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Függetlenkönyvvizsgálói j elentés
A PRoBIo ZRT tulajdonosának
Az évesbeszámolóról készült jelentés
Elvégeztema PRoBIo ZRT (továbbiakban:Társaság) (8230. Balatonfiired, Fürdő u. 20.)
mellékelt2014. évi évesbeszámolój ának a könywizsgáIatát, amely évesbeszámo|ő a 2014.
december31-i fordulőnapra elkészített
mérlegbol- melyben az eszközök ésfonások egyező
végösszegel.831.283 E Ft, a mérlegszerinti eredmény34.016E Ft nyereség-, ésazezen
időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika
meghatározó elemeit ésaz egyébmagyaftnő információkat tartalmaző kiegészítőmellékletből
ál|'.
A vezetésfelelősségeaz évesbeszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért
ésvalós bemutatásáért,valamint az olyanbelső kontrollokért,amelyeket
a vezetésszükségesnektart aIthoz,hogy lehetővéváljon az akércsalásból, akár hibából eredo
lényegesh|bás á||ításoktólmentesévesbeszámoló elkészítése.
A könywi zsgá|ő felelőss ége
Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezésekönyvvizsgá|atom a|apján.
Könywizsgá|atomat
a magyar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal összhangban
hajtottam végre. E'zek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek aZ etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgá|atot ugy tervezzem meg éshajtsam végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az évesbeszámoló mentes-ea lényegeshibás
álIításoktól.
A ktinywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását' amelyek célja
könywizsgálati
bizonyítékot szerezni aZ éves beszámolóban szereplő összegekről és
kozzététe|ekről.A kiválasztott eljárások' beleértveaz évesbeszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő, lényeges hibás á||itásai kockázatainak felmérésétis, a könywizsgáló
megítélésétől
fuggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor
a könyvvizsgá|ő az évesbeszámoló
gazdá|kodő egység áttali elkészítéseés valós bemutatása szemporrtjából releváns belső
kontrollt azétt mér|egeli,hogy olyan könywizsgáIati eljárásokat tervezzen meg, ame|yek az
adott kcirülmények kozött megfelelőek' de nem azétt, hogy a gazdá|kodő egység belső
kontrolljának hatékonyságáravonatkozóan vélemónyt mondjon. A könyvvizsgá|at magában
foglalja továbbá az a|ka|mazott számviteli politikák megfelelőségénekés a vezetés által
készített számviteli becslések ésszerűségének,
valamint aZ éves beszámoló átfogó
pt ezentá|ásánakértékelé
séti s'
Meggyőződésem, hogy a megszerzett konyvvizsgálati bizonyít€k elegendő és megfelelő
alapot nyújt könywizsgálói véleményem
megadásához.
Vé|emén1,
Véleményemszerint az évesbeszámoló megbízhatoés valós képet ad a PRoBIo ZRT
2OI4.december31-énfennálló vagyoni éspénzügyihelyzetéről,valamint az ezenidőponttal
végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetérő| a számviteli törvényben foglaltakkal
összhansban.

Egyéb jelentéstételikötelezettség: Aziizl'etijelentésről készült jelentés
Elvégeztema Társaság mellékelt2014. évi évesbeszámolójához kapcsolódó, 201'4.december
a vizsgálatát.
3 1-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti j elentésének
jelentésnek
törvényben foglaltakkal összhangban
a
számviteli
A vezetés felelős az üzleti
jelentés
és az vgyanazon üzleti évre
Az én felelősségem az iz|eti
történő elkészítéséért.
jelentéssel kapcsolatos
Az
iz|eti
megítélése,
összhangjának
vonatkozó éves beszámoló
korlátozódott és
munkám az izletijelentés ésaz évesbeszámo|ő összhangjának megítélésére
|evezetett
nyilvántartásaiból
auditált
számviteli
gazdá|kodó
nem
nem tartalmazta egyéb,a

Sét.
információk áttekinté
szerinta 2014. évi úz\etijelentésa Társaság 2014. évi évesbes7ámolójának
Véleményem
adataivaI ö sszhangbanvan.
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