
FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES 

A Bács-Szakrna Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkeclöen Käzhaszniii 
Zártkörflen Mflködô Részvénytársaság Tulajdonosainak 

Elvégeztem a Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedôen 
Közhasznü ZRT, 6000 Kecskernét, Deák ter 3., adószáma: 14470451-2-03, cégjegyzek száma: 
03-10-100394) mellékelt 2012. évi eves beszárnolójának a konyvvizsgalatát, amely eves 
beszámolóban a 2012. december 31-i fordulónapra elkészItett rnerlegben az eszközök és 
források egyezô végösszege: 659.855 eFt, azaz:Hatszázhatvanezer-nyolcvanhétezer forint. 

A veze1ésfelelósége az eves beszárnolóért 

Az eves beszárno!Onak a számviteli torvényben foglaltak és a Magyarorszagon elfogadott 
általános számviteli elvek szerint történô elkészItése és valOs bemutatása az ugyvezetés 
felelössége. Ez a felelôsség magában foglaija az akár csalásból, akár hibából eredô, lényeges 
hibás állItásoktól mentes eves beszámoló elkészitése és valOs bemutatása szempontjából 
releváns belsô ellenôrzés kialakItását, bevezetését és fenntartását; a megfelelô számviteli 
politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott korUlmények között ésszerü 
számviteli becslések elkészItését. 

A konyvvizsgálóJèleló'ssége 

A konyvvizsgálo felelôssége az eves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat 
alapján.. A konyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Koriyvvizsgálati Standardok és a 
konyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - torvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottam végre. A fentiek megkovetelik, hogy rnegfeleljunk bizonyos etikai 
kovetelményeknek, valamint hogy a konyvvizsgálatot (igy tervezzük meg és vegezzuk el, 
hogy ke!Iô bizonyosságot szerezzUnk arról, hogy az eves beszámoló nem tartalmaz Ienyeges 
hibás állItásokat. 

A könyvvizsgálat magaban foglaija olyan eljárások vegrehajtását, amelyek célja 
konyvvizsgálati bizonyItékot szerezni az 	eves beszámolóban szereplô osszegekrôl. Az 
eljárások, beleértve az eves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredö, lenyeges hibás 
állItãsai kockázatának felmérését is, a konyvvizsgálo megItélésétôl fliggnek. A kockázatok 
ilyen felmérésekor a konyvvizsgálO az eves beszámoló ugyvezetés általi elkészftése és valós 
bemutatása szempontjából releváns belsô ellenôrzést azért mérlegeli, hogy olyan 
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott korulmények között 
rnegfelelãek, de nem azért, hogy a vállalkozás belsô ellenôrzésének hatékonyságára 
vonatkozóan vélernényt mondjon. A konyvvizsgálat magában foglaija továbbá az alkalmazott 
számviteli alapelvek megfelelôségének és az Ugyvezetés számviteli becslései ésszerüségenek, 
valamint az eves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. 

Meggyôzódésem, hogy a megszerzett konyvvizsgálati bizonyIték elegendô és megfelelô 
alapot nyüjt konyvvizsgáloi záradékoni megadásához. 



Záradék 

A könyvvizsgdlat során a Bács-Szakrna Szakképzési-fejlesztési és Szervezési Non-profit 
Kieme!kedôen Közhasznü ZRT 2012. évi eves beszámo!óját, annak részeit és tételeit, azok 
konyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti konyvvizsgálati standardokban 
foglaltak szerint fe!ulvizsgáltam, és ennek alapján elegendô és megfelelô bizonyosságot 
szereztem arról, hogy az eves beszámolót a számviteli torvényben foglaltak és az általános 
számviteli elvek szerint készItették el. Véleményem szerint az eves beszámoló a Bács-
Szakma Szakképzési-fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedôen Közhasznü ZRT 
2012. december 31-en fennál!ó vagyoni, pénzugyi es jövedelmi helyzetéröl megbIzható és 
valós képet ad. 
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