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1. Alapadatok

1.1. A CIB Fundamentum Részvény Alap
Megnevezése: CIB Fundamentum Részvény Alap (a továbbiakban: Alap)
Az Alap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján 

létrehozott
Az Alap fajtája:
Az Alap futamideje: az Alap 2017/12/22-

jött létre, azaz nincs lejárata
Besorolása: hagyományos, részvényalap, 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.
Neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Neve: ERSTE Befektetési Zrt.
Székhelye: H- -26.

1.4.
Neve: CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letét
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.5. Forgalmazási helyek
Neve: CIB Bank Zrt. fiókjai és internetes kereskedési rendszere
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Neve: Concorde Értékpapír Zrt.
Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Neve: ERSTE Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere
Székhelye: H- -26..

1.6. A könyvvizsgáló
Neve: (Kamarai tagsági szám: MKVK-005879)

KPMG Hungária Kft.
Székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 31.
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2. A befektetési eszközállomány összetétele

Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap)

Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték
Darabszám

teljes mértéke*
Kötelezettség

módszer
Bruttó módszer Kötelezettség

módszer
Bruttó módszer

Tényleges 100,00% 29,92% 100,00% 88,69%
Maximális 150,00% 150,00% 150,00% 150,00%

Alap devizaneme
Devizakitettség fedezettségi szintje

CZK
EUR
HUF
PLN
RON

Folyószámla (HUF) 1 188 312 767 HUF 67,1400% 320 393 847 HUF 11,2897%
I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított 
aránya

979 444 988 HUF 35,6246% 24 482 093 HUF 0,8553%

I/1. Hitelállomány 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek 979 444 988 HUF 35,6246% 24 482 093 HUF 0,8553%

0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli 
aránya

2 749 347 829 HUF 100,0000% 2 862 405 684 HUF 100,0000%

II/1. Folyószámla, készpénz 1 240 306 039 HUF 45,1127% 320 393 847 HUF 11,1932%
II/2. Egyéb követelés 361 687 628 HUF 13,1554% 7 609 951 HUF 0,2659%
II/3. Lekötött bankbetétek 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/4. Átruházható értékpapírok 1 147 354 162 HUF 41,7319% 2 534 401 886 HUF 88,5410%
II/4.1. Állampapírok 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/4.1.1. Kötvények 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/4.1.2. Kincstárjegyek 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

1 147 354 162 HUF 41,7319% 2 534 401 886 HUF 88,5410%
1 147 354 162 HUF 41,7319% 2 534 401 886 HUF 88,5410%

0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/4.3. Részvények 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/4.4. Jelzáloglevelek 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/4.5. Befektetési jegyek 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/5. Származékos ügyletek 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/5.1. Határidos 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/5.1.1. Futures 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/5.1.2. Forward 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/5.2. Opciós ügyletek 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/5.2.2. OTC típusú opciók 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/6. Közelmúltban forgalomba hozott átruházható ép. 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/7. Egyéb átruházható értékpapír 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

Bruttó eszközérték 2 749 347 829 HUF 100,0000% 2 862 405 684 HUF 100,0000%
Nettó eszközérték 1 769 902 841 HUF 64,3754% 2 837 923 591 HUF 99,1447%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

* 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.

0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

HUF HUF

0,9975 0,9690
1 774 289 581 db 2 928 849 187 db

Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele
2017.12.29 2018.12.28

1 769 902 841 HUF 2 837 923 591 HUF
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3. Az Alap forgalmi adatai

3.1.

