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1. Alapadatok

1.1. A CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap
Megnevezése: CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap (a továbbiakban: 

Alap)
Az Alap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján 

létrehozott
Az Alap fajtája:
Az Alap futamideje: az Alap határozott futam 2015/08/17-2019/08/16

Besorolása: speciális, származtatott, ABAK-irányelv alapján 
harmonizált befektetési alap

1.2.
Neve:

Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.3. A forgalmazó
Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó)
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.4.
Neve:
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.5. Forgalmazási helyek
Neve: CIB Bank Zrt. központja és fiókjai
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.6. A könyvvizsgáló
Neve: Juhász Attila (Kamarai tagsági szám: MKVK-006065)

KPMG Hungária Kft.
Székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31.
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2. Az Alap forgalmi adatai
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3. A befektetési eszközállomány összetétele

Tárgynap (T nap)

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
Darabszám

mértéke*
Kötelezettség

módszer
Bruttó 

módszer
Kötelezettség

módszer
Bruttó 

módszer
Tényleges 98,66% 94,53% 98,16% 88,44%
Maximális 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Alap devizaneme
Devizakitettség fedezettségi szintje

Lejáratkori 95%-os árfolymvédelmet biztosító szintetikus betét 2 493 904,98 EUR 85,7344% 2 516 679,23 EUR 88,8229%

Apple Inc., Best Buy Co Inc., Expedia Inc, Facebook Inc., Google 
Inc., LinkedIn Corp, MercadoLibre Inc., Netflix Inc., TripAdvisor Inc. 39 051,22 EUR 1,3425% 52 058,25 EUR 1,8373%

I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított 
aránya

13 487,23 EUR 0,4615% 10 781,27 EUR 0,3791%

I/1. Hitelállomány 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek 13 487,23 EUR 0,4615% 10 781,27 EUR 0,3791%

0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya 2 922 361,66 EUR 100,0000% 2 844 150,41 EUR 100,0000%

II/1. Folyószámla, készpénz 119 935,14 EUR 4,1040% 275 412,93 EUR 9,6835%
II/2. Egyéb követelés 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
II/3. Lekötött bankbetétek 2 493 904,98 EUR 85,3387% 2 516 679,23 EUR 88,4862%

0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
2 493 904,98 EUR 85,3387% 2 516 679,23 EUR 88,4862%

II/4. Átruházható értékpapírok 269 470,32 EUR 9,2210% 0,00 EUR 0,0000%
II/4.1. Állampapírok 269 470,32 EUR 9,2210% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.1.1. Kötvények 269 470,32 EUR 9,2210% 0,00 EUR 0,0000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.3. Részvények 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.4. Jelzáloglevelek 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/4.5. Befektetési jegyek 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/5. Származékos ügyletek 39 051,22 EUR 1,3363% 52 058,25 EUR 1,8304%
II/5.1. Határidos 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.1.1. Futures 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
II/5.1.2. Forward 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.2. Opciós ügyletek 39 051,22 EUR 1,3363% 52 058,25 EUR 1,8304%
0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

II/5.2.2. OTC típusú opciók 39 051,22 EUR 1,3363% 52 058,25 EUR 1,8304%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0,00 EUR 0,0000% 0,00 EUR 0,0000%

Bruttó eszközérték 2 922 361,66 EUR 100,0000% 2 844 150,41 EUR 100,0000%
Nettó eszközérték 2 908 874,43 EUR 99,5385% 2 833 369,14 EUR 99,6209%

0,00974178 0,00971248
298 597 814 db 291 724 720 db

Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele
2017.12.29 2018.12.28

2 908 874,43 EUR 2 833 369,14 EUR

* Az az Alap szerinti kitettségét a bruttó , valamint a kötelezettség módszerrel számítja ki. A bruttó módszer az Alap teljes
kitettségét adja meg, míg a kötelezettség módszer figyelembe veszi az Alapban befektetési eszközök fedezeti és nettósítási hatásait is. Az

az Alap esetében alkalmazható (nettó összesített kockázati kitettség) legnagyobb mértékét az Alap típusa, befektetési
stratégiája, a forrásai, az eszközök és a kötelezettségek aránya, a pozíció biztosítékának mértéke, az Alap mögöttes
piacain végrehajtott üzletkötések volumene, természete és kiterjedése, valamint az üzletkötések végrehajtási helyszíneit pénzügyi
szolgáltatók, intézmények, partnerek által képviselt rendszerkockázat alapján állapítja meg. A mértéke a tájékoztatási a
feltüntetett tényleges és a megengedett maximális értékek között ingadozott. Az az Alap nevében kötött teljesült
megbízások, ügyletek vonatkozásában biztosítékokat nem nyújt, garanciákat nem vállal, valamint ezek újbóli
felhasználására jogokat nem szerez és nem biztosít.

