Független Kön}'Wizsgálói Jelentés
küatódunának
A Trársasága SzabadságjokokéÍt
Elvégezttik a Tá$aság a SzabadságjokokéÍtmellékelt 2010. évi közhaszrrú egyéb szervezet
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Zóradek
A könwvizsgáIat soIán a Társaság a szabadságjokokéItktiáasznú egyébszewezet egyszeriísített
évesbesziÍnolóját,annak lészeit éstételeit,azok könyvelési ésbizonylati alátámasztásátaz érvényes
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