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

darabszáma 1 774 289 581 db 2 928 849 187 db

eladott befektetési jegyek darabszáma 1 992 867 616 db

visszaváltott befektetési jegyek 
darabszáma 838 308 010 db

2 005 819 185 HUF
841 605 293 HUF

a portfólió összesített nettó 
eszközértéke 1 769 902 841 HUF 2 837 923 591 HUF

az egy befektetési jegyre jutó nettó 
eszközérték 0,9975 0,9690

3.2.
eszközértékének a változása havi bontásban

az egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

2017/12/29 1 769 902 841 HUF 0,9975
2018/01/31 2 550 873 425 HUF 1,0318
2018/02/28 2 865 646 254 HUF 1,0021
2018/03/29 3 011 049 081 HUF 0,9742
2018/04/27 3 182 148 644 HUF 0,9888
2018/05/31 3 200 837 667 HUF 0,9470
2018/06/29 3 298 229 541 HUF 0,9722
2018/07/31 3 304 698 536 HUF 0,9996
2018/08/31 3 296 216 173 HUF 1,0247
2018/09/28 3 266 130 844 HUF 1,0212
2018/10/31 3 072 988 266 HUF 0,9916
2018/11/30 3 094 238 968 HUF 1,0299
2018/12/28 2 837 923 591 HUF 0,9690
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4. Az Alapke bekövetkezett változások
A befektetési alapok termékszerkezetének változása
Az befektetési alap termékek köre 2018. év elején 45 nyilvános 
össze, melyek közül az év során 4 befektetési alap futamidejének végéhez ért, valamint szintén 4 új, nyilvános 
befektetési alap került kibocsátásra. T
befektetési alapokban kezelt vagyon az év elejei 452 milliárd HUF állományi szintr év során növekedést felmutatva 
467

Slovakia, c -
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%- lliárd forintot meghaladó 

-as év legnagyobb vesztesei 
eg

egymással párhuzamosan több 
monetáris 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.
2018-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 

maximalizálására. Ennek részeként kiemelt szerepet kapott a tevékenységgel együtt járó kockázatok kezelése, az 
EURIZON CAPITAL SGR cégcsoport stratégiai irányelveinek és eljárási rendjeinek összehangolt, szintetizált 

n

teljesítményének elérésében al
és készségfejlesztésének, valamint versenyképes jövedelempolitikát kell kialakítani, illetve fenntartani. Az üzleti 
szemlélet megtartása mellett a vállalati kultúra része a munkavállalókkal való korrekt bánásmód és a hosszú távú 

olyan javadalmazási politikát és 
eljárásokat alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy az alkalmazottak számára fizetett teljes javadalmazás rögzített és változó 

nyban 

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.

egyes alkalmazottak pénzügyi és nem pénzügyi szempontok alapján yén, 
-

pénzügyi eredményein 
rögzített, sem változó javadalmazást, sem nyereségrészesedést, valamint befektetési jegyeit semmilyen formában nem 

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

i keretrendszer olyan környezetet teremt, amely új 

örnyezet, valamint a piaci 

a

(

) alapján
kezeli. si 

stratégia és portfólió- kockázati profilja szempontjából 
- és partnerkockázatokat azonosít, mér, kezel és követ nyomon, amely 

tevékenységek keretében határoz meg és alkalmaz. A piaci 
kockázatkezelési politika magába foglalja a kamatkockázattal kapcsolatos irányelveket. A befektetési alapok, az pénztári 

liók piaci árfolyamok mozgásából származó kockázati kitettsége kihat a befektetési alapok 
és az egyéb portfó A likviditási kockázat 
kezelése egyszerre jelenti az eszköz oldali likviditás és a forrás oldali likv
irányelvek definiálják az ebbe a 
kockázatok mérésének módszereit. tika és gyakorlat 

t a

szervezeti t a kockázatkezelési tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtásában az 
Eurizon Capital cégcsoportra érvényes egységes irányelvek érvényesítése érdekében a VÚB Asset Management správ. 

