
FUGGETLEN KONwVIZSGAIoI .IrIenrEs
a EUROVENTURES Kockizati T6kealap-kezel6 26rtktir(en Miikitd,6

R6szv6nyt6rsas69 tulajdonosai r6sz6re

V6lem6ny

Elv6geztiik a EUROVENTURES Kock&ati T6kealap-kezel6 Zirtkdr0en M0k6d6 R6szv6nyt6rsasig
sz6khelye 1'12'l Budapest, M6rtonhegyi tlt 6l/4, (,,a T6rsas6g") 2020. 6vi eves beszamolojanak
konywizsg6lat6t, amely 6ves besz5mol6 a 2020. december 31-i fordul6napra keszitett merlegb6l - melyben az
eszkozok ds fon6sok egyez6 v6gosszege 161.572 E Ft, az ad6zott eredm6ny 52.U7 E ft (nyeres6g) -, 6s az

ugyanezen id6ponttal v6gz6d6 Llzleti 6vre vonatkozo eredm6nykimutatasb6l, valamint a szamviteli politika
jelentos elemeinek osszefoglalasat is tartalmaz6 kieg6szit6 mellekletbril irll.

V6lem6ny nk szerint a mellikelt 6ves besz6mol6 negbizhat6 5s val6s k6pet ad a Tdrsasig 2020.
d*embq 31-dn fenndll6 vagyoni 6s $nzilgyi helyzet6r6l, vetamint ez ezen idipontlel v6gz6d6 zleti
6vre vonatkozit jdvedelmi helyzetdril a Magyarorszdgon hatdlyos, a sz6mvitelrSl sz6lo 2000. 6vi C.

tiiry6nnyel iisszhangben (a bvebbiekban:,,szimviteli tdrv6ny").

A v6lem6ny alapia

Kiinywizsg6latunkat a l,4agyar Nemzeti Konywizsg6lati Slandardokkal osszhangban es a konywizsg6latra
vonalkozo - Magyarorsz5gon hatelyos - torv6nyek 6s egy6b jogszab6lyok alapjan hajtottuk v6gre, Ezen

standardok 6rtelm6ben fenn5llo felekissegtink brivebb leir6s6t jelent6siink ,,A kdnywizsgitl| 6ves besz6nol6
kinywizsgblatttat val6 felel6ss6ge" szakasza tartalmazza.

F ggetlenek vagyunk a T6rsasdgt6l a vonatkozo, Magyarorsz6gon hat5lyos jogszabZrlyokban es a Magyar
Kdnywizsg6l6i Kamara 

"A 
konywizsg6l6i hivatas magatart6si (etikai) szabdlyairol 6s a fegyelmi elj6r6srol sz6lo

szab6lyzata'-ban, valamint az ezekben nem rendezett k6rd6sek tekintet6ben a Konywizsgzrl6k Nemzetktrzi
Etikai Standardok Testulete eltal kiadott 

"Nemzetkozi 
etikai kodex kamarai tag konywizsg6loknak (a nemzetk6zi

ftiggetlens6gi standardokkal egybefoglalva)" cim0 k6zikonyveben (az IESBA Kodex-ben) foglaltak szerint, 6s
megfeleleliink az ugyanezen normakban szerepl6 tov6bbietikai ekjir6soknak is.

lvleggy6z6d6sUnk, hogy az iiltalunk megszezett k6nywizsgalati bizonyitek elegend6 6s megfeleld alapot nyijt
v6lem6nylinkhoz.

Eqv6b inform iici6k; Az iizleti ielent6s

Az egy6b informaci6k a EUROVENTURES Kockizati r6kealap.kezel6 zirtk6rr0en Miik6d6
R6szv6nyt6rsas59 2020. 6vi Lizleti jelentes6bdl 6llnak. A vezet6s felelcis az iizleti jelentesnek a szamviteli
to-rveny, illetve egyeb mds jogszab6ly vonatkoz6 el6ir6saival osszhangban tortdn6 elli6szit6se6rt, A fuggeflen
konywizsg6l6i lelent6sLink ,,V6lemeny" szakaszdban az 6ves besz6molora adott velem6nyUnk nem voria-tkozik
az uzleti jelent6sre.

