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Független könywizsgálói jelentés
APécsi Nemzeti Színház Nonproíit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Pécsi Nemzeti Színhéa Nonprofit Kft. (762I Pécs, Színház tér 1; C.g:02-09-0782I3;,,a
Társasá§') 2016. évi éves beszámolójának könywizsgálatíú, amely éves beszámolő a2016. december 3l-i
fordulónapra készitett mérle gből - melyben

az eszközök és fornísok egyező vegösszege 994.618 E Ft,

az adőzott eredmény 6.886 E Ft nyereseg -,
és az lgyanezen időpontüal végződő i,izleti évre vonatkoó eredménykimutatasból, valamint a szímrviteli

politikajelentős elemeinek összefoglalásátistattalmazó kiegészítő rnellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbíáató és valós képet ad a Tarsaság 2016. december

3 1 -én fennálló varyoni és pénzügyi helyzeteről, valamint az ezen időponttal végződő tizleti éwe vonatkozó
jövedelmi helyzeteről a Magyarországon haályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel
össáangban (a továbbiakban:,,számviteli törvény").

Avélemény alapja

Könywizsgálatomat a l1.agtar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban és a
könywizsgálatra vonatkoző - Magyarországon hatrályos - törvények és egyéb jogszabályok alapjrán

hajtottam végre. Ezen standardok értelínében fennálló felelősségem bővebb lekésát jelentésem ,l
konywizsgáló éves beszámoló k)nywizsgálatáért valófelelőssége" szakaszatarta|mazza.

Az éves beszámoló álálam végzstt könywizsgálatára vonatkoző, Magtatországon haúílyos etikai
követelményeknek megfelelve, fiiggetlen vagyok a Tarsaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel

össáangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszsrzeLl körytvizsgálattbizonyítek elegendő és megfelelő alapot

nyujt véleményemhez.

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet

Az egtéb információk a Pécsi Nemzeti Szinhán Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti jelentéséből és a
köáasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős azijzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve
egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival össáangban történő elkészítéséért, illetve a

köáasznúsági mellékletnek elkészítéséért. A jelentésem ,}élemény" szakaszéharl az éves

beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik azizleti jelentésre és aközhasznűsági mellékletre.

Az éves besámoló általam végzett könywizsgálatával kapcsolatban az én fe|e|ősségem az úzleti
jelentés és a közhasznűsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az ijizleti
jelentés és a közhasznűsági melléklet lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a

könywizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy túnik-e, hogy azok lényeges hibás

állításttartalmaznak,

Az úzletijelentéssel kapcsolatban , a számviteli tOrvény alapján az én felelősségem továbbá az űzleti
jelentés átolvasása sorián annak a megítélése, hogy az iúzletijelentés a számviteli törvény, illetve, ha

van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.
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Véleményem szerint a Pécsi Nemzeti Színhráz Nonprofú Kft. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van
a Pécsi Nemzeti Szítűáz Nonprofit Kft. 2016. évi éves beszámolójával. Az üzleti jelentés a számviteli
törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számáta nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkoző további
követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban azúzleti jelentésre vonatkozó véleményem nemtartalmaz a
sziámviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentieken tul a Tarsaságról és annak környezetéről megszeruett ismereteink alapján jelentést kell
tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges
hibás állítás) aznzletijelentésben, illetve aközhasznűsági mellékletben, és ha igen, akkor a szóban
forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviíeli tr;rvénnyel összhangban történő és a valós be-
mutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a ve-
zetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszrámoló elkészítése során a vezetés felelős azért,hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás
fol5,tatásáravaló képességét és az adott helyzetnek megfelelőenközzétegye avállalkozás folytatásával
kapcsolatos információkat, valamint avezetés felel a vállalkozás fo§.tatásrának elvén alapuló számvitel
éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve,ha a vezetésnek szándékában áll meg-
szüntetni a Tiársaságot vagy beszüntetni az izletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll
előtte más reális lehetőség.

A könywizsgáló éves beszámoló könywizsgálatáért való felelőssége-

A könlwizsgálat sorrán célom kellő bizonyosságot szprezri alról, hogy az éves beszámoló egésze nem
tartalmaz akár csalásb ó|, akár hibából eredő lényeges hibás állíást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemettartalmazó fiiggetlen könlwizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas
fokú bizonyosság, de nem garancia ana, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal
összhangban elvégzett könywizsgálat rnindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A
hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű |ehet az a
vátakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatját< a felhasználók adott éves

be számoló alapj án me ghozott gazdasági dönté s e it.

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban elvégzésre kerülő
könywizsgálatrrak a.részeként szakmai megítélést a|kalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn
a könywizs gálat e gé sze során. Emellett:

Azonosítom és felmérem az éves beszrámoló akár csalásből, akáí hibából eredő lényeges hibás
állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgálati eljárásokat ala-
kítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásáboz elegendő és megfelelő könyv-
vizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állíüás fel nem tárásának koc-
kázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisí-
ást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat,vagy a belső kontroll felülírását;

Megismerem a kön;.wizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könywizsgálati eljrárásokat tervezzek meg, amelyek az adotí körülmények között megfe-

lelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljrának hatékonyságára vonatkozőan véle-
ményt nyilvánítsak.
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Ertékelem a vezetés által alkalm azott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés általkészi_
teít számv iíeli bec s lé s ek é s kapc s o l ó d ő kőzzétételek é s szenísé gét.

KÖvetkeáetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint amegszerzettkönylwizsgálatibizonyíték alapján
arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolat-
ban, amelyekjelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatásáravaló képességét
illetően. Amennyiben aá a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, fiig-
getlen könywizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a firyelmet az éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha aközzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minósítenem
kell véleményemet. Követkeáetéseim a fiiggetlen könywizsgálói jelentésem dátumáig megszer-
zett könYwizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonbarr okoz-
hatják azt,hog7ta Trársaság nem tudja avállalkozást folytatrri.

Ertékelem azéves beszámoló átfogő bemutatását, felépítését éstartalmát, beleértve akiegészítő
mellékletben tettközzétételeket, valamint értékelem aá is, hory az éves beszámolóban teljesül-e
az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

KommunikáIom az irán5,,ít{ssal inegbízott személyek felé - eryéb kérdések mellett - a köny"lvi zsgálat
tewezeít hatókÖrét és ütemezését, a könl,vvizsgáiat jelentős megállapítasait, beleértve a Trársaság által
alkalmazott belső kontrollnak a könyr,vizsgáiatom során á\talam azonosított jelentős hiányosságait is.

Pécs,2017. május 3.
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