. Az Ala
mindenkor kezelt vagyon méretének, portfólió-
információiban meghirdetett befektetési stratégiájának, valamint kockázat / nyereség profilnak. 
likviditáskezelésével kapcsolatban nem kötött új megállapodásokat. Az Alap portfólióelemei 2018-ban nem tartalmaztak 

lönleges szabályokat kellett 
volna alkalmaznia. Az
alakultak:

Likviditási mutatók CIB Fundamentum Részvény Alap
Likviditási fedezeti mutató (1 nap) 911
Visszaváltás a NEÉ arányában (1 nap) 0,07%
Kötelezettség/Eszköz arány 0,82%
Közepes likviditású eszközök 0,00%
Alacsony likviditású eszközök aránya 0,00%
Korlátozott likviditású eszközök aránya 0,00%
Illikvid eszközök aránya 0,00%

fektetési alapok és egyéb portfóliók) 

portfóliókat veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat.
kockázattípusokra vonatkozó szabályzatait a Vezérigazgató hagyja jóvá és adja ki. A kockázatok fokozott figyelemmel 

érdek

elyzetére a környezetvédelem - -
hatást, ugyanakkor az Alapkeze

8. évben komoly 
CIB Bankcsoport által indított környezetvédelmi 

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

i, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytat.
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5.
zések és befektetési politika

Az Alap célja, közép-kelet-
fektessen, ezen belül is magyar, cseh, lengyel, román, valamint osztrák, szlovén és horvát értékpapírokat vásároljon.
A közép-kelet-európai él-kelet-európai régió, balkáni országok), 
vagy akár a fejlett részvénypiacokon is befektethet. Az Európai Unió fejlettebb országaihoz való felzárkózási 
folyamat, a javuló makro

Alap befektetéseinek országok közötti 
megosztása az egyes országok gazdasági és politikai kockázatainak enyhí
kiegyensúlyozottabb teljesítményt. z Alap által követett referenciahozamot 15%-ban a BUX 
index (magyar), 35%-ban a WIG20 index (lengyel), 20%-ban a PX index (cseh), 20%-ban a BET index (román) és 
10%-ban a ZMAX index alkotja. Az Alap értékorientált, hosszú távú befektetési stratégiáját, az egyes részvények, 
gazdasági ágazatok, országok, devizák súlyarányait mindenkor
kapcsolatos várakozásai, valamint az Ala befektetési, 

. -
meghatározó szerepet töltenek be. Az egyes befektetések értékének meghatározása az adott vállalat nyereség 
növekedésének, cégértékének, árbevételének, üzleti stratégiájának, versenyhelyzetének, pénzügyi, likviditási 

alapján történik. Az Alap nem a 
referencia indexek összetétele szerinti súlyarányokat követi passzívan, hanem alulról felfelé építkezve (”bottom-up”
módszer), értékalapú (”value”) megközelítést alkalmaz, amely fundamentálisan alulértékeltnek 
tartott, viszont értéknövekedési nyújtó részvények megkeresését, vételét és tartását jelenti a valós érték 
(”fair price” vagy ”intrinsic value”) eléréséig, amely szint felett a pozíciók zárásra kerülhetnek. A meghatározott 
célárak elérése mellett a részvények eladási szempontjai között figyelembe vételre kerülnek a részvénytartás 
alternatív költsége
kínálkoznak- ek. Az a fundamentális elemzések során kü
közgazdaságtudományi modellek segítségével határoz meg célárfolyamokat, melyek leginkább diszkontált cégérték
megállapítási módszerek vagy a mutatószám alapú értékelési technikák lehetnek. A legismertebb mutatószámok 
adott részvény árfolyamát viszonyítják a vállalat valamely teljesítmény mutatójához (nyereség, árbevétel, cashflow,

-
szállítóinak forgási sebessége, illetve piaci helyzetének és versenytársainak elemzése is. A fundamentális 
értékkeresés során számos esetben csak korlátozott információk állnak rendelkezésre, így többek között eni
várható árbevétel, eredmény, cashflow, hitelállomány és -költségek, új termékek bevezetése, akvizíciók,
versenyhelyzet és alapul véve kerül 
sor. Az Alap befektetési folyamatának egyúttal fontos alappillérét jelentik az által alkalmazott
kockázatkezelési eszközök és technikák is, melyek célja, hogy az Alap befektetéseihez kapcsolódó várható 
kockázatokat hatékonyabban tudja azonosítani, mérni, figyelemmel kísérn izni. A 

, a 
piaci eszközök egyre komplexebb jellege, r ugyanis olyan környezetet teremt, új 
követelményeket és kihívásokat támaszt, amely az értékteremtés és a kockázatkezelés együttes megvalósítását a
kockázatok hatékony és aktív kezelését teszi szükségessé.

