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FUGGETLEN KoNyrrvrzscAr,6r .mr,rxrf s
a

MISKOLCI OPERAFESZTIVAL NONPROFIT KFT.
tulajdonosa r6sz6re

V6lem6ny

Elv6geztem a MISKOLCI OPERAFESZTIVAf, NOnpnOfff KFT. (,,a T6rsas6g,,) 2018. 6vi
egyszertisitett dves beszimol6jrinak krinrruizsgrilat6! arnely egyszenisitett 6ves beszimol6 a 2018.
december 3l-i fordul6napra kdszitett mdrlegb6l - melyben az eszktiztik 6s forrrlsok eryez6 v6giisszege
22.539 E Ft, az ad6zott eredm6ny 383 E Ft (nyeres6g) -, 6s az uryanezen idoponttal v6gz<id<i iizleti 6vre
vonatkoz6 eredm6nykimutatiisb6l, a szimviteli politika jelentds elemeinek Osszefoglalisit is tartalmaz6
kieg6szito mell6kletbol, valamint a kozhasznfsrigi mell6kletbol rill.

V6lem6nyem szerint a mell6kelt egyszeriisitett 6ves beszjmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a
T{nasig 2018, decenrber 31-6n fennilli vagroni 6s pdnziiryi helyzet616l, valamint az ezen id6ponttal
vigz6db if.zleti 6vre vonatkoz6 jtivedelmi helyzet6r6l a Maryamrszigon hat6lyos, a szimvitelr6l sz5l6
2000. 6vi C. ttirv6nnyel tisszhangban (a tovribbiakban: ,,szimviteli tdrv6ny").

A v6lem6ny alapja

Ktinywizsgiilatomat a Magrar Nemzeti Kdn) /vizsg6lati Standardokkal tjsszhangban 6s a kdnywizsg6latra
vonatkoz6 * Magyarolsz6gon hatrilyos - ttirvdnyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjrin hajtottam v6gre. Ezen

standardok 6rtelm6ben fbnn6ll6 felelossdgem b6vebb leirasrit jelent6sem ,l kdnyvbsgil6 eg,,szenhiteft
,lves beszdmol6 kbny,t'i:sgdlatdirt vali felel6ssige" szakaszalartalmazza.

Ftiggetlen varyok a tdrsas6gt6l a vonatkoz6, Maryarorsz6gon hat ilyos jogszabilyokban 6s a Maryar
Kdnywizsg6l6i Kamara ,, A kdnywizsg6l6i hivatas magatartisi (etikaD szab5lyair6l 6s a feryelrni
eljar6sr6l szal6 szabdlyzata:ban, valamint az ezpkben nem rendezett k6rd6sekben a Nemzetkijzi Etikai
Standardok Testiilete riltal kiadott ,,Ktin1.wizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint,6s megfelelek az ugyanezen rrorm6kban szereplcj tovribbi etikai elcjir.isoknak is.

Meggyozod6sem, hogl az altalam megszerzett kdnywizsgilati bizonyitdk elegend6 6s megfelelci alapot

nytjt v6lemdnyemhez.

Egy6b inform6ci6k: Ktizhaszntsigi mell6klet

Az egy6b inform5ciok a T6rsasdg 2018. dvi kOzhasznris6gi mell6kletdb6l 6ll. A vezet6s felel6s a

kdzhasmfsAgi besorol6ssal rendelkez6 t6rsas6g kdzhasznfis6gi mell6klet6nek a hat6lyos 350l20ll.
Korm. rendeletben foglaltak eloirdsaival tisszhangban tdrtdno elk6szit6s66rt.

A ftiggetlen kdnywizsgil6i jelent6sem ,,V6lemdny" szakasziban az egyszenisitett 6ves besz6mol6ra

adott v6lem6nyem nem vonatkozik a kdzhasznrisrigi mell6kletre.