EUR EUR
0,00% 0,00%
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3.1. ktetési jegyeinek forgalmi adatai

végén
(2017. december 29.) (2018. december 28.)

darabszáma 298.597.814 db 291.724.720 db

eladott befektetési jegyek darabszáma 1.755.581 db

visszaváltott befektetési jegyek 
darabszáma 8.628.675 db

17.124,00 EUR
84.406,00 EUR

a portfólió összesített nettó 
eszközértéke 2.908.874,43 EUR 2.833.369,14 EUR

az egy befektetési jegyre jutó nettó 
eszközérték 0,00974178 0,00971248

3.2.
eszközértékének a változása havi bontásban

az egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

2017/12/29 2.908.874,43 EUR 0,00974178
2018/01/31 2.915.983,26 EUR 0,00975255
2018/02/28 2.919.733,03 EUR 0,00981035
2018/03/29 2.913.066,54 EUR 0,00978795
2018/04/27 2.901.467,06 EUR 0,00974897
2018/05/31 2.997.317,89 EUR 0,01007103
2018/06/29 3.037.476,71 EUR 0,01020949
2018/07/31 3.022.283,84 EUR 0,01028309
2018/08/31 2.882.073,53 EUR 0,00980603
2018/09/28 2.865.331,72 EUR 0,00974907
2018/10/31 2.871.306,81 EUR 0,00976746
2018/11/30 2.886.489,04 EUR 0,00982587
2018/12/28 2.833.369,14 EUR 0,00971248
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4.
A befektetési alapok termékszerkezetének változása

befektetési alap termékek köre 2018. év elején 45 nyilvános 
melyek közül az év során 4 befektetési alap futamidejének végéhez ért, valamint szintén 4 új, nyilvános befektetési alap 
került kibocsátásra. T
vagyon az év elejei 452 milliárd HUF év során növekedést felmutatva 467 milliárd HUF 

Az Alapkeze

- nt tulajdoni és szavazati 
hányaddal rendelkezik. A VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport tagja, amely 
az Intesa Sanpaolo csoport - melynek része a CIB Bank Zrt. is - vagyonkezelésre specializálódott tagjaként mind a magán-
, mind pedig az intézményi ügyfelek részére a vagyonkezelési termékek és szolgáltatások széles skáláját biztosítja. Az 
EURIZON CAPITAL SGR tevékenysége nemcsak a befektetési alapok nemzetközi forgalmazására terjed ki, hanem az 
Intesa Sanpaolo csoport befektetési alapkezelési és vagyonkezelési tevékenységének egy részét is végzi. A 2018. évben 
a befektetési alapok magyarországi piaca közel 3%-
hazai befektetési alapokban kezelt vagyon érté

-
voltak, míg az ingatlan és a pénzpiaci alapokba áramlott 

ris szigorítás szembenállása, a 
brexit, az olasz költségvetés helyzete, a török egyensúlytalanság, az orosz szankciók hatásai, a USA és Kína között 
kibontakozó és a gazdasági mutatókra is hatást gyakorló kereskedelmi háború voltak. A FED a korábban bejelentett 

-ban, így az irányadó rátát jelenleg a 
2,25%-2,50%-os sáv jelenti. Az EKB monetáris politikáját a gyenge növekedési adatok határozták meg és inflációs nyomás 
sem nehezedett az európai jegybankra. Az MNB nem változtatott a laza monetáris politikáján. Magyarországon nem volt 

befolyásolta. A vagyonkezelési piacon 

nek részeként kiemelt szerepet kapott a 
tevékenységgel együtt járó kockázatok kezelése, az EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport stratégiai irányelveinek és 

üzlet

munkatársak szakmai képzésének és készségfejlesztésének, valamint versenyképes jövedelempolitikát kell kialakítani, 
illetve fenntartani. Az üzleti szemlélet megtartása mellett a vállalati kultúra része a munkavállalókkal való korrekt 

javadalmazási politikát és eljárásokat alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy az alkalmazottak számára fizetett teljes 

s változó 

alkalmazottak számára fizetett teljes javadalmazás az alábbiak szerint alakult:

rögzített 158 666 171 HUF 58 527 396 HUF
változó 57 369 689 HUF 9 784 690 HUF
nyereségrészesedés 0 HUF 0 HUF

