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                                                                 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosának 

Vélemény  

Elvé géztü k a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező 

utca 22-24. Cg.01-09-917942 )  2020. é vi é vés bésza molo ja nak ko nyvvizsga lata t, amély é vés bésza molo  a 

2020. décémbér 31-i fordülo napra ké szí tétt mé rlégbo l – mélybén az észko zo k é s forra sok égyézo  vé go sszégé 

2.894,023 E Ft, az ado zott érédmé ny - 110.148 E Ft vésztésé g-, é s  az ügyanézén ido ponttal vé gzo do  ü zléti é vré 

vonatkozo  érédmé ny-kimütata sbo l, valamint a sza mvitéli politika jélénto s éléméinék o sszéfoglala sa t é s a 

ko zhasznü sa gi adatokat is tartalmazo  kiégé szí to  méllé klétbo l a ll.  

Vé lémé nyü nk szérint a méllé kélt é vés bésza molo  mégbí zhato  é s valo s ké pét ad a Ta rsasa g 2020. décémbér 31-

é n fénna llo  vagyoni é s pé nzü gyi hélyzété ro l, valamint az ézén ido ponttal vé gzo do  ü zléti é vré vonatkozo  jo védélmi 

hélyzété ro l a Magyarorsza gon hata lyos, a sza mvitélro l szo lo  2000. é vi C. to rvé nnyél o sszhangban (a 

tova bbiakban: „sza mvitéli to rvé ny”).  

A vélemény alapja 

Ko nyvvizsga latünkat a Magyar Némzéti Ko nyvvizsga lati Standardokkal o sszhangban é s a ko nyvvizsga latra 

vonatkozo  – Magyarorsza gon hata lyos – to rvé nyék é s égyé b jogszaba lyok alapja n hajtottük vé gré. Ezén 

standardok é rtélmé bén fénna llo  félélo ssé gü nk bo vébb léí ra sa t jélénté sü nk „A könyvvizsgáló éves beszámoló 

könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Fü ggétlénék vagyünk a ta rsasa gto l a vonatkozo , Magyarorsza gon hata lyos jogszaba lyokban é s a Magyar 

Ko nyvvizsga lo i Kamara „ A ko nyvvizsga lo i hivata s magatarta si (étikai) szaba lyairo l é s a fégyélmi élja ra sro l szo lo  

szaba lyzata”-ban, valamint az ézékbén ném réndézétt ké rdé sék tékintété bén a Ko nyvvizsga lo k Némzétko zi Etikai 

Standardok Téstü lété a ltal kiadott „Némzétko zi étikai ko déx kamarai tag ko nyvvizsga lo knak (a némzétko zi 

fü ggétlénsé gi standardokkal égybéfoglalva)” cí mü  ké ziko nyvé bén (az IESBA Ko déx-bén) foglaltak szérint, é s 

mégfélü nk az ügyanézén  norma kban széréplo  tova bbi étikai élo í ra soknak is.  

Méggyo zo dé sü nk, hogy az a ltalünk mégszérzétt ko nyvvizsga lati bizonyí té k élégéndo  é s mégfélélo  alapot nyü jt 

vé lémé nyü nkho z.  

Figyélémfélhívás  

Félhívjük a figyélmét a Kiégészítő mélléklét III.5. pontjára, a  Fordülónap ütáni éséményék című kiégészítő 

mégjégyzésré, amély bémütatja a társaság élsődlégés értékélését a Koronavírüs (Covid-19) járvány 

hatásáról. Véléményünk ézén kérdés vonatkozásában nincs minősítvé. 

Egyéb információk: Az üzleti jelentés és közhasznúsági melléklet 

Az égyéb információk a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. é vi üzléti 

jéléntéséből és a közhasznúsági mélléklétből állnak. A vézété s félélo s az ü zléti jélénté snék a sza mvitéli 

to rvé ny, illétvé égyé b ma s jogszaba ly vonatkozo  élo í ra saival o sszhangban to rté no  élké szí té sé é rt. A függétlén 

könyvvizsgálói jéléntésünk „Vélémény” szakaszában az évés bészámolóra adott véléményünk ném 

vonatkozik az üzléti jéléntésre és a közhasznúsági mélléklétré.  

