Éves jelentés 2014
DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű
Befektetési Alap
MNB lajstromszám: 1112-234
MNB engedélyszám: KE-III-413/2010
ISIN kód: HU0000709464

Az Éves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban:
Kbftv.) alapján készült.
Tárgyidőszak: 2014.01.01.- 2014.12.31.

Általános adatok:
Az Alap megnevezése:
Az Alap típusa:
Az Alap futamideje:
Besorolása:

MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott
zártvégű, értékpapír befektetési alap
A nyilvántartásba vételtől határozott ideig tart. Lejárata: 2015.12.15
Nemzetközi, Származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap

Alapkezelő:
Letétkezelő:
Könyvvizsgáló:

DIALÓG Alapkezelő Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.)
Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhelye: 2096, Üröm, Pillangó u.
12) – Dr. Tremmel Zoltán /005210

Forgalmazás helye:

A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett befektetési jegy

I. VAGYONKIMUTATÁS
A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés
Banki egyenlegek
Repo
Átruházható
értékpapírok
Származékos
ügyletek
Egyéb eszközök
Összes eszköz
Kötelezettségek
Nettó eszközérték

2013.12.31.
Összeg /
A NEÉ
Érték (HUF) százalékában (%)
354 590 336
100,41

2014.12.31.
Összeg /
A NEÉ
Érték (HUF) százalékában (%)
368 654 145
100,42

1 004 063

0,28

1 004 063

0,27

355 594 399
-2 463 298
353 131 101

0,00
100,70
-0,70
100,00

369 658 208
-2 546 050
367 112 158

0,00
100,69
-0,69
100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA
Befektetési jegy
2013.12.31. 2014.12.31.
alap
sorozat deviza
ISIN
Dialóg Maracana Alap A
HUF
HU0000709464
37 325
37 325
A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK
Befektetési jegy
2013.12.31. 2014.12.31.
alap
sorozat deviza
ISIN
Dialóg Maracana Alap A
HUF
HU0000709464
9461
9836
A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE
Megnevezés
Tőzsdén hivatalosan jegyzett
átruházható értékpapírok összesen
Más szabályozott piacon
forgalmazott átruházható
értékpapírok összesen
A közelmúltban forgalomba hozott
átruházható értékpapírok összesen
Egyéb átruházható értékpapírok
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok összesen
Értékpapírok összesen

2013.12.30.
2014.12.31.
Összeg /
Százalékban
Összeg /
Százalékban
Érték (HUF)
(%)
Érték (HUF)
(%)

1 004 063

1 004 063

100,00

1 004 063

100,00

100,00

1 004 063

100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.
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V. A BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINK ALAKULÁSA

Megnevezés

2014.12.31

a) befektetésekből származó bevételek
b) egyéb bevételek
c) kezelési költségek
d) a letétkezelő díjai
e) egyéb díjak és adók
f) nettó jövedelem
g) felosztott és újra befektetett jövedelem
h) a tőkeszámla változásai
i) a befektetések értéknövekedése (+) vagy
értékcsökkenése (-)
j) minden egyéb változás

25 143 000
0
8 283 000
900 000
5 715 000
0
0
-2 789 000
0

VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ
ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA, VISSZATEKINTŐ HOZAMOK

Dátum
2011.12.31
2012.12.31
2013.12.31
2014.12.31

Nettó
eszközérték
329
338
353
367

590
105
131
112

627
830
101
158

Egy befektetési
jegyre jutó nettó
eszközérték
8830
9058
9461
9836

Hozam
-11,70%
2,58%
4,45%
3,96%

VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK RÉSZLETES LEÍRÁSA
Az Alap az év során származtatott ügyletet nem kötött. Az Opció piaci értéke 2014.12.31-én 1.004.063
Ft volt.

VIII. A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT
VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA
HATÓ FONTOSABB TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA.
Az Alapkezelő működésében nem történt jelentős változás 2014-ben.
Az Alapkezelő Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának összetételében a tárgyidőszakban nem
történt változás.
Az Alap befektetési politikája nem változott az év során
Az Alap befektetési politikáját részletesen az Alap Kezelési szabályzatának III. fejezete tartalmazza.
A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők bemutatása:
Nemzetközi kitekintés
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A 2014-es év igen ellentmondásosan alakult. A nemzetközi értékpiacokon alapvetően pozitív
folyamatok zajlottak, ennek ellenére a régió piacai ismételten igen gyenge teljesítményt nyújtottak. A
tőkebeáramlásnak köszönhetően a világ vezető börzéi kiemelkedő hozamot tudtak felmutatni,
ugyanakkor a befektetők teljesen ignorálták a fejlődő piacokat, azon belül is Közép-Európát.
A regionális alulteljesítésnek voltak objektív okai is. Nem sokkal a szocsi olimpia lezárultát követő orosz
agresszió hatására a befektetők átértékelték a régió kockázatát. A Krím-félsziget bekebelezése igen
jelentősen rontotta Oroszország megítélést, és általános bizonytalanságot okozott az ukrán
gazdasággal kapcsolatban. Az előző év további részében pedig nagyon durva, és a XXI. századhoz
teljesen méltatlan események vették kezdetét ukrán területen, az állítólag „nem-orosz” szeparatisták
igen véres háborút robbantottak ki Ukrajna Donbas részén.
A világgazdaság növekedési motorja továbbra is az USA gazdasága volt 2014-ben. A folyamatosan
csökkenő munkanélküliség, javuló ipari termelés és konjunkturális folyamatok hatására a világ vezető
gazdasága tavaly közel 2,5%-os ütemben tudott növekedni. Az európai gazdaság ismételten rosszabbul
teljesített, éppen hogy nem csúszott recesszióba az öreg kontinens.
A tavalyi év egyik meghatározó eleme volt a japán gazdaság élénkítő programja. Az elképesztően nagy
monetáris stimulus hatására a japán jen 30%-ot gyengült főbb vetélytársaihoz képest, ami igen
nagymértékben segítette az exportra termelő vállalatokat, azok jövedelmezőségét.
Az ázsiai kontinens másik meghatározó gazdasága ugyanakkor továbbra is a „soft lending” problémával
küszködik. A korábbi évtizedek túlzott beruