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FUGGETLEN KONYVvIZSGAL6I JELENTES

A,,Magyar Bocuse DtOr Akad6mia" Egyesiilet vezet6 szerve rdszdre!

V6lem6ny

Elvdgeztiik a Magyar Bocuse DoOr Akad6mia Egyesiilet (tov6bbiakban ,,Eryesiilef') 2017. 6:ri egyszeriisitett 6ves

besz6mol6j6nak k0nywizs g6lat6t, amely egyszerilsitett 6ves beszdmol6 a 2017 . december 3 1-i fordul6napra kdszitett

mdrlegbdl - melyben az eszkdzlk 6s fon6sok egyezb vdgOsszege 164.731 E Ft, a t6rgydvi eredmdny 16.6$ E Fr

nyeresdg amelyb6l az alaptevdkenys6g cdlja szerinti eredmdny -1.605 E Ft vesdesdg mlg a v6llalkoz6si tevdkenysdg eredm6nye

18.248 E Ft nyeresdg-, ds az uryanezen id6pontLal vdgmdb iZleti dwe vonatkoz6 eredm6nykimutatasb6l, valamint a

sz6mviteli politika jelent6s elemeinek 0sszefoglal6s6t is tartalmaz6 kieg6szit6 melldkletb6l 6ll.

V6lem6nyiink szerint a mell6kelt egyszeriisitett 6ves beszimol6 megbfzhat6 6s val6s k6pet ad az Egyesiilet 2017.

december 31-6n fenn6ll6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r6l, valamint az szen id6ponttal vfigz6d6 iizleti 6vre

vonatkoz6 jdvedelmi helyzet6r6! a Magyarorszfgon hatilyos, a szdmvitelr6l sz6t6 2000. 6vi C. t0rv6nnyel

dsszhangban (a tov{bbipkban:,,sz6mviteli tdrv6ny").

A v6lem6ny alapja r ,

Korywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Ktinywizsg6lati Standardokkal iisszhangban es a k6nywizsg6latra

vonatkoz6 -- Magyarorsz6gon hat6lyos'- tOrvdnyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjdn hajtothtk vdgre. Ezen standardok

drtelmdben fenn6ll6 felel6ss6giink b6vebb leir6s6t jelent6siink ,,A k0nywizsg6l6 egyszeriisitett dves beszamol6

k0nywizsg6lat 66fi val6 felel6ssdge" szakasza tartalmazza.

Fiiggetlenek vagyunk az Egyesiilett6l a vonatkoz6, Maryarorszigoh hat6lyos jogszab6lyokban ds a Magyar

Ktinlwizsg6l6i Kamara ,,A kdnywizsg6l6i hivatds magatartrisi (etikai) szab6lyair6l ds a fegyelmi elj6r6sr6l sz6l6

szab6lyzatd'-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rddsek tekintetdben a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete

6ltal kiadott ,,K0nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex"ben) foglaltak szerint, 6s megfeleli.ink az

ugyanezen normdkban szerepl6 tov6bbi etikai el6ir6soknak is.

Meggy6z6ddstink, hogy az illtallur;rk megszerzett kiinywizsgdlati bizonyit6k elegend6 6s megfeleld alapot nyujt

vdlem6nytinkhOz.

Egy6b informici6k: A kdzhasznr[sdgi mell6klet

Az egydb 'inform6ci6k a Magyar Bocuse D'Or Akaddmia 2017. 6vi kOzhasznfsdgi melldkletdb6l 61lnak. A

vezetds felel6s a kOzhasznfs6gi mell6kletnek a 35012011. (XII.30.) Korm6nyrendelet vonatkoz6 ellirdsaival

0sszhangban ttirt6n6 elkdszitdsddrt. A ftggetlen k0nyvvizsg6l6i jelentdsiink ,,Vdlemdny" szakaszdban az

egyszenisitett 6ves besz6mol6ra adott vdlemdnyiink nem vonatkozik a k0zhasmris6gi melldkletre, ds a
kOzhasznris6gi melldkletre vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen formdjri bizonyoss6got nyfjt6
kOvetkeztetdst. .--

