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Függetleri könyvvizsgálói jelentés

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelo Zrt. reszvényesének
Vélemény
Elvegeztuk a Raiffeisen Befektetesi Alapkezelo Zrt. (továbbiakban ,,a Tarsasag) 2020. evi eves
beszámolOjának a könyvvizsgálatát, amely eves beszámolá a 2020. december 31-i fordulónapra elkészitett
merlegbOl melyben az eszkOzOk es források egyezö vegOsszege 1.754.618 E Ft, az adázott eredmény
és az ezen idoponttal vegzodo évre vonatkozO eredménykimutatásbOl, valamint a
482.692 E Ft nyereség
számviteli politika meghatarozo elemeit es az egyeb magyarãzO informáciOkat tartalmazO kiegészIto
mellékletböl all.
—

—,

Véleményünk szerint a mellékelt eves beszámoló megbIzhatO es valós képet ad a Társasag 2020.
december 31-en fennállO vagyoni és penzUgyi helyzeterol, valamint az ezen idOponttal vegzodo êvre
vonatkozO jövedelmi helyzetérol a Magyarországon hatályos, a számvitelröl szOlO 2000. evi C. tOrvennyel
összhangban (a továbbiakban ,,számviteli törvény”).
Vélemény alapja
Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO
Magyarországon hatályos torvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennállO felelossegeink bövebb leIräsát jelentésUnk ,,A kOnyvvizsgáOnak az eves
beszámolO kOnyvvizsgalatáert valO felelOssegei’ szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk a TarsasagtOl
az eves beszámolO általunk vegzett könyvvizsgálata szempontjából a vonatkozó, Magyarországon hatályos
jogszabãlyokban és a Magyar KonyvvizsgálOi Kamara ,,A konyvvizsgálói hivatás magatartasi (etikai)
szabályairOl és a fegyelmi eljárásról szOló szabályzatá”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a KönyvvizsgálOk Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Nemzetközi etikai
kOdex kamarai tag kOnyvvizsgalOknak (a nemzetkOzi fuggetlensegi standardokkal egybefoglalva)” cImQ
kézikönyvében (az IESBA KOdex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettUnk egyeb etikai felelossegeinknek
ezekkel a kOvetelményekkel osszhangban. Meggyozodesunk, hogy az általunk megszerzett kOnyvvizsgalati
bizonyltek elegendO és megfelelo ahhoz, hogy megalapozza veleményUnket.
—

—

Egyéb információk
Az egyéb informáciOk a Tarsaság 2020. evi uzleti jelentéséböl állnak. A vezetés felelös az Uzieti jelentésnek
a számviteli tOrveny, illetve egyeb más jogszabaly vonatkozO elöirásaival osszhangban tbrténö
el készltéséért.
A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszában az eves beszámolOra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti
jelentésre.
Az eves beszámolO ãltalunk vegzett kOnyvvizsgalatavai kapcsolatban a ml felelossegUnk az uzleti jelentés
átolvasása és ennek során annak merlegelese, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az eves
beszámolónak, vagy a känyvvizsgálat sorén szerzett ismereteinknek, vagy egyebkent ügy tünik-e, hogy az
Ienyeges hibás állltást tartalmaz.
A számviteli torveny alapjàn a mi felelossegunk tovabba annak a megitelese, hogy az Uzleti jelentés a
számviteli torvény, illetve egyeb más jogszabaly vonatkozó elöirásaival Osszhangban készült-e és errol,
valamint az üzleti jelentés és az eves beszámolO összhangjárOl vélemény nyilvánltása.
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Véleményünk szerint a Társaság 2020. évi üzeti jelentése minden Iényeges szempontból összhangban van
a Tarsaság 2020. évi eves beszámolOjával és a szãmvitell törvény vonatkozO elOIrásaival.
Mivel egyeb más jogszabaly a Tãrsasag számára nem Ir elO tovàbbi kOvetelményeket az uzleti jelentesre,
ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.
A fentieken tül a TarsaságrO és annak kOrnyezeterol megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennUnk
arrOl, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely Ienyeges hibás állItás az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a
szOban forgo hibés állitás milyen jellegü. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.
A vezetés és az irányItással megbizotf szemOlyek felelossegel az eves beszámolOért
A vezetés felelös az eves beszàmolOnak a számviteli tOrvennyel Osszhangban trténO elkészItéséért és
valOs bemutatásáért, valamint az olyan belsO kontrollért, amelyet a vezetés szuksegesnek tart ahhoz, hogy
IehetOvé váljon az akár csalásbOl, akãr hibábOl eredO Ienyeges hibás áHItástál mentes eves beszámolO
elkészItése.
Az eves beszámolO elkészItése során a vezetés felelOs a Tarsasag váIlakozás folytatásara valO
kepessegenek felméréséért és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott heyzetnek
megfelelö közzétételéért, valamint a vezetés felelOs az eves beszämolOnak a vãllalkozás folytatasanak elvén
alapulO OsszeállItàsáért. A vezetésnek az értékelésnél a vàllalkozás folytatasának elvébOl keN kiindulnia, ha
ennek az elvnek az érvényesUlését eltérO rendelkezés nem akadályozza, i(letve a vãllalkozäsi tevekenyseg
folytatäsanak ellentmondO tényezo, korulmeny nem all fenn.
Az iranyItassal megbIzott szemelyek felelOsek a Tarsasag pénzUgyi beszámolàsi folyamatanak
felugyeleteért.
A konyvvizsgálOnak az eves beszámolO konyvvizsgálatáért valO felelässOgel
Célunk kellO bizonyossagot szerezni arrOl, hogy az eves beszámolO egesze nem tartalmaz akár csalãsbOl,
akár hibábOl eredO lenyeges hibés ãllitást, valamint a veleményunket tartalmazO kOnyvvizsgalOi jelentést
bocsátani ki. A kellO bizonyosság magas fokü bizonyossag, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO Magyarországon hatályos törvényekkel
és egyeb jogszabályokkal osszhangban elvegzett kOnyvvizsgalat mindig feltãrja a létezO lenyeges hibás
ãllitãst. A hibás ällItások eredhetnek csalásbOl vagy hibàbOl, és lenyegesnek minOsUlnek, ha Onmagukban
vagy egyuttesen ésszerO várakozások alapjan befolyasolhatjãk a felhasznãlOk adott eves beszámoló alapján
meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon
hatályos törvényekkel es egyeb jogszabályokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgalat részeként szakmai
megitélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:
—

—

—

—

• AzonosItjuk és felbecsQljuk az eves beszámolO akár csalásbOl, akár hibábOl eredO lenyeges hibés
állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagalO konyvvizsgthlati eljárásokat alakItunk ki és hajtunk
vegre, valamint a veleményunk megalapozasahoz elegendO és megfelelo kOnyvvizsgalati bizonyitékot
szerzünk. A csalásbOl eredO lényeges hibãs ãllitãs fel nem tárásãnak kockázata nagyobb, mint a hibãbOl
eredOé, mivel a csalás magaban foglaihat összejátszást, hamisitást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belsO kontroll felciliràsát.
• Megismerjcik a kOnyvvizsgalat szempontjabOl releváns belsO kontrolit annak érdekében, hogy olyan
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzUnk meg, amelyek az adott kOrulmények kOzOtt megfelelOek, de nem
azért, hogy a Tarsasag belsO kontrolljának hatekonysagara vonatkozOan véleményt nyilvanItsunk.
• Ertékeljuk a vezetés által alkalmazott számviteli politikak megfelelöseget és a vezetés által készItett
szãmviteli becslések es kapcsolOdo kOzzétetelek ésszerüsegét.
• Következtetést vonunk le arrOl, helyénvaló-e a vezetés részérOl az eves beszãmolOnak a vállalkozãs
folytatásának elvén alapulO összeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonyiték alapján arrOl,
fennáll-e lenyeges bizonytalansag olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentOs
ketseget vethetnek fel a Tarsaság vállalkozás folytatására valO képességevel kapcsolatban. Amennyiben azt
a következtetést vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn, konyvvizsgálOi jelentésünkben fel kell
hIvnunk a figyelmet az eves beszámolOban lévö kapcsolOdO kOzzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen
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lói
kOzzétételek nem megfeleloek, minOsItenünk kefl véleményUnket. Következtetéseink a konyvvizsgá
vagy
események
JOvöbeli
alapulnak.
bizonyitékon
lati
kOnyvvizsgà
jelentésunk dãtumãig megszerzett
feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Tarsaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
Ertékeljük az eves beszámoló, beleértve a közzétételeket is, átfogO prezentálását, felépitését és tartalmát,
valamint azt, hogy az eves beszámolO a valOs bemutatást megvalOsItO mOdon mutatja-e be a mögöttes
ugyleteket és eseményeket.
Kommunikáljuk az irányItással megbizott személyek felé egyéb kérdések mellett a könyvvizsgálat
tervezett hatOkOrét és Utemezését, a kOnyvvizsgalatjelentos megallapItasait, beleértve a belsö kontroilnak a
konyvvizsgálatu nk során általu nk azonosItott jelentös hiànyossagait is.
-

-

Budapest, 2021. május 19.
KPMG Hungária Kft.
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MERLEG
Befekteteff eszkoxok
I. ImmaterãIis javak
1 AIpitá.6tszervezés akIiváIt 4rtéke
2 Kiérleti fo1leszjés ktivóIi értéke
3 Vgyoni órIéki jogok
4 SzeIIemi termekek
5 UzIeti vogy cégérték
6 Iromoteriélis javokro odott eIäIegek
7 InmaterióIis vok értékheIyebitése
II. Tárgyi eszkoz6k
1 lttgoilonok es kopcoI6d6 vogyoni értékii ogok
2 Muszoki berendezések, gépek, járrrdvek
3 Egyéb berendezenek, felnzerelesek, jârn-nJve
4 Tenyenzéllotok
5 Beruhézdnok, IeI6jitdsok
6 Beruhdzósokro 0d0tt el4legek
7 Tárgyi eszkbzSk értékhelyesbitese
III. Befektetett pénz0gyi eszkzök
1 Tartón rdszeseddn kopcsolt cdllalkozánban
2 Tortóson odott kölcsön kopcsolt vállolkozàsben
3 Torlén jelent6n tulojdoni rénzesedb
Tortóson odoti kolcnàn elent6u tula1doni rénzesedéni vozonybon 6116
4 vállolkoz6sbcin
5 hgyéb tortón részenedés
6 Tortóson odott kâlcstin egyeb részesedési viszonybon 4116 v6llolkoz&bon
7 Egyéb Iertónon adott kolcson
8 Tortós hitelvinzonyt meglestenil6 értékpopir
9 Belekletett pénzUgyi enzközok érlékhelyesbité5n
10 Befektetelt penzugyi enzkbzàk értekeléni külbnbözete
8/ Forgóeszkäzök

A

/

I. Készletek
1 Anyagok
2 Befejez&Ion termelén en félkenz lermékek
3 Novendék-, hizé- é egyéb âIIotok
4 Készlernrékek
SAruk
6 Készlelekre adolf elelegek
II. Követelések
1 Koveielének 6rusz4llit4sból C, nzolgáltot6,bóI vevtik)
2 KovetelCnek kapcsolt vállalkoz6rnal ,zenrben
3 KovetelCnok jelenibu Iulajdoni rCzenedCsi viszonybon Iévti v6I1. szernbon
4 KovelaI4 ogyéb rC,zn,edC,i vnzonybon lenS v6llelkozásnol ,zemben
5 V6ItóköveteIések
6 Egyeb kooetelesek
7 Kovelele,ok értCkelC,r kSlönbözete
8 Szárrnozéko, bgyletek pozilIv értCkelCni kblönbozele
III. Ertekpapirok
1 RCszenedCs kapcnolt vállalkozósban
2 JeIenl6, Iulajdoni rC.,ze,ede,
3 Egyeb réncesedCn
4 Sojál reszvényok, ,oját bzletrCszek
5 Forgatáv célC hitelvrszonyt megIeslesit6 értCkpopirok
6 Erlékpsspirok ériCkelési kClonbözete
IV. PCnzesxkozok
1 PCnztár, c,ekkek
2 BonkbetCtek
C

/ Aktlv idbeIi elhatàrolâsek
1 Bevételek akliv jd6belj eIhoidroláso
2 Koliségek, r4forditdnok aktiv id6beli elhoi6roléno
3 HoIo,zlotl ráfordIt4,ok

ESZKÔZÔK (AKTIVAK) öSSZESEN

e

FI-bn

2019.
december 31.

2020.
december31.

23 887

37061

13 720
0
0
0
1 3 720
0
0
0
7 167
0
0
7 167
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0

9543
0
0
0
9 543
0
0
0
24515
0
0
23 097
0
1 418
0
0
3 003
3 000
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1270 144
0
0
0
0
0
0
0
216
0
0
0
0
0
216
0
0
493 201
0
0
493 201
0
0
0
776 727
0
776 727
199 485
193 998
5487
0

0
3
0
0
0
0
0
1572631
0
0
0
0
0
0
0
I 682
1 266
0
0
0
0
416
0
0
493 094
0
0
493 094
0
0
0
1 017 855
0
1 017 855
204 926
194 386
10540
0

1 493 516

1 754 618

Budapest, 2021 maIns 19.

UL
Simon Peter Jánoz
vezérigazgató

Váradi ZoItán
vezerigazgató-helyettes
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DI Sajáttäke
I. Jegyzett take
II. Jegyzeft, de meg be nem fizetett take
III. Teketartalék
IV. Eredménytartalek
V. Lekttt tartalék
Vi. Ertékelési tartalék
1 Erlékhelyesbitbn ériékelóni iertoIék
2 VI6s érlékolCn Crtbkelési ft,rtelCko
VII. Adàzatt eredmény

F

/ Céltartolékek
1 Céltartolek c v6rható kotelnzennbgekre
2 Céltortolek o 6rhaFó jovbbeni koltségnkre
3 Egyeb célterielék

F

/ Kéfelezettségek
I. Hátrasorolt kotelezettsegek
1 H6trcscrolt kotelezettee9ek kcpcsolt vállclkozésnal ezemben
Hóirc,sc,rolt kStelezeltsé9ok jelent6s Iulejdoni rCszesedbni viszonybsn IbvG
2 vâllelkozásnal ezenrben
3 H4traseroIi kotelezettnCgek e9yéb résznnedési váIIaIkoz4.nncl nzembon
4 H6trascrolt kötelezetteégek egyéb gczd4lkodóvol szemben
II. Hesszu Iejáratii k6telezettsegek
I Honsz lejéroira kapott kölcnonbk
2 Atvéltoziatható koények
3 Torlozâeok kotvényktboosátanbol
4 Beruhózóni en fejlenztéei hitelek
5 EgyCb honnz5 Iejárah hiielek
6 Tartós kötelezeitségek kopcsolt vàllalkozósnal ezemben
TarIón kàtelezellnbgek jelentón tulojdoni részenedéei oiszonybarr Ibob
7 vállalkozónsal nzembnn
Tartós kbtetezettségek e9yéb részenedéei vinzonybarr lévé vállalkozóssal
8 sznmben
9 Egyéb hossz Iejárató kötelezettsegek
III. Rvid Ielarati3 kotelezettségek
1 Róvid ej6rat kölcnnnàk
2 Rbvid Iejóratr hitelek
3 Vevokléil kapott eISIegek
4 SzáIIiiék (druszállitóvezol9óllatós)
5 V6ltótartozésok
k kaponoll véllalkozáenal nzemben
6 Rövid Iej6rah kotelezett
Rovid IejáraIS kötelezetnégek jelent6n tulajdoni rénzenedéni vinzonybari Iév6
7 vdllalkozâsokkal szernben
Rövid Iajárotó kötelezetinégek egyéb rénzenedési viszonyban Iévó
8 vállalkozóssokkol nzenrbon
9 Egybb rövid Iej6rat koielnzettebgek
10 Kbtelezettné9ek értékeIés IcClörrbözete
11 Sz4r,nazéko, u9yletek negati’, értékelCni kSlönbbzete

G

/ Passziv idôI,eIi elliatârolások
1 Bevbtelek pansziv id6beli olkatéroldsa
2 KöIlnégek, réforditésok paenziv id6beli elhotérol4na
3 Halaszlott bevételek

FORRASOK (PASSZIVAK) ÔSSZESEN

EIn

e Fl-ben

2019.
december 31.

