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Id6szaka 2018.01.01-2018.12.31 Fajt6ja Egyszeriisitett 6ves beszdmol6

adatok E Ft-ban

A t6tel megnevez6se El6z6 6t El6z6 6v(ek)
m6d. T6rgy6v

a b u
01. A. Befektetett Eszkiiziik 126 774 11s 036

02 I. Immateri6lis Javak

03 IL Tdrgyi Eszk6zok 126 674 I 1s 036

04 III. Befektetett P6nziigyi Eszkdzcik 10(

05. B. Forg6eszkiiziik 37 95i 50 l0l
06. I. Keszletek

07. II. K0veteldsek 29 708 19 r39
08. III. Ert6kpapirok

09. lV. P6nzeszkdzok 8 24t 30 962

10. C. Aktiv id6beli elhat6rol6sok

u ESZKOZOK OSSZBSBII 164 73r 165 137

13. D. Saj{t t6ke 8t 762 89 Jt4
I. Indul6 t6ke / Jegyzett t6ke

5. II. T6kev6ltoz6s / Eredm6ny 65 119 8t 762

o. IIL Lekritdtt tartaldk
'7. IV. Ertdkeldsi tartal6k

8. V. T6rgy6vi eredmdny alaptevdkenys6gb6l I 605 -12 10C

VI. T6rgydvi eredmdny vdllalkoz6si tev6kenys6gb6l 18 248 19 652

20. E. C6ltartal6kok
2t. F. Kdtelezetts6gek 4 37',1 9 939

22. I. H6trasorolt kritelezetts6sek

23. II. Hosszu lejArafii kotelezettsdgek

24. III. Rovid lej6ratf kotelezetts6gek 4 577 9 939

25. G. Passziv id6beli elhatfrol6sok 18392 65 884

26. FORRASOK OSSZESEN 164 731 165 lJ'
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2 018
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Id6szaka 2018.01.01-2018.12.31

adatok E Ft-ban

A t6tel megnevezdse
Alap-

tev6kenys6g
eliizd 6v

Villalkoz{si
tevdkenys69

el6z6 6y

Eliizfl 6v
iisszesen

Alap-
tev6kenys6g
eliizd 6v(ek)
m6dositisa

Vrlhkoz{si
tev6kenys6g
el6z6 6v(ek)
m6dositrisa

El6z6 6v(ek)
m6dositrisa

iisszesen

Alap-
tev6kenys6g

tdrgy6v

Vdllakozrisi
tev6k€nys69

tirgydv

Tdrgy6v
iisszesen

o g n

I 1. Ert6kesit6s nett6 arbevetele 63 483 63 48: 152 966 ts2 96(
z 2. Aktivrilt sajdt teljesftmdny'ek erteke

3 3. Egyeb bevetelek 99 250 99 26( 214 26C 214 26(

4. ebbril - tagdij | 440 | 44( I 60C t 60(

5 -alapit6t6l kapott befi zetds

6. tdmogatdsok 97 810 97 81 212 66C 212 66(
7. 4. Pdnziigyi mi.iveletekbevdtelei I 202 202

8. A. Osszes bev6tel (1 + 2+3+4) 99 2s1 63 499 162 7s( 214 462 r52 966 367 426
o 5. Anyaglellegii rdforditdsok 65 954 4t 458 10'7 4l 169 t49 130 237 299 38(
10. 6. Szemelyijellegiirdforditdsok 9 653 1 114 t0 76', 22 043 364 22 407

ll ebb6l: vezet6 tisztsegvisel6k juttatfsai

12. 7. Ert6kcsdkkendsileir6s 20 186 20 l8( 26 712 26 712

13. 8. Egy6b r6fordit6sok 5 056 80t s 86i I 332 610 I 942

14. 9. Pdnziigyimiiveletekrdfordit6sai 7 65 7t 326 158 484

l5 B. Osszes riforditds (5+6+7+8+9) 100 856 43 44( 144 30t 226 562 l3r 369 357 931

