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Független känyvvizsgálöi jelentés

A YOU INVEST Stabil Alapok Alapja befektetöinek

Vélemëny

Elvégeztük a YOU INVEST Stabil Alapok Alapja (tovãbbiakban ,,az Alap) 2016. évi eves
beszãmolójãnak a könyvvizsgálatãt, amely eves beszãmolO a 2016. december 31-i fordulOnapra
elkészItett mérlegböl — melyben az eszközök és forrãsok egyezö végösszege 16.212.764 E Ft, a
tárgyevi eredmény 393.099 E Ft nyereseg —, es az ezen idoponttal vegzödö évre vonatkozó
eredménykimutatãsbOl, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyeb magyarázO
információkat tartalmazO kiegészItö mellékletböl all.
Véleményunk szerint a mellékelt eves beszámolO megbizhato és valós képet ad az Alap 2016.
december 31 -en fennállO vagyoni es penzügyi helyzetéröl, valamint az ezen idöponttal vegzödo
évre vonatkozó jOvedelmi helyzetéröl a Magyarorszãgon hatályos, a számvitelröl szólO 2000. évi
C. torvénnyel Osszhangban (a tovãbbiakban ,,számviteli torveny”).

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgãlati Standardokkal és a konywizsgálatra
vonatkozO — Magyarorszägon hatályos — torvényekkel es egyeb jogszabãlyokkal osszhangban
hajtottuk vegre. Ezen standardok értelmében fennállO felelössegeink bövebb leIrását jelentésünk
A konywizsgálOnak az eves beszámolO könyvvizsgálatáért valO felelössegei” szakasza

tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk az AlaptOl es annak kezelöjétöl, az Erste Alapkezelö Zrt.-töl az
eves beszãmolO általunk vegzett könyvvizsgálata szempontjábOl a Magyarorszagon hatályos etikai
kovetelményekkel osszhangban, és eleget tettünk egyéb etikai felelösségeinknek ezekkel a
kovetelményekkel Osszhangban. Meggyozödesu nk, hogy az általu nk megszerzett konyvvizsgalati
bizonyiték elegendö es megfelelö ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyeb kérdések

Az Alap 2015. évi eves beszámolóját más konyvvizsgalO konyvvizsgálta, aki 2016. április 22-en
kelt konyvvizsgálói jelentésében minösItés nélküli véleményt bocsätott ki.

Egyéb informáciák

Az egyeb információk az Alap 2016. evi üzleti jelentéséböl ãllnak. Az Erste Alapkezelö Zrt.
ügyvezetése (továbbiakban ,,vezetés’) felelös az üzleti jelentésnek a számviteli torvény, illetve
egyéb mãs jogszabaly vonatkozO elöIrásaival osszhangban történö elkészItéséért.
A jelentésünk ,Velemény’ szakaszában az eves beszamolOra adott véleményünk nem vonatkozik
az üzleti jelentésre.

Az eves beszãmolO általunk vegzett konywizsgálatával kapcsolatban a mi felelösségunk az üzleti
jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelese, hogy az üzleti jelentés lenyegesen
ellentmond-e az eves beszámolónak, vagy a konyvvizsgalat során szerzett ismereteinknek, vagy
egyébkent ügy tünik-e, hogy az Ienyeges hibas allitast tartalmaz.

KPMG Hungdria ft., a Hungarian limited liability company and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative IKPMG International’), a Swiss entity Company tegistration Budapest.
Fdvdrosi Tbrvenyszek Cegblrdsdga, no D1-09-063t83



Az üzleti jeentésseI kapcso)atban, a számviteli törvény alapjãn a ml felelossegunk tovãbbá azüzleti jelentés átolvasãsa sorãn annak a megItelése, hogy az üzleti jelentés a szãmviteli tOrvény,illetve, ha van, egyeb más jogszabaly vonatkozO elöIrásaival Osszhangban készült-e.
A könyvvizsgálat sorãn eivegzett munkãnk alapján véleményunk szerint:
- az AJap 2016. evi üzleti jelentése Osszhangban van az Alap 2016. évi eves beszámolOjával és
- az üzleti jelentés a számviteli torvény elöirásaival összhangban készült.
Mivel egyeb más jogszabãly az Alap számãra nem Ir elö az üzleti jelentésre vonatkozO tovãbbikovetelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozO véleményunk nem
tartalmaz a szãmviteli torvény 156. § (5) bekezdésének h) pontjában elöIrt velemenyt.
A fentieken tül az Alapról es annak kornyezetéröl megszerzett ismereteink alapján jelentést kelltennOnk arrOl, hogy a tudomásunkra jutott-e barmely Iényegesnek tekinthetö hibãs közlés
(Ienyeges hibãs állItás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szOban forgo hibãs közlés (hibãsãllItás) mHyen jeflegü. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.

A vezetés és az irányItãssal megbIzott személyek felelOsségel az eves beszámolóért
A vezetés felelös az eves beszámolOnak a számviteli torvénnyel összhangban történö
elkészItéséért es valOs bemutatásãért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés
szuksegesnek tart ahhoz, hogy lehetövé vãjon az akér csaásbOI, akár hibábOl eredö )enyeges
hibás ãllItãstOl mentes eves beszámolO elkészItése.
Az eves beszámolO elkészItése sorãn a vezetés felelös az Alap vãllalkozás folytatásãra valOkepessegenek felméréséért, a vãIaIkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott
heyzetnek megfeIeo közzététeéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek szándékában áfl
megszuntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerü tevékenyseget, vagy amikor nem all elötteezen kIvül más reális lehetöség — a váHalkozás folytatãsának elvén alapulO szämvitel
alkalmazãsãért.

Az irãnyItással megbIzott személyek felelösek az Alap pénzugyi beszãmolási folyamatának
felugyeletéért.

A kanyvvizsgálonak az eves beszámoló kanyvvizsgálatáert való felelOssegel
Célunk kellö bizonyosségot szerezni arrOl, hogy az eves beszámolO egésze nem tartalmaz akárcsalásbOl, akár hibãbOl eredö lényeges hibãs állItãst, valamint a véleményünket tartalmazO
konyvvizsgalói jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyossãg magas fokü bizonyossag, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra
vonatkozO — Magyarorszãgon hatályos — torvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban
elvégzett konyvvizsgálat mindig feltárja a létezö Iényeges hibás áilItást. A hibás állItãsok
eredhetnek csalásbOl vagy hibából, és lényegesnek minösülnek, ha onmagukban vagy egyuttesen
ésszerü várakozások alapján befolyásolhatják a felhasznãlOk adott eves beszámolO alapján
meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a kOnyvvizsgálatra vonatkozO —

Magyarorszãgon hatalyos — torvényekkel es egyeb jogszabályokkal osszhangban elvégzett
konyvvizsgálat részeként szakmai megitélest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a konyvvizsgãlat egésze sorén. Emellett:
• AzonosItjuk és felbecsüljük az eves beszámolO akár csalásbOl, akár hibábOl eredö Iényeges
hibás áflItásainak kockãzatait, az ezekre a kockázatokra reagálO konyvvizsgálati eljárásokat
alakItunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozásához elegendö és megfelelökonyvvizsgãlati bizonyitékot szerzünk. A csalásbOl eredô Iényeges hibás aliltas tel nem tarasanak
kockazata nagyobb, mint a hibabol eredöé, mivel a csalas magaban foglalhat osszejátszást,
hamisItást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felülIrását.



• Megismerjuk a konyvvizsgãlat szempontjából releváns belsö kontrolit annak érdekében, hogy
olyan konyvvizsgãlati eljãrãsokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmények között
megfelelöek, de nem azért, bogy a belsö kontroll hatekonysãgãra vonatkozóan véleményt
nyilvãnItsunk.

• Ertékeljük a vezetés ãltal alkalmazott számviteli politikák megfeleloseget és a vezetés által
készItett számviteli becslések és kapcsolOdO kOzzétételek esszerüseget.

• Következtetést vonunk le arrOl, helyénvaló-e a vezetés részéröl a vãllalkozás folytatásának elvén
alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett konyvvizsgãlati bizonyltek alapján arrOl,
fennáll-e Ienyeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentös ketséget vethetnek fel az Alap vállalkozãs folytatãsára vaIO képességével kapcsolatban.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy Iényeges bizonytalansãg all fenn, konywizsgalOi
jelentésünkben fel kell hivnunk a figyelmet az eves beszãmolOban lévö kapcsolOdO közzétételekre,
vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfeleloek, minösItenünk kell véleményunket.
Következtetéseink a kOnyvvizsgãlOi jelentésünk dãtumáig megszerzett konywizsgalati
bizonyltékon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap
nem tudja a vállalkozãst folytatni.

• Ertékeljük az eves beszãmoló, beleértve a közzétételeket is, atogO prezentälãsãt, felépItését és
tartalmát, valamint azt, bogy az eves beszámoló a valOs bemutatást megvalósItá mOdon mutatja-e
be a mogottes ugyleteket es eseményeket.

Kommunikãljuk az irãnyItãssal megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a
konyvvizsgalat tervezett hatókOrét és ütemezését, a konyvvizsgálatjelentös megallapItasait,
beleértve a belsö kontroilnak a konywizsgalatunk során általunk azonosItott jelentös hiányossãgait
is.

Budapest, 2017. április 26.

KPMG Hungäria Kft.

NYilvántartasi4am: 000202

>/
AgOcs Gáb’or RakO Agnes
Partner Kamaral tag känyvvizsgáló

Nyilvántartási szém: 007119



ERSTEI
Asset Management

A

YOU INVEST STABIL

ALAP0K ALAPJA

2016. évi eves beszámolöja



YOU INVEST Stabil Alapok Alapja

Mérleg
adatok ezer forintban

2016.1231

Budapest, 2017. április 26.
Erste DIezeo Zrt.