Az valamennyi alkalmazottjának és
kifizetett teljes javadalmazás*

adó és járulékok levonása összege (az
által kezelt egyes befektetesi alapokra

az Alap hozam-kockázati profiljára tevékenységük révén, kockázat-

* Alapbér, változó bér, fizetett szabadság, túlóra pótlék, táppénz, önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás,
egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás, cafeteria, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, utazási költségtérítés. A

esítményhez kötött, változó, nem garantált javadalmazás az egyes 
alkalmazottak pénzügyi és nem pénzügyi szempontok alapján

-külön, és együttesen elért
eredményein 
sem változó javadalmazást, sem nyereségrészesedést, valamint befektetési jegyeit semmilyen formában nem adja át. Az 

https://net.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/CIBIFMCo_remuneration_policy_20190322.pdf&type=related.
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-nél vezetett 
folyószámlájának szerepe az azonnali likviditás biztosítása. A forgatási célú értékpapírok 2018. évvégi 803 millió forint 

mellett másodlagos likviditást biztosít.
olitikája, az alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

követelményeket és kihívásokat támas

eszközök egyre komplexebb jellege a kockázatok hatékony és a

Az
(

A 

) alapján kötelez
kockázati típusokat tárja fel, illetve kezeli. -összetétel, 

kockázati profilja
hitel- és partnerkockázatokat azonosít, mér, kezel és követ nyomon, amely tevékenységek keretében mennyiségi és 

határoz meg és alkalmaz. A piaci kockázatkezelési politika magába foglalja a 
kamatkockázattal kapcsolatos irányelveket. A befektetési alapok, az pénzt liók piaci 
árfolyamok mozgásából származó kockázati kitettsége kihat a befektetési alapok és az egyéb portfóliók teljesítményén 

A likviditási kockázat kezelése egyszerre jelenti az eszköz oldali 

kockázat Az

hatékony és eredményes t a kockázatkezelési feladatokat ellátó területet funkcionálisan 
t a kockázatkezelési 

tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtásában az Eurizon Capital cégcsoportra érvényes egységes irányelvek 
érvényesítése érdekében a VÚB Asset Management .
az Alap kockázati profilja megfeleljen az Alapban mindenkor kezelt vagyon méretének, portfólió-összetételének és az Alap 

hirdetett befektetési stratégiájának, valamint kockázat / 
nyereség profilnak. nem kötött új megállapodásokat. Az Alap 
portfólióelemei 2018-ba

kellett volna alkalmaznia. Az Alap likviditáskezelésével kapcsolat
alakultak:

Likviditási mutatók CIB Euró WebWilág 
Származtatott 2 Alap

Likviditási fedezeti mutató (1 nap) 1101
Visszaváltás a NEÉ arányában (1 nap) 0,01%
Kötelezettség/Eszköz arány 0,38%
Közepes likviditású eszközök 0,00%
Alacsony likviditású eszközök aránya 88,82%
Korlátozott likviditású eszközök aránya 0,00%
Illikvid eszközök aránya 0,00%

fektetési alapok és egyéb portfóliók) partnere 
nem tudja, vagy nem hajlandó kötelezettségeit teljesíteni, ezáltal a óliókat 
veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat.
kockázattípusokra vonatkozó szabályzatait a Vezérigazgató hagyja jóvá és adja ki. A kockázatok fokozott figyelemmel 

érdekében szükséges intézk

- - hatást, 
ugyanakkor az Alapkeze

8. évbe
tett annak érdekében, hogy dolgozóit bevonja a CIB Bankcsoport által indított környezetvédelmi programokba és 

anak az energiatakarékosságra, és ennek során az összes 
kapcsolódó tevékenységet egységes keretrendszerbe foglalják
Kutatás-kísérleti fejlesztés

-kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytat.



8/14

5. A befektetési politika alakulására ható

valamint az internet alapú, elektronikus kereskedelemben, szolgáltatás-nyújtásban és a szociális struktúra-, illetve 
Apple Inc., a

Best Buy Co Inc., az Expedia Inc, a Facebook Inc. a Google Inc. a Microsoft Corporation (amely 2016/12/07-én
LinkedIn Corp 2016/06/13-án bejelentett 

felvásárlását, https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin), a MercadoLibre Inc., a Netflix Inc.,
a TripAdvisor Inc. és a Twitter Inc. 
teljesítményét 7,10%-ig kifizesse. Az egyes részvények ténylegesen elért éves teljesítménye legfeljebb 7,10%-ig kerül 
figyelembe vételre, így .

tesz arra, hogy a Befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor a 95%-os árfolyamvédett szintet mindenképp elérje. A 
-

