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Alternative Szhrmaztatott Nyiltv6gii Befektet6si Alap
(1054 Budapest, Akaddmia u. 7-9.)
2015. 6vi Eves besz6mol6jfr6l

Az Access Alternative Szermaztatott Nyiltv6gii Befektet6si Alap tulajdonosai rdsz6re
Az 6ves besz{mo1616l kesziilt jelentes

Elv€geztiik az Access Alternative Sz6rmaztatott Nyiltv6gii Befektetdsi Alap mell6kelt 2015. 6vi 6ves
besz6mol6jdnak kdnynrvizsg6lat6t, mely 6ves beszimol6 a 2015. december 3l-i fordul6napra elk6szitett
mdrlegbol - melyben az eszkdzcik 6s forr6sok egyez6 v6gdsszege 35.271 eFt, a m6rleg szerinti eredm6ny
2.562 eFt nyeresdg - az ezen id6pontra vdgzod6 6vre vonatkoz6 eredm6nykimutat6sb6l 6s a szamviteli
politika meghat6roz6 elemeit 6s az egy6b magyariz6 megjegyz6seket tartalmaz6 kiegdszito mell6kletb6l
6lt.
A vezet6s felel6ss6ge az egyszeriisitett 6ves beszimol66rt

Az 6ves besz6mol6nak a sz6mviteli tdrv6nyben foglaltak 6s a Magyarorsz6gon elfogadott

6ltal6nos

sz6mviteli elvek szerint tdrtdn6 elkeszitdse 6s val6s bemutat6sa az igyvezetfs feleltiss6ge. Ez a feleloss6g
magfban foglalja az ak6r csal6sb6l, ak6r hibib6l ered6, ldnyeges hib6s 6llittisokt6l mentes pinziigyi
kimutat6sok elk6szit6se 6s val6s bemutat6sa szempontj6b6l relevins bels6 ellen6rz6s kialakit6srit,
bevezetdsdt, fenntart6siit, megfelel6 sz6mviteli politika kiv6laszt6s6t 6s alkalmaz6sit, valamint az adott
kdriihndnyek kiizdtt dsszerii sz6mviteli becsl6seket.
A kdnywizsgrl6 felel6ss6ge

A

kdn1"wizsg6l6 felelossdge az 6ves besz6mol6 vdlem6nyez6se az elv|gzetl ktinyvvizsg6lat alapj6n,
valamint az iizleti jelent6s 6s az 6ves besz6mo16 dsszhangj6nak megit6l6se.

A konywizsg6latot a magyar Nemzeti Kcinywizsg6lati Standardok 6s a kiinywizsg6latra vonatkoz6 Magyarorsz6gon 6rv6nyes - tdrv6nyek ds egydb jogszabdlyok alapj6n hajtottuk vdgre. A fentiek

megkdvetelik, hogy niegfeleljiink bizonyos etikai krjvetelm6nyeknek, valamint hogy a kdnyvvizsg6lat
tervez6se 6s elvdgz6se r6v6n elegend6 es megfelelo bizonyit6kot szerezziink arr6l, hogy az eves
besz6mol6 nem tartalmaz l6nyeges hib6s 6llit6sokat.

Az

elvdgzerl konywizsg6lat magiban foglalta olyan elj6nisok v6grehajtisSt, amelyek c6lja

kiiny"uvizsg6lati bizonyit6kot szerezni az 6ves besz6mol6ban szerepl6 6sszegekr6l 6s k0zz6t6telekrril. A
kiv6lasztott eljdrdsok, bele6rtve az 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r tdved6sekb6l eredo, l6nyeges

hibds rillitrlsai kockiizat6nak felm6r6seit, a k,0nywizsg6l6 megit6l6s6tol fiiggnek. A kockiizatok ilyen
felm6rdsekor a krinl.vvizsg6l6 az 6ves besz6mol6 alapkezel6 6ltali elkdszit6se 6s val6sbemutatisa
szempontj6b6l relevins bels6 ellenorzdst az6rt m6rlegeli, hogy olyan kdnywizsg6lati elj6r6sokat
teryezzen meg, amelyek az adott kijriilmdnyek kdziitt megfelel6ek, de nem az6rt, hogy az alapkezel6
bels6 ellenorzds6nek hat6konys6grira vonatkoz6an v6lem6ny mondjon.