11 26

Erste A pkezelô Zrt.

A tëtcl megnezésc 2015.12.31 2016.12.31

Fszközök (akthik):

A. Befektetett eszkozok - -
itrtékpap1tok - -

— I. Ertékpapirok - -

— 2. Ertekpapfrokértékelésikulonbozete - -
—

— a) kamatokbOl, osztalékokböl - -
b) egyób - -

B. Forgoeszkozok 24094370 16247059

L KOvetelések 350 350
1. KOvetelések 350 350
2. Követelésekértekvesztese (-) - -
3. KuWdldi pénzrtekre szOlö követelesekértékelési kulonbOzett - -
4. forintkövetelésekértekelésikfllonbozete - -

Ii. Ertékpapimk 24 094 020 16 239 037
1. Ertékpapirok 23908401 15828930

— 2. Ertélqjapirokertekelésikulonbozete 185619 410 107
— — a) kamatokbol, osztalëkokból - -

— b) egyéb 185619 410107
HI. Pénzeszkczdk - 7672

[ Pénzeszközok - 7672
t2. PénzeszkOzôk értékelési kOlönbOzete - -

C Aktiv idöbeli elhatãrolások - -
Aktiv idöbeli elhatárolás - -

t2. Aktiv idöbeli elhatirolás értékvesztése (-) - -
D. Szrmaztatott ugyletekertekelési kOlônbOzete 4 542 - 34 295

Eszközök (aktIvik) összesen: 24 09$ 912 16 212 764

A tétel megnetezése

Források ( passzik):

2015.12.3

E. SaiãttOke 23956595 16186420
1. IndulO töke 1$ 123 963 11 873 368
— 1. Kibocsátott befektetesijegyeknéveitéke 7 163 591 365 901
— 2. Visszavásãrott befektetesijegyek névéftéke (-) - 5 934 319 - 6616 496

3. EIöz evekforgalma alapjin azév eleji mduló töke 16 $94 691 18 123 963
11. Tökevãltozàs (tokenovebieny) 5 832 632 4 313 052

I. Visszavãsárolt befektetési jegyekbevonisi értékkulonbozete - 1 994 944 - 2 228 697
2. Eladott befeetésijegyekétlékku1onbote 2478438 130367
3. Elözä évekbefektetésijegy értékkUlOnbozete 4 885 482 5 368 976
4. Ertékelësi kulonbozet tartaléka 190 161 375 $12

— 5. ElözOevekeredmenye 180000 273495
6. Uzieti evi eredmenye 93 495 393 099

F. Céltartalékok - -
G Kotelezettségek 141 91$ 25 925

I. Hosszü lejáratñ kotelezettsegek - -
H. ROvid Iejáratü kotelezettségek 141 91$ 25 925
111. Kulfi5ldi pénzértebe szàló kOtelezettsegekertekelesi kUldnbozete - -

H. Passziv idöbelielhatãrolások 399 419

Forrasok (passzhak) összcsen: 24 098 912 16 212 764

Erste Alapkezelo Zrt. 2016. december31.



YOU INVEST Stabil Alapok Alapja

Eredménykimutatãs

Megnezes 2015.12.31 2016.12.31

I. Pénzugyi mOveletek bevételei 1 554 568 1 260 36$

II. Pénzugyi müveletek ráfordItásai 1 266 183 72$ $78

III. Egyeb bevëtelek I -

IV. Mükodésikoltségek 181 483 12823$

V. EgyebráfordItások 13408 10153

VI. fizetett, fizetendö hozam - -

VII. Tárgyévi eredmény 93 495 393 099

Erste AapkezeIO Zrt.
1138 BudapeSt, Nëptürdö u. 24-26.

Budapest. 2017. ãprilis 26.

-

ErsteAl( öZrt.

Erste Alapkezelö Zrt. 2 2016. december 31.

adatok ezer forintban
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KIEGESZTO MELLEKLET

2016. december 31.

Erste Alapkezelo Zrt. 1 2016. december 3 1.



YOU INVEST Stabil Alapok Alapja

1. A YOU INVEST Stabi] Alapok Alapja (tovãbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Az Alap neve

Az Alap neve Erste KiegyensiIyozoft Alapok Alapjãról PSZAF EN-II1/EA-20/2009.számO határozata
alapján 2009. jnius 16-al hatállyal Erste Valogatoft Alapok Alapjãra mödosult, majd 2010. január 07-el
hatállyal ismét változott a PSZAF EN-II1/EA-234/2009. számt határozata atapján Erste Abszol(it Hozami
Válogatott Alapok Alapjãra. Az Alap 2013. szeptember 02-val a PSZAF H-KE-I1I-494/2013. szarnO
határozata alapján Erste Global Aktiv 10 Alapok Atapja nevet kapta. Jelenleg 2014. rnárcius 24-töl az Alap
neve az MNB Pénzugyi Stabilitási Tanicsának H-KE-I11-125/2014. szám(i hatãrozata alapján a YOU
INVEST Stabil Alapok Alapja.

Az Alap rövidItett elnevezése
YOU INVEST Stabil Alapok Alapja

Az Alap tIpusa, fajtája
Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal iitján létrehozoft, nyIltvégü értékpapIr befektetési
alap.

Felugyeleti nyilvãntartãsba vétet szãma, kelte

Lajstromszám: 1111-182
PSZAf határozat szárna: E-111/1 10.4 14-1/2006.
PSZAF határozat kelte: 2006. jiilius 28.

Az Alap futamideje
Az Alap futamideje az Alap nyilvántartãsba vételétöl (2006. j6lius 2$-töl) határozatlan ideig tetjed.

Befektetési jegyek elöállItãsa
A befektetési jegyek alapcImlete I Ft, azaz Egy forint. A befektetési jegyek névreszólóak es dematerializált
formában kerUlnek elöátlItásra, Igy fizikai kikéréstikre nincs Iehetöseg.

A portfolio lehetséges elemel

Az Alap az Erste Alapkezelô Zrt. által kezelt atapokon kIvül más alapkezelö által kezelt alapokat is
felhasználhat. Az Alap befektetési politikaja szerint eszközeinek legalabb 80%-it kIvánja kollektIv
befektetési értékpapIrokba fektetni, de idöszakonként ettöl eltérhet. Az Alapkezelö az Alap kezelése során
mindenkor szem elôtt tartja azon céljãt, hogy az aktIv részvény kiteftség az Alap eszközeinek I 0%-at ne
haladja meg.
Kabár az Alap kIván nem forintban denorninált eszközöket is tartani eszközei között, a devizakiteftséget
fedezeti ugyletekkel rn in irnãl isra csökkenti, devizaárfotyarn-kockázatot csak ritkán vál lal.

Az Alap befektetései között az Erste Rövid Kotvény Befektetési Alap, az Erste AbszoIit Hozamñ Kotvény
Befektetési Atap, az Erste Tôkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, az Erste Tökevédett Karnatoptirncim
Befektetési Atap, az Erste XL Kotvény Befektetési Alap, ESPA Bond Euro Rent EUR, ING (L) RENTA
DOLLAR-XC, ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD, ESPA BOND USA-HIGH YIELD, Erste NyIltveg_
Euro Pénzpiaci Befektetési Alap, és az Erste NyIltvég_ Dollar Pénzpiaci Befektetési Alap áltat kibocsátott
befektetési jegyek aranya rneghaladhatja az eszközeinek 20%-at.

Erste Alapkezelö Zrt. 2 2016. december 31.



YOU ]NVEST Stabil Mapok Alapja

Alapkezelô

Erste Alapkezelo Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népflirdô u. 24-26.
Cegjegyzekszáma: 01-10-044157

Letétkezelô

ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népfurdö u. 24-26.
Cëgjegyzekszáma: 01-10-041054

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népfurdö u. 24-26.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041373

Konyvvizsgáló

Az Alap eves jelentésének konyvvizsgáIatárO a kollektIv befektetési formákról és kezelôikröl, valamint
egyes pénzugyi tárgyCi torvények módosItásáról szólö 2014. évi XVI. torvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Alap konyvvizsgáloja: KPMG Hungária Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci it 31.
Cégjegyzékszáma: 01-09-063183
MKVK nyilvintartási szám: 000202; Pénztigyi intézményi minösItési szãm: T-000202/94
HitelesItö konyvvizsgálo neve: RakO Agnes
LakcIme: 1022 Budapest, felvinci iit 20. 3.em. 5.a
MKVK tagsági szám: 007119; Penzugyi intézményi minösItési szãm: E007fl9/2013

Az Alap képviseletére jogosult, az eves beszámolót aláIró személyek

Dr. Mesterházy Gyorgy Tibor
Erste Alapkezelö Zrt. igazgatOsági tag, vezérigazgató
LakcIme: 1052 Budapest Bécsi utca 5. 1. em. 7. A.

Pãzmány Balázs
Erste AlapkezelO Zrt. igazgatósaganak elnöke
LakcIme: 1141 Budapest, Fischer Istvãn U. 103.

A könyviteli szolgáltatãsok körébe tartozö feladatok ellãtásãval megbIzott szeméty

Szén Mariann
LakcIme: 2112 Veresegyhaz, Margaréta utca 29.
MKVK nyilvintartási szárn: 190006

Erste Alapkezelö Zrt. 3 2016. december 31.