16. C. Ad6z{s eldtti eredm6ny (A-B) I 605 20 0s3 l8 44t -12 100 2t 597 9 49i
tn 10. Ad6fizet6sikiitelezettsds I 805 r 805 r 944 | 944
18. E. T{rgy6vi eredm6ny (C-I-D) I 60s l8 24t t6 644 -12 100 19 6s3 / t5.i

t-;
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KrEGEsziT6 uelErlET M ecyszenUsirerr Eves
BESZAMOLOHOZ

Magyar Bocuse D'Or Akad6mai Egyestilet
2018.12.31.

1, Altal6nos kieq6szit6sek:

1.1 Az Egyestilet neve: MAGYAR BOCUSE D'OR AMDEMIA Egyesrilet

1.2 Az Egyesrilet sz6khelye: 1101, Budapest, Albertirsai tt 10.

1.3 Az Egyesrilet mUkodesi terrilete: Magyarorsz6g

1.4 NyilvAntartdsi sz6m: Pk. 60030/2009 (Zalaegerszegi torvenyszek)

1.5 Az Egyestilet celja
A magyar gasztron6mia hazai 6s nemzetkozi szint6ren, magas szinvonalon valo k6pviselete 6s
megismertet6se,
Az Egyestilet celj6nak megval6sit6sa 6rdek6ben egyrJttm[ikodik minden 6llami, tirrsadalmi 6s
gazd6lkod6 szervezettel, m6s Egyesrilettel es szovets6ggel, amelyek segitik az Egyesrilet eredm6nyes
mfi kodeset es celjainak megvalositAs6t.
Az Egyestilet c6ljai megvalosit6s6hoz szriks6ges anyagi feltetelek megteremt6se 6rdek6ben a
jogszab6ly e16ir6sai szerint az Egyesrilet a c6ljAnak megvalosit6sirval kozvetlenril osszeftig96
gazdas6gi tev6kenyseg v6gz6s6re jogosult 6s e korben gazdas6gi tirrsas€rgot 6s alapitvAnyt hozhat
l6tre, ilyenbe tagk6nt bel6phet.

Az Egyestilet sz6mviteli politik6j6ban a Sz6mvitelitorveny Altal meghatdrozott alapelveket alkalmazza.

Az egyszerfisitett 6ves beszAmol6 december 31-i fordul6nappal k6sztil, a m6rcius 31-ig megismert
esem6nyek figyelembe v6tel6vel,

Az eredm6ny kimutatAs ,,A" tipus0, osszkoltseg elj6r6ssal k6sztil, a kolts6geket elsddlegesen kolts6g
nemenk6nt sz6molj6k el,

A t6rgyi eszkozok 6rtekcsokken6se lineirrisan, az eszkozok vdrhat6 hasznos 6lettartam6t figyelembe
v6ve, a brutt6 6rt6kb6l kiindulva tort6nik. Az 6ptileteknel 50 6v 120/o /, a g6pkocsikn6l 5 6v 1200/ol, az
tigyviteli 6s sz6mitAstechnikai eszkozokn6l 3-4 6v 1330/o l, egy6b g6pekn6l, berendez6seknel 6-7 6v
114,50/ol a jellemzrl leirAsi kulcs, a leggyorsabban avulo eszkozok eset6ben 2-3 6u 1500/ol,
A 100 e Ft alatti beszez6si 6rt6kfi eszkozok egy osszegben kerrilnek leir6sra,
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A saj6t t6ke osszege 2018, december 31-6n 89,314 e Ft,

A koveteles osszege: 19,139 e Ft, mely belfoldivev6kkel, sz6llit6kkal6s NAV-alszembeni kovetel6s.