-hozam profil
Az Alapr kockázat-hozam
Alap a kockázat-elfogadó, hozamvárakozással és legalább 5

lapú befektetést nyújt, amelyre a befektetési jegyek árfolyamának 
jelentékeny

Az Alap befektetéseire ható pénz- folyamatok
- -ig a potenciális szintje alatt maradt, 

ami indokolta a FED laza monetáris politikáját is. 2018-ban ez a növekedés már elérte/meghaladta a potenciális 

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 

zer is kamatot emelt 2018-ban, így az irányadó rátát 
jelenleg a 2,25%-2,50%-

énypiac decemberi nagy 
esése is közrejátszott a mostani lazább FED politikában. A mi régiónkban a Cseh Jegybank járt az élen, 125 
bázispontot emelve az alapkamaton 2018-ban, de a Román Jegybank is három emelést hajtott végre, 2,5%-ra 
emelve az irányadó rátát. Az MNB az EKB oldalvizén evezve nem változtatott a laza monetáris politikát preferáló 
hozzáállásán, de már átalakította eszköztárát felkészülve a hozamgörbe normalizálására. Magyarországon nem volt 

környezet befolyásolta. Hazánkban és a kelet-közép európai régióban kimagaslóan jó volt a 2018-as növekedési 
tás és beruházások 
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dollárban 6,2%-ot esett idén, annak ellenére, hogy az év során többször is történelmi csúcsokat láthattunk, így P/E 
hányadosa a már drágának számító 17-es szorzóról 15-re esett az év végére, ami megfelel a hosszabb távú átlagos 

-ot esett, az angol FTSE 12%-ot, az 50 legnagyobb európai vállalatot 
-ot. Az MSCI Europe Index 12-es P/E rátája a hosszabb távú átlag alatt volt 9%-al, 

alacsonyabb értékeltséggel kereskedtek az indexek, mint az USA-ban, mint például az olasz kormány és az EU 
huzavonája a költségvetési hiány körül, az egyre feszültebb német politikai helyzet, a Brexittel kapcsolatos 
bizonytalanság. A török infláció, a líra árfolyam és a nem elégséges török fiskális/monetáris reakciók is az európai 
részvénypiaci kockázatokat növelték. Az ipari termelési adatok mind Franciaország, mind Németország esetében 

16%- -kal ér kevesebbet, míg a CETOP Index 3,2%-kal került lejjebb 
2018 során. A forint 8,5%-ot gyengült az USD-vel és 3,5%-ot az euróval szemben, ami a forintban számolt 
részvénypiaci teljesítményeket javította. A BUX Index P/E rátája 9,2 volt év végén, ami enyhén marad csak el a 
hosszabb távú átlagtól.
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6. Az Alap hozamadatai

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
CIB Fundamentum 
Részvény Alap -2,86% - - - - -2,99% -2,86% - - - - - - - - -

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
15%BUX+35%WIG20
+20%PX+20%BET+1
0%ZMAX

-3,27% - - - - -3,10% -3,27% - - - - - - - - -

2 év 3 év 4 év 5 év indulás-
tól mért

naptári évre számított

5 év indulás-
tól mért

naptári évre számított

a referencia-index 
által 2018/12/28-ig 

elért hozamok

évesített hozamok
1 év

az alap által 
2018/12/28-ig elért 

hozamok

évesített hozamok

1 év 2 év 3 év 4 év

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

eszközök értékelésének 
forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének 
megállapítását a Letétkez

kamat figyelembe van véve az Alap eszközértékének számításakor, 

ított hozamait az osztalékon, 

ltásakor 

hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt 
megtest
megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az 
Szja. törvény alkalmazásában a kamatjövedelem adókulcsa az éves 5%. A 
Befektetési jegyek tartós befektetési számlára, illetve nyugdíj-
számlán elhelyezett Befektetési jegyek árfolyamnyeresége, illetve hozama 
von le. A tartós befektetési számlán, illetve nyugdíj- számlán elhelyezett Befektetési 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- -