2020.
december 31.

1114902
100 000
0
0
517 367
0
0
0
0
497 535
0
0
0
26 744
0
0

1388375
80000
0
185 641
639 982
0
0
0
0
482 692
o
0
0
0
21 294
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
26744
0
0
0
10774
0
20

0
0
21 294
0
0
0
1 233
0
49

0

0

0
15950
0
0
0
351 870
0

0
20012
0
0
345 009
0
345 009
0

1 493 516

1 754 618

0
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Simon Peter Jios
vezCrigazgotá

Várad Zoltén
vezCrigazgoté-helyettes
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a ftbxn

a ftbxn

2019.

2020.

2 253 324
0

2 215 462
0

2 253 324

2 215 462

0

0

Eredménykimutatás

1
2

Belfàldi ertekesites arbevetele
Export ertekexités árbevétele
Ertikesités nettá arbevétele

3

Sojdt termelésS kérzletek dllomdnyvrtltozasx
Sojdt eIrtéIIitósé eszkozak aklivált ertéke

0

0

0

0

Egyéb bevételek
Ebbal: visszxirt rtrtékvesztés

2 781
0

21 645
0

Anyogkollsép
Igénybe vett xzolgaltxtások
7 Egyeb szolgrtltxtarxk ertéke

3 653
199 174
24562

2 949
161 800
86 310

0
1 133 724

1 106593

I 361 113

1 357 652

244 429
17 094

246 836

51 439

45 725

312 962

306 310

4

II. Aklivált sajét teljesitmények ertéke
III.

5

6

BE[ABE
9
IV.

Elodxtt jkazvetitett) szolgaltxtrtsxk érteke
AnyagjellegG ráforditások

11

trt6oltség
Személyi jeIIegG egyéb kilizetések

12

trtr1arxlékok

V.

Seemélyl jellegü ráforditâo

10

vi.

Ebbol értrttcvxsztés

A

Uxenri tevekenyseg eredrnénye

13 184

27 203
0

27 775
0

547 545

532 186

üâró) osztolék és részesedés
Ebbal: kxpcoolt vallxlkozastal ka0tt
14 Rerzexedrtsokbrtl rzSrmozó bevételek, árfxlyomoyeresegek
EbbaI: kapcsxlt vallxlkxzrtstol kopott

13 Kopolt

s

telektetett pészUgyr eszkbzokból (értékpxpirxkbol, kolcsonokbolj szrtrroozó bevételek,
arfxlyomoyeresigek

EbbaI. kapesolt vallalkozastél ksrpxtt
16 Egyéb kxpott [jaro) komotok és komatjellegS bevételek
Ebbol: kxpcsxlt vaiiolkozaxtoi kopott
17

Viti.

14 349

7 282

Ertékcsökkenés

Vti. Egyéb ráforditásak

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

20

Pénzügyi soGveletek egyéb bevételei
EbbaI: értékelési külonbozet

89

266

0

0

PinsOgyi méveletek bevételel

89

286

Rrtszesedéxeklsél szrtrosxzé ralorditasok, arlxlyomveszteségek
Ebbal: kxpcsolt vrtllolkozaxexk odxtt
telektetett pénzxgyr eszkozokbél jértékpopirokbol, kolcsonokbrtl) szrtrorozó
19 rotorditasok, arfxlyomveszteségek
Ebbdl. koposolt vallolkozdsook xdxtt
18

Fizetendd kamotok es komxtjellegii ralorditdsok
Ebbdl kopcsolt vallolkozdsnok odxtt
21 Rrtszesedések, értekpxpirxk, tortrtran adxtt kolcsonrtk, bonkbeiéiek drtékvesztkse
22 PénzUgyi mdveletek egyéb rdfxrdItrtsoi

20

Ebbol: ertekelés, kUldnbézet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I 036
0

2 097
0

Pénzitgyi mCrveletek ráfarditasai

1 036

2 097

B PérrrUgyi mrveletek eredrrrenye

‘447

-1 817

C Adázás eIétPi eredrnény

546 598

530 375

Adófizetési kötelezettség
0. Adózatt eredrnérry

49 063
497 535

47 683
482 692

IX.

X.

Budopest, 2021. mdjus 19.

.,

Simon Peter

Os

vezérigazgató

Varad. Zoltan
vezérigazgató-helyettes

Rcsiffeisen Befektetési Alapkezelô lit.
Adászám: 11467058-4-47
Cg:01-10-043917

Kiegészltö mellékiet
a 2020. december 31 -en vCgzädä Ozieti ewe
1. Altalánas gazdàlkodási karulmenyek
hatoranatlan idSre ft elm. A CegbirSsagi bejepyne
A Railfeisen Befelctetési AlapkezelS Zrt-t 1997. julius 4-en 20 miIliS lorinlan jegyzelt lSkCvel alapitottSk. A TârsasSg
CCgbirSság bejegynzte a jegyzelt tökn emelCsé
a
&Sn
december
1
t
2002.
Budapestre.
1997. sneplember 24-Ce mngtSrtCnt. A cCg 1998. dprilis 27-vel atjelenlknzet
an igazgatSsCgi lagak, felngyelS binaflsági tagok vàltanSsSt. A cég jngynett tókeje ekkar 100.000.000 Ft-ra emelkndett
Ostermeich AG 5.100db 10.000,- Ft nCvertek
2005. december 20. nap jón an Eastern Eurapean Invest Holding GmbH résnéme értekesitCnre kerilit a Raiffeisen Zenlralbank
Eastern Eurapnan Invest Holding GmbH 8.000 dl
capon
an
yn.
a
Ugyanenen
tSmzsrészvén
Ftnévértekil
10.000,2.900db
Investment
AG
tSmzsrésnvénye, valaminta Raiffeisen
10.000,- Ft névCrtékb tSrzsrészvényn a Raiffeisen Bank Zrt. résnéme erteknsitesme knrult
armSl, bogy a TámsasSg egyeniiI a Raiffeisen
A Raiffeisen Befekletési Alapkezeld Zrt. részvényesei 2019.103 1-Ce tartatt kangyblesen egyhangülag dontattek Inn. eIsS donténl
t Zrt. larmâjSban mbkodik tavobb.
Gazdanàgi SnolgSltatS Zrt-vel )RSI) bgy, hagy an RSI bealvad s TSmsaságba Cs megsziinik, mig a Társaság an RSI jagntodjakCn
snnrzddCs tervnnett alSirCsának napjakCnt
A bealvaddsi vagyanmerlng-tnrvezntek fardulSvapjakCnt 2019. sneptember 30.-I hatoraztSk meg, mig an egyesuiCni
2019 november 7.-t, a bealvadós tervezelt idhpantjakCnt pedig 2020. mémcins 31 .t hatamantdk meg
hkCnt a FAIR AUDIT KonyvninsghlO, AdhsnakCrtS Cs Kozgandasági
A bnalvadSssal kapcsalatos vagyonmSrleg- es vagyonlnlthr-tnrvezntnknt nIlendmnC fCggntlnn konyv4zsgál
bogy a kanyvninngalo sznrvnnnt a konyvvizsgeloi
TanScsadS KarlStalt FnlnlossCgii TSrsaságat )szCkhnlye: 2151 Fót, Szent Ist’nán ntca 15., Cg.: 13.09.0708961 jelolte ki annal,
001240) biztSk meg
snáma:
tagsdgi
kamarai
15.,
ntca
SnnntlstvSn
feladataktCnylngns nlIátbsSvai lCda ZaltSn kony-vvizsgólot )lakhhely: 2151 Fót,
t
hazott
katóranatoka
tartalmb
Ugyannbben az idopantban an RSI egynduli rCsnvényese azanos
lc
igazgatósdg kCt tag 61 an ngynsiilCsi
2019. navnmbnr 7.-en un. masndik dontCsf a RIF rCszvCnyesni ngyhangulag nlfogadtak an EgynsClCs tenet en fnihatalmaztá an
szdndCkat
egyesUlCsi
snerinl
az
faglaltak
ddntCsbnn
Ck
nIsS
an
snnrzhdCs alairdsara, tavabbá mngnrSsitett
Cs Varkaly LSszlS ZaltSnt annak alóirásra, IavSbbc
Ugyanenen a capon an RSI ngyndiili rCsnvCnynse is elfagadla an EgyesiilCsi tenet, felbatalmanta Nagy Shndar iozselnt
alâiràsra
kerClt
7-en
november
2019.
nnnrn6des
ngynsClesi
An
szdndekót.
egyesuleni
snerinti
donten
az
elsó
n
megerönitntt
bnjegynntn a kCrnlmnnettvSltonánakata Raiffeisen
A FSvCrasi TorvCnyszCk CCgbirasCga a 2020. januCr 31-en hanatt Cg Cg.Ol-iO-0439i7/3i2 snámb vCgnesevel
an RSI 2020. mércius 31-i Iratéllyal tdrtCné tdrlCsCt
Befnktetesi Alapknnnlh Zrt. cCgkivavatSba 2020. március 31-i hatéllyal, mig a Cg.Ol-l 0-042715/281 sn. vegnCssel elrnndeite
toknhnlynntn ananban tavabb erSsbdott an RSI-tol Stvntt
An egyesiilCn erndmCnyekent a Raiffetsen BnfnktntCsi Alapknnnld Zrt. jngyzntt tékCjn 80.000.000 Ft-ra csakkent,
nEt ttsszngii pCsnesnkbn novnkndCst eredmCvynnet
Cl
287753
Aiapknzelén
vagyan
an
nn.
étvntt
An
185.641 nFl tSkntartalék Cs 122.081 nFl erndmCnytartalCk kdvntkeztCb
A Tàrsaság snCklmelyn:

1133 Bndapnst, Véci 6111 6-1 18.

A Támnaség venCrigangatéja:

Simon Peter Jénos
2011 Budakalasn, Márton Aran n. 27/A.

A Társaság f5 tevCkenysCge:

AlapkezelCs
100% Raiffnisnn Bank Zrt.
1133 Budapest, Véci 611 16-1 18.

A Târsaság lnlajdanasa:

Voradi Zaltân
Balagh Andrés
Litresits indit

An igangatésdg tag jai:

elnok
tag
tag

igangatáségi tagi tinntsCgCbSl
Litrnsits isdit mnnkavisnanya 2021. febrsér 17. nap jén megsziint, enért 610 térsaség egyedUli rCsnvCnyese vissnahivta
sra
mngvélasnté
knrUlt
Peter
Jénos
Simon
idésnakra
terjndS
6.O2.2B-ig
Helyntln 2021 .O3.12.-2O2
nlnok
tag
tag

A Fnlngynlbbinallség tag jai:

Rail Cymannk
Michal Kustra
Hanas Peter Henrik

RCsnvCnynk csapartasitésa:

Raiffnisnn Bank Zrt.
8.000db 10.000,-Ft nevCrtekb térnnrCszvCny

r snulntik denIes
A valasntatt testhlntek tag jai rCsnCme 2020. Cvre vanatkanéan kilinntnndé tisntelnldijrél a bnnnamala nllagadésaka
005421)
sném:
lagsági
fKamarai
Zsunsanna
loja:
Nagy
A térsaség kenyvvizsgélalra ketnlnnntt. A Iársaség kenynvinsgá
KPMG Hungémia KIt. 1134 Bsdapest, Véci 6131. (kamarai tagnégi sném: 000202:
A kenyvvilnli snalgallates kemCbe tartan6 feladatak irényiléséCrl, vnnetésCCrt feleles snemCly
Linbsnlnr Menika 11204 Bndapnsl, Kalansvém u. 12.) NGM rngisntméciés sném: 163363
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2. Számvitefl politika összefoglalása
Szt.) eloirásaivai és a Magyarországon óltalSnosan eIfogadott szârnviteii eivekkal
mutatjuk be
ót
összhangban késziti. A Tórsaság olapvetó szémviteli ir4nyelveieek összefoglai6s es az értókelési eijórósokat az al6bbiakbae

A Tórsaség a kb veIés.t és kimutatásait a SzámvitelrSl szSIS 2000. évi C.

töraény

évet érint4en jgveekéni kilon-kuio;
Társauágunk jeleetös àsszegü hibának tekinti, ha a hiba leltârásónak évében, a kütànböz6 eiien6rzéuek Saran, egy adolf bzleli
az eilen6rzott Czleti Cv
meghaladja
Csszege
fliggetlee)
(eiCjeItóI
e9yulteu
kentö
értCkCnek
feltárt hibSk en hibahat4uok eredmCnyt, uajaf tSkCt nCvel&cuök
-

-

merlegloosuzegenek 2 %-6t, ho a mCnlegfCbuszeg 2 %-a megholadja az 1 miIIió Ft-of, akkor az 1 miliió Ft-at.
2.1. Szamviteli irányelvek
en az óvatossCg elvCl
A cCg az Cltalánosan ellogadolt irSnyelveket követte a mCrlegkészitCs sor4n, kClCnösen az elhatárol6u, a brutté, elszmolás

2.2. Az eves beszámolá pénzneme

A rnCrlegbeszómoló magyar forintban kCszClt Cu ezer forinthan (nFL) kerCit kimutcLCsra
A mCrlegkCszitCs d6tuma 2021. januCr 31.
2.3. Az CrtCkelCsi eljárások ismertetCse

Az CrtCkelCsi el1ár4sokeCi a Sz4mviteli Tv. alapján a TCruanég Számviteii politikajéban rogzitettek az irányadóak
-

-

2.3.1. ErtCkpapIrok

TáruasCgunk az értCkpapirokat Sueri belCh forgatáui cCiiaI vCsárolja.
ErtCkesitCskor FIFO mâdszerrel kerClnek kivezetésre
2.3.2. KCszletek

Készhefek felhalmozásóval a Társasóg nem szCmoi.
2.3.3. KüIféIdi fizetéeszkozok
A TCrsauCg kClfbidi fizetheszkCzzei cern rendeikezik.

2.3.4. Tárgyi eszközok
megfeleC áliamCnyi
A targyi eszkCzCk jehlemzéien azonnal hasznClatbavételre kerUlriek, igy kCny,’eICsbk a beruház6s szSmlCréI azonnal a

e
számlCra tCrtCnik. A beruházâuok szómla hasznólata akkor szCkségeu, ha a beruh6zás, vagy a felCjitáu nem egyelien számlSzott teljesitmenny
i
eredmCnyez
vCteiCt
lCtrejCtt, vogy mnosCgben rnódosult târgyl enzköz óliomSnybo
aneak az eszkCznek a bruit,
A felC1itás elszámoit értékCt arra a I6konyvi számlára kehl àtvezetni, az egyedi tCrgyi eszkàz nyilvóntartó lapon pedig
uzerint
értCkCt hell vele rnegnCvelni, ameiynek a 1ehjilâuât elvégeziCk. A IelCjitânsal megnoveit brultó CrtCk via,, a t4rgyi eszkoz besaroiósa
ieirási kulcuot aikalrnazzuk.
A targyi euzközbk CrtCkcsokkenCsCt iineáriuan szárnolja ci a T6rsaság.
Az elszCmolás során az adalorvCnyben rneghatrttrazott kuicsokkol dolgozunk.

számoljuk e!
Csi
Az 200.000,- Ft alatti egyedi beszerzési CriCk alatti lCrgyi eszkazCket hauznélaibavCielkor leijes risszegben ériekcsCkken ieiráukeni
ci
szâmolandó
Az CrtékcsCkkenCsi IeirCs a használatbavCtel napjatal a targyha vCgéig idCarar,yosan, azt kovetôen pedig havonta
A Tarsauag az irnmateriClis javak en a targyi eszközok CrtékcsrikkenésCnek megallapitásanai a koveikez6 Ieir6si kuicuokal alkamazza
20,00%
33,00%

uzeliemi termékek
mCszcski berendezesek Cu 1eiuzereiCse

33,00%
20,00%
14,50%

uzarnitCgCpek
jármiivek
egyéb berendezCsek Cu felszereiCsek

Az alCbbiakban az immaleriáliu javak Cu tórgyi euzközCk áhlomanyabae bekCveikezett lárgyCvi változ4sokat mutatjuk be (eFt.ban)
I. Immateriális javak
Hatmozott écs.
99

Nelté értCk
0

0
0
0
0

0
0
0
0

99

99

0

Brutté CrtCk

a; Vogyoni értCku jogok

2020.01.01 Nyitó
2020.Cvi benzerzés
2020. évi CriékesitCs
2020. évi selejlezCn
2020. Cvi Crtékcuökkenés

99
0
0
0
0

2020.12.31 Záró

Brutté ertCk

Hamazott écs.