5,00%-os árfolyamveszteséget fog mutatni. Így a részvénykosár 8574093%-os 
teljesítményét (4,28574093%+7,10%), valamint a Befektetési jegyek lejáratkori legfeljebb -5,00%-os 
árfolyamveszteségét összegezve az Alapon, mint befektetésen legfeljebb 11,38574093%-
5,00%=6,38574093%-os maximális hozam elérése lehetséges (365 napos bázison számított, maximális éves hozam*: 
1,55957052%, maximális EHM**=1,55957052%)

5%-os árfolyamvédelmet biztosít. 

teljesítménye 4,28574093%-5,00%=-0,71425907%-
Az Alap hozamter eszközét az Apple Inc., a Best Buy Co Inc., az Expedia Inc, a Facebook Inc. a Google Inc. a
LinkedIn Corp, a MercadoLibre Inc., a Netflix Inc., a TripAdvisor Inc. és a Twitter Inc. 
összeállított részvénykosár jelenti, amelynek 
23 .

Apple Inc.: a vállalatot 1977-ben alapították az Amerikai Egyesült Államokban, jelenlegi székhelye is itt található a 
Kalifornia állambeli Cupertino városban. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilvános 

Az Apple személyi számítógépek, mobil 
kommunikációs eszközök, hordozható multimédia lejátszó eszközök, valamint az ezekhez kapcsolódó szoftverek, 
szolgáltatások, perifériás eszközök, hálózati alkalmazások gyártásával és értékesítésével foglalkozik. Legismertebb 
termékei: iPad, iPhone, iPod, MacBook, QuickTime, Logic Studio, MacOSX stb.
Best Buy Co Inc.: elektronikai fogyasztási cikk forgalmazó vállalata, kínálatában számos 

tronikai cikkek, egészen a háztartás, az otthon 
kényelmét, vagy az irodai munkavégzést kiszolgáló legújabb digitális eszközökig bezárólag. A vállalat által 
értékesített cikkeket terméktámogató, fizetési, szállítási, logisztikai kényelmi szolgáltatások széles köre egészíti ki. 

Puerto Rico-
ban és Kínában folytatja. Az internet alapú kereskedelem mellett off-line értékesítést is végez több mint 1.700 
egységet számláló üzlethálózatában, ahol 125 ezer alkalmazottat foglalkoztat. A vállalatot története 1966-ig nyúlik 
vissza, székhelye az amerikai, Minnesota állambeli Richfield-ben található, a cég részvényeivel a The New York 
Stock Exchange-en lehet kereskedni, részvényei többek között az S&P 500 Index kosarának elemei.
Expedia Inc: a világ egyik legnagyobb online utazási szolgáltatásokat kínáló vállalata, a szállodafoglalási, hajó- és 

a világ 70 országában, közel 
-nél is több mobil alkalmazáson keresztül, 18 

megtalálható számos, közismert online travel brand úgy, mint a CarRentals.com, Classic Vacations, Hotels.com,
Hotwire, eLong, trivago, Travelocity, Venere, Wotif is Microsoft Corporation divíziójaként 1996-ban alapított 
Washington állambeli Bellevue-i székhe - -en
kereskedni. Részvényei több részvényindex, így például a legnagyobb amerikai vállalatokat magában foglaló Dow 
Jones, illetve NASDAQ znak.
Facebook Inc.: a
óriásvállalat, amely felhasználói számára számtalan marketing, hirdetési és értékesítési, játék és szórakozási, 
közösségi modulépítési, kommunikációs, üzenetküldési, tartalom-megosztási multimédiás alkalmazást és
szolgáltatást nyújt több mint 70 nyelven a világ szinte valamennyi országában, Kína, Irán illetve Észak-Korea 
esetében az illetékes kormányzatok által hozott intézkedések következtében tevékenysége részben vagy egészben 
korlátozott. A 2004-ben alapított, Kalifornia állambeli Palo Alto-
alkalmazottat foglalkoztat a világ 25 országában. A cég részvényeivel 2012- -en
lehet kereskedni. Részvényei többek között az S&P 500 Index kosarának elemei.
Google Inc.: az 1998-ben alapított, Kalifornia állambeli Montain View-be részvényeivel -
melyek a több részvényindexnek, így például a legnagyobb amerikai vállalatokat magában foglaló NASDAQ 
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- 1999- -en kereskedni. A
vállalat számos további kapcsolt keresési (térkép, térinformatika, 
pénzváltás, naptár, helyesírás-

nyílt forráskódú, 
-

internetes videó-megosztó weboldal. A vállalat több mint 70 irodát üzemeltet 40 országban szerte a világon.
MICROSOFT Corporation:

