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Függet|enKönywizsgá|ói JeIentés

A Társasága szabadságjogoké.t
KözhasznÚ Egy6sü|ettagjainak
E|Végeztük
a Társáság a szabadságjogokélt
Közhasznú EgyesÜ|étme||éke|t
2012. évj közhasznúegyéb
szeÍvezetegyszerÚsÍbttbeszámo|ójának'és közhasznÚságime||ék|etének
könywizsgáIatát.A baszámo|óa
2012. docBmber31-i fordu|ónapíaelkészíteltméíegbó|_ me|ybenaz eszközök és forÉsok egyező
végösszege153.í60eFt' a közhasznútovékénységébó|
származó tárgyévleredmény2.8l5 oFt nyereEég.
és az ezen időpont|a|
végződóéVreVonatkozóközhasznúeredmény.kimutatásbó|
á||'Va|aminttaÍtalmazaa
közhasznúsági mel|ékletet'
A v ezetésteleIős s ége az ews z ertls ítettb eszá moIóé|t
A beszámo|ónaka számvite|i töÍVényben,kiegészítveaz egyéb szeNezetekre vonaÍkozó22412000'
jogró|'a kózhasznú
jogá||ásró|'
Kormányrendelette|'
ésaz egyesü|ési
Va|aminlaciv;lszeÍVezetek
működéséÍő|és
támogatasáÍó|
szó|ó 2011' éviCD(XV töfuényben(civi|tV')fogla|takés a Magyarországon
e|fogádott
á|ta|ános
számvite|ie|vek
szeÍintlör|énó
elkészítése
ésVatósbemutatása
a vezetésfele|óssége'
Ez a fe|elősség
magában
íog|a|iaaz akáÍ csa|ásból' akár h.bából ered6' |ényegeshibás á||Ílásoktó|
menles egyszerűsített
éves
beszámo|ójánake|készítése
és va|ós bemutatásaszemponljábó|releváns be|ső e|lenőrzéskia|akltását'
bevezetését
és íenntartásái|
a megfe|etőszámvjtelipo|ilikakivá|asztásátés alka|mazását'Va|aminlaz adotl
köÍülmények
k.'zött ésszertj
számvite|ibecs|ések
e|készliését'
A könwizsgáló
felelőssége
A miÍele|ósségünk
a közhasznúegyszeÍűsített
beszámolóvé|eményezése
az e|végzeit
könwvizsgálatalapján.A
könywizsgálatot a magyar Nemzeti KönF.r'izsgá|atistandaÍdokes a könywizsgá|atra vonatkozó _ töNény€ k és egyébjogszabá|yok
Magyarországon
éruényes
a|apjánhájtottukVégre.A fentiekmegkövete|ik,
hogy megfe|e|jünk
bizonyosetikaikövete|ményekn€ kva|amint'
,
hogy a kön}^'Vizsgá|atot
úgyiervezzÜkmeg és
végezzüke|' hogyke||őbizonyosságot
szerezzünkarló|,hogyaz egyszerÚs'lettéVesbeszámo|ónemtaÍta|maz
lényeges
hibásá||ításokat.
A könywizsgá|atmagábánfog|a|jao|yane|jáÉsokVégrehajtását'
ame|yekcéljakön}./vizsgá|ati
b;zonyítékoi
szeÍezniaz egyszeÍ(jsített
beszámo|óbanszeÍep|őösszegekrő| és közzététe|ekrő|'
A kivá|asztotte|jáíások,
be|eéí1ve
az egyszeúsített
beszámo|óakáÍcsalásbó|,akár hibábó|er€ d ő, lényegeshibásál|Íiásaikockázalának
fe|mérését
is, a könyvvizsgá|ómegíté|ésétó|
függnek'A kockazaloki|yéníé|mérésekoÍ
a könyvvizsgá|óaz
egyszeÍúsiÍeti
beszámo|óügyvozetésálta|i e|készltése
és va|ós bemutatásaszemponljábó|re|evánsbe|só
e|lenőEést
azéÍt
méÍ|egeli'
hogyo|yankÖnywizsgá|ati
e|járásokat
tervezzenmeg'ame|yekaz adottkörülmények
közótt megfe|elóek,de nem azért'hogy a szeNezet be|só e|lenózésénekhatékonyságára
Vonatkozóan
VéleménÍmondjon.A könyvvizsgátat magában fog|aljatovábbá az a|kalmazotiszámvite|i a|apelvek
megfe|e|óségének
ésaz üg},vezetés
számvite|ibecs|ése;
va|amintaz egyszerÜsítelt
éssze.űségének,
beszámo|ó
átfogóbemulatásánák
értókelését
is. l,,leggyözódésÚnk'
hogya megszerzett
könywizsgáati bizonyíték
e|egendó
ésmegfule|ó
a|apotnyújtkön}vvizsgálóizáradékunk
(vé|eményünk)
megadásához.
záíadék
A könywizsgálai során a Társaság a szabadságjogoké.tközhasznú egyéb szeNezet egyszerúsí{ett
beszámo|óját'annak Iészeités téte|eit,
azok könyvelésiés bizony|atialátámasztásátaz érvényes
nemzeti
könywizsgála1istandardokbanfogla|takszeÍintfelü|vizsgá|tuk'
és ennek a|apján e|egendó és megfe|eló
bizonyosságotszereztünkaÍól, hogy az egyszerűsíletl
beszámo|óta számvite|itöÍvényben
fog|attakés az
á|ta|ános számvite|i e|vek szerint készítették
el. véIeményíjnkszerínt az egyéb szervezet egyszeríjsítea
beszáÍnolója es a közhasznúsági melhékle(ea TáÍsaság a szabadságjogokért 2012. decembeÍ 31én
lenná|ló vagyoní,pénzügyi ésjövedelmi helyzeteÍől m€gbízhato és valós képetac!'
Ewé b ie IenÉsÍér€i'lköbl ezetb ég a köz hasz nús ági mell ékletről
E|Vegeáüká Társasága szabadságjogokéÍ
me||éke|i2012.
mellék|gtének
vizsgá|atát'
éViközhasznúsági
A vezetésíe|elős a köáasznúsági mel|ékletszámvite|itöfuényben'civi| tÓÍvénybenfog|a|takka|
és a
l\.4agyarorságon
e|fogadott
á|ta|ános
számvite|i
e|Vekke|
tsszhangbantörténóe|készitéséért.
A mi feleltjsségÜnk
a
közhasznúsági
me||ék|et
ésaz ugyanazonévre\onatkozóegyszeÍtlsitett
besámo|ó összhangjánakmegíté|ése'
A
köáasznúsági me||ék|ette|
kapcso|álosmunkánka jelentesés az egyszerüsítetl
beszámo|óösszhangjának
megíte|esére
kor|átozódottés nem tartalmaáa egyéb' a Társaság nem auditált számviie|i nyi|Vániadásaibó|
levezetettinformációkáttekintésót'
Vé|eménytink
széíinta Társaság a szabadságjogokéÉ
Egygso|ot2012.évi közhasznúság|me||ék|ete
a2
Egy6sü|et20í2.éviegyszeíisítettbeszámo|ólánakadataiva|összhangban van.
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