Nettó CrtCk

2020.01.01 Nyitó
2020.Cvi benzerzC,
2020. évi seie1lezés

86631

72911

13720

0
0

2020. Cvi ériekcsCkkenCs
2020.12.31 ZCrS

0
86631

0
0
4 177

0
0
-4 177

77088

9543

b; Sxellemi termCkek
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II. Tárgyi csrközdk
Eqyéb qépeic, berendezesek

Bruttó érték

Hairnozoft &s.

Nettó érték

38 441
24 937
-5 185
-2 003
0
56190

31 274
0
-5 185
-2 003
9 007
33093

7 167
24 937
0
0
-9 007

202001.01 NyilO
2020.évi beszerzes
2020. évi selejtezes
2020. évi selejtezes
2020 évi ért4kcsOkkenes
2020.12.31 Z4r6

23097

e Ft

Beruhézésok

0
1 418
1 418

2020.01.01 NyilOérlék
2020. évi novekedés
2020.12.31 Z6r6 ertek

13 184

2020. évi értékcsökkenés ässzesen:
3. A mérleghez kapcsolédó meg)egyzések
3.1 Immateniális javak

A vagyuni ftrtelsii jogak kozott egy Takornet kazzaferesl bizlositO igazolvOny szerepe
nyilvén bekerUlesi érlélcen
A Tdrsaság szellemi termekei kozott a bnlektelési olapak kezeleseve) kapcsolatos szohvereket tartja
-

3.2 Befektatett pénzügyi eszkBzbk

1054 Budapest AkadCmia u. 6.,
A TOrsasbg 2008.oktOber 1-en 3.000 e Ft-Crt megvOsOrolta a Raiffeisen Ingallan UzemeltelO KIt. jszekhely:
jegyezte be
jegyzeft tdke: 3.000.000 Pt) 100% Uzletreszet. A CegbirOság a tulajdaeas vóIlazOsl 2008.1 lOS-en
A Ieanyvollalat 2020.Cvi sajót tOke adatai:

adalak e Ft-ban
3 000
5512
142 143
-15 371
135 284

Jegyzelt jOke
TOketartalCk
EredmCnytarlalels
AdOzatt eredrneny
SajOt I/ike Osszesen

A Inanyv6llalat a 2020ev utOn nem fizet osztalekat.
az Alapkezelö tulajdonOba
A 2020.03.31-i haldIIyaI bnjegyzett bealvadds kOvetkeztCbnn 3 eFI ertekben BET resruenyek kerultek

3.3 Egyéb információk

FellOrt jelnnt6s Osszegii hibOk scm 2020-ban scm 2019-ben nem vallak.
vollak
Kiveteles nagysOgO vagy elOfardulOsO bevelnlnk, kOltsCgek es rOforditOsak scm 2020-ban scm 2019-ben nem
A Társaság a mCrlegen kivuli tCleleit a nuIIds szthmlaaszlalyban mulatja ki.
katelezettsegek Osszegél.
Az AlupkezelO ugyancsak a nulids szOmlaosztalyban mulatja be a lOire en hazans megOvósra left igCret miatti
kotnlezettsegre celtarlalekot nem kepez.
Az Alapkezelft az Alapok befektetesi politikthja miatt a hozamra en a lObe mng6vOsOra left igeretek miatti
miafti kotelezetseggel.
Az AlaplsezelO sem 2020. év végén, scm 2019-ben nem rendelkezeti hozamra és a tOke meg/ivOsOra tell igéret
Az AlaplcnzelOnek 2020.12.31-en Ic nem zOrt peres Ugye nem vail.
taval szemben reszletezi.
A TbrsasOg kapcsall vOllalkozOssal szernbeni koveleleseit, kote)ezettsegeit az aeyavollalatlal es IeanyvOllala
3.4 A mérleg kiemelt soraihoz kapcsolOdó megjegyzések (e Ft-ban)
3.4.1 Eszkbz oldali megjegyzCsek
KOveteIesek:
Vev6kke) szensbeni kaveleles
AdóhatOsOggal szembeni kOvelelés )helyi iparOzési ado)
Ôsszesen
A Raiffeisen Ingallan UzemelletO Kit. a 2019. Czleti Cv utén nem lizeleft uszlalekul a lulajdanosa részére.
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2019.12.31

2020.12.31

0
216
216

1 266
416
1 682

e Ft

Ertélrpopirok:

2020.12.31
387 777

Roilfeisen Karnat Premium Rovid KotvCny Alap befektetési jegy (104.269.990 db(
Raiffeinen Index Premium Alap befektetCsi jegy (48.970.026 db)
Raifleisen KotvCny Alap “0” sorozat befektetesi jegy (10.000 db)
Raiffeisen Megoldas Start Alapok Aiapja “0” sorozat belektetCsi jegy (21.000.000 db(
Raifleisen Megoldas Plusz Alapok A(apja “0” sorozat befekletesi jegy (17.000.000 db)
Raiffeinen Megoldos Pro Alapok Alapja ‘0” sarozat befektetCni jegy (16.000.000 db(
Raiffeisen MegoIdás Start Alapok Alapja “R” sorozot befektetesi jegy (10.000db)
Raiffeisen Private Banking Pannenia Alapok Alapja “0” sarozat befektetesi jegy (10.000 db(
Railfeisen Nemzetkozi RCszvCrry Alapok AIapja “0” sorozat be(ektetesi (egy (10.000 db(
Raiffeisen RCszvény Alap “0” sorozat belektetCsi jegy (10.000 db(
Raiffeisen Ingatlan Alap “Al 80” sorozat befektetesi (egy (10.000 db(
Raiffeisen Irrgatlarr Alap “Dl 80” sorazat befektetCsi jegy (40 db(
Raiffeinen Ingatlan Alap “U 180 sorozat belektetesi jegy (40 db(

51 230
10
21 000

17000
16000
10
10
10
10
10
15
12
493 094

sszesen

2019.12.31

387 777
51 230
10
124
10
21 000
17000
16 000
10
10
10
10
10

Kamat Premium Rovid KatvCny Alap befektetCsi jegy (104.269.990 db(
Index Premium Alap befektetCsi jegy (48.970.026 db(
Nemzetkozi KötvCny Alapak Alapjo “A’ sorozat befektetCsi jegy (10.000 db(
Nnmzetkozi KotvCny Alapok AIapja “F” sorazat belektetCsi jegy (376 db(

Raiffeisen
Raiffeisen
Raiffeisen
Raifleisen
Raiffeinen KötvCny Alap “0” sorozat befektetesi jegy (10.000 db(
Raiffeisen Mngoldás Start Alapok AIap(a “0” norozat belektetesi jegy (21.000.000 db(
Raiffeisen Megoldas Plusz Alapok Alapja “0” sarazat bn(ektetCsi jn9y (17.000.000 db(
Raifleinen Megaldás Pro Alapak AIapja “0” sorozat befektetesi jegy (16.000.000 db(
Railfeisen Hozam Premium Származtatott Alap “0” sorozat befektetesi jegy (10.000 db(
Raiffeisen Private Backing Pannónia Alapak AIapja “0” norozat bnlektntesi (egy (10.000 db(
Raiffeisen Index Premium Szérmoztatatt Alap “0” norozat befektetesi jegy (10.000db)
Raiffeisen Nemzetkozi RCnzvCrry Alapak AIapja “0” sorazat bn(ekteteni jegy (10.000 db(
Raiffeisen RCnzvény Alap “0” sarazat bn(nkteteni jegy (10.000 db(

493 201

Osszesen

A befekteteni jegynk állományanak 2020,Cvi kinmerteki, vóltozósát egyrCnzt az okozta, Irogy az Alapkezelö eClnâny befekteteni alap esetCbnn Cjabb norozatokat inditoB en az
induläshoz szukseges belektetesi jegy mennyisCget az Alapkezelô jegyezte In, mbnrészt nefrdny befektnteni jegyCt vinszavaltotta.
A visnzaváltenakon bsnzeuontan csekely mertekri, 6 e Ft árfalyam venztenCg keletkezett.

A befektntCsi jegyek 2020.12.31-i összevont dtCrtClrelCni kulonbozete rem en ci az ezer forintat.

nEt
2019.12.31

Penzeszkozok

776 727

Polyószámia (HUE)

Aktiv idóbeli elhataroldnak
Alapkezeleni dij
Szdmvileli nzolgthltatás
Szoftver licence, refnrencia index dij Cs egyeb koitneg ellrotdrolân
Egyob kitltsCgek
Osezesen

eFt
2020.12.31
1 017 855

eFt

eEl

2019.12.31

2020.12.31

191 656

191 887

2342

2499

5243

10540

244

0

199 485

204 926

3.4.2 Forrás oldali megjegyzCsek

HosnzC Ie(áratb katnlnzeltnege a Tarsaságnak nincn.

Rbvid lejératC kotelnzettseaelr
SzoIIitói kotnlezeBsegek
Rovid InjáralC ket kapcsolt vállalkozassal sznmben (anyavóllalat
Egyeb rovid le(dratri kotelezettsegek (bCr+adok,jorulCkok(

+

Ieanyvállalat(

Osszesen
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nFl

nFl

2019.12.31

2020.12.31

10 774
20
15950
26 744

1 233
49
20 012
21 294

Koilségek passziv idàbeli elhatáralasa

eFt

eEl

2019.12.31

2020.12.31

30 333
6501
98
82
23
2 900
374
526
800
813
450

289 954
18
20 525
1 419
20 590
6 837
ff8
30
21
2 900
376
296
1 1 31
65
729

351 870

345 009

289 020
28
18545

Anyavállalatnak fizetendS forgalmazési jutalek
KuIsós fargalmazóknak lizetendS fargalmazósi jutalék
RCM management fee
Rendszerkarbanlartdsi koltsegek
Uzleti ev utón 6r6 bónusz és kiszterhei
2020. IV.nM utón j6r6 munkakori juttatás + kozterkei

377

lratSrzés, irattoralós
Irodagep karbanlartési kollség
Bankforgalmi jutalék
KPMG konyvvizngbfati dij
Bloon,berg adatvonal Ieloltés
Ozemanyagkbltseg + egyeb gk. koltség
Marketing kaltnég
Anyavblilat részére fizetend6 szakert4i dij
Egyeb kaitségek (paslaklg,futarszolg, telefanktg .ntb)
Osszesen

A Társasagnak eincs zSlagjaggal lerhelt kotelezettsége.

4. Az eredménykimutcitàshoz kapcsolódS megje9yzések

A TársasSg àsszlcSltség eljarassal kesziti az eredmenykimutat6sl
Kivételes nagységd és elSfordufdsd bevételek, koltségek és râfordIlSsok scm 2020-ban scm 2019-ben rem valtak.
Rénzletezésn:

rEt

eFt

Belfoldi ertékenitén ne86 drbevelele:

2019.

2020.

Alapkezelésból sz6rmazó dijbnvetel
Péezügyi management dij
Szdmviteli szoIgóIlolás
KSrvetitett szolgóltatbs értéke

2 f 76453
48 000
28 104
767
2 253 324

2 136408
48 000
29 203
1 851
2 215 462

Osszesen
Az Tárnanág partfófiókezelési tevékenyseget nem végez.

tartalmazza.
Az Alapkezel6 óltal kezelt Befektetési Alapak adatait en 2020.12.31-i neffó eszkozertekel a3.sz. mellékiet

Egyéb bevételek
Fargalmazâsi bUntetô utalek
ErtCkesitntt térgyi eszkozok
Kdresemenyekkel kapcsalatas bevetelek
Egyeb

eEl

eFt

2019.

2020.

0

20477

844

108

308

185

1 629

875
21 645

bevetelek

2781

Osszesen

AnyaajelleaC rdlardilânak
lradaszerek
Egyeb szâmitaslechnikai anyagkoltseg
Egyeb dolagi koitsegek
(izemanyag

Anyagköltség összesen

5/t3otdal

eFt

eEl

2019.

2020.

923

483

f3

26

0

338

2717
3 653

2 102
2 949

IaSrsybevett szolgaltalósok
Iroda bench dijak
Parkolé berleti dij
Szoltverkarbaniartás
Iradagép karbantontbs
Gopkocsi karbantartSs
Marketing koltség
Okiahdsi koltség
Utazâsi kölisegek, taxi, parkalas sib.
Szokirodalarn
Korrfereeciak
KCIsS ianácsadói koltségek
SzakentSi dijak
RI research service
Tanocsadas
Pasta koltsCg
Telelankoltseg
Korsy.vizsgólati dij
Puggetlen koe>vnizsgáloi dij
Szárnviteli szolgalhatbs
Referencia index szolgdltotâsi dij
UgyvCdi dijak
KSzos kaltseg
Idegen szolgaltahSs
Forditasok
EgészsCgUgyi ellatasak
Pejvadâszat
Szoftver bend
Igénybevett szolgáltatások ásszesen

A Társaság 2020.évi kenyvvizsgdloh dija 2,283 eFt

+

eFt

eFt

2019.

2020.

11 129
289
20 735
904
1 642
10 406
428
770
21
1 853
1 450
20 485
0
55 189
1 098
1 275
2 900
635
16 200
0
925
15 105
1 464
81
210
825
33 155

11 701
1 490
22 557
627
1 623
11 525
1 696
504
0
456
155
20 162
2 032
0
1 286
1 290
2 900
635
16200
1 443
327
24 136
2 128
0
159
0
36 768

199 174

161 800

nFl
2019.

eFt
2020.

273
200
219
0
641
1 023
144
1 8 545
659
2 858

160
200
265
50
653
1 353
38

APA.

EgnCb szolaóltatasok
Egyeb jogi dijak, illetCkek, regiszhrdciós dijak
MN8 felCgyeleh dij
Bankfargalrni jutalék
BankkdltsCg negatin kornat
Kelendij
WARP-dij
kEl kod IenrrtartSsi dij
RCM alapkezelesi dij
Gepkacsi biztasitás
Tagsâgi dijak
-

24 562

EgyCb sxolgáltahások ásszesen

79 439

1 342
2 810
86 310

t, ezCri 8EVA tagdijab az AlapkezelS 2019-161 cern fizet.
Mmcl a T6rsasóg 201 7ev vCgén rnegszGetelle nyugdijpenztsini vagyonkezelesi tevekenysege
tag.
BEVA
Az Alapkezelö 2002-161
ePt
2019.

ePt
2020.

Kozvetiteu szafgaltatds largalnrazásm jetalCk
Kozxetihett szalgSlbatás egyCb
Kozvetiteh szolgaltatások összesen

1 132 957
767
1 133 724

1 104 742
1 851
1 106 593

AnyogeJIegâ ráforditâsok ásszesen

1 361 113

1 357 652

-

-

ak rnodasiiasat, valarniet ezek Felegyelet altaf iàrtCnt jovdfragyasot kovetden
A vezetd Cs egyeb kulsSs Iorgolrnazókkal katott szerzödCsek Cs az alapok kezelCsi szabályzatan
eni szârnolja ci.
szalgeltotask
közvetitett
rCszCt
jutolCk
jelent6s
lehetéseg nyilt ama, bogy az Alapkezel6 a forgalrnazasi
8erkaItsCtsC
Tel jes + reszrnankaidSs ber
Jatalmak, prerniurnok
Megbizás bern
bsnzesen

eFt

nFl

2019.

2020.

216 994
25490
1 945
244 429

227 107

17606
2 1 23
246 836

joi rCszCre 2.123 e Fttmszteietdijotfizetefl, erig 2019-ben a 2018,Cv etân fizetett
2020-ban a 2019. ezleti Cv aiM a Társasdg az lgazgatóság Cs a PeiegyelS Bizottsàg kiilsös tag
volt,
iiszteletdij összege 1,945 e Pt
Az aktiv ailarnónyi Ietszarn 2020.12,31 -Cc 23 f6.
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jellea4 egyéb kilizetések
Fizeteit betegszabadsOg
Hivatalos ilazOs IOltségtdritese
MunkObajOrOs koltséglerildse adOrseetes
Hivalali veedéglOtOs, rendezvények, pragramak

eFt

eFt

2019.