YOU INVEST Stabil Alapok Alapja

2. A számviteli politika fö vonásai

2.1. Konyvvezetési és beszámolási kotelezettség

Az Alap számviteli rendszerét a szãmvitelröl szóló 2000. evi C. torvény, valamint a 215/2000.
Kormányrendelet elôIrásai alapjãn alakItottuk ki.
Az Alap konyveit, nyilvántartásait a kettôs konyvviteli rendszerre vonatkozO elöIrások szerint vezetjük. Az
adatrogzItés és a nyilvántartások vezetése során biztosItjuk az eszközökben, illetve forrásokban
bekövetkezett változások mérését és összesItését, továbbá biztosItjuk az eves beszãmoló készItési
kotelezettség telj esItéséhez szukseges I nformic iókat.

Az Alap Uzleti eve megegyezik az adott naptári évvel.
A mérteg fordulónapja: 2016. december 31.
A rnerlegkészItés idöpontja: 2017. január 31.

2.2. Ertékelési mödszerek

Az Alap eszközeit és kotelezettsegeit a kollektIv befektetési formákröl és kezelöikröl, valamint egyes
pénztigyi tárgyü törvények módosItásárót szOlö 2014. évi XVI. torvény, valamint 215/2000. évi
kormányrendelet a]apján kialakItott kezelési szabályzatban foglatt értékelési szabályok szerint értékeljuk.

Követelések: bekerülési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkentett, visszaIrãssal növelt osszegeben
kerUlnek kimutatásra.
ErtékpapIrok: a mérleg fordulOnapján érvényes piaci értéken kerUlnek a mérlegbe, kUlön soron felttintetve
ezen eszközök beszerzési értékét és az - értékelés napjára rneghatározoft piaci érték és a beszerzési érték
különbözetéböl adödö - értékelési kUlönbözet összegét.
Az értékelési különbözet rnegbontásra kerlil kamatokból, osztatékokból, valamint egyeb piaci értékItéletbôl
adódó értékelési különbözetre.
Az Alap portfoliöjában szereplô értékpapIr készlet elszárnolásánál, értékelésénél a FIFO módszert
alkalmazzuk.
Pénzeszközök: Iãtra szóló betétben vagy even beiüli Iejáratra Iekötöfl betétben tartott Jikvid eszközök
értékét rnutatjuk ki, a banki számlakivonatokkal egyezö értéken
AktIv idöbeli elhatárolãsok: Az aktIv idôbeIi elhatárolásokon bettil a pénzeszközökre idôaranyosan járö
kamat osszegét a 215/2000. Kormányrendelet elôIrásaitöt eltéröen, élve a Számviteli törvény 4. §. (4)
bekezdésében biztosItoff lehetöséggel — az Alap konyvvizsgálojának egyetértése mellett - nem szimoljuk el
értékvesztésként. Meggyôzôdesunk szerint ezen elszárnolási mod biztosItja az idöbeli elhatárolãs, az
összemérés és a valodisag elvének érvényesUlését.
Szãrmaztatott flgyletek: a mérleg fordutónapján érvényes piaci értéken történik az értékelése, mety ezen
tigyletek esetében a jövöbeni várhatö eredményt jeizi. A devizaugyletek tekintetében az értékelés napján
érvényes MNB árfolyamot figyelembe véve kerUl megállapItásra a piaci érték.
Az Alap portfóliöjában Jevô származtatott tigylet fordulönapi értékelésekor az Ugylet piaci értékének
osszegét szamoljuk el az értékelési kUlOnbözet tartalékával szemben. Az értékelési különbözet összegét
minden értékelés alkalmãval az ttj piaci értékre egészItjuk ki az értékelési különbözet tartalékával szemben.
Az értékelési kütönbözetet az ugylet zárásakor az értékelési különbözet tartatékával szemben sztintetjtik
meg.
Kotelezettségek: szerzôdés szerinti értéken rnutatjuk ki a merlegben.
PasszIv idôbeli elhatãrolások: bekertilési értéken rnutatjuk ki a merlegben.
KüJfóIdi pénzértékre szóló követelések, pénzeszközök és kötelezettsegek: a mérleg fordulónapján
ërvényes MNB árfolyamon kerülnek értékelésre a merlegben.
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3. Mérleghez kapcsolódO IdegeszItesek

3.1. Követelések
Az Alapnak a mérleg fordulónapján saját befektetési jegy értékesItésböl eredö követelése 350 eFt van.

3.2. ErtékpapIrok

Az értékpapIrok merlegsor a fordulOnapon az Alap tulajdonában Ievö értékpapIrok bekerUlési értékét,
valamint ezen értékpapIroknak a merleg fordulonapján érvényes piaci értéke és a bekertilési értéke közötti
ktilönbözetét (ertéketési kulönbözet) tartalmazza.

Hazai nyilh’égü be fe kte tés ije gye k

adatok forintban

. .
. BeszerzUsi ErtekkOl. ärf. . . FordulOnapi ErtékpapirErtekpapir megnewzese Darabsz1m . . Piaci ertekertek kul.-bol piaci árf. dcizaneme

Erste Abszol6t Hozamu Kotvdny Alap 1185 578 566 1 667 046 746 93 655 982 1760 702 728 1.4851 HUF
Erste Euro Pénjiaci Befekletësi Alap 572 805 201 247 296 -I 358 720 199 888 576 1.1220 FUR
Erste Kaimtoptimum Alap 1043 764 515 I 499 048 49$ I 676 122. 1500 724 620 1.4378 HUE
Erste Nyiltvdgfl Hazai Dollar KOtvóny Alap j 400 881 110 123 742 7 775 827 117 899 569 1.0014 USD
Erste Pdnzpiaci Alap 35 296 154 79 561 096 5 506 79 566 602 2.2543. HUF
Erste Rovid Kotvdny Alap 693 282 791 2 127 829 695 103 570296. 2231 399 991 3.218600j HUF
Erste XL KOtvëny Alap 412 097 237 886 151 306 39 254 249 925 405 555 2.2456: HUF

Osszesen 6571008379 244579262 6815587641

Kültdldi nyiltvégü befe ktetési jegyek

adatok forintban

. . .
. Beszcrzêsi ErtdkkOl. árf. .... Furdulonapi Extékpapirfrtëklalplr megnesezese Dnralzam . .. Piaci ertekertek kul.-bol piaci rirf. desizaneme

AlphaDiversified3vf — $437 I 702657142 -76257993 1626399149 —- - 107.96j FUR
AXA Rosenberg US Enhanced lndexEquity Alpha Fund 7 828.714 58 032 762 4 919 725 62 952 507 27.38 USD
CandriamEquities L-Australia 41.627 10650283 398 179 11048462 1 250.84 AUD
ESPA Bond Emer$ingLkets FUR______ 37 — 798750 57 21308160 820058217192.68 FUR
ESPA Bond Europe-High Yield FUR 21 626 I 174 118 496 61 220 654 1 235 339 ISO 183.66 FUR
ESPA Bond Local Emerging FUR 9 4l2.0$900 382663 914 37 644 701 420 308 615 143.58 EUR
ESPA Bond Mortgage FUR 16260.516 8254447% -17280954 808163842 159.80 FUR
ESPA Bond USA-Corporate FUR 31748.406 1625339200 2848842: 1628188042 164.89 EUR
ESPA Bond USA-High Yietd VT FUR [ 205%. 132 1 172605 390 65509 368 1 238 114 75$ 193.2$ FUR
Fidelity Euro BlueChip Fund 5005.766 24338222 -595599 23742623 15.25 FUR
GAM Stat Continental European Equity 3408.109 23 491 449 71 825 23 563 274 19.12 GBP
Henderson Gartmore Continental European Fund 9500.332 30 547 170 335 738 30 882 908 10.45 FUR
JPMotgan US Research Enhanced IndexEquity Fund I l74. I69 57097 571 5 81$ 795 62 916 366 182.45 USD
Nomurn Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund I 952.931 86848 951 2 074 604 $8 923 555 18 1 16.25 JPY
Pictet USDGovmmnt Bond 1. 4354.268 783420631 32968461 816389092 63$.40J. USD
Pictet- USA Index 1 073.994 58 215 219 4998364 63 213 583 2O0.4I, USD
RI Oesterreich Aktienfonds-T 14 988.417 38 552 l27 2564045 4l 116 172 8.82 FUR
Schroderlntemational Selection FUnd-Chinapportunith 636.86 57272 583 -2910955 5436162 290.64 USD
Schroder International Selection Fund - Emerging Europe $ 989. ISO 78 I 77484 5594353 83 771 837 29.96 EUR
State Street Austrnlia IndexEquity Fund 4443.558 10 518 527 616 869 II 135 396 11.81 AUD
Threadneedle Investment Funds ICVC-Furopean Simller( 5298.52 l4 299 803 300990 14600793 8.8600 FUR
Threadneedle lnvestmentFunds ICVC-UKFquity

133383 50 l865l0 179256 50365766 l.0442i GBPIncome Fund
XTUSA 336.377 l94693368 13200502 207893870 2 lO4.3900j USD
Ôsszesen 9257921 675 165527930 9423449605

Osszesen 15828930054 410107192 16239037246

YOU INVEST Stabil Alapok Alapja
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Euro irfolyama 2016.12.30-in 311.02 HUF/EUR

Amerikal dollir irtolyama 2016.12.30-in 293.69 HUF/USD

Ausztril dollir irfolyama 2016.12.30-in 212.19 HUF/AUD

Angol font irfolyarna 2016.12.30-in 361.62 HUF/GBP

Japin jen arfolyama 2016.12.30-in 2.5134 HUF/JPY

2016.12.31-en zirolt Crtékpapirok illomãnya

Ertékpapir megnevezCs NévCrtCk

Erste XL KOtvëny Alap 300 000 000

Erste Rövid KOtvény Alap 150 000 000

3.3. Pënzeszközök

A pénzeszközök merlegsor a Iátra szOló forintszámlák 2016. december 31-1 egyenleget (7.672 eFt)
tartalmazza.

