
Független Kön}'Wizsgálói Jelentés
A Trársaság a SzabadságjokokéÍt küatódunának

Elvégezttik a Tá$aság a SzabadságjokokéÍt mellékelt 2010. évi közhaszrrú egyéb szervezet
egys;eúsített éves beszámolójanak kőq'wizsgálatát, ame1y egyszeÍÍisít€tt éves beszámoló á1l a 2010.
decembo 3l-i fordulónapra elkészített méIlegből - melÉen az eszközók és follások €gyező
végösszege 99.162 eFt' az alaptevékenységből származó táIgyévi efedmény 2.089 cFt tryeleség -

és az ezen időponttal végződő évre voÍatkozó közhasznú eledménykimutatásból, valamint taÍtaimazza
a Köáasznúsági j elentést'

Á vezetés Íeleliisséqe az eg)szeiísítetí éyes beszdmolóé|t
Az egyszerűsített éves beszámolónak a szímviteli tö ényben (kiegészítve az egyét] szervezeteke
voÍatkozó 2z4l2o0o. KománFendel€ttel) fog1altak és a Magyaronzágon elfogadott általános
szímviteli elvek sze nt történő elkészítése és valós bemutatása a vezetés felelőssége' Ez a felelősség
magában foglalja az akáI csalásból, akrár hibából ercdő, lényeges híbás állításoktól mentes
egyizerűsített éves beszímoiojának elkészítése és valós bemutatasa szempontjából releváns belső
eiienőrzés kialakítását, bevezetését és feruItartását; a megfelelő sámviieli politika kválasáását és
alkalmazását. valamini az adott körülmények ktizött ésszerű számviteli becslések elkészítését.

Á k ö nlwízs g á l ó Íe lel ős s ég e
A mi felelósségfurk az egyszenísített év€s beszámoló véleményezése az elvégzett könywizsgálat
alapján' A kön}.vYizsgálatot a magyar Nemzeti Kön}.wizsgáIati stáÍdaÍdok és a kőn}'wizsgálaía
vonatkozó - Magyalországon érvényes _ töryények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk vége' A
fentiek megkővetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a
köry'wizsgáhtot úgy tewezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzüÍik arról, hogy
az egyszeríísített éves beszimoló nem taÍtalÍnaz lényeges hibás állításokat'
A könF.vizsgálat magában foglalja olyan eljárások vé8lehajtását' amelyek célja könywizsgálati
bizoÍyitékot szelezni az egyszerűsített éves beszámolóban szeÍeplő összegekől é5 kö77étételekről' A
kiválasáott eÜárások, beleértve az egyszenisített éves beszámoló akár csalásból, akir hibából eledő'
lényeges hibás állításai kockizatának felmérését is, a kön1wvizsgáló megítélésétől ftiggn€k' A
koclózatok ilyen felmérésekor a kön}'wizsgáló az egyszerűsített éves beszrámoló ügyvez€tés általi
elkészítese és valós bemutaLísa szempontjábólleleváns be1ső ellenőrzést azéIt mérlegcli, hogy olyan
kön}'Vvizsgálati eljfuásokat te ezzen meg, amelyek az adott körü]mények között megfelelőek, de nem
aáÍt, hogy a szervezet belső ellenóÍzésének hatékonyságfua vonatkozóan vélemén}t mondjon' A
könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott szaÍnviteli alapelvek megfelelőségének és az
üg}./ezetés számüteli becslései ésszeruségének, valamiüt az egyszerűsített éves beszámoló átfogó
bemutatáSának értékelését is' Meggyőződésünk' hogy a megszeÍzett kön1'wizsgáiati bizonlték
elegendö és megfelelő alapot nÉjt könwvizsgálói zfuadékunk (véleményünk) megadásához'

Zóradek
A könwvizsgáIat soIán a Társaság a szabadságjokokéIt ktiáasznú egyéb szewezet egyszeriísített
éves besziÍnolóját, annak lészeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes
nemzeti könwvizsgálati standaÍdokban foglaltak sze nt felülvizsgáltuk' és ennek alapján el€gendő és
megfelelő bizonyosságot szeleztiink aIIól, hogy az egyszerűsített éves beszámo]ót a számviteli
töryényb€n foglaltak és az áIt^Iámos számviteli e1vek szerint készítették el' Vélemé,1liink szefitlt dz

eg)szeÍíísítetÍ eves beszámoló a TdÍs(,s|íg a szabadsligiokokefi 2010. december 31-én fennálló
v4gyo11i, pé,,ziigi és jö,edelmi hel!\.eÉ|a meghízhaüó és vűlós képet ad'

t 126 Büdapest' Kiss János altb. utca 27'