Az.6ves besz6mol6 a[alunk v6gzett k6nywizsg6lattrval kapcsolatban a mi felel6ss6gUnk az iizleti jelent6s
6tolvas6sa es ennek sorSn annak m6rlegel6se, hogy az uzleti jelentes lenyegesen 
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besz6mol6nak vagy a krinywizsgiirat soren szezett ismereteinknek, vagy egyEu*ent 0gy t0nik+, hogy iz
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lenyeges hib6s 6llit6st ta(almaz. Ha az elv6gzett munk6nk alapj6n arra a kovetkeztetesre lutunk, hogy az egyeb
inform6ciok lenyeges hibirs 6llit6st tartalmaznak, koteless6giink encil es a hibirs 5llit6s jelleg616l jelent6st tenni.

A szdmviteli torveny alapj6n a mi felel6ssegunk tov6bb6 annak megit6l6se, hogy az tizleti Jelent6s a szemviteli
torv6ny, illetve egyeb m6s jogszabdly vonatkozo el6irdsaival osszhangban van-e, es err6l, valamint az tizleti
jelent6s 6s az 6ves beszimolo osszhangjarol velemeny nyilv6nit6sa

V6lem6ny nk szerint a EUROVE VIURES Kockeza T6kealap-kezel6 Zittkdrfren M0kdd1
R{szv'nytirsasig 2020. 6vi zleti jelent6se minden l6nyeges vonatkozesban asszhangban van a

EUROVE TIURES Xockezati T6kealap-kezel6 Tittkiifien ttfrki5d6 R6szv6nyt6rcasdg 2020. 6vi 6ves
beszdmol6jdval 6s a szimviteli tairv6ny vonatkozd el6iresaiyal. tlivel egy6b mis jogszabily a Tirsasig
sz1mara nem ir el6 tovibbi kdvetelminyeket az zleti jetent'src, ez6rt e tekintetben nem mondunk
v6lemAnyt.

Az zleti jelentisben nhs jellegfi l6nyeges ellentmondis vagy linyeges hibis lllitis nem jutoft a

tudomdsunkra, igy e tekintetben nincs jelenteni vel6nk.

A vezet6s felel6ss6qe az 6ves beszimol66rt

A vezetes felel6s az 6ves beszemolonak a sz6mviteli torv6nnyel osszhangban to(6nd es a val6s bemutat6s
kovetelm6ny6nek megfelelci elkeszit6s6ert, valamint az olyan bels6 kontrollert, amelyet a vezel6s szuks6gesnek
tart ahhoz, hogy lehet6v6 valjon az ak6r csal6sb6l, akir hibirb6l eredci l6nyeges hibirs 6llitestol mentes 6ves
besz6molo elk6szit6se.

Az 6ves beszdmolo elk6szitese sor6n a vezel6s felel6s az6(, hogy felm6rje a TArsasdgnak a v6llalkozirs
folytat6s6ra val6 k6pess6g6t 6s az adott helyzetnek megfelel6en krizz6tegye a villalkoztrs folytatirsbval
kapcsolatos informilci6kat, valamint a vezel6s felel a v5llalkoz6s folytatAs6nak elv6n alapulo 6ves besz6mol6
dsszeAllitasar6rt. A vezetdsnek a v6llalkoz6s folytat6s6nak elv6b6l kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az
6rvenyesLll6s6t elt6rci rendelkezds nem akadllyozza, illetve a v6llalkozirsi tev6kenys6g folytatasanak

ellentmond6 t6nyez6, kodlm6ny nem 6llfenn.

Az i16nyit6ssal megbizott szemelyek felel6sek a T6rsas6g penzrigyi beszAmol6si folyamal5nak felUgyeleteert.

A ktinwvizsq6lo 6ves besz6mol6 krinwvizsq6lat66rt valo felel6ss6qe

A konywizsg6lat sordn c6lunk kelki bizonyoss6got szerezni an6l, hogy az 6ves besz6molo eg6sze nem
lad.almaz akir csal6sb6l, ak5r hibdbol ered6 l6nyeges hib6s 6llitast, valamint az, hogy ennek alapj6n a
v6lem6nyunket tartalmaz6 ftiggetlen kiinywizsg6loi jelentest bocsbssunk ki, A kell6 bizonyossag magas fokt
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Kdnywizsg6lati Standardokkal osszhangban
elv6gzett kcinywizsg6lat mindig {elt6rja az egy6bkent l6tez6 16nyeges hib6s 6llit5st. A hib6s allit6sok eredhetnek
csal6sMl vagy hib6b6l, 6s l6nyegesnek min6stllnek, ha esszer0 lehet az a v5rakoz6s, hogy ezek onmagukban
vagy egyijttesen befoly5solhatjiik a felhaszn6lok adott eves besz6molo alapj6n meghozott gazdas6gi ddnteseit,

