
FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES 

A Bács-Szakma Szakképzés- fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznii Zártkörüen 
Müködô Részvénytársaság Tulajdonosainak 

Elvégeztem a Bács-Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit Közhasznit ZRT, 
6500 Baja, Március 15. sétány 4., adószáma:14470451-2-03, cégjegyzek száma: 03-10- 
100394) mellékelt 2015. évi 	eves beszámolójának a konyvvizsgálatát, amely eves 
beszámolóban a 2015. december 31-i fordulOnapra elkészItett mérlegben az eszközök és 
források egyezô végösszege : 494.242 eFt, azaz: Négyszázkilencvennegyezer-
kettôszáznegyvenkettô ezer forint. 

A vezetesfeleló'ssege az eves beszámolóért 

Az eves beszámolónak a szãmviteli torvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott 
általános szárnviteli elvek szerint történô elkészftése és valós bemutatása az Ugyvezetés 
felelôssege. Ez a felelôsseg magában foglaija az akár csalásból, akár hibából eredô, lényeges 
hibás állItásoktól mentes eves beszámoló eikészItése és valós bemutatása szempontjából 
releváns belsô ellenôrzés kialakItását, bevezetését és fenntartását; a megfelelô számviteli 
politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott korulmények közOtt ésszerü 
számviteli becslések elkészitését. 

A konyvvizsgalofelelôssége 

A konyvvizsgálo felelôssége az eves beszámoló véleményezése az elvégzett konyvvizsgálat 
alapján.. A konyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardok és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - torvények és egyeb jogszabáiyok 
alapján hajtottarn végre. A fentiek megkovetelik, hogy megfeieljUnk bizonyos etikai 
kovetelményeknek, valamint hogy a konyvvizsgalatot ügy tervezzük meg és vegezzuk el, 
hogy kellô bizonyosságot szerezzUnk arról, hogy az eves beszámoló nem tartalmaz lényeges 
hibás állItásokat. 

A konyvvizsgálat magában foglaija olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 
konyvvizsgálati bizonyltékot szerezni az 	eves beszámoióban szerepiô osszegekrôl. Az 
eljárások, beleértve az eves beszámoló akár csaiásból, akár hibábOi credo, lényeges hibãs 
áliItásai kockázatának felmérését is, a konyvvizsgáló megItélésétOi fiiggnek. A kockázatok 
ilyen felmérésekor a konyvvizsgáló az eves beszámoló ügyvezetés általi elkészItése és valós 
bemutatása szempontjából reieváns belsO ellenOrzést azért mérlegeli, hogy olyan 
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott korulmények kOzött 
megfeieiOek, de nem azért, hogy a vállalkozás beisO eilenOrzésének hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt mondjon. A konyvvizsgáiat magában foglaija továbbá az alkalmazott 
számviteli alapelvek megfelelOségenek és az Ugyvezetés számviteli becslései esszerüségének, 
valamint az eves beszárnoló átfogó bemutatásának értékeiését is. 

MeggyOzOdésern, bogy a megszerzett konyvvizsgálati bizonylték elegendO és megfelelO 
aiapot nyüjt konyvvizsgáiói záradékom megadásához. 



Zaradek 

A konyvvizsgalat soran a Bacs-Szakma Szakkepzesi-fejlesztesi es Szervezesi Non-profit 
Kozhasznu ZRT 2015. evi eves beszamolojat, annak reszeit es teteleit, azok konyvelesi es 
bizonylati alatamasztasat az ervenyes nemzeti konyvvizsgalati standardokban foglaltak szerint 
felulvizsgaltam, es ennek alapjan elegendo es megfelelo bizonyossagot szereztem arrol, hogy 
az eves beszamolot a szamviteli torvenyben foglaltak es az altalanos szamviteli elvek szerint 
keszitettek el. Velemenyem szerint az eves beszamolo a Bacs-Szakma Szakkepzesi-
fejlesztesi es Szervezesi Non-profit Kozhasznu ZRT 2015. december 31-en fennallo vagyoni, 
penzugyi es jovedelmi helyzeterol megbizhato es valos kepet ad. 
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