Rovid lejArat0 kotelezetts6g osszege: 9,939 e Ft, melyb6l- szirllitok fele kotelezettseg 5,200 e Ft- tagi hitel 581 e Ft- b6r 6s megbizirsi dij 12,h6 1 ,377 eFt- ktgvet6sselszembenikot. 2.781eFt

2, A M6rleqhez kapcsolod6 kieq6szit6sek:

Az Egyesriletnek nincs olyan kotelezetts6ge, amelynek futamideje az of 6vet meghaladja, illetve amely
z6logjoggal biztositott,

A kovetel6sek belfoldi.vev6kkel, szfrllitokkal szembeni kovetel6sek,

A kotelezetts6gek jelent6s r6sze szAllit6i kotelezetts6g, mely fordulonap ut6n kiegyenlit6sre kertilt,
adofizetesi kotelezetts6g, az alapitokkal szembenifizet6si kotelezettseg,

A 2018, gazdasfrgi 6vet az Egyesrilet 7,553 e Ft eredm6nnyel zhrla.

3. Az eredm6nv kimutatas. kieq6szit6se:

Az Egyestiletnek kutat6si-, fejleszt6si kolts6gei nem mertiltek fel.

Az Egyesrilet a Miniszterelnoks6gt6l kapott t6mogat6sb6l 200.000 e Ft osszegfi vissza nem t6ritend6
t6mogat6st kapott 2018 evre vetitve, melyet r6szben a 2018,evben rendezett versenyekre, r6szben a
201 9,6vben rendez6sre kerti16 versenyek el6keszit6sere haszn6ltak fel.

Az Egyesriletnek 2018,6vben vAllalkoz6si tev6kenys6gb6l sz6rmazo eredm6nye kepz6dott, melynek
osszege 19,653 e Ft, a k6pz6dott ad6z6s el6tti eredm6ny ut6n keletkezett ad6fizet6si kotelezettseg6nek
eleget tett, A kozcel0 tev6kenys6g eredm6nye -12,100 eFt.

TSkestruftrtra mutat6k:
T6keer6ss69 = SajAt t6ke /.Osszes forr6s = 89.314 | 165.137 = 54,08 %
ldegen t6ke arAnya = Kotelezetts6gek / Osszes forr6s = 9,939 / 165.137 = 6.02o/o
Saj6t t6ke noveked6si mutato = Saj6t tdke / Jegyzett t6ke =,89,314/ 0 = 0 %

Vagyoni helyzet mutat6k:
Befektetett eszkozok fedezetts6ge = Saj6t t6ke/Befektetett eszkozok = 89.314/1 15,036= 77 .64 0/o

V a gy o n str u kt(t r a m utat6 k :
Tartosan befektetett eszkozok ar6nya = Bef, eszkozok/Osszes eszkoz = 1 15.036/165,137 =69.66 %
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Likviditdsi mutat6k:

LikviditAsi mutato = Forg6eszkoziSk I Rovid lej6rat0 kotelezettsegek = 50,101/9,939 = 504,08 %
Gyors teszt mutato = Forg6eszkozok - K6szletek / Rovid lejArat[ kotelezetts6gek - Vevrit6l kapott
el6leg = 50,101-0 /9.939-0 = 504,08 %

L6tszdm alakulisa:

A tirsasdgn itl a2018.6v sor6n 4 f6 az Atlagos 6llomAnyi l6tszAm,

4, T6iekoztato kieq6szit6sek:

Az Elnokseg javadalmaz6sokban nem r6szesril,

A m6rleg al6ir6s6ra jogosult: Hamvas Zoltiln,1051 , Budapest, Jozsef N6dor ter 8, 2 em, Ala,

Konyvvizsgirl6 c6g neve: Sasv€rr-kincs Kft
MKVK:004203

Term6szetes szem6ly: Litvai Enikri
MKVK:006506

Konyvel6st v6gz6: Veron KFT
1173. Budapest, 569i u.14lA

Besz6molo ossze6llit6s6t v6gezte:
W6ber lstv6n
1173, Budapest, Sfrgi u.14lA
PM sz6m: 131353