A Magyar Nemzeti Konywizsgalati Standardok szerinti konywizsgAlat eg6sze sor6n szakmai megit6l6st
alkalmazunk, 6s szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Tovirbb6:

. Azonositjuk 6s felbecsiiljtik az 6ves besz6mol6 akirr csal6sb6l, ak6r hibbbol ered6 l6nyeges hib6s
allitesainak kockazatait, kialakitjuk es v6grehajtluk az ezen kockezalok kezel6s6ie alkalmas
kdnywizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegendci es megfelel6 konywizsgAlati bizonyit6kot szeziink a
v6lemenyLink megalapozas6hoz. A csaliisbol ered6 lenyeges hib6s 5llitai fel nem tii6s6nak kock6zata
nagyobb, mint a hibirbol ered66, mivel a csal5s mag6ban foglalhat cisszejatszast, hamisit6st, sz6nd6kos
kihagyasokat, t6ves nyilatkozatokat, vagy a bels6 k;ntroll fe[jlir6sat.
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Megismerjilk a konywizsgSlat szempontj6bol relevens bels6 kontrollt annak erdek6ben, hogy olyan

konywizsgelati eljaresokat tervezzrlnk meg, amelyek az adott korulmenyek kozott megfelel6ek, de nem

az6rt, hogy a T6rsas6g bels6 kontrolljanak hat6konys6g6ra vonatkozoan v6lem6nyt nyilvenitsunk.

tirtekel;UX a vezel6s Sltal alkalmazott szirmviteli politika megfelel6s6g6t 6s a vezet6s 6ltal k6szitett
sz6mviteli becsl6sek 6s kapcsolodo kozz6t6telek 6sszenls6get.

Kovetkeztetest vonunk le an6l, hogy hely6nvalo-e a vezet6s r6sz6r6l a v6llalkozds folytat6s6nak elv6n
alapul6 eves beszdmolo dsszeellitasa, valamint a megszeeett konyvvizsgalati bizonyitek alapian an6l,
hogy fenndll-e l6nyeges bizonytalansdg olyan esem6nyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, amelyek
jelent6s k6ts6get vethetnek fel a T6rsas6g vdllalkoz5s folytat6sara val6 k6pess6g6t illet6en.

Amennyiben azt a kovetkeztet6st vonjuk le, hogy 16nyeges bizonytalans6g irll fenn, fuggetlen
kdnywizsg6loi jelent6sLlnkben fel kell hivunk a figyelmel az 6ves beszSmol6ban lev6 kapcsol6do
kozzetetelekre, vagy ha a kozzet6telek e tekintetben nem megfelel6ek, min6sitenunk kell

v6lem6nyunket. Kovetkeztet6seink a frjggetlen krinywizsg6l6i jelent6stink datumaig megszezett
kdnywizsg6lati bizonyit6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy feltetelek azonban okozhatj6k azt,

hogy a T5rsas6g nem tudja a v6llalkoz6st folytatni.

Ertekel;tlk az 6ves beszAmol6 affog6 bemutataset, felepites6t es tarldmet, bele6rtve a kieg6szit6
mell6kletben tett k6zzdt6teleket, valamint 6rt6keljiik azt is, hogy az 6ves beszAmol6ban teljesiil-e az
alapul szolgirl6 0gyletek 6s esem6nyek valos bemutatasa,

Az i16nyit6ssal megbizott szem6lyek tudom5s6ra hozzuk - egy6b k6rdesek mellett - a konywizsgAlat

tervezett hat6koret 6s iitemez6sdt, a konywizsg6lat lelent6s megallapitesait, bele6rtve a T6rsas6g 6llal

alkalmazott bels6 kontrollnak a krinywizsg6latunk soran aftalunk azonositott jelent6s hidnyoss6gait is,

ha voltak ilyenek.
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