2020.

771

510

453

259

143

128
30

5 807
125

Elismerések
Cafeteriade kivuli juttatésak
Orrkéeles eyugdijpenztOr
Cafeteria bérként adozo
Cafeteria kedvezenényes jOrulékkulccsal
Cafeteria adOreentes juttatOsok
Caleteridn IsivUli juttalOsok
Uzieti vendéglOtOs
Uzieti ajoedekok

0

233

346

280
593

403

4518

4385
833

344
16

Természetbeni SZJA
Osszesen

600

32

011

437

1 124

4 734

2 070
17094

14 349

1 040

eFt

eEl

j4ruIékok

2019.

2020.

Szocidlis fozzajOruldsi ado

47 744

41 438

3 695
51 439

45 125

Szakképzési frozzOjdrulOs
Osezesen

3 087

eFt

eFI

2019.

2020.

Szellerei leesékek
Szdmitdstecheikai eszkozok
Gépjdrrniivek
Irodai bereedezdsek és felszerelések
Kisértékb szOmitdslecnikai eszkozok

4 250

4 177

182

55

Kisérlékd irodai berendezdsek
Osszesen

674
7 282

5 043
13 184

eFt

eFt

Egyéb rdfarditdsak

2019.

2020.

Ipariizési ado
Gdpjdrmb ado
CdgautOadO
Ieeavdcids jdrulék
Tervee leluli ertékcsOkkenés
Birsdg, kotbér, kdrtérites
Egyéb roforditds

22319
135

22118
119

436
3348
231

610
3318
0

0

1600

Ertékcsokkeeés

Osszesen

Pénzdayi miiveletek bevételei
Falydszdmlakamat
Kapalt kamatak Osszesen

945

988

1 040

2 130

191

191

734

10

27 203

27 775

eFt

eFI

2019.

2020.

0
0

20
20

ArfalyamkulOnbozet
Befektetési jegy visszavOltds nyeresdge
PénzOgyi mOveletek egyéb bevételei bsszesen

89

264

0
89

2
266

P&nzOgyi mOveletek bevételei asszesen

89

286

Pdezussyi miivelelek rdfardildsai

eEl

eFt

2019.

2020.

0
1 036

Befektetesi jegyek visszavOltdsdnak drfalyaesvesztesége
Arfalyarekulonbozet

8

Pénzügyi mOveletek egyéb ráforditásai összesen

1 036

2 089
2 097

PénzOgyi mCveIetek ráforditásai összesen

1036

2097
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5. Táêkoztat6 megegyzések
5.1 Munkavállalàkkal kapcsolatas tájékaztató ( eFB-ban)
Eves átlagos statisztikai letszdm: 23 16, szellemi és teljes illelve reszmunkaidEs
eFt
246 836
41 438
3 687
291 961

2020.évi berkaltség
2020.évi szociális hozzajarslasi ode
2020.évi szakképzEsi kozzójórulós
2020. évi bérkbltség es járulékai

5.2 A tdrsasági ada (evezetése
Társasági adó megállapitása (eFt-ban)
530 375

Adózâs elétti eredmény
Adealap noveIö tényezek
2020. Evi számviteli Iv.szer.ertekcsekkenes
Adebirság

13 183
1 600
14783

Osszesen:

Adthalap csokkkestô terryez6k
2020.évi adetorvény szer.értekcscskkenés
Kapcs.vóll.szokdsos pioci ér miatti adealap csekk.
TAO felajânlés utáni NAV jóváirâs

13 911
587
844

Osszesen:

15 342

Adeolap

529816

Sz6mtott társasdgi adé

(

47683

9%)

0
47 683

Adekedvezmésy
Fizetendô társasági adó
5.3. Kanszolidáció

A Târsaság asyavellalata a Roiffeises Bank Zrt )székhelye: 1054 Budapest, AkadEmia u. 6.), amely cég a Tdrsaságot, mist leâsyr’âllalatat
kosszol’dalt beszómoló keszitésébe bevosta.
A vellalkszâscsapart Iegsagyabb egysegesek kuuszolidelt beszdmole)et a Raiffeises Bank International AG )Raiffeises Isternatiosal), azaz RBI készit
)székhelye: Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Austria) mely megtekinthet6 a ssvvw.rbisteruatiasal.com Iroslapos.

6. A vagyoni, pénzOgyi helyzet és a javedelmezaseg alakulâsának bernutatésa
A saját t6ke reszletezése
Jegyzett tóke
T6kelartalek
Eredmésytartalék
kekotott tartalék
Adezutt eredmeny
Sajéttéke

eFt

eFt

2019.12.31

2020.12.31

100000
0
517367
0
497 535

80 000
185 641
639 982
0
482 692

1114902

1388315

Az Alspkezelö 201 9.Cvi 497.535 e Ft adózaB eredmenye ótvezetésre kerult az eredmésytartalékba és a tulajdasos a beszamole elfagadesakor dentett az osztalCk fizetésröl.
Az Alapkezelö 202O.év saran a 201 9.évi adézstt eredmésyébdl 497.000 e Ft ouztalbkot fizetett a tulajdosssa részére.
Az Alapkezelö Inketett tartalokkal 2020.12.31 4s scm resdelkezik.
A 2020.03.31-i hotéllyal bejegyzett egyeseles eredmeeyekeet az Alapkezó tökelrelyzete tovább erasadott, a Ro’ffeises Gazdasági Szolgáltaté Zrt-t6I 185.641 eFt összegG
taketartalek és 122.681 e Ft eredmérrytartalék kerUlt a Tersasagba.

Céltartalékok
2020-ban scm volt alyas vdrhato kotelezettseg amely miatt celtartalek képzés szukréges left volea.
Az Alspkezelei az Alapok befektetési politikaja miaB a hazamro éu a tdke megóvàsára tett igéretek miutti kotelezettségre céltartalékot scm képez.
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Mérleg fordulénop uténi Iényeges események

tervek megvalósithatonoga
A mSrleg fordulonapja utás, a mérlegkénzilén idopontjáig olyas lenysges esersénysk, amelysk érdemi vSllozSnokat idéztek valsa elS az Ozleli
szernpontj6ból, en lenysgeses befolySsoltbk volsa a vdllalkozSs eletet, mUkodCsi korsyezetet, nem kovetkeztek be.
Tekislve a ySlialkazén altal 2020-ben megtett szervezeF lepeseket, miedenekelött az atthoni mnnkavCgzen IehetSnegeeek biztanitásSt, lieNs annak Iechnikai leiteteleinek
rsegteremtenel, a nzCksCges beinS szabCiyozas kialakiiSnat, ilietve azt a tCnyt, bogy a jeleetés kCnziteséeek id&poetjaban mar szCleskorCes elCrhetók a Covid-19 virus sues
kilejlenztett vakcinak, ezen leiiil ismertek a pandemiCs heiyzetekben IagaeotosItatt IcarreCeyzati ietCzkedCsek Cs az arra vClanzkCet adatt jellemzC befektet6i magatartós,
a vClialkazCs Ogy ertCkeli, hagy a belCthatC jovCben is lens tudja tartani mCkodCnCt.A pandCmiCnak a vallalkazCs tizieti eredmCsyCre gyakarolt hatCsairCl a 2O2O-an Cvre
vanatkozCan rCszleten infarmCciokat az iizleti jelentCs tartairsaz.

2019. évi

2020. évi

1,60%

2,11%

98,40%

97,89%

74,65%

79,12%

83,25%

84,99%

1 243 400

1 491 337

6. SajCI bike a Befektstett eszkozokhoz

46,67

37,46

7. SajCt t6ke Cs HLK a Belektetett eszkCztikhaz

46,67

37,46

8. PCnzeszkozok a rovid lejaratC ktitsiezesnCgskheu

2904,30%

4780,01%

9. KavetelCsek Cs kCnzpCnzeszkozCk a revid iej. ktiteiezeflsCgekhe2

2905,11%

4787,91%

388,16%

468,89%

0,78

0,16

12. KotelezellsCgek tsljssitCsCnek idCtartoma (nap;

35,99

54,18

13. RovidtCvti IikviditCs

0,81%

7,90%

Mutotók:

(Iâsd 1. sz. melléklet!)

1. Bsfektetett enzlcozok az tissues enzktizhSu
2. FargCeszktizCk az tissues eszkazhoz
najCt ttikéheu

3. SajCt bike arCeya az osszkCtelezettsCghez

+

4. Mtikodti ttike az osszes kotelezettnCghez

sajCt tCkehez

+

5. MilkodS bike (eEl)

10. PCnzenzkoztikCn siClegek a rovid IejCratti koteleze8nCgekhez
Cs a passziv id6beii sihatCroiCshoz
11. KovetelCssk behajtCnCsak idCtartama (sap)

Budapest, 2021. rnCjun 19.

Simon pétcr)ana
vezérigoegoto

a / I nIdnI

Váradi ZoItán
vezérigozgoté.Ii.

1. cx. mellékiel
Mufaték a mérleysorak adatai alapján
I. Befektetell eszkozok oz összeu euzkozokhoz
Befektetetteszkozbk
Osszes eszkoz

2,11%

37061
1 754 618

.

-

2, Forgoeszkdzok oz ãsszes eszkozdkkdz
ForgSeszkoz+Aktiv id6beli elh.
Osszes eszkoz

97,89%

1 717 557
1 754 618

-

-

3. So/61 take ardnyo az dsszkdtelezeflséghez ÷ sa/dt tâkéheu
Saját I&ke
Forrasok àsszesea

79,12%

4. MOködä tâke oz bsszes kbtelezefisegkez

+

1 388 315
1 754678

-

-

sa/dt tSkehez
Mkkodó ISke
Porrósok összesen

84,99%

1 491 337
1 754 61 8

-

-

5. AlGködâ tâke
Forgtheszkazak
8644 Iejárotü koteleze8ségek

1 512 63 1
21 294
1 491 337

+
.

6. So/61 take a Befekteteft eszkozakhoz
Sajáttâke
Befektetett eszkazak

37,46

1 388 315
37 061

.

-

7. So/61 tâke 4s HLK a Befektetett eszkbzakhoz
37,46

So/it tóke + HosszO Iej. kat.
Befektetett eszkozok

1 388 315
37 061

-

-

8. Pénzeszkazak a i’övid IejdratO katelezettségekheo
4780,01%

Lilcyid penzeszkazok
Rovid Iejórat6 katelezellségek

1 017 855
21 294

-

-

9. Kovetelesek éu keszpenzeszkozbk a ravid Iejdraté kotelezettségekhez
4787,91%

Kavetelesek+Pénzeszkozak
8614 Iejaraté kateleze8ségek

JO. Pénzeszkbzbk és elâlegek a rbvidlejárato katelezettsegekhez
468,89%

+

1 019 537
21 294

-

-

passziv idabeIi elhatóro!dsha2

Forgóeszkbzok+Aktiv id. elliot.
Ravid lejàratü lcót. + Passziv id. elliot.

-

.

1 717 557
366 303

II. Kavetelesek beha/tosonak idâtartamc
0,16
nap

(Nyitá k6veteIes+z6r6)*36Srsap/2
Ertekesites ne86 arbevétele

.

.

346 385
2215462

72. Kate!ezettségek teliesItésének idâtartamc
54,18
nap

(Nyitó ràv.Iej.k6t.+z6r6—)36Snap/2
lgénybeveffszolgóltatások

7,90%

Kovetelesek
Kötelezettso9ek

-

-

8 766 935
161 800

73. Ravidtdvé likviditos
1 682
21 294

Budapest, 2027. május 19.
Simon Peter Já’8011’s
vexérigazgaté
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Vdradi Zoltén
vexerigaxgató-k.

2. sz. mellkleI
Cash-flow kimutatás

I. Mikdési cash flow (1-13. sarok)
la. Ad6zás eIStti eredmény

±

ebb6l miiködésre kapolt pénzügyileg rendezelt témogatés
1 b. Korrekciók az adózás eIStti eredményben

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Korrigélt adózés elétti eredmény (la+lb)
Elszámoltamartizáció +
Elszémolt értékvesztés es visszairós +/.
Céltartalék képzés és felhoszeélés különbSzete ±
Befektetett euzkozok értékesilésének eredménye ±
Szállitéi köte(ezettség véltozésa ±
Egyéb rövid letratb kotelezettség véltozésa ±
Passziv idSbeli ethatSrolésok változása ±
Vevékttvetelés és kapcsolt véllalkozésal szembeni követelés véltozésa
Forgéeszkozök (vevS en penzeszkoz nélkél) vállozésa ±
Aktiv idSbeli elhatárolénok véhozésa ±
Fizetelt ado (nyerenég dOn)
Fizetett onztclCk, részesedés.

±

-

II. BefektetCsi cash flow (14-iL sorek)
1.4.
15.
16.
17.
18.

Belektetett eszkozök benzerzése
Befektetett eszkazok eladOno +
HonszC lejOratro nyCijtott kölcsOnok Cs elhelyezett barrkbetétek torlenztCse, megnzCntetCse, bevOltOso
HosuzC lejOratro nydjtolt kOlcsonrsk Cs elhelyezett borskbetétek
Kapott osztaiCk, rénzesedes +
-

III. Finanszirozási cash flaw (19-26. sorok)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

RészvCnykibocsolos tOkebevonOn) bevCtele +
KOtvény, hitelviszonyt megtestesitO ertekpapirok kibocnOtOsOeak bevétele
Hitel en kölcsOn felvCtele +
VCglegenen kapott pCnzeszkOz +
RCszvénybevonOs, tOkekivonOs )tOkelenzOllitOs).
KOtvény en hiteluinzorryt megtestesitO értékpapir vinszafizetCse
Hitel en kOlcsOn tOrlenztése, visszafizetCse
Véglegenen Otadott pCnzeszkàz.

+

IV. PCnzeszközk változása (±1±11±111. sorok) ±
27. DevizOs pénzeszkozok OtCrtCkelése

-

V. PCnxeszkozok mérle9 sxerlnti változása (IV+27.sorok) ±

e Fl-ban

e Fl-ban

2019.

2020.

75 345

-20 343

546 598
0

530 375
0

0
546 598
7513
0
0
-844
1 618
12589
-33 618
0
-44 921
-29 527
-49 063
.335 000

0
530 375
13 184
0
0
-108
-9512
11 42.4
-6 861
-1 266
-93
-5 441
-55 045
-497 000

-8212

-26 250

-9056
844
0
0
0

-26 358
108
0
0
0

0

287 721

0
0
0
0
0
0
0
0

-20 000
0
0
307 721
0
0
0
0

67 133

241 128

0

0

67 133

241 128

Budapent, 2021. mOlds 19.