Dow Jones Industrial Average indexnek is eleme. A vállalatot közel 40 Legismertebb 
termékei: Microsoft Office, Windows, Windows Mobile operációsrendszer-családok, ezek részeként 

- egyéb irodai szoftverek, Xbox számítógépes játékok, 
-számítástechnikai megoldások, 

W A Microsoft Corporation 
2016/12/07-én hivatalosan is lezárta a LinkedIn Corp 2016/06/13-án bejelentett felvásárlását 
(https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin), így ezzel összhangban került módosításra az 
Alap hozamtermel részvény. (LinkedIn Corp: a 2002 végén
alapított vállalat a világ legnagyobb üzleti, szakmai közösségi hálózata,

felhasználója számára a világ 200 országában nyújtja. A vállalat székhelye Kalifornia állambeli Montain View-ben
található, alkalmazottainak száma megközelíti a 10 ezer foglalkoztatottat. A cég részvényeivel - melyek a NASDAQ 

tartoznak - 2011- The New York Stock Exchange-en lehet
kereskedni.)
MercadoLibre Inc.: az 1999- közel 3 ezer alkalmazottat foglalkoztat, 
székhelye az argentínai Buenos Aires-ben található. A latin amerikai régió legnagyobb és egyúttal 

-line értékesítési platformja 120 millió regisztrált felhasználóval, a térség számos 
országában úgy, mint Argentínában, Brazíliában, Kolumbiában, Ecuadorban, Mexikóban, Peruban, Uruguay-ban,
Venezuel an nyújtja szolgáltatásait. A vállalat által 
értékesített cikkeket terméktámogató, fizetési, szállítási, logisztikai kényelmi szolgáltatások széles köre egészíti ki. 

eBAY Inc, az online aukciós 
A cég részvényeivel 2007- NASDAQ 

Global Select Market-en kereskedni. Részvényei több részvényindex, így például a legnagyobb amerikai 
vállalatokat magában foglaló NASDAQ .
Netflix Inc. -

földi sugárzású vagy kábel

szolgáltatásokk cél

cenc jogok megszerzése. Legfontosabb piaca az Amerikai Egyesült Államok 
mellett Kanada, az Egyesült Királyság, Írország, Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország és Hollandia. A vállalatot 
1997-ben alapították. Az Amerikai Egyesült Államok 500 legnagyobb nyilván

, valamint a NASDAQ-100 indexnek is eleme.
TripAdvisor Inc.: a világ egyik legnagyobb online utazási szolgáltatásokat kínáló vállalata 315 millió regisztrált 
felhasználóval. A szállodafoglalási, hajó- é

portfóliójában megtalálható 
számos közismert utazási márkanév úgy, mint a bookingbuddy.com, cruisecritic.com, everytrail.com, 
familyvacationcritic.com, flipkey.com, gateguru.com, holidaywatchdog.com, independenttraveler.com, jetsetter.com, 
lafourchette.com, niumba.com, onetime.com, oyster.com, seatguru.com, smartertravel.com, tingo.com, 

-ben alapított Massachusetts állambeli Newton Upper Falls-
részvényeivel 2011- -en kereskedni. Részvényei több részvényindex, így 

közé is tartoznak.
Twitter Inc.: a 2006-ban alapított vállalat amellett, hogy az Amerikai Egyesült Államok egyik legismertebb

alkalmazást,
mikroblog és közösségi webes szolgáltatást több mint 30 nyelven, 300 millió nemzetközi felhasználói 
bázis számára, közel 4 ezer alka

. A cég árbevétele legnagyobb arányban a 
hirdetési üzletágából származik, melynek legfontosabb elemét a felhasználók számára küldött szponzorált üzenetek
jelentik. A vállalat székhelye Kalifornia állambeli San Francisco-ban található, a cég részvényeivel 2013-tÓl a The 
New York Stock Exchange-en lehet kereskedni. Részvényei
közé is tartoznak

-hozam profil
kockázat-hozam

lább befektetési 
euró alapú befektetést nyújt, amelyre a befektetési jegyek 
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Az Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok
Az átlagolt részvényárfolyamok -

értékének a futam et
napvégi záróárak átlagát tekintjük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozamkifizetés feltételének 
megállapítása során a részvények esetleges rövid idei
gyakorolt hatását. 

osárban 
egyes 2016/07/29, 

2016/08/05 és 2016/08/12, a második évben 2017/07/28, 2017/08/04 és 2017/08/11, a harmadik évben 2018/07/27, 
2018/08/03 és 2018/08/10, a
napvégi záróárak átlagát tekintjük. Ez a hozamszámítási módszer csökkentheti a hozam megállapítása során a 

hozamra gyakorolt hatását. Így a részvények 
teljesítménye kiegyenlítettebben vehet részt a hozamkifizetések feltételének teljesítésében.

