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Független könyvvizsgálói jelentés 

A BF Money EMEA Részvény Alap befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a BF Money EMEA Részvény Alap (továbbiakban „az Alap") 2018. évi éves jelentése I., II., III., 
IV.1., V., VI., VII., IX. és XI. 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 Budapest 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.  

Figyelemfelhívás 

Felhívjuk a figyelmet az éves jelentés V. pontjára, ahol bemutatásra került az Alapkezelő által a 2018. 
december 31-ével végződő üzleti év során feltárt, az előző üzleti éveket érintő jelentős összegű hibáknak a 
hatása évenkénti bontásban. Véleményünk e kérdés vonatkozásában nincs minősítve.  

Egyéb információk 

A Budapest 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. 
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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.  

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. 
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• 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 
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. május 29. 

KPMG Hungária Kft. 

Nyilvántartási szám: 000202 

Agócs Gábor Boros Judit 
Partner Kamarai tag könyvvizsgáló 
 Nyilvántartási szám: 005374 
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�
2010 2013 2014 2016 2017 Összesen 

változás MÉRLEG / ESZKÖZÖK Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés 

Értékpapírok     3,113               -           3,062               -          11,643              -             5,828                -               75            -       
        
23,721     

Értékpapírok értékelési 
különbözete          -            3,113              -            3,062               -          11,643                -              5,828              -              75     

-       
23,721     

MÉRLEG / FORRÁSOK         
Értékpapírok értékelési 
különbözete          -            3,113              -            3,062               -          11,643                -              5,828              -              75     

-       
23,721     

Üzleti év eredménye     3,113               -           3,062               -          11,643              -             5,828                -               75            -       
        
23,721     

EREDMÉNYKIMUTATÁS         
Pénzügyi m�veletek 
bevételei     3,113               -           3,062               -          11,643              -             1,118           2,717             75            -       

        
16,294     

Pénzügyi m�veletek 
ráfordításai          -                 -                -                 -                 -                -                  -              7,427              -              -       

-         
7,427     
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Független könyvvizsgálói jelentés 

A BF Money EMEA Részvény Alap befektetőinek 

Vélemény 

Elvégeztük a BF Money EMEA Részvény Alap (továbbiakban „az Alap") 2018. évi éves beszámolójának a 
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – 
melyben az eszközök és források egyező végösszege 659.997 E Ft, az üzleti év eredménye 2.747 E Ft 
veszteség – , és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli 
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap 2018. december 
31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó 
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban 
(a továbbiakban „számviteli törvény”). 

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 
beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősségei” szakasza tartalmazza. Függetlenek vagyunk az Alaptól és 
annak kezelőjétől, a Budapest Alapkezelő Zrt.-től az éves beszámoló 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.  

Figyelemfelhívás 

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet II.6. pontjára, ahol bemutatásra került az Alapkezelő által a 2018. 
december 31-ével végződő üzleti év során feltárt, az előző üzleti éveket érintő jelentős összegű hibáknak a 
hatása évenkénti bontásban. Véleményünk e kérdés vonatkozásában nincs minősítve.  

Egyéb információk 

Az egyéb információk az Alap 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A Budapest Alapkezelő Zrt. ügyvezetése 
(továbbiakban „vezetés") felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály 
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.  
A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti 
jelentésre.  

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés 
átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves 
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beszámolónak, vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az 
lényeges hibás állítást tartalmaz.  

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a 
számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e és erről, 
valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  

Véleményünk szerint az Alap 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges szempontból összhangban van az 
Alap 2018. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. 

Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért 
e tekintetben nem mondunk véleményt.  

A fentieken túl az Alapról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk 
arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényeges hibás állítás az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a 
szóban forgó hibás állítás milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősségei az éves beszámolóért  

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért és 
valós bemutatásáért, 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 beszámoló 
elkészítése.  

Az éves beszámoló 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 beszámolónak 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 beszámoló könyvvizsgálatáért való felelősségei  

Célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló 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 beszámoló 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 beszámoló 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. 
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• 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 beszámolónak 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 beszámolóban 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. 

• Értékeljük az éves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, 
valamint azt, hogy az éves beszámoló a valós bemutatást megvalósító módon mutatja-e be a mögöttes 
ügyleteket és eseményeket. 

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. május 29. 

KPMG Hungária Kft. 

