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1. Alapadatok

1.1. A
Megnevezése: lapja (a 

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

létrehozott
Az Alap fajtája:
Az Alap futamideje: az Alap határozott futam 2015/06/15-2020/11/20

kö
Besorolása: , 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: Henye István (Kamarai tagsági szám: MKVK-005674)

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 99,23% 92,73% 99,46% 97,66%
Maximális 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

Alap devizaneme
Devizakitettség fedezettségi szintje

3 134 441 212 HUF 89,1233% 3 147 278 578 HUF 94,0762%
Fiat Chrysler Automobiles NV valamint a vállalatcsoport részvényesi 

Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp., Nissan Motor Co. Ltd., 
Mitsubishi Motors Corp., Renault SA, Tesla Motors Inc, Volkswagen 

27 193 323 HUF 0,7732% 18 018 593 HUF 0,5386%

I. Kötelezettségek felsorolása, értéke ill. eszközökhöz viszonyított 
aránya

17 951 595 HUF 0,5078% 16 747 084 HUF 0,4981%

I/1. Hitelállomány 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
I/2. Egyéb kötelezettségek 17 951 595 HUF 0,5078% 16 747 084 HUF 0,4981%

0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II. Eszközök felsorolása, értéke ill. az összes eszközökön belüli aránya 3 534 923 571 HUF 100,0000% 3 362 205 438 HUF 100,0000%

II/1. Folyószámla, készpénz 228 493 676 HUF 6,4639% 60 369 387 HUF 1,7955%
II/2. Egyéb követelés 0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
II/3. Lekötött bankbetétek 3 134 441 212 HUF 88,6707% 3 147 278 578 HUF 93,6076%

0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%
3 134 441 212 HUF 88,6707% 3 147 278 578 HUF 93,6076%

II/4. Átruházható értékpapírok 144 795 360 HUF 4,0961% 136 538 880 HUF 4,0610%
II/4.1. Állampapírok 144 795 360 HUF 4,0961% 136 538 880 HUF 4,0610%

II/4.1.1. Kötvények 144 795 360 HUF 4,0961% 136 538 880 HUF 4,0610%
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 27 193 323 HUF 0,7693% 18 018 593 HUF 0,5359%
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 27 193 323 HUF 0,7693% 18 018 593 HUF 0,5359%
0 HUF 0,0000% 0 HUF 0,0000%

II/5.2.2. OTC típusú opciók 27 193 323 HUF 0,7693% 18 018 593 HUF 0,5359%
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 3 534 923 571 HUF 100,0000% 3 362 205 438 HUF 100,0000%
Nettó eszközérték 3 516 971 976 HUF 99,4922% 3 345 458 354 HUF 99,5019%

* 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.

10 248,2473
326 442 db

HUF
0,00%

10 464,7803
336 077 db

HUF
0,00%

Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele
2018.12.28

3 345 458 354 HUF
2017.12.29

3 516 971 976 HUF
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3. Az Alap forgalmi adatai

3.1. A tájékoztatási id

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

darabszáma 336.077 db 326.442 db

eladott befektetési jegyek darabszáma 2.145 db

visszaváltott befektetési jegyek 
darabszáma 11.780 db

22.159.476 HUF
121.019.477 HUF

a portfólió összesített nettó 
eszközértéke 3.516.971.976 HUF 3.345.458.354 HUF

az egy befektetési jegyre jutó nettó 
eszközérték 10.464,7803 10.248,2473

3.2.
eszközértékének a változása havi bontásban

az egy jegyre jutó 
nettó eszközérték

2017/12/29 3.516.971.976 HUF 10.464,7803
2018/01/31 3.506.658.446 HUF 10.444,4411
2018/02/28 3.496.131.474 HUF 10.424,4198
2018/03/29 3.472.638.750 HUF 10.390,8999
2018/04/27 3.461.875.883 HUF 10.406,4614
2018/05/31 3.449.917.560 HUF 10.337,8538
2018/06/29 3.385.259.284 HUF 10.163,1665
2018/07/31 3.402.990.927 HUF 10.228,8372
2018/08/31 3.385.833.959 HUF 10.197,1586
2018/09/28 3.370.360.091 HUF 10.188,1434
2018/10/31 3.355.214.868 HUF 10.178,4833
2018/11/30 3.362.330.209 HUF 10.242,8250
2018/12/28 3.345.458.354 HUF 10.248,2473
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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 vagyontömegre

- t 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%-
befektetési alapokb

-
típusú, a vegyes, az abszolút hozamú, illetve

befolyásolta. növekedés 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 ütemtervének 

-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 

v

maximalizálására. 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

fentiekben bemutatott stratégiai válaszokra alapozva folytatta tevékenységét

zakmai 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 

amelyek biz

belül, megteremtve a lehe

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.

