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1. Alapadatok

1.1. A
Megnevezése: (a továbbiakban: 

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

létrehozott
Az Alap fajtája:
Az Alap futamideje: az Alap határozott futam 2017/12/18-2022/10/28 közötti 

jött létre
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: (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

mértéke*
Kötelezettség

módszer
Bruttó 

módszer
Kötelezettség

módszer
Bruttó 

módszer
Tényleges 96,74% 89,82% 99,79% 65,47%
Maximális 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Alap devizaneme
Devizakitettség fedezettségi szintje

1 406 621 000 HUF 59,3361% 1 387 513 056 HUF 39,5821%
Folyószámla (HUF) 164 082 821 HUF 6,9216% 1 203 108 997 HUF 34,3216%
MÁK 2022/B 671 832 850 HUF 28,3402% 906 494 400 HUF 25,8599%
ABB Ltd., ams AG, BAE Systems Plc, Gemalto N.V. és Rolls-Royce 

teljesítményét biztosító OTC opció
77 333 382 HUF 3,2622% 7 287 723 HUF 0,2079%

I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított aránya 1 192 065 HUF 0,0503% 3 198 769 HUF 0,0912%
I/1. Hitelállomány 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek 1 192 065 HUF 0,0503% 3 198 769 HUF 0,0912%

0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya 2 371 791 346 HUF 100,0000% 3 508 600 603 HUF 100,0000%

II/1. Folyószámla, készpénz 164 082 821 HUF 6,9181% 1 203 108 997 HUF 34,2903%
II/2. Egyéb követelés 51 921 293 HUF 2,1891% 4 196 427 HUF 0,1196%
II/3. Lekötött bankbetétek 1 406 621 000 HUF 59,3063% 1 387 513 056 HUF 39,5461%

0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
1 406 621 000 HUF 59,3063% 1 387 513 056 HUF 39,5461%

II/4. Átruházható értékpapírok 671 832 850 HUF 28,3260% 906 494 400 HUF 25,8364%
II/4.1. Állampapírok 671 832 850 HUF 28,3260% 906 494 400 HUF 25,8364%

II/4.1.1. Kötvények 671 832 850 HUF 28,3260% 906 494 400 HUF 25,8364%
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%

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/4.3. 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 77 333 382 HUF 3,2605% 7 287 723 HUF 0,2077%
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 77 333 382 HUF 3,2605% 7 287 723 HUF 0,2077%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/5.2.2. OTC típusú opciók 77 333 382 HUF 3,2605% 7 287 723 HUF 0,2077%
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 2 371 791 346 HUF 100,0000% 3 508 600 603 HUF 100,0000%
Nettó eszközérték 2 370 599 281 HUF 99,9497% 3 505 401 834 HUF 99,9088%

9 972,6527 9 542,4552
237 710 db 367 348 db

* 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.

HUF HUF
0,00% 0,00%

Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele
2017.12.29 2018.12.28

2 370 599 281 HUF 3 505 401 834 HUF
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3. Az Alap forgalmi adatai

3.1. Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

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

darabszáma 237.710 db 367.348 db

eladott befektetési jegyek darabszáma 137.750 db

visszaváltott befektetési jegyek 
darabszáma 8.112 db

1.333.929.166 HUF
78.503.273 HUF

a portfólió összesített nettó 
eszközértéke 2.370.599.281 HUF 3.505.401.834 HUF

az egy befektetési jegyre jutó nettó 
eszközérték 9.972,6527 9.542,4552

3.2.
eszközértékének a változása havi bontásban

az egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

2017/12/29 2.370.599.281 HUF 9.972,6527
2018/01/31 2.715.606.626 HUF 9.907,5018
2018/02/28 2.720.446.456 HUF 9.827,5279
2018/03/29 2.819.277.857 HUF 9.851,0016
2018/04/27 2.841.364.672 HUF 9.856,3013
2018/05/31 2.814.631.625 HUF 9.761,8749
2018/06/29 2.787.155.477 HUF 9.492,6484
2018/07/31 2.939.234.257 HUF 9.654,9406
2018/08/31 3.039.525.701 HUF 9.646,9298
2018/09/28 3.021.119.285 HUF 9.540,8186
2018/10/31 3.069.374.484 HUF 9.404,3259
2018/11/30 3.318.161.654 HUF 9.500,6303
2018/12/28 3.505.401.834 HUF 9.542,4552
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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 

A

- al, valamint 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 v

-
tt alapok voltak, míg az ingatlan és a pénzpiaci alapokba áramlott 

s a 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. 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 vagyonkezelé

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

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 
bánásmód és a hosszú távú foglalkoztatás lehet

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

avadalmazás 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.

