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az iCash Conservative Nyiltv6gii Befektet6si Alap
(1054 Budapest, Akad6mia u. 7-9.)
2015. 6vi lives beszdmol6jdr6l

Az iCash Conservative Nyiltvdgii Befektetdsi Alap tulajdonosai rdszdre
Az 6ves beszdmol6r6l kdsziilt jelentds
Elvegeztiik az icash Conservative Nylltvdgii BefekteEsi Alap melldkelt 2015. €vi €ves besz6moldj6nak kdnyvvizsg6lat6t, mely
dves beszimol6 a 2015. december 3l -i fordul6napra elkdszitett merlegbdl - melybcn az eszkozdk ds forr6sok egyez6 vdgdsszege
182.443 eFt, a mdrleg szerinti eredmdny 8.955 eFt vesztesdg - az ezen iddpontra vdgz6d6 €we vonatkozd eredmdnykimutatdsbdl
ds a szamviteli politika meghatfuoz6 elemeit ds az egydb mag/ar6z6 megiegyzdseket tartalmaz6 kiegdszitd mell4kletb6l 6ll.
A vezet€s felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves besz{mol66rt

Az dves beszimol6nak a szamvitgli tdrvdnyben foglalhk es a Magyarorszagon elfogadott Altaldnos szernviteli elvek szennt
tdrt€n6 elkdszitdse is val6s bemutatiisa az ttgyvezet€s felel6ssdge. Ez a fel€l6ssdg mag6ba.n foglalja az ak6x csalasbol, ak6r
hib6b6l ered6, ldnyeges hib6s Allitasokt6l mentes pdnziig/i kimutatAsok elkdszit6se ds valds bemutat6sa szempontjdb6l relev6ns
bels6 ellen6rzds kialakitas6t, bevezetes4t, fenntart6sAt, megfeleld sz6mviteli politika kivAlasztes6t ds alkalmaz6sdt, valamint az
adott kitriilmdnygk koziitt dsszerii sziimviteli becsl€seket.

A kdnywizsgdl6 feleldss6ge
A konywizsgdl6 felel6ssdge az €ves beszAmold vdlemdnyez€se

az elvegzett

kiinywizsgalat alapjdn, valamint az tizletijelentds

ds

az dves beszamold Osszhangi6nak magitdldse.

A kdnyvvizsgAlatot a magyar Nemzeti KdnyvvizsgAlati Standardok 6s a kdnyvvizsgelatra vonatkoz6 - Magyarorszdgon 6.vdnyes
- tdrv€nyek ds egy6b jogszab6lyok alapj6n hajtottuk vdgre. A fentiek megkovetelik, hogr megfeleljunk bizonyos etikai

kdvetelmdnyeknek, valarnint hogy a kdnyvvizsg6lat tervez€se ds elvdgzdse rdvdn elegend6 es megfelel6 bizonyitdkot szerezzilnk
arf6l, hogy az dves besz6mo16 nem tartalmaz l€nyeg€s hibds 6llitasokat.

Az elvdgzett kdnyvvizsgAlat magaban foglalta olyan elj6rAsok v6grchajtasat, amelyek c€lja konyvvizsg6lati bizonyitdkot szerezni
az dves besz6mol6ban szerepl6 6sszegekr6l 6s kitzzdtdtelekrol. A kiv6lasztott elj6rasok, beledrtve az 4ves besz6nol6 akar
csal6sb6l, ak6r teved€sekbdl ered6, ldnyeges hib6s 6llitasai kockAzatanak felmdrdseit a kttnyvvizsg6l6 megitClds€t6l ffiggnek. A

kockiatok ilyen

felmdrdsekor a kdnyvvizsg6ld az 6ves beszAmold alapkezel6 6ltali elk€szltese 6s val6sbemutatAsa szempontj6bdl
relev6ns bels6 ellen6rzdst azdrt mdrlegeli, hogy olyan konyvvizsg6lati eU6rasokat tervczz.en
amelyek az adott koriilmenyek
'}]'eq,
kdzdtt megfefel6ek, de nem Meft,hogy Malapkezel6 bels6 ellen6rzdsdnek hatdkonysagdxa vonatkoz6an
vdlem6n),t mondjon.

A

kttnyvvizsgelat mag6ban foglalta tovdbb6 az alkalmazott szfunviteli alapelvek ds az alapkezel6 ldnyegesebb becsldseinek,
valamint az dves beszimol6 6tfog6 bcmutat6s6nak drtCkel€set is, Az ilzleti jelentdssel kapcsolatos munk6nk az iizletijclent6s ds
az dves beszAmold dsszhangjanak megitdlds€re korlatozddott ds nem tartalmazta eS/db, az Alap nem audit6lt szAmviteli
nyilv6,ntart6saib6l levezetett informAcidk Attekintdsdt. Meggy6z6ddstnk, hogy a megszerzett kdnywizsgflati bizonyttdk elegend6
ds megfeleld alapot nyijt a kdnyvvizsgdl6i zaraddk (vClem6ny) megadasAhoz.

Zdradlvvuemdny:
kiin),rryizsgdlat sonin az iCash Conservative NyiltuAgt Befektetdsi Alap i'res beszdfiol6jdt, annak rdszeit is t'teleit, azok
kiiry/vel6si ds bizonylati al1tdmasztdsdt az drvinyes nemzeti kbnwizsgdlati standardokban foglaltak szelint feliilvizsq4huk ds
ennek alapjdn elegend6 is negifelel6 bizonyossdgot szereztink arr6l, hogt az dves beszdmol6t a szdmviteli firvdnybenfoglaltak
ds az dlhhnos szdmviteli elvek szerint Mszitettdk el. Vdlemdny nk szeri t az dres beszdmol6 az Alap 2015. december 3l-dn
fenndl16 vagoni, pAnz g)i is j6redelni helrzetdr6l negbbhafi As |al6s kepet ad. Az tizleti jelen6s az aws bes2dmol6 adatai|al

A

asszhangban van.
Budapest, 2016. 6prilis 29.
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