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Fiiggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s
A P6csi Nemzeti Szinhdz Nonprofit Kft. tulajdonosfnak
V6lem6ny
Elv6geztem a P6csi Nemzeti Szinhbz Nonprofit Kft. (7621P6cs, Szinh6z tdr l; C.g:02-09-078213; ,,a
T6rsasiig") 2018. dvi 6ves besz6mol6janak konlwizsg6lata! amely dves beszimol6 a 2018. december 3l-i
fordul6napra k6szitett m6rlegbol - melyben
az eszkiiziik 6s forr6sok egyezfi v6giisszege 1.049.969 E Ft,

azad6zott eredm6ny 379 E Ft nyeres6g-,

6s

az ugyanezen idoponttal v6gzado

iizleti 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutatasb6l, valamint a sz{mviteli
jelentds
politika
elemeinek 6sszefoglal6s6t is tartalmaz6kiegeszitl mell6kletb6l 6ll.
V6lem6nyem szerint a mell6kelt 6ves beszimol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a T6rsas6g 2018. december
31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s pdnzilgyi helyzet5rol,valamint azezenidoponttal vdgzodo iizleti 6vre vonatkoz6
jtivedelmi helyzet6rdl a MagyarorszAgonhathlyos, a szlmvitelrol sz6l6 2000. 6vi C. torv6nnyel osszhangban
(a tov6bbiakban:,,szemviteli tdrv6ny").

Av6lem6ny alapja
Konywizsg6latomat

a

MaryarNemzetiKdnywizsg6lati Standardokkal dsszhangban

6s a

kdrywizsg6latra

- tdrvdnyek 6s ery6b jogszab6lyok alapjan hajtottam vdgre. Ezen
standardok 6rtelm6ben fenn6ll6 feleloss6gem bovebb leir6s6t jelentlsem,l konywizsgdl| dves beszdmol|
kdny+v izs gdlatddrt val6 fel el 6s s d ge" szakasza tartalmazza.
vonatkoz6

MagyarorszAgon hatalyos

Ftggetlen vagyok a Tarsas5gt6l a vonatkoz6, Magyarorszhgon hatalyos jogszabSlyokban 6s a Magyar
KonywizsgSl6i Kamara,,Akonlwizsg6l6i hivatas magatart6si (etikai) szab6lyalr:6l6s a feryelmi eljar6sr6l
sz6l6 szabrllyzatd'-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintetdben a Nemzetkdzi Etikai
Standardok Testiilete 6ltal kiadott ,,Kdnywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint, 6s megfelelekazugyanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6ir6soknak is.
Meggy6zod6sem, hogy az flltalam megszerzett kdnywizsgSlati bizonyft6k elegendo 6s megfelelo alapot
nyujt v6lem6nyemhez.

Egy6b informici6k: Az iizleti jelent6s 6s a kiizhasznfisigi mell6klet

Az

egyeb inform6ci6k a P6csi Nemzeti Szinhia Nonprofit Kft. 2018. 6vi iizleti jelent6s6bol 6s a
kdzhasznrisiigi melldklet6bol 6llnak. A vezet6s felelos az izleti jelentdsnek a sz6mviteli torv6ny, illetve

egy6b m6s jogszab6ly vonatkoz6 eloir6saival cisszhangban tdrtdno elk6szit6s66rt, illetve a
kozhasznris5gi melldkletnek 350/2011. (XII.30.) Korm6nyrendelet eloir5saival osszhangban tdrt6no
elk6szit6s66rt. A fiiggetlen kdnyvvizsg6l6ijelent6sem ,,V6lem6ny" szakaszhban az 6ves besziimol6ra
adott v6lem6nyem nem vonatkozik az i.izleti jelent6sre 6s a kozhasznfs6gi melldkletre, 6s a
kozhasznris6gi mell6kletre vonatkoz6an nem bocs6tok
kovetkeztetdst.