Nyilvántartási szám: 000202 

Agócs Gábor Boros Judit 
Partner Kamarai tag könyvvizsgáló 
 Nyilvántartási szám: 005374 
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MÉRLEG  Eszközök (aktívák)
adatok  eFt-ban

Sor- El�z� év(ek)
szám El�z� év módosításai Tárgyév

a b c d e
A. Befektetett eszközök (02. sor) 0 0 0
I. ÉRTÉKPAPÍROK (03.+04. sor) 0 0 0
1. Értékpapírok
2. Értékpapírok értékelési különbözete (05.+ 06. sor) 0 0 0

a/ kamatokból, osztalékokból
b/ egyéb

B. Forgóeszközök (08.+13.+18. sor) 536,440 0 659,997
 I. KÖVETELÉSEK (09.+10.+11.+12. sor) 520 0 532
1. Követelések 520 532
2. Követelések értékvesztése (-)
3. Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete
4. Forintkövetelések értékelési különbözete

 II. ÉRTÉKPAPÍROK (14.+15. sor) 486,295 0 584,421
1. Értékpapírok 406,500 23,721 575,568
2. Értékpapírok értékelési különbözete (16.+17. sor) 79,795 -23,721 8,853

a) kamatokból, osztalékokból
b) egyéb 79,795 -23,721 8,853

III. PÉNZESZKÖZÖK (19.+20. sor) 49,625 75,044
1. Pénzeszközök 49,871 75,734
2. Valuta, devizabetét értékelési különbözete -246 -690
C. Aktív id�beli elhatárolások (22.+23. sor) 0 0 0
1. Aktív id�beli elhatárolások
2. Aktív id�beli elhatárolások értékvesztése (-)
D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+07.+21.+24. sor) 536,440 0 659,997

E. Saját t�ke (27.+30. sor) 534,602 0 658,395
I. INDULÓ T�KE (28.+29. sor) 323,644 0 485,990

a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2,658,807 3,033,281
b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) -2,335,163 -2,547,291

II. T�KEVÁLTOZÁS (T�KENÖVEKMÉNY)(31.+32.+33.+34. sor) 210,958 0 172,405
a) visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete 111,649 123,508
b) értékelési különbözet tartaléka 79,549 -23,721 8,163
c) el�z� év(ek) eredménye 21,899 43,481
d) üzleti év eredménye -2,139 23,721 -2,747

F. Céltartalékok
G. Kötelezettségek (37.+38.+39. sor) 571 0 67
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 571 67

III.
H. Passzív id�beli elhatárolások 1,267 1,535

FORRÁSOK ÖSSZESEN (26.+35.+36.+40. sor) 536,440 0 659,997

Budapest, 2019. május 29. P.H.

34.

39.
40.
41.

35.
36.
37.
38.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

26.

21.
22.
23.

25.

27.

16.
17.
18.
19.
20.

24.

10.

13.
14.

11.
12.

15.

04.
05.
06.
07.
08.
09.

KÜLFÖLDI PÉNZÉRTÉKRE SZÓLÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSI 
KÜLÖNBÖZETE

Budapest Alapkezel� Zrt.

PSZÁF engedély száma

MÉRLEG

A tétel megnevezése

PSZÁF engedély dátuma

01.
02.
03.



1 1 0 . 6 8 5 / 2 0 0 8

2 0 0 8 / 0 7 / 1 0

2018 . évi

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok  eFt-ban

Sor- El�z� év(ek)
szám A tétel megnevezése El�z� év módosításai

a b c d e
I. PÉNZÜGYI M�VELETEK BEVÉTELEI 12,637 16,294 14,869
II. PÉNZÜGYI M�VELETEK RÁFORDÍTÁSAI 3,494 -7,427 4,254
III. EGYÉB BEVÉTELEK 43 0
IV. M�KÖDÉSI KÖLTSÉGEK 11,091 13,081
V. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 234 281
VI. FIZETETT, FIZETEND� HOZAMOK 0 0
VII. TÁRGYÉVI EREDMÉNY -2,139 23,721 -2,747

Budapest, 2019. május 29. P.H.

PSZÁF engedély száma

PSZÁF engedély dátuma

Budapest Alapkezel� Zrt.

BF Money EMEA Részvény Alap

Tárgyév



BF Money EMEA Részvény Alap

TARTALMA:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

II. SPECIFIKUS ADATOK
II./1. KÖVETELÉSEK 
II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS
II./3. AKTÍV ID�BELI ELHATÁROLÁSOK
II./4. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK, RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
II./5. ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS
II./6. SAJÁT T�KE ALAKULÁSA
II./7. PASSZÍV ID�BELI ELHATÁROLÁSOK

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

III./1. PÉNZÜGYI M�VELETEK BEVÉTELEI
III./2. PÉNZÜGYI M�VELETEK RÁFORDÍTÁSAI
III./3. M�KÖDÉSI KÖLTSÉGEK
III./4. SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK
III./5. A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY
III./6. PORTFÓLIÓ JELENTÉS
III./7. CASH FLOW
III./8. EGYEZTET� TÁBLA

Budapest, 2019. május 29.

         P.H.

KIEGÉSZÍT� MELLÉKLET
2018

Budapest Alapkezel� Zrt.



BF Money EMEA Részvény Alap 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Az alapot a Budapest Alapkezel� Zrt. kezeli és képviseli, amely 10 MFt jegyzett t�kével 1992. 
október 12-én alakult. A Társaság üzleti tevékenységét ténylegesen 1992. október 12-ével kezdte 
meg. A Társaság alapt�kéje a mérlegkészítés id�pontjában 500 millió forint. 