3.4. Származtatott ugytetek ërtëkelési különbozete

A szárrnaztatott ugyletek értékelési különbözete mérlegsor tartalma az alábbi ugytetekböl alt:

Eszköz
.. . -

- mennyisCg KötCsi arfolyam Forduló napi OgyictEszkoz kotes datum Lejarat datuma . - -(Dcvtzaban iltiF/EUR) eredmenyc (Ft)
megaIIapitu)

FX forward eladisi poziciO nyitisa j 2016.09.05 2017.02.08 6 525 950 310.37 -5 756 750
FX fonvard eladisipozIciö nyitisa - 2016.11.07 2017.02.08 9000000 306.82 -39878 151
FX fonvard eladisipoziciO nyitisa 2016.11.16 2017.02.08 1 513 128 311.23 -33 938
FX forward eladisipociö nyitisa 2016.11.21 2017.02.08 8000000 309.70 -12415205
Osszesen -58 084 044

Eszköz

Fszkoz KötCs datum Lejirat diluma
mennyiség kötCsi irfolyam Fordulö napi ugylet
(Deiziban HUF/USD ercdménye (Ft)

: mcgillapItva)

FX forward eladisi poziciO nyitisa 2016.12.19 2017.01.18 4 385 508 298.30 20525685
Osszesen 20 525 685

Eszköz
mennyiség Kiltési irfolyam Forduló napi ugylctFszköz KötCs datum Lejirat dituma
(Deviziban IJtJF/GBP ercdménye (Ft)

megillajitMi)

FX forward eladisi poziciO nyitisa 2016.12.19 2017.01.23 184 398 372.15 I 939 924
Osszescn 1 939 924
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Fszköz
•• mennyiség Kötési árfolyam Fordulö naji OgyictEszkoz Kotes datum Lejarat datuma

(Dcizaban HLF/AUD credmenyc (Ft)
meg.i1laiha)

FX forward eladási pozicio nyitisa 2016.12.19 2017.01.23 91 353 217.53 505 256
Osszesen 505256

Fszkiiz Kötés datum Lejárat dátuma
mennyiség Kötési árfolyam FordulO napi Ogylet
(Devizákin IIUF/JPY eredményc (Ft)

megaIIapitn)

2016.12.19 2017.01.23 28700474 2.5425 818220

$18 220

fX forward eladisi pozicio nyitása

Usszesen

Osszesen -34 294 959

Eszköz

Az ugylet az Alap portfóliOjában Ievö euröban, amerikai dollãrban, atisztrál doltárban, angol fontban, japan
jenben denorninált értékpapIrok árfolyarnkockãzatanak mérséklését szolgálja.

3.5. Sajct tö’ke
3.5.1. Indulö tö’ke

Az induló töke rnérlegsor a merleg fordulónapján forgalomban Iévö befektetési jegyek névértékét
tartalmazza (11.873.368 eFt), külön részletezve a tárgyév elején forgalomban tevô befektetési jegyek
névértékét (18.123.963 eft), valamint a tárgyevben eladott, kibocsátott (365.901 eFt) és visszaváltott
befektetési jegyek névértékét (6.616.496 eft).

3.5.2. Tö’keváltozás
3.5.2.1. Befektetésijegyforgatmazasa soránJehnerulo’ értékkülönbözetbJl sthrmazö tö’kevdltozás

A befektetési jegy forgalmazasa során felmertilö értékkülönbözet a befektetési jegy eladásakor, illetve
visszaváltásakor keletkezô, a befektetësi jegy ãrfolyamértéke és névértéke közötti kütonbözet. A tárgyévben
visszaváltoft befektetési jegyek értékkülönbözetébôl eredö tökecsökkenés 2.228.697 eft, az eladoft
befektetési jegyek értékkülönbözetéböl eredö tökenövekedés 130.367 eft, mIg az elözö évek befektetési jegy
forgalmábol eredö tökenovekmény 5.3 68.976 eFt.

3.5.2.2. Tá’keváltozás ërtékelési külonbözet miaU

Az értéketési különbözet tartatéka a merleg fordulOnapján az Alap portfóliójában Ievö befektetési eszközök
értékelési kulönbözetét rnutatja. ErtëkpapIrok értékeléséböl eredö értékelési ktilötibözet 410.107 eFt,
határidös tigylet értékeléséböt eredö értékelési kulönbözet -34.295 eFt.

3.5.2.3. Tö’keváflozás az elö’zá’ évek, valamint az üzteti év eredménye miatt

Az elözö évek halmozoft eredménye 273 .495 eft, a tárgyév eredrnénye pedig 393.099 eft nyereség.

3.6. Cëltartalék
Az Alapnál a targyevben céltartalékot nem számoltunk el.
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3. 7. Kotelezettségck

Az Alapnak hosszü Iejáratü kotelezeftsege nincs.
A rövid lejáratü kotelezettsegek rnerlegsor tartatmazza a szállItOkkal szembeni tartozásokat (9.580 eFt), a
felugyelettel szemben kotelezeftseget (1.05 1 eft), különadö kotetezettseget (1 .271 eFt), saját befektetési jegy
visszaváltásãból eredö kotelezettseget (12.937 eFt), valamint határidös flgytet elszárnolásãból eredô
kotelezettseget (1.086 eFt).

3.8. PasszIv idö’beli elhatdroldsok
PasszIv idôbeli elhatárolásként mutatjuk ki a 2016. évi audit dIj nem szárnlázott osszegét (419 eFt).

4.Eredménykimutatáshoz kapcsolódö kiegészItesek

Az Alap 2016. éi bevétetei
aclatok ezer torint ban

.. EbböI pénzugyileg realizãltMegnewzes Osszes bewtel
bewtel

Pénzügyi müveletek beteIe összesen 1 260 368 1 260 368
- Kamatbevétel pénzintézettol 1 268 1 26$
- ErtékpapIrok kamatbevétele 640 496 640 496
- Ertékpapirok árfolyamnyeresége - -

- Realizált deviza árfolyamnyereség 22 26$ 22 26$
- Határidös müveletek nyeresége 596 336 596 336
Fgyéb beteIek

- -

-Egyebbevetel
-

Az A1ap2016. évi költségei, ráfordItãsai
adatok ezer torintban

, .. EbböI pénzugyileg realizãltMegnevezes Osszes koitseg, raforditas ...

koitsegek, raforditasok

Pénzflgyi mflveletek rãfordItása összesen 728 878 728 878
- Pénzintézetnek fizetett kamat - -

- ErtékpapIrok kamatvesztesege 297 802 297 $02
- Ertékpapirok ãrfolyamvesztesége - -

- Realizãlt deviza árfolyamveszteség 30 420 30 420
- Hatãridös miiveletek vesztesége 400 656 400 656
Müködési költségek összesen 128 238 118 238
-Alapkezelöidij 14139 13106
- Letétkezelöi dIj 32 991 30 580
-Bankés nyomtatvány költség 8 7
-Konyvvizsgáloidjj 699 -

- MegbIzási dIj 237 237
-Eljárásidij 42 42
- Forgalmazisi dIj 80 122 74 266
Fgyéb ráforditãs összesen 10 153 7 831
-Egyébráforditás 15 15
- Felflgyeleti dij 4 705 3 654
-KUlönadö 5433 4162

IAzAlapuzletieredménye I 393099
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5. Cash-flow kimutatãs

athtok ezer forintban

Sorszãm A tétel megnevezése 2015.12.31 2016.12.31

1 1. Szokásos tewkenyseghoI szärmazö pénzeszköz-uItozãs - 587 236 119 056

2 1. Tárgyévi erednny (kapott hozarnok nélkOl) ± - 289 063 lO 541

3 2. Elszámolt amortizáció + - -

4 3. Elszámolt értékvesztés és visszairás ± - -

5 4. Elszfimolt értékelési kulönbözet ± - 210 480 185 651

6 5. Céltartalékképzés és felhasmálás kOlönbözete ± - -

7 6. Ertékpapir befekietések értékesItësénelç beváltásának eredménye ± 3 -

8 7. Befektetett eszközök állományváltozása ±
- -

9 8. Forgóeszkozok allornányváltozása ± I I 75$ -

10 9. Rövid Iejárat6 kotelezettésgek állornãnyváltozása ± 99 091 - 115 993

11 10. Hosszñ lejiratü kotelezettsegekállományvãltozása± - -

12 11. AktIv idöbeli elhatirolások állominyvãltozása ± - -

13 12. Passziv idöbelielhatárolásokãllományváltozása± - 236 20

14 13. Számiaztatott ugyletekértékelési kUlönbözeténekváltozAsa - 198 309 3$ $37

15 1]. Befcktetési tekenységböI származö nzeszköz-Itozs - 1 125 530 $ 237 541

16 14.Ertékpapiwkbeszerzése- - 64374393 - 20846186

17 15.ErtékpapIrokeladása.bevákãsa+ 62866305 28701 169

18 16. Kapott hozamok+ 382 55$ 3$2 55$

19 ILl. Pénzügyi müvcletekböl származO pénzeszköz-s%Itozás 1 712 766 - $ 348 925

20 17. Befektetésijegy kibocsãtás + 9 642 029 496 268

21 18. Befektetésijegy kibocsãtãs sorãn kapott apport - - -

22 19. Befektetésijegy visszavásárlása - - 7 929 263 - 8 845 193

23 20. Betëktetesijegyek után fizetett hozamok - - -

24 21. Hitel, illetve kölcson t’elvétele + -

25 22. Hitel, illetve kölcsön törlesztése - - -

26 23. Hitel, illetve kolcson után fizetett kamat - - -

27 IV. Pénzeszköz ‘ltozás
- 7 672
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6. Portfólió j elentés értékpapIralapra