Budapest, 2019,05,16,

Magyar Bocuse D'0r Akademai Egyesrilet
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A kettds kiinywitelt vezetd egy6b szeryezet egyszeriisitett I

6ves beszimol6ja 6s ktizhasznrisdgi mell6klet I px_uz
2018.6v

1. Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g azonoslt6 adatai

1.1N6v: Szeruezet

H$.russD:Si e EgyGsulet

1.2 Sz6khely: Szervezet
lr6nyft6sz6m:

Kozterulet neve:
EEEE rerepur6s:

L6pcs6h6z: Emelet

1.2 Sz6khely: Jogi szem6ly szervezeti egys6g
lr6nyft6szAm, llm'relepol6s:
Kozterulet neve: Kdzter0let jellege:

H6zszfum:

1.3 Bejegyz6l Jogi szem6lly6 nyilv{nft6 hat{rozat sz{ma:

1.4 Nyifvdntart6si sz6m: ('Anyaszevezet')
Eloil-ol'l,EEm-m- 0l0t0t2l3t3t0

1.5 Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egys6g ad6sz6ma: EMEEEEE-E-EE
1.-6 SzerueTet I Jogi szem6ly szeruezeti egys6g
KepvrseroleneK neve: Zolt6n

1.1N6v: Jogi szem6ly szeruezeti egys6g

2. Tfugydvben vGgzett alapc6l szerinti 6s kdzhasznf tev6kenys6gek bemutatdsa

3. Kdzhaszni tev6kenys6gek bemutat{sa (tev6kenys6genk6nt)

3.1 Kdzhaszn{ tev6kenys6g megnevez6se:

3.2 Kdzhasznf tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kd.f"l.d",, i"g"r"belyh"lt

3.3 Kdzhasznf tev6kenys6g cdlcsoportja:

3.4 Kdzhasznf tev6kenys6gb6l r6szes0l6k l6tszdma:
3.5 K6zhasznf tev6kenys6g f6bb eredm6nyei:

Nyomtatva: 20'! 9.05.1 5 1 5.57.38Ny.v.:1.3 A nyomtaw6ny paplr alapon nem kiildhet6 bo!
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A kettds kiinywitelt vezetd eev6b szervezet esvszerfisitett I

6ves b6sz6mol6ja 6s kiiThasznfsdgi melttiktet I pK_442

2018.6v
Szervezet I Jogi szem6ly szeruezeti egys6g neve:

5. C6l szerinti jutattdsok kimutatdsa
(Adatok ezet torintb an.)

5.1 C6l szerinti junat6s megnevez6se El6z6 6v Tdrgy6v

5.2 C6l szerinti junat6s megnevez6se El6z6 6v Tdrgy 6v

5.3 C6l szerinti jutatt6s megnevez6se El6z6 6v T6rgy 6v

G6l szerinti iuttatdsok kimuatCsa
(6sszesen)'

G6l szerinti iuttat6sok kimutat6sa
(minddsszeben)

6. Vezetd tisztsdgviseldknek nytljtott juttat6s

6.1 Tiszts6g El6z6 6v (1) T6rgy6v (2)

Elndk 0 0

6.2 Tiszts6g El6z6 6v (1) T6rgy 6v (2)

A. Vezet6 tiszts6qviseldknek nvf itott
iuttatds (minddsszesen): 0 0

:B.pqucs D'oii, Alrddrnia E,gtpsiilefi,

Ny.v,:|.3 A nyomtatvSny paplr alapon nem k0ldhet6 bot Nyomtatvar 201 9.05.1 5 I 5.57.40