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193. 
Cégjegyzék száma: 01-10-041964 
Közzétételi hely:  www.bpalap.hu 

Az alapkezel� képviseletében az alap beszámolójának aláírására jogosultak: 
                        Csáki Béla 

1158 Budapest, Klebelsberg Kunó u. 57/a. 

Kovács Ildikó    
1141 Budapest, Szilágysomlyó utca 17/b. 

A befektetési alapnál a könyvvizsgálat kötelez�, melyet a 2018. évben KPMG Hungária Kft. végez.  
A könyvvizsgálatért személyében is felel�s személy: Boros Judit (Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
005374) Könyvvizsgáló által felszámított könyvvizsgálói díj 2018. évben nettó 315.000 Ft. Társaság 
egyéb szolgáltatást nem vett igénybe könyvvizsgáló társaságtól. 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felel�s személy: 
Neve:   Ivanov Emil 
Lakcíme:  1148 Budapest, Csernyus u. 70. 
Regisztrálási száma: Magyar Könyvvizsgálói Kamara 006204 

Számviteli politika 

A számviteli politika f� vonásai 
Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) kormány rendelet alapján 
alakította ki 

Az Alap kett�s könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, melynek része a mérleg, az 
eredménykimutatás, a kiegészít� melléklet és a Cash flow-kimutatás. Az Alap eszközeir�l részletes 
nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési szabályzatának megfelel�en 
történik. Az értékpapírok nem realizált árfolyam különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, 
az közvetlenül a t�kenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A deviza, illetve valutakészletek 
átértékelési különbözete a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az szintén közvetlenül a 
t�kenövekménnyel szemben kerül kimutatásra. 

A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek eladásra, illetve visszavásárlásra. A forgalmazás 
névértékben az induló t�két, a befektetési jegyek névértéke és folyóára közötti értékelésb�l adódó - 
különbözet a t�kenövekményt változtatja. Az összehasonlíthatóság elve érdekében a mérlegben és az 
eredménykimutatásban az el�z� évi adatok a rendelet el�írásainak megfelel� bontásban szerepelnek. 
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A beszámoló szempontjából jelent�s hiba 

Jelent�s hiba - ami szükségessé teszi a háromoszlopos beszámoló elkészítését - az a hiba, melyet 
ellen�rzés vagy önellen�rzés tár fel, és beszámolóval lezárt évre vonatkozik, a hibák és hibahatások 
el�jelt�l független együttes értéke pedig meghaladja az ellen�rzött üzleti év mérleg-f�összegének 
2%-át, illetve ha a mérlegf�összeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió 
forintot. Ezentúl min�ségi szempontok alapján jelent�s hibának min�sül az a hiba is, amely szorosan 
kapcsolódik egy az el�z�ekben megadott határérték alapján ugyanazon évben, de másik évre 
vonatkozóan feltárt jelent�s hibához.

A valuta és devizatételek évközi elszámolásának módja 

Az Alap az évközi valuta és devizatételeket az MNB által közzétett a gazdasági esemény 
teljesítésének napjára szóló devizaárfolyamon számítja át forintra. 

A valutában és devizában fennálló eszközök és kötelezettségek év végi értékelése 

Az Alap a valutában és devizában fennálló eszközöket és kötelezettségeket az év végi értékelés 
során az MNB által közzétett a mérleg fordulónapjára szóló devizaárfolyamon értékeli. 

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: 

Az értékpapírok állományának összetételét külön kimutatás tartalmazza. Az értékpapírok záró 
állománya az év utolsó napján érvényes árfolyamon lett értékelve. A saját t�ke induló t�kéb�l és 
t�kenövekményb�l áll. Az induló t�ke az alakuláskori és a kés�bbi forgalmazásból származó 
befektetési jegyeket tartalmazza névértéken. 

A t�kenövekményt az el�z� évek és a tárgyév eredménye, valamint az értékpapírok és a befektetési 
jegyek értékelési különbözete teszi ki. A rövidlejáratú kötelezettségek összege a tárgyid�szak végén 
beérkez�, de pénzügyileg még nem rendezett költségszámlákból tev�dik össze. A passzív id�beli 
elhatárolások a tárgyévet terhel� id�arányos kötelezettségeket tartalmazza. 