Alapadalok:
Alap neve YOU INVEST Stabil Alapok Alapja
Lajstroms2nn: 1111-182
Alapkezelö neve: Erste Alapkezelö Zn
Letétkezelö neve: Erste Bank Hungaiy Zn.
NEE szñmItás tipusa: Targynapi eszkozénék Tãrgy +1 napon készul

Targynapi eszkozñllonñny
Tárgynapi átfolyamadatok
Targynapi befektetësijegy forgalmi adatok felhazsnálásával

Tárgynap (T): 2016.12.31
Saját töke: 16 185 748 538
Egyjegyrejutö NEE: 1.3632
Databszátu 11 873 368438

A rargynapi nettö eszk özérték ,neghatározósa:

A teljes
1. KOTELEZETTSEGEK Osszeg/Ettek portföliö

arányában (%)
1/1 Hfte1iIlonny (Osszes): I HiteIezi Futamidö

- 0.00%
- 0.00%

1/2. Egyëb kotelezettsegek (Osszes): 25 867 042 0.16%
Alapkezelöi dj miatt I 000 275 0.01%
Letétkezelôi dij niatt 2 333 975 0.0 1%
Bizonknyosi dj miatt

- 0.00%
Forgalm. ktg. miatt 5 668 226 0.04%
felugyeleti dij miatt 1 047 729 0.0 1%
Konyvvizsgálati dij miatt 548 497 0.00%
Kulönadö miatt I 245 868 0.01%
Reklamktg. miatt

- 0.00%
Koltsegként eIszànlt egyéb tétel rniatt

- 0.00%
Egyéb - nem koitség aIapi - kotelezettseg 14 022 472 0.09%

1/3. Céltartalekok (Osszes):
- 0.00%
- 0.00%

1/4. Passziv idöbetielhatárolások(Osszes):
- 0.00%
- 0.00%

Kotelezettségek összesen: 25 867042 0.16%
A teljes

11. ESZKOZOK Osszeg/Ertek portfOlio
arányOban (%)

Il/i. fo1yósmla, készpénz(Osszes): 767! 933 0.05%
ErsteBankHUFszmla 7671 931 0.05%
ErsteBankJPYsámIa 2 0.00%

11/2. Egyeb kOvetelés (osszes): 350 078 0.00%
Eladott sajãt befektetesi jegy elleneneke 350 078 0.00%

11/3. L.ekOtott bankbetetek(Osszes): Bank FutamidO - 0.00%
11/3.1. Max 3 hO IekOtésO (Osszes):

- 0.00%
- 0.00%

11/3.2 3 hOnapnil hosszabb lekOtésü (Osszes):
- 0.00%
- 0.00%

11/4 Ertékpapirok (osszes): I Megn. Devizanem Névértek 16238023400 100.32%
11/4.1 Allanpapfrok(osszes):

- 0.00%

I I - 0.00%
11/4.1.1 Kotvények(osszes):

- 0.00%
11/4.1.3. Egyebjegybankképes ép. (Osszes):

- 0.00%

I - 0.00%
11/4.1.4. KuIRildi allampapirok (Osszes):

- 0.00%

I I - 0.00%
11/4.2. Gazxlilkodói és egyëb hitelviszonyt ngtestesitö ép.: - 0.00%
11/4.2. 1. TOzsdére bevezetett (Osszes):

- 0.00%

I - 0.00%
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11/4.2.2. Kulfluldikotvenyek(asszes): - 0.00%

I I - 0.00%
11/4.2.3. Tözsdén kivuli(osszes): - 0.00%

I I - 0.00%
11/4.3. Részvények(osszes): - 0.00%
11/4.3.1. Tözsdére bevezetett(osszes):

- 0.00%

I - 0.00%
11/4.3.2. KulfOldi részvények (osszes): - 0.00%

I I - 0.00%
11/4.3.3. Tözsdén kivuli(Osszes):

- 0.00%

I I - 0.00%
11/4.4. Jelzñloglevelek(osszes): - 0.00%
11/4.4.1. Tözsdére bevezetett (Osszes): - 0.00%

I I - 0.00%
11/4.4.2. Tözsdén kivuIi(Oss2es):

- 0.00%

I I - 0.00%
11/4.5. Befektetésijegyek (flsszes): 16 238 023 400 100.32%
11/4.5.1. Tözsdére bevezeteft (Osses):

- 0.00%

I I - 0.00%
11/4.5.2. Tözsdén kivuIi(osss): 16238023400 100.32%

Alpha Diversified 3 VT EUR 48 436.86 1 626 399 149 10.05%
AXA Rosenberg US Enhanced Index Eq uity Alpha Fund USD 7 828.71 63 297 390 0.39%
CandriamEquities L-Austmlia AUD 41.63 11 048 63$ 0.07%
Erste Abszolüt Hozarnü Kotvény Alap HUF 1 185 578 566.00 1 760 702 72$ 10.88%
Erste Euro Pënzpiaci Befektetési Alap FUR 572 805.00 199 $88 576 1.23%
Erste KanntoptimumAlap HUF 1 043 764 515.00 1 500 724 620 9.27%
Erste Nyfltvegu Hazai Dollir Kotvény Alap USD 400 881.00 117 899 569 0.73%
Erste Pénzpiaci Alap HUF 35 296 154.00 79 566 602 0.49%
Erste Rovid Kotvény Alap HUF 693 282 791.00 2 231 399 991 13.79%
Erste XL. Kotvény Alap HUF 412 097 237.00 925 405 555 5.72%
ESPA Bond Emerging Markets EUR FUR 136.84 $20 05$ 217 5.07%
ESPA Bond Europe-High Yield EUR EUR 21 626.35 1 235 339 150 7.63%
ESPA Bond L.ocal Emerging EUR EUR 9 412.09 420 308 615 2.60%
ESPA Bond Mortgage EUR FUR 16260.52 808 163 842 4.99%
ESPA Bond USA-Corporate EUR EUR 31 748.41 1 628 188042 10.06%
ESPA Bond USA-High Yield VT EUR EUR 20 596.13 1 238 114 758 7.65%
Fidelity Euro Blue Chip Fund EUR 5 005.77 23 742 623 0.15%
GAM Star Continental European Equity GBP 3408.11 23 656 077 0.15%
Henderson Gartmore Continental European Fund EUR 9500.33 30 $59 271 0.19%
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Fund USD 1 174.17 62 916 366 0.39%
Nornum Funds Ireland - Japan Strategic Value Fund JPY 1 952.93 88 923 555 0.55%
Pictet USD Govrnimt Bond I. USD 4 354.27 814 585 976 5.03%
Pictet- USA Index USD 1 073.99 63 503 769 0.39%
RT Oesterreich Aktienfonds-T EUR 14 988.42 41 116 172 0.25%
Schroder International Selection FUnd - China Opportunities USD 636.86 54 361 62$ 0.34%
Schroder International Selection Fund - Emerging Europe FUR 8989.15 83 771 837 0.52%
State Street Australia Index Equity Fund I AUD 4 443.56 II 220 255 0.07%
Threadneedle Investment Funds ICVC - European Smeller Companie FUR 5 298.52 14 600 793 0.09%
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Equity Income Fund GBP 133 382.64 50 365 766 0.31%
)Cf USA I USD 336.38 207 $93 $70 1.28%

11/4.6. Kárpötlásijegy (osszes):
- 0.00%
- 0.00%

11/5. Szimiiiztatott ugyletek (osszes):
- 34 429 $31 -0.21%

11/5.1. forward ugyletek(osszes):
- 34429 831 -0.21%

fX forward eladás i poziciö nyitása USDHUF 20 541 540 0.13%
fX forward eladási poziciö nyitása AUDHUF 505 961 0.00%
FX forward eladãsi poziciö nyitisa JPYHUF $17 302 0.01%
FX forward eladási pozicio nyitisa GBPHUF 1 939711 0.01%
fX forward eladási poziciö nyitása EURHUF - 5 796 016 -0.04%
fX forward eladás i pozició nyitása EURHUF - 39931 986 -0.25%
fXforward eladisipoziciö nyitisa EURHUF - 43 056 0.00%
FX forward eladãs i pozicio nyitãsa EURHUF

- 12 463 2$7 -0.08%
11/5.2. Opciök(dsszes): - 0.00%

I - 0.00%
11/6. AktIv idöbeli elhatárolások (osszes): - 0.00%

I I - 0.00%
Eszköz6kdsszesen: 16211615580 100.16%

Erste Alapkezelö Zrt. 11 2016. december 3 1.



YOU INVEST Stabil Alapok Alapja

7. Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése

adatok ezer forintban

Mutató ,.... ArãnySzamitas modja Ertékmegnewzese 2016.12.31.

sajãttôke 161$6420Tokestruktura (L) 99.84%
források 16212764

idegentöke 26344Tokestruktura (IL) 0.16%
források 16212764

likviditás forgoeszkozok 16247059
62669.47%

rövid lejátatü kotelezettség 25 925

Bevételarányos eredmény 393 099
3119°/eredmény bevételek 1 260 368

8. Egyéb kiegeszItések

Az Map a tárgyév során nem veft fel hitelt, tiern vállalt kezesseget, nem kapott garanciát, továbbá nem
kapott övadékot, fedezetet.

