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Fuggetlen könyvvizsgãlói jelentés

Az Erste MegtakarItãsi Plusz Alapok Alapja befektetöinek

Vélemény

Elvégeztük az Erste MegtakarItási Plusz Alapok AIapja (továbbiakban ,az Alap’) 2016. évi eves
beszãmolójának a konyvvizsgãlatãt, amely eves beszãmolO a 2016. december 31-i tordulOnapra
elkészItett mérlegböl — melyben az eszközök es forrãsok egyezö végosszege 6.855.331 E Ft, a
tárgyevi eredmény 249.005 E Ft nyereseg —, és az ezen idäponttal vegzödo évre vonatkozó
eredménykimutatásbOl, valamint a számviteli politika meghatározO elemeit és az egyéb magyarázO
informáciOkat tartalmazO kiegeszItö mellékletböl all.
Véleményunk szerint a mellékelt eves beszámolO megbIzhatO és valOs képet ad az Alap 2016.
december 31 -en fennãllá vagyoni és pénzugyi helyzetérol, valamint az ezen idöponttal vegzödö
évre vonatkozO jövedelmi helyzetéröl a Magyarorszagon hatãlyos, a számvitelröl szOlO 2000. évi
C. torvénnyel osszhangban (a tovãbbiakban ,,szãmviteli torveny”).

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a kOnywizsgalatra
vonatkozO — Magyarországon hatályos — torvényekkel es egyeb jogszabalyokkal osszhangban
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennállO felelössegeink bövebb Ieirásãt jelentésünk
,,A konyvvizsgãlOnak az eves beszámolO konyvvizsgãlataért vaIO felelössegei” szakasza
tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk az AlaptOl és annak kezelöjétöl, az Erste Alapkezelö Zrt.-töl az
eves beszámolO általunk végzett konyvvizsgálata szempontjábOl a Magyarországon hatãlyos etikal
kovetelményekkel osszhangban, és eleget tettünk egyeb etikal felelösségeinknek ezekkel a
kovetelményekkel osszhangban. Meggyozodesunk, hogy az ãltalunk megszerzett konyvvizsgálati
bizonyiték elegendö és megfelelö ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

Egyéb kérdések

Az Alap 2015. évi eves beszámolOjãt más konyvvizsgalo konyvvizsgãlta, aki 2016. április 22-en
kelt konyvvizsgalOi jelentésében minösItés nélküli véleményt bocsátott ki.

Egyeb információk

Az egyeb informãciOk az Alap 2016. évi üzleti jelentéséböl állnak. Az Erste Alapkezelö Zrt.
ügyvezetese (tovãbbiakban ,,vezetés”) felelös az üzleti jelentésnek a szãmviteli tOrvény, illetve
egyéb más jogszabãly vonatkozO elöIrásaival összhangban történö elkészItéséért.
A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszãban az eves beszámolOra adott véleményunk nem vonatkozik
az üzleti jelentésre.

Az eves beszamolo altalunk végzett konyvvizsgalatával kapcsolatban a ml felelössegunk az üzleti
jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelese, hogy az üzleti jelentés lenyegesen
ellentmond-e az eves beszámolónak, vagy a konyvvizsgálat sorãn szerzett ismereteinknek, vagy
egyebként Cigy ttnik-e, hogy az Iényeges hibás állitãst tartalmaz.
Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a szamviteli torvény alapjén a ml felelösségunk továbbá az
üzleti jelentés átolvasãsa során annak a megItelese, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény,
illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó elöIrãsaival osszhangban készült-e.

KPMG Hungária Kft a Hungarian limited liability company and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative IKPMG International”l, a Swiss entity Company regiotration udepeot,
Fdvdrooi Tdrvdnyszek Cegblrdsaga, no O1-D9-0631S3



A konywizsgáat során elvégzett munkãnk alapján véleményunk szerint:

- az Alap 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az Alap 2016. évi eves beszámolOjával és
- az üzleti jelentés a szãmviteli torvény elöIrásaival osszhangban készOlt.

Mivel egyeb más jogszabály az Alap számára nem Ir elö az Ozleti jelentésre vonatkozO tovãbbi
kovetelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozO véleményunk nem
tartalmaz a szãmviteli tOrvény 156. § (5) bekezdésének h) pontjaban elöIrt véleményt.
A fentieken tiiI az AlaprOl es annak kornyezetérol megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bãrmely Iényegesnek tekinthetä hibás közlés
(Ienyeges hibás ãflitás) az üzleti jelentésben, es ha igen, akkor a szóban forgo hibás kOzlés (hibãs
állItãs) milyen jellegü. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.

A vezetés es az irãnyItással megbIzott személyek felelassegel az eves beszámolóëfl
A vezetés felelös az eves beszámolOnak a számviteli torvénnyel osszhangban tOrténö
elkészItéséért es valOs bemutatásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetOs
szüksegesnek tart ahhoz, hogy Iehetövé vãljon az akár csalãsbOl, akár hibából eredö Iényeges
hibãs állItãstól mentes eves beszámolO elkészItése.

Az eves beszámolO elkészItése során a vezetés felelös az Alap vállalkozás folytatásãra valO
képessegenek felméréséért, a vãllalkozás folytatasãval kapcsolatos kérdéseknek az adott
helyzetnek megfelelö közzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek szãndékában all
megszuntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzIetszerL tevekenyseget, vagy amikor nem all elötte
ezen kIvül más reãlis lehetöség — a vállalkozãs folytatãsanak elvén alapulO szãmvitel
alkalmazásáért.

Az irãnyItással megbIzott személyek felelösek az Alap penzugyi beszámolási folyamatának
felugyeleteert.

A könywizsgälonak az eves beszámoló konyvvizsgälatáert való felelOsségel

Célunk kellö bizonyossagot szerezni arról, hogy az eves beszámolO egésze nem tartalmaz akãr
csalãsbOl, akér hibãbOl eredö lényeges hibás állitást, valamint a véleményunket tartalmazó
kOnyvvizsgaloi jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyossag magas fokü bizonyossag, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgãlatra
vonatkozó — Magyarorszagon hatãlyos — torvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban
elvegzett konyvvizsgalat mindig feltárja a Iétezö lényeges hibás állItãst. A hibás ãllItások
eredhetnek csalãsbOl vagy hibãbOl, és lényegesnek minösülnek, ha onmagukban vagy egyuttesen
ésszerü várakozások alapján befolyásolhatjak a felhasználOk adott eves beszãmolO alapján
meghozott gazdasãgi döntéseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgãlati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozO —

Magyarországon hatályos — torvOnyekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvégzett
konyvvizsgalat részeként szakmai megItélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a könyvvizsgálat egésze saran. Emellett:

• AzonosItjuk es felbecsüljük az eves beszámoló akär csalésbOl, akár hibãbOl eredö lenyeges
hibás állItãsainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagalo konyvvizsgãlati eljárãsokat
alakItunk ki es hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozasahoz elegendö és megtelelö
konyvvizsgalati bizonyltékot szerzünk. A csalasbol eredö Iényeges hibás állitãs fel nem tarasanak
kockazata nagyobb, mint a hibából eredöé, mivel a csalas magaban foglalhat összejétszást,
hamisItást, szandékos kihagyasokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felülIrását.

• Megismerjük a könyvvizsgélat szempontjabOl relevans belsö kontrolit annak érdekében, hogy
olyan konyvvizsgálati eljarasokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmények közOtt
megtelelöek, de nem azért, hogy a belsö kontroll hatekonysagara vonatkozOan velemenyt
nyilvãnItsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott szamviteli politikák megfeleloségét és a vezetés által
készitett szamviteli becslések és kapcsolOdO közzétételek ésszerüségét.



Következtetést vonunk le arrOl, helyénvalO-e a vezetés részéröl a vállalkozás folytatásának elvén
alapulO szãmvitel alkalmazása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonylték alapjãn arról,
fennãll-e Iényeges bizonytalansag olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentös ketseget vethetnek fel az ATap vãllalkozäs folytatásãra való képessegevel kapcsolatban.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy Ienyeges bizonytalanság all fenn, könyvvizsgãlOi
jelentésünkben fel kell hIvnunk a figyelmet az eves beszámolóban lévö kapcsolOdó közzétételekre,
vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelöek, minösItenünk kell véleményunket.
KOvetkeztetéseink a konyvvizsgalOi jelentésünk dãtumáig megszerzett könyvvizsgalati
bizonyItékon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban okozhatjãk azt, hogy az Alap
nem tudja a vállalkozást folytatni.

Ertékeljük az eves beszámolO, beleértve a közzétételeket s, átfogO prezentálását, felépItését és
tartalmát, valamint azt, hogy az eves beszãmolO a valOs bemutatást megvalOsItO mOdon mutatja-e
be a mogöttes ugyleteket es eseményeket.

Kommunikãljuk az irãnyItãssal megbIzott személyek felé - egyeb kérdések mellett - a
konyvvizsgáat tervezett hatOkOrét és ütemezését, a konyvvizsgálat jelentös megállapItãsait,
beleértve a belsö kontrollnak a konyvvizsgalatunk során általunk azonosItott jelentös hianyosságait

Budapest, 2017. április 26.

KPMG Hungãria Kit.

Nyilvãntartsi szám: 000202
1/

Agocs abor Roz I Rezso
Partner Ka aral tag konyvvizsgáló

Nyilvántartãsi szãm: 005879
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Erste Megtakaritasi Plusz Alapok Alapja

Mérleg
athtok ezer forintban

2016.1231

Budapest, 2017. április 24.
Erfl ?pkcze z”

fl38dapsNep . 24 26

Erste1 zeIô Zrt.

A tétel megnezése 2015.12.31 2016.12.31

Fszkozök (akthk):

A Befektetett eszkozLik - -

1. Ertékpapimk
- -

— 1. Ertékpapirok - -

— 2. Ertékpapfrokértekelesikulonbozete - -

—

— a) kamatokböl, osztalékokbOl - -

b) egyéb - -

B. Forgoeszkozok 10633630 6891665
1. Követelések I 87$ 35 357
— 1. Követelések I $78 35 357
— 2. Kovetelésekértekvesztëse (-) - -
— 3. Kulfoldipénzértékre szólO kOvetelésekértékelesi kulönbOzet - -
— 4. ForintkOvetelésekértékelesi kulonbözete - -

U. Ert kpapImk 10631751 685630$

— c ErtékpapIrok 104$$9$$ 67L0 16$
— 2. ErtékpapIrok értékelési kOlönbOzete 142 763 146 140

— a) kamatokból, osztalékokböl - 4 969
—

— b) egyeb 142763 141 171
III. Pénzeszkozök I -

[i. PénzeszkzOk I -
2. PénzeszkozOk éitékelési kUlOnbozete - -

C. Ably idöbetielhatãwlisok - -
I. Aktividöbelielhatárolis - -

12. Aktiv idöbelielhatimlas értékvesztése (-) - -
D. Szãrmaztatott ugyletekertekelesi kulonbözete - 14 757 - 36 334

Eszközök (aktnak) összescn: 10 618 873 6 855 331

Forrãsok ( passzivak):

A tétel megnewzésc 2015.12.31

E. Saiãt töke 10 600 475 6 847 277
I. Indulótöke 7441 119 4665209
— 1. Kibocsátott befektetesijegyekneverteke 2 763 364 153 627
— 2. Visszavásárolt befektetesijegyek névértéke (-) - 3 930 275 - 2 929 537
— 3. E1özS evekforgalma alapján azév eleji indulô take $ 60$ 030 7 441 119
11. Tökevá1tos (tokenoveknny) 3 159 356 2 182 068
— I. Visszavãsároltbefektetésijegyekbevonãsiértékkulonbozete - 1707674 - 1 277 162
— 2. Etadott befektetesijegyekertekkulonbozete 1 214 536 69 069
— 3. EIöz évekbefektetésijegy ërtëkkUlönbozete 3 439 024 2 945 886
— 4. Ertékelési külOnbozet tartaléka 128 006 109 806
— 5. Elözö évek eredmenye 7 925 85 464
— 6. Uzleti évi eredmenye 77 539 249 005

F. Céltartalékok - -
G Kotelezettségek 17 875 7711

L Hosszii lejãratO kotelezettsegek - -
II. Rovid lejáratO kotelezettsegek 17 $75 7711
III. Kultbldi pénzértëkre szólO kotelezettsegek értékelési kulonbozete - -

H. Passziv idöbeli elhatámlãsok 523 343

Forräsok (passzIk) összescn: 10 618 873 6 855 331

Erste Alapkezelo Zrt. 2016. december31.



Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja

Eredménykimutatãs

Megnevezés 2015.12.31 2016.12.31

I. Pénzugyi müveletek bevételei 573 037 563 195

II. Pénziigyi miiveletek ráforditãsai 404 687 256 958

Ill. Egyéb bevételek - -

IV. Mükodésikoltségek 85478 54258

V. EgyébráfordItãsok 5333 2974

VI. Fizetett, tizetendö hozam - -

VII. Tãrgyévi eredmény 77 539 249 005

Erste AzpkezeIö Zrt.

Budapest,2017.április24. 1138 Budapest1 Néplurdö u. 24-26,

LM
Erste

Erste Alapkezelö Zrt. 2 2016. december 31.
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Erste Megtakaritãsi Plusz Alapok Alapja

KIEGESZiTO MELLEKLET

2016. december 31.

Erste Aiapkezelö Zrt. 1 2016. december 31.



Erste Megtakaritási Plusz Alapok Alapja

1. Az Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja (tovãbbiakban: Alap) rövid bemutatãsa

Az Alap neve

Az Alap neve 2013. februãr 01-töl Magyar Posta Valogatoft Alapról Alpok Vilogatott Alapra rnödosult,
mely 2013. augusztus 05-vel a Felugyelet H-KE-1I1-450/2013. számO határozata alapján Erste
MegtakarItási Plusz Alapok Alapjára vâttozott.

Az Alap rövidItett elnevezése

Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja

Az Alap tIpusa, fajtãja

Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal (itján létrehozott, nyIltvegü értékpapIr befektetési
alap.

Felugyeleti nyitvántartásba vétel száma, kelte

Lajstromszám: 1111-224
PSZAF határozat szãma: E-I1I/ 110.526-1/2007.
PSZAF határozat kelte: 2007.jitnius 12.

Az Alap futamideje

Az Alap futamideje az Alap nyilvántartásba vételétöl (2007. j(inius 12-töl) határozatlan ideig terjed.

Befektetési jegyek elöãllItãsa

A befektetési jegyek alapcirnlete I ft. azaz Egy forint. A befektetési jegyek névreszOlöak és dematerializált
formãban kerOlnek elöállitásra, Igy fizikai kikérésükre nincs lehetoseg.

A portfolio lehetséges elemel

Az Alap befektetési politikája szerint eszközeit Iegalább 80%-os rnértékben kollektIv befektetési
értékpapIrokba fekteti, de idöszakonként ettöl eltérhet. Korlátozott mértékben lehetôseg van ktilönbözö
futamidejü es tIpus(i állatnpapIrok és egyéb hitetviszonyt rnegtestesItö értékpapIrok, részvények valarnint
pénzpiaci eszközök vãsárlására is. Az Alap fedezeti céllal szirmaztatott tigyleteket is köthet.

Az Alap befektetései között az Erste Nyiltvégi’i Rövid Kotvény Befektetési Alap, az Erste Nyiltvégü
Tökevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, az Erste Tökevédett Kamatoptirntirn NyIltvégQ Befektetési Alap, az
Erste Abszolüt Hozami Kotvény Alap és az Erste XL Kotvény Alap által kibocsátott befektetési jegyek
aránya rneghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-at.

Erste Alapkezelo Zrt. 2 2016. december 31.



Erste Megtakaritási Plusz Alapok Alapja

Alapkezelö

Erste Atapkezelö Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népfurdô u. 24-26.
Cegjegyzekszarna: 01-10-044157

Letétkezelö

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

Forgalmazó

Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Népftirdô u. 24-26.
Cegjegyzekszáma: 01-10-041373

Könyvvizsgãló

Az Alap eves jelentésének könyvvizsgálatárOl a kollektIv befektetési forinikról és kezelöikrôl, valarnint
egyes pénzUgyi tárgyti torvények módosItásãrOl szöló 2014. évi XVI. törvény XX. fejezete rendelkezik.

Az Alap konyvvizsgaloja: KPMG Hungária Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci (it 31.
Cégjegyzékszáma: 01-09-063183
MKVK nyilvãntartási szárn: 000202; PénzUgyi intézményi minôsItési szám: 1-000202/94
HitelesItö konyvvizsgálo neve: Rózsai Rezsö
LakcIme: 1022 Budapest, Felvinci (it 20.
MKVK tagsági szám: 005879; Pénzugyi intézmënyi minösItési szám: E005$79/2005

Az Alap képviseletére jogosult, az eves beszãmolót aláIró személyek

dr. Mesterházy Gyorgy Tibor
Erste Alapkezelo Zrt. igazgatósági tag, vezérigazgató
LakcIme: 1052 Budapest Bécsi utca 5. 1.em. 7.A.

Pázmány Balázs
Erste AlapkezelO Zrt. igazgatoságanak elnöke
LakcIrne: 1141 Budapest, Fischer Istvãn u. 103.