Az évés bészámoló általünk végzétt könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi félélősségünk az üzléti jéléntés 

és a közhasznúsági mélléklét átolvasása és énnék során annak mérlégélésé, hogy az üzléti jéléntés és a 

közhasznúsági mélléklét lényégésen ellentmond-e az évés bészámolónak vagy a könyvvizsgálat során 

szerzett ismereteinknek, vagy égyébként úgy tűnik-e, hogy az lényégés hibás állítást tartalmaz. Ha az 

élvégzétt münkánk alapján arra a kövétkéztétésré jütünk, hogy az égyéb információk lényégés hibás állítást 

tartalmaznak, kötélésségünk érről és a hibás állítás jéllégéről jéléntést ténni.  
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A számvitéli törvény alapján a mi félélo ssé gü nk tova bba  annak mégí té lé sé, hogy az ü zléti jélénté s a 

sza mvitéli to rvé ny, illétvé égyé b ma s jogszaba ly vonatkozo  élo í ra saival o sszhangban van-é, é s érro l, 

valamint az ü zléti jélénté s é s az é vés bésza molo  o sszhangja ro l vé lémé ny nyilva ní ta sa.  

 

Vé lémé nyü nk szérint a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. é vi ü zléti 

jélénté sé mindén lé nyégés vonatkoza sban o sszhangban van a Thália Színház Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság  2020. é vi é vés bésza molo ja val é s a sza mvitéli to rvé ny vonatkozo  élo í ra saival. Mivél 

égyé b ma s jogszaba ly a Ta rsasa g sza ma ra ném í r élo  tova bbi ko vétélmé nyékét az ü zléti jélénté sré, ézé rt é 

tékintétbén ném mondünk vé lémé nyt.  

Az ü zléti jélénté sbén ma s jéllégü  lé nyégés élléntmonda s vagy lé nyégés hiba s a llí ta s sém jütott a 

tüdoma sünkra, í gy é tékintétbén nincs jélénténivalo nk. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A vézété s félélo s az é vés bésza molo nak a sza mvitéli to rvé nnyél o sszhangban to rté no  é s a valo s bémütata s 

ko vétélmé nyé nék mégfélélo  élké szí té sé é rt, valamint az olyan bélso  kontrollé rt, amélyét a vézété s 

szü ksé gésnék tart ahhoz, hogy léhéto vé  va ljon az aka r csala sbo l, aka r hiba bo l érédo  lé nyégés hiba s 

a llí ta sto l méntés é vés bésza molo  élké szí té sé.  

Az é vés bésza molo  élké szí té sé sora n a vézété s félélo s azé rt, hogy félmé rjé a Ta rsasa gnak a va llalkoza s 

folytata sa ra valo  ké péssé gé t é s az adott hélyzétnék mégfélélo én ko zzé  tégyé a va llalkoza s folytata sa val 

kapcsolatos informa cio kat, valamint a vézété s félél a va llalkoza s folytata sa nak élvé n alapülo  é vés bésza molo  

o sszéa llí ta sa é rt. A vézété snék a va llalkoza s folytata sa nak élvé bo l kéll kiindülnia, ha énnék az élvnék az 

é rvé nyésü lé sé t élté ro  réndélkézé s ném akada lyozza, illétvé a va llalkoza si tévé kénysé g folytata sa nak 

élléntmondo  té nyézo , ko rü lmé ny ném a ll fénn.  

Az ira nyí ta ssal mégbí zott szémé lyék félélo sék a Ta rsasa g pé nzü gyi bésza mola si folyamata nak 

félü gyélété é rt.  

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A ko nyvvizsga lat sora n cé lünk kéllo  bizonyossa got szérézni arro l, hogy az é vés bésza molo  égé szé ném 

tartalmaz aka r csala sbo l, aka r hiba bo l érédo  lé nyégés hiba s a llí ta st, valamint az, hogy énnék alapja n a 

vé lémé nyü nkét tartalmazo  fü ggétlén ko nyvvizsga lo i jélénté st bocsa jtsünk ki. A kéllo  bizonyossa g magas 

fokü  bizonyossa g, dé ném garancia arra, hogy a Magyar Némzéti Ko nyvvizsga lati Standardokkal o sszhangban 

élvé gzétt ko nyvvizsga lat mindig félta rja az égyé bké nt lé tézo  lé nyégés hiba s a llí ta st. A hiba s a llí ta sok 

érédhétnék csala sbo l vagy hiba bo l, é s lé nyégésnék mino sü lnék, ha é sszérü  léhét az a va rakoza s, hogy ézék 

o nmagükban vagy égyü ttésén béfolya solhatja k a félhaszna lo k adott é vés bésza molo  alapja n méghozott 

gazdasa gi do nté séit.  

