (nyereség) -, és az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatároző elemeit és az
e gyéb magyar ázó információkat taftalmazó kie gészítő mellékletb ől á11.
zetés felel ős s ég e az e gy s zerűsít ett év e s b e szómoló é rt
vezetés felelős az egyszerúsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
és valós bemutatásáért, valamint az oIyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés
történő e|készíteséérí
szükségesnek íaft ahhoz, hogy lehetővé váljon az akát csalásból, akáf hibából eredő lényeges hibás
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áltításoktól mentes egyszenísített éves beszámoló elkészítése.
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felelősségünk az egyszedísített éves beszámoló vé|eményezésekönyvvizsgálatunk alapjwt.
Könywizsgálatunkat a ma1yar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokal összhangba hajtottuk végre-Ezek a
standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a
könyvvizsgálatot úgy tewezzikmeg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, bogy az
egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A

könywizs gáIat magában foglalja olyan e\járások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szereznt az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A
kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akar hibábÓl eredŐ,
lényeges hibás állításai kockázatainak felmérésót is, a könywizsgáIó megítélésétőlfüggnek. A kockázatok
ilyen felmérésekor a könyvvizsgálő

az egyszerősített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése

és valós bemutatása §zempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati
eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogY a
gazdá\kodó egység belső kontrolljának hatékonyságáravonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat
magában fogtalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a yezetés által készített
számviteli becslések ésszerűségének,valamint az egyszerúsített éves beszámoló átfogő prezentálásrának
is.
értékelését

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelŐ alaPot nYÚjt
könyvvizsgálói véleményünk megadásához.
Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerúsítettéves beszámoló megbízható és valós képet ad a BÓbita Bdbszínház
Nonprofit Kft. z0I4. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint aZ ezen
időponttal iégzi1da évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számvitelei törvényben foglaltakkal
összhangban.
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