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés: 

A pénzügyi m�veletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, értékpapír eladásból származó 
árfolyam nyereségeket és a kapott osztalékokat tartalmazza. Az értékpapír eladásból származó – és 
az átértékelési veszteségek a pénzügyi ráfordítások között szerepelnek, mint eredményt csökkent�
tételek. Az elszámolt m�ködési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás 
a tárgyid�szak végéig pénzügyileg rendezett összegeket is tartalmazza.  
Egyéb 

Az Alap befektetési jegyeinek névértéke:  
GE Money EMEA Részvény Alap „HUF” sorozat: 1 HUF, azaz egy forint 
GE Money EMEA Részvény Alap "CZK" sorozat: 1 CZK 
GE Money EMEA Részvény Alap "EUR" sorozat: 1 EUR 
GE Money EMEA Részvény Alap "U" sorozat: 1 HUF, azaz egy forint 

Az Alapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és 
t�ke megóvására tett ígéret, kapott és adott fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és 
kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak. 



II./1. KÖVETELÉSEK 

El�z� év Tárgyév

eFt eFt
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev�k)
Adott el�legek
Forgalmazási számlák
Értékpapírforgalmazók pénzszámla 520 532

Egyéb követelések
Követelések értékvesztése
Összes követelés 520 532

II./2. TÁRGYÉVBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS

El�z� év Tárgyév

eFt eFt
Számvitelben elszámolt értékvesztés

Értékvesztés nem került elszámolásra.

BF Money EMEA Részvény Alap
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El�z� év Tárgyév

eFt eFt
Elszámolási számla kamat 0 0

Aktív id�beli elhatárolások összesen: 0 0

AKTÍV ID�BELI ELHATÁROLÁSOK
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El�z� év Tárgyév

eFt eFt
Hosszú lejáratú kötelezettségek az alapkezel�vel szemben
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Összes hosszú lejáratú kötelezettség 0 0

El�z� év Tárgyév

eFt eFt
Kapott el�legek
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 139 67

Rövid lejáratú kötelezettségek az alapkezel�vel szemben 0 0

Befektetési jegy forgalmazási számla 432

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 0

Összes rövid lejáratú kötelezettség 571 67

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
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El�z� év Tárgyév

eFt eFt

Befektetési jegy forgalmazási számla 432 0

Átcsoportosítás az egyéb kötelezettségek közé összesen: 432 0

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÉ

El�z� év Tárgyév

eFt eFt

Átsorolás rövid lejáratú kötelezettségek közé összesen: 0 0

ESZKÖZ/FORRÁS ÁTCSOPORTOSÍTÁS

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KÖZÜL ÁTSOROLÁS
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2018 . évi eFt

Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés

Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 2,658,807 0 0 374,474 0 3,033,281

Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke -2,335,163 0 0 0 212,128 -2,547,291
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási 
értékkülönbözete 111,649 0 0 11,859 0 123,508

Értékelési különbözet tartaléka 79,549 0 23,721 0 47,665 8,163

El�z� év (évek) eredménye 21,899 0 0 23,721 2,139 43,481

Üzleti év eredménye -2,139 23,721 0 2,139 26,468 -2,747

Jelent�sebb tételek, változások magyarázata:

El�z� év(ek) módosításai:

MÉRLEG / ESZKÖZÖK Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés
Értékpapírok 3,113     -            3,062        -             11,643   -          5,828       -               75           -        23,721             
Értékpapírok értékelési különbözete -          3,113       -             3,062        -          11,643   -            5,828          -          75        23,721 -            
MÉRLEG / FORRÁSOK
Értékpapírok értékelési különbözete -          3,113       -             3,062        -          11,643   -            5,828          -          75        23,721 -            
Üzleti év eredménye 3,113     -            3,062        -             11,643   -          5,828       -               75           -        23,721             
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Pénzügyi m�veletek bevételei 3,113     -            3,062        -             11,643   -          1,118       2,717          75           -        16,294             
Pénzügyi m�veletek ráfordításai -          -            -             -             -          -          -            7,427          -          -        7,427 -              

Az Alapnál a2010-es, a 2013-2014 és a 2016-2017 közötti évekkel kapcsolatban az alábbi jelent�snek min�sül� hibák kerültek feltárásra. A hibák szöveges bemutatását követ�
táblázat tartalmazza a feltárt jelent�s hibák évenkénti bontását.

- Egyes nagyobb érték� részvények feldarabolásra kerültek kisebb azonos névérték� részekre. A feldarabolást követ�en azonban az egyes részvények bekerülési értéke hibásan 
0 értéken lett meghatározva. Emiatt a részvények értékesítésekor összességében veszteség került kimutatásra, ami a t�ke egy másik elemében az értékelési különbözet 
tartalékának változásában csapódik le ellentétes el�jellel. A hiba javításakor emiatt növekszik az értékpapír állomány bekerülési értéke a pénzügyi m�veletek bevételeinek 
növekedésével, illetve a pénzügyi m�veletek ráfordításainak csökkenésével szemben, valamint párhuzamosan csökken az értékpapírok értékelési különbözete a t�kében 
kimutatott értékelési különbözet tartalékával szemben. (8 315 eFt)

