
t
Függet|en Könywizsgá|ói JeIentés

A Társaság a szabadságjogoké.t KözhasznÚ Egy6sü|ettagjainak

E|Végeztük a Társáság a szabadságjogokélt Közhasznú EgyesÜ|ét me||éke|t 2012. évj közhasznú egyéb
szeÍvezet egyszerÚsÍbtt beszámo|ójának' és közhasznÚsági me||ék|etének könywizsgáIatát. A baszámo|ó a
2012. docBmber 31-i fordu|ónapía elkészítelt méíegbó| _ me|yben az eszközök és forÉsok egyező
végösszege 153.í60 eFt' a közhasznú tovékénységébó| származó tárgyévl eredmény 2.8l5 oFt nyereEég .
és az ezen időpont|a| végződó éVre Vonatkozó közhasznú eredmény.kimutatásbó| á||' Va|amint taÍtalmaza a
közhasznúsági mel|ékletet'

A v ezetés tel e I ős s ég e az e ws z e r tl s ített b es zá m o I óé |t
A beszámo|ónak a számvite|i töÍVényben, kiegészítve az egyéb szeNezetekre vonaÍkozó 22412000'
Kormányrendelette|' és az egyesü|ési jogró|' a kózhasznú jogá||ásró|' Va|aminla civ;l szeÍVezetek működéséÍő|és
támogatasáÍó| szó|ó 2011' évi CD(XV töfuényben (civi| tV') fogla|tak és a Magyarországon e|fogádott á|ta|ános
számvite|ie|vek szeÍintlör|énó elkészítése és Vatós bemutatása a vezetés fele|óssége' Ez a fe|elősség magában
íog|a|ia az akáÍ csa|ásból' akár h.bából ered6' |ényeges hibás á||Ílásoktó| menles egyszerűsített éves
beszámo|ójának e|készítése és va|ós bemutatása szemponljábó| releváns be|ső e|lenőrzés kia|akltását'
bevezetését és íenntartásái| a megfe|ető számvjteli po|ilika kivá|asztását és alka|mazását' Va|aminl az adotl
köÍülmények k.'zött ésszertj számvite|i becs|ések e|készliését'

A könwizsgáló felelőssége
A miÍele|ósségünk a közhasznú egyszeÍűsített beszámoló vé|eményezése az e|végzeit könwvizsgálat alapján. A
könywizsgálatot a magyar Nemzeti KönF.r'izsgá|ati standaÍdok es a könywizsgá|atra vonatkozó -
Magyarországon éruényes _ töNény€k és egyéb jogszabá|yok a|apján hájtottuk Végre. A fentiek megkövete|ik,
hogy megfe|e|jünk bizonyos etikai követe|ményekn€k, va|amint' hogy a kön}^'Vizsgá|atot úgy iervezzÜk meg és
végezzük e|' hogy ke||ő bizonyosságot szerezzünk arló|, hogy az egyszerÚs'lett éVes beszámo|ó nem taÍta|maz
lényeges hibás á||ításokat.
A könywizsgá|at magábán fog|a|ja o|yan e|jáÉsok Végrehajtását' ame|yek célja kön}./vizsgá|ati b;zonyítékoi
szeÍezni az egyszeÍ(jsített beszámo|óban szeÍep|ő összegekrő| és közzététe|ekrő|' A kivá|asztott e|jáíások,
be|eéí1ve az egyszeúsített beszámo|ó akáÍ csalásbó|, akár hibábó| er€dő, lényeges hibás ál|Íiásai kockázalának
fe|mérését is, a könyvvizsgá|ó megíté|ésétó| függnek' A kockazalok i|yén íé|mérésekoÍ a könyvvizsgá|ó az
egyszeÍúsiÍeti beszámo|ó ügyvozetés álta|i e|készltése és va|ós bemutatása szemponljábó| re|eváns be|só
e|lenőEést azéÍt méÍ|egeli' hogy o|yan kÖnywizsgá|ati e|járásokat tervezzen meg' ame|yek az adott körülmények
közótt megfe|elóek, de nem azért' hogy a szeNezet be|só e|lenózésének hatékonyságára Vonatkozóan
VéleménÍ mondjon. A könyvvizsgátat magában fog|alja továbbá az a|kalmazoti számvite|i a|apelvek
megfe|e|óségének és az üg},vezetés számvite|i becs|ése; éssze.űségének, va|amint az egyszerÜsítelt beszámo|ó
átfogó bemulatásánák értókelését is. l,,leggyözódésÚnk' hogy a megszerzett könywizsgáati bizonyíték e|egendó
és megfule|ó a|apot nyújt kön}vvizsgálói záradékunk (vé|eményünk) megadásához.

záíadék
A könywizsgálai során a Társaság a szabadságjogoké.t közhasznú egyéb szeNezet egyszerúsí{ett
beszámo|óját' annak Iészeit és téte|eit, azok könyvelési és bizony|ati alátámasztását az érvényes nemzeti
könywizsgála1i standardokban fogla|tak szeÍint felü|vizsgá|tuk' és ennek a|apján e|egendó és megfe|eló
bizonyosságot szereztünk aÍól, hogy az egyszerűsíletl beszámo|ót a számvite|i töÍvényben fog|attak és az
á|ta|ános számvite|i e|vek szerint készítették el. véIeményíjnk szerínt az egyéb szervezet egyszeríjsítea
beszáÍnolója es a közhasznúsági melhékle(e a TáÍsaság a szabadságjogokért 2012. decembeÍ 31én
lenná|ló vagyoní, pénzügyi és jövedelmi helyzeteÍől m€gbízhato és valós képet ac!'

Ewé b ie Ie nÉsÍér€'l i köbl ezetb é g a köz h a sz n ú s á gi m el l ékl etről

E|Vegeáük á Társaság a szabadságjogokéÍ me||éke|i2012. éVi közhasznúsági mellék|gtének vizsgá|atát'
A vezetés íe|elős a köáasznúsági mel|éklet számvite|i töfuényben' civi| tÓÍvényben fog|a|takka| és a
l\.4agyarorságon e|fogadott á|ta|ános számvite|i e|Vekke| tsszhangban történó e|készitéséért. A mi feleltjsségÜnk a
közhasznúsági me||ék|et és az ugyanazon évre \onatkozó egyszeÍtlsitett besámo|ó összhangjának megíté|ése' A
köáasznúsági me||ék|ette| kapcso|álos munkánk a jelentes és az egyszerüsítetl beszámo|ó összhangjának
megíte|esére kor|átozódott és nem tartalmaáa egyéb' a Társaság nem auditált számviie|i nyi|Vániadásaibó|
levezetett információk áttekintésót'

Vé|eménytink széíint a Társaság a szabadságjogokéÉ Egygso|ot 2012. évi közhasznúság| me||ék|ete a2
Egy6sü|et 20í2. évi egyszeíisített beszámo|ólának adataiva| összhangban van.
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