
 
 

Független könyvvizsgálói jelentés 

 
A(z) [ABC  Alapkezelő Zrt. ] részére 

 

Elvégeztük a(z) [ABC Alap] (továbbiakban „az Alap”) mellékelt [201X]. évi éves jelentés [x-y. 
oldalán/pontjaiban]1 található számvitelei adatainak a könyvvizsgálatát.  

A vezetés felelőssége az éves jelentésért  

A(z) [ABC Alapkezelő Zrt.] ügyvezetése (továbbiakban”vezetés”) felelős ennek az éves jelentésnek a befektetési 
alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvénnyel összhangban történő 
elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési 
költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan 
belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár 
hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves jelentés elkészítése. 

A könyvvizsgáló felelőssége 

A mi felelősségünk ennek az éves jelentésnek, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és 
kötelezettségek időszak végi leltárának, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségeknek a 
véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok 
és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban 
hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy 
a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves 
jelentés mentes-e a lényeges hibás állításoktól. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot 
szerezni az éves jelentésben szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az éves 
jelentés akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a mi 
megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves jelentés gazdálkodó egység általi elkészítése 
és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati 
eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó 
egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában 
foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli 
becslések ésszerűségének az értékelését. 

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
könyvvizsgálói véleményünk megadásához. 

Vélemény 

Véleményünk szerint az a(z) [ABC Alap] [201X]. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves jelentése 
minden lényeges szempontból a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szól 2011. évi 
CXCIII. törvénnyel összhangban készült. Az éves jelentésben szereplő eszközök és kötelezettségek a leltárral 
alátámasztottak. Az éves jelentésben bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés 
alapján kerültek elszámolásra.  

Egyéb kérdések 

Könyvvizsgálatunk kizárólag a fent felsorolt számviteli adatokra vonatkozott.  
 
 

Budapest, [keltezés] 

                                                           
1 Az éves jelentés számviteli adatainak azonosítása során a Batv. 6. számú melléklete (ingatlanalapok esetében a 
7. számú melléklet) szerint az éves jelentés kötelező tartalmi elemeinek felsorolása szerint célszerű megvizsgálni 
az éves jelentésben bemutatott információkat. Véleményünk szerint a Batv. 6. számú mellékletének VIII. pontja 
tartalmaz nem számviteli adatokat, a többi kötelező tartalmai elem mind számviteli adat, valamint a 7. számú 
melléklet minden kötelező tartalmi eleme számviteli adat. Abban az esetben, ha az Alap a kötelező tartalmi 
elemeken túl mutat be információkat, ezeket is minősíteni szükséges.  