- Az Alap a járó osztalékot nem pénzben, hanem újabb részvényben kapta meg, de az így kapott osztalék bevételként nem került kimutatásra, illetve az újonnan kapott részvény 0 
bekerülési értékkel került be a nyilvántartásokba. A hiba javításakor emiatt növekszik az értékpapír állomány bekerülési értéke a pénzügyi m�veletek bevételeivel (kapott 
osztalékbevétel) szemben, illetve párhuzamosan csökken az értékpapírok értékelési különbözete a t�kében kimutatott értékelési különbözet tartalékával szemben. (15 406 eFt)

288,400

2010 2013 2014 2017 Összesen 
változás

2016

SAJÁT T�KE ALAKULÁSA

Megnevezés Nyitó érték
Évközi

Záró érték

SAJÁT T�KE 534,602 412,193

El�z� év(ek) módosításai

23,721 658,39523,721
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El�z� év Tárgyév

eFt eFt
Alapkezel�i díj 437 1107

Könyvvizsgálói díj 206 203

Felügyeleti díj 33 36

Forgalmazási díj 525 62

Különadó 66 73

Letétkezel�i díj 0 54

Passzív id�beli elhatárolások összesen: 1,267 1,535

PASSZÍV ID�BELI ELHATÁROLÁSOK
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Megnevezés El�z� év Tárgyév
eFt eFt

Árfolyamnyereség 1,824 415

Kapott kamat 0 15

Kapott osztalék 9,868 12,926

Egyéb pénzügyi m�veletek bevételei 945 1,513

Pénzügyi m�veletek bevételei összesen 12,637 14,869

PÉNZÜGYI M�VELETEK BEVÉTELEI

A pénzügyi m�veletek bevételeinél el�z� éveket érint� jelent�s hiba került feltárásra, a részletes bemutatást 
lásd a II./6. pontban.
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Megnevezés El�z� év Tárgyév
eFt eFt

Árfolyamveszteség 1,778 3,514

Fizetett, fizetend� kamat 0 0

Egyéb pénzügyi m�veletek ráfordításai 1,717 740

Pénzügyi m�veletek ráfordításai összesen 3,495 4,254

PÉNZÜGYI M�VELETEK RÁFORDÍTÁSAI

A pénzügyi m�veletek ráfordításainál el�z� éveket érint� jelent�s hiba került feltárásra, a részletes 
bemutatást lásd a II./6. pontban.
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Megnevezés El�z� év Tárgyév

eFt eFt
Alapkezel�i díj 4,487 10,965

Letétkezel�i díj 685 642

Megbízási díj 144 135

Felügyeleti díj 116 141

Könyvvizsgálói díj 406 406

Bankköltség, forgalmi jutalék 184 145

Könyvelési díj 318 318

Forgalmazási díj 4,751 329

M�ködési költség összesen 11,091 13,081

M�KÖDÉSI KÖLTSÉGEK
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El�z� év Tárgyév

eFt eFt

5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek nincs nincs

Zálogjoggal, vagy hasonló joggal biztosított kötelezettségek nincs nincs

Környezetvédelmi eszközök, jelenlegi és jöv�beni 
környezetvédelmi kötelezettségek nincs nincs

Jöv�beni bérleti díj fizetési kötelezettség (tartós bérlet) nincs nincs

Egyéb mérlegen kívüli tételek nincs nincs

SPECIÁLIS ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEK
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2018 . évi

Értékpapír Névérték / eredeti devizában Beszerzési érték/KSZÉ (eFT) Értékkülönbözet (eFt) Piaci érték (eFt)
Befektetési jegy
Amundi Eastern Europe Ex Russia ETF EUR 200                                              18,879                                         254 -                                18,625                       
DB X-TRACKERS MSCI EM EMEA EUR 5,300                                           39,185                                         1,234                              40,419                       
Ishares MSCI Frontier Market USD 1,750                                           14,809                                         1,893 -                             12,916                       
ISHARES MSCI QATAR ETF USD 5,000                                           26,233                                         91 -                                  26,142                       
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA IN USD 1,200                                           19,649                                         2,604 -                             17,045                       
Ishares Russia ETF USD 725                                              6,649                                           351 -                                6,298                         
LYXOR ETF EASTERN EUROPE EUR 3,900                                           27,384                                         1,460 -                             25,924                       
LYXOR ETF FTSE ATHEX 20 EUR 40,000                                         12,299                                         3,020 -                             9,279                         
LYXOR ETF SOUTH AFRICA EUR 2,800                                           29,775                                         2,285 -                             27,490                       
LYXOR ETF TURKEY EUR 3,200                                           29,326                                         1,511 -                             27,815                       
Vaneck Vectors ETF USD 3,500                                           19,150                                         713 -                                18,437                       