ki

semmilyen form6jri bizonyoss6got nyfijt6

Az 6ves besz6mol6 Sltalam vegzett kdnyvvizsgSlat5val kapcsolatban az 6n felel6ss6gem az .irzleti
jelent6s 6s a kozhasznris6gi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegel6se, hogy az i.zleti
jelentdsben 6s a kozhasznrisSgi mell6kletben foglalt egy6b informSci6k l6nyegesen ellentmondanak-e
az 6ves besz6mol6nak vagy a konyvvizsg6lat sor6n szerzett ismereteimnek, vagy egydbkdnt rigy trinike, hogy azok l6nyeges hib6s illlitilsttartalmaznak. Haazelvegzett munk5m alapjrin arra a kovetkeztet6sre
jutok, hogy az egy6b inform6ci6k l6nyeges hib5s SllitSsttartalmaznak, koteless6gem errol 6s a hib6s
611it6s jelleg6rol jelentdst tenni.
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A sz6mviteli ttirv6ny alapjhn az 6n feleloss6gem tovdbb6 annak a megit6l6se, hogy az drzletijelent6s a
szSmviteli torv6ny, illetve egydb m6s jogszab6ly vonatkoz6 eloirdsaival cisszhangban van-e, 6s errol,
valamint azrJizleti jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 dsszhangjar6l v6lem6ny nyilv6nitSsa.
V6lem6nyem szerint a P6csi Nemzeti Szinhbz Nonprofit Kft. 2018. dvi iizleti jelentdse minden ldnyeges
vonatkoz6sban osszhangban van a P6csi Nemzeti SzinhinNonprofit Kft. 2018. dvi 6ves beszSmol6j5val
6s a sz6mviteli torv6ny vonatkoz6 elofr6saival.

Mivel egy6b m6s jogszab6ly a T6rsas6g szinbra nem
jelent6sre, ezdrl e tekintetben nem mondok v6lemenyt.

Az ijzleti jelent6sben m6s jellegri

ir elo

tovribbi kovetelm6nyeket az izleti

l6nyeges ellentmond6s vagy l6nyeges hib6s 6llit5s, illetve

kozhasznrisrigi mell6kletben l6v6 ldnyeges ellentmond6s vagy ldnyeges hibSs 6liit6s nem
tudom6somra, igy ezektekintet6ben nincs jelentenival6rn.

jutott

a

a

A vezet6s felel6ss6ge az 6ves beszfmol66rt
A vezet6s felelos az 6ves besz6mol6nak a szSmviteli torvdnnyel dsszhangban tortdno 6s a val6s bemutat6s kovetelmdny6nek megfelelo elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt. amelyet a vezet6s
sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 v6ljon az akfr csalSsb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges hib6s
6llit6st6l mentes 6ves besz6mol6 elk6szit6se.

Az 6ves besz6mol6 elkeszit6se sor6n a vezet6s felel6s azdrt, hogy felm6rje a T5rsas6gnak a v6llalkoz6s
folyat6s6ra val6 k6pess6g6t 6s az adofr. helyzetnek megfelel6en klzzetegye avhllalkozhs folytat6sdval
kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s felel a v5llalkoz5s folytat6s5nak elv6n alapulo 6ves beszdmol6 ossze6llit6s6ert. Avezetesnek a v6llalkozris folyat6s6nak elv6bol kell kiindulnia, ha ennek az
elvnek az 6rv6nyesiil6s6t elt6ro rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve avhllalkozbsi tevdkenys6g folytat6s6nak ellentmond6 tdnyezo, k6riilm6ny nem 5ll fenn.
Azirbny{t6ssal megbizott szem6lyek felel6sek a T6rsas6g p6nztigyi besz6mol6si folyamatdnak feliigyelet66rt.