Simon Peter Ja
vezérigazgató
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Euro Premium Rövid Kötvény Atop
Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alopja
Fenntortható Befekt&ések Vegyes Alapok Alopja
Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok AIapja
Fenntartható Befektetések Vegyes Alapok Alapja
Hozam Premium Származtatott ATop A sorozat
Hozam Premium Szârmaztatott Alap Q sorozot
Hozam Premium Szórmaztatott Alap R sorozot
Roiffeisen Index Premium Származtatott Atop A soroz&
Raiffeisen Index Premium Szórmaztotott Alap Q sorozat
Raiffeisen lfl9aIiafl Alop A sorozat
Raiffeisen Ingatlan Alap Al 80 sorozat
Raiffeisen Ingatlon Alap B sorozat
Roiffeisen Ingotlon Alop C sorozat
Raiffeisen Ingalian ATop 0 sorozat
Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat
Raiffeisen Ingotlon Alop U sorozat
Raiffeisen Ingatlan Alap Ul 80 sorozat
Raiffeisen Komat Premium Rövid Kötvény Atop
Roiffeiseri Kötvény Alap A sorozat
Raiffeisen Kötvény Atop B sorozot
Raiffeisen Kötvény Alap sorozot
Raiffeisen Kötvény Atop Q sorozat
Raiffeisen Megoldás Plusz Atapok Alopjo A sorozot
Raiffeisen Megoldas Plusz Alopok Alapjo E sorozat
Roiffeisen Megoldâs Plusz Alapok Alopjo Q sorozat
Roiffeisen Megoldás Plusz Alapok AIap(a R sorozot
Raiffeisen Megoldás Plusz Alopok Alopja U sorozat
Roiffeisen Megoldás Pro Alopok Alapja A sorozat
Raiffeisen Megold6s Pro Alopok Alopjo B sorozat
Raiffeen Megoldás Pro Alopok Alopja E sorozot
Roiffeisen Megoldds Pro Alapok Alopjo Q sorozat
Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alopjo R sorozat
Roiffeen Megoldás Pro Alapok Atop (a U sorozat
Roiffeisen Megoldás Start Alapok Atop a A sorozat
Raiffeisen Megoldâs Start Alapok Alopjo B sorozat
Raiffeisen Megotdás Start Alopok Atop (a E sorozat
Raiffeisen Megoldas Start Alapok Alopja Q sorozat
Raiffeisen Megoldds Start Alapok Alapja R sorozot
Roiffeisen Megofdâs Start Alapok Alapja U sorozat
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Atap)o A sorozat
Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alopok Atop a E sorozat

Alap elnevezése

A sorozat
F sorozat
F sorozat
U sorozot

nyitvános nyIttvégi

nyitvânos nyIttvégC
nyitvános nyItiveg(i

HIU000071 9950

HU0000719059
H1U0000705983

22 064 239
10 525

22 064 239

10 525
9 840 545
424 949439
410 588

HUE

HUE
USD
HUF
EUR

otopok olopjo

atopok atop (a
otapok atop (a
aTopokotop(a
olapok olapjo

2 926 184 327
424 949439
149 917 854

2 919 361 545
3 361 688 749
.419 846 458
1 470 603 510
1 014 859 819
1 238 669 138
700 433 783
71 247 706
1 051 024 143
818 804 295
19 680 944 391
20 687 709
4 997 496
9 087 551 913
27 264 347 214
31 349211
9 423 101 157
5 477 505
1 1 182 660 853
2 358 600 550
12 465 142 119
3 091 882 240
10 128
18 337 158 138
9 149 369 159
18 197 560
483 467 230
1 599 918 034
7 577 751 740
52 383 521
3 350 687 974
17 805 931
435 676 020
982 440 190
1 1 022 202 076
134 003 940
8 763 415 441

7 995 403
3 361 688 749
1 149 855
4 027 616
3 412 900
1 238 669 138
700 433 783
71 247 706
1 051 024 143
818 804 295
19 680 944 391
20 687 709
4 997 496
9 087 551 913
74 670 247
85 858
31 689 202
18 420
1 1 182 660 853
2 358 600 550
12 465 142 119
3 091 882 240
10 128
18 337 158 138
25 057 840
18 197 560
483 467 230
5 380408
7 577 751 740
52 383 521
9 176 699
17 805 931
435 676 020
3 303 875
1 1 022 202 076
134 003 940
24 000 809
FUR
HUF
FUR
EUR
USD
HUF
HUF
HUE
HUE
HUE
HUF
HUF
HUE
HUF
FUR
EUR
USD
USD
HUF
HUF
HUF
HUE
HUE
HUF
FUR
HUE
HUF
USD
HUF
HUE
FUR
HUE
HUE
USD
HUE
HUF
FUR

Eajto
értékpapir olap
alapok alapja
otopok alapjo
alapok olopjo
alapokolapja
származtatott aTop
származtotott atop
szârmoztatottalop
származtotott aTop
származtotott olop
ingatlon olap
ingatlon olop
ingatlon aTop
ingatlon atop
ingatlan atop
ingatlon atop
ingatlan alop
ingotlan atop
ertekpapir atop
ertekpapIr atop
ertékpapIr alop
ertekpopIr atop
ertekpapIr atop
olapokatopja
otopok atopjo
atopok atop (a
alopok atapjo
otopokotopjo
otopok atop a
oTapok otopja
otopok alapjo
atopok olopjo
oTapok atopja
otopok alopjo
otopok olopjo
olopok olopja
atapok alopjo
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nyilvdnos nyIltvegü
nyilvános nyittvég(i
nyitvános nyilfvegü
nyilvdnos nyIltvegC
nyilvános nyIltveg(i
nyilv6nos nyiIlvegi
nyilvânos nyiltvégii
nyilvános nyiltvégLi
nyilvános nyiItvégi
nyilvános nyIItvegi
nyilvónos nyiItvég
nyilvànos nyIltvegii
nyilvános nyiltvegi
nyilvános nyiItvég
nyilvános nyiltvég(J
nyilvános nyiTtvégi
nyilvános nyiItvégi
nyitvános nyIliveg(i
nyilvános nyIltvegu
nyitvános nyittvég
nyitvónos nyItiveg
nyitvános nyiItvegi
nyilvános nyiItveg(
nyitvónos nyItNeg(i
nyitvónos nyiItvegi
nyitvános nyIttveg(
nyitvános nyItlveg(
nyitvános nyIttvegi
nyilvános nyIttvégii
nyitvános nyItIveg
nyitvónos nyittvégi
nyilvános nyIttveg(i
nyitvános nyIttvegii
nyitvános nyittvegi
nyilvános nyiTtvég(
nyitvànos nyItNegi
nyitvânos nyittvég(J
nyilvános nyIltvégi3
nyitvános nyittveg(

Tipus

nuuuuiioio
HU0000724414
HU0000714803
HU0000724430
HU0000724422
HU0000703699
HU0000722871
HU0000719216
HU0000703707
HU0000722889
HU0000707864
HU0000724828
HU0000707872
HU0000707880
HU00007J 7954
HU0000724802
HU0000719190
HU0000724810
HU0000702758
HU0000702782
HU0000708854
HU0000718259
HU0000722848
HU0000718556
HU0000705652
HU000072291 3
HU0000724398
HU0000719943
HU0000702774
HU0000708888
HU0000718531
HU0000722855
HU0000724406
HU000071 9968
HU0000705660
HU000070938 1
HU0000718549
HU0000722905
HU0000724448

ISIN-kód

Nettó eszközérték
(HUE-ban)
2021.01.04.

Nettó eszkàzérték
(NAY devizájában(
2021.01.04.

Devizanem

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelô Zn. által kezelt befektetési alapok, tIpusai és az alapok vcigyonának nettó eszkozértéke
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EUR/HUF
2020.12.31
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USD/HUF
2020.12.31
297,36
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Raiffeisen Nemzetközi Kotvény Alapok Alapja F sorozat
Raiffeisen Nemzetközi Részvny Alapok AIap(a A sorozot
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat
Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja A sorozat
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja B sorozat
Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja Q sorozat
Raiffeisen Részvény AIap A sorozat
Raiffeisen Rószvény AIap B sorozat
Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat
Raiffeisen Részvény Alap R sorozat

Alap elnevezése
HU0000709399
HU0000702790
HU0000708870
HU000071 9976
HU0000722921
HU0000703715
HU0000708912
HU0000705233
HU0000709407
HU0000722897
HU0000702766
HU0000708862
HU0000722863
HU0000719208

ISIN-kód
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Simon Peter Jáno
vezérigazgató
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alapok alapja
alapok alapja
alapok alapja
alapok alapja
alapok alapja
alapok alapja
alapok alapja
alapok alap)a
alapok alapja
alapok alapja
értékpapir alap
értkpapir alap
órtkpapIr alap
értékpapir alap
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nyiIvcnos nyIItvégi
nyilvános ryiltvégü
nyilvdnos nyiltvég(i
nyilv6nos nyIItvegi
nyiivónos nyIltvégii
nyilvános nyIItvgi
nyilvános nyiItvégi
nyilv6nos nyIItvégi
nyilvános nyIltveg(i
nyilvânos nyIItvégi
nyilvanos nyiltvégü
nyilvónos nyiItvegi
nyllvanos nyIltvégi
nyilvános nyIltvégi

TIpus
EUR
HUF
HUF
EUR
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF

Devizanem

444 633
921 430
027 418
807 908
1 1 871
601 865 257
86 760 715
1 400 716 367
69 733 325
10 456
1 794 570 933
136 588 658
10 159
1 855 875 520

6 695
2 894 921 430
378 027418
618 432
1 1 871
601 865 257
86 760 715
1 400 716 367
69 733 325
10 456
1 794 570 933
136 588 658
10 159
1 855 875 520
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(HUF-ban)
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Nettó eszközérték
(NAV devizâjában)
2021.01.04.

EUR/HUF
2020.12.31
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2020.12.31
297,36

Raiffeisen Befektetési Alapkezel6 Zrt.
Uzieti jelentése a 2020. évi Uzieti évrôl

Piaci környezet
A 2019-es év a monetáris éJénkItésr6 szólt a világban, ahogy a kereskedelmi háborra és a romló
gazdasógi kilátásokra reagáltak a vezet6 jegybankok, a jegybanki élénkItést azonban egészen üj
szintre emelte 2020 elején a koronavIrus-járvány gyors terjedése, illetve a megfékezésére tett
Iezórások siIyos gazdasógi kovetkezményei.
A Fed márciusban két Iépésben 1 ,75%-róI 0,25%-ra vágta az alapkamatot és gyakorlatilag korlâtlan
mértéki allampapIr-vasárlási programot jelentett be. Az EKB ugyan nem csökkentett kamatot, viszont
szintén egy gigantikus méreh állampapIr-vásárlási programmal igyekezte enyhIteni a pónikot. A
jegybankok tobbsege követte a Fed és az EKB példájót, hasonló IazItó intézkedésekkel reagalva a
krIzishelyzetre. A fejlett piaci kotvényhozamok ennek hatására történelmi mélypontra zuhantak.
OsztôI kezdve vált el az USA kotvényhozamainak mozgása a többi fejlett piaci országetol, ami
elsäsorban annak vo’t betudható, hogy az amerikai kormâny óriási kötekezést hajtott végre a
válság negatIv kovetkezményeinek enyhItése érdekében, ami együtt art a növekedési és infIóciós
várakozósok élénkülésével, ezáltal pedig a kotvényhozamok emelkedésével. Mindeközben az
euróövezetben a kisebb mérték fiskális támogatás és a rosszabb gazdasagi kilátások miatt a
kotvényhozamok fokozatosan csökkentek. Az amerikai hozamok emelkedését támogatták a
novemberi vakcinahIrek is. Az eI3rehaadotf védóoltâs-fejlesztések miatt a befektet6k elkezdték
beárazni a fokozatos gazdasagi nyitást, illetve az ezzel jâró gyorsabb gazdasagi növekedést es
magasabb infláci6t.
Az amerikai elvárt hozamok 2020-ban Igy is osszességében mintegy 100-1 50 bazisponttal kerültek
Iejlebb, mig a hosszabb Iejóratü német allamkatvények referenciahozamai megközeIIt6eg 30-40
bázisponttal mérsékl3dtek, vagyis a kotvényarfolyamok jelentós emelkedéssel zártâk az évet.
A február kozepén közzétett, több mint hétéves cscicsot jelentcS januári inflációs adat miatt az év
elején eladói nyomás ala kerültek a magyar kotvények, az inflációs félelmet azonban rövidesen
háftérbe szorItották a február 20-at köveh5en kibontakozó példatlan események. Kezdetben
hozamcsökkenéssel, vagyis az arfolyamok emelkedésével reagaltak a jârvány gyors terjedésére a
hazai kotvények, hiszen a befektet6k vilagszerte allampapIrokban kerestek fedezéket az extrém
piaci turbulencia kozepette. A helyzet további romlásával azonban hirtelen jelent6s t6kekiáramlás
indult meg a feltörekv6 piacok iranyaból, emiatt aggasztó iitemii és mértékii leértékeldésbe kezdett
a forint, a devizaarfolyam elszállasa pedig a hosszü Iejórati kotvényhozamokat is felfelé htzta.
Ez vezetett oda, hogy mIg a nagy jegybankok lazItottak, az MNB szinte egyedulikent a vi!ógon
kamatot kényszerult emelni.
Ezt több lépésben végrehajtott lazItás követett, ami azonban rövid éIet(nek bizonyult, nyâr végéhez
közeledve ugyanis ismét felélénkültek a hazai inflaciós félelmek, a forint tj történelmi mélypontra,
370 közelébe gyengult az euróval szemben, a hosszü ejáratü elvárt kotvényhozamok pedig jefentós
mértékben emelkedtek. Az MNB emiatt szeptemberben 0,6%-ról 0,75%-ra emelte az egyhetes betéti
ratat, a nyaron atmenetileg IeâllItotf eszkozvasorlasi program jot pedig ismét felporgette.
A rövidebb lejOrat elvart hozamok végül az MNB szigorItó intézkedései miaft 20-40 bOzisponttal
feljebb kerültek az ev folyaman, az eszkozvasarlasi program tamogatasaval megvalosult hosszü
oldali elvarthozam csökkenés következtében az állampap.rpiac egészét Iefedô MAX
Composite index viszont 1,4%-os emelkedéssel zárta a 2020-as évet.

2020 eleje erâsen indult a fejletf részvénypiacokon, fóleg az Egyesult Allamok részvénypiaca h6zta
a globalis indexeket. Bar ekkor mar megjelentek az elsó hIrek Vuhanból az 6j Covid-1 9 virus gyors
terjedésércl, azonban ez akkor meg egy lokális problémának tünt. A lombardiai esetszám
felfutásával és a koronavirus megjelenesevel világossá vált, hogy nem lehet izoiáini a terjedést, es
világjórvány van kialakulóban. Az emiatt kialakult tc5zsdei pánikban a történelem legintenzivebb
eladàsi hulláma indult meg, ahol a leginkább likvidnek számItó indexekben is ekSfordultak a
ketszámjegy(i napi százalékos változások. Mórcius kozepét6l változott a hangulat, részben mivel
rendkIvUl t6ladott left a piac, illelve a fiskális és monetáris lazItások hatására. Az amerikai indexeket
tovább erôsitette, hogy a virus miatti korantén eltérbe helyezte az online kiszolgálást, Igy az
indexekben nagy süllyal rendelkez3 technológiai cegek 6jabb momentumot kaptak. Ennek hatására
a Nasdaq Composite Index j6nius elején mar üj történelmi cs6csot óllitott be, amivel megkapto a
minden idók Iegrovidebb ,,bear” piac cimet is.
A Nasdaq-ot követte az S&P 500 es a Russell 2000 index is, az el5bbi augusztusban, az utóbbi
novemberben ért el üj történelmi csücsot. Október végén 6jabb árfolyamesés bontakozott ki, de Joe
Biden gyózelme, valcimint a Pfizer bejelentése az elsóként elkészUlt koronavIrus vakcináról megtette
a hatását, és november elején nagyon er6s bikapiac alakult ki, ami kitartott az év végéig. További
érdekesség, hogy immâr nem csak a lezórások nyerteseinek részvényei emelkedtek, hanem az
emelkedés átterjedt a ciklikus szektorokrci is, ahogy a befektetcik a járvány miatt korlótozósok
belátható idan belüli megszüntetését kezdték beárazni. Osszességében az amerikai piacok
nagyon jo évet zártak, a Nasdaq 43,6%-ot emelkedett, az S&P 500 és a Russell
2000 ettôl lemaradva, de szintén átlag feleth mértékben, 15-20% kozott
emelkedtek, mikozben az európai piacok inkább lemaradtak, nagyjábol nulla
korüli teljesItménnyel xárva az évet.
A világjârvóny nem hagyta érintetleniil a fejl6d piacokat sem. Februárt követ6en elindult a
történelem egyik legintenzIvebb medve piaca, és durván három hét alatt 40%-kal kerültek lejjebb a
kelet-európai részvenypiacok többi fejl6dé tórsaikkal együtt. A régiós kormányok fiskóhs
Iazitásokkal, a lakossagnak és a cegeknek nyüjtott támogatásokkal igyekeztek mérsékelni a
gazdasagi károkat, illetve a másodkörös hatásokat. Ezen felül a jegybankok kamatvágással
segItették a gazdasagi szereplóket. Ez alól kivételt jelentett a Magyar Nemzeti Bank, mivel itt a
koróbbi nagyon laza monetáris politika és a devizatartalék leépItése miatt a forint gyengulése
kezdetben nem hagyott lehetc3séget a kamatvágásra. Mivel a régiós indexekben a ciklikus papIrok
azon belül is a bankok lenyegesen nagyobb s6lyt képviselnek, Igy a kozép-kelet-európai indexek
visszapattanása jával mérsékeltebb maradt.
Miközben a nemzetközi reszvenypiacok mar a nyár folyamán üj csücsokat kezdtek döntögetni,
elsósorban a technológiai szektor j6 teljesItménye miatt, addig a régiós piacok eleggé lemaradtak,
és végil a régiát reprezentáló CETOP index 11,6%-es mInuszban zárta az évet. A
legrosszabb teljesItmenyt a régióban a magyar t6zsde érte el (-8,6%), mIg a leg jobban a roman
részvényindex tel jesitett (-1 ,7%).
-

