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Az Access Global Selection Nyiltvdgil Befektetdsi Alap tulajdonosai rdszdre
Az 6ves beszAm01616l k6sziilt jelent6s
Elvegeztuk az Access Global Selection Nylltvdgii Befektetdsi Alap mell€kelt 2015. 6vi 6ves besz6mol6janak konyvvizsgd'latat,
mely dves besz6mol6 a 2015. december 3l-i iordul6napra elk€szitett mdrlegbiil melyben az eszkdz'k ds fondsok egrez6
az ezen id6pontra vdgzddd dvre vonatkoz6
vdgdsszege 39.983 eFt, a m6rleg szerinti eredmdny 4.580 eFt nyeresdg
eredm€nykimutatasb6l ds a szarnviteli politika meghat6roz6 elemeit ds az cgydb magyar6z6 megi€grzdseket tartalmaz6 kieg€szitti
melldkletb6l all.

-

-

A vezetds felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszlmol66rt
eves besz6mol6nak a sz6mviteli ttirvdnyben foglaltak es a Magyarorszagon elfogadott Altalanos sz6mviteli elvek szerint
tttrtdn6 elk€szitese ds val6s bemutat6sa az ttgyvezetds felellissdge. Ez a felel6ssdg mag6ban foglalja az akdr csal6sb6l, ak6r
hibab6l ered6, l€nyeges hib6s 5llit6sokt6l mentes penzugyi kimuhtAsok elkdszitdse 6s val6s bemutatAsa szempontjab6l relevdns
bels6 ellendrzds kialakit66at, bevezetCs€! fenntartasdt, megfelel6 szimviteli politika kiv6lasztas6t ds alkalmazasAt, valamint az
adott koriilmdnyek kozdtt dsszerii szimviteli becsldseket.

Az

A kdnywizs96l6 felel6$s0ge
A kdnyvvizsg6l6 feleldssdge az eves beszamold velemdnyezdse

az clvdgzett

kdnywizsg6lat alapj6n, valamint az iizletijelent€s

ds

az dves besz6mol6 dsszhangiAnak megitdl6se.

A kdnyvvizsg6latot a magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardok ds a kon).vvizsgelatm vonatkoz6 - Magyarorsziigol drvenyes
tdrvdnyek 6s egydb jogszab6lyok alapjdn hajtottuk v6gre. A fentiek megkdvetelik, hogy mcgfeleutnk bizonyos etikai
kiivetelmenyeknek, valamint hogy a kijnyvvizsg6lat tervezdse ds elvdgzese reven elegend6 ds megfelel6 bizonyitdkot szerezziink
arr6l, hog/ az 6ves besz6mol6 nem tartalmaz ldnyeges hibas allltasokat.

Az elvdgzett konywizsgelat magAban foglalta olyan elj6r6sok vdgehajt6s6t, amelyek cdlja kdnyvvizsg6lati bizonyltekot szerezni
az 6ves beszAmol6ban szerepl6 iisszegekdl ds kdzzetdtelekr6l. A kivalasztott elj6riisok, boledtve az dves beszimol6 aka{
csalasb6l, akAr tdved6sekbtil ered6, lenyeges hibAs ellitAsai kock6zat6nak felmdrdseit, a kdnywizsgil6 megitdlesdt6l ffiggnek. A
kockazatok ilyen felmdrdsekor a kdnyvvizsg6l6 az dves besz6mold alapkezel6 6ltali elkdszitdse es valdsb€mutatasa szempontjdbdl
relevans belsd ellenorzest azdrt mdrlegeli, ho$/ olyan kdnywizsg6lati eljA{dsokat tervezzen meg, anelyek az adott kd ilmdnyek
kozOtt megfelel6ek, de nem azdrt, hogy az alapkezsld bels6 ellen6rz€sdnek hatdkonys6giira vonatkoz6an vdlemdnyt mondjon.

A

kiinyvvizsgAlat magaban foglalta tovAbbA az alkalmazott szdmviteli alapelvek 6s az alapkezelfi ldnyegesebb becsldseinek,
valamint az dves besz6mol6 6tfog6 bemutatAsanak ertekeldsdt is. Az uzleti jel€ntessel kapcsolatos munkank az iizletijelentds ds
az dves beszdmol6 itsszhangj6nak megiteldsdre korlAtoz6dott €s nem tartalmazta egydb, az Alap nem auditAlt szdmviteli
nyilvantadesaib6l levezet€tt inform6ci6k attekintdsdt. Megg/6zddds0nk, hogy a megszerzett kdnywizsgAlati bizonyitdk elegend6
6s megfelel6 alapot nyijt a k0nyvvizsg6l6i zdraddk (v6lemeny) megad6s6hoz.

ZdrudlHVdlemCny:
A kd ywizsgdlat sordn az Access Global Selection Nyiltvdgi Befektetdsi Alap dws beszdnol6jdt, annak rdsze As fttuleiL azok
kdnteelisi ds bizonylati alAhmasztdsdt az dndnyes nemzeti kdnwizsgdlati standardokban foglahak szerinl feltilvizsgdhuk es
ennek alapjdn elegend' 6s negble16 bizohyossdgot szereztiink aft6L hogy az dves beszdmol6t a szdmviteli tbrvinyben foglaltak
6s az dltal'nos szdmriteli elpek szerint kdszite ek eL Vdlemdnyiink szerint az dves beszdnol' az Alap 20]5. decenber 3|-in
fenndl16 vagyoni, ptnzi.igyi ds j6vedelni helrzettrdl megbizhati Cs val6s kdpet ad. Az izletijelentds a2 eves beszimol6 adataival
dsszhangbanvanBudaDest. 2016. 6Drilis 29.
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