Az Alap 2018. augusztus 10-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

tényleges 
hozama

megfi-
gyelt 

hozama

kosár-
súly

tényleges 100% része-
sedési rátával

Apple 117,16 103,12 112,76 111,01 190,98 207,99 207,53 202,17 +82,11% +7,10% 10%
Best Buy 32,38 29,27 36,74 32,80 74,68 76,08 78,71 76,49 +133,22% +7,10% 10%
Expedia 123,01 108,34 114,99 115,45 137,79 132,10 131,89 133,93 +16,01% +7,10% 10%
Facebook 93,93 82,09 89,43 88,48 174,89 177,78 180,26 177,64 +100,76% +7,10% 10%
Google 694,11 618,11 647,82 653,35 1.252,89 1.238,16 1.252,51 1247,85 +90,99% +7,10% 10%
LinkedIn 190,66 172,38 180,60 181,21
Microsoft 59,71 53,99 56,56 56,75 107,68 108,04 109,00 108,24 +90,73% +7,10% 10%
MercadoLibre 121,12 103,49 110,05 111,55 354,57 343,88 372,35 356,93 +219,97% +7,10% 10%
Netflix 125,36 96,88 115,03 112,42 355,21 343,09 345,87 348,06 +209,59% +7,10% 10%
TripAdvisor 73,50 66,27 69,90 69,89 57,93 53,27 54,35 55,18 -21,04% -21,04% 10%
Twitter 29,06 25,17 27,79 27,34 34,12 31,96 32,01 32,70 +19,59% +7,10% 10%

4,28574093% 4,28574093% 4,28574093%
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10 3. év 
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Részvények Részvény-kosár hozama
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kifizetés-re 
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24
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15
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31 indulása-
kor 

számolt 
heti átlag

Ahol:
részvényi=1-10:
o Apple Inc. (ISIN code: US0378331005, Bloomberg code: AAPL:US)
o Best Buy Co Inc (ISIN code: US0865161014, Bloomberg code: BBY:US)
o Expedia Inc (ISIN code: US30212P3038, Bloomberg code: EXPE:US)
o Facebook Inc (ISIN code: US30303M1027, Bloomberg code: FB:US)
o Google Inc Class A share (ISIN code: US38259P5089, Bloomberg code: GOOGL:US)
o Microsoft Corporation (Bloomberg code: MSFT UQ Equity, ISIN kód: US5949181045) a Microsoft 2016/12/07-én

hivatalosan is lezárta a LinkedIn Corp 2016/06/13-án bejelentett felvásárlását 
(https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin), így ezzel összhangban került 
módosításra az Alap ho LinkedIn Corp (ISIN code: US53578A1088,
Bloomberg code: LNKD:US)

o MercadoLibre Inc (ISIN code: US58733R1023, Bloomberg code: MELI:US)
o Netflix Inc (ISIN code: US64110L1061, Bloomberg code: NFLX:US)
o TripAdvisor Inc (ISIN code: US8969452015, Bloomberg code: TRIP:US)
o Twitter Inc (ISIN code: US90184L1026, Bloomberg code: TWTR:US)
részvényi=1-10 záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényi=1-10 equity ticker 

Az Alap 2018. 4,28574093% hozamot fizetett.

31. pontja 
szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 100%-ban került meghatározásra: 
https://net.cib.hu/cib_csoport/sajtoszoba/2015/ak_1508182.



11/14

6. Az Alap hozamadatai

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

CIB Euró WebWilág 
2 Származtatott Alap -0,30% -0,60% -0,84% - - -0,84% -0,30% -0,89% -1,33% - - - - - - -

