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FUGGETLEN KoNYVUzSGALOI JELENTES
Az Access Befektet6si Alapkezel6 Zrt. risz6ret

Elv6geztiik

az Elsd Maryar Daytrade Szirmaztatott Nyittv6g,ii Befektet6si

Alap

(tov6bbiakban ,,az Alap") mell6kelt 2015. 6vi 6ves jelent6s I-VI. pontjaiban taLilhat6 sz6mvitelei
inform6ci6inak (toviibbiakban:"szilmviteli informrici6k") a k6nywizsgrilat6t.

A vezet6s felel6ss6ge az 6ves jelent6s6rt

Az

Access Befektet6si Alapkezeld Zrt. igyvezet€se (tovribbiakban"vezet6s") felel<is ennek az
6vesjelentdsnek a kollektiv befektet6si formrikr6l ds kezel6ik6l, valamint egyes p6nztigl t6rgyu
tdrv6nyek m6dositrisdr6t sz6l6 2014. 6vi XVI. tdrvdnnyel, az abban szerepl<i sz{funviteli
informrici6knak a magyar sziimviteli tdrv6nyben foglattakkal cisszhangban tdrtdn6 elk6szitds66rt,
kiildnds tekintettel az eszk<iz<ik 6s k6telezetts6gek lelt6rral val6 al6trimasztds66rt, a kezel6si
kdltsdgeknek az Alap let6tkezel<ije 6ltal megadott 6rtdkel6se alapjan tdrt6n6 elsz6mol6s66rt,
valamint az olyan belso kontrollokdrt, amelyeket a vezet6s sztiks6gesnek tart ahhoz, hogy
lehet6v6 valjon az ak6r csalSsb6l, akfu hibab6l eredo l6nyeges hib6s 6llit6sokt6l mentes dves
jelent6s elk6szit6se.

A ktinyrwizsgil6 felel6ss6ge
A mi felel6ssdgiink ennek az 6ves.jelentds szifunviteli inform6ci6inak, ktildnds tekintettel az 6ves
jelent6sben bemutatott eszkozdk 6s k6telezetts6gek id6szak v6gi leltrirdLnak, valamint az adott
id6szakban elszii.rnolt kezeldsi kdlts6geknek a v6lem6nyezdse kdnywizsgrilatunk alapjrfur.
K6nyrwizsgilatunkat a magyar Nemzeti Kdnywizsg5lati Standardokkal 6s a ktinywizsgilatra
vonatkoz6 Magyarorsz6gon 6rv6nyes tdrv6nyekkel 6s egy6b jogszab6lyokkal 6sszhangban
etikai
hajtottuk v6gre. Ezek
standardok megk6vetelik, hogy megfeleljtink
k6vetelm6nyeknek, valamint hogy a k<inyr.wizsg6latot ugy tewezziJk meg 6s hajtsuk vegre, hogy
kell6 bizonyoss6got szerezzittk arr6l, hogy az 6ves jelent6sben szerepl6 szdmviteli informdci6k
mentesek-e a l6nyeges hibris 6l1itAsokt6l.
A k6nywizsg6lat magiban foglalja olyan elj6rrlsok v6grehajtris6t, amelyek c6lja kdnywizsgrilati
bizonlt6kot szerezni az €ves jelent6s szimviteli informdci6iban szerepl6 6sszegekr6l 6s
kdzz6tdtelekrril. A kivalasztott eljririsok
beledrtve az 6ves jelent6sben szerepl6 sziiLrnviteli
inform6ci6k akrir csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6, l6nyeges hib6s riLllitasai kockr2atainak felm6r6s6t
is - a mi megit6l6stlnkt<il fiiggnek. A kockr2atok ilyen felm6rdsekor az 6vesjelent6sben szerepl6
sziirnviteli informrici6k gazdrilkod6 egys6g rlltali elk6szit6se 6s va16s bernutat6sa szempontj6b6l
relev6ns bels6 kontrollt az6rt m6rlegeljiik, hogy olyan kdnywizsgrilati elj6rilsokat tervezztink
meg, amelyek az adoll kdriilm6nyek kdzdtt megfelel6ek, de nem az6rt, hogy a gazddlkod6
egys6g bels<i kontrolljanak hat6konys6grira vonatkoz6an v6lemdnlt mondjunk. A kiinyrwizsg6lat
mag6ban foglatja tov6bb6 az alkalmazott sziiLrnviteli politikak megfelel6sdg6nek 6s a vezet6s riltal
k6szitett sziimviteli becsl6sek 6sszeriis6g6nek drtdkel6sdt. Meggy6z6d6stink, hogy a megszerzell
k6nyrruizsg6lati bizonyit6k elegend6 6s megfelel6 alapot nyfjt krinywizsgril6i v6lem6nytink
megad6s6hoz.
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V6lem6ny

V6lem6nyiink szeint az Els6 Maryar Daytrade Szfrmaztatott Nyiltv6gii Befektet6si Alap
2015. december 31-6vel vdgzod6 6vre vonatkoz6 6ves jelent6sben k6z6lt szrimviteli inform6ci6k
minden l6nyeges szempontb6l a magyr sziimviteli t<irv6nyben foglaltakkal, valamint a kollektiv
befektetdsi form6kr6l ds kezeloik6l, valamint egyes p6nziigyi targyf t6rv6nyek m6dosit6s6r6l
szo16 2014. 6vi XVI. trirv6nnyel 6sszhangban kertiltek <issze6llitiisra. Az 6ves jelent6sben
szerepl6 eszkdzcik 6s kdtelezettsdgek leltiirral alatamasztottak. Az 6ves jelent6sben bemutatott
kezeldsi kdlts6gek az Alap let6tkezeloje 6ltal adott 6rt6kelds alapjriLn kertlltek elszdmol6sra.
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Eg6b k6rd6sek
Kdnpwizsgdlatunk kizar6lag a fent felsorolt sziimviteli adatokra vonatkozott.
Az Eves jelentds bevezet<i rdsze szerint 2015. janurir 16. napjan az Eag)e Eye Absolute Return
Szri,rmaaatott Nyiltvdgii Befektetdsi Alap beolvadt az Els6 Magyar Daytrade Szarmaztatott
Nyittv6gri Befektetdsi Alapba.
Az Eves jelent6s VIII. pontj6ban foglaltak szerint a Magyar Nemzeti Bank a Buda-Cash Zrt
,,f.a.", mint vezetb forgalmaz6 a tev6kenys6gi enged6ly6nek felfiiggeszt6s6re val6 tekintettel
2015. februrir 24-6n felfiiggesztette az ElsS Magrar Daytrade Szirmaztatott Nyiltv6gfi
Befektet6si Alap befektet6si jegyek folyamatos forgalmazrls6t.
Az MNB a befektet6si jegyek folyamatos forgalmazdsilnak felfi.iggeszt6set 2016. febru6r 23.
napjiiig hosszabbitotta meg. A befektet6si jegyek forgalmazris 2016.02.18-An helyerillt.

Budapest, 2016. dprilis 29

HK Ad6controll
K6n/vel6 6s Kiinywizsgelr
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Dr. Hegediis Mihaly
HK ADOCONTROLL Kft.
6055.Fels<ilajos, H6rsfa utca 10
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