-

A nyilvános befektetési alapokban kezelt vagyon a megel3zó évben bekövetkezett kis
mérték6 emelkedést követ3en, a vilàgjarvany ellenére is érdemben emelkedett 2020-ban. A
nyilvanos cilapok év végi allomanya 6.236 Mrd Ft-ra növekedett, ami +6,4%-os változásnak felelt
meg. A zártkör6 alapokban kezelt vagyon ennél is nagyobb mértékben, 604,9 Mrd Ft-ról 660,1
Mrd Ft-ra emelkedett. A m6ködó alapok száma nem változott 2019-hez képest, összesen 555 db
hazai (BAMOSZ tag) aiap volt elérhet6 a magyar piacon 2020 végén. A nyilvános alapok
vagyonaban az ev elején meg emelkedés volt megfigyelhetó, márciusban viszont, a vilagjarvany
2

miatt kialakult t6kepiaci turbulencia hatására, jelentós vogyonvesztés következett be, a negyedév
végére 400 Mid Ft-ot meghalado volt a 2019 vegehez mért csökkenés. Aprilist követ3en a havi
nettó értékesItés stabilan alakult, 20 és 60 Mrd Ft közötti sóvban, Igy az ev második felében,
különösen az utolsó honapokban látható telesItmény javulás érdemi vagyon növekedéshez vezetett
az év végére. Az év legfelkapottabb befektetési szegmensei, szinte teljesen egyforma
vagyonnovekménnyel (+150 Mid Ft) a kotvény, részvény és vegyes alapoké volt. Ezek közül a
részvény szegmens az, ami a korábbi évekhez képest egy Ielent6s fordulatot mutatott, figyelembe
véve, hogy az év elején részvény alapokban mindössze 458 Mrd Ft-at kezeltek a hazal alapkezel6k
(azaz közel 30%-os növekedés következett be). A korábbi évek sztárbefektetéseinek számItó
ingatlan alapok vagyon növekedése sem maradt ett6l el Ielentsen, de itt a +121 Mrd-os változás
oval 1 0% alatti novekményt takar. Az év vesztese az abszolüt hozamcélü alapok szegmense volt,
az itt kezelt vagyon közel 1 00 Mrd Ft-tal csökkent az év sorOn (ennek nagy része azonban Orfolyam
hatás volt, a szektort nagy visszavOltOsi hullám nem érintette). A tOkevédett alapokban kezelt vagyon
tovObb csökkent.
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A 2020. év özleti eredményei

A Raiffeisen Befektetési Alapkezeló Zrt. 2020. évi tervében a vagyonkezelt állomány 1 2%b6vülésével számolt. A tervezett
a 2019-es évben megvalâsultnál er6teljesebb
os,
növekedési ütem a megelôzc hârom ev értékesItési sikereire lett alapozva, ami egy több
eves csökkenó trend megfordulasát jelentette. Az volt a feltételezés, hogy a rövidkotvény
alapokbóf tovâbb lassul a kiáramlás, mIg a tovóbbra is fennálló alacsony kamatkàrnyezet a
kockâzatosabb vegyes és abszolüt hozamcélü alapok felé tereli a befektetóket (ez magában
foglalta azt a feltételezést is, hogy a tókepiacok teljesItménye támogató marad). Az ingatlan
alap további térnyerése vonatkozó korábban megfogalmazott ambIciákat az MNB 201 9
âprilisában napvilágot látott ajánlása után az Alapkezel5 mérsékelte, de Igy is a szegmens
növekedésével számolt.
A tervek megvalósulásât, a kezelt vagyon emelkedését a jó évkezdet utân egy kiemelkedä
tényezô hátráltatta az év els3 felében. A 2020 márciusában a Covid-1 9 járvány hatására
kibontakozó t5kepiaci turbulencia jelentós visszaváltási hullámhoz vezetett, és egy rövid
idäre visszavetette a befektetói kockâzat éhséget. Ebben az idószakban meg a befektetési
alapok legf6bb versenytársának tekintheh3 lakossâgi állampapIrok iránti befektet6i etvagy is
megcsappant. Mivel a jegybankok azonnal a tókepiacok segItségére siettek, a
részvénypiacok gyorsan ledolgozták márciusi veszteségeiket, és a befektet6i bizalom is
hamar helyreállt.
Mindezek eredményeképp a kezelt vagyon óprilist követ6en emelkedésnek indult, ami
kitartott egészen az év végéig. Az év utolsó harmadában mar az alapok teljesItménye is
érdemben hozzájárult a vagyon növekedéséhez. A fenti hatások eredc3jeként a kezelt
vagyon terv alatti szinten, és a piaci átlagnál kisebb mértékben bc3vült. Az Alapkezel6 piaci
részesedése, 1 82,4 Mrd forintos alapokban kezelt vagyon mellett a nyilvanos alapok
tekintetében 3,00%-rél 2,93%-ra csökkent 2020 végére.
—

—

A Raiffeisen Bank betétgyiijtesi aktivitása 2020-ban sem támasztott versenyt a befektetési
jegyek értékesItésének. A lakossagi allampapIrok által támasztott korábban is éles verseny
tovább fokozódott az Allamadósság Kezeló Központ azon 2019-es döntésével, hogy egy
rendkIvül vonzó hozami és rugalmas kondIciójü, 5 eves kotvénnyel jelent meg a piacon,
MAP+ néven. Ez a konstrukció egy rövid átmeneti id6szakot leszómItva 2020-ban is igen
népszer(i maradt, az év során tovóbb b3vül6 üj fakossagi megtakarItasok jelent& részét
felszIvva. Az ün. ,,third party”, azaz idegen alapok által támasztott verseny viszont nem
befolyasolta érdemben az Alapkezel6 kezelt vagyonanak alakulását.
Az Alapkezel5 kommunikációs stratégiájának fókuszában 2020-ban is a Rendszeres
Befektetési Program volt. Igy a premium izletágban minden kommunikációs csatornán es
szemelyes találkozâson ennek tâmogatása kapott kiemelt szerepet. A Raiffeisen Fenntartható
Befektetési Alap indulásával a Rendszeres Befektetési Program is üj lendületet kapott.
Az év során az Alapkezeló áj alapot nem indItott, de meglevó alap átalakItására sor került:
2020. januárjában, a Raiffeisen Csoport osztrák alapkezelójével (RCM) való egyuttmkodes
keretében az Alapkezeló elindItotta a Raiffeisen Fenntartható Befektetések Vegyes Alap
névre keresztelt alapjat, amellyel az Alapkezel kInálatában is megjelent az olyan
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vállalatokra és kibocsátókra fókuszáló termék, amelyek szigorü kritériumoknak fetelnek meg
a kornyezetvédelem, a vállalatirányItás és a társadalmi felelósségvállalás terén. Az Alap az
FWR Titanium Alap befektetési stratégiaanak átalakItásával született meg. A termék szett
finomhango)ásának keretében ezen felül több alap esetében üj, deviza sorozatok indultak,
illetve a befektetési stratégia került módosItásra. Az év során elindult az a folyarnat, aminek
révén több alap esetében definiálásra kerül a referenda index.
Az Alapkezeló mar 201 8-ban megkezdte az Ingatlan Alap stratégiálának felulvizsgálatát,
amit az üj felugyeleti ajánlás érdemben érintett. Az Alapkezeló ezért az j stratégia
kialakItósánál figyelembe vette az ajánlásban szerepl6 elvárásokat, különös tekintettel arra
az elvárâsra, ami elôIrta a forgalmazok számóra az ügynevezett T÷1 80-as sorozatok
értékesItésének elótérbe helyezését, az alapkezelók részére pedig forgalmazási maximum
bevezefését a mar futó, nem Ti-i 80-as sorozatok tekintetében. Az üj stratégia elFogadására
végul 2020 februárjában került sor.
Az Alapkezel3 a korábbi döntés és tevékenységi engedely visszaadás eredményeképp
201 9-ben portfólió kezelési tevékenységet nem folytatoft, kizárólag kollektIv befektetés
kezelési tevekenyseget végzett.
Az Alapkezeló miködési eredménye, elsósorban a tervt6l elmaradó kezelt vagyon alakulós
következtében, mintegy 7%-al elmaradt a tervezett szinttól 2020-ban. Bar az alciposszetétel
érdemben eltért az el6rejelzettl az év elsó felében (elsósorban az ingatlan alapbol történ
jelent6s t6kekivonás miatt), az alapkezelési dIjbevétel vegul hasonló mértékben mülta alul a
tervezettet, mint a kezelt vagyon. A mködési koltségek ennél valamivel nagyobb mértékben
maradtak el a tervektól, amiben a kisebb személyi jellegi koltségek és bérleti dIlak
játszottók a legf5bb szerepet. A forgalmazóknak fizetett allományi dIj viszont csak kis
mértékben maradt el a tervezett6l.
A pénzügyi mLveletek eredménye érdemben nem befolyásolta a 2020-as év eredményét.
Az Alapkezel6 fentiek eredményeképpen kialakult 482 miIIió forintos adózott eredménye
7%-kal mülta alul a tervezett mértéket 2020-ban.
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2021. év üzleti tervei

A 2021. évre vonatkozó üzleti tervek készItése során az AIapkezeI a befektetési alapjai
kezelt állomónyának további, a 2020-ban megvalósultnál gyorsabb növekedésével számol,
amben figyelembe vette a Megodâs alapcsalád iIIetve a fenntarthatóság alap 2020-as
értékesItésének alakulását, az ingatlan alap ij stratégiáját, illetve a nyilvános nyIlt végt
ingatlan alapok forgalmazásával kapcsolatos 201 9-es felUgyeleti aIónIóst, a
fenntarthatóság, mint befektetési hIvó szó szerepének elótérbe kerülését és az ezzel
kapcsolatos szabályozósi vá!tozásokat, az Allamadósság KezeI6 Központ terveit, valamint
a Raiffeisen Bank Zrt. uzletági terveit.
Abból a feltételezésból indult ki az Alapkezeló, hogy a gazdasági kornyezet az év során
egyre támogatâbbâ váIik, a piaci kornyezetben ezért nem esz érdemi romlás, a
kamatkornyezet pedig nem változik (bar szigorodik a hazai monetáris politika, de nem Iesz
érdemi kamatemelés), Igy az alapkezelési dIlak tekintetében csak finomhangolasokkal és
nem érdemi változásokkal szómolt. A tervezeft áIIomany-novekedés melleft azzal is számoit,
bogy üj termék indItására els6sorban a fenntarthatasagi témakörben Iesz Iehet6ség, illetve
hogy az atlagos alapkezelési dIjban nem Iesz számottevó vâltozás a nagyobb kezelési
dIjjal terhelt ingatlan alap kezelt vagyonon belüli st’ilyónak csökkenése melleft sem. A
tervekben az alapkezelési dIjbevételnek a volumen b6vUléssel megegyezó mértékt
növekedésével számolt az Alapkezeló, miután az ingatlan alap hatását kompenzálja a
rovidkötvény alapok sülyának várható csökkenése.
A m(&ödési költségek esetében viszont a volumen növekedést feIüimüIó emelkedésse!
számolt az AIapkezeIS. Az azt Ieginkább befolyásoló elemek közül a személyi jeIIeg1
ráfordItások esetében mérsékelt emelkedés került a tervekbe, a bérleti dIjak esetében
azonban jeIents emelkedéssel szâmolt az AapkezeI6 a 2020-ban megvdósItott üj,
belvárosi irodaházba történ6 kötözés kapcsan. Az átadott dIjak (áflományi dIj, aI
aIapkezeési dIj) tekintetében a kezelt vagyon növekedési üteménél némileg magasabb
növekedés került beépItésre.
A 2021. évi tervek megvalósItásahoz további termék átalakItassal számol az Alapkezeló,
illetve a piaci fejlemenyek fuggvenyeben elképzelhet6 egyes alapok stratégiájának
finomhangolasa. A 2020-ban elindult, a fenntarthatásági szempontokat elótérbe helyez3
vegyes alap fontos része a 2021-es növekedési terveknek is, és ebben a szegmensben az
Alapkezeló két üjabb termék eIinduIásáva számol. Az Ingatlan Alap esetében a
közelmültban sor került a stratégia felulvizsgalatara, ami egyrészt a tartósnak Itélt alacsony
hozamkörnyezetet, a szigorodó bels6 kockózatkezelési elveket, illefve az ij feIugyeeti
ajánlást vette figye!embe. Fontos tényezóként jelent meg a tervekben az Allamadossâg
KezeI6 Kozpont azon törekvése, hogy tovább növelje a következó években a Iakossagi
állampapIrok megtakarftásokon belüli arónyát, ami hatással van egyes alapok stratégiájára,
illetve az értékesItési stratégiára is. Ennek részeként az Alapkezeló fovábbra is nagy
hangsülyt helyez a rendszeres befektetési program keretében történ értékesItésre.
A Rendszeres Befektetési Programon kereszti(i értékesItés tómogatâsára az Alapkezelâ
2021-ben is jelentós hangsülyt helyez, aminek részét képezik a Bank premium uzletágavat
és marketing fosztaIyavaI közösen tervezett dIjelengedési akciók és kommunikáciás
6

kampányok. A kampanyok sikerét az Alapkezeló fiáki prospektus gyártásával, kampány
weboldallal és online kalkultátorral készül támogatni. A jelentés készItés idópontjaig az elsa
kampóny id3szak étékesItési szómai biztatóan alakultak, a kampány els6 5 hete sikeresnek
bizonyult.
A fentiekre alapozva is az Alapkezel6 arra számIt, hogy a Bank befektetési termékek
értékesIfése mellefti efkötelezettsége fennmarad, s3t en5södik, alapjai részesedése a banki
ugyfelek portfólióján belül tovább emelkedik. A pénzügyi eredménysoron nem került a
tervekbe érdemi hozzájórulás az adózós elótti eredményhez.
Osszességében a jövedelem termel6 képesség további javulásóra számIt az Alapkezelã. Az
adózott eredmény az eI3zó évi értékhez képest 1 7%-os növekedést mutat majd.
A mérleg fordulónapja után, a mérlegkészItés idópontjáig olyan lényeges események,
amelyek érdemi változásokat idéztek volna eló az üzleti tervek megvalósIthatésága
szempontából, és lényegesen befolyâsolták volna a vállalkozás életét, miködési
környezetét, nem következtek be.
MiiködS
Az Alapkezel6 és Raiffeisen Gazdasági Szolgóltaté ZórtkörLen
Részvénytársasógon (RGSz) 2019. október 31-en és november 7-en döntöttek arról, hogy
egyesülni kIvánnak egymással. Az egyesülés módja beolvadâs volt, amely során az RGSz
beolvadt az Alapkezelóbe olyan módon, hogy az RGSz megsz(nt, az Alapkezel6 pedig,
mint átvev5 társasâg âltalânos jogutódként, zártkörten mCIköd6 részvénytórsaság
formájában m(iködik tovább.
A beolvad6s idpontja 2020. március 31 volt.
A beolvadással egyszertisodott az Alapkezeló tulajdonosi struktrája, és a Raiffeisen Bank
Zrt. lett az egyedUli részvényese, amely megkonnyIti a tulajdonosi jogok gyakorlását es
egyszerisIti az ezzel járó adminisztrációt. Az Ala pkezel6 mködésére a beolvadás nem volt
hatéssal, a vezet3 áIlásü személyek és a vezet6 testUletek összetételében nem volt vóltozós a
beolvadás kapcsán. A fentiekre tekintettel a merleg fordulónapján az Alapkeze6 1 00%-os
részvényese a Raiffeisen Bank Zrt.
2020. október 1 -t6l az Alapkezelä vezérigazgatói pozIcióját Simon Peter tölti be.
Kutatósi és kIsérleti fejlesztéssel a Târsasâg nem foglalkozik.
A Társaság nem rendelkezik olyan eszközökkel, melyek kornyezetvédelmi szempontból
kiemelkedó fontossaggal bIrnának.
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Javadalmazási politika
A Raiffeisen Befektetési Alapkezeló Zrt (RIF) egy objektIv, átlátható, méltányos, a
jogszabályi el6Irósokkal osszhangban Iev6 javadalmazási struktrát mködtet.
A RIF javadalmazási rendszere
támogatja a minóségi munkaeró vonzását és megtartását, a RIF munkavállalóinak
•
méltányos, eIismer és ösztönz3 javadalmazását,
osszhangban van a hatékony és eredményes kockózatkezeléssel és ei6segIti annak
•
alka)mazását, és nem ösztönöz az intézmény kockázattiiró képességét meghaladó
kockázatok vóIIaIására.
jóváhagyásában,
meghatározásában,
politikci
1. A javadalmazási
felügyeletében résztvevá testületek
A Raiffeisen Befektetési Alapkezeló Zrt (RIF) javadalmazési politikájának a
meghatározósában, jóvâhagyásóban, felugyeletében az aiábbi testületek vesznek részt:
RIF Felügyelá Bizottsága
• Aiavadalmazási Politika elfogadása es rendszeres id6közönkénti felulvizsgalata;
• A Javadalmazási Politika végrehajtásának Iegalább évenkénti ellen6rzése az RBHU
BeIs6 IIen&zési F3osztâlyának szakmai támogatásával.
RIF Igazgatosága
• A RIF javadalmazási politikájára vonatkozó részletes iranymutatasok rendszeres
felulvizsgálata, feeIósség annak vegrehajtásáert, megvalásItásáért;
• Végs döntés a RIF Identified Staff kategóriâba tartozó munkavállalóinak
kivâlasztâsára és a rájuk érvényes speciâlis javadalmazósi elvekre vonatkozóan;
•