5 év indulás-
tól mért

naptári évre számított
az alap által 

2018/12/28-ig elért 
hozamok

évesített hozamok

1 év 2 év 3 év 4 év

,
www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon. Az 

forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének 

árf

forrásadó figyelembe vételév
valamint az Alap Kezelési szabályzatában meghatározott szabályok szerinti hozamkifizetések alkalmával realizálnak 

sül, ami a kamatadó hatálya alá tartozik, hasonlóan a hitelintézeti 

értékpapírokon elért kamathoz és hozamhoz. Az adó alapja a visszaváltási ár és az értékpapír megszerzésére fordított 
érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az Szja. törvény 

tetési jegyek 

árfolyamnyeresége, illetve hozama után a Forgalmazó adót nem von le. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
társaságok esetében a befektetési jegyek árfolyamnyeresége és hozama az adóköteles árbevételüket növeli. Ez után a 
mindenkor érvényes adójogszabályok szerint kell az adót megfizetni. Az Alapot a 2006. évi LIX. számú, az államháztartás 
egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény 2015. január 1- -
fizetési kötelezettség terheli. Az Alap teljesítm

, letétkezelési díj, könyvvizsgálói díj stb. felszámítása 
utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az Alap hozamadatai az Alap kibocsátási pénznemében kerülnek 
megállapításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EURHUF árfolyam ingadozása s hátrányosan is 
befolyásolhatja az Alap által elért forintban számított eredményt. A hozamok bemutatására a BAMOSZ (Befektetési 
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7. Az Alap további adatai

52 629 311 HUF
Egyéb bevételek 826 593 HUF

2 974 753 HUF
376 075 HUF

Egyéb díjak és adók 10 238 013 HUF
Felosztott és újra befektetett jövedelem 0 HUF
Befektetett eszközökre elszámolt értékvesztés 0 HUF
Más, az eszközök értékét befolyásoló változások 0 HUF
Nettó jövedelem (Az Alap eredmény-
kimutatásának IX. sz. pontjában tárgyévi
eredmény)

-885 249 HUF

Alap részére igénybe vett hitel feltételei
Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok

Az Alap értékpapír-finanszírozási, valamint teljes
hozam-csereügyletei:

Alap származtatott ügyleteire vonatozó adatok

2017/12/29 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 39 051,22 EUR

2018/01/31 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 44 940,63 EUR

2018/02/28 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 63 959,23 EUR

2018/03/29 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 58 135,16 EUR

2018/04/27 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 49 160,33 EUR

2018/05/31 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 147 025,02 EUR

2018/06/29 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 189 334,68 EUR

2018/07/31 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 212 803,19 EUR

2018/08/31 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 73 862,28 EUR

2018/09/28 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 58 773,04 EUR

2018/10/31 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 65 567,28 EUR

2018/11/30 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 83 971,77 EUR

2018/12/28 struktúrált long single cap call OTC 
európai opció 52 058,25 EUR

származtatott ügyletek megnevezése, értéke

Az Alap az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás
átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló
2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2015. november 25.)
szerinti értékpapír-finanszírozási, valamint teljes hozam-csereügyleket nem
kötött.

Az Alap hozamtermelés céljából Apple Inc., Best Buy Co Inc., Expedia Inc,
Facebook Inc., Google Inc., LinkedIn Corp, MercadoLibre Inc., Netflix Inc. és
TripAdvisor Inc. arányban kialakított befektetési

Az Alap hitelt nem vett igénybe.

Az Alap a befektetési jegyek helyein 2018/08/17-én az ügyfelek
értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra teljesített hozamkifizetést
125.961,46 EUR összegben, amely a befektetési jegyek névértékére vetítve a
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8. Az Alap mérlege

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 751.612    -
I. ÉRTÉKPAPÍROK - -
1. Értékpapírok - -
2. Értékpapírok értékelési különbözete - -
 a) kamatokból, osztalékból - -
 b) egyéb - -
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK 751.612    -
1. Hosszú lejáratú bankbetétek 748.078    -
2. Hosszú lejáratú bankbetétek értékelési különbözete 3.534    -
 B. FORGÓESZKÖZÖK 120.883    865.424    
I. KÖVETELÉSEK 89 198
1. Követelések 89 198
2. Követelések értékvesztése (-) - -
3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - -
4. Forintkövetelések értékelési különbözete - -
II. ÉRTÉKPAPÍROK 83.598    -
1. Értékpapírok 86.432    -
2. Értékpapírok értékkülönbözete - 2.834    -
 a) kamatokból, osztalékból 4.331    -
 b) egyéb - 7.165    -
III. PÉNZESZKÖZÖK 37.196    865.226    
1. Pénzeszközök 37.215    837.083    
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete - 19    28.143    

21.899    32.538    
21.899    32.538    

- -
 D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 12.111    16.737    
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 906.505    914.699    

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

902.242    911.141    
929.523    907.397    

1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 971.873    977.306    
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - 42.350    - 69.909    

- 27.281    3.744    
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - 824    - 1.002    
2. Értékelési különbözet tartaléka - 18.525    13.563    

- 6.907    - 7.932    
4. Üzleti évi eredménye - 1.025    - 885    
 F. CÉLTARTALÉKOK - -
 G. KÖTELEZETTSÉGEK 3.540    2.200    
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - -
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3.540    2.200    
III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - -

723 1.358    
FORRÁSOK ÖSSZESEN : 906.505    914.699    

Budapest, 2019. április 18.