A kettds kiinwvitelt vezetd eey6b szervezet esvszeriisitett I

6ves b6szfmol6ja 6s kiiZhasznfsiigi melliiklet | ,*-*,
2018.6v

Szervezet I Jogi szem6ly szervezeti egysfg neve:
,EBcuEs EOr et,

7. Kdzhaszn( jogdlllts megfllapltdsfhoz szUks6ges mutat6k (Adabk ezer torintban)

Alapadatok El6z6 6v (1) T6rgy6v (2)

B. Eves dsszes bev6tel 162 750 s67 N28
ebb6l:

C. A szem6lyijdvedelemad6 meghat6rozott r6sz6nek az
ad6z6 re n de-l kbz6se sze ri nti f el h-aszn6l{sltr6l sz6 16
1996. 6vl CXXVI. t0rv6ny dapj{n {tutalt dsszeg

D. K0zszolg{ltatllsi bev6tel

E. Normatfv t6mogauls

F. Az Eur6pai Uni6 strukturdlis alaoiaib6l. illeve
a Koh6zi6i AIapb6l nyfjtott tamogattu

G. Korrigilt bev6tel [B-(C+D+E+DI t62750 367 428
H. osszes r6fordltds (kiadds) L44.SO2 357 931
l. Ebbdl szem6lyi jelleg0 rdfordlt6s 10 767 224o7

J. Kdzhaszn0 tev6kenys6g rdfordftdsai
K. Ad6zott eredm6ny 16 643 7 553
L. A szervezet munkdidban kdzrem0kddd kdz6rdek{l 6nk6ntes
tev6kenvs6qet v6qz6 -szem6lvek szdma(a kdz6r-rlekll 6nk6ntes tev6k6nvs6qr6l sz6l6
2005. 6vi UXXXVlll. tdrv6nynek ineg-felelden)

E r6f o n 6s e I I dtotts 69 m utatii Mutat6 fet'esft6se

Igen Nem
Ectv. 32.5 (4) a) KB7+82y2> 7.000.000, - Ftl tr n
Ectv.32. g (4) b) [KI+K2>=0] a n
Ectrr. 32. 9 (4) c) [(l 7+l 2-A1-A2\(H 7+H2)>=Q, Qg] n a

T 6r s ad al mi Hm oii atotb eg m utat6 i Mutat6 tel,y'esffdse

Ectv. 32. 9 (5) a) [(C1+C2)/(G7+G2) >=Q,Q21 n B
Ecrv.32. g (s) b) [(J1+J2)/(H7+H2)>=Q,51 tr m
Ecrv. 32. S (5) c) [(L7+L2)/2>= 70 f6] n E

Nyomtatva: 201 9.05.1 5 I 5.57,41Ny,v.:i.3 A nyomtatv6ny papir alapon nem kiildhet6 bet
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A kettds ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett I

6ves beszimottija 6s kiizhasznfsdgi mell6klet I px-uz
2018.6v

Szervezet I Jogi szem6ly szeruezeti egys6g neve:

TamogatAsi program elnevez6se: lilrfyroE:lgol ldpvlt.l6 a{pr| hlka[0|l|$ r lotr|lmilalb d0nt6r ar ratarabb r Ec![ d'Or EuEp. 20''

Tdmogat6 megnevez6se: Miniszterelndks6g

Tdmogat6s forrdsa:

kdzponti k6lts6gvet6s m
dnkormdnyzatikOlts6gvetes IInemzetkOzi forrds

mis gazd6lkod6 I
Temogat6s iddtartama: 2018.01.01-2018.12.31

T6mogatdsi Osszeg: 200 000 000

- ebb6l a t6rgy6vre jut6 6sszeg: 200 000 000

- t6rgy6vben felhaszndlt osszeg: 200 000 000

- targy6vben foly6sftott dsszeg: 200 000 000

TSmogat6s tlpusa: visszat6rftend6 [ vissza nem t6rftendd |f|
Tdrgy6vben felhaszndlt dsszeg r6szletez6se jogclmenk6nt:

