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1. Alapadatok

1.1. A CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap
Megnevezése: CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap (a továbbiakban: Alap)
Az Alap típusa: nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján 

létrehozott
Az Alap fajtája:
Az Alap futamideje: az Alap 2015/04/20-

jött létre, azaz nincs lejárata
Besorolása: hagyományos, kiegyensúlyozott vegyes, 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. fiókjai és internetes kereskedési rendszere
Székhelye: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.

1.6. A könyvvizsgáló
Neve: Agócs Gábor (Kamarai tagsági szám: MKVK-005600)

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% 94,91% 100,00% 68,25%
Maximális 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Alap devizaneme
Devizakitettség fedezettségi szintje

EUR
USD
HUF

REPHUN 3/8 03/24 USD 297 152 536 HUF 15,9031% 305 366 328 HUF 22,5320%
2015/04/29-2020/04/29 BETÉT LCR 500 733 334 HUF 26,7984% - -
2015/07/06-2020/07/06 BETÉT LCR 250 513 333 HUF 13,4071% - -
MAGYAR 10/21/2020 USD - - 148 052 852 HUF 10,9243%
Folyószámla (HUF, EUR, USD) - - 458 165 078 HUF 33,8065%

I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított 
aránya

11 200 741 HUF 0,5959% 5 034 490 HUF 0,3701%

I/1. Hitelállomány 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek 11 200 741 HUF 0,5959% 5 034 490 HUF 0,3701%

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

1 879 718 557 HUF 100,0000% 1 360 291 486 HUF 100,0000%

II/1. Folyószámla, készpénz 109 872 257 HUF 5,8451% 458 165 078 HUF 33,6814%
II/2. Egyéb követelés 5 571 126 HUF 0,2964% 930 875 HUF 0,0684%
II/3. Lekötött bankbetétek 751 246 667 HUF 39,9659% 0 HUF 0,0000%

751 246 667 HUF 39,9659% 0 HUF 0,0000%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/4. Átruházható értékpapírok 1 002 002 787 HUF 53,3060% 901 215 103 HUF 66,2516%
II/4.1. Állampapírok 529 701 016 HUF 28,1798% 523 766 168 HUF 38,5040%

II/4.1.1. Kötvények 529 701 016 HUF 28,1798% 523 766 168 HUF 38,5040%
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%

142 850 005 HUF 7,5995% 148 052 852 HUF 10,8839%
142 850 005 HUF 7,5995% 0 HUF 0,0000%

0 HUF 0,0000% 148 052 852 HUF 10,8839%
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 329 451 766 HUF 17,5267% 229 396 083 HUF 16,8637%
224 415 098 HUF 11,9388% 124 130 919 HUF 9,1253%
105 036 668 HUF 5,5879% 105 265 164 HUF 7,7384%

II/5. Származékos ügyletek 11 025 720 HUF 0,5866% -19 570 HUF -0,0014%
II/5.1. Határidos 11 025 720 HUF 0,5866% -19 570 HUF -0,0014%

II/5.1.1. Futures 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/5.1.2. Forward 11 025 720 HUF 0,5866% -19 570 HUF -0,0014%

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 1 879 718 557 HUF 100,0000% 1 360 291 486 HUF 100,0000%
Nettó eszközérték 1 868 517 816 HUF 99,4041% 1 355 256 996 HUF 99,6299%

Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele
2017.12.29 2018.12.28

1 868 517 816 HUF 1 355 256 996 HUF

HUF HUF

1,0350 1,0043
1 805 406 919 db 1 349 512 925 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.

0,00%
98,71%
0,00%

97,76%
97,77%
0,00%
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3. Az Alap forgalmi adatai