A kockázatkezeléssel és megfelel3seg-ellen&zéssel foglalkozó vezeté tisztvisel3k
javadalmazásának közvetlen felugyelete;

• iavadalmazási programok és más juttatási programok illetve azok jeIentés
módosItásainak a jovahagyása és rendszeres felulvizsgálata.
• A Malus / Clawback esetekhez kapcsolódó döntések meghozatala.
Figyelemmel a RIF méretére, belsó szervezeti felépItésére és tevekenysege jellegere es
összetettségére, valamint az âItaIa kezelt koflektIv befektetési formák méretére,
Iavadalmazási bizottság felállItàsára nem kerül sor. A javadalmazési bizottság Kbftv.-ben
meghatarozott hatáskörébe tartozó feladatokat a RIF Igazgatósága Iátja el.
RBHU, mint a RIF többségi részvényese (képviselöje ütján)
• Döntés a RIF ugyvezetinek eves változó bérérI.
• Döntés az Identified Staff körébe tartozó munkavállalók eves változó bérérSl.
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• A bónusz keretnek a RIF munkavállalói között vaIó szétosztásának a jóváhagyása a
Csoport keretrendszer és a Javadalmazási Politikának megfelel5en;
2020-ban a döntéshozó testületek az alâbbi, javadalmazással kapcsolatos
kérdésekben hoztak döntést:
Az RBHU Menedzsment 2020-ben 2 alkalommal hozott döntést a javadalmazâsi
politikához kapcsolódó kérdésekben:
•
•

Döntés a 2019. évi bónusz kifizetés kereteir5l, mértékén5l
Az intézmény kockázatvállalására jelent6s hatást gyakorló munkavállalói kör 2020. évi
felulvizsgálata

A RIF Igazgatásága 2020-ban 1 alkalommal hozott döntést a javadalmazási politikához
kapcsolódó kérdésekben:

• Javadalmazâsi Politika eves felulvizsgólatának megtárgyalása
A RIF Felugyelô Bizottsága 2020-ben 1 aIkaIomma hozott döntést a javodalmazási
politikához kapcsolódó kérdésekben:

• Javadalmazási Politika eves felulvizsgálatának elfogadása
2020-ban a RIF nem vett igénybe külsó tanácsadói közremködést a javadalmazâsi politika
meg hatârozâsához.
2. A javczdalmazási rendszer Iegfontosabb Iellemzôi
A RIF Iavadalmazási gyakorlata konzisztens szempontrendszeren alapszik, amelynek egyik

fontos meghatározó tényezc3je a munkatársak egyéni tel/esItménye, kepessegei,
kompetenciái, a bennük re/ks potenciál. Az egyéni bérek meghatározása a munkatársak
egyéni hozzájárulása, hozzáâllása, eredmenyessege, az adott pozIcióban kamatoztathatá
egyéni képességei, tapasztatata mentén differenciáltan történik, azaz nem csak a betöltött
pozIció összetettsége, sOiya a meghatârozo a bérezésben, hanem az is, hogy milyen
eredmenyességgel, milyen min6ségben Iótja el azt a munkavállaló.
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Altalános javadalmcizási irányelvek
• A Iavadalmazási elvek és politikók osszhangban vannak a hatékony és eredményes
kockázatvállalási és irányItási gyakorlattal és el6segItik annak alkaimazását, valamint
kerülik a hitelintézet kockázatt(iró képességét meghaladó, nem megfelelö
kockázatvólaIâsért jâró ösztönzók juttatását.
• A javadalmazási elvek érdekellentét elkerülését célzó intézkedéseket is tartalmaznak.

• A javadalmazási rendszer alapjai: a munkaköri besorolási rendszer, a bérpiaci
összehasonlItósok és teljesItményarányos bérezés. Külön szabályok vonatkoznak azokra
a munkatórsakra, akiknek a szakmai tevékenysége jelent6s hatással van az intézmény
kockázati profiljára (,,Identified Staff”).
• A javadalmazás versenyképes es ésszeri mértéki, valamint a munkakör relatIv értéke, a
piaci érték és gyakorlatok szerint kerül meghatarozásra.
• A változó javadalmazás teijes összege nem korlátozza az RBI csoport, az RBHU és a RIF
azon képességét, hogy megeréSsItse tókéjét.
• A szerzódés 1d6 eIótti megszinesehez kapcsolódó kifizetések az adott idószakban elért
teljesItményt tükrözik, és oly módon vannak kialakItva, hogy ne jutalmazzók a
teljesItmény elmaradását.
• A kontroI funkciót eIIáté alkalmazotiak javadalmazása független az âltaluk felugyelt
egységek teljesItményétól, az 6 javadalmazásuk a saját szervezeti célkihizéseik elérése
alapján kerül meghatározásra, tekintet nélkül az általuk ellenórzött üzeti tevekenysegek
eredményeitäl, es arányos a szervezetben betöltött szerepukke). A back-office, a
kockázat-ellen6rzési és a megfelelc3seg ellen6rzési területen dolgozok javadalmazása
közvetlenül nem függhet az üzfeti, értékesitési területek eredmenyessegét6l.
Tel jesItményjavadcilmazás a Raiffeisen Befektetési Alapkezelá Zrt-nél
A változó bérek fizetésének célja, hogy a munkatârsak javadalmazása és a szervezet
eredmenyessege között szorosabb osszefugges Iegyen. A változó bér fizetésének
gyakorlata oly médon került kialakItâsra, hogy teljesItmény szerint differenciáljon, jobb
teljesItményre, egyben ésszeri kockázatvállalásra és hatekony költséggazdalkodâsra
ösztönözzön.

Minden változó, teljesItmenyt6l fuggó kifizetés alapja a teijesItmeny. A változó bér
fizetésének gyakorlatát a teijes miködést Iefed6, minden munkatársra kiterjed6 teljesItmény
menedzsment rendszer támogatja. Az eves teljesItmenymenedzsment cikius keretében eves
célok, teljesItmenyelvarások kerülnek meghatározásra, amit folyamatosan nyomon követnek
és adoft idószak végén értékelnek a felettes vezetók.
Az egyéni teljesItmény a teljesItmenymenedzsment folyamat keretében, pénzügyi es nem
pénzügyi kritériumok alapjón kerül értékeésre.
A RIF-nél fizetett, feljesItménytól fugg6 változó bérelem az eves bónusz, amire szerepkort6l
és a szervezeti hierarchiában elfoglalt helytôl fuggetlenul valamennyi alkalmazott jogosult (a
határozott idejt gyakornoki szerzódéssel rendelkez6k kivételével).
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Az egyes munkakörökre és besorolási szintekre a 1 00%-os teljesItményszintnek megfelel6
,,farget” bónusz kerül meghatározásra. A ,,target” bánusz csak egy megcélzott kifizetési
szint, a tenyleges kifizetés a target-hez viszonyItva a RIF teljesItménye, a bónusz kifizetés
feltételeinek teljesütése, az egyéni teljesItmények alapján kerül meghatározcisra.
Egy adott év teljesItménye alapján a munkavállalók részére meghatározott, aIIokáIt vagy
kifizetett változó Iavadalmazâs nem haladhatla meg az eves alapbér 1 00%-at.
Egy adott év teljesItménye alapján az Identified Staff (az intézmény kockázatvállalására
jelent5s hatóst gyakorló munkavóNalák) kàrbe tartozó munkavâllalók részére meg határozott,
allokált vagy kifizefett változó Iavadalmazâs (beleértve a bónuszt és minden egyéb változá
javadalmazási elemet, amit a fix/változó javcidalmazás aranyanak számolásánál
figyelembe kell venni) nem haladhatja meg az eves alapbér 1 00%-f.
A 1 00%-os tefjesItményért járó változé bér IegfeIebb kétszerese fizethet6 ki változâ bérként
(a ,,target” bónusz Iegfeljebb 200%-a fizethet6 ki eves bónuszként). A 100%-os
teljesItményért járó változó bér oly módon van megallapItva, hogy ne ösztönözzön
ésszeriitlen kockózatvállalásra, továbbá minden alkalmazoft alapfizetése a teijes
javadalmazásának keIIen nagy hányadát képviselje, Iehet6vé téve egy teijes mértékben
rugalmas változó javadalmazásra vonatkozó politika miködését, beleértve azt a Iehetóséget
is, hogy változó javadalmazás fizetésére nem kerül sor.

Arányosság a munkavállalók egyes kategárái esetében
Az Arányosság Elve alapjan az ,,Identified Staff” csoportjába tartozó munkavállalók a
szerint kategorizalhaták, hogy milyen mérték(i a ráhatásuk a Raiffeisen Alapkezeló /
Raiffeisen csoport kockázati profiljara. A róhatás merlegelése alapján az ,,Identified Staff”
két kategoriajat lehet megkülönböztetni:
ebbe a kategoriaba a Raiffeisen Alapkezeló /
,,Teljesen Erinteft Identified Staff”
gyakorló
hatást”
,,jelentós
profiljára
kockázati
csoport
Raiffeisen
alkalmazottak/munkakörök tartoznak. Erre a kategóriara valamennyi Egyedi
Javadalmazási Ely a!kalmazandó (KészpénztI Eltéró Eszközök formajaban juttatott
vâltozó bér, Visszatartas, Halasztás, a kockázat utólagos beépItése a változó bérek
esetén)
—

• A szervezet kockazati profiljara kevésbé jelentôs hatast gyakorlo Identified Staff
(,,Részben Erinteft Identified Staff”) e kategária esetében az Aranyossag Elve alapjan
az alabbi Javadalmazasi Elvek alkalmazasatol el lehet tekinteni: Készpénzt5l EItér
Eszközök formajaban juttatott valtozo bér, Visszatartas, Halasztás, a kockázat utolagos
beépItése a valtozo bérek esetén
—
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A Raiffeisen Befektetési Alapkezelá vezetá testületének és a
kockázatváflalásra jelentás hatást gyakorl6 vezeták és munkcivállalok
teljesitményjavadalmazása, a teijesitmény-mérésére és a kapcsolôdá
kockázat megállapItására vonatkozó kovetemények
Amennyiberi változó Iavadalmazás kerül kifizetésre a Tellesen Erinteft Identified Staff
kategáriába sorolt munkavállalók részére, a bónusz (es minden egyeb változó
javadalmazós) kifizetés esetében be kell tartani az alábbi eIIrásokat:
o A változó bér Iegalább 50%-a Készpénztól EItéró Eszközben kerül kifizetesre;
o A változó bér Iegalább 40%-at (különösen magas osszegi:i, az alapbér 100%-f
meghalado változó javadalmazás esetén az összeg Iegalább 60%-t) 3 évre kell
halasztani, és id3arányosan kell kifizetni;
o A Készpénzt6l EItér6 Eszközök kifizetésekor visszatartási szabályt kell
érvényesIteni.
• Amennyiben változó javadalmazás kerül kifizetésre a Részben Erintett Identified Staff
kategóriába sorolt munkavállalók részére, a változó javadalmazás Készpénzt3l EItéró
Eszközök formájâban történc3 kifizetésére (es Visszatartására), a Halasztásra és a
kockázat utólagos beépItésére (Malus vagy Clawback) vonatkozó kovetelményekt6l el
lehet tekinteni.
• Ha az eves teljesitmény alapján kifizetett változó bér mértéke meghaladja a 1 50.000
Euro-nak megfeIe! forintösszeget (a jogosultság megállapItásának id6pontjában
érvényes arfolyamon számolva) vagy az eves alapbér 1 00%-t, az különösen magas
összeg(. változó javadalmazásnak minésül, ebben az esetben az összeg 60%-a kerül
halasztva kifizetésre.
• Amennyiben az Identified Staff körbe tartozó munkcivállalók részére egy adott év
teljesItményéhez kapcsolódóan kifizetendó eves változó javadalmazás összege
(beleértve eves bónuszt és a változó bér minden egyeb formáját) nem haladja meg a
20.000 Euro bruttó összeget, ügy az Arânyosság Elve alapjan az adott személyeknek
történ6 változó bér kifizetéseknél az alábbi Javadalmazási Elveket nem szukseges
alkalmazni:
o Készpénzt5l EItén3 Eszközàk Formájában juttatott változó bér,
o Visszatartás,
o Halasztás,
o Utólagos kockázati kiigazItas.
• Az eI6zé szerz3désb3l fennáIIó javadalmazâs ótváltása csak kivételes esetekben
engedelyezhef6, Iegfeljebb a munkaviszony eIsô évére es csak akkor, ha az RBHU/RIF
megbIzható és eros tOke háttérrel rendelkezik.
• Amennyiben a munkaviszony megszinésekor a munkaviszony nem en eI a 3 évet, a
változó javadalmazás halasztott vagy visszatartott részeit ki kell fizetni a munkaviszony
megsztnése napján, mindazonáltal ezekre a kifizetett részekre továbbra is érvényben
maradnak a jelen dokumentumban rögzItett Malus és Clawback szabályok.
• Amennyiben az Identified Staff kategóriába sorolt munkavállaló munkaviszonya
meghaladja a 3 évet, és a munkaviszony a Halasztási vagy Visszatartósi IdOszak Iejárta
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el3tt bármilyen okból kifolyóiag (beleértve a nyugdIazást és a haóiesetet is) megsziinik,
ez nem eredményezi az (arányos) Eves részletek vagy Készpénzt6! Eltérö Eszközök
esedékessé válását. A változó bérre való jogosultság ez esetben is csak Iépésr6l lépésre,
az adott részösszeg kifizetésével ion Iétre.
A javadalmazásra vonatkozó megallapodásban fogIat felel6sségteljes kockázatvállalás
hatásának a gyengItésére szigoran tilos a munkatársnak egyéni fedezeti strategiakat,
illetve a javadalmazásra és felelósségre vonatkozá biztosItást alkalmazni.
Készpénztàl Eltérá Eszk6zok
A RIF egyik Befektetési Alapját használja a változó javadalmazás Készpénzt6l EItér6
EszkOzök formájában történ6 juttatása és kifizetése kovetelményének teljesItésére. Az
eszkOz a kOvetkezó:
Raiffeisen Megoldás Start Aapok Alapja befektetési jegye ,,A” sorozat