Szem6lyi 27 972539

Dologi 157 313 207

Felhalmoz6si 15 014 254

Osszesen: 200 000 000

Tdmogatds tCrgy6vi felhaszn6ldsdnak sz0veges bemutatdsa:

Az llzleti 6vben vdgzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutatdsa

EoGuse q(}t AlFd€mir EE:fF$iltet,

Nyomtatva: 201 9.05.1 5'l 5.57.42Ny,v.:1.3 A nyomtatveny papir alapon nem k0ldhet6 bol
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SASVAR-KINC5 KFT.
Tel: 06 30 9613 483
Faxr {1} 788 2251
E-mail: LTTVA|ENTKo(PGMAit..coM

Szdkhely ds levelezdsi cim: 1"082 Budapest, Saross u. L5.

FUGGETLEN KoNYvVIZSG.{L6I JELENTES

A,,Magyar Bocuse D'Or Akad6mia" Egyesiilet vezet6 szerve rdszdre!

V6lem6ny

Elvdgezttik a Magyar Bocuse D'Or Akad6mia Egyesiilet (tov6bbiakban ,,Egyesiilef ') 201 8. 6vi egyszertisitett 6ves
besz6mol6j6nak kOnywizsgillatdt, amely egyszeriisitett dves besz6mol6 a 2018. december 31-i fordul6napra kdszltett
m6rlegb6l - melyben az eszkdzlk 6s forrdsok egyezT vdgdsszege 165.137 E Ft, a tfirgydvi eredmdny 7.553 E Ft
nyeresdg amelyb6l az alaptev€kenysdg cdlja szerinti eredm6ny -12.100 E Ft vesztesdg, mlg a v6llalkozdsi tevdkenysdg eredmdnye
19.653 E Ft nyeresdg-, ds az ugyanezen id6ponttal vdgzbdb iizleti 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutat6sb6l, valamint a
sz6mviteli politika jelent6s elemeinek 0sszefoglal6s6t is tartaknaz6 kiegdszit6 melldkletb6l6ll.

V6lem6nytink szerint a mell6kelt egyszeriisitett 6ves beszdmol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad az Egyesiilet 2018.
december 31-6n fenn{ll6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r6l, valamint az ezen id6ponttal v6gz6d6 iizleti 6vre
vonatkoz6 jiivedelmi helyzet6r6l a Magyarorszdgon hatflyoso a szimvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. tdrv6nnyel
Osszhangban (a tovdbbiakban:,,szimviteli tdrv6ny'').

A v6lem6ny alapja

Kdnywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Kiinywizsg6lati Standardokkal Osszhangban 6s a kOnywizsg6latra
vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hatdlyos - ttirvdnyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjdtt hajtottuk vdgre. Ezen standardok
6rtelm6ben fenn6ll6 felel6ssdgi.ink bdvebb leirris6t jelentdsiink ,l korytnizsgdl1 egtszer{isitett eves beszdmol6
kdnyw izs gdl at ddrt v al 6 fel el 5s s 6gd' szakasza tartaknazza.

Fiiggetlenek vagyunk az Egyesiilett6l a vonatkoza, MagyarorszAgon hatiilyos jogszab6lyokban ds a Magyar
K0nywizsg6l6i Kamara ,,A k<inywizsgdl6i hivat6s magatartasi (etikai) szab6lyatr6l6s a fegyelmi eljrir6sr6l sz6l6
szab6lyzatt'-ban, valamint azezpkbennem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testiilete
6ltal kiadott ,,KtinywizsgSl6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfeleltink az
ugyanezen norm6kban szerepl6 tov6bbi etikai el6lrdsoknak is.

Meggy6z6d6stink, hory az illtalvnk megszerzett k0nywizsg6lati bizony{tdk elegend6 ds megfelel6 alapot nyrijt
vdlemdnyiturkhOz.