Az egyszeriisitett 6ves besz6mol6 6ltalunk vegzett kOnyvvizsg5lat6val kapcsolatban a mi felel6ss6giink a

kdzhasznfs6gi mell6klet 6tolvas6sa 6s ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy a kdzhasmris6gi mell6kletben

foglalt egydb inform6ci6k l6nyegesen ellentmondanak-e az egyszerisitett 6ves besz6mol6nak vagy a

k0nyvvizsg6lat sor6n szerzelt ismereteinknek, vagy egy6bk6nt rigy trinik-e, hogy azok l6nyeges hib6s 6llit6st

tartalmannk. Ha az elv6gzett munk6nk alapjhn arra a kOvetkeztetdsre jutunk, hogy a kOzhasznris6gi melldklet

l6nyeges hib6s 6llit6st tartalmaz, kOteless6giink err6l 6s a hib6s 6llitds jelleg6r6l jelent6st tenni. Ebben a

tekintetben nincs j elenteni val6nk.
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A vezet6s 6s az irhnyltdssal megbfzott szem6lyek felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszf mol66rt

A vezet6s felel6s az egyszenisitett 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tOrvdnnyel risszhangban t0rtdn6 ds a val6s

bemutat6s kdvetelmdny6nek megfelel6 elk6szit6s66rt, valamint az olyan bels6 kontroll6rt, amelyet a vezetds

sz0ksdgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az akflr csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 611{tdst6l

mentes egyszertisitett 6ves beszdmol6 elkdszitdse.

Az egyszeriisitett €ves besz6mol6 elkdsz{tdse sordni a vezetds felel6s azdrt, hogy felmdrje az Egyesiiletnek a

vdllalkoz6s folytat6s6ra val6 k6pessdg6t 61 az adoll helyzetnek megfelel6en kdzzdtegye a v6llalkoz6s

folytat6s6val kapcsolatos inform6ci6kat, vaJgn]nt a vezetds felel a v6llalkoz6s folytatds6nak elvdn alapul6

egyszenisitett 6ves besz6mol6 0ssze6llit6s66rt, A vtizetdsnek d v6llalkoz6s folytatds6nak elvdb6l kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az drvdnyesiildsdt elt6r6 rendelkez6s nem akad6lyozza, illetve a v6llalkoz6si tevdkenysdg

folytat6s6nak ellentmond6 t5nyez6, kdri.ilmdny nem 6ll fenn.

Az ir6nyit6ssal megb{zott szem6lyek felel6sek a Sz0vetsdg pdnziigyi besz6mol6si folyamatdnak feliigyelet6drt.

A kiinyvvizsgrll6 egyszeriisitett,6ves beszf mol6 kdnyvvizsgf lat66rtval6 felel6ss6ge

A kOnyvvizsg6lat sor6n cdlunk kell6 bizonyoss6got szeremi arr6l, hogy azegyszenisitett dves besz6mol6 egdsze

nem tartalmaz ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s 6llitdst, valamint az, hogy ennek alapj6n a

vdlem6nyiinket tartalrfrtidftigge(len k0nyvvizsg6l6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fokri
bizonyoss6g, de nern garancib arra, hogy a Maryar Nemzeti K0nywizsg6lati Standardokkal tisszhan gban elvlgzett
kiinyvvizsg6lat mindig fel!6rjaazegylbkdnt 16tez6 ldnyeges hibds 6llit6st. Ahib6s dllitdsok eredhetnek csal6sb6l

vagy hib6b61, 6s l6nyegesnek min6giilnek, ha dsszerii lehet az a vdrakozds, hogy ezek 0nmagukban vagy

egyiittesen befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adott egyszeriis{tett 6ves beszdmol6 alapj6n meghozott gazdasagi

ddntdseit.