Az éves jelentésb

utáni nettó hozamként kerültek meghatározásra. Az Alap hozamadatai az Alap kibocsátási pénznemében kerülnek 

kok hozamait évesítve határozzuk meg 
(kamatos kamatszámítással, tör
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7. Az Alap további adatai

98 712 207 HUF
Egyéb bevételek 12 HUF

15 309 314 HUF
1 225 185 HUF

Egyéb díjak és adók 47 766 304 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)

34 411 416 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 - 0 HUF
2018/01/31 - 0 HUF
2018/02/28 - 0 HUF
2018/03/29 - 0 HUF
2018/04/27 - 0 HUF
2018/05/31 - 0 HUF
2018/06/29 - 0 HUF
2018/07/31 - 0 HUF
2018/08/31 - 0 HUF
2018/09/28 - 0 HUF
2018/10/31 - 0 HUF
2018/11/30 - 0 HUF
2018/12/28 - 0 HUF

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 hitelt nem vett igénybe.
Az Alap nem fizetett hozamot.

származtatott ügyletek megnevezése, értéke
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8. Az Alap mérlege

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - -
I. ÉRTÉKPAPÍROK - -
1. Értékpapírok - -
2. Értékpapírok értékelési különbözete - -
 a) kamatokból, osztalékból - -
 b) egyéb - -
 B. FORGÓESZKÖZÖK 2.449.571    2.854.793    
I. KÖVETELÉSEK 61.912    -
1. Követelések 61.912    -
2. Követelések értékvesztése (-) - -
3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - -
4. Forintkövetelések értékelési különbözete - -
II. ÉRTÉKPAPÍROK 1.147.354    2.534.402    
1. Értékpapírok 1.147.462    2.664.649    
2. Értékpapírok értékkülönbözete - 108    - 130.247    
 a) kamatokból, osztalékból - -
 b) egyéb - 108    - 130.247    
III. PÉNZESZKÖZÖK 1.240.305    320.391    
1. Pénzeszközök 1.240.259    320.393    
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete 46 - 2    

- -
- -
- -

 D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete - -
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 2.449.571    2.854.793    

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

1.791.101    2.840.831    
1.795.956    2.932.305    

1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 1.795.956    3.770.613    
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - - 838.308    

- 4.855    - 91.474    
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - 167    8.163    
2. Értékelési különbözet tartaléka - 889    - 130.249    

- - 3.799    
4. Üzleti évi eredménye - 3.799    34.411    
 F. CÉLTARTALÉKOK - -
 G. KÖTELEZETTSÉGEK 657.839    13.021    
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - -
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 657.012    13.021    
III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 827 -

631 941
FORRÁSOK ÖSSZESEN : 2.449.571    2.854.793    

Budapest, 2019. április 18.

CIB FUNDAMENTUM RÉSZVÉNY ALAP
MÉRLEG
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9. Az Alap eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.19-2017.12.31 2018.01.01-2018.12.31

705 134.133    
465 35.421    

III. Egyéb bevétel - -
4.016    62.785    

V. Egyéb ráfordítások 23 1.516    
- -

VII. Tárgyévi eredmény - 3.799    34.411    

Budapest, 2019. április 18.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
CIB FUNDAMENTUM RÉSZVÉNY ALAP

Budapest, 2019. április 18.

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

Komm 
Tibor

Digitally signed by 
Komm Tibor 
Date: 2019.04.18 
16:51:50 +02'00'
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Független könyvvizsgálói jelentés 

A CIB Fundamentum Részvény Alap befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a CIB Fundamentum Részvény 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.  
 
Budapest, 2019. április 18. 
KPMG Hungária Kft. 
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