A

k<inyvvizsg6lat magiban foglalta tovfbb6

az alkalmazolt szimviteli alapelvek 6s az

alapkezel6

ldnyegesebb becsldseinek, valamint az 6ves besz6mol6 6tfog6 bemutat6s6nak 6rt6kel6s6t is. Az iizleti
jelent6ssel kapcsolatos munk6nk az ;jzleti jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 tisszhangjdnak megit6l6s6re
korl6toz6dott 6s nem tartalmazta egy6b, az Alap nem audit6lt szAmviteli nyilv6ntart6saib6l levezetett
informici6k 6ttekint6sdt. Meggyoz6d6stink, hogy a megszerzett kdnywizsgiilati bizonyit6k elegendo 6s
megfelelo alapot

nyfjt

a kdnyvvizs9616i z6raddk (v6lem6ny) megad6s6hoz.

Korl6tozott v6lemdny alapja:

A befektetdsi alapkezel6 a befektet6si alap 6ves besz6mol6j6t

6s 6ves jelent6s6t a

szimviteli tdrvdnnyel

6ssze 6s k6szitette
<isszhangban, a Magyarorsz6gon elfogadott 6ltalanos sz6mviteli elvek szerint
el. Formailag mindenben megfelelve az ilyenkor elvirt, elvarhat6 gondoss6gnak.'llitotta

A

befektetdsi alap koribbi forgalmaz6ja 6s tigyf6lsz6ml6j6nak (p6nz- 6s 6rt6kpapir sziml6j6nak) a
vezetoje az a Buda-Cash Zrt., amelynek tev6kenysdgdt 2015. februrir 24.-dn az MNB N-JE-lll-ll/2015
sz6mf v6gz6ssel, azonnali hat6llyal felffiggesztette, 6s az Alap befektet6si jegyeinek az 6rtdkesitdse 6s
visszavalt6sa 2016. febru6r 22-ig sziinetelt. A befektetdsi Alap az 6vatoss6g elv6t, illetve a befektet6k
drdekeit szem el6tt tartva 2015. december ll-dn az risszes eszkdzfn beliil az illikvidd6 vilt eszkdzeit
elkiilOnitette. Az elkiildnitds pillanat6ban az Osszes eszklz 22,48 %-a forgalomk6pes, mig 77,52 o -a
illikvid eszkijz, melynek megt6r0l6si arinya elsodlegesen a felszimol6s alatt l6v6 p6nziigyi szervezetek
fizetdsi k6pess€g6t6l fiigg, amely m6rt6kdr6l nem rendelkeziink hivatalos tudom6ssal. A fentiek miatt az
alitbbi korlittoz6 z6rad6kot adom ki:
Kor ldlozolt Zd rqdd k/Yd le md nJ) :

A

kdnywizsgdlat sordn qz Access Alternative Szdrmaztatott Nyiltvd4fr Befektetdsi Alap

dves

beszdmol6jdt, annak rdszeit ds tdteleit, azok kdnyttel4si 6s bizonylati aldtdmaszttisdt az dw1nyes nemzeti
kdnyvvizsgdlati standardokban foglaltak szerint feliilvizsgdltuk ds ennek alapjdn elegendd ds megfelel|
bizonyossdgot szerezt nk arr6l, hogt az dves beszdmol6t a szdmviteli ftrvdnyben foglaltak 6s az
dltaldnos szdmviteli elvek szerint kdszitettdk el. Vdleminyiink szefint az dves beszdmol6 a korldtozott
vdlemdny alapjdt rdgzitd szakaszban ismertetett tdnyelcnek az 6ves beszdmol1ra gtakorolt hatrisa

kivdteldvel az AIap 2015. december 3l-dn fenndlli vagtoni, pdnzi.igyi 6s jtvedelmi helyzetdr6l
megbizhat6 ds val6s kdpet ad. Az iizleti jelentds az dves beszdmol| adataival 1sszhangban van.
Budapest, 20lr 6. 6,prilis 29.
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