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FiJGGETLEN KONYWIZSGAL6T .TTT.BTTES
az

iCash Dynamic FX Szrirmaztatott Nyiltv6gii Befektet6si Alap
/1054 Bp., Akaddmia u. 7-9./
2015.12.3r.
fordul6napra k6szitett 6ves jelentdsdrdl
az ACCESS Befektet6si Alapkezel6

Lrt. rdszete

Elv6geztiik az icash Dynamic FX Szdrmaztatott Nyiltv6gii Befektet6si Alap (Fel.eng.: III110.18312002, lajstromozdsi sz6m: 1111-122) mell6kelt 2015. 6vi 6ves jelent6se I-VII.
pontjaiban tal6lhat6 - a 2014.6vi XVI. tdrveny alapj6n - bemutatott tartalmi elemek,
sziimviteli informrici6k k6nywizsg6lat6t. Az 6ves jelentdshez tu1toz6 sz mviteli m6rlegbesz6mol6ban az dsszes eszkdzdrt€k 110.581 e Ft, a saj6t toke 108.703 e Ft.

feleldssige az dves jelentdsdrt
Az ACCESS Alapkezel6 zrt. vezetese (tovribbiakban "vezet6s") felel6s ennek az dves
jelent6snek a kollektiv befektetdsi formrii<r6l 6s kezel6ik6l, valamint ,z egyes p6nziigyi
targyir tdrv6nyek m6dosit6sar6l szol6 2014. 6vi XVI. t<irv6nnyel dsszhangban tcirt6n6
elk6szit6s66rt, kiil6nijs tekintettel az eszkdzdk 6s kdtelezettsdgek lelt6nal val6
al6tdmasztits66rt, a kezel6si kdlts6geknek az Alap let6tkezel6je 6ltal megadott drt6kel6se
alapjan t6rt6n6 elszrlmol6s66rt, valamint az olyan bels6 kontrollok6rt, amelyeket a vezet6s
sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy lehet6v6 v ljon az ak6r csal6sb6l, akar hib6b6l ered6 l6nyeges
hib6s 6llitrisokt6l mentes 6ves ielentds elk6szitdse.

A

vezetds

A ki nywiu grih5 fe le l6ss dge
A mi felel6ssdgiink ennek az 6ves jelentdsnek, kiil6n6s tekintettel az 6ves jelent6sben
bemutatott eszk6ztik 6s kdtelezetts6gek id6szak v6gi leltar6nak, valamint az adott id6szakban
elsz6molt kezel6si kdlts6geknek a v6lem6nyez6se kdnywvizsg6latunk alapjan.

K6nywizsg6latrurkat a magyar Nemzeti K<inywizsg6lati Standardok 6s a kdnywizsg6latra
vonatkoz6 - Magyarorsz6gon drvdnyes - tcirv6nyekkel 6s egydb jogszab6lyokkal dsszhangban
hajtottuk v6gre. Ezek a standardok megk6vetelik, hogy megfeleljiink az etikai
kdvetelmdnyeknek, valamint hogy a kdnywizsgfilatot rigy tervezziik meg ds hajtsuk v6gre,
hogy kell6 bizonyoss6got szerezzijttk arr6l, hogy az 6ves jelent6sben szerepl6 sz6mviteli
inform6ci6k mentesek-e a ldnyeges hib6s 6llit6sokt6l.

A

kcinywizsg6lat mag6ban foglalja olyan eljar6sok v6grehajt6s6t, amelyek cdlja
kdnywizsg6lati bizonyitdkot szerezni az 6ves jelent6s sz6mviteli inform6ci6iban szereplS
<isszegekr6l 6s kdzz6t6telekr6l. A kiv6lasztott eljar6sok - bele6rtve az 6ves jelent6sben
szerepl6 sz6mviteli inform6ci6k ak6r csal6sb6l, aktu hib6b61 ered6, l6nyeges hib6s rillit6sai
kock6zatainak felm6rds6t is

-

a

mi megiteldsiinkt6l fiiggnek.