Az Alap futamideje során nem fizet hozamot, a befektetésein etért nyereséget Ojra befekteti. A hozarn a
befektetési jegyek neftó eszkozértékének emelkedésén kereszttil mérhetö. Az Alapkezeto folyamatos
napi nettó eszközértéken történö visszavásärlási kotelezettseg vállalásával biztosItja a befektetök
szárnára, hogy befektetési jegyeik vagy egy résztik visszavá]tásával tetszôleges idöpontban hozzájussanak
a feihalmozoft hozamhoz.

FethIvjuk a befektetök figyelmet, hogy a jelentésben szereplö rnültbeli teljesItmények, hozamok nern
jelentenek garanciát az Alap jövöbeni teljesItményére, hozarnára.

Budapest, 2017. április 26.

Erste Alapkez&Ô Zrt.
1138 Budapest, Népfütdö u. 24-26

Erste A apkeIo Zrt.
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UZLETI JELENTES
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1. A gazdasagi folyamatok rövid ãttekintése, az Alap befektetési politikãjãra hatO tényezök

2016. 1. negyedév

A 2016-os év elsö negyedevenek nyitö es zárO adatait összevetve sok index esetében azt tapasztalhatjuk, bogy a
negyedëv során osszessegëben inkább negatIv iranyñ, de csak kismértékQ elmozdulãs volt láthatO. Azonban ez a fajta
osszegzés meglehetösen csatóka, hiszen a részletes adatokat vizsgálva mAr IAthatOvA vAlik, bogy februAr kozepëig a
tokepiacok jelentös esést szenvedtek el, majd ezt kovetöen jött csak a felgyogyulasuk, amely több esetben pozitivvã
vAltoztatta a negyedeves szintü index elmozdulAsokat. A Iegjelentosebb tengerentüli reszvënyindexek is a negyedev
sorAn vegyes irinyba viltoztak (S&P500: +0,77%, DJIA: +1,49%, Nasdaq Comp.: mInusz 2,75%). Az euröpai fejlett
piaci indexek azonban az amerikai mutatöknil AltalAban gyengebben teljesftettek. A német DAX 7,24%-kal csökkent és
az Atfogö eurOpai index a DJEU5O is 8,04%-kal gyengult. 2016 eisö negyedeveben a tavaiyi évben remek teijesitményt
nyAjtO magyar BUX index tovAbbra is jöl szerepelt és I 0,58%-kal emelkedeft, mely Igy a 201 5-os tObb mint 40%-os
teljesitmenyevel egyutt mAr egy nagyon impresszIv emelkedAst tudhat maga mogOtt. A nyersanyag irak magAra
talAlAsAval pArhuzamosan a fejlödO piacok teljesitményét reprezentAlO MSCI Emerging index is erOsOdott (QI:
+5,37%). A jennek a doliArral szembeni erösOdése (6,36%) viszont a japAn Nikkei225 tözsdeindex gyengulesével (-
11,95%)jArt egyutt.

Az eurOpai és az amerikai részvenypiacoktOi eltêröen az Allampapirokat folyamatosan keresték a befektetOk. Azzal
pArhuzamosan, ahogyan év elejétOt a FED-tOl virt idei kamatemelések szAma az eredetileg vAtt négy kamatemelésrOi
fokozatosan IecsOkkent, az amerikai 10 eves Aliamkotvények hozama is kOzel fél szAzalékkal mérséklOdOtt, melynek
eredményeként a mArciust 1,78%-on zArtAk. Az eurOpai Allampapir hozamok az ECB AllampapIr-vAsArlAsAnak hatisAra
szintén csokkentek. Enriek eredményeként a német 10 eves Allampapir hozam a negyedév vegére mAr csak 0,16%-on
jilt (QI vilt.: -0,47 szAzalékpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,24%-ra (Qi vAit.: -0,36 szAzalékpont) esett. A
nemzetkOzi kOtvénypiaci optimizmusnak megfeleloen a magyar AllampapIrok esetében is csokkentek a hozamok,
melynek eredmënyeként a magyar kotvenyindexek 3% ffilofti negyedéves teijesitmenyt nyujtottak.

Az Arupiacokon az elmUlt negyedev sorin azt Iãthattuk, bogy az év eleji melypont utãn a negyedev vegere az olaj Ara a
tavalyi zAróértéke Rile kapaszkodott és a mArciust mAr a 40 doilAros szint kOzelében zArta, mely a brent esetében
6,78%-os, mIg a crude esetében 2,89%-os negyedeves emelkedést jelentett. Az arany Ara a negyedev sorAn szintén
emelkedett (1233 usd/uncia, plusz 16%-os negyedeves elmozdulAs). A vizsgAlt idOszakban a fObb devizapArok esetében
a dollAr és a japAn jen gyengult, Igy az EURUSD 1,14-en (3,5%-os gyengules), mig az USDJPY 112,5-en (6,3%-os
gyengules) zArt. A forint az euröval szemben nem mutatoft jelentös negyedéves eimozdulAst, es mArcius 31 -en 314,16-
es szinten Alit.

A negyedev sorAn a fejlett piaci és a hazai iliampapIr piacok szempontjAbOl is meghatArozó volt a fejlett jegybankok
vãrakozAsaiban, illetve monetAris kondIciOiban tOrténO vAltozãsok. MArcius elején az eurOpai jegybank tovAbb tazItoffa
az addig is meglehetosen laza monetAris kondiciOit. Ennek sorAn az ECB a jegybanki alapkamatot 0,0%-ra vAgta,
mikOzben az 0/N betétetekre fizeteftjegybanki kamat mInusz 0,4%-ra csokkent (ezt megelOzOen minusz 0,3% volt).

Az ECB dontésének fontos pontja volt, bogy a havi kOtvény-visszavásArlAsra fordItott osszeget felemelte 60 milliArd
eurOröi 80 milliArd euröra. Ez - tekinteftel a visszavAsArlAsi program jövO mArciusra tervezett kifutAsAra - az Osszesen
visszavAsAroit kotvények volumenét +240 milliArd eurövai megnovelte. Azonban azt is figyelembe véve, hogy az ECB
egy-egy kotvenysorozatbOl csak korlAtozott mértékben vAsAroihat, ez a lépés mar onmagAban azt eredmenyezhefte
volna, bogy az euröpai jegybank a program végére beieutkozhet a fenti sorozatonkénti visszavAsArlAsi limitbe, igy
részben ennek elkerülése végeft, a visszavAsãrlAsi programot kiterjesztefte ajO rninOsitésO vAllalati kotvenyekre is, mely
üjabb 900-1000 miliiArd euróvai bOvitette a visszavAsArlAssal potenciAlisan érintett ertekpapirok kOrét. A fenti lépesek
meg kiegeszitesre kerultek a TLTRO program feltételeinek jAniusi megvAltoztatAsAval, melynek eredmenyekepp azok
az európai bankok, akik vAllaljAk, bogy a hitelvolumenüket 2,5%-kal megnovelik az ECB 0/N betéti kamatAn 4 eves
futamidej 0 jegybanki forrAshoz juthatnak.

MindekOzben az arnerikai kamatemeiési vArakozAsok is Osszeomlottak, hiszen 2015 végen a FED Aital kommunikAlt 4
emeiéssei szemben mArcius vegere mAr az amerikai jegybank sem vArt 2016-ta 2 emelésnél tObbet, mig a piaci
vArakozAsok pedig meg eUOl is elmaradtak. A fenti esemenyek hatAsAra a dollAr is gyengUlni kezdeft. Ez a tAmogato
nemzetkozi monetAris kornyezet, - tovAbbã az MNB rnArciusi inflAciós jelentésében szereplO 2016 tekintetében 0,3%-os
eves Atlagos inflAciOt jOsoló elOrejelzés - a magyar jegybank szArnAra is lehetOvé tette egy kamatcsOkkentési ciklus
OjbOli beinditAsAt.
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2016. II. negyedév

A 2016-os év második negyedëveben a tokepiaci indexek esetében általában nagy volatilitás melleft osszessegeben
csak kismértékü, vegyes irãnyü elmozdulist láthattunk. A Iegjelentosebb tengerentOli részvenyindexek is oldalaztak,
Igy az S&P500, a DJIA 1-2 százalék közötti mértékben eräsodött, mig a Nasdaq Composite fél szizalékkal
mérséklödott. Az európai fejlett piaci indexek a Brexit jelentette piaci bizonytalanság miatt az amerikai mutatOknãl
gyengebb teijesItményt mutattak. A német DAX és az atfogó európai index a D]EU5O is 2-5 százalék kozöfti
mértëkben esett. 2016 elsö negyedeveben és a tavalyi évben is remek teijesitményt nyüjtö magyar BUX index
oldalazãsra váltoft és a mãsodik negyedevben fél százalékkal csokkent. A fejtett piaci oldalazáshoz hasonlóan a fejlödö
piacok teljesItményét reprezentãlö MSCI Emerging index a vizsgalt idöszakban is kismértékben gyengult (-0,32%). A
jen a doltãrral szemben 8%-kal erösödött, mIg a japan Nikkei225 tözsdeindex hasonló mërtékben (7 szãzalékkal)
csokkent.