243,338                                       12,948 -                           230,390                     
Részvény -                                                -                                   -                              
AKBANK TRY 9,333                                           8,791                                           5,389 -                             3,402                         
ANGLO PLATINUM ADR USD 3,120                                           9,894                                           4,418 -                             5,476                         
ANGLOGOLD ASHANTI ADR USD 1,000                                           2,736                                           719                                 3,455                         
BANK PEKAO SA PLN 450                                              4,304                                           634 -                                3,670                         
BANK PKO PLN 2,750                                           6,485                                           1,637                              8,122                         
BANK ZACHODNI WBK PLN 100                                              2,530                                           150                                 2,680                         
BIM BIRLESIK TRY 1,600                                           3,975                                           3,307                              7,282                         
CEZ AS CZK 750                                              5,454                                           445 -                                5,009                         
ETALON GDR USD 3,000                                           3,443                                           2,010 -                             1,433                         
GAZPROM OAO ADR USD 20,000                                         27,672                                         2,977 -                             24,695                       
GOLD FIELDS ADR USD 15,000                                         20,169                                         5,587 -                             14,582                       
HARMONY GOLD ADR USD 9,000                                           11,481                                         7,259 -                             4,222                         
IMPALA PLATINUM USD 5,550                                           16,099                                         12,244 -                           3,855                         
KGHM PLN 500                                              4,768                                           1,442 -                             3,326                         
LUKOIL ADR ÚJ USD 1,600                                           21,839                                         10,373                            32,212                       
MECHEL UJ USD 1,500                                           1,901                                           1,058 -                             843                            
Mobile Telesystems USD 2,590                                           5,736                                           628 -                                5,108                         
MOL TÖRZS ÚJ HUF 6,200                                           17,511                                         1,573                              19,084                       
MTN GROUP ADR USD 3,000                                           8,983                                           3,909 -                             5,074                         
NASPERS ADR ÚJ USD 2,600                                           5,829                                           22,988                            28,817                       
NORILSK NICKEL ADR USD 500                                              1,965                                           657                                 2,622                         
NOVATEK GDR USD 600                                              15,408                                         13,047                            28,455                       
OTP Bank HUF 1,500                                           13,811                                         3,180                              16,991                       
PGE PW PLN 2,500                                           2,135                                           264 -                                1,871                         
PKN ORLEN SA. PLN 500                                              1,014                                           2,223                              3,237                         
PZU PW PLN 4,000                                           11,960                                         1,180                              13,140                       
RICHTER G. TÖRZS HUF 2,000                                           10,464                                         432                                 10,896                       
ROSNEFT GDR USD 10,500                                         13,841                                         4,048                              17,889                       
SANLAM ADR USD 5,000                                           17,175                                         1,653 -                             15,522                       
SASOL USD USD 700                                              7,004                                           1,268 -                             5,736                         
SBERBANK GDR EUR 9,900                                           18,902                                         11,018                            29,920                       
Severstal GDR USD 1,000                                           2,956                                           848                                 3,804                         
SIBANYE GOLD-SPON ADR USD 3,314                                           8,189                                           5,731 -                             2,458                         
STANDARD BANK US ADR USD 1,900                                           10,492                                         2,810                              13,302                       
SURGUTNEFTEGAS-ADR USD 1,300                                           2,037                                           650 -                                1,387                         
TURKIYE GARANTI BANKASI TRY 10,500                                         5,277                                           823 -                                4,454                         

332,230                                       21,801                            354,031                     

Értékpapír összesen 575,568                                      8,853                             584,421                    

A MÉRLEG-FORDULÓNAPI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNY
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Alapadatok:

Alap neve, lajstromszáma: BF Money EMEA Részvény Alap, 1111-294

Alapkezel� neve: Budapest Alapkezel� Zrt.
Letétkezel� neve: Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
NEÉ számítás típusa: Napi

Tárgynap (T): 2018.12.31
Saját t�ke (EUR): 2,047,821
Egy jegyre jutó NEÉ EUR: 2.5825
Darabszám (db) EUR: 792,946

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:

I. KÖTELEZETTSÉGEK
Összeg/Érték 

(EUR) (%)

I/1. Hitelállomány (összes): Hitelez� Futamid� 0 -

I/2. Egyéb kötelezettségek (összes): 207 4%
Alapkezel�i díj miatt

Letétkezel�i díj miatt 124
Bizományosi díj miatt

Forgalmazási költség miatt 0
Könyvelési díj 82
Könyvvizsgálói költség miatt -
Költségként elszámolt egyéb tétel miatt

Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség 0

I/3. Céltartalékok (összes):

I/4. Passzív id�beli elhatárolások (összes): 4,773 96%

Kötelezettségek összesen: 4,980 100%

II. ESZKÖZÖK (%)

II/1. Folyószámla, készpénz (összes): 233,409 11.37%

II/2. Egyéb követelés (összes): 1,656 0.08%

II/3. Lekötött bankbetétek (összes): Bank Futamid�

II/3.1. Max 3 hó lekötés� (összes):
II/3/2. 3 hónapnál hosszabb lekötés� (összes):

