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Elvégeztem a Fovárosi Bíróságnál 151. sorszám alatt bejegyzetÍ, 113'1 Budapest, Pozsonyi ilt 14'IIl9. szám alatti
székhelyÍ Autonómia A|apítvány (a továbbiakban Alapítvány) mellékelt 2013. évi egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének könyvvízsgálatát (a továbbiakban
beszámoló). A beszámoló a 2013. december 3l -i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és
források egyező végösszege 127.467 EF| a tárgyévi közhasznú eredmény 284 EFt nyereség -, és az ezen
időponttal végződő éwe vonatko ző közhasmtl eredménykimutatásbóI á11.
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A beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számvitelí elvek
szerint történő elkészítése és valós bemutatása az igyvezetés felelőssége. Ez a felelílsség magában foglal1a az
akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése és valós bemutatása
szempontjából releváns belso ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenrrtartását; a megfelelő számviteli politika
kiválasáását és alkalmazását, valamint az adott köriilmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.
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Az én felelősségem a beszámoló véleményezése az elvégzelt könyvvizsgálat alapjátt, valamint az uzIetijelentés
és a beszámoló Összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok és
a könywizsgálatra vonatkoző - Magyarországon érvényes * törvények és egyéb jogszabályok a|apján hajtottam
végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a
könywizsgálatot úgy tetvezzem meg és végezzem el, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy a
beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könywizsgáIati bizonyítékot
szerezni a beszámolóban szerep|ő összegekről és közzétételekről. A kiválasáott eljárások, beleértve a beszámoló
akár csalásból, akár hibábóI eredő, lényeges hibás állításai kockázatátak felmérését is' a könywizsgálő
megítélésétől fiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könywizsgáló a beszámoló ügyvezetés áItali
elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőruést azért mérlegeli, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat teryezzen meg, amelyek az adoÍt körülmények között megfelelőek, de tem azérL,
hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat
magában foglalja továbbá' hogy a könyvvezetés megfelel az alkalmazott Számviteli alapelvek megfelelőségének,
és azigyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint a beszámoló átfogó bemutatásinak ér1ékelését is.

Meggyőződésem' hogy a megszerzett könyvvizsgáIati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyujt
könywizs gá1 ői zár adék me gadás ához.



Zúradtik {t,ó!eméry;

A könywizsgálat során az AUTONoMIA ALAPÍTVÁNY egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolóját,
annak részeit és tételeit, azok konyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könywizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam' Ennek alap1án elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem
anól, hogy a beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az áItalános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményem szerint a beszámoló az AUTONoMIA ALAPÍTVÁNY 2013. december 3l-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
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