A könyviteli szolgãltatások körébe tartozö feladatok dllãtãsával megbIzott személy

Szén Mariann
LakcIme: 2112 Veresegyház, Margareta utca 29.
MKVK nyilvántartási szám: 190006

Erste Alapkezelö Zrt. 3 2016. december 3 1.



Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja

2. A számviteli politika fö vonásai

2.1. Konyvvezetësi ës beszániolási kotelezettség

Az Alap számviteli rendszerét a szárnvitelröl szöló 2000. évi C. törvény, valarnint a 215/2000.
Kormányrendelet elöIrásai alapján alakItottuk ki.
Az Alap konyveit, nyilvãntartãsait a kettôs konyvviteli rendszerre vonatkozó elöIrãsok szerint vezetjuk. Az
adatrogzItés és a tiyilvántartások vezetése során biztosItjuk az eszközokben, illetve forrásokban
bekövetkezett változások mérését és összesItését, továbbá biztosItjuk az eves beszámoló készItési
kotelezettség teljesItéséhez szukséges I nformâciókat.

Az Alap Uzleti eve megegyezik az adott naptári évvel.
A merleg fordulönapja: 2016. december 31.
A merlegkeszItes idöpontja: 201 7. január 3 1.

2.2. Ertékelési inödszerek

Az Alap eszközeit és kotelezeftségeit a kollektIv befektetési formákról és kezelöikröl, valamint egyes
pénzugyi tárgyü torvények mödosItásáröl szóló 2014. évi XVI. torvény, valarnint 215/2000. évi
kormányrendelet alapján kialakItott kezelési szabilyzatban foglalt értékelési szabãlyok szerint értékeljuk.

Even tüli lejáratra Iekötött betét: a mérlegben a befekteteft eszközök közöff, bekerülési értéken kerül
kimutatãsra, a banki számlakivonatokkal egyezö értéken.
Követelések: bekerUlési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkenteft, visszaIrással növelt osszegeben
kertitnek kimutatásra.
ErtékpapIrok: a merleg fordcilönapjãn érvényes piaci értéken kerulnek a mérlegbe, külön soron felttintetve
ezen eszközök beszerzési értékét és az - értékelés napjára meghatározott piaci érték és a beszerzési érték
kUlönbözetéböl adödó - értékelési ktilönbözet osszegét.
Az értékelési különbözet megbontásra kerül kamatokból, osztalékokból, valamint egyeb piaci értékItéletböl
adódó értékelési ktilönbözetre.
Az Alap portfoliójában szereplô értékpapIr készlet elszámolásánál, értékelésénél a FIFO módszert
alkalmazzuk.
Pénzeszközök: Iátra szóló betétben vagy even bettiui lejáratra lekötött betétben tartott Iikvid eszközök
értékét mutatjuk ki, a banki szárnlakivonatokkal egyezô értéken
AktIv idöbeli elhatárolãsok: Az aktIv idôbeli elhatárolásokon belül a pénzeszközökre idôarányosan járó
kamat osszegét a 215/2000. Korrnányrendetet elôIrásaitól eltérôen, élve a Szãmviteli törvény 4. §. (4)
bekezdésében biztosItott lehetöseggel — az Alap konyvvizsgálojanak egyetértëse metteft - nern számoljuk et
értékvesztésként. MeggyözödésUnk szerint ezen elszámolási mod biztosItja az idObeli elhatárolás, az
összemérés és a valOdiság elvének érvényestitését.
Szãrmazékos flgyletek: az Atap portfOliOjában levO származtatoft Ugylet fordulönapi értékelésekor az
Ugylet piaci értékének osszegét számoljuk el az értékelési különbözet tartalékãval szemben. Az értékelési
kUlönbözet osszegét minden értékelés alkalmával az itj piaci értékre egészItjuk ki az értékelési ktilönbözet
tartalékával szemben. Az értékelési ktilönbözetet az ugylet zárásakor az értékelési kUlönbözet tartalékával
szemben szUntetjUk meg.
Kötelezettsegek: szerzOdés szerinti értéken rnutatjuk ki a mérlegben
PasszIv idôbell elhatãrolãsok: bekertilési értéken mutatjuk ki a mérlegben
Kulfóldi pénzértékre szóló követelések, pénzeszközök és kötelezettsegek: a merleg fordulönapján
érvenyes MNB árfolyarnon kertilnek ërtékelésre a merlegben
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3. Merleghez kapcsolódó kiegészItések

3.1. Kovetelësek

Az Alapnak a mérleg fordulónapjãn értékpapIr eladásból (33.842 eft), és saját befektetési jegy eladásból
(1.5 15 eFt) származó követelése van.

3.2. ErtékpapIrok

Az értékpapIrok merlegsor a fordulönapon az Alap tutajdonában levô értékpapIrok bekerUlési értékét,
valamint ezen értékpapIroknak a merleg fordulónapján érvényes piaci értéke és a bekerülési értéke közöfti
kulönbozetét (értékelési kü Iönbözet) tartalmazza.

Fix kamatozásü kotvény

• . . . . NettO beszerzési Neftö piaci ErtékkOl. árf. Bruttó iiaci érték Ertékkfll.
Frtekpapir megnevezes Nevertek tUb) .

ertek (Ft) ertek (Ft) kul-bol (Ft) (Ft) kamathol (Ft)

Croatia05/30/22 700000 236085413 234610784 -1474629 239580106 4969322
Euroban denommalt

Osszesen 236085413 -1474629 239580106 4969322

Hazai nyIltvégu befektetési jegyek

adatok torintban

. . . . . Beszerzési rtékkfll. árf Fordulönapi piaci Ertékpapir
frtekpapir megnevezese Darabszam Piaci ertek (Ft)

ertek (Ft) kul.-bol (Ft) arf. deizaneme

AEGON Alfa Sziniiaztatott Befektetést
64 000 000 162 454 146 4 471 230 166 925 376 2.6082 HUE

Alap
ConcordeColumbus GIobális Ertékalapu

87000000 156309 19$ 9722298 166031 496 1.9084 HUF
Szarmaztatott Befektetesi Alap

Erste Abszol6t Hozam6 KOtvény Alap 970 000 000 I 35$ 154 2051 $2 392 795 1 440 547 000 1.4851 HUE

Erste Euro Ingatlan Alap $ 450 000 3 343 392 395 49 772 046 3 393 164 441 1.2911 EUR

Erste Euro PénzpiaciBefektetésiAlap 925926 322701 089 414 159: 323115247 1.1220 EUR

Erste KamatoptimumAlap 83495686 120000000 50097 120050097 1.4378 HUE

Erste Pénzpiaci Alap 34 326 073 77 374 435 5 355 77 379 790 2.254257 HUE

Osszesen 5 540 385 468 146 827 981 5 687 213 447
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KOIfOIdi nyiltvégii befe ktetés I jegyek

adatok forintban

. . . . . Ertekküi. árf Forduló napi piaci Ertékpapir
Ertekpapir megnevezes Darabszam Beszerzcsi ertek Piaci ertek

kul-bol arfolyam devizaneme

Allianz Discovery Europe Strategy 2 400 85 215 250 - 45 533 $5 169 717 114.10 EUR

BNY Mellon Global Real Return fund 300 000 122 466 614 -2 307 147 120 159 467 1.2878 HUF

ESPA Bond EuiergingMarkets
2100 III 198077 71 195 III 269271 170.36 EUR

Corporate VI’ EUR

GAM Star-GlobalRates-EURACC 35000 123270549 - 250 165 123020384 11.3011 EUR

MLIS-Marshall Wace Tops UCITS J 4000 174784 595 - 725 362 174 059 233 139.91 HUF
Fund

Morgan Stanley Investment Funds
14 133 663 072 - 1 205 $74 132 457 19$. 30.42 EUR

Diversified Alpha Plus Fund

SchroderlnternationalSelection fund
- 1500 50398489 50292 50448781: 108.1362 HUF

European Alpha Absolute Return

UBS (Irl) Investor Selection plc - Equity
4 000 132700 056 229 $92 132 929 94$ 106.85 EUR

Opportunity Long Short Fund

Osszesen 933696700 -4182702 929513999

Euro árfolyarna 2016. 12.30-an 311.02 HUF/EUR

Osszesen 6710167581 141170650 6856307552 4969322

2016.12.3I-tn zãrolt ertekpapIrok iillománya

Ertékpapir megnevezes Névérték

Erste AbszolOt HozarnO KOtveny Alap 400 000 000

3.3. Pénzeszkozök

Az Alap 2016. év végén nem rendelkezett pénzeszközökkel.