A Magyar Némzéti Ko nyvvizsga lati Standardok szérinti ko nyvvizsga lat égé szé sora n szakmai mégí té lé st 

alkalmazünk é s szakmai szképticizmüst tartünk fénn.  

Tova bba : 

• Azonosí tjük é s félmé rjü k az é vés bésza molo  aka r csala sbo l, aka r hiba bo l érédo  lé nyégés hiba s 

a llí ta sainak a kocka zatait, kialakí tjük é s vé gréhajtjük az ézén kocka zatok kézélé sé ré alkalmas 

ko nyvvizsga lati élja ra sokat, valamint élégéndo  é s mégfélélo  ko nyvvizsga lati bizonyí té kot szérzü nk a 

vé lémé nyü nk mégalapoza sa hoz. A csala sbo l érédo  lé nyégés hiba s a llí ta s fél ném ta ra sa nak a 

kocka zata nagyobb, mint a hiba bo l érédo é , mivél a csala s maga ban foglalhat o sszéja tsza st, hamisí ta st, 

sza ndé kos kihagya sokat, té vés nyilatkozatokat, vagy a bélso  kontroll félü lí ra sa t. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szémpontjából réléváns bélső kontrollt annak érdékébén, hogy olyan 

könyvvizsgálati éljárásokat térvézzünk még, amélyék az adott körülményék között mégfélélőék, dé 
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ném azért, hogy a Társaság bélső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véléményt 

nyilvánítsünk. 

• E rté kéljü k a vézété s a ltal alkalmazott sza mvitéli politika mégfélélo sé gé t é s a vézété s a ltal ké szí tétt 

sza mvitéli bécslé sék é s kapcsolo do  ko zzé té télék é szszérü sé gé t.  

• Kövétkéztétést vonünk lé arról, hogy hélyénvaló-é a vézétés részéről a vállalkozás folytatásának 

élvén alapüló évés bészámoló összéállítása, valamint a mégszérzétt könyvvizsgálati bizonyíték 

alapján arról, hogy fénnáll-é lényégés bizonytalanság olyan éséményékkél vagy féltétélékkél 

kapcsolatban, amélyék jéléntős kétségét véthétnék fél a Társaság vállalkozás folytatására való 

képésségét illétőén. Aménnyibén azt a kövétkéztétést vonjük lé, hogy lényégés bizonytalanság áll 

fénn, függétlén könyvvizsgálói jéléntésünkbén fél kéll hívnünk a figyélmét az évés bészámolóban lévő 

kapcsolódó közzététélékré, vagy ha a közzététélék é tékintétbén ném mégfélélőék, minősíténünk kell 

véléményünkét. Kövétkéztétéséink a függétlén könyvvizsgálói jéléntésünk dátümáig mégszérzétt 

könyvvizsgálati bizonyítékon alapülnak. Jövőbéli éséményék vagy féltétélék azonban okozhatják azt, 

hogy a Társaság ném tüdja a vállalkozást folytatni. 

• E rté kéljü k az é vés bésza molo  a tfogo  bémütata sa t, félé pí té sé t é s tartalma t, béléé rtvé a kiégé szí to  

méllé klétbén tétt ko zzé té télékét, valamint é rté kéljü k azt is, hogy az é vés bésza molo ban téljésü l-é az 

alapül szolga lo  ü gyléték é s ésémé nyék valo s bémütata sa. 

• Az irányítással mégbízott szémélyék tüdomására hozzük - égyéb kérdésék méllétt - a könyvvizsgálat 

térvézétt hatókörét és ütémézését, a könyvvizsgálat jéléntős mégállapításait, béléértvé a Társaság által 

alkalmazott bélső kontrollnak a könyvvizsgálatünk során általünk azonosított jéléntős hiányosságait is, ha 

voltak ilyenek. 

 
Budapest, 2021. májüs 18. 
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