3.1. zakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai

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

darabszáma 1 805 406 919 db 1 349 512 925 db

eladott befektetési jegyek darabszáma 123 259 018 db

visszaváltott befektetési jegyek 
darabszáma 579 153 012 db

126 465 690 HUF
590 262 506 HUF

a portfólió összesített nettó 
eszközértéke 1 868 517 816 HUF 1 355 256 996 HUF

az egy befektetési jegyre jutó nettó 
eszközérték 1,0350 1,0043

3.2.
eszközértékének a változása havi bontásban

az egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

2017/12/29 1 868 517 816 HUF 1,0350
2018/01/31 1 846 592 859 HUF 1,0358
2018/02/28 1 829 768 631 HUF 1,0267
2018/03/29 1 790 013 908 HUF 1,0233
2018/04/27 1 782 607 277 HUF 1,0228
2018/05/31 1 744 114 505 HUF 1,0191
2018/06/29 1 713 682 610 HUF 1,0153
2018/07/31 1 652 283 960 HUF 1,0219
2018/08/31 1 632 173 287 HUF 1,0216
2018/09/28 1 561 790 074 HUF 1,0209
2018/10/31 1 480 548 426 HUF 1,0101
2018/11/30 1 398 711 353 HUF 1,0100
2018/12/28 1 355 256 996 HUF 1,0043
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4. bekövetkezett változások

A befektetési alapok termékszerkezetének változása
Az 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 
vagyontömegre 

- befolyással, 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

-
típusú, a vegyes, az abszolút hozamú, illetve a

vekedés és 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 vag

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

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 foglalkozta

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

ségét a javadalmazás 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.

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

-külön,
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

eszközök egyre komplexebb jellege a kockáz

Az
(

A 

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

mára meghirdetett 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 
az ebbe a 

Az

haté 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. ével kapcsolatban nem kötött új megállapodásokat. Az Alap 
portfólióelemei 2018-ba

kellett volna alkalmaznia. Az Alap likviditáskez
alakultak:

Likviditási mutatók CIB Kötvény Plusz Alap
Likviditási fedezeti mutató (1 nap) 654
Visszaváltás a NEÉ arányában (1 nap) 0,13%
Kötelezettség/Eszköz arány 0,37%
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) partnere 
nem tudja, vagy nem hajlandó kötelezettség óliókat 
veszteség érheti, ami szállítási és nem teljesítési kockázatból származhat.
kockázattípusokra vonatkozó szabályzatait a Vezérigazgató hagyja jóvá és adja ki. A kockázatok fokozott figyelemmel 

érdek

- n -
ugyanakkor az Alapkeze

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

bevonás útján összpontosítanak 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. A befektetési politika

aktívan kezelt portfólión keresztül részesedhessenek. Az Alap portfólióján belül várhatóan 85%-os célaránnyal 
- és változó kamatozású értékpapírok, nagyobb arányban 

államkötvények, kisebb arányban vállalati, banki és egyéb kötvények kombinációjából álló portfólióelemek a mindenkori 
pénz-
egyrészt hatékonyan képes megosztani az egyes értékpapírokkal járó egyedi kockázatokat, másrészt hosszabb távon 
a bankbetétekkel, állampapírokkal versenykép

Az Alap portfólióján belül várhatóan 15%-os célaránnyal szerepelhetnek részvé
az optimális portfólió kialakítása érdekében az Alap befektetési döntései kvantitatív módszereken alapuló, matematikai 

-hozam profil
Az Alapra kockázat-hozam profilnak, 

lyan forint alapú befektetést nyújt, amelyre a befektetési jegyek árfolyamának kiszámítható 

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 szintjét. 

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 ütemtervének 

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

ések. A részvénypiac 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 

specifikus ese
a kelet-közép európai régióban kimagaslóan jó volt a 2018-

vagyon hatás is nagy mértékben hozzájárult. Az S&P500 Index 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 

dex 18%-ot esett, az 
angol FTSE 12%- -ot. Az MSCI Europe Index 
12-es P/E rátája a hosszabb távú átlag alatt volt 9%-
S -
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 kiábrándítóak voltak. 

- -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  Kötvény Plusz 
Vegyes Alap -2,97% -1,04% 1,14% - - 0,10% -2,97% 1,98% 2,21% - - - - - - -

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
100% RMAX index 0,31% 0,26% 0,57% - - 0,77% 0,31% 0,20% 1,22% - - - - - - -

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

a referencia-index 
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

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 
megállapítás

szakokra számított hozamait az osztalékon, 

forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forgalmazónál tör

hitelintézeti betéten, takarékbetéten és folyószámlán elért kamathoz, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott hitelviszonyt 

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, il
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

-4.887.964 HUF
Egyéb bevételek 189.047 HUF

6.540.550 HUF
668.059 HUF

Egyéb díjak és adók 20.078.265 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)