3.4. Szárrnaztatott ugyletek értékelési különbozete

A származtatott ugyletek értékelési különbözete merlegsor tartalma az alábbi ugyletekböl all:

Eszköz
.. . Fordulonapi

. Lejarat mennyiseg Kotesi arfolyam
fszkoz Kotes datum . . ugylet credmenyc

datuma (Devizaban HUF/EUR)

megállapitva)
(Ft)

fX forward eladãsi pozIció nyitása 2016.11.29 2017.02.08 200 000 31 1.64[ 77 486

fX forward eladásipozició nyitása 2016.11.21 2017.02.08 7 522 $74 309.70[- 11 674 752

FXforwardeladásipoziciö nyitása 2016.11.07 2017.02.0$ 5000000 306.82- 22 15452$

FX forward eladási poziciö nyitãsa 2016.09.05 2017.02.08 2 926 $74 310.37- 2 581 $$9

Osszescn 363336$3

Az ugyletek az Alap portfOliöjában levö eurOban denominált értékpapIrok ãrfotyamkockazatanak
mérséklését szolgalja.
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3.5. Saját tö’ke
3.5.1. Inthilö tö’ke

Az indulO töke merlegsor a mérteg fordulónapján forgatomban Iévö befektetési jegyek névértékét
tartalmazza (4.665.209 eFt), kUlön részletezve az év eleji induló töke névértékét (7.441.119 eft), valamint a
tárgyevben eladott, kibocsátott (153.627 eFt) és visszaváltott befektetési jegyek névértékét (2.929.537 eFt).

3.5.2. Tá’keváltozás
3.5.2.1. Befektetesijegyforgatrnazása soránfel,nerulo’ értékkulonbözetbö7 szárnazö tö’keváttozás

A befektetési jegy forgalmazása során felmerulô értékkUlönbözet a befektetési jegy eladásakor, illetve
visszaváltásakor keletkezö, a befektetési jegy árfolyamértéke és névértéke közötti kulönbözet. A tárgyévben
visszaváltott befektetési jegyek értékktilönbozetéböl eredö tökecsökkenés 1.277.162 eFt, az eladott
befektetési jegyek értékkUlönbözetéböl eredö tökenovekmény 69.069 eFt, mIg az elôzö évek befektetési jegy
forgalmábol szárrnazö értékkUtönbözet (tökenovekmény) 2.945.886 eFt.

3.5.2.2. TJkevdltozOs értékelësi küiönbozet iniatt

Az értékelési különbözet tartaléka a mérleg fordulönapján az Alap portföliöjában levö befektetési eszközök
értéketési kfllönbözetét mutatja. ErtékpapIrok értékeléséböl eredö értékelési kulönbözet 146.140 eft,
hatãridös Ugylet értékelésébôl eredô értékelési különbözet — 36.334 e Ft.

3.5.2.3. Tö’keváltozás az elö’zö’ üzleti ëvek és a tárgyév eredménye rniatt

Az elözO üzleti évek halmozott eredménye 85.464 eft nyereség. A tárgyév eredménye 249.005 eft nyereség.

3.6. Céltartalék
Az Alapnál a tárgyévben céltartalékot nern számoltunk el.

3. 7. Kotelezettségek

Az Alapnak hosszü lejárat(i kotelezettsége nincs.
A rövid 1ejáratt kotelezeftsegek mértegsor a szállItökkal szernbeni tartozásokat (4.116 eFt), a 2016. IV. névi

feltigyeleti dIjat (439 eFt), kUlönadó kotelezettseget (161 eFt), befektetési jegy visszaváltásából eredô
kotelezettséget (2.995 eFt) tartatmazza.

3.8. FasszIv id6beli elhatárolások
PasszIv idöbeli elhatárolásként mcitatjuk ki a 2016. évi audit dIj nem számlázott osszegét (343 eFt).
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4. Eredménykimutatãssal kapcsolatos kiegészItések

Az Alap 2016. éi bevételei
adatok ezer forintban

.. Ebböl pénzügyileg realizált
Megnevezes Osszes bewtel

bewtel

Pénzügyi mflveletek bevétete összesen 563 195 563 195

- Kamatbevétel pénzintézettôl 902 902
- ErtékpapIrok kamatbevétele 287 040 287 040
- ErtékpapIrok árfolyamnyeresége 9 103 9 103
- Realizált deviza arfolyamnyereseg 7 420 7 420
- Hatãridôs müveletek nyeresége 258 730 258 730

Fgyébbevételek - -

-Egyébbevétel - -

Az Alap 2016. évi költségei, ráfordItásai
adatok ezer forintban

, Osszes koltség, EbböI pénzügyileg realizãlt
Meg nevezes . ..

raforditas koitsegek, raforditasok

Pénzügyi müveletek rãfordItãsa összesen 256 958 256 958

- Pénzintézetnek fizetett kamat - -

- ErtékpapIrok kamatveszlesége 98 873 98 873
- ErtékpapIrok ãrfolyamvesztesége 1 270 1 270
- Realizált deviza ãrfolyamveszteség 1 1 554 11 554
- Határidös mflveletekvesztesége 145 261 145 261

Mflködési költségek 6sszesen 54 258 49 798

-Alapkezelöidij 5992 5557
-Letétkezeloidij 13583 12596
- Bank és nyorntatvány koltség 8 8
- Konyvvizsgálói dj 572 -

-MegbIzásid 103 103
-ForgalmazñsidIj 33957 31491
-Eljárásidij 43 43

Fgyéb ráfordItás 6sszesen 2 974 2 374

- FelUgyeleti dj 1 994 1 555
-Különadó 980 819
- Egyéb ráfordItás - -

Az Alapflzleti eredménye 249 005
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5. Cash-flow kimutatás

adatok ezer forint1in

Sorszãm A tétel megnevezése 2015.12.31 2016.12.31

I I. Szoktsos tevékenysegböl származô pénzeszköz-vãltozãs - 192 705 II 657

2 1.Tirgyévieredmëny(kapotthozamoknélkul)± - 88041 59936

3 2. Elszámolt amortizAciO + - -

4 3. Elszimolt értékvesztés és visszaIrás ± - -

5 4. ElszámoltdrtdkelésikfllönbUzet±
- 60 181 - 18200

6 5. Céltartalékképz.es és felhasználãs kulönbozete ± - -

7 6. Ertékpapir befektetések értékesitésének, bevãltisának eredménye ± -
- 7 833

8 7. Befektetett eszkozokállományvãltozása±
- -

9 8. forgóeszkozok állományváltozasa ± 9 329 - 33 479

10 9. Rövid Iejirat6 kotelezettesgekã]]omanyvaltozisa± 4374 - 10 164

11 10. Hosszü lejãratU kote1ezettsëgeka1lomãnyvã1tozása - -

12 11. Aktiv idöbeli elhatirolãsok ãllomanyváltozAsa ± - -

13 12. Passziv idöbelielhatárolisokáltományváttozãsa± 256 - 180

14 13. Számztatott ugyletekértekelési kulönbozetének vãltozisa - 58 442 21 577

15 II. Befektetési tevekenységböl szãrmazó nzeszköz-Utozãs I $52 755 3 972 345

16 14.rtëkpapirokbeszerzese-
- 21065671 - 14928390

17 15. Ertékpapirok eladása, beváltása + 22 752 846 18 711 666

18 16. Kapott hozamok + 165 580 189 069

19 III. Pénzügyi muwletekböl szãrmazô pénzeszköz-Itozãs - 1 660 049 - 3 984 003

20 17. Befektetesijegy kibocsátãs + 3 977 900 222 696

21 18. Befektetési jegy kibocsátis sorãn kapott apport - - -

22 19. Befektetési jegy visszavãsárlása - - 5 637 949 - 4 206 699

23 20. Befektetésijegyekután ftzetett hozamok- - -

24 21. Hitel, illetve kölcson felvétele + - -

25 22. Hitel, illetve kOlcson torlesztése - - -

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

27 IV. Pénzeszköz változás I -
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6. Portfólió jelentés értékpapIralapra

Alapadalok:

Alap neve Erste Megtakaritãs i Plusz Alapok Aiapja
Lajstronzâns: 1111-224

Alapkezeiö neve: Eiste Alapkezeiö Zrt
Letëtkezeiö neve: Erste Bank Hungary Zn.
NEE szñmitis tipusa: Targynapi eszkozénlék Tárgy +1 napon készul

Targynapi eszkozaiIoniny

Targynapi árfolyamadatok

Tãrgynapi befekietés ijegy forgaimi adatok feihasznilásával

Targynap (T): 2016. 12.31

Saját töke: 6 847 598 274

Egy jegyre jute NEE: 1.4678

Darabsnt 4665209165

A tdrgvnapi nettd eszkozérlék meghatdrozdsa:

A teljes

1. KOTELEZETTSEGEK Osszeg/Enték portföliö

arãnyában(%)