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

-külön, és együt
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

követelményeket és kihívások

eszközök egyre komplexebb jellege a kockázatok haték

(
A 

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

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

ockázatkezelési politika magába foglalja a 

árfolyamok mozgásából származó kockázati kitettsége kihat a befektetési alapok és az egyéb portfóliók teljesítményén 

Az

hatékony és er

tevékenységével kapcsolatos feladatok végrehajtásában az Eurizon Capital cégcsoportra érvényes egységes irányelvek 

az Alap kockázati profilja megfeleljen az Alapban mindenkor kezelt vagyon méretének, portfólió-összetételének és az Alap 

olatban nem kötött új megállapodásokat. Az Alap 
portfólióelemei 2018-

Likviditási mutatók Származtatott Alap 
Likviditási fedezeti mutató (1 nap) 8468
Visszaváltás a NEÉ arányában (1 nap) 0,01%
Kötelezettség/Eszköz arány 0,09%
Közepes likviditású eszközök 0,00%
Alacsony likviditású eszközök aránya 39,58%
Korlátozott likviditású eszközök aránya 0,00%
Illikvid eszközök aránya 0,00%

nem tudja, vagy nem hajlandó kötelezettségeit teljesíteni, e
veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat.

gazgató hagyja jóvá és 
adja ki. 

ébe

- - nem 
ugyanakkor az Alapkeze

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

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

-kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytat.
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5. A befektetési politi

Az Alap célja, hogy a közismert, között számontartott ABB
Ltd., ams AG, BAE Systems Plc, Gemalto N.V. és Rolls-Royce Holdings plc részvényeinek meghatározott 

-emelkedése esetén évente 8,00%x0,90=7,20%-os hozamot fizessen ki (90%-os 
részesedési arány mellett). A 7,20%-os éves hozamkifizetés feltétele, hogy mind az 5 részvény árfolyama magasabb 

Az
Alapban található részvénykosár a akár 28,80%-os (4x8,00%x0,90=28,80%) (365 
napos bázison számított, maximális éves hozam*: 5,34%, maximális EHM**=5,34%) maximális teljesítményt is 
biztosíthat. Az említett vállalatok a negyedik ipari forradalomnak, napjaink legfontosabb ipari technológiai trendjének 

új csúcstechnológiai korszakváltás eredményeként az ipari gyártási folyamatok többletértéket 

"okosgyárak" az információs technológia és az ipari automatizáció teljes horizontális és vertikális integrációjának 

okosgyárakban interaktív, decentralizált, automatizált döntéshozatallal támogatott, digitalizált termelési folyamatok 
- hálózatok és a gyártás fizikai folyamatai szorosan egymáshoz 

környezetben fejlesztik.
Az Alap hozamter az ABB Ltd., az ams AG, a BAE Systems Plc, a Gemalto N.V. és a Rolls-Royce 
Holdings plc részvények amelynek 
részesedést a Kezelési szabályzat III. fejezetének 23. .

ABB Ltd. (ASEA Brown Boveri): , termékei és szolgáltatásai 
az energia-átalakítók, inverterek, energetikai,

fémipari termékek, - , gyártása, energetikai,
hálózatirányítási, energiaátviteli és elosztási megoldások,termelés irányítástechnikai rendszerek, energiaellátási és 
elosztási rendszerek, transzformátorok, villamos rendszerek, ,
motorok, generátorok gyártása, robotika, épület-, gyártás- és ipari, üzemi automatizálás, elektromos közlekedési 
eszközök és a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése,
teljesítményszabályozás. Termelési tevékenységét közel 135.000 alkalmazottal a világ több, mint 100 országában 
végzi. A zurichi cég 1988-ban jött létre az ASEA és a BBC egyesülésével, azoban története egészen 
1883-
Exchange-en, SIX Swiss Exchange-en és a NASDAQ Nordic OMX Exchange-en lehet kereskedni, melyek számos 