-2kock6zatok ilyen felmdr6sekor az 6ves jelent6sben szerepl6 szamviteli inform6ci6k
gazd6lkod6 egysag 6ltali elk6szit6se 6s val6s bemu@tasa szempontj6b6l relevans belsS
iontrollt az 6rftdriegeljiik, hogy olyan kdnyvvizsg6lati eljrir6sokat tervezziink meg, amelyek
az adott kdriilm6nyek koztitt megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a gazd6lkod6 egys6g belsti
kontrollj6nak hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lem6nyt mondjunk. A kdnlwvizsgiilat mag6ban
foglalja tov6bb6 az alkimazott sz6mviteli politikrik megfelel6sdgdnek 6s a vezet6s 6ltal
k6izitett sz6mviteli becsl6sek 6sszenis6g6nek az 6rt6ke16s6t'

A

Meggy6z6d6siink, hogy a megszezett k<inywizsgalati bizonyit6k elegend6 6s megfelelo
alapot nyrijt a korl6tozott kdnyvvizsg6l6i zaraddk (vdlemdny) megadrisdhoz'
Ko rl dtozott v i le md ny

a laPj

a

jelentdset a
befeketet6si alap alapkezeldje a befektet6si alap 6ves besz6mol6j6t 6s 6ves
szamviteli tti*6tryb"tt foglaltakkal osszhangban, a Magyarorsz6gon elfogadott iiltalanos
sz6mviteli elvek szerint 6llitotta Ossze 6s k6szitette el. Formailag megfelelve az ilyenkor
e1v6rt, elv6rhat6 gondoss6gnak kiv6ve, hogy az eszk6z6kk6z6tt szerepel a Buda-cash Zrt-vel
szembeni olyan 1.208 e Ft-os kdvetelds is, melynek megt6riil6se tdbb, mint k6ts6ges, 6s azt az
rij Let6tkezel6vel dsszhangban mdg nem minositette Ie.

A

M6sr6szt a befektetesi alap korSbbi vezeto forgalmaz6ja 6s iigyf6lszriml6j6nak a vezetoie a
Buda-cash zrt. yolt, amelynek a tev6kenys6g6t a Feliigyelet 2015. febru6r 24. napjin
felftiggesztette, 6s ezt k6vet6en a befektet6si jegyek forgalmaz6sa is 2016.02.15ig sziinetelt.
2015.05.14 ds 2016.02.15 kozdtl az Alapkezel<i nem 6llapitott meg a befektet6si alapra
vonatkoz6 nett6 eszkdzdrtdket sem.
forgalom helyrerillit6sdval egyidejrileg a nett6 eszkdz6rt6k sz6mit6sa 2016.02.18-hn

A

megtdrt6nt.

tt vi le md ny (dradd k)
v6lemdnyiink szerint az icash Dynamic FX Szdrmaztatott Nyiltv6gff Befektet6si Alap
(lstr.sz.: 1 1 1 1- 122) 2015 . december 31-6vel v6gz6d6 6vre vonatkoz6 6ves jelentdse az Alap
vagyoni 6s pdnziigyi helyzet6r6l, valamint az ezen id6ponttal v6gz6d6 6vre vonatkoz6
jdvedetmi helyzet6r6l a korlatozott v6lemdny alapjitt rdgzito szakaszban ismertetett t6nyeknek
az 6ves besz6mol6ra gyakorolt hat6sa kiv6tel6vel megbizhat6 6s val6s kdpet ad a sz6mviteli
tdrvdnyben foglaltakkal dsszhangban.
Ko r ldtozo

Egtdb kdrddsek
Jelen k6nywizsg6l6i vdlemdny kiz|rolag a fent felsorolt sz6mviteli adatokra vonatkozott.
Budapest, 201 5. ilprilis 29.
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