Az egyszeriisitett 6ves besz6mo16 riltalam v6gzett konywizsg|lttixal kapcsolatban az 6n

felel5ssdgem a kiizhasznfs6gi rnell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegel6se, hory a

kdzhasmtsrigi mell6klet 16nyegesen ellentmond-e az egyszeriisitett 6ves beszimol6nak, vagy

egy6bk6nt lgy tiinik-e, hogy az ldnyeges hib6s 6llit6st tartalmdz. A kdzhasznris6gi mell6klettel

kapcsolatban, a szimviteli torvdny alapjrin az 6n feleloss6gem toviibb6 a kdzhasmris6gi mell6klet

6tolvas6sa sor6n annak megit6l6se, hogy a kdzhasznisigi mell6klet a 35012011. Korm. rendelet

vonatkoz6 el6iriisaival 6sszhangban kesziilt-e.
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V6lem6nyem szerint a Tirsasig 2018, 6vi ktizhasznrisdgi mell6klete tisszhangban van a Tirsasdg.
2018. 6vi egyszeriisitett 6ves beszimol6j{val, a kiizhasznrisrigi mell6klet a 350/2011. Korm.
rendelet el6irfsaival tisszhangban k6sziilt.

A fentieken tul a T6rsas6gr6l 6s annak k6rnyezetdrol megszerzett ismereteim alapj6n jelent6st kell
tennem arr6l, hogy a tudomrisomra jutott-e brirmely l6nyegesnek tekinthetri hib6s kdzl6s a
kdzhasznrisSgi mellekletben, 6s ha igen, akkor a sz6ban forg6 hibris k<izlds milyen jellegt. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni val6m.

A vezet6s 6s az irinyitissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszerfisitett 6ves beszimol66rt

A vezet6s felelos az egyszeriisitett 6ves besz6mol6nak a szimviteli tdrvdnnyel 6sszhangban t<irtdn6 6s
a val6s bemutat6s kovetelmdnydnek megfelelo elkdszit6s66rt, valamint az olyan belso kontroll6rt,
amelyet a vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehetov6 v6ljon az akiir csal6sb6l, ak6r hib6b6l
ered6 l6nyeges hibris 6llitrist6l mentes egyszenisitett 6ves beszimo16 elk6szit6se.

Az eryszenisitett 6ves beszimol6 elkdszitdse sor6n a vezet6s felelos az6rt, hogy felm6rje a T6rsas6gnak
a v6llalkozis folyatiisrira val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel<ien kozz|tegye a v6llalkozis
folyat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a villalkozis folltat6sa,nak elvdn
alapul6 eryszeriisitett eves besz6mol6 0ssze6llit6s66rt. A vezetdsnek a villalkozis folytatisAnak
elv6bol kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az drvinyestil6sdt elt6r6 rendelkez6s nem akad6lyozza,
illewe a vrillalkoziisi tevdkenys6g tblytat6s6nak ellentmond6 t6nyez6, k6rtilm6ny nem iill fenn.

Az ir6nyitiissal megbizott szemelyek felelosek a T6rsasig p6nztigyi beszimol6si folyamat6nak
feliigyelet66rt.

A ktinywizsgilti egyszeriisitett 6ves beszimo16 ktinywizsgdlat:i6rt val6 felel6ss6ge

A ktinyvvizsg6lat sor'6n cdlom kello bizonyossrigot szerezni arr6l, hogy az eryszeriisitett 6ves

beszimol6 eg6sze nem tartalmaz ak6r csal6sb6[, akir hib6b6l ered6 l6nyeges hibes allit6st, valamint
az, hogy ennek alapjrin a v6lemdnyemet tartalmaz6 fiiggetlen ktinl,rrvizsg6l6ijelent6st bocsiissak ki. A
kello bizonyossrig magas fokir bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti

Kiiny ',vizsgrilati Standardokkal dsszhangban elvigzett kdnywizsg6lat mindig feltarja az ery6bk6nt
ldtezo l6nyeges hibds rillitrist. A hibSs 5llirisok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l,6s ldnyegesnek

minosiilnek, ha 6sszerti lehet az a vdrakoz6s, hogy ezek dnmagukban vagy egytittesen befolyisolhatjik
a felhasznrll6k adott eg)'szeriisit€tt dves beszimo16 alapjrin meghozott gazdasiryi ddnt6seit.