, többek között az SMI, SPI, SLI  (Swiss Market Index, Swiss Performance Index, Swiss Leader 
Index), OMX Stockholm 30 Index indexcsaládok kosarának elemei.
ams AG (Austria Mikro Systeme AG): a világ egyik leg bb elektrotechnika és villamos ipari gépek, 
alkatrészek, berendezések, felszerelések, tartozékok gyártó

-, fény-, mikro-elektromechanikai , meghajtók és szabályozók gyártásában, amely
technológiá ipari, fogyasztói, autó- területén ket segítenek 
hasznosítani. A közel 7,000 alkalmazottat foglalkoztató vállalat története több, mint 35 évre nyúli vissza, székhelye 
az ausztriai Premstaetten-ben található. Részvényeivel a SIX Swiss Exchange-en illetve a Deutsche Börse Group

egyúttal a SMI, SPI  (Swiss Market Index, Swiss Performance 
Index), DAX Index indexcsaládok kosarának is elemei.
BAE Systems Plc (British Aerospace): a legnagyobb európai haditechnikai, védelmi rendszereket, gyártó,
információbiztonság
magát. A vállalat tevékenysége a kifejezetten katonai felhasználásra tervezett haditechnikai eszközök, 
felszerelések,  gyártása, elektronikai hadviselési eszközök fegyverzet irányító rendszerek
létrehozása, hadiipari szolgáltatások nyújtása mellett elektronikus titkosszolgálati
zavaró eszközökre, elektronikus információs rendszerek teljes információbiztonsági védelmére is terjed ki. Az
Egyesült Királyságban található Farnborough-ban s -ben az Bristol Aeroplane 
Company és a English Electric Company cégek egyesülésével jött létre A világ 40 országában 83 ezer 

-en illetve a Deutsche 

indexcsalád kosarának elemei.
Gemalto N.V.: -azonosító, aláíró- és kriptográfiai eszköz-gyártója. A vállalalt 
egyaránt  saját tevékenysége részeként végzi az alkalmazások fejlesztését, valamint a token és smartcard 
eszközök teljes gyártási folyamatát is, így függetlenséget tud biztostani minden más gyártótól és eljárástól. A 
vállalat az identitás- és hozzáférés-kezelési, digitális jogkezelési, informatikai biztonsági termékei és szolgáltatásai 
felhasználásra kerülnek a távközlési, pénzügyi, tömegközlekedési, közigazgatási, kormányzati területeken és 

többek között a smartkártyák és eToken-ek, smartkártya 
azonosítás, mobil hitelesítés, 

biometrikus azonosítás, biztonságos aláírás-létrehozó eszközök, USB olvasók, laptop kártyák, pinpadok. A vállalat 
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története az 1980-as évekig nyúlik vissza, a jelenlegi franciaországi Meudon Cedex-
vállalat 2006-ban Axalto Holding N.V. és Gemplus International S.A. cégek egyesülésével jött létre. Tevékenységét
15.000 alkalmazottal a világ 48 országában végzi. 
Amsterdam Exchanges-en illetve lehet kereskedni, részvényei a 40 
legnagyobb francia vállalatot magában foglaló CAC40 index 

.
Rolls-Royce Holdings plc: meghajtórendszereket tervez, 

i, vasúti közlekedési eszközökhöz polgári illetve katonai célú 
felhasználásra, emellett a nukleáris technológiával foglalkozó üzletága az
villamosenergia-termelésben, nukleáris hajómeghajtásban, valamint tomatikus biztonsági 

nek gyártásában, valamint a kapcsolódó szolgáltatások, 
nyújtásában. A vállalatcsoportnak nem része a világ legdrágább autómárkái közé 

sorolható személyautógyár, a Rolls-Royce Motor Cars Limited, amely 1998-tól BMW AG leányvállalatként folytatja 
- amely

jelenleg a világ 50 országában található 670 gyártóegységében közel 50 ezer munkavállalót foglalkoztat. A vállalalt 
részvényei a az
FTSE indexcsaládok alkotó elemei, amelyekkel a London skednek.

