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Fiiggetlen kön1.l.vizsgálói jelentés
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TwIsT oLIvER ALAPÍTVÁNY kuratóriumának

Áz egysz€rűsített éves beszámolóról készült j€lentés
Eh'égeztük a TwIsT oLIvER ALAPITVANY (a r'izsgált szervczet) mel1ékclt
20l2. é\'i egyszerűsített éves bcszánolójának a ktinyvvizsgálatát' amely eByszerűsí1ett
éves beszámoló a 2012' december 31-i ibrdulónapra elkészítcttrnérlegből melvben
az eszköZök és Íbmások egyező végösszege 79'825eFt' a mérlcg szerinti eredmény

eFt

nyereség
' és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
elednénykimutatásból. valamint a szán\'iteli politika meghatározó e]crrrcit éS aZ
egyéb nagyaláZó infolmációkat taflalmazó köZhasznúsá8i mel1ékletbő1 á1l'

'1.708

A vezetés felelősség€ az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezctés felelős az egyszerűsítetl éves beszámolónak a szám\'iteli töl1ényben
foglaltak}al összhangban tör1énő elkószítésééItés valós benutatásáéfi. Valamint a7
olyan belső kontlollokéIt' amelyeket a vezetéS szükségesnek taft ahhoZ. hogy lehctőr'é
váijon az akár csalásból, akáI hibából eredő lényeges hibás állításoktól mcntes
egyszerűsített éves besZámoló elkészítése'

A könyvvizsgáló felelőssége

A rrri felelóSségilnt ,az

e8yszeúsített éves beszámoló vé]eményczése
kön}n\ izsgálalunk alapján. Kön.n r'izsgálatunkat a magyal Nenzcti Kön)n'izsgálati
Standardokkai összhangban hajtottuk végre' Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfelel.jünk aZ etikai követelményeknek' valamint hogy a könywizsgálatot úg)'

tcrvezziik meg és hajtsuk végre, hog.v kellő bizonyosságot s7erezzuÍk anól. hogy aZ
egyszeúsítettéves beszámoló mentes-e a lényeges hibás á1lításoktól.
A kön}nvizsgálat magában fogla|a olyan el.járások véBrehajtását. amelyek cólja
kön}.v\'izsgálati bizonyítékot szerezni az egyszelúsítettéves b"-szánolóban szcrepló
összegekől és köZzétételekől. A kiválasztott eljárások, bclcéfive aZ egyszelúsített
éves bcszámoló akár csalásból, akár hibából eredő. lén'vcges hjbáS állításai
kockáZatainak 1'elméIésétis. a könywizsgáló megítélésétőlliiggnek. A kockázatok
ilyen 1'elmérésekora köny\'vizsgáló aZ egyszcnisített éves beszánroló gazdálkodó
egység általi elkéSzítéseés valós bemutatása szerr-rpontjából relevárrs belső kontrollt
aZéfi mérlegeli. hogy olyan kön)nvizsgálati eljárásokat tervez7en n]eg' anel}'ek aZ
adott körülnények között megfelelő€k. de nem azért. hogy a gazdálkodó cgvség belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan vélemén}tmondjon' A kön1''r'r,izsgá1at
magában 1bglalja továbbá' az alkalnazott Szánviteli politikák neg1'elelőségónek és a
\'ezetés által kéSzítettszánYiteli becslések ésszerúségének,valarlint aZ eg)'szerűsített
éves beszánoló áttbgó plezentálásának éÍékelését
is.
MeggyőZódésünk, hog'v a nregszerzett könyvvizs8álati bizonyílékelegcndő és
megfelelő alapot nyújt könywizsgálói véleményünk megadásához'

Vélemény

/

Véleményi.lnk szerint az egyszerúsítettéves beszámoló megbíZható és valóS képet ad a
gazdálkodó TIVIST qLIWR AL4PÍTVÁNY 2oI2. december 31-én fennálló vag1'.oni
és pónzügyi helyzetéIő], vaiamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
.jövedelmi helyzetéről a számviteli töryényben foglaltakkal össáangban'
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