Független könywizsgálói
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oLIvER ALAPÍTVÁNy kuratóriumának

Elvégeztük a TWIST OLIVER ALAPÍTVÁNY mellékeIt 2OI1. évi egyszertisített éves
beszámolójának a könyvvizsgálatétt', amely egyszerűsített éves beszámoló a20lI. decenrber
31-i fordulőnapra elkészített mérlegből _ melyben az eszkozök és források egyező végösszeg
77,834 eFt, a mérleg szerinti eredmény -7,166 eFt veszteség -_, és az ezen idoponttal végződő
évre vonatkozó eredménykimutatásból' valamtnt a számviteli politika meghatározó elenreit és
az egyéb magyaúző információkat taftalmaző közhasznúsági jelentésből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A

vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben Íbglaltal<kal

és a

Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban törtérrő
elkészítéséért
és valós bemutatásáétL, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könywi

zsgá|ő felelőss

é

ge

A mi

felelősségünk az egyszenÍsített éves beszámoló véleményezésekörryvvizsgálatunk
alapján. Kön1wizsgálatunkat a magyaT Nemzeti Könywizsgálati Standardok és a
könywizsgálatta vonatkozó _ Magyarországon érvényes_ törvények és egyéb jogszabályclk
alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizor-ryos etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgáIatot úgy tervezzük meg és végezztik el,
hogy kellő bizonyosságot szetezzünk arról' hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-c a
lénye ge s h1b ás állítás októ l'

A

könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszánrolóbarr szcrcplő
összegekrőI és közzétételekről. A kiválasztott eljárások' beleér1ye aZ egyszerűsítet1 órles
beszámoló akár csalásból, akfu hibából eredő, lényeges hibás állításai kocl<ázatimak
felmérésétis, a könywizsgáló megítélésétőlfliggnek. A kockázatok ilyen felmérésekora
könywizsgáIő az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítéseés valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli' hogy olyall
könywizsgálati eljárásokat tervezzen ffieg, amelyek aZ adott körülrnérryek között
megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatókonyságára
vonatkozóan vélemén1.t mondjon. A könyvvizsgálat magában tbglalja továbbá, a7'
alka\mazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készítetfszáurviteli
becslések ésszerűségének,valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásárrak
érlékelésétis. Meggyőzodésünk, hogy a megszetzett könywizsgálati bizonyítók clegcnclő ós
megfelelő alapot nyújtanak könyvvizsgálrői záradékunk (véleményünk) megadásához.
1.

Záradék (vélemény)

A

könywizsgálat során a váLIalkozó egyszerűsített éves beszámolój át, annak részeit és
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényesnemzeti könywizsgálati
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk' és ennek aIapján elegendő és megfelelo
bizonyosságot szereztink arról, hogy aZ egyszerűsített éves beszámolót a számviteii
törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítettékel. Véleményünk
szerint az egyszeÍűsített éves beszámoló a váIIalkoző TWIST OLIVER ALAPÍTVÁNY
2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hglyzetérol megbízható és
valós képet ad.
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