-hozam profil

befektetési 

Az Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok
Az átlagolt részvényárfolyamok - s hozamingadozások hatásainak csökkentése érdekében

A elején alkalmazott átlagolás

eti gyakorisággal a 2017/12/18, 2018/01/02, illetve 20108/01/03 és 2018/01/08

éges 
elmozdulásainak a hozamkifizetésekre gyakorolt hatását. 

alatt alkalmazott átlagolás

alatt évente heti gyakorisággal, 2018/12/07, 2018/12/14, 2018/12/21, 
2019/12/06, 2019/12/13, 2019/12/20, 2020/12/04, 2020/12/11, 2020/12/18, 2021/12/03, 2021/12/10, 2021/12/17, 
2022/10/07, 2022/10/14 és 2022/10/21 tekintjük. Ez a 
hozamszámítási módszer csökkentheti a hozam megállapítása során a részvények esetleges rövid ideig tartó 

vehet részt a hozamkifizetések feltételének teljesítésében.
Az Alap 2018. december 21-

ABB 26,12 26,93 26,49 18,95 19,59 18,60 19,05 nem nem
AMS 92,60 89,34 92,07 22,84 22,05 22,73 22,54 nem nem
BAE 563,00 572,00 570,13 449,60 456,10 454,40 453,37 nem nem
GEMALTO 49,47 49,49 49,52 50,60 50,74 50,48 50,61 igen igen
RR 855,50 868,60 855,50 788,40 808,60 810,00 802,33 nem nem

20
18

/1
2/

21

1. év végén 
számolt 

átlag
Részvények

20
17

/1
2/

18

20
18

/0
1/

02

20
18

/0
1/

08

indulása-
kor 

számolt 
heti átlag 20

18
/1

2/
14

Részvény-
árfolyam 

magasabb 
az induló 
szinthez 
képest?

Hozam-
kifizetés 
feltétele 
teljesül?20

18
/0

1/
03

26,43
94,28

575,40
49,59
842,40

1. év végén 
kifizetésre 

hozam 
90% része-

sedési 
rátával

0,00%

20
18

/1
2/

07

Ahol:
részvényi=1-5:
o ABB Ltd. (ISIN code: CH0012221716, Bloomberg code: ABBN SW Equity)
o ams AG (ISIN code: AT0000A18XM4, Bloomberg code: AMS SW Equity)
o BAE Systems Plc (ISIN code: GB0002634946, Bloomberg code: BA/ LN Equity)
o Gemalto N.V. (ISIN code: NL0000400653, Bloomberg code: GTO NA Equity)
o Rolls-Royce Holdings plc (ISIN code: GB00B63H8491, Bloomberg code: RR/ LN Equity)
részvényi=1-5 záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényi=1-5 equity ticker 

évében nem teljesítette a hozamfizetés feltételét, 
8/12/07, 2018/12/14, 2018/12/21) az ABB Ltd., az ams AG, a BAE Systems Plc
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és a Rolls-Royce Holdings plc részvényeinek részvények árfolyama az induló szintjéhez képest -28,11%-kal, -75,52%-
kal, -20,48%-kal és -6,21%-kal csökkent.
Az Alap 2018 évben nem fizetett hozamot. 

szerint rögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek mértéke 90%-ban került meghatározásra: 
https://net.cib.hu/system/fileserver?file=/Sajtoszoba/CIB.Ipar.4.0.Alap_sikeres.jegyzes_reszesedesi.rata.kozzetetelek.h
u_20171218.pdf&type=related.
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6. Az Alap hozamadatai

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
CIB Ipar 4.0 

Származtatott Alap
-4,31% - - - - -4,64% -4,31% - - - - - - - - -

az alap által 
2018/12/28-ig elért 

hozamok

évesített hozamok

1 év 2 év 3 év 4 év 5 év indulás-
tól mért

naptári évre számított

Az 9 hónapos, 
www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon. Az 

eni hozamra! eszközök értékelésének 
forrásait és módszereit az Alap MNB által elfogadott kezelési szabályzata tartalmazza. Az Alap eszközértékének 

ak szerint, piaci és kereskedés napi 

ásakor, 

kamaton és árfolyamnyeresé

realizálnak hozamot. A realizált hozam kamat jö
hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt 

alapja a visszaváltási ár és az értékpapír 
megszerzésére fordított érték, valamint az értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségek különbsége. Az 
Szja. törvény alkalmazásában a kamatjövedelem adókulcsa az éves an 15%. A 
Befektetési jegyek tartós befektetési számlára, illetve nyugdíj-

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

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

(kamatos kamatszámítással, tör
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7. Az Alap további adatai