A RIF ,,Teljesen Erintett Identified Staff” kOrébe tartozó munkatársai részére az eves bónusz
Iegalább 50%-a Készpénzh3l EItéró EszközOk formájában kerül kifizetésre.
A bónusz jogosultság megszerzesekor (upfront) a befektetési jegyek 60%-a kerül kifizetésre,
mIg 40%-uk halasztásra kerüL
Meg jegyzés: KülönOsen magas Osszegi változó javadalmazás esetén a változâ bér 60%-a
kerill halasztásra.
A teijes eves bónusz 50%-os, befektetési jegy formájában kifizetendô része két részre oszlik
(a példában ennek 60%-a az upfront és 40% halasztott rész):
1. 50% (befektetési jegy formájâban fizetend bónusz rész)* 60% (up-front rész) = a
teijes fizetendö bónusz 30%-a fizetend upfront befektetési jegyben
2. 50% (befektetési jegy formájában fizetendó bónusz rész)* 40% (halasztott) = a teijes
fizetendä bónusz 20%-a fizetendó halasztott Készpénzt5l Eltér6 EszkOzben
(befektetési jegyekben)
Az alábbi elvek emlItend6ek meg:
A KészpénztSt EItéró EszkOz (befektetési jegy) értékének az alapja az egy
•
jegyre jute nettá eszkOzérték, azaz a befektetési jegy árfofyama.
A befektetési jegyek száma ügy kerül kiszámItásra, hogy az adott bónusz
•
Osszegef elosztjuk a befektetési jegy azon napra kalkulált árfolyamával, amely
napon a bónusz kifizetésre kerül.
Igy kapjuk meg a befektetési jegyek számát, amely az upfront és a halasztott
•
részre egyaránt vonatkozik.
A Visszatartási Idöszak alatt a befektetési jegyek darabszáma nem változik,
•
azokat visszaváltani nem lehet. Minden egyes Visszatartási Ideszakot
kOveten a befektetési jegyek adott része (pI. az upfront kifizetés esetén a
befektetési jegyek upfront része) visszaválthatóvá válik az aktuális befektetési
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jegy árfolyamon. Visszaváltás esetén adáfizetési kotelezettseg az Igy kifizetett
készpénz összeg után, a kifizetés nap jan keletkezik.
3. Gcirantált teljesitményjavadcilmazás és a végkielégItésekre vonatkozó
elôIrások
Garan tált tel/es Itmény/avadalmazás

A garantáif váitozó javadaimazâs nem osszeegyeztethet6 a megalapozott kockázatkezeiési
gyakorlattal valamint a teljesItményhez kötött bérezés elvével Igy a garantalt változó
javadalmazás kivételes jelleg(i, csak üj alkalmazottak felvételekor kerül rá sor, akkor van rá
ehet6ség, ha a RIF h5keellátottsága megfelel6 és a foglalkoztatás eIsó évére korlátozódik.
Egy munkavállalónak csak egy alkalommal Itélhetó meg garantâlt változó javadalmazást.
A garantalt teljesItményjavadalmazásra jeIIegébSI adódóan nem vonatkoznak az utolagos
kockázati kiigazItas szabályai, a teijes összeg kiFizethetc készpénzben, halasztás
alkalmazása nélkül.
VegkielegItes

A végkielégItés kifizetése ide nem érlve az Mt. kötelez6 elöIrásai alapján kifizetett
vegkielégItest a munkavállaló dóarányos teljesItményhez köt6dik, és nem jutalmazza a
teijesItmény elmaradását vagy a kotelezettsegszegest. Nem fizethet6 vegkielegItes abban az
esetben, ha nyilvánvaló a teijesItmény elmaradása, amely megalapozza a szerzôdés
azonnali felmondását.
-

—

Nem állapItható meg végkielégItés, amennyiben a munkaviszony munkavállalói
felmondással kerül megszintetésre kivéve, ha a vegkielegItes megállapItását jogszabalyi
kotelezettseg Irja eIó.
Amennyiben vegkielegItes kerül megállapItásra, dokumentâlni kefl az indokolâsât, a
mególlapItott összeg megfelel6seget, valamint az összeg megáIapItásához használt
kritériumokat, beleértve annak igazolását, hogy a juttatás az idóarányos teljesItményhez
kötódik, továbbá nem jutalmazza a teijesItmény elmaradását vagy a kotelezettségszegést.
VégkielégItésnek keil tekinteni külànösen az alábbi esetekben a szerzódés munká!tató âItaIi
felmondásával vagy megszuntetésével kapcsolatos kiegészItó kifizetéseket osszhangban az
Mt. 77. §-óvaf:
• a munkâltató fizetésképtelenné váiása vagy sü(yos vaisóghelyzetbe kerülése miatt
szünteti meg a munkaszerzódest;
• a munkáltatá azért mondja fel a munkaszerzódést, mert meg kIvánja szüntetni vagy
csökkenteni akarja azt a tevékenységet, amelynek végzésében a munkavâllaló aktIvan
részt vett, vagy ha más intézmény vásárolja meg az adott szervezeti egyégséget vagy
üzleti területet anélkül, hogy at kIvânná venni az addig fogaIkoztatoft munkaválfalokat;
• lehetséges vagy tényleges munkaugyi jogviták esetére a munkáltató és a munkavállaló
egyezsegben állapodik meg a jogvita bIrosági rendezésének elkerülése érdekében.
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A vegkielegitest teljesItményjavadalmazasnak kell tekinteni. A Javadalmazási Politika rögzIti
azokat az eseteket, amikor a végkielégItési osszegeket a teIesItményjavadaImazás és az
alapjavadalmazás arányának meghatározasakor, valamint a halasztás és az eszközök
formájában történ6 kifizetés szabályai alkalmazása szempontjából nem kell figyelembe
ye nn I.
A felmondási id&zakhoz köh3d6 szokásos javadalmazási kifizetések nem tartoznak a
végkielégItés fogalma ala és fix juttatásnak tekintendk.
A munkáltató beIsé eljárási szabalyzatóban hatérozza meg a vegkielégItes
megallapItásának és jovahagyasanak folyamatát és mértékét, melyben meghatarozza a
felelósségi köröket és a döntéshozatali hatásköröket, illeive a kontroll funkciót eIIátó
szervezeti egység(ek)nek az eljárásba történô bevonásának a szabâlyait.

4. A kockázcitok kezelése
A kockcizatok kezelésére elc5zetes és utólagos kockázati kiigazItási mechanizmusok,
valamint folyamatosan miköd6 kockázatkezel6 és nyomon követ3 rendszerek léteznek a RIF
ben.

A RIF megfontoit, ésszer(i kockázafvállalási gyakorlatot követ, m(ködésében különbözó
kockázatkezelési és monitoring eszközök és gyakorlatok Iéteznek, amelyek biztosItják a
kockózattudatos és biztonsagos mkàdést, mint a jáI behatárdt Iimitrendszer és monitoring,
transzparens kockázatvállalási pontok, testületi döntések adott határérték felett.
A fenti eszközökön tülmenóen a RIF az ek5zetes és utólagos kockázafi kiigazItás eszközeit is
alkalmazza.
Az elózetes kockázati kiigazItós intézményi szint eszközeként a döntéshozák az eves
kifizethetó bónuszkeret meghatârozása során figyelembe veszik a releváns kockázati
tényezket, a Raiffeisen Bank Zrt kockázatelemzést készIt az eves bónusz kifizethetósegenek
megallapItasara, a kifizetés kockázatainak, és a t6keellátottságra gyakorolt hatásának
felmérésére, az elemzés a RIF-re is kiterjed.
Egyéni szinten az Identified Staff körbe tartozó munkavállalók eI5zetes kockázati kiigazItasa
a teIesItmény menedzsment folyamat keretében az egyéni célkit(izésekben megjelenó, az
adott terület es/vagy munkakör szempontjábál relevâns kockázati mutatók beépItése,
nyomon követése révén történik.
A kockózatok utólagos beépItése a malus&clawback értékelés keretében valósul meg.
A malus esemény esetén a RIF a meg esedékes (halasztott) javadalmazós kifizetését
megeIc3z5en utólagos kockâzati kiigazItások alapján csökkentheti a halasztott javcidalmazás
egy részét vagy egészét.
A Clawback esemény esetén a RIF kötelezheti a munkavállalót a koróbban részére kifizetett,
vagy juttatoft változó bér osszegenek visszaszolgáltatására.
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Különösen az alábbi események min6s(ilnek malus eseménynek:
A nemzeti szabályozó hatóság elrendeli a változó bérek korlátozását vagy
•
IeálIItását.
BizonyIték merül Fe! az alkalmazoit nem megfeleló magatartására vagy sülyos
•
hibálára (pI. magatartósi kódex és más különösen kockázattal kapcsolcitos belsó
szabályok megsértése);
Jelentósen gyengül a Raiffeisen Alapkezeló/Raiffeisen Csoport és/vagy a
•
munkavâllalé izleti egysegenek a pénzügyi teljesItménye;
Jelent6s kockázatkezelési hiba történik a Raiffeisen Alapkezel6/Raiffeisen Csoport
•
és/vagy a munkavállal6 üzleti egységének a részér6l, és a teljesItményértékelés
kockázati szempontü korrekciójára van szukseg, mivel az utolagos kockázatértékelés
azt mutatja, hogy az eredeti kockázatértékelés tül kedvezS volt;
A telles Raiffeisen Bank International csoport gazdasági vagy szavatoló tókélének a
•
jelentós változása.
Bármely olyan sülyos felugyeleti szankció, amelynek kiszabásához az azonosItoft
•
munkavállaló magatartâsa hozzájârult.
Jelentós hozzálárulás a csökkent mértékL vagy negatIv pénzügyi teljesItményhez,
•
vagy bármely egyéb magatartás, amely szándékosan vagy sülyos gondatlansag
révén jeIents veszteséget eredményez.
—

—

A visszakövetelés alkalmazására az alábbi esetekben kerülhet sor:
A munkavállaló âltaI elkövetett b(incselekmény, félrevezet5 tájékoztatás vagy csalás,
•
amennyiben ez jelent5s negatIv hatést gyakorol a Raiffeisen Alapkezel5 / Raiffeisen
Bank hitelessegere és eredményességére.
A Javadalmazási Politikában rögzItett változá Iavadalmazási elvek alkalmazósának
•
szándékos megsértése vagy a hiteIintézetekrI és a pénzügyi vállalkozásokról szóIó
201 3. évi CCXXXVII. törvény el6Irásainak szándékos megsértése.
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5.

Tel jesItménykritériumokra vonatkozá

informáciok

A bónusz végleges összege a mirn3ségi és mennyiségi Csoport/RBHU/csapat/egyéni
céIkitLzéseken alapul, és a céIkitLzésnek és a kifizetésnek eves szinten kell történnie.
Bármiféle bónusz szétosztós és kifizetés az alâbbi eI6feItéteek teljesItése esetén (ehetséges:
• Az illetékes szabályozó hatóság nem hozott döntést a kifizetés tiItâsáróI továbbá a
helyi jogszabalyok alapjan az RBHU esetén a változó bér kiosztására, kifizetésére
vonatkozó eläIrások teljesülnek.
• Az RBI Csoport és az RBHU pénzUgyi helyzete Iehetóvé teszi a kifizetést és a
Csoport, az RBHU, a szervezeti egység és az egyén teljesItménye alátámasztja azt.
• A torvényileg el3Irt elsédleges alapvet5 t6ke megfelelési mutatóra (CET 1) vonatkozó,
valamint minden tovóbbi CRR és CRD IV t6kemegfelelesre vonatkozó elóIrás teljesül,
továbbá a kifizetés nem veszélyezteti az RBI Csoport azon képességét, hogy
fenntartsa, megszilárdItsa t6kehelyzetét
• Az RBHU rendelkezik az alkalmazandó jogszabályok alapján szukséges minimális
gazdasági es szabólyozói tc3kével, továbbá a kifizetés nern veszélyezteti az
RBHU/RIF azon kepesseget, hogy fenntartsa, megszilárdItsa tókehelyzetét
• A mindenkori, az RBI Menedzsmentje, Igazgatósága vagy a REMCO által
meghatározott kifizetési feltételek teljesülnek
6.

Fix és

ILtI

változó javadalmazási

elemek

VALTOZÔ javdalmazási elëm

FIX javadalrnazási elem

Alapbér
Munkaköri juttatás
Cafeteria juttatások
Vállalati gépjórmii
Lakhatási/albérleti tómogatás
Felmentési dIj kilépés esetén
Torzsgárda juttatós, év végi utalvány (Iuttatâs a
Munkohelyi Tanács részéról)
BiztosItások (élet-, baleset, egészség-,
betegbiztosItás)
TüIóra pétlék
Iskolakezdési támogatás
Munkába járás támogatás / koltsegterItés
Uzleti utakra fizetett napidIj
HelyettesItési dIj
—

7. A jcivadcilmazás
lebontvci

osszesItett

Eves bónusz
Garantáltváltozé javadalmazés (sign-on
bonus)
VégkielegItés vagy kilépéshez kapcsolódó
kifizetések közös megegyezés esetén
Nem készpénzes csoportos elismerések
Nem készpénzes egyéni elismerések
MegtartcS ösztönzó

mennyiségi

cidatai,

tevékenységi

körokre

A 2020. év tekintetében kifizetett javadalmazási elemek bruttó összegei f3 üzleti egységek
szerinti bontásban a RIF-re vonatkozóan:
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MiIIió forint

Befektetsi
bank
25
1

Fix javadcilmazás
VóItozó javadalmazás

Kereskeclelmi
bank

Fuggeflen
kontroll

Eszk6z
kezelés
0

21
2

0

92
11

Ôsszes
tevékenység

Vállalati
funkció
99

236

4

18

tiszteletdijas
nélkW, csak
alkalmazott
234
18

8. A jcivadalmcizás osszesItett mennyiségi adatai ax intézmény kockázciti
profiljára Iényeges hatást gyakorlo alkalmazottak krére
2020-ban a kockázatvállalásra Iényeges hatást gyakorló személyek száma a RIF-ben
összesen 1 5 fó volt.
Közülük 4 f6 nem a RIF alkalmazottja, 3k a RIF lgazgatósógának valamint Felugyel6
Bizottságának tag jal és ebben a szerepkorUkben 2020-ban 2 f6 részesült javadalmazásban
a RIF részén3l.
A 2020-ban kifizeteft javadalmazási elemek bruttó összegei a kockózatvállalósra lényeges
hatést gyakorlo személyek vonatkozásában (a javadalmazási értékek miIlió Ft-ban
értendk):
Raiffeisen Befektetési
Alapkezele

Javcidcilmazasi elem (Milipo Ft)
Fix és változó javadalmazás
fix javadalmazás összege
változó javadalmazás összege
kedvezmenyezettek száma fix javdaImzâs
kedvezmenyezettek száma változó javad.
Változá javadalmazás megoszlása

178
12
13
11

-

-

-

-

-

-

kszpénz
részvény
részvényhez kötött eszköz
egyéb változó javadalmazás
1(1 nem fizetett halasztott javadalmaz6s osszege
megszerzett jogosultság
meg nem szerzett jogosutság
Uzleti évben kifizetett halasztott javadalmcizás Idfizetett és a
teIesitmenynek megfelelo kiigazitasokkal csokkentett osszege
Uzieti év saran kifizetett munkába állási jutalékok
-

-

-

12
0
0
0

-

-

0
0

-

..

..

..

0

-_kifizetések_összege
• kedvezményezettek száma
Uzleti év saran megitélt végkielégItések

0

-_kifizetések_àsszege
kedvezményezettek száma
egy f részére megItét Iegmagasabb összeg

0
0

-

-
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9. Az üzleti évenként 1 miIIiá EUR osszegü vagy annál
javadalmazásban részesülá személyek száma

nagyobb

2020-ban a Raiffeisen Befektetési Alapkezelc3 Zrt egy alkalmazottja sem részesült 1 millió
EUR-t meghalado eves Iavadalmazásban.

Budapest, 2021. május 19.

Simon Peter

Váradi ZoItán

Raiffeisen Befektetési Alapkezeló Zrt.
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