
Független könylvizsgálói j elentés

A TWIST oLIvER ALAPÍTVÁNy kuratóriumának

Az egyszerűsített óves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük a TWIST oLIvER ALAPITVANY (a vizsgált szewezet) mellékelt
2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könywizsgá|atát, amely egyszerűsített
éves beszámoló a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből _ melyben
az eszkozök és források egyező végösszege 79.521 eFt, a mérleg szerinti eredmény
-1.789 eFt veszteség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó

eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az
e gyéb magy ar áző informác i ókat tartalm aző közhasznús ági me l lékl etb ől á1l.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős aZ egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli tcirvényben
foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az
olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart althoz, hogy lehetővé
váIjon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése
könywizsgálatunk alapjén. Könywizsgálatunkat a magya;r Nemzeti Könpvizsgálati
Standardokkal összhangban hajtottuk végre. F'zek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljtink az etikai követelményeknek, valamint hogy a könywizsgálatot tlgy
tewezzúk meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzink arcőL,bogy az
egyszenísített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizs gáIati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő
összegekről és kozzétételekről. A kiválasztott el1árások, beleértve az egyszerűsített
éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai
kockázatainak felmérését is, a könywizsgáló megítélésétől fiiggnek. A kockázatok
ilyen felmérésekor a könylvizsgáIő az egyszenisített éves beszámoló gazdálkodő
egység általi elkészítése és valós bemutatása Szempontjából releváns belső kontrollt
azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tewezzen meg' amelyek az
adott körülmények kc}zött megfelelőek, de nem azéfi, hogy a gazdáIkodó egység belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat
magában foglalja továbbá, az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a
vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszer{isített
éves beszámoló átfogó prezentáIásának értékelését is.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könywizsgáIati bizonyíték elegendő és

me gfe l el ő al ap ot nyúj t könyr,vizs gá1ó i vél emónyünk me gadáséútoz.



Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbizható és valós képet ad a
gazdálkodő TWIST DLIWR ALAPÍTVÁNY 2014. december 3l_én fennálló vagyoni
és pénzigyi helyzetérőL, valamint aZ ezen időponttal végződő évre vonatkozó
j övedelmi hely zetér ől a számv iteli törvényb en fo glaltakkal ö s szhangb an.

Budapest, 2015. április 26.
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