Gold-Bridge 95' Kft.
Szekhell: 1024 Budapesl. Ldvohtu u. 2Tel./Fax:316-0416

FUccETLEN K0rwwrzscAr,6r

Jrr,rNrrs

a Chrono Szdrmaztatott Nyiltv6gii Befektet6si
(1054 Budapest, Akad6mia u. 7-9.)

Alap

2015. 6vi lives beszdmol6jrir6l

A Chrono Sz6rmaztatott Nyiltvdgii Befektetdsi Alap tulajdonosai r€sz6re
Az 6ves besz6mol6rdl k6sziilt jelent6s
Elvdgeztiik a Chrono Sza.maztatott Nyiltvegil Befektetdsi Alap melldkelt 2015. 6vi dves besz6rnol6j6nak kiinywizsgalat6t, mely
6ves besz6mol6 a 2015. december 3l-i fordul6napm elk€szitett mdrlegbdl - melyben az eszkdzdk es forr6sok egyezo vdgdsszege
21.695eFt, a mdrleg sze nti eredmeny 6l8eFt vesztesdg - az ezen id6pontra vegzddo 6vre vonatkoz6 eredmenykimutatAsb6l ds a
sz6mviteli polirika meghatAroz6 elemeit €s az egydb magyarAz6 megjegyzdseket tartalmazd kiegdszit6 mellekletbol 6ll.

A vezet6s feleldss6ge az egysz€riisitett 6ves bgszfmol6€rt

Az 6ves beszrimol6nak a sz6mvitoli tdrvenyben foglaltak ds a Magyarorsz6gon clfogadott 6ltal6nos sz6mviteli elvek szerint
tiirtdn6 elkdszir€se €s val6s bemutatdsa az iigyvezetds feleldssdgc. Ez a f€lel6ssdg magAbal foglalja az akir csal6sb6l, ak6r
hibAb6l ered6, lenyeges hibAs 6llitesokt6l mentes penzilgyi kimutatesok elkdszitesc €s val6s bemutausa szempontj6b6l relevdns
bels6 ellen6rzds kialakit6sAt, bevezetesdt, fenntartdsAt, megfelel6 sz6mvitcli politika kiv6laszt6set 6s alkalmaz6s6t, valamint az
adott koriilmdnyek ktizdtt dsszeri sziilrnviteli becsldseket.

A kdnyvvizsgrl6

felel6ss6ge

A kdnywizsgal6 felel6ss€ge az 6ves besz6mol6 v6lemdnyezdse az elvdgzett konywizsg6lat alapjAn, valamint az iizletijelentds

6s

az dves beszamol6 iisszhangi6nak megitdldse.

A konywizsgAlatot a magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardok ds a ktinywizsg6latra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon drvdnyes
torvdnyek 6s egydb jogszabdlyok alapj6n hajtottuk vdgre. A fentiek megkdvetelik, ho$/ megfeleljiink bizonyos etikai

-

kdvetelmdnyeknek, valamint hogy a kijnyvvizsg6lat tervezdse 6s elvdgzdse rdvdn elegendii 6s megfelel6 bizonyitekot szerezzUnk
an6l, hogy az dves beszemol6 nem tartalmaz ldnyeges hibas Allitdsokat.

Az elvegzett kttnyvvizsgAlat mag6ban foglalta olyan elj6rAsok vdgrehajtasdt, amelyek cdlja kdnyvvizsgalati bizonyitdkot szerezni
az €ves besz6moldban szerepl6 6sszegekr6l 6s kdzzdtetelekr6l. A kiv6lasztott eljarAsok beledrtve az 6ves beszdmold akar
csalasbdl, aker tdveddsekb6l ered6, lenyeges hib6s 6llitasai kockazatanak felmdrdseit, a kdnyvvizsgdld megltdlds6t6l fflggnek. A
kockAzatok ilyen felmdresekor a kdnywizsg6ld az dves beszAmol6 alapkezel6 6ltali elkdszitdse 6s val6sbemutatdsa szempontjAb6l
relev6ns belsri ellen6rzdst azdn merlegeli, hogy olyan kdnyvvizsgelati elj6r6sokat teruezzen meg, amdryek M adott kortilmdnyek
kdzdtt megfelel6ek, de nem azdrt, hogy az alapkezel6 belsd €llenorzdsdnek hatdkonys6g6ra vonatkoz6an vdlemdnlt mondjon.

A

konyvvizsg6lat magAban foglalta to,tbbb' az alkalmazott szamviteli alapelvek ds az alapkezel6 ldnyegesebb becsleseinek,
valamint az dves beszamol6 Atfogd bemutatasanak dddkeldsdt is. Az iizletijelentdssel kapcsolatos munkank az iizletijelentds es
az dvgs besz6mol6 dsszhangj6nak megiteldsdre korl6tozddott 6s nem tartalmazta egydb, az Alap nem auditAlt sz6mviteli
nyilvAntaftAsaib6l levezetetr informacidk attekintdsdt. Meggy6z6ddsi.lnk, hogy a megszerzett kdnyvvizsgalati bizonyitek elegendo
ds megfelel6 alapot nyijt a kdnyvvizsgAldi zirad€k (v6lemdny) megadAsahoz.

ZdraddHVtlemdny:

A ki)ny

Befel<tetdsi Alap dves beszdmol6idt, annak raszeit ds tdteleit, azok
'izsgdtat sordn a Chrono SzArmaztatott Nyiltv'gii
kanyveltsi ds bizonylati alatdmasztdsat az inanyes nenEeti kiinyvrizsgalati standardokbah foglaltak szerint feliilvizsgAhuk ds
ennek alapjdn elegendd 6s negfelel1 bizonyossagot szetezttink arr6l, hogt az hes beszdmol1t a szdml)iteli fininyben foglaltak
ds az dltaldnos szimviteli ebek szeriat kdszitettdk el. Vilemdny nk szerint az dves beszdmol6 az Alap 2015. december 3l-dn
fenruill6 vagoni, pdnziig)i 6s jaNedelni helyzetlr'l negbizhaft es val6s Mpet ad. Az iizleti jelentds az dws beszdmol6 adotaival
van-

^sszhangban
Budapest, 2016. 6prilis 29.
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