26.941.758 HUF
Egyéb bevételek 2.343.653 HUF

819.850 HUF
1.166.286 HUF

Egyéb díjak és adók 5.990.028 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)

21.309.247 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 European structured digital long call 
WoB OTC option 77.333.382 HUF

2018/01/31 European structured digital long call 
WoB OTC option 80.182.507 HUF

2018/02/28 European structured digital long call 
WoB OTC option 86.031.606 HUF

2018/03/29 European structured digital long call 
WoB OTC option 72.720.126 HUF

2018/04/27 European structured digital long call 
WoB OTC option 72.473.617 HUF

2018/05/31 European structured digital long call 
WoB OTC option 68.529.474 HUF

2018/06/29 European structured digital long call 
WoB OTC option 50.041.307 HUF

2018/07/31 European structured digital long call 
WoB OTC option 73.952.670 HUF

2018/08/31 European structured digital long call 
WoB OTC option 77.157.286 HUF

2018/09/28 European structured digital long call 
WoB OTC option 49.055.271 HUF

2018/10/31 European structured digital long call 
WoB OTC option 19.239.587 HUF

2018/11/30 European structured digital long call 
WoB OTC option 10.785.829 HUF

2018/12/28 European structured digital long call 
WoB OTC option 7.287.723 HUF

származtatott ügyletek megnevezése, értéke

Az Alap hitelt nem vett igénybe.
Az Alap nem fizetett hozamot.
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 ABB Ltd., ams AG, BAE Systems Plc,
Gemalto N.V. és Rolls-Royce Holdings plc arányban
kialakított befektetési eszközkosár származtatott
poziciókat tartott.
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8. Az Alap mérlege

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1.406.147    1.371.352    
I. ÉRTÉKPAPÍROK - -
1. Értékpapírok - -
2. Értékpapírok értékelési különbözete - -
 a) kamatokból, osztalékból - -
 b) egyéb - -
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK 1.406.147    1.371.352    
1. Hosszú lejáratú bankbetétek 1.400.000    1.400.000    
2. Hosszú lejáratú bankbetétek értékelési különbözete 6.147    - 28.648    
 B. FORGÓESZKÖZÖK 945.464    2.124.751    
I. KÖVETELÉSEK 109.487    15.021    
1. Követelések 109.487    15.021    
2. Követelések értékvesztése (-) - -
3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - -
4. Forintkövetelések értékelési különbözete - -
II. ÉRTÉKPAPÍROK 671.895    906.623    
1. Értékpapírok 669.837    915.769    
2. Értékpapírok értékkülönbözete 2.058    - 9.146    
 a) kamatokból, osztalékból 2.057    2.848    
 b) egyéb 1 - 11.994    
III. PÉNZESZKÖZÖK 164.082    1.203.107    
1. Pénzeszközök 164.082    1.203.107    
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete - -

560 16.290    
560 16.290    

- -
 D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 77.333    7.288    
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 2.429.504    3.519.681    

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

2.428.119    3.516.818    
2.434.670    3.684.930    

1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2.439.750    3.771.130    
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - 5.080    - 86.200    

- 6.551    - 168.112    
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - 119    - 41.440    
2. Értékelési különbözet tartaléka - 3.599    - 145.148    

- - 2.833    
4. Üzleti évi eredménye - 2.833    21.309    
 F. CÉLTARTALÉKOK - -
 G. KÖTELEZETTSÉGEK 776 1.399    
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - -
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 776 1.399    
III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - -

609 1.464    
FORRÁSOK ÖSSZESEN : 2.429.504    3.519.681    

Budapest, 2019. április 18.

MÉRLEG
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9. Az Alap eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.14-2017.12.31 2018.01.01-2018.12.31

- 1.154    27.069    
446 128

III. Egyéb bevétel 153 2.344    
1.342    6.514    

V. Egyéb ráfordítások 44 1.462    
- -

VII. Tárgyévi eredmény - 2.833    21.309    

Budapest, 2019. április 18.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Budapest, 2019. április 18.

Komm Tibor, Elnök-vezérigazgató, által elektronikusan aláírva:

Komm 
Tibor

Digitally signed 
by Komm Tibor 
Date: 2019.04.18 
16:53:12 +02'00'
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Független könyvvizsgálói jelentés 

A CB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a CB Ipar 4.0 Tőkevédett 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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