I/I HiteIáiIonny (Osszes): Hitelezö I futamidö - 0.00%

0.00%

1/2. Egyeb kOteiezettsegek(osszes): 7 800665 0.11%
Aiapkezetöi d!J miatt 421 197 0.01%

Letétkezeiöi djj miatt 954 713 0.01%

Bizantnyosi dij miatt 0.00%

Forgaini ktg. miatt 2 386 782 0.03%

feiUgyeIetidjmiatt 436586 0.01%

Kenyvvizsgálatidijniatt 448770 0.01%

KuiUnadö miatt 157 951 0.00%

Reklám ktg. miatt
- 0.00%

Koltsegkent eiszármlt egyeb tétel miatt
- 0.00%

Egyëb - nern koitség alapC - koteiezettsëg 2 994 666 0.04%

1/3. Céltartalékok fOsszes):
- 0.00%

- 0.00%

1/4. Passziv idöbelielhatárolások(osszes):
- 0.00%

- 0.00%
Kotelezettsegek összesen: 7800665 0.11%

A teijes

II. ESZKOZOK Osszeg/Erlek portföliö

arányaban(%)

lilt. Foiyöszâmia, keszpenz(osszes): 4 0.00%

EmteBankZn.HUF 4 0.00%
11/2. Egyëb kOvetelés (összes): 1 514 897 0.02%

Eladott saját befektetési jegy elienéntéke I 514 897 0.02%

11/3. Lekotott bankbetétek (osszes): ]pank Futamidö - 0.00%
11/3.1. Max 3 he iekotés0 (Osszes):

- 0.00%
0.00%

11/3.2 3 hönapnát hossnsbb iekotésü (osszes):
- 0.00%
- 0.00%

11/4 Ertékpapirok(Csszes): I Megn. Devizanem Névérték 6890311 662 100.62%
11/4.1 Allampapirok(osszes): 239557028 3.50%
11/4.1.1 KUtvények (osszes):

- 0.00%

I I - 0.00%
11/4.1.2. Kincstãrjegyek (osszes):

- 0.00%

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

- 0.00%

I - 0.00%
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11/4.1.4. KulRtldi állampapirok (Osszes): 239 557 02$ 3.50%
Croatia 05/30/22 I I 700 000 239 557 028 3.50%

11/4.2. Gaziiilkodöi és egyeb hitelviszonyt megtestesitö ép.:
- 0.00%

11/4.2.1. TOzsdére bevezetett (Osszes):
- 0.00%

- 0.00%
11/4.2.2. KulfOldi kotvények (osszes): Darabszâm - 0.00%

I I 0.00%
11/4.2.3. Tödén kfvuli (osszes):

- 0.00%

I ] - 0.00%
1114.3. Részvények(osszes):

- 0.00%
11/4.3.1. Tödére bevezetett (Osszes):

- 0.00%

I J___ - 0.00%
11/4.3.2. KOIfOldi részvények (Osszes):

- 0.00%

I - 0.00%
11/4.3.3. Tözsdén kIvUli(osszes):

- 0.00%

I - 0.00%
11/4.4. Jelzáloglevelek(osszes):

- 0.00%
11/4.4. 1. Tözsdére bevezetett (osszes):

- 0.00%

I - 0.00%
11/4.4.2. Tözsdén kivuli(Osszes):

- 0.00%

I - 0.00%
11/4.5. Befektetés ijegyek (Osszes): 6 650 754 634 97.13%
11/4.5.1. Tözsdére bevezetett (Osszes):

- 0.00%

- 0.00%
11/4.5.2. Tödén klvuli(osszes): Darabsim 6650754634 97.13%

AEGON Alfa Számztatott Befektetési Alap HUF 64000000 166 812 28$ 2.44%
AllianzDiscovery Europe Strategy EUR 2400 85 169717 1.24%
BNYMeIIon Global Real Return Fund EUR 300000 120 159467 1.75%
Concorde Columbus Globälis EllékalapO Szimiaztatott Befektetési HUF $7000000 t65 532 $12 2.42%
Erste AbszolOt Hozamü Kotvény Alap HUF 970000 000 I 440 547 000 21.04%
Erste Euro Ingatlan Alap EUR $450000 3 393 164 441 49.55%
Erste Euro Pénzpiaci Befektetési Alap FUR 925 926 323 115 247 4.72%
Erste KaimtoptimumAlap FIUF $3 495 686 120 050 097 1.75%
Erste Pénzpiaci Alap HUF 34 326 073 77 379 790 1.13%
ESPA Bond Emerging Markets Corporate VT EUR EUR 2 100 III 269 271 1.62%
GAM Star-Global Rates-EUR ACC EUR 35 000 123 432 952 l.$0%
MLIS-Marshall Wace TOPS UCITS Fund EUR 4000 174 320 490 2.55%
Morgan Stanley Investment Funds Diversified Alpha Plus Fund EUR 14000 132 457 19$ 1.93%
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute FUR 1 500 50 521 653 0.74%
UBS (Irl) Investor Selection plc - Equity Opportunity Long Short F FUR 4 000 132979711 1.94%
YOU INVEST Kiegyensülyozott Alapok Alapja HUF 25000 000 33 842 500 0.49%

11/4.6. Kárpotlásijegy (Osszes):
- 0.00%
- 0.00%

Il/S. Snmztatott ugyletek (Osszes):
- 36 427 624 -0.53%

11/5.1. forward ugyletek(osszes):
- 36427624 -0.53%

fX forward eladási pozició EURHUF
- 2599500 -0.04%

fX forward eladási pozIciö EURHUF
- 22 184 436 -0.32%

fX forward eladási poziciö EURHUF
- II 719 96$ -0.17%

FX forward eladás I pozició EURHUF 76 280 0.00%
11/5.2. Opciök(Osszes):

- 0.00%

I - 0.00%
11/6. Aktiv idöbeli elhatárolások (flsszes):

- 0.00%

I - 0.00%
EszkOzOk osszesen: 6 $55 39$ 939 100.11%
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7. Vagyoni és pénzfigyi helyzet értékelése

adatok ezer forintban

Mutatö
SzãmItás mödja Erték Aránv2OI6.12.31.megnczese

sajáttöke 6847277Tokestruktura (1.) 99.88%
forrasok 6855331

Tökestruktüra (11)
idegen töke 8054

0.12%
forrasok 6855331

Likviditás
forgOeszkozok 6 891 665

89374.47%
rövid lejátatü kotelezettség 7711

Bevëtelarányos eredmény 249 005
44.21%eredmeny bevételek 563 195

8. fgyéb kiegészItesek

Az Alap a târgyév során nem vett fel hitelt, nern vállalt kezesseget, nern kapott garanciát, továbbá nern adott,
illetve nem kapott Ovadékot, fedezetet.
Az Alapnak j övöben I kotelezettsege n incs.

Az Alap futamideje során nem fizet hozarnot, a befektetésein elért nyereséget ñjra befekteti. A hozam a
befektetési jegyek nettó eszközértékének emelkedésén keresztül mérhetö. Az Alapkezelo folyamatos napi
neftó eszközértéken torténö visszavásárlási kotelezeftseg vállalásával biztosItja a befektetök szárnãra, hogy
befektetési jegyeik vagy egy részük visszaváltásával tetszöleges idöpontban hozzájussanak a feihalmozoft
hozamhoz.

FelhIvjuk a befektetök figyelmét, bogy a jelentésben szereplö mültbeli teljesItrnények, hozarnok nem
jelentenek garanciát az Alapjoväbeni teljesItrnënyére, hozamára.

Erste Akeze1ö Zrt.

Budapest, 2017. április 24. 1138 Budapest, Népfurdö u. 24-26

Erst A1aze1O Zrt.
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1. A gazdasãgi folyamatok rövid áttekintése, az Alap befcktetési politikájãra ható tényczök

2016. 1. negyedév

A 2016-os év elsö negyedévënek nyitó és zãrö adatait összevetve sok index esetében azt tapasztalhatjuk, hogy a
negyedév sorãn osszessëgeben inkább negativ irãnyi, de csak kismértékQ elmozdulás volt látható. Azonban ez a fajta
osszegzes meglehetosen csalöka, hiszen a részletes adatokat vizsgálva mar Iáthatóvá válik, hogy februir kozepéig a
tökepiacok jelentös esést szenvedtek el, majd ezt követöen jöft csak a felgyögyulisuk, amely tobb esetben pozitivvá
változtatta a negyedeves szintti index elmozdulãsokat. A legjelentösebb tengerentüli reszvényindexek is a negyedev
során vegyes irãnyba vãltoztak (S&P500: +0,77%, DJIA: +1,49%, Nasdaq Comp.: mfnusz 2,75%). Az eurOpai fejlett
piaci indexek azonban az amerikai mutatóknãl ãltalában gyengebben teijesitettek. A német DAX 7,24%-kal csökkent és
az itfogo eurOpai index a DJEU5O is 8,04%-kal gyengult. 2016 elsö negyedéveben a tavalyi évben remek teljesItményt
nytjtö magyar flUX index tovibbra is jOl szerepelt és 10,58%-kal emelkedett, mely Igy a 2015-os tObb mint 40%-os
tetjesitményével egyuft mar egy nagyon impressziv emelkedést tudhat maga mOgOtt. A nyersanyag ãrak magãra
talilãsával párhuzamosan a fejiödO piacok teljesitményét reprezentálO MSCI Emerging index is erOsodOtt (QI:
+5,37%). A jennek a doJlárral szembeni erösOdése (6,36%) viszont a japan Nikkei225 tözsdeindex gyengulésével (-
lI,95%)jãrt egyutt.

