
Fiiggetlen könylvizsgír lói .j elentós

A TWIST OLIVEIi ALAI'ÍTVÁNy kuratóriunrának

Az egyszerűsített éves beszámolóról l<ósziilt jclcrrtós
Elvégeztük a TWIST oLIvEl{ ALAPÍTVÁNY (a vizsgált szeryezet) rncllól<clt
2013. óvi egyszerűsített éves beszárnoló.iánal< a könyvvizsgá\atát. arnely egyszertísítctt
óves beszámoló a 2013. decernber 31-i fbrdulónapra elkészített rnórlegből rrrclybcn
a'z esz.I<ozök és Í'orrások egyező végösszege 84.788 eFt, a rncrleg szcrinti ereclrr.lérr1,
5 19 eFt nyeresóg-, és aZ el'cl'| iclőponttal végz'ődő érrrc rzonatliozri
eredrnénykimutatásból' valarnint a szárnviteli politika meghatároz'ő elcrncit Ós a7'
eg)'ób magyaráző irrformációkat tartalrnazőkozhasznúsági mellé1<letből ál1.

A vezetés felelőssége 
^z 

egyszerűsítctt óves beszámolóórt
A vezetós felelős az egyszerűsítctt éves beszármolónak a szárnvitelli törvónybtlr'r
fbglaltakkal összlrangban történő elkeszítóséórt és valós bernutatásáórt. valarnint az
olyan ilelső kontrollokért' arnelyeket a vezetós sztiksógesnck tart ahhoz, hogy lchetőr,ó
r'áljon aZ akár csalásból, akár hibárból ercdő lérrycges lribás állításol<tól tnot-tlcs
egyszertisített éves beszárnoló elkószítése.

A könywizsgáló felelőssége
A rni felelősségünk aZ egyszcrűsített óves beszáunoió vÚlcrr'rÓnyczcsc
l<önywizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a mag\/ar Nernzeti l(önyvvizsgálali
Standardokkal összhangban ha.jtottuk végre. Ezek a standardok megkövetclil<. hoey
rncg1'ele|ünk az etikai követelrnónycknek. valamint hogy a kön'vvvizsgiilatot úg1.
tervezzük meg ós hajtsuk végre, hogy kellő bizorr1'osságot szerczzüirl< arról. hogv iiz
egyszerűsített éves beszárnoló ntentcs*c a 1ónyeges hibás eillításoktól'
A könyvvizsgálat magában Íbglalja olyan eljirrirsok vógrehajtirsát. arnelyclt cól.ia
könvvvizsgálati bizonyítókot szerezni az egyszerűsített óvcs beszámolóbirn szcrcplő
összegekről és kÓzzetételekről. A kiválasztott eliárások, beleór1ve aZ egyszcrűsítetl
óves beszámoló akár csalásból, akár hibából ercdtj, linycges hibárs irl1ítás;ri
kockázatainak f-elmérését is' a konyvvizsgáló megítélésótől lÜggnek. u\ i<oci<ázatoli
ilycn Íblrnérósekor a könyvvizsgálő a7. egyszerűsített óves beszirrnoló gaz<láll<oclti

egysóg általi elkészítósc ós valós bernutatása SzeÍnpontiából relcr'átns bclsi! i<.orrtrollt

az,crt mérlegeli, hogy olyan konyvvizsgáIati eljárásol<at tervezz'en meg. arrrcly'cl'. az
adott körülrnények között rnegfelelőek, de netrr azórt, hogy a gazdálkotió egvsc1g bcls(i
kontrolljának hatókorryságára vonatkozóan vélerncnyt ntondion' ,^ li(irl-vvr''izsgálat
magában Íbglalja továbbá, az alkalmazott sz.ámviteli politikák rncgf-elelősógónelt cis a
vezetés által készitett számviteli becslések ésszerűségónek, valamint a'z egys7.crűsítctt
éves beszámoló átÍbgó prezentálásának értókelésót is.
Meggyőződésünk, hogy a megszetzett könyvvizsgálati bizorryítck elcqcrrtl(j i's
m egfelel ő alap ot nyúj t könywizs gá1ó i vé 1 emónyürrl< rne ga clás iih oz'



Vólcmóny
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a
gazdáIkodő TWIST OLIVER ALAPÍTVÁNY 2OI3. december 31-ón fennálló vagyoni
és pénzügyi he|yzetéről, valamint aZ ezen időponttal végződő évre vonatkozó
j övedelmi bely zetér ő| a számv iteli törvényben fogl altakkal ös szhan gb an.
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