II/4. Értékpapírok (összes): Devizanem Névérték 1,817,737 88.55%
II/4.1. Állampapírok (összes):
II/4.1.1. Kötvények (összes):
II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes):
II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes):
II/4.1.4. Külföldi részvény típusú befektetési jegyek(összes):
II/4.1.5. Külföldi részvény (összes):
II/4.1.6. Külföldi diszkont (összes)
II/4.2. Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesít� ép.:
II/4.2.1. T�zsdére bevezetett (összes):
II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes):
II/4.2.3. T�zsdén kívüli (összes):
II/4.3. Részvények (összes): 1,101,150
II/4.3.1. T�zsdére bevezetett (összes): HUF 9,700 146095
II/4.3.2. Külföldi részvények (összes): 955,055

USD 92,774 687,216
EUR 9,900 93,060
CZK 750 15,579
PLN 10,800 112,115
TRY 21,433 47,085

II/4.3.3. T�zsdén kívüli (összes):
II/4.4. Jelzálóglevelek (összes):
II/4.4.1. T�zsdére bevezetett (összes):
II/4.4.2. T�zsdén kívüli (összes):
II/4.5. Befektetési jegyek (összes): 716,587

EUR 55,400 465,155
USD 12,175 251,432

II/4.5.1. T�zsdére bevezetett (összes):
II/4.5.2. T�zsdén kívüli (összes):
II/4.6. Kárpótlási jegy (összes):
II/5. Aktív id�beli elhatárolások (összes): 0 0.00%
II/5. Származtatott ügylet értékeléis különbözet 0 0.00%

Eszközök összesen: 2,052,802 100%

BF Money EMEA Részvény Alap 2018 . évi hozama:
"EUR" sorozat: �������

"CZK" sorozat: ������

"HUF" sorozat: ���	
�

"U" sorozat: ���	
�

PORTFÓLIÓ JELENTÉS

Az alapnál származtatott ügyletek, kölcsönbe adott, illetve kölcsönbe vett értékpapírok, hozamra és t�ke megóvására tett igéret, kapott és adott 
fedezetek, biztosítékok, óvadékok, garancia- és kezességvállalások mérlegfordulókor nem voltak.
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2018 . évi

EFT EFT
A tétel megnevezése El�z� év Tárgyév

I. M�ködési cash flow ( 01.-14. sorok ) -11,557 -12,625
01. Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak,kapott hozamok nélkül)   +- -12,007 -15,673
02. Elszámolt amortizáció                                                                +
03. Elszámolt értékvesztés és visszaírás                                      +-
04. Elszámolt értékelési különbözet                                              +- -79,549 -8,163
05. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete                    +-
06. Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye              +-
07. Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye  +- -156 3,296
08. Befektetett eszközök állományváltozása                               +-
09. Forgóeszközök állományváltozása                                         +- 88 -12
10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása               +- 516 -504
11. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása            +-
12. Aktív id�beli elhatárolások állományváltozása                    +- 0 0

13. Passzív id�beli elhatárolások állományváltozása                +- 2 268
14. Értékelési különbözet 79,549 8,163
II. Befektetési cash flow ( 15.-20. sorok ) -141,041 -135,716
15. Ingatlanok beszerzése                                                              -
16. Ingatlanok eladása                                                                   +
17. Befolyt bérleti díjak                                                                  +       
18. Értékpapírok beszerzése                                                          - -174,862 -190,747
19. Értékpapírok eladása, beváltása                                             + 23,953 42,105
20. Kapott hozamok                                                                        + 9,868 12,926

III. Finanszírozási cash flow ( 21.-27. sorok ) 189,171 174,205
21. Befektetési jegy kibocsátás                                                    + 347,999 374,474
22. Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport                -
23 Befektetési jegy visszavásárlása                                           - -156,247 -212,128
24. Befektetési jegyek után fizetett hozamok                              - -2,581 11,859
25. Hitel, illetve kölcsön felvétele                                                +
26. Hitel, illetve kölcsön törlesztése                                             -
27. Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat                                -

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA ( I. +II. +III. sorok ) 36,573 25,864

Budapest, 2019. május 29.

                  P.H.

CASH FLOW

Budapest Alapkezel� Zrt.
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EGYEZTET� TÁBLA

2018.12.31

MNB árfolyam 2018.12.31 321.51

Megnevezés
F�könyv
id�pont

F�könyv
összeg (Ft)

F�könyv
összeg (EUR)

NEÉ lista
id�pont

NEÉ lista
összeg (EUR)

Eltérés
(EUR)

Értékpapírok 2018.12.31 575,567,769                       1,790,201.76                      2018.12.28 1,817,276.00                27,074.24              
Értékkülönbözet 2018.12.31 8,852,754                           27,534.93                           2018.12.28 -                                 27,534.93 -             
Értékpapírok összesen: 584,420,523                       1,817,736.69                      1,817,276.00                460.69 -                 