Az eurOpai es az amerikai részvénypiacoktol eltéröen az állampapIrokat folyamatosan keresték a befektetök. Azzal
párhuzamosan, ahogyan év elejétöl a FED-töl várt idei kamatemelések szãma az eredetileg vart négy kamatemelésröl
fokozatosan IecsOkkent, az amerikai 10 eves államkotvények hozama is kozel fél szãzalëkkal mérséklödOtt, melynek
eredményeként a márciust 1,78%-on zãrták. Az eurOpai allampapir hozamok az ECB allampapir-vasarlasanak hatãsãra
szintén csOkkentek. Ennek eredmenyeként a német 10 eves ãllampapir hozam a negyedev végére mar csak 0,16%-on
alit (Qi vãlt.: -0,47 százaiékpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,24%-ra (Qi valt.: -0,36 szazalékpont) esett. A
nemzetkOzi kOtvénypiaci optimizmusnak megfelelöen a magyar allampapirok esetében is csokkentek a hozarnok,
melynek eredményeként a magyar kotvényindexek 3% fOlOtti negyedeves teijesitményt nyOjtottak.

Az arupiacokon az elmült negyedév soran azt láthattuk, hogy az év eleji mélypont után a negyedev vegére az olaj ára a
tavalyi zárOértéke fOIé kapaszkodott és a mãrciust mar a 40 dolláros szint kOzelében zarta, mely a brent esetében
6,78%-os, mIg a crude esetében 2,89%-os negyedeves emelkedést jelentett. Az arany ara a negyedév sorin szintén
emeikedett (1233 usdluncia, plusz 16%-os negyedéves elmozdulás). A vizsgalt idOszakban a föbb devizaparok esetében
a dollar és ajapãn jen gyengult, igy az EURUSD 1,14-en (3,5%-os gyengules), mIg az USDJPY 112,5-en (6,3%-os
gyengules) zárt. A forint az euróval szemben nem mutatoft jelentös negyedeves elmozdulást, és marcius 3 1 -en 3 14, 16-
es szinten alit.

A negyedév soran a fejlett piaci és a hazai allampapIr piacok szempontjabot is meghatározO volt a fej left jegybankok
várakozásaiban, illetve monetaris kondIciöiban tOrténO valtozasok. Március elején az euröpai jegybank tovább lazitotta
az addig is meglehetosen laza monetaris kondIciöit. 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, hogy a havi kotveny-visszavasarlasra forditoft osszeget felemelte 60 miiliard
euróról 80 milliard eurOra. Ez - tekintettel a visszavasarlasi program jovO marciusra tervezett kifutasara - az Osszesen
visszavasarolt kotvenyek volumenét +240 milliard eurOval megnovelte. Azonban azt is figyelembe véve, hogy az ECB
egy-egy kotvénysorozatbOl csak korlatozott mértékben visãrolhat, ez a lépés mar Onmagaban azt eredmenyezhette
volna, bogy az európai jegybank a program végére beleOtkozhet a fenti sorozatonkénti visszavasarlasi limitbe, igy
részben ennek elkerulése vegett, a visszavasarlasi programot kiterjesztefte ajö minOsitésO vallalati kotvényekre is, mely
üjabb 900-1000 milliard eurôval bOvitette a visszavasarlassal potencialisan érinteft ertekpapIrok korét. A fenti lépések
meg kiegészItésre kerultek a TLTRO program feltételeinek jüniusi megvaltoztatasaval, melynek eredményeképp azok
az európai bankok, akik vallaijak, hogy a hitelvolumenOket 2,5%-kal megnovelik az ECB 0/N betéti kamatan 4 eves
futamidejü jegybanki forrashozjuthatnak.

Mindekozben az amerikai kamatemelési varakozasok is Osszeomlottak, hiszen 2015 végen a FED altal kommunikált 4
emelëssel szemben marcius végére mar az amerikai jegybank sem vãrt 2016-ra 2 emelésnél tobbet, mIg a piaci
varakozasok pedig meg ettöl is elmaradtak. A fenti események hatására a dollar is gyengulni kezdett. Ez a tarnogato
nemzetkozi monetaris kornyezet, - tovabba az MNB marciusi infliciOsjelentésében szereplO 2016 tekintetében 0,3%-os
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eves at]agos infiációt jOsolö elörejelzës - a magyar jegybank szãmãra is lehetövë tette egy kamatcsokkentési cikius
tijbOli beinditásãt.

2016. 11. negyedév

A 2016-os év második negyedévëben a tökepiaci indexek esetében ãltalában nagy volatilitás mellett osszessegeben
csak kismértékü, vegyes irányi’i elmozdulást láthattunk. A legjelentösebb tengerentüli részvényindexek is oldalaztak,
Igy az S&P500, a DJJA 1-2 százalék közotti mértékben erösodött, mIg a Nasdaq Composite fél százalékkal
mérseklodott. Az europai fejlett piaci indexek a Brexit jelentette piaci bizonytalansag miatt az amerikai mutatOknál
gyengëbb teijesitményt mutattak. A német DAX és az átfogo európai index a DJEU5O is 2-5 százalôk közotti
mértékben esett. 2016 elsö negyedéveben és a tavalyi évben is remek teljesItményt nyüjtO magyar BUX index
oldalazásra vãltott és a mãsodik negyedévben fél szãzalékkal csokkent. A fejlett piaci oldalazáshoz hasonlóan a fejlödö
piacok teljesItmënyét reprezentálö MSCI Emerging index a vizsgãlt idöszakban is kismértëkben gyengult (-0,32%). A
jell a dollárral szemben $%-kal erösodött, mig a japan Nikkei225 tözsdeindex hasonló mërtékben (7 szizalékkat)
csokkent.

Az eurOpai és az amerikai részvénypiacoktól eltéröen az állampapIrokat - a Brexitet kovetö elbizonytalanodas nyoman -

inkãbb vették a befektetök. A FED-tot ev elején idénre vãrt négy kamatemelési dontés számának fokozatos
csokkenésével pãrhuzamosan a második negyedëvben az amerikai 10 eves allamkotvények hozama is 0,3 szãzalékkal
mérséktOdott, melynek eredményeként a kotvények a jOniust 1,48%-os hozammal zãrták. Az európai állampapIr
hozamok az ECB illampapIr-vãsárlasanak hatisãra az ëv során szintén csokkentek, mely a Brexit miatti aggodalmak
miatt a félév végén üjabb Ienduletet kapott. Ennek eredményeként a német 10 eves állampapir hozam a negyedév
végére mar csak mInusz 0,13%-ra, mig az olasz 10 eves hozam 1,28%-ra esett. A nemzetkozi kotvénypiaci
likviditasbosegnek megfelelOen az idei ev során osszessegében a magyar allampapIrok esetében is csokkentek a
hozamok, melynek eredményekent a magyar kotvënyindexek 3% filotti teljesItmenyt nyüjtottak, azonban a misodik
negyedevben - a Brexit fenyegetettseg miatt is - fokozOdO befektetOi bizonytalansag miatt fél szãzalék kOrUhi
csokkenést tudtak csak felmutatni.

Az ãrupiacokon az elmült idöszakban azt láthattuk, hogy az év eleji mélypont után az olaj ãra a tavalyi zárO értéke fO1é
kapaszkodoft és a negyedevet mar az 50 dolláros szint kozelében zarta, mely a brent ës a crude esetében is 30% köruli
eves emelkedést jelentett. Az arany ára az elmült hOnapokban osszessegében tovibb erOsodott, és eves szinten jInius
végéig igy 25% koruli emelkedést tudhat magãénak.

A deviza-arfolyamokat vizsgálva láthatö, hogy a második negyedévben a dollar az eurOhoz képest kissé (2%-os
mértékben) erOsödött, Igy a félévet az EURUSD 1,11-en zárta. A masodik negyedevben a forint az eurOval szemben
kissé gyengult, ésjOnius 30-an 316,16-as szinten alit.

