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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A CyBERG Corp. Nyrt. részvényesei részére 

 

Vélemény  

Elvégeztük a CyBERG Corp. Nyrt. („a Társaság”) 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, 
amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök 
és források egyező végösszege 664.261 ezer Ft, az adózott eredmény 260.419 ezer Ft veszteség -, és az 
ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli 
politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti 

évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 

könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 

eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a 

Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (az IESBA 

Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai 

előírásoknak is.  

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 

alapot nyújt véleményünkhöz.  

 

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések 

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a 
legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket 
a kérdéseket az éves beszámoló egésze általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében és az arra 
vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön 
véleményt. 

  



        

- 2 - 

 

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdés 
A kapcsolódó könyvvizsgálati 
eljárások a kulcsfontosságú 
kérdések vonatkozásában 

1. A társaság a tőzsdére lépését követően az idei évben jelentős 
építkezésbe kezdett IT technológia fejlesztési és szervezetépítési 
területeken, kinyitotta 3F (Food/drink For Free) modelljét a 
KAJAHU étteremláncon kívülre is (3F Anywhere), és tovább 
növelte stratégiai befektetői körét. 

A CyBERG májusban bemutatta a digitális freemium 
szolgáltatásra alapuló diszruptív üzleti modelljét, majd az év 
második felében bejelentette, hogy technológiai platformját 
elérhetővé teszi más kiskereskedelmi láncok számára is. A 22 
országban 203 kávézóval jelenlevő Coffeeshop Company az első 
olyan partner, amely bevezetheti a 3FA modellt. A Társaság 
további fejlesztéseket eszközöl a user bázisa egyik alapvető 
megkülönböztető értékére, hogy a vendégek profilja valós, tiszta 
adatokra épül (clean data), mivel a digitális platformhoz való 
csatlakozás első lépése egy fizikai egységbe történő belépés. Ezzel 
megvalósul a cég új jelmondata, a „Make the world real”. 

2. 2020 első negyedévében szinte az egész világra kiterjedő globális 
járvány senki által nem várt vis maior helyzetet teremtett 
Magyarországon is. 2020.03.01-től országos veszélyhelyzetet, 
majd 2020.03-15-én nyitvatartási korlátozásokat vezetett be a 
Kormány. A vendéglátó ipari létesítmények látogatottsága egyik 
napról a másikra szinte megszűnt, a háttér logisztikai rendszerek 
összeomlottak. A helyzet súlyosságára, valamint a vendégek és 
munkatársak egészségére tekintettel a CyBERG menedzsment 
azonnal és hatékony módon kezelte a válságot, 2020.03.16-án 
határozatlan időre a saját üzemeltetésben levő Petőfi utcai 
étterem működését felfüggesztette.  

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a Társaság a korábban 
értékesített franchise jogokkal kapcsolatban egyeztetéseket 
kezdeményezett franchise partnereivel, a Grey Invest Kft.-vel és 
a Region Capital Holding Kft.-vel a KAJAHU franchise lánc 
területi jogait, terjeszkedési ütemét és a megegyezés feltételeit 
újratárgyalja.  

A technológiai irányváltásnak és teljes mértékű IT szektor irányú 
eltolódásának köszönhetően a kialakult helyzet a Társaság 
vállalkozás folytatása elvének érvényesülését nem veszélyezteti. 

 

1. A társaság könyveiben nem 
aktivált szellemi termékként 
tartja nyílván a teljes IT 
rendszer 3FA modelljéhez 
tartozó know-how és 
szoftverfejlesztést. 

A befejezetlen beruházásra 
könyvelt tételek pénzegység 
alapú mintavételes 
ellenőrzése megtörtént, a 
kapcsolódó számlák, 
szerződések alátámasztják a 
3F modell fejlesztése 
érdekében felmerült 
kiadásokat. 

2. A társaság vezérigazgatója a 
könyvvizsgálat során 
kikérdezésre került a 
jövőbeni célokkal, tervekkel, 
vállalkozás folytatására való 
képességgel kapcsolódóan. A 
jövőbeni célokkal - 
tevékenység IT szektor 
irányú eltolódása - 
kapcsolatos dokumentumok 
is áttekintésre kerültek. 

 

 

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a CyBERG Corp. Nyrt. 2019. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős 

az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival 
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összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” 

szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti 

jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-

e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy 

tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a 

következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, 

kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a 

számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, 

valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.   

Véleményünk szerint a CyBERG Corp. Nyrt. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges 

vonatkozásban összhangban van a CyBERG Corp. Nyrt. 2019. évi éves beszámolójával és a 

számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír 

elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a 

tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet 

a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő 

lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.  

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell 

kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a 

vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek 

alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő 

bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 

Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges 

hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha 

ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a 

felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 

megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.  

Továbbá: 

 Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére 
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alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 

bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás 

állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás 

magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 

hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények 

között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára 

vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás 

folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 

könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan 

eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a 

Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a 

következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói 

jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó 

közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell 

véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig 

megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek 

azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

 Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a 

könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 

beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk 

azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 
 Budapest, 2020. április 30. 
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