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A T á n a s lí g a Sra b a dsn gj o8o ké |t K i'1'h fi szn ú S ze r vezeÍ. alapitóinak

E|végeztem a IASZ 2009. |recen1beÍ 31-i radu|ónap.a elkeszItem mel|€ge]rek . me|}ben az eszkilzók és

fonálok egyezó végösszege l22.140 eFt, a közhaszrU eredmeny 2.8l9 eFt lnyereseg).. Vá lmint az 2,,9'

evre 'onai[ozo erúmenykimuratesanak és kiegészitő m€llékletének vizsgálatát. melyeket a kózhasznú

szeNezet 2009- évi egiszerűsített éves beszámolója tarta]maz. Az eg}szerűsíteB éves beszámoló

e]készítése az iigyvezeils felelossége' A könyvvizsgáló felelóssége az egyszenjsített éves beszámo|ó

véleményezése az elvégzett könywizsgálat alapján-

A Tá.saság 2008. évi egyszertisített éves beszámolóját is könyvvizsgátt!m, amire 2009. márciüs 3l.-én

kelt ki'nyvvizsgá ló i j eten tés be n minősítés nélki]l' záradékot (véleményt) bocsátott ki.

A kt'nyvvizsgálatot a magyar Nemze1i Kónyvvizsgá|ati smndafdok és a könyvvizsgálalra vonatkozo .

uagyoio"'alon ervényeJ . torvények és egyéb jogszabályok alapján ha.jtottam Végre' A fentiek

erreiileben a'lronywizsgalat tervezése éS eIvégzése révén ke|]ó bizonyosságor kelI szeíeznem arÍó|' hogy

az egyszerűsített év€s b'eszámoló nem tarta|maz dnyeges hibis jl||Iaso|aÍ' A kön)\vLzs3a|at magában

Íbg|;|ja az esyszeÍűsített éves beszámoló tér}szamajt alatamdszto bizon)|alo| nirtaveElen alapu|ó

viisgálat,'t' Émetteti tafta|mazza az alkalmazott számvi|eli alapelvek és az ügyvezetes lényegesebb

becjéseinek' valarnint az egyszerűsített éves beSzámoló bemutatásának éíékelését' Meggyóződésem, hogy

munkánk megfe1e|ó alapot nyújt a könywizsgálóizáradék (vélemény) megadásához'

A könyvvizsgá]at során a Társaság egyszerüsíie!! éves beszámolóját. annak részeit és.téleleil. azok

ionyu"ie'i eí r'i.onyruri alátamaszt.'sai az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardokban

togűltat szerint feIijlvizssákam és ennek alapjJn e €gendo es meg|e eIo !l':119.':s".'':::111..1T:
hogy az egyszerűsíten éves beszámolót a mag)aÍ szamvite|i torven)ben tog|altal' es a Magya|orszagon

etfieaaotÍ-áltatános számvite1i eIvek szerint i;szitették e|' Véleményem Szerint az egy'ze.Íjsített éves

t,eiiinow a resz xozn,lszNÚ sZERyEZET 20Úl'' december j l'én fenná|ló vagyoni, pénzügyi és

i övedelmihe|yzetéről megbízható és valóS képet ad'
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