A negyedev során a Fitch Ratings-net megtortént Magyarorszag befektetési kategoriába sorolása. A fetminösItésunket
az indokoihatta, hogy a csokkenO novekedési kiiãtãsok ellenére tovãbbra is tarthatO a koltsëgvetés, az Erste-EBRD
Ozlet megkotésével megtortént a bankrendszerrel való kiegyezés, az illamadöság trendje GDP aranyosan csokkenö,
tovabba a svajci frank hitelek kivezetésével csokkent kUlsö sérUlékenység azt eredmenyezte, hogy a magyar állampapir
befektetések kockizata a korabbiakhoz képest számoftevOen csokkent.

Ha az európai fejlemenyeket is megnézzuk, ügy ajünius 23-an tartott, az EU tagsig fetulvizsgalatat kezdeményezO brit
népszavazás Iehetett a negyedév egyik legnagyobb hataso hIre. A brit szavazök 72%-os részvétet melleft 48,1-51,9%-os
megoszlássat elutasItották az uniOs tagságuk fenntartasat. Altalanossagban az volt tapasztalhatö, hogy a kilépés mellett
az idOsebb, nem varosban lakO angol allampolgarok szavaztak, mIg a skötok vagy az északIrek onmagukban az EU-ban
maradas melleft voksoltak. A szavazãst követOen a briteknek 2 év all rendelkezésükre, bogy az Európai UniOval vatö
gazdasagi, jogi és pénzugyi kapcsolataikat iijratargyaljak.

2016. lii. negyedév

A 2016-os év harmadik negyedevében a tokepiacokon altalaban az arfolyamok pozitIv irányü, de csak kisebb mértékfl,
10% alafti emelkedését tapasztalhaftuk. A negyedév soran a legjelentOsebb tengerentOli részvényindexek is - bar eltérO
mértékben, de egységesen - emelkedtek (S&P500: +3,31%, DJIA: +2,11%, Nasdaq Comp.: +9,69%). Az eurOpai fejleft
piaci indexek hasontóan az amerikai mutatókhoz szintén jöl teijesitettek. A nëmet DAX 8,58%-kal erOsodöft és az
atfogo eurOpai index a DJEU5O is 4,80%-kal emelkedeft. 2016 harmadik negyedevében a tavalyi évben és idén is
remek teljesItmenyt nyOjtO magyar BUX index továbbra is jOl szerepelt és 5,08%-kal növekedeft, mely Igy a 2015-os
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tobb mint 40%-os teljesItményével egyUtt az idei több mint 15%-os erösödëse után, mar egy nagyon impresszIv
emelkedést tudhat maga mogott. A nyersanyagarak a jt’iliusi gyengelkedésUket augusztusban és szeptemberben
Iedolgoztak és a negyedévet kvizi nullszaldöban (Brent: +0,5%, Crude: -0,6%) zártãk. A befektetöi kockázati étvágy
erösödésével pãrhttzamosan a fejlödö piacok is magukra találtak és a fejlödö piacok teljesitményét reprezentálö MSCI
Emerging index is erösödott (+$,32%), miközben az arany stagnált (minusz 0,36%). A negyedév során ajen a dollárral
szemben kismértëkben erösodott (1,83%), ami meg nem rontotta el a tözsdei befektetök hangulatat és Igy a japan
Nikkei225 täzsdeindex is emelkedett (+5,61%).

Az europai es az amerikai részvénypiacoktól eltéröen a fejlett piaci allampapIr hozamok - a koräbban mar kialakult
alacsony szintjeikröl — csak csekely mértékben változtak a negyedev folyaman, bar az amerikai 10 eves
ãllamkotvények hozama szeptember 30-an 1,60%-on alit, ami 0,11 szãzalékpontos emelkedés a félév vegi szinthez
képest. Az eurOpai allampapir hozamok az ECB folyamatos ãllampapIr-vásãrlásinak hatására viszont szinten maradtak
vagy minimális mértékben meg tovább csökkentek. Ennek eredményekent a német 10 eves ãllampapIr hozam a
negyedëv végére minusz 0,05%-on alit (Q3 vãlt.: 0,00 szãzalékpont), mig az oiasz 10 eves hozam 1,19%-re (Q3 vãit.: -
0,09 százalékpont) mérsékiödöft. Az alacsony fejlett piaci hozamkomyezet miatt a relatIve meg ,,magas” hozama
magyar ãllampapIrok jól teljesItettek es a magyar kotvényindexek 2,3-2,5% közötti negyedeves teijesitményt
nyüjtottak. A forint az euröval szemben több mint 2%-kal erösodott és szeptember 30-an 309,15-os szinten alit.

2016. IV. negyedév

A 2016-os év utoisó negyedeveben a tökepiacokon ältalãban az arfolyamok pozitIv irãnyü elmozdulasat
tapasztalhattuk. A negyedev sorãn a legjelentosebb tengerentili reszvényindexek is - bar eltérö mértékben, de
egysegesen - emeikedtek (S&P500: +3,25%, DJtA: +7,94%, Nasdaq Comp.: + 1,34%). Az euröpai fej left piaci indexek
az amerikai mutatóknal meg erOsebb negyedevet tudhatnak maguk mOgOft. A német DAX 9,23%-kal erösodOtt és az
átfogO eurôpai index a DJEU5O is 9,60%-kal emelkedett. 2016 negyedik negyedeveben a tavalyi évben es idén is remek
tetjesItrnényt nytijtö magyar BUX index tovãbbra is jöl szerepett és 12,57%-kal nOvekedett, mely a 2015-Os tobb mint
40%-os emeikedése utãn idén is 34%-kal erOsOdOtt es igy egy meglehetosen impressziv kétéves emelkedést tudhat
maga mOgOft. Az olaj ára a negyedik negyedevben 10% ffiiotti mértékben emelkedett, melynek hatãsãra a Brent és a
Crude is 55 dollar komyekén, az eves csOcsuk kOzelében zárt. A negyedik negyedévben a fejiOdö piacok teijesitettek
gyengebben és a szektor teljesItményet reprezentalo MSCI Emerging index kOzel 5%-kal csOkkent, mikOzben az arany
jelentOsen, 10% fOlOtti mértékben vesztett az értékéböl. A negyedév soran a jen a dollarral szemben gyengult (-
15,25%), ami ajapan Nikkei225 tözsdeindex hasonlO mértëkfl erösOdésével (+16,20%)járt egyutt.

Az eurOpai és az amerikai reszvenypiacoktOl eltérOen a fejieft piaci allampapIr hozamok - a korabban mar kialakuit
alacsony szintjeikrOl - viszonyiag jelentös mértékben emeikedtek a negyedev folyaman. Az amerikai 10 eves
allamkotvenyek hozama december végén 2,44%-on alit, ami 0,$4 szazalekpontos novekedés a szeptember vegi szinthez
kepest. Az amerikai hozamok jelentös megemeikedesenek nagyobb része az ij amerikai elnok megvaiasztasa utan
kdvetkezett be. Az európai aliampapIr hozamok az ECB folyamatos ailampapir-vasariasai elienére szintén emeikedtek.
Ennek eredmenyekent a német 10 eves iliampapir hozam a negyedev végére 0,21%-on alit (Q4 valt.: +0,34
szazaiekpont), mig az oiasz 10 eves hozam I ,82%-ra (Q4 valt.: +0,63 szazalekpont) emelkedeft. Azonban meg ezen a
korabbinal magasabb hozamszintek mellett is nehéz azt elkepzelni, hogy azok a befektetOk, akik a 10 eves német (vagy
akar oiasz) ailamkotvenyeket most megvasaroijak és azt a futamidO végéig megtartjak, reaiizálhatnak-e barmifele
realbozamot az ECB 2%-os inflacios célja melleft. Az alacsony fejlett-piaci hozamkornyezet miaft a relative meg
,.magas” hozamO magyar aliampapIrok vegyes teljesItményt nyiijtoftak - a hozamgorbe eleje esett, mIg a vege
emelkedett, vagyis a gorbe meredekebbé valt — amely a magyar kotvenyindexek 0,7% körüli negyedeves emeikedését
okozta. A forint az euróval szemben kevesebb, mint 1%-kal gyengUit és az évet az EURHUF kurzus 311,69-en zãrta.