CIB EURÓ WEBWILÁG 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP
MÉRLEG
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9. Az Alap eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

14.522    57.976    
213 5.347    

III. Egyéb bevétel 354 827
15.233    13.123    

V. Egyéb ráfordítások 455 466
- 40.752    

VII. Tárgyévi eredmény - 1.025    - 885    

Budapest, 2019. április 18.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
CIB EURÓ WEBWILÁG 2 SZÁRMAZTATOTT ALAP

Budapest, 2019. április 18.

Komm Tibor, Elnök-vezérigazgató, CIB Befektetési A által elektronikusan aláírva:

Komm 
Tibor

Digitally signed by 
Komm Tibor 
Date: 2019.04.18 
16:50:22 +02'00'



 
 
                                      KPMG Hungária Kft.      Tel.: +36 (1) 887 71 00 
                                      Váci út 31.                       Fax: +36 (1) 887 71 01 
                                      H-1134 Budapest            E-mail: info@kpmg.hu 
                                      Hungary                          Internet: kpmg.hu 

CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap - K20 - 2018.12.31. 
1 

 
KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with 
KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. 
Company registration: Budapest, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, no: 01-09-063183 

  

Független könyvvizsgálói jelentés 

A CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a CIB Euró WebWilág 2 Származtatott Alap (továbbiakban „az Alap") 2018. évi éves jelentése 2., 
3., 7., 8. és 9. pontjaiban található számviteli információknak (továbbiakban „éves jelentésben közölt 
számviteli információk”) a könyvvizsgálatát. 
Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2018. december 31-ével végződő évre vonatkozó éves jelentésében 
közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban „számviteli törvény”), valamint a kollektív befektetési formákról 
és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel 
összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő 
eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban 
bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra. 

Vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – 
Magyarországon hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségeink bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgálónak az éves 
jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelősségei” szakasza tartalmazza. 
Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.-től az éves 
jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálata szempontjából a vonatkozó, 
Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás 
magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatá”-ban, valamint az ezekben nem 
rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók 
Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek 
ezekkel a követelményekkel összhangban. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyíték elegendő és megfelelő ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.  

Egyéb információk 

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (továbbiakban „vezetés") felelős az egyéb információkért. Az 
egyéb információk az éves jelentésben foglalt egyéb nem számviteli információkból állnak, de nem 
tartalmazzák az éves jelentésben közölt számviteli információkat és az azokra vonatkozó könyvvizsgálói 
jelentésünket. 
A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves jelentésben közölt számviteli információkra adott 
véleményünk nem vonatkozik az egyéb nem számviteli információkra és azokra vonatkozóan nem 
bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. 
Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi 
felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb 
információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak, vagy a 
könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 
tartalmaznak.  
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Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás 
állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.  

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az éves jelentésben közölt számviteli 
információkért 

A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és 
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a 
számviteli 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 kontrollért, amelyet a vezetés 
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 
állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése. 
Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős az Alap vállalkozás 
folytatására való képességének felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az 
adott helyzetnek megfelelő közzétételéért, valamint a vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli 
információknak a vállalkozás folytatásának elvén alapuló összeállításáért. A vezetésnek az értékelésnél a 
vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés 
nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll 
fenn.  
Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.  

A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelősségei  

Célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentés egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár 
hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint a véleményünket tartalmazó könyvvizsgálói jelentést 
bocsátani ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvényekkel 
és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja a létező lényeges hibás 
állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha önmagukban 
vagy együttesen ésszerű várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentés alapján 
meghozott gazdasági döntéseit.  
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon 
hatályos – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat részeként szakmai 
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:  
• Azonosítjuk és felbecsüljük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló könyvvizsgálati eljárásokat 
alakítunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata 
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 
• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 
azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 
• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelőségét és a vezetés által készített 
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 
• Következtetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részéről az éves jelentésben közölt számviteli 
információknak a vállalkozás folytatásának elvén alapuló összeállítása, valamint a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy 
feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való 
képességével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll 
fenn, könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli 
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információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelőek, 
minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy 
az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. 
• Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben 
bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt 
kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden 
lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra. 
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a 
könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.  
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