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

-külö
eredményein 
változó javadalmazást, sem nyereségrészesedést, valamint befektetési jegyeit semmilyen formában nem adja át. Az 

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

mellett másodlagos likviditást biztosít.
olitikája, az alkalmazott kockázatkezelési rendszerek

követelményeket és 

eszközök egyre komplexebb jellege a kockáza

Az
(

 A 

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

ára meghirdetett kockázati profilja -

kockázati korlátokat 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 portfó

A likviditási kockázat kezelése egyszerre jelenti az eszköz oldali likviditás és a forrás 
z ebbe a kockázattípusba sorolandó 

ony és eredményes 
t a kockázatkezelési feladatokat ellátó területet funkcionálisan és hierarchikusan is 

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

hirdetett befektetési stratégiájának, valamint kockázat / nyereség 
profilnak. vel kapcsolatban nem kötött új megállapodásokat. Az Alap portfólióelemei 
2018-ba
szabályokat kellett volna alkalmaznia. Az Alap likviditáskeze
szerint alakultak:

Likviditási mutatók Származtatott Alapja
Likviditási fedezeti mutató (1 nap) 397
Visszaváltás a NEÉ arányában (1 nap) 0,01%
Kötelezettség/Eszköz arány 0,50%
Közepes likviditású eszközök 0,00%
Alacsony likviditású eszközök aránya 94,08%
Korlátozott likviditású eszközök aránya 0,00%
Illikvid eszközök aránya 0,00%

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

gazgató hagyja jóvá és adja 
ki. 

érdek

- an -
ugyanakkor az Alapkeze

8. évbe szítéseket 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

-kísérleti fejlesztési tevékenységet nem folytat.
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5. A befekteté

Az Alap célja, hogy a személy- -gyártásban és a kapcsolódó értékesítési, szerviz és pénzügyi 
Fiat Chrysler Automobiles NV

valamint a vállalatcsoport r
Ferrari NV, a General Motors Co., a Honda Motor Co. Ltd., a Hyundai Motor Co., a Kia Motors Corp., a Nissan Motor Co. 
Ltd., a Mitsubishi Motors Corp., a Renault SA, a Tesla Motors Inc, a Volkswagen AG
összeállított eszközkosár évente a Kezelési szabályzat III. fejezet 11. pontjában meghatározott nominális pozitív 
teljesítményét 7,00%- 14,00%-os (365 napos bázison 
számított, maximális éves hozam*: 2,44%, maximális EHM**=2,44%) teljesítményt (100%-os részesedési arány mellett). 
Az Alap befektetési politikája minimum hozam kifizetését nem biztosítja. Az Alap a részvénykosár teljesítményét az éves 

részvények indulástól elért nominális hozamát 
,00%-os értéken veszi figyelembe 

függetlenül a ténylegesen elért hozamuktól (az akár negatív, vagy akár pozitív is lehet). A fennmaradó 4 részvény 
esetében a ténylegesen elért teljesítményük kerül legfeljebb 7,00%-
arányban összeállított eszközkosárban így kiszámított hozamok átlaga pozitív, akkor az 7,00%-ig kifizetésre kerül az 

a Fiat Chrysler Automobiles NV, valamint a vállalatcsoport részvényesi struktúrájában 
bekövetkezett változás Ferrari NV, a General Motors Co., a Honda Motor Co. 
Ltd., a Hyundai Motor Co., a Kia Motors Corp., a Nissan Motor Co. Ltd., a Mitsubishi Motors Corp., a Renault SA, a Tesla 
Motors Inc, a Volkswagen AG , amelynek 
teljes a Kezelési szabályzat III. fejezetének 17 vételi Opció biztosítja.