November 8-an az amerikai elnokvaiasztason nyert a tokepiacok szempontjabol eiOzetesen komoly fenntartasokkal
kezelt jetolt, majd a december 4-en tartoft olasz és az osztrik nepszavazast megelozoen a referendumok varhato
kimenetele borzoita a portfOlio managerek idegeit. Az azonban megfigyelhetO, bogy az esemënyek bekovetkeztét
kOvetOen, meg negatIv kimenetel esetén is csak meglehetOsen mérsékelt volt azok tOkepiaci hatasa. Trump
megvalasztasara adott negativ reszvenypiaci reakciO csak egy napig tartoft, akarcsak az olasz kormanyfo lemondasat
eredményezO referendum (devizapiaci) hatása. A kotvenypiacokra gyakoroit hatis ugyan nagyobb volt, de a hozamok
emeikedése ezidáig az USA-ban is 1%-on belul maradt.

A fentiekben emtitett konkrét eseteken tülmenOen altaianossagban is elmondhatO, hogy az elrnOlt idOszakban a
viiagpoiitikaban torténtek olyan valtozasok, melyek meg io évvel ezeiOtt is nagy valOszInüsegge) eros hatast
gyakoroitak volna a tOkepiacokra, most azonban ezek hatasa csak kismértékü és ráadásui aitalaban csak atmeneti
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jellegfl. A konkrët - a rëgiOnkat ërintö - esemënyek közul eleg csak az orosz-ukrãn hãborñs konfliktusra, vagy a török
puccskisérletet követö torOk-orosz egymásra talá]ásra illetve Torokország nyugati hatalmaktól történO e1fordu1sira
gondolni, de ide tartozik az üj amerikai elnök NATO védelem korlatossagaval kapcsolatos állásfoglalása vagy a Brexit
Is.

A politikai oldatrOl jövö fenyegetettségekre a piacok láthatöan nem tudnak reagãlni és ezek a kockázatok az
árfolyamokban nem jelennek meg. Ennek az az oka, bogy a nagy jegybankok monetáris IazItása eredmenyeként az
intézményi befektetök és a bankok ,,fuldokolnak” a likviditãsban és Igy minden korrekciót vãsirlãsra hasznãlnak fel.
Ugy tflnik, hogy a jegybankok által a rendszerbe pumpált pluszlikviditás Ieradirozta a várhatö hozamok
eloszlásfiiggvenyenek negatIv kimenetelü végét, es igy tünik mintha eliminãlta volna a befektetök vesztesegektol való
félelmét. Azonban mivel a befektetöi hozamvadászat kiváltö oka a taza jegybanki politika, igy annak esetleges
szigorodása vagy csak egy szigorodasra szãmItO befektetöi hangulatváltozis is gyors befektetöi paradigmaváltast és
hirtelen visszarendezödést eredményezhet a tokepiacokon.

Ha az amerikai rnonetãris politika elmült negyedeves, illetve várható jövöbeli váttozãsát vizsgaljuk, iigy meg kell
emlitenunk a FED decemberi 25 bázispontos kamatemelését, melynek eredmenyeként az amerikai alapkamat 0,75%-ra
emelkedett. A piacokat a kamatemelés ténye nem lepte meg, hiszen az elözetes virakozisok szerint a piaci szereplok
szinte 100%-os valöszInüseggel emelésre számitottak.

Ha az európai monetáris politika vãltozisait is megnézzuk, ügy azt lãthatjuk, hogy az ECB december 8-an dontött a
kotvényvãsãrlisi programjanak folytatãsãrol. Ennek keretében ãprilistOl további 9 hónapra meghosszabbitofta a
programot, bar a kotvenyvãsãrlisok márciusig havi 80 milliárd eurOs osszegét aprilistöl havi 60 milliãrd eurOra
csökkentette. A döntés kovetkeztében az idei évben az ECB tovãbbi 540 milliãrd euro keresletet teremt az európai
allampapIrok, illetve a befektetési kategOrias vállalati kotvények irint. Az ECB azt is bejelentefte, hogy ezentül a
vãsirlisainál az Overnight betéti kamat (mInusz 0,4%) nem jelent vãsãrlisi limitet. Eddig az ECB az 0/N betéti kamat
alatti hozam mellett nem vãsirolhatott kOtvenyeket, azonban ez korlit ajövOben mar nem él.

2. Az Alapkezelô müködésében bekövetkezett vãltozások

Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Group Bank AG 100%-os kOzvetett tulajdonãban ãllO tarsasaga, mely
stratégiai irãnyitãsi feladatai mellett biztositja az alap-, es vagyonkezelési uzletág infrastruktürãját.

A Társaságnãl sem az irányitási struktürãban sem a tevékenysegi korében jelentös változás nem kovetkezett be az idei
év sorãn. A Társaság 2014. jiilius 21-en a Kbftv. 203.-inak (I) bekezdése alapjin nyilatkozatott tett, hogy a
Befektetési AlapkezelO a Kbftv. rendelkezéseinek minden tekintetben megfelet.

2016. március 7-ével a Társaság kizárOlagos tulajdonosának (EAM) szekhelye A-I 100 Vienna, Belvedere 1. Ausztriára
vãltozott. 2016. jOnius 13-an a Társasag tulajdonosa (EAM) és a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
(RINGTURM) i’igy hatãroztak, hogy a Ringturm Alapkezelot beolvasztják az EAM-be. A Ringturmnak tulajdonosa
volt az EAM (95%) és VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) Wiener Versicherung Csoport (5%) 2009. január 1-
je óta. A beolvadãs következtében a VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) 1.16%-os részesedést szerzett az
EAM-ben.
A FOvirosi Torvenyszék CégbIrOsaga a cg. 01-10-044157/168. számU vegzésevel 2012.04.12-tOl hatályosan a
cegjegyzekbe bejegyezte az alábbi vãltozãsokat:
- A Tirsasãg angol nyelvü elnevezése Erste Asset Management Limited.
- A Tãrsasãg német nyelvfl elnevezése törlésre kerult.
A Társasag szekhelye: 1138 Budapest, Népflirdo u. 24-26. 9. em.
Webtapja: www.ecstealapkezelo.hu

Tarsaság tulajdonosai és szavazati aranyuk 2016. december 31-en:
Erste Asset Management GrnbH
A-lOb Vienna, am Belvedere 1.
Austria
Tulajdonosi arany: 100%
Szavazati arány: 100 %
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Erste MegtakarItási Plusz Alapok Alapja

A 2016-os évben az Alapkezelö palettijában a tOkevédelmet nyiijtó pénzpiaci ës rövid kotvény alapok befektetési
politikája az ev folyamán megváltozott és a tökevédett megnevezés kikerult az alapok nevébôl. Az Erste Alpok Ingatlan
Alapok Alapja befektetési alap esetén, mind az alap befektetési politikãja, mind elnevezése megváltozott 2016.
december 27-eve!. Az üj megnevezés Erste Duett Alapok Alapja lett.

Az év sorãn az Alapkezelö egy alapját szUntette meg, ez az Erste TOkevédett Alapok Alapja volt, aminek megszfinési
dátuma 2016. jOnius 3-ára esett. Az ev során az AlapkezelO két iij befektetési alapot indItoft 2016 augusztusában az
Erste NyIltvegu Dollar Ingatlan Befektetési Alapok Alapjãt és az Erste NyIltvégU Hazai Dollar Kotvény Befektetési
Alapot.
A 2016-os esztendöben az Alapkezelö kisebb módositãsokkal, de megtartofta a megelözö évben kialakItoft befektetési
alapjainak paleftãját. Az Alapkezelö befektetési alapokban kezelt allomanya az elsö két hónapos csUkkenést követôen
közel folyamatosan emelkedett, mIg az év végi 931 milliárdos illományt el nem érte. Ezzel eves szinten 4.1 8%-kal nött
az Alapkezelô befektetési alapokban kezelt ãllománya.

A befektetési alapok piacira vegyes hatãssal volt a tavalyi évben az ërtëkpapir piacok hektikus teljesitmenye.
MeghatározO volt az eszköz- és befektetési alap tipusok közotti átrendezödések. Jelentös kiãramlãs volt tapasztalhatO a
Iikviditási ës pénzpiaci alapokböl, mIg szãmottevöen az ingatlanalapok tudtak csak nôni az év során. A teljes év
folyamán a befektetési alapokba 149 milliárd täkekiãramlãs volt tapasztalhatO, ami forduló évet jelent a korãbbi évek
neftO tökebeáramlisãhoz képest.

Az Erste Alapkezelö 4.2%-os befektetési alap allomanynovekedesével év végére 16.76%-os piaci részesedést ért el a
nyilvinos befektetési alapok piacãn. Ez az egy évvel megelôzö adathoz képest 0.68 szãzalékpontos emelkedést
eredményezett, amivel a harmadik legnagyobb alapkezelöböl a második legnagyobb alapkezelove tudott elOrelepni a
magyar alapkezelôi piacon.

Erste N92
öOu 2.426

Budapest, 2017. ãprilis 24. 1138 8udapest, Nep UI

Erste AlapkeWZrt.
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