Egy6b inform6ci6k A kdzhasznfs6gi mell6klet

Az egylb inform6ci6k a Magyar Bocuse D'Or Akad6mia 2018. dvi kOzhasznris6gi melldkletdb6l 61lnak. A
vezetds felel6s a kilzhasznus6gi melldklebrek a 35012011. (XII.30.) KormSnyrendelet vonatkoz6 ellirdsaival
Osszhangban t0rtdn6 elk6szltds66rt. A ftiggetlen k6nyvvizsg6l6i jelentdsiink ,,Vdlemdny" szakaszdban az
egyszenisitett 6ves besz6mol6ra adott vdlem6ny0nk nem vonatkozik a kOzhasznrisdgi melldkletre, 6s a
k0zhasznris6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen form6jri bizonyoss6got nyrijt6
k6vetkeztet6st.

Az egyszerisitett dves besz6mol6 6ltalunk vdgzetl k0nywizsg6lat6val kapcsolatban a mi felel6ssdgiink a
kdzhasznris6gi melldklet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak m6rlegeldse, hogy a kOzhasmris6gi melldkletben
foglalt egy6b infolm6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az egyszerisitett dves besz6mol6nak vagy a
kOnyvvizsg6lat sor6n szerzett ismereteinknek, vagy egy6bkdnt rigy trinik-e, hogy azok ldnyeges hib6s 6llit6st
tartalmaznak. Ha az elvdgzett munk6nk alapjdn arra a kOvetkeztetdsre jutunk, hogy a k0zhaszrris6gi melldklet
ldnyeges hib6s 6llit6st tartalmaz, k0teleSsdgi.ink en61 6s a hib6s 6llit6s jelleg6r6l jelent6st tenni. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni val6nk.
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A vezet6s 6s az irf nyitissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszdmol66rt

A vezetds felel6s az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrvdnnyel osszhangban t0rtdn6 6s a val6s
bemutat6s k0vetelmdnydnek megfelel6 elkdszitdsddrt, valamint az olyan belsd kontrolldrt, amelyet a vezetds
sziiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akdr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s allit6st6l
mentes egyszertisltett dves besz6mol6 elkdszitdse.

Az egyszerisltett 6ves besz6mol6 elkdszitdse sor6n a vezet6s felel6s azdrt, hogy felm6rje az Egyesiiletnek a
v6llalkoz6s folytat6s6ra val6 kdpessdgdt ds az adott helyzetnek megfelel6en klzzdtegye a v6llalkoz6s
folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezetds felel a villlalkoz6s folytat6s6nak elv6n alapul6
egyszeriisltett dves besz6mol6 0ssze6llit6s6drt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az 6rv6nyesiil6sdt elt6r6 rendelkezds nem akad6lyozza, illetve a v6llalkoz6si tevdkenysdg
folytat6s6nak ellentmond6 tdnyez6, kOri.ilmdny nem 6ll fenn.

Az ir6nyit6ssal megbizdtt szem6lyek felel6sek a SzOvetsdg p6nziigyi beszdmol6si folyamat6nak feliigyelet6drt.

A ktinyvvizsgdl6 egyszeriisitett 6ves besz6mol6 kdnyvvizsg6latd6rt val6 felel6ss6ge

A kOnyvvizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szerezni arr6l, hogy azegyszeriisltett 6ves besziimol6 egdsze
nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a
v6lem6nyiinket tartalmazf fiiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelent6st bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyossdg magas fokri
bizonyoss6g, de nem guancia arra, hogy a Magyar Nemzeti K0nywizsgdlati Standardokkal tisszhangban elv1,gzett
ktinywizsg6lat mindig felt6rja az egydbklnt l6tez6 ldnyeges hib6s illlftilsL. A hib6s 6llit6sok eredhetnek csal6sb6l
vagy hib5b6l, 6s ldnyegesnek min6siilnek, ha dsszeni lehel az a vilrakozds, hogy ezek onmagukban vagy
egy0ttesen befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszenisitett 6ves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdasilgi
d0nt6seit.