A Maryar Nemzeti Kdnlwizsg6lati Standardok szerinti ktinywizsg6lat eg6sze sor6n szakmai megit6l6st

alkalmazok 6s szakmai szkepticizr)ust tartok fenn.

Tov6bbri:

. Azonositom es tehn6rem az eg, szeriisitett 6ves besz6.rnol6 akrir csal6sb6l, akAr hib6b6l ered5

l6nyeges hibds Sllit6sainak a kockrizatait, kialakitom 6s v6grehajtom az ezen kockdzatok

kezel6s6re alkalmas kdnywizsgilati elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6

kdnyvvizsgrilati bizonyit6kot szerzek a v6lem6nyem megalapozisihoz. A csal6sb6l ered6

l6nyeges hibriLs r{llit6s fel nem tiiriisrinak a kock6zata nagyobb, mint a hib6b6l ered66, mivel a

csal6s mag6ban foglalhat tisszej6tsz6st, hamisit6st, sz.ind6kos kiharyiisokat, t6ves

nyilatkozatokat. vagy a belso kontroll feliilir6s6t.
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Megismerem a kdnyvvizsgdlat szempontjeb6l meghat6roz6 bels6 kontrollt annak 6rdek6ben,
hogy olyan konyvvizsg6lati eljririisokat tewezzek meg, amelyek az adott k6riilm6nyek kdzdtt
megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a T6rsas:ig bels6 kontrollj6nak hat6konysrigrira vonatkoz6an
v6lemdnlt nyilvanitsak.

Ert6kelem a vezet6s riltal alkalmazott sz:imviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezetds eltal
k6szitett szimviteli becs16sek 6s kapcsol6d6 kdzz6t6telek 6sszerffs6g6t.

Kiivetkeztet6st vonok le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s r6sz6r5l a vrillalkozis folytafisfuak
elv6n alapulo eryszenisitett 6ves beszimol6 dsszeiillitisa, valamint a megszerzett
k6ny,rrvizsgiilati bizonyit6k alapjin arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonyalansig olyan
esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelentos k6ts6get vethetnek fel a

T6Lrsas6g vrillalkozis folyat6vira val6 k6pess6g6t illet6en. Amennyiben azt a kOvetkeztet6st

vonom le, hogy l6nyeges bizonyalansiig dLll fenn, ftggetlen k0nywizsg6l6i jelent6semben fel
kell hivnom a figyelmet az eryszenisitett 6ves beszimol6ban l6vci kapcsol6d6 k6zz6t6teleke,
vagy ha a kdzzdt6telek e tekintetben nem megfelekiek, min6sitenem kell v6lem6nyemet.

Kdvetkeztet6seim a fiiggetlen konywizsgri16i jelentdsem d6tumiig megszerzett k0nywizsg6lati
bizonyit6kon alapulnak. Jdvobeli esemdnyek vagy felt6telek azonban okozhatj6k azt, hogy a
Tirsas6g nem tudja a v6llalkoz6st folltatni.

Ert6kelem az egyszerfsiteft eves beszSmol6 ritfog6 bemutatrisrit, fel6pitds6t 6s ta(alm6t,
bele6rwe a kieg6szito melldkletben tett kozz6t6teleket, valamint 6rt6kelem azt is, hogy az

eryszerilsitett 6ves beszimol6ban teljesiil-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esem6nyek val6s

bemutat6sa.

Az ininy(ilssal megbizott szem6lyek tudom6siira hozom - ery6b k6rd6sek mellett - a kdnywizsgllat
tervezett hat6kolet ds titemezdsdt, a k0nyruvizsg6lat jelentos megrillapiiisait, bele6rtve a Trirsasig

6ltal alkalmazot belso kontrollnak a ktinl,rrvizsgrilatom sorin altalam azonositott jelent5s

hirinyossigait is. ha voltak ilyenek.

Miskolc, 2019. iprilis 24.
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