Fiat Chrysler Automobiles NV: a világ hetedik legnagyobb autó- és autóalkatrész-gyártó vállalata, amelynek 
kínálatában olyan közismert világmárkák találhatóak, mint pl.: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat 
Professional, Jeep, Lancia, Ram Maserati, Magneti Marelli, Mopar, SRT,
Comau és Teksid. A vállalat az autó- és autóalkatrész gyártás mellett valamennyi kapcsolódó szerviz, értékesítési, 
finanszírozási szolgáltatások teljes körét is nyújtja. Az olaszországi torinói 225 ezer alkalmazottat 
foglalkoztató vállalat termékeit 160 gyárban a világ több, mint 150 országában értékesíti. A vállalat 
alapítására 1899-ben került sor
amerikai egyesült államokbeli Chrysler Group LLC 4-
es év során zárult le. A vállalat részvényeivel a Borsa Italiana és a The New York Stock Exchange 
kereskednek, a részvények szerepelnek többek között a FTSE Italia All Share Index kosarában. 2016/01/04 

hogy a vállalatcsoporthoz tartozó Ferrari autómárka önálló vállalatként leválasztásra került:
http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/price-sensitive/170381/detail.html?lang=en, így az Alap futamideje alatti éves 

pontokban a vállalat mellett immár a Ferrari NV is részt vesz az Alap hozamtermelésében a 31. 
pontban meghatározottak szerint.
General Motors Co: néhány idetartozó közismert 
világmárka, pl.: Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun, Holden, Isuzu, Jiefang, Opel, Vauxhall és Wuling.
Termékeit 212 ezer alkalmazottal világ 140 országában értékesít. A vállalatot története 1899-

g nyúlik vissza, a 2008-as világgazdasági válság következményeként 2009-ben
alatt a vállalat teljes átszervezésére került sor, racionalizálta tevékenységét, melynek részeként egyes márkák, pl. 
Pontiac, Saturn, Hummer gyártása is megszüntetésre került. Az amerikai Michigan államban található Detroiti

The New York Stock Exchange-en lehet kereskedni, melyek többek között az S&P 500
Index kosarának elemei.
Honda Motor Co. Ltd.:. amellett, hogy a -gyártója, egyúttal 

p, valamint ATV (all terrain 
vehicle) gyártó is, termékeihez valamennyi kapcsolódó szerviz, értékesítési, finanszírozási szolgáltatások teljes körét
is nyújtja. A világ 28 országában 200 ezer alkalmazottal 73 üzemegységben gyártja termékeit. A 1946-ban alapított 
tokió Tokyo Stock Exchanges-en lehet kereskedni, 
melyek a több részvényindexnek, így például a legnagyobb japán vállalatokat magában foglaló Nikkei, illetve TOPIX

indexcsalád k i közé is tartoznak.
Hyundai Motor Company: Dél-Korea egyik legnagyobb óriásvállalata - és 

z 1967-ban alapított szöul negyedik legnagyobb autógyára. 
Termékeit a világ 8 országában 100 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Részvényeivel a Korea Exchange-en
lehet kereskedni, melyek a 10 legnagyobb dél-koreai vállalatot magában foglaló Korea Composite Stock Price Index
(KOSP index kosarának elemei.
Kia Motors Corp.: az 1944-ben alapított szöul Dél-Korea második legnagyobb autógyártója, melynek 

Hyundai Motor Company. A világ 172 országában 13 üzemegységében több, mint 
33 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Részvényeivel a Korea Exchange-en lehet kereskedni, melyek a KRX 100 
valamint a KOSPI 200 ek kosarának elemei.
Nissan Motor Co. Ltd.: az 1930-as évek elején alapított vállalat székhelye Japánban, Jokohama városában található, 
személy-
Több, mint 180 országban értékesíti termékeit, világszerte közel 143 ezer alkalmazottat foglalkoztat
üzemeiben a Nissan márka mellett, további közismert márkanevek úgy, mint az Infiniti, Datsun, Venucia alatt is gyárt 
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Mitsubishi, Ashok Leyland, AvtoVAZ, Renault, ez 
utóbbi egyúttal a vállalat legnagyobb tulajdonosaként is jegyzett. A vállalat a st