A Magyar Nemzeti K0nywizsgdlati Standardok szerinti kilnyvvizsg6lat egdsze sor6n szakmai megitdl6st
alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

o Azonositjuk ds felm6rjiik az egyszeriisitett dves besz6mol6 ak6r csalSsb6l, akdr hibdb6l ered6 ldnyeges
hib6s 6llitdsainak kock6zatait, kialakitjuk 6s vdgrehajtjuk az ezen kock6zatok kezel6sdre alkalmas
kcinyvvizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 k0nywizsg6lati bizonyit6kot szerziink a
vdlem6nyiink megalapoz6sdhoz. A csal6sb6l ered6 l6nyeges hib6s 6l11t6s fel nem t6r6s6nak kock1zata
nagyobb, mint a hib6b6l ered6d, mivel a csal6s mag6ban foglalhat dsszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nddkos
kihagydsokat, tdves nyilatkozatokat, vagy abels6 kontroll feltillr6s6t.

o Megismerjiik a kOnywizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels<i kontrollt annak 6rdek6ben, hogy olyan
kOnywizsg6lati elj6r6sokat tervezztink meg, amelyek az adotL kOriilm6nyek ktizott megfelel6ek, de nem
azdrt,hogy a Sz0vetsdg bels6 kontrollj6nak hatdkonysdgfura vonatkoz6an vdlem6nyt nyilv6nitsunk.

. Ertdkeljiik a vezet6s 6ltal alkalmazolt sz6mviteli politika megfelel6s6gdt 6s a vezet6s 6ltal kdszitett
sz6mviteli becsl6sek ds kapc s o l6d 6 klzzdtdtelek dszszenis6gdt.

o Ktivetkeztet6st vonunk le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds rdszdr(/ a v6llalkoz6s folytat6sanak elv6n
alapul6 egyszertisitett dves besz6rnpl6 0ssze6llit6sa, valamint a megszerzett konywizsgSlati bizonyit6k
alapjiln arr6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalans6g olyan esem6nyekkel vagy feltdtelekkel
kapcsolatban, amelyekjelent6s k6ts6get vethetnek fel a Sz0vets6g v6llalkoz6s folytatilsdra val6 kdpess6g6t
illet6en. Amennyiben azt a ktivetkeztetdst vonjuk le, hogy l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, ftiggetlen
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ktinyvvizsg5l6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a figyelmet az egysze{isitett dves besz6mol6ban 16v6
kapcsol6d6 kOzzdtdtelekre, vagy ha a kdzzdtdtelek e tekintetben nem megfelel6ek, min6siteniink kell
vdlemdnytinket. K0vetkeztet6seink a ffiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdsiink d6tum6ig megszerzer
kOnyvvizsg6lati bizonylt6kon alapulnak. J0v6beli esem6nyek vagy felt6telek azonban okozhatjilk azt,
hogy a Sztivetsdg nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

Ert6keljtik az egysze(isitett 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutat6s6t, feldpitdsdt 6s tartalmdt; bele6rtve a
kieg6szit6 melldkletben tett kiizzdtdteleket, valamint 6rtdkeljiik ad, is, hogy az egyszertisitett dves '
besz6mol6ban teljesiil-e az alapt:J szolg6l6 ugyletek 6s esemdnyek val6s bemutat6sa.

Az ir6nylt6ssal megbfzott szem6lyek tudomdsara hozzuk - egydb k6rddsek mellett - a kdnywizsgillattewezelt
hat6kdr6t 6s iitemez6sdt, a kOnywizsg6lat jelent6s meg6llapit6sait, beledrtve a Sz0vets6g 6ltal akalmazott bels6
kontrollnak a kOnluizsg6latunk soran 6ltalunk azonositott jelent6s hirlnyossdgait is, ha voltak ilyenek.

D6tum: Budapest,2019. mdjus 16.
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