Az europai és az amerikai részvënypiacoktól eltéröen az állampapirokat - a Brexitet kovetö elbizonytalanodás nyomán -

inkább vették a befektetök. A FED-tot ëv elején idénre vãrt négy kamatemelési dOntés szãminak fokozatos
csökkenésével párhuzamosan a rnásodik negyedévben az amerikai 10 eves áflamkotvények hozama is 0,3 százalékkal
mërséklOdOft, melynek eredményekênt a kotvények a jOniust 1,48%-os hozammal zárták. Az eurOpai ãllampapIr
hozamok az ECB állampapir-vãsárlãsãnak hatãsára az év során szintén csOkkentek, mely a Brexit miatti aggodalmak
miaft a félév végén Ojabb IendUletet kapott. Ennek eredmenyekënt a német 10 eves illampapir hozam a negyedëv
végére mir csak mInusz 0,13%-ra, mIg az olasz 10 eves hozam 1,2$%-ra esett. A nemzetkozi kotvénypiaci
IikviditasbOsegnek megfeletOen az idei év során osszessegeben a magyar állampapIrok esetében is csokkentek a
hozamok, metynek eredményekent a magyar kotvényindexek 3% fiulotti teljesitmenyt nyUjtoftak, azonban a mãsodik
negyedevben - a Brexit fenyegeteftseg miatt is - fokozOdó befektetOi bizonytalanság miatt fél százalëk koruli
csOkkenést tudtak csak felmutatni.

Az ãrupiacokon az elmOlt idOszakban azt Iáthattuk, bogy az év eleji mélypont utãn az olaj ãra a tavalyi zãró értéke fOIé
kapaszkodott és a negyedévet mar az 50 dolláros szint közelében zárta, mely a brent és a crude esetében is 30% kOrUli
eves emelkedést jelentett. Az arany ára az elmOlt hOnapokban osszességeben tovãbb erOsOdOft, és eves szinten jOnius
vëgéig igy 25% kOrUli emelkedést tudhat magienak.

A deviza-árfolyamokat vizsgãlva lithatö, bogy a mãsodik negyedévben a dollar az euröhoz képest kissé (2%-os
mërtékben) erösOdOft, igy a félévet az EURUSD 1,11-en zãrta. A második negyedevben a forint az euróval szemben
kissé gyengult, ësjünius 30-an 316,16-as szinten alit.

A negyedév során a Fitch Ratings-nel megtortént Magyarország befektetési kategOriaba sorolasa. A felminOsitésunket
az indokolhatta, hogy a csOkkenO nOvekedési kilátãsok ellenére tovibbra is tarthatO a koltségvetés, az Erste-EBRD
uzlet megkotesével megtOrtént a bankrendszerrel valô kiegyezes, az államadOsag trendje GOP arinyosan csOkkenO,
továbbã a svájci frank hitelek kivezetésével csOkkent kulsO serulekenyseg azt eredmenyezte, bogy a magyar állampapir
befektetések kockãzata a korábbiakhoz képest szãmottevOen csokkent.

Ha az eurOpai fejleményeket is megnezzuk, ügy ajOnius 23-an tartott, az EU tagsag felulvizsgálatát kezdemenyezO brit
népszavazás Iehetett a negyedév egyik Iegnagyobb hatãsO hire. A brit szavazök 72%-os részvétel mellett 48,1-51,9%-os
megoszlassal elutasItották az uniös tagsaguk fenntartásãt. Altalánossagban az volt tapasztalhatO, hogy a kilépes melleft
az idOsebb, nem vãrosban lakó angol allampolgarok szavaztak, mIg a skötok vagy az északirek onmagukban az EU-ban
maradãs mellett voksoltak. A szavazast kOvetOen a briteknek 2 ëv all rendelkezésukre, hogy az EurOpai UniOval valO
gazdasagi, jogi és pénzugyi kapcsolataikat Ojratargyaljak.

2016. Hi. negyedev

A 2016-os év harmadik negyedévében a tOkepiacokon áitalában az irfoiyamok pozitiv iranyO, de csak kisebb mértékO,
10% alatti emelkedését tapasztalhattuk. A negyedëv sorãn a IegjelentOsebb tengerentOli reszvenyindexek is - bar eltérO
mértékben, de egységesen - emelkedtek (S&P500: +3,31%, D]]A: +2,11%, Nasdaq Comp.: +9,69%). Az europai fejiett
piaci indexek hasonlOan az amerikai mutatOkhoz szintén jöi teljesitettek. A német DAX 8,58%-kal erOsOdOtt és az
atfogo eurOpai index a DJEU5O is 4,80%-kal emelkedett. 2016 harmadik negyedévében a tavaiyi évben és idén is
remek teijesitményt nyujtO magyar BUX index továbbra is jOl szerepelt és 5,08%-kal nOvekedett, mely Igy a 2015-Os
tObb mint 40%-os teljesItményével egyuft az idei tObb mint 15%-os erOsödése utãn, mar egy nagyon impressziv
emelkedést tudhat maga mOgOtt. A nyersanyagárak a jOliusi gyengélkedesuket augusztusban és szeptemberben
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ledolgoztik és a negyedévet kvizi nullszaldOban (Brent: +0,5%, Crude: -0,6%) zirtik. A befektetöi kockãzati étvigy
erösodésével pirhuzamosan a fejlödö piacok is magukra taliltak ës a fejlödö piacok teljesitményét reprezentilO MSCI
Emerging index is erbsödott (+8,32%), mikozben az arany stagnilt (mInusz 0,36%). A negyedév sorin ajen a dollirral
szemben kismértékben erösodott (1,83%), ami meg nem rontotta el a tözsdei befektetök hangulatit ës igy a japin
Nikkei225 tözsdeindex is emelkedett (+5,61%).

Az europai és az amerikai részvénypiacoktOl eltéröen a fejlett piaci illampapir hozamok - a koribban mir kialakult
alacsony szintjeikröl — csak csekély mërtékben viltoztak a negyedëv folyamin, bir az amerikai 10 eves
illamkotvények hozama szeptember 30-in 1,60%-on ilit, ami 0,11 szizalékpontos emelkedés a félév végi szinthez
képest. Az euröpai illampapir hozamok az ECB folyamatos illampapir-visirlisinak hatisira viszont szinten maradtak
vagy minimilis mértékben meg tovibb csokkentek. Ennek eredményeként a német 10 eves illampapIr hozam a
negyedev végére mInusz 0,05%-on ilit (Q3 vilt.: 0,00 szizalékpont), mig az olasz 10 eves hozam 1,19%-re (Q3 vilt.: -
0,09 szizalékpont) mérséklödött. Az alacsony fejlett piaci hozamkornyezet miaft a relative meg ,,magas” hozamO
magyar illampapIrok jOI teijesiteftek és a magyar kotvényindexek 2,3-2,5% közötti negyedéves teljesitményt
nyñjtoftak. A forint az euróval szemben tobb mint 2%-kal erösödott ês szeptember 30-in 309,15-os szinten ilIt.

2016. IV. negyedév

A 2016-os ëv utolsó negyedevében a tokepiacokon iltaliban az irfolyamok pozitiv irinyO elmozdulisit
tapasztalhattuk. A negyedév sorin a legjelentosebb tengerentUli reszvényindexek is - bir eltérö mértékben, de
egysegesen - emelkedtek (S&P500: +3,25%, DJIA: +7,94%, Nasdaq Comp.: +1,34%). Az eurOpai fejieft piaci indexek
az amerikai mutatöknil meg erösebb negyedevet tudhatnak maguk mOgOtt. A német DAX 9,23%-kal erOsodOtt ës az
itfogö euröpai index a DJEU5O is 9,60%-kal emelkedett. 2016 negyedik negyedéveben a tavalyi ëvben es idén is remek
teljesItményt nyñjtO magyar BUX index tovibbra isjól szerepelt és 12,57%-kal nOvekedeft, mely a 2015-Os tObb mint
40%-os emelkedése utin idén is 34%-kal erOsOdOtt és Igy egy meglehetOsen impressziv kétéves emelkedést tudhat
maga mogOtt. Az olaj ira a negyedik negyedevben 10% fOlOtti mértékben emelkedett, melynek hatisira a Brent és a
Crude is 55 dollir kOmyékén, az eves csicsuk kOzelében zirt. A negyedik negyedevben a fejlOdO piacok teijesitettek
gyengébben es a szektor teljesItmenyet reprezentilO MSCI Emerging index kOzel 5%-kal csokkent, mikOzben az arany
jelentOsen, 10% fOlOtti mërtékben veszteft az értékébOl. A negyedev sorin a jen a dollirral szemben gyengult (-
15,25%), ami ajapin Nikkei225 tOzsdeindex hasonlO mërtékO erOsOdésëvel (+16,20%)jirt egyUtt.

Az eurOpai és az amerikai részvénypiacoktôl eltérOen a fejleft piaci illampapir hozamok - a koribban mir kialakult
alacsony szintjeikrOl - viszonylag jelentOs mértékben emelkedtek a negyedév folyamin. Az amerikai 10 eves
illamkotvenyek hozama december végén 2,44%-on illt, ami 0,84 szizalékpontos nOvekedés a szeptember végi szinthez
képest. Az amerikai hozamok jelentOs megemelkedesenek nagyobb része az Oj amerikai elnok megvilasztisa utin
kOvetkezeft be. Az eurOpai illampapIr hozamok az ECB folyamatos illampapir-visirlisai ellenére szintén emelkedtek.
Ennek eredmenyeként a német 10 eves illampapir hozam a negyedev végere 0,21%-on ilIt (Q4 vilt.: +0,34
szizalëkpont), mig az olasz 10 eves hozam 1 ,$2%-ra (Q4 vilt.: +0,63 szizalékpont) emelkedeft. Azonban meg ezen a
korãbbinil magasabb hozamszintek melleft is nehéz azt elképzelni, hogy azok a befektetök, akik a 10 eves német (vagy
akir olasz) illamkotvenyeket most megvisiroljik es azt a futamido végeig megtartjik, realizilhatnak-e birmifële
reilhozamot az ECB 2%-os infliciOs célja melleft. Az alacsony fejlett-piaci hozamkornyezet miatt a relative meg
,,magas” hozami magyar illampapIrok vegyes teijesitményt nyOjtoftak - a hozamgorbe eleje eseft, mig a vége
emelkedett, vagyis a gorbe meredekebbé vilt — amely a magyar kotvényindexek 0,7% kOrUli negyedéves emelkedését
okozta. A forint az euröval szemben kevesebb, mint I %-kal gyengult és az évet az EU RHUF kurzus 311,69-en zirta.

