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FUGGETLEN KONYWZSCAI,OT JELENTES
Az Access Befektet6si Alapkezel6 Zrl. r6szbrel
Elvegezttik a Capitol Nyiltv6gii Ingatlan Befektet6si Alap (tov6bbiakban ,.az Alap") mell6kelt
pontjaiban ta16lhat6 szrlrnvitelei informici6inak
2015.
eves jelentes
(tovribbiakban:"sz:imviteli informrici6k") a kdnpwizsg6latdt.

I-VI.

6vi

A vezet6s felel6ss6ge az 6ves jelent6s6rt

Az

Access Befektet6si Alapkezel6 Zrt. tigl,vezetdse (tov6bbiakban"vezet6s") felel6s ennek az
6ves.jelent6snek a kollektiv befektet6si formrik6l 6s kezel6ikr<il, valamint egyes p6nziigyi trirgyu
tdn'6nyek m6dositrisar6l sz,6l,6 2014. dvi XVI. tdrvdnnyel, az abban szerepl6 szdmviteli
informrici6knak a magyar szrirnviteli tdrv6nyben foglaltakkal dsszhangban tdrt6no elk6szit6s66rt,
ktil6nds tekintettel az eszkdzdk 6s kdtelezetts6gek lelt6rral valo alirtAmasztLis66rt, a kezel6si
kdltsdgeknek az Alap tet6tkezeloje 6ltal megadott 6rt6kel6se alapj an tdrt6n6 elszdmol6s66rt,
valamint az olyan bels6 kontrollokdrt, amelyeket a vezet6s sziiks6gesnek tart ahhoz, hogy
lehetov6 v ljon az ak6r csal6sb6l, ak6r hibab6l ered6 l6nyeges hib6s 6llit6sokt6l mentes 6ves
jelent6s elk6szit6se.

A kiinywizs9A16 felel6ss6ge
A mi felelossdgiink ennek az 6ves jelent6s sziinviteli informrici6inak, kiildnds tekintettel az 6ves
jelent6sben bemutatott eszkdzdk 6s kdtelezetts6gek id6szak v6gi leltrirrlnak, valamint az adott
idoszakban elsziimolt kezel6si kdlts6geknek a v6lem6nyez6se kdnywizsg6latunk alapjdn.
K6nywizsg6latunkat a magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal 6s a kdnyrwizsgrilatra
vonatkoz6 - Magyarorsziigon 6rv6nyes - t<irv6nyekkel 6s egyeb jogszab6lyokkal dsszhangban
hajtottuk v6gre. Ezek
standardok megk<ivetelik, hogy megfeleljiink az etikai
kdvetelm6nyeknek, valamint hogy a kiinywizsg6latot rigy tervezzik meg 6s hajtsuk vegre, hogy
kello bizonyossilgot szerezziink arr6l, hogy az dves jelent6sben szerepl<i sziimviteli informrici6k
mentesek-e a l6nyeges hib6s 6llitrlsokt6l.
A k6npwizsgdlat magriban foglalja olyan eljir6sok v6grehajt6sit, amelyek c6lja k<inlwvizsgdlati
bizonyit6kot szerezni az 6ves jelentds sziiLrnviteli inform6ci6iban szerepl6 dsszegekr<il 6s
kdzz6t6telek6l. A kivrilasztott eljrirrisok bele6rtve az 6ves jelent6sben szerepl<i sz6mviteli
inform6ci6k akdr csal6sb6l. ak6r hibrib6l ered6, l6nyeges hibas rillirisai kocki2atainak felm6r6sdt
is - a mi megit6l6siinkt<il ftiggnek. A kockrtatok ilyen felmdrdsekor az 6vesjelent6sben szerepl6
szilLrnviteli informrici6k gazddlkod6 egys6g 6ltali elk6szit6se 6s val6s bemutat6sa szempontj6b6l
relevdns bels<i kontrollt azdrt m6rlegeljiik, hogy olyan kdnpvizsgdlati eljririsokat tervezztink
meg, amelyek az adott k<iriilmdnyek k<iz6tt megfeleloek, de nem azdrt, hogy a gazdrilkod6
egys6g belso kontrolljrinak hatdkonysiigiira vonatkoz6an v6lem6n1t mondjunk. A kdnywizsgrilat
magiiban foglalja tovdbbri az alkalmazott szrimviteli politikrik megfelel<is6g6nek 6s a vezetes 6ltal
kdszitett sz6mviteli becsl6sek 6sszerts6g6nek 6rt6kel6s6t. Meggy6z6d6siink, hogy a megszerzett
kdnywizsgdlati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot nyrijt kdnpwizsgriLl6i v6lemdnyiink

a

megad6s6hoz.

V6lem6ny
V6lem6nynnk szeint az Capitol Nyiltv6gii Ingatlan Befektet6si Alap zors. december 31-6vel
vdgzodd dvre vonatkoz6 6ves jelent6sben k6z<i1t szrimviteli inform6ci6k minden l6nyeges
szempontb6l a magyar szrimviteli t6rv6nyben foglaltakkal, valamint a kollektiv befektet6si
form6kr6f 6s kezeloikr<il, valamint egyes p6nziigl tirgyri t6rv6nyek m6dosit6sar6l szol6 2014.
6vi XVI. t6rv6nnyel <isszhangban keriiltek 6ssze6llitrlsra. Az 6ves jelentdsben szerepl6 eszkdzdk
6s kdtelezetts6gek lelt6rral al6temasztottak. Az 6ves jeient6sben bemutatott kezel6si krilts6gek az
Alap let6tkezel<ije 6ltal adott 6rt6ket6s alapj rin keriiltek elsziirnol6sra.
Telefon: 36 76 555
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Egr6b k6rd6sek
K6nywizsgrilatunk kiz6r6lag a fent felsorolt sz6mviteli adatokra vonatkozott.
Az Eves jelent6s VIII. pontj6ban foglaltak szerint a Magyar Nemzeti Bank a Buda-Cash Zrt
,.f.a.", mint vezet6 forgalmaz6 a tevdkenysdgi enged6ly6nek felffiggesads6re val6 tekintettel
2015. febru6r 24-6n felfliggesztette a Capitol Nyittv6gii Ingatlan Befektet6si Alap befektet6si
jegyek folyamatos forgalmazrls6t.
A MNB a befektet6si jegyek folyamatos forgalmaz6s6nak felfliggeszdset 2016. februrir 23.
napj6ig hosszabbitotta meg. A befektetesi jegyek forgalmaz6s a 2016.02.22-6n helyre6llt.
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