észvényeivel a Tokyo Stock Exchange-en lehet 
kereskedni, melyek a több részvényindexnek, így például a legnagyobb japán vállalatokat magában foglaló Nikkei,
illetve TOPIX indexcsalád i közé is tartoznak.
Mitsubishi Motors Corp.: az 1917- Japánban, Tokióban található, 

mély-
értékesíti. Részvényeivel a Tokyo Stock Exchange-en lehet kereskedni, melyek a több részvényindexnek, így például 
a legnagyobb japán vállalatokat magában foglaló Nikkei, illetve TOPIX indexcsalád i
közé is tartoznak.
Renault SA: a vállalat története 1898-ig nyúlik vissza, Franciaország legnagyobb autógyártója. Világszerte 122 ezer 

mellet a vállalat 
termékei közé sorolhatók a Dacia és a Renault Samsung Motors 
személy-
szolgáltatások teljes körét is nyújt

között kiemelt partnerei a Daimler, AvtoVAZ, Nissan. A vállalat a stratégiai 
A franciaországi 

Boulogne-Billancourt- cég részvényei a 40 legnagyobb francia vállalatot magában foglaló 
közé tartozik.

Tesla Motors Inc: a vállalatot 2003-
valamint az elektromos energia tárolására alkalmas egységek, akkumulátorok fejlesztése, gyártása és értékesítése, 

kulcsfontosságú kihívást jelent az akkumulátorok újratöltése, amelyre jelenleg 

rész Toyota. A vállalat székhelye Palo Alto-ban, gyártó üzeme 
Fremont-ban van, amelyek az Amerikai Egyesült Államok Kalifornia államában fekszenek a San Francisco-hoz közeli, 

„Szilícium-völgyben”. Részvényeivel a The NASDAQ Stock Market-en lehet 
kereskedni, melyek a több részvényindexnek, így például a legnagyobb amerikai vállalatokat magában foglaló Dow 
Jones, illetve NASDAQ indexcsalád i közé is tartoznak.
Volkswagen AG: a vállalat Európa legnagyobb autó- és autóalkatrész-gyártó vállalata, amelynek kínálatában a
Volkswagen mellett olyan közismert világmárkák találhatóak mint pl.: Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, 
Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania és az MAN. A vállalat a személy- és 

flotta 
management szolgáltatások teljes körét is nyújtja. Az 572 ezer alkalmazottal 107 üzemegységben gyártja termékeit, 
melyeket a világ 153 országában értékesít. Suzuki Motor 
Corporation, amelyben egyúttal legnagyobb tulajdonosaként is szerepet vállal. A németországi Wolfsburg-
vállalatot 1937- -en (XETRA) lehet 
kereskedni, melyek a több részvényindexnek, így például a világ legnagyobb vállalatait magában foglaló S&P 500, 
DAX, Dow Jones illetve

-hozam profil

árakozással és legalább befektetési 

Az Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok
Az átlagolt részvényárfolyamok -

részvény
avi gyakorisággal a 2015/06/15, 2015/07/13, 2015/08/17, 2015/09/14, 2015/10/19 és 

2015/11/16
csökkentheti a hozamkifizetés feltételének megállapítása során a részvény
elmozdulásainak a hozamkifizetésekre gyakorolt hatását. 

, harmadik, negyedik, illetve ötödik évének végén alkalmazott átlagolás
nte megfigyelt nominális teljesítményének megállapítása során a részvénykosárban 

egyes 2016/11/04, 
2016/11/11, 2016/11/18, a második évben 2017/11/02, 2017/11/10, 2017/11/17, a harmadik évben 2018/11/02, 
2018/11/09, 2018/11/16, a negyedik évben 2019/10/31, 2019/11/08, 2019/11/15, az ötödik évben 2020/10/30, 
2020/11/06, 2020/11/13
mód
elmozdulásainak a hozamra gyakorolt hatását. Így a részvények teljesítménye kiegyenlítettebben vehet részt a 
hozamkifizetések feltételének teljesítésében.
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Az Alap 2018. november 16-ig elért harmadik évi hozama az alábbiak szerint alakult:

tényleges 
hozam

hozam-
sorrend

rögzített 
v. tényle-
ges hozam

kosár-
súly

meg-
figyelt

100% 
része-
sedési 
rátával

Fiat 14,17 14,29 14,36
Ferra 10,43 9,79 9,67
Euro 0,01 0,01 0,01

35,46 31,68 31,61 30,72 33,24 35,17 32,98 36,03 35,70 35,75 35,83 +8,63% 3. +7,00% 10%
4 075,00 3 875,00 4 210,00 3 655,00 3 814,00 3 952,00 3 930,17 3 248,00 3 280,00 3 184,00 3237,33 -17,63% 6. +7,00% 10%
136 500 125 500 143 500 154 500 161 000 158 000 146 500 110 000 105 000 103 000 106 000 -27,65% 8. -27,65% 10%