November 8-in az amerikai elnOkvilasztison nyert a tOkepiacok szempontjiból elOzetesen komoly fenntartisokkal
kezelt jelOlt, majd a december 4-en tartott olasz és az osztrik népszavazist megelOzöen a referendumok virhatö
kimenetele borzolta a portfolio managerek idegeit. Az azonban megfigyelhetO, hogy az események bekovetkeztët
kOvetOen, meg negatIv kimenetel esetén is csak meglehetOsen mérsékelt volt azok lOkepiaci hatisa. Trump
megvilasztisira adott negativ részvénypiaci reakciO csak egy napig tartoft, akircsak az olasz korminyfO lemondisit
eredmenyezo referendum (devizapiaci) hatisa. A kotvénypiacokra gyakorolt hatis ugyan nagyobb volt, de a hozamok
emelkedése ezidiig az USA-ban is 1%-on be)O1 maradt.

A fentiekben emlItett konkrét eseteken tOlmenOen iltalinossigban is elmondhatO, bogy az elmOlt idOszakban a
viligpolitikiban tOrténtek olyan viltozisok, melyek meg 10 évvel ezeloft is nagy valOszinhiseggel eros hatist
gyakoroltak volna a tOkepiacokra, most azonban ezek hatisa csak kismértékO és riadisut iltaliban csak itmeneti
jellegO. A konkrét - a regionkat érintO - esemenyek kOzül elég esak az orosz-ukrin hiborOs konfliktusra, vagy a torok
puccskIserletet kOvetO torok-orosz egymisra talilisra illetve Torokorszig nyugati hatalmaktOl tOrténO elfordulisira
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gondolni, de ide tartozik az üj amerikai elnök NATO védelem korlitosságaval kapcsolatos allasfoglalãsa vagy a Brexit
s.

A politikai oldalról jovö fenyegetettsegekre a piacok lãthatöan nem tudnak reagalni és ezek a kockãzatok az
árfolyamokban nern jelennek meg. Ennek az az oka, hogy a nagy jegybankok monetáris Iazftãsa eredményeként az
intézményi befektetök és a bankok ,,fuldokolnak” a Iikviditásban és igy minden korrekciöt vãsárlãsra használnak fel.
Ugy tünik, hogy a jegybankok által a rendszerbe pumpált pluszlikviditis IeradIrozta a virhatö hozamok
eloszlasffiggvényenek negatIv kimenetelO végét, es Ogy tünik mintha eliminãlta volna a befektetök vesztesegektol való
félelmét. Azonban mivel a befektetöi hozamvadãszat kiváltO oka a laza jegybanki politika, igy annak esetleges
szigorodisa vagy csak egy szigorodasra szimItö befektetöi hangulatvaltozas is gyors befektetöi paradigmavältast és
hirtelen visszarendezödést eredményezhet a tökepiacokon.

Ha az amerikal monetáris politika elmñlt negyedeves, illetve vãrhatO jovöbeli váttozásit vizsgaljuk, igy meg keH
emlItenunk a FED decemberi 25 bãzispontos kamatemelését, melynek eredmënyeként az amerikal alapkamat 0,75%-ta
emelkedett. A piacokat a kamatemelés ténye nem lepte meg, hiszen az elözetes várakozások szetint a piaci szereplök
szinte 100%-os valószinüsëggel emelésre számItottak.

Ha az európai monetáris politika vãltozásait is megnézzuk, iigy azt lãthatjuk, bogy az ECB december 8-an döntött a
kotvényvasarlasi programjanak folytatisáról. Ennek keretében ãprilistOl tovãbbi 9 hónapra meghosszabbitotta a
programot, bar a kotvényvãsarlãsok márciusig havi $0 milliãrd eurOs összegët ãprilistól havi 60 milliárd euröra
csokkentette. A döntés kovetkeztében az idei évben az ECB további 540 milliird eutó keresletet tetemt az eurOpai
állampapIrok, illetve a befektetési kategöriás vállalati kotvények iránt. Az ECB azt is bejelentette, hogy ezentñl a
vásárlisainãl az overnight betéti kamat (minusz 0,4%) nem jelent vásãrlãsi limitet. Eddig az ECB az 0/N betéti kamat
alatti hozam mellett nem vãsárolhatott kotvényeket, azonban ez korlãt ajovöben mér nem ël.

2. Az Alapkeze]ô müködésében bekövetkezett vãltozãsok

Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Group Bank AG 100%-os közvetett tulajdonában ãlIö társasaga, mely
stratégiai iranyItasi feladatai mellett biztosItja az alap-, es vagyonkezelési Uzletág infrastruktüráját.

A Tarsasãgnil sem az irinyItasi struktürában sem a tevékenységi korében jelentös változis nem kovetkezett be az idei
év során. A Tarsaság 2014. julius 21-en a Kbftv. 203.-ának (1) bekezdése alapjin nyilatkozatott tett, hogy a
Befektetési Alapkezelö a Kbftv. rendelkezéseinek minden tekintetben megfelel.

2016. március 7-ëvel a Társaság kizárolagos tulajdonosának (EAM) székhelye A- 1100 Vienna, Belvedere 1. Ausztriára
változott. 2016. jUnius 13-an a Tarsaság tulajdonosa (EAM) es a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
(RINGTURM) ügy hatãroztak, bogy a Ringturm Alapkezelot beolvasztják az EAM-be. A Ringturmnak tulajdonosa
volt az EAM (95%) es VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) Wiener Versicherung Csoport (5%) 2009. januãr 1-
je óta. A beolvadás következtében a VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) 1.16%-os részesedést szerzett az
EAM-ben.
A Fövárosi Torvényszék CegbIrosága a cg. 01-10-044157/168. számü vegzesëvel 2012.04. 12-toY hatályosan a
cégjegyzekbe bejegyezte az alibbi vãltozãsokat:
- A Tãrsaság angol nyelvü elnevezése Erste Asset Management Limited.
- A Tirsaság német nye]vü elnevezése törlésre kerUlt.
A Társasãg szekhelye: 1138 Budapest, NépfurdO u. 24-26. 9. em.

Weblapja: www.erstealapkeze lo.hu

Tarsasag tulajdonosai és szavazati aranyuk 2016. december 31 -en:

Erste Asset Management GmbH
A-lOb Vienna, am Belvedere 1.
Austria
Tulajdonosi aräny: 100%
Szavazati arány: 100 %

A 2016-os évben az AlapkezelO palettájában a tOkevédelmet nyOjtO pénzpiaci és rOvid kotvény alapok befektetési
politikaja az év folyaman megváftozott és a tOkevédett megnevezés kikerUlt az alapok nevébOl. Az Erste Alpok Ingatlan
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Alapok Alapja befektetësi alap esetén, mind az alap befektetési politikája, mind elnevezése megvãltozott 2016.
december 27-ével. Az tij megnevezes Erste Duett Alapok Alapja Iett.

Az év sorãn az Alapkezelö egy alapjãt szüntette meg, ez az Erste Tökevédett Alapok Alapja volt, aminek megszünési
dátuma 2016. jünius 3-ãra esett. Az év során az Alapkezetö két i.ij befektetési alapot indItott 2016 augusztusaban az
Erste NyIltvegfl Dollar Ingatlan Befektetési Alapok Alapjit és az Erste NyiltvegU Hazai Dollar Kotvény Befektetési
Alapot.
A 2016-os esztendöben az Alapkezelo kisebb mOdosItásokkal, de megtartotta a megelozo évben kialakItott befektetési
alapjainak palettãját. Az Alapkezelö befektetési alapokban kezelt illománya az elsö két hOnapos csökkenést követöen
kozel folyamatosan emelkedett, mIg az év végi 931 milliárdos állomanyt el nem ërte. Ezzel eves szinten 4.18%-kal nött
az Alapkezelo befektetési alapokban kezelt állomanya.

A befektetési alapok piacára vegyes hatãssal volt a tavalyi évben az értékpapIr piacok hektikus teljesitménye.
Meghatározó volt az eszkoz- és befektetési alap tIpusok közöfti átrendezödések. Jelentös kiãramlás volt tapasztalhatO a
likviditási es pénzpiaci alapokbOl, mIg szãmottevöen az ingatlanalapok tudtak csak nöni az év során. A teljes év
folyaman a befektetési alapokba 149 milliãrd tökekiãramlás volt tapasztalhatö, ami fordulO évet jelent a korábbi évek
nettó tökebeáramlãsához képest.

Az Erste Alapkezelö 4.2%-os befektetési alap allominynovekedésével ev végére 16.76%-os piaci részesedést ért el a
nyilvános befektetési alapok piacãn. Ez az egy évvel megelôzo adathoz képest 0.68 százalékpontos emelkedést
eredményezett, amivel a harmadik Jegnagyobb alapkezelöbol a mãsodik legnagyobb alapkezelové tudott elörelépni a
magyar alapkezelöi piacon.

Erste A!pkezelö Zrt.
Budapest, 2017. aprilis 26. 1138 Budapest, Néptürdö u. 2426.

Erste Ala ezelO Zrt.
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