A kiinpvizs gil6 6ves besz6mo
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kii nywizsg 6lat66rt val6 felel6ss6ge

A konywizsgSlat sor6n c6lom kello bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy az 6ves besz6mol6 eg6sze nem
tartalmaz ak6r csal6sbol. akfur hibeb6l eredo l6nyeges hibis 6llft6st. valamint .dz,hogy enuek alapjrin a
v6lem6nyemet tartalmaz6 fiiggetlen kdnyvvizsg6l6i jelent6st bocs6ssak ki. A kell6 bizonyoss5g magas
fokfi bizonyoss5g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal
dsszhangban elvdgzett konyvvizsg6lat mindig feltSrja az egyebkent letezlldnyeges hib6s 5llit5st. A
hib6s SllitSsok eredhetnek csalSsb6l vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek min6siilnek, ha 6sszeni lehet az a
virakozbs, hogy ezek onmagukban vagy egytittesen befolySsolhatjik a felhasznSl6k adott 6ves
besz6mol6 alapjAn meghozott gazdasSgi dont6seit.

A Maryar Nemzeti Konryvizsg6lati Standardok szerinti konywizsg6lat egisze sorSn szaknrai megit6l6st
alkalmazok ds szakmai szkepticizmust tartok fenn.
Tov6bbS:

.

Azonositom 6s felmdrem az 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges hib6s
6llitSsainak kock5zatait, kialakitom 6s v6grehajtom az ezen kock6zatok kezel6s6re alkalmas
konyvvizsg6lati elj5r5sokat, valamint elegend6 6s megfelelo krinywizsg6lati bizonyitdkot szerzek
a vdlemdnyem megalapozisihoz-A csalSsb6l eredo ldnyeges hib6s 5llitris fel nem tilr6s6nak kockflzatanagyobb, mint a hib6b6l eredo6, mivel a csal5s mag6ban foglalhat dsszej6tsz6st, hamisit6st,
szSnddkos kihagy6sokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feltilir6s6t.

.

Megismerem a kdnywizsg5lat szempon[i6b6l relev6ns belso kontrollt annak 6rdek6ben, hogy

a

J

olyan kdnywizsgillati eljdrSsokat tewezzek meg, amelyek az adott korillm6nyek kdzott megfelel6ek, de nem azdrt, hogy a T6rsasSg belso kontrollj5nak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lem6nyt

nyilv6nitsak.
Ert6kelem a vezet6s Sltal alkalm azoll szbmviteli politika megfelelos6gdt 6s a vezet6s 6ltal k6szitett
sz6mvitel i bec s l6sek 6s kapc sol6 d o kIzzetetelek d s szer[isd g6t.

Kdvetkeztet6st vonok le arr6l, hogy helydnval6-e a vezet6s rdszdrol avillalkozils folytat6s6nak
elv6n alapul6 6ves besz6mol6 ossze6llit6sa, valamint a megszerzelt kdnywizsg6lati bizonyit6k
alapj6n arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6tsdget vethetnek fel a T6rsas5gvdllalkozhs folyat6s6ra val6 kdpessdg6t illetoen. Amennyiben azt a kovetkeztet6st vonom le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn,

ftiggetlen konyvvizsg5l6i jelent6semben fel kell hivnom a figyelmet az 6ves beszSmol6ban l6vo
kapcsol6d5 kdzzetdtelekre, vagy ha akozzdtetelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenem
kell vdlem6nyemet. Kdvetkeztet6seim a fliggetlen konyvvizsg6l6i jelent6sem d6tum6ig megszerzett konyvvizsgilati bizonyit6kon alapulnak. Jdv6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt,hogy a T6rsas6g nem tudja avbllalkozhst folytatni.

E.tdkelet az 6ves beszrimol6 6tfog6 bemutatSs6t, fel6pit6s6t

6s tartalm6t, beledrfve a kieg6szit6
mell6kletben tettkozzet6teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az 6ves besz6mol6ban teljesiil-e
az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek val6s bemutat6sa.

Aziinyithssal megbizott szem6lyek tudom6s5ra hozom - egy6b kdrd6sek mellett - a konywizsg6lat
tervezett hat6k<ir6t 6s iitemez6s6t, a kdnywizsgSlat jelentos meg6llapitasait, bele6rtve a TiirsasSg 6ltal
alkalmazott belso kontrollnak a kdnlwizsgSlatom sor6n 6ltalam azonositott jelentos hianyoss6gait is,
ha voltak ilyenek.
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