46 000,00 41 000,00 43 750,00 50 800,00 53 100,00 56 900,00 48 591,67 29 550,00 28 850,00 29 500,00 29 300,00 -39,70% 10. -39,70% 10%
1 093,00 1 033,00 1 039,00 941,00 976,00 1 052,00 1 022,33 727,00 757,00 731,00 738,33 -27,78% 9. -27,78% 10%
1 258,00 1 197,00 1 162,00 1 107,50 1 196,00 1 256,00 1 196,08 1 027,50 1 027,00 1 010,00 1021,50 -14,60% 5. +7,00% 10%

92,45 91,91 82,15 73,17 78,10 89,86 84,61 66,27 64,94 64,50 65,24 -22,89% 7. -22,89% 10%
250,38 262,16 254,99 253,19 228,10 214,31 243,86 346,41 350,51 354,31 350,41 +43,70% 2. +7,00% 10%
208,75 205,80 177,95 167,10 99,19 97,46 159,38 154,36 146,06 143,92 148,11 -7,07% 4. +7,00% 10%

Fia
t

9,06 8,62 9,13 8,34 9,54 8,18 8,81

-7,60% -7,60% 0,00%

24,248 +175,22% 1. +7,00% 10%
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Ahol:
részvényi=1-10:
o General Motors Co. (ISIN code: US37045V1008, Bloomberg code: GM:UN Equity)
o Nissan Motor Co. Ltd. (ISIN code: JP3672400003, Bloomberg code: 7201:JP Equity)
o Renault SA (ISIN code: FR0000131906, Bloomberg code: RNO:FP Equity)
o Honda Motor Co. Ltd. (ISIN code: JP3854600008, Bloomberg code: 7267:JP Equity)
o Volkswagen AG (ISIN code: DE0007664039, Bloomberg code: VOW3:GY Equity)
o Mitsubishi Motors Corp. (ISIN code: JP3899800001, Bloomberg code: 7211:JP Equity)
o Kia Motors Corp. (ISIN code: KR7000270009, Bloomberg code: 000270:KS Equity)
o Hyundai Motor Co. (ISIN code: KR7005380001, Bloomberg code: 005380:KS Equity)
o 2015/08/17, 2015/09/14, 2015/10/19 és 2015/11/16 napokon: Fiat Chrysler Automobiles NV (ISIN code: NL0010877643, Bloomberg

code: FCA:IM Equity) , m
vállalatcsoporthoz tartozó Ferrari autómárka önálló vállalatként leválasztásra került: http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/price-sensitive/170381/detail.html?lang=en, ezzel
összhangban a Fiat Chrysler Automobiles NV részvény : [Fiat Chrysler Automobiles NV (ISIN code: NL0010877643, Bloomberg
code: FCA:IM Equity) részvényárfolyam + Ferrari NV (ISIN code: NL0011585146, Bloomberg code: RACE:IM Equity) részvényárfolyam * 10% + 0,01 EUR]. Így a nevezett vállalati

tt a t=1-
a [Fiat Chrysler Automobiles NV (ISIN code: NL0010877643, Bloomberg code: FCA:IM Equity) részvényárfolyam + Ferrari NV (ISIN code: NL0011585146, Bloomberg code: RACE:IM
Equity) részvényárfolyam * 10% + 0,

o Tesla Motors Inc (ISIN code: US88160R1014, Bloomberg code: TSLA:UQ Equity)
részvényi=1-10 záróárak: a Bloomberg L.P. informatikai rendszer adatbázisában a részvényi=1-10

záróárfolyamok.

2018/11/16) a Honda Motor Co. Ltd., Hyundai Motor Co, Kia Motors Corp., Mitsubishi Motors Corp., Nissan Motor Co. Ltd., Renault SA és Volkswagen AG részvények árfolyama az induló 
szintjéhez képest -17,63%-kal, -27,65%-kal, -39,70%-kal, -27,78%-kal, -14,60%, -22,89%-kal, és -7,07%-kal csökkent.