-31.985.791 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 EURHUF ill. USDHUF deviza forward 11.025.720 HUF
2018/01/31 EURHUF ill. USDHUF deviza forward 16.772.980 HUF
2018/02/28 EURHUF ill. USDHUF deviza forward -21.379.670 HUF
2018/03/29 EURHUF ill. USDHUF deviza forward 2.479.460 HUF
2018/04/27 EURHUF ill. USDHUF deviza forward -11.650.670 HUF
2018/05/31 EURHUF ill. USDHUF deviza forward -24.085.560 HUF
2018/06/29 EURHUF ill. USDHUF deviza forward -25.304.160 HUF
2018/07/31 EURHUF ill. USDHUF deviza forward 16.131.990 HUF
2018/08/31 EURHUF ill. USDHUF deviza forward 2.020.200 HUF
2018/09/28 EURHUF ill. USDHUF deviza forward 10.516.696 HUF
2018/10/31 EURHUF ill. USDHUF deviza forward -6.258.729 HUF
2018/11/30 EURHUF ill. USDHUF deviza forward -6.086.270 HUF
2018/12/28 EURHUF ill. USDHUF deviza forward -19.570 HUF

Az Alap kockázatcsökkentés céljából deviza származtatott poziciókat tartott.

Az Alap nem fizetett hozamot.
Az Alap hitelt nem vett igénybe.

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.
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8. Az Alap mérlege

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 750.000    -
I. ÉRTÉKPAPÍROK - -
1. Értékpapírok - -
2. Értékpapírok értékelési különbözete - -
 a) kamatokból, osztalékból - -
 b) egyéb - -
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK 750.000    
1. Hosszú lejáratú bankbetétek 750.000    
2. Hosszú lejáratú bankbetétek értékelési különbözete - -
 B. FORGÓESZKÖZÖK 1.119.019    1.360.620    
I. KÖVETELÉSEK 6.950    933
1. Követelések 6.966    934
2. Követelések értékvesztése (-) - -
3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - 16    - 1    
4. Forintkövetelések értékelési különbözete - -
II. ÉRTÉKPAPÍROK 1.002.198    901.524    
1. Értékpapírok 1.015.674    921.389    
2. Értékpapírok értékkülönbözete - 13.476    - 19.865    
 a) kamatokból, osztalékból 9.782    10.234    
 b) egyéb - 23.258    - 30.099    
III. PÉNZESZKÖZÖK 109.871    458.163    
1. Pénzeszközök 109.874    458.163    
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete - 3    

1.283    -
1.283    

- -
 D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 11.026    - 20    
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 1.881.328    1.360.600    

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

1.870.996    1.355.396    
1.807.726    1.349.513    

1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 4.283.897    4.404.837    
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - 2.476.171    - 3.055.324    

63.270    5.883    
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - 9.680    - 17.664    

2. Értékelési különbözet tartaléka - 2.469    - 19.886    

- 17.943    75.419    
4. Üzleti évi eredménye 93.362    - 31.986    
 F. CÉLTARTALÉKOK - -
 G. KÖTELEZETTSÉGEK 9.542    4.504    
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - -
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 9.542    4.504    
III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - -

790 700
FORRÁSOK ÖSSZESEN : 1.881.328    1.360.600    

Budapest, 2019. április 18.

CIB KÖTVÉNY PLUSZ VEGYES ALAP
MÉRLEG
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9. Az Alap eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

176.755    92.273    
48.688    97.161    

III. Egyéb bevétel 20 189
33.778    26.504    

V. Egyéb ráfordítások 947 783
- -

VII. Tárgyévi eredmény 93.362    - 31.986    

Budapest, 2019. április 18.

EREDMÉNYKIMUTATÁS
CIB KÖTVÉNY PLUSZ VEGYES ALAP

Budapest, 2019. április 18.

Komm Tibor, Elnök-vezérigazgató, CIB Befek által elektronikusan aláírva:

Komm 
Tibor

Digitally signed 
by Komm Tibor 
Date: 2019.04.18 
17:07:45 +02'00'
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Független könyvvizsgálói jelentés 

A CIB Kötvény Plusz Vegyes Alap befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a CIB Kötvény Plusz Vegyes 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. 
Nyilvántartási szám: 000202 
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