Elszámolási betétszámla HUF CITI 2018.12.31 58,976,063                         183,434.61                         2018.12.28 183,434.61                   0.00 -                      
Elszámolási betétszámla EUR CITI 2018.12.31 4,074,020                           12,671.52                           2018.12.28 12,671.52                     0.00 -                      
Elszámolási betétszámla USD CITI 2018.12.31 2,658,946                           8,270.18                             2018.12.28 8,270.24                       0.06                       
Elszámolási betétszámla PLN CITI 2018.12.31 1,750,837                           5,445.67                             2018.12.28 5,441.00                       4.67 -                      
Elszámolási betétszámla TRY CITI 2018.12.31 1,240,023                           3,856.87                             2018.12.28 3,850.90                       5.97 -                      
Elszámolási betétszámla CZK CITI 2018.12.31 6,343,333                           19,729.82                           2018.12.28 19,760.23                     30.41                     
Pénzeszközök összesen: 75,043,223                         233,408.67                         233,428.50                   19.83                    

Osztalék követelés 2018.12.31 532,366                              1,655.83                             2018.12.28 1,658.62                       2.79                       
Egyéb követelések összesen: 2018.12.31 532,366                              1,655.83                             2018.12.28 1,658.62                       2.79                      

Szállítók: 2018.12.31 66,518                                206.89                                2018.12.28 -                                 206.89 -                 

Passzív id�beli elhatárolás: 2018.12.31 1,534,627                           4,773.19                             2018.12.28 4,461.57                       311.62 -                 

Nettó eszközérték összesen: 658,394,966                       2,047,821.11                      2,047,901.55                80.44                    

Befektetési jegyek HUF ( darab) 2018.12.31 417,535,803.00                  2018.12.28 417,535,803.00            
Befektetési jegyek EUR ( darab) 2018.12.31 792,946.00                         2018.12.28 792,946.00                   -                         
Befektetési jegyek CZK ( darab) 2018.12.31 1,379,077.00                      2018.12.28 1,379,077.00                
Egy befektetési jegy értéke (HUF /db) 2018.12.31 0.9949                                2018.12.28 0.9949                          
Egy befektetési jegy értéke (EUR /db) 2018.12.31 0.8913                                2018.12.28 0.8913                          
Egy befektetési jegy értéke (CZK /db) 2018.12.31 0.9167                                2018.12.28 0.9167                          

A Letétkezel� által a forduló napra elkészített hivatalosan közzétett nettó eszközérték kimutatás nem minden tekintetben egyezik meg a Számviteli törvény alapján elkészített éves 
beszámolóban szerepl� saját t�kével, az eltérés az alábbi okokból adódhat:
- a Letétkezel� által kibocsátott nettó eszközérték kalkuláción a folyószámlán lév� eszközök T napig megszolgált kamata és a T-1 napi záróállomány kerül elszámolásra, valamint 
a lekötött betétek esetében a betét összegét T napig megszolgált kamatokkal együtt kell figyelembe venni a nettó eszközérték számítása során.
- a betétek kamata a f�könyvben az aktív id�beli elhatárolásokban van feltüntetve
- nettó eszközértékben szerepl� díjak a f�könyvben a passzív id�beli elhatárolásokban és kötelezettségek (szállítói tétetek) között van feltüntetve
- a nettó eszközérték éves záródátuma eltér a könyvelés záródátumától
- a nettó eszközérték kiszámolása során a Kezelési Szabályzat szerint a devizaértékelés els�dleges forrása az adatszolgáltató (Reuters/Bloomberg) által rögzített és közölt 
referencia árfolyama, a könyvelés viszont a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelel�en ett�l eltér� árfolyamot használ
- a nettó eszközérték devizaneme eltér a könyvelés devizanemét�l

A Letétkezel� által a forduló napra elkészített hivatalosan közzétett nettó eszközérték kimutatás és a Számviteli törvény alapján elkészített éves beszámolóban szerepl� saját t�ke 
közötti eltérés nem jelent�s.
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2010 2013 2014 2016 2017 Összesen 

változás MÉRLEG / ESZKÖZÖK Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés Növekedés Csökkenés 

Értékpapírok     3,113               -           3,062               -          11,643              -             5,828                -               75            -       
        
23,721     

Értékpapírok értékelési 
különbözete          -            3,113              -            3,062               -          11,643                -              5,828              -              75     

-       
23,721     

MÉRLEG / FORRÁSOK         
Értékpapírok értékelési 
különbözete          -            3,113              -            3,062               -          11,643                -              5,828              -              75     

-       
23,721     

Üzleti év eredménye     3,113               -           3,062               -          11,643              -             5,828                -               75            -       
        
23,721     

EREDMÉNYKIMUTATÁS         
Pénzügyi m�veletek 
bevételei     3,113               -           3,062               -          11,643              -             1,118           2,717             75            -       

        
16,294     

Pénzügyi m�veletek 
ráfordításai          -                 -                -                 -                 -                -                  -              7,427              -              -       

-         
7,427     
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