ögzített részesedési arány szerint történik a kifizetés, ennek 
mértéke 100%-ban került meghatározásra: https://net.cib.hu/cib_csoport/sajtoszoba/2015/ak_0615.
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6. Az Alap hozamadatai

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
CIB Autógyártók 
Származtatott Alapja -2,07% -0,84% 0,22% - - 0,87% -2,07% 0,41% 2,37% - - - - - - -

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 
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 

forrásadó figyelembe vételével számítja ki. Magánszemélyek a befektetési jegyek forga

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 árfolyamn
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- -

és m 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

113.445.905 HUF
Egyéb bevételek 3.630.584 HUF

21.067.017 HUF
1.366.608 HUF

Egyéb díjak és adók 58.344.829 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)

36.298.035 HUF

Alap részére igénybe vett hitel feltételei
Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok
Az Alap értékpapír-finanszírozási, valamint teljes
hozam-csereügyletei:

Alap származtatott ügyleteire vonatozó adatok

2017/12/29 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 27.193.323 HUF

2018/01/31 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 38.887.255 HUF

2018/02/28 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 34.703.000 HUF

2018/03/29 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

2018/04/27 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 23.238.698 HUF

2018/05/31 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

2018/06/29 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

2018/07/31 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

2018/08/31 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

2018/09/28 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

2018/10/31 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

2018/11/30 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

2018/12/28 struktúrált long driver sprinter call OTC 
európai opció 18.018.593 HUF

származtatott ügyletek megnevezése, értéke

Az Alap az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás
átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló
2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2015. november 25.)
szerinti értékpapír-finanszírozási, valamint teljes hozam-csereügyleket nem
kötött.
Az Alap hozamtermelés céljából Fiat Chrysler eautomobiles NV valamint a
vállalatcsoport részvényesi struktúrájában bekövetkezett változásnak

2016/01/04 a Ferrari NV, General Motors Co., Honda
Motor Co. Ltd., Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp., Nissan Motor Co. Ltd.,
Mitsubishi Motors Corp., Renault SA, Tesla Motors Inc, Volkswagen AG 

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

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2.870.756    2.779.434    
I. ÉRTÉKPAPÍROK - -
1. Értékpapírok - -
2. Értékpapírok értékelési különbözete - -
 a) kamatokból, osztalékból - -
 b) egyéb - -
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ BANKBETÉTEK 2.870.756    2.779.434    
1. Hosszú lejáratú bankbetétek 2.695.423    2.695.423    
2. Hosszú lejáratú bankbetétek értékelési különbözete 175.333    84.011    
 B. FORGÓESZKÖZÖK 373.986    197.568    
I. KÖVETELÉSEK 648 588
1. Követelések 648 588
2. Követelések értékvesztése (-) - -
3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete - -
4. Forintkövetelések értékelési különbözete - -
II. ÉRTÉKPAPÍROK 144.845    136.613    
1. Értékpapírok 144.747    144.747    
2. Értékpapírok értékkülönbözete 98 - 8.134    
 a) kamatokból, osztalékból 1.208    1.208    
 b) egyéb - 1.110    - 9.342    
III. PÉNZESZKÖZÖK 228.493    60.367    
1. Pénzeszközök 228.493    60.367    
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete - -

264.257    368.703    
264.257    368.703    

- -
 D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 27.193    18.019    
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : 3.536.192    3.363.724    

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

3.517.806    3.346.358    
3.360.920    3.264.420    

1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 3.653.820    3.675.120    
2. Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - 292.900    - 410.700    

156.886    81.938    
1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete - 7.997    - 10.514    
2. Értékelési különbözet tartaléka 50.344    - 58.385    

69.490    114.539    
4. Üzleti évi eredménye 45.049    36.298    
 F. CÉLTARTALÉKOK - -
 G. KÖTELEZETTSÉGEK 17.373    15.888    
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - -
II. Rövid lejáratú kötelezettségek 17.373    15.888    
III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete - -

1.013    1.478    
FORRÁSOK ÖSSZESEN : 3.536.192    3.363.724    

Budapest, 2019. április 18.

CIB AUTÓGYÁRTÓK 

MÉRLEG
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9. Az Alap eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Megnevezés 2017.12.31 2018.12.31

125.442    113.446    
- -

III. Egyéb bevétel 4.415    3.630    
83.021    79.068    

V. Egyéb ráfordítások 1.787    1.710    
- -

VII. Tárgyévi eredmény 45.049    36.298    

Budapest, 2019. április 18.

EREDMÉNYKIMUTATÁS

CIB AUTÓGYÁRTÓK 

Budapest, 2019. április 18.
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Független könyvvizsgálói jelentés 

A CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja (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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