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FUGGETLEN KoNYVVIZSGALOI JELENTES
Az Access Befektet6si Alapkezel6

Lrt. rbszdrel

Elv6geztiik az Access Commodity Selection Nyiltv6g'ii Befektet6si Alap (tov6bbiakban "az
Alap;) mell6kelt 2015. 6vi 6ves jelent6s I-VI. pontjaiban talflhat6 szifunvitelei inform6ci6inak
(tov6bbiakban:"szitunviteli inform6ci6k") a k6nywvizsgrllat6t.
A vezet6s felel6ss6ge az 6ves jelent6s6rt
Access Befektet6si AlapkezelS Zrt. tigyvezet6se (tovribbiakban"vezet6s") felelos ennek az
6ves jelent6snek a kollektiv befektetdsi formrikr6l 6s kezel<iikr6i, valamint egyes p6nztigyi t6rgyu
tdrvenyek m6dosit6s6r6t sz6l6 2014.6vi XVI. t6rv6nnyel, az abban szerepl6 szrimviteli
informrici6knak a magyar sz6mviteli t6rv6nyben ioglaltakkal 6sszhangban t6rt6n6 elk6szit6s66rt,
kiildnds tekintettel az eszkdzdk 6s k6telezetts6gek leltrirral val6 al6t6maszt 6s6d,1t, a kezel6si
k<iltsdgeknek az Alap let6tkezel<ije 6ltal megadott drt6kel6se alapjan tdrt6n6 elsziirnoliisil6tt,
valamint az olyan belso kontrollokdrt, amelyeket a vezet6s sztiksdgesnek tart ahhoz, hogy
lehet6v6 viljon az akrir csaliisb6l, ak6r hib6b6l ered6 ldnyeges hibris 6llitrisokt6l mentes 6ves
jelent6s elk6szit6se.

Az

A ktinywizsgdl6 felel6ss6ge

A mi felel6ssdgtink ennek az 6ves jelent6s sz6mviteli inform5ci6inak, kiil6nds tekintettel az 6ves
jelent6sben bemutatott eszkdzdk 6s kdtelezettsdgek id6szak v6gi leltarrinak, valamint az adott
id<iszakban elszrirnolt kezel6si kOlts6geknek a v6lem6nyez6se kdnyvvizsg6latunk alapjdn.
Kdnyvizsg6latunkat a magyar Nemzeti Kdnyvvizsg6lati Standardokkal 6s a kdnywizsgrliatra
vonatkoz6 Magyarorsz6gon 6rv6nyes - trirv6nyekkel 6s egy6b jogszabrllyokkal dsszhangban
hajtottuk v6gre. Ezek
standardok megkdvetelik, hogy megfeleljiink az etikai
k<ivetelm6nyeknek, valamint hogy a k6nywizsgrilatot tigy tervezztk meg 6s hajtsuk v6gre, hogy
kell6 bizonyossrigot szerezziink arr6l, hogy az 6ves jelent6sben szerepl<i sziirnviteli inform6ci6k
mentesek-e a l6nyeges hibris 5llit5sokt6l.
A k6nywizsg6lat magriban foglalja olyan elj6rdsok v6grehajtis5t, amelyek c6lja k<inyrwizsgrilati
bizonlt6kot szerezni az 6ves jelent6s szrimviteli inform6ci6iban szerepl6 cisszegek<il 6s
kdzzdt6telekr<il. A kivrilasztott eljrir6sok
beledrtve az 6ves jelent6sben szerepl<i sz6mviteli
informdci6k akar csal6sb6l, aker hib6b6l ered6, l6nyeges hib6s rillit6sai kockrizatainak felm6r6s6t
is - a mi megit6l6siinkt<il fiiggnek. A kockLatok ilyen felmdrdsekor az 6ves jelent6sben szerepl6
szilmviteli inform6ci6k gazd6lkod6 egys6g riltali elk6szit6se 6s val6s bemutatrisa szempontj6b6l
relev6ns bels6 kontrollt azdrt m6rlegeljtik. hogy olyan kdnyr.vizsgdlati eljrir6sokat tenezzi.ink
meg, amelyek az adott kdriilmdnyek kdzdtt megfelekiek, de nem az6rt, hogy a gazdrilkod6
egys6g bels6 kontrollj6nak hat6konysrigrira vonatkoz6an vdlem6nlt mondjunk. A k6npwizsgrilat
magaban foglalja tovabbri az alkalmazott szAmviteli politik6k megfelel6s6g6nek 6s a vezet6s 6ltal
k6szitett szdmviteli becsl6sek 6sszeriisdg6nek drt6kel6s6t. Meggy<izod6siink, hogy a megszerzett
kdnywizsgdlati bizonyit6k elegendS 6s megfelel6 alapot nytjt kdnpwizsg6l6i v6lem6nyiink

a

-

megad6siihoz.

V6lem6ny

V6lem6nytink szeirrt az Access Commodity Selection Nyiltv6gii Befektet6si Alap 2015.
december 3l-dvel v6gz6d<i 6vre vonatkoz6 6ves jelent6sben k<iz6lt szrLrnviteli inform6ci6k
minden l6nyeges szempontb6l a magyar sz6mviteli tdrv6nyben foglaltakkal, valamint a kollektiv
befektet6si formrikr6l 6s kezel6ikr6l, valamint egyes p6nziigyi targyri tdrv6nyek m6dosit6sar6l
sz6l6 2014. 6vi XVI. t<irv6nnyel 6sszhangban kerilLltek dsszerlllitrlsra. Az 6ves jelent6sben
szerepl6 eszk<iz<ik 6s kdtelezetts6gek lelt6rral al6tiirnasztottak. Az 6ves jelent6sben bemutatott
kezeldsi k6lts6gek az Alap letdtkezel<ije 6ltal adott 6rt6kel6s alapjrin keriiltek elsziimol6sra.
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felsorolt sz6mviteli adatokra vonatkozott.

Az Eves jelentes bevezeto r6sze szerint Magyar Nernzeti Bank H-KE-llI-9612015. szirrni,
20l5janurir 21-i kelhi hatiaozatival az Acces Befektet6si Alapkezel6 Zrt. szimfua az Access
Mentor Selection Nyiltvdgti Befektet6si Alap a n6w6ltoz6st Access Commodity Selection
Nyiltvdgri Befektetdsi Alap-ra enged6lyezte
Az Eves jelent6s VIII. pond6ban foglaltak szerint a Magyar Nemzeti Bank a Buda-Cash Zrt
,,f.a.", mint vezeto forgalmaz6 a tev6kenys6gi enged6ly6nek felfiiggeszt6sdre val6 tekintettel
2015. februrir 24-6n felfiiggesztette az Access Commodity Selection Nyiltvdgii Befektet6si Alap
befektet6si jegyek folyamatos forgalmaz6sdt. Az MNB a befektet6si jegyek folyamatos
forgalmaz6srinak felfliggesztes6t 2016. febru|r 23. napjiig hosszabbitotta meg.
A befektet6si jegyek forgalmazris 20 1 6.02.05-6n helyredllt.

Budapest, 2016. riprilis 29
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