A Maryar Nemzeti Kdnywizsg6lati' Standardok s"erinti k0nyvvi",sg6lat eg6sze sor6n szakmai megitdl6st

alkalmazunk ds szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tov6bb6:

o Azonositjuk 6s felmdrjiik az egyszerisitett dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, akdr hib6b6l ered6 ldnyeges

hib6s 6llit6sainak kock6zatait, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen kock6zatok kezel6sdre alkalmas

k0nyvvizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6 kOnyvvizsg6lali bizonyitdkot szerziink a
vdlemdnyiink megalapoz6shhoz. A csal6sb6l ered6 ldnyeges hib6s 6llft6s fel nem t6rds6nak kockhzata

nagyobb, mint a hibdb6l ered66, mivel a csal6s mag6ban foglalhat 6sszej6tsz6st, hamisit6st, sz6nd6kos

kihagydsokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll feliilfr6s6t.

o Megismerjiik a kdnywizsg6lat szempontj6b6l relev6ns bels<i kontrollt annak drdekdben, hogy olyan

kdnyvvizsg6lati elj6r6sokat tervezziink meg, amelyek az adott k0riilmdnyek ktizOtt megfelel6ek, de nem

az6rt,hogy a Sz0vets6g bels6 kontrollj6nak hatdkonysdgdra vonatkoz6an vdlemdny"t nyilv6nitsunk.

o Ertdkeljiik a vezet6s 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika megfelel6sdgdt 6s a vezetds 6ltal kdszitett

sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsol6d 6 klzzlt1telek 6sszerils6gdt.
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K0vetkeztetdst vonunk le arr6l, hogy helydnval6-e a vezetds r6szdr6l a v6llalkoz6s folytat6s6nak elvdn
alapul6 egyszer{isltett dves besz6mol6 0ssze6lllt6sa, valamint a megszerzett kOnyvvizsg6lati bizonyit6k
alapj6n an6l, hogy fenn6ll-e ldnyeges bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel
kapcsolatban, amelyek jelent6s k6tsdget vethetnek fel a Szdvetsdgvhllalkozils folytat6srira val6 kdpessdgdt

illet6en. Amennyiben azt a kdvetkeztet6st ugoj,* le, hogy.,l6nyeges bizonytalans6g 6ll fenn, fiiggetlen
kdnywizsg6l6i jelent6siinkben fel kell hivnunk a figyelmet'az egyszenisltett dves besz6mol6ban ldv6
kapcsol6d6 k0zzdt6telekre, vagy ha a.klzzdt5telek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitentink kell
vdlemdnyiinket. Ktivetkeztetdseink a .ftiggetlen k0nyvvizsg6l6i jelent6siink d6tum6ig megszerzen

kOnyvvizsg6lati bizonyitdkon alapulnak. J0v6beli esemdnyek vagy felt6telek azonban okozhatjilk ail.,
hogy a Szdvetsdg nem tudja avflllalkozdst folytatni.

Ert6keljflk az egyszertisitett dves besz6mol6 6tfog6 bemutat6s6t, feldpitdsdt 6s tartalmht, bele6rtve a
kiegdszit6 mell6kletben Iett klzzdtdteleket, valamint drtdkeljiik an is, hogy az egyszeriisitett dves

besz6mol6ban teljestil-e az alapul szolg6l6 iigyletek 6s esemdnyek val6s bbmutat6sa.

AzirdnyitAssal megbizott szemdlyek tudomiisiira hozzuk- egydb kdrd6sek mellett - a konywizsg6lattewezett
hat6k0rdt ds iitemezds6t, a kdnywizsgdlat jelent6s meg6llapitasait, bele6rtve a Sz0vetsdg 6ltal alkalmazott bels6

kontrollnak a kdnywizsg6latunk sor6n dltalunk azonositott jelent6s hi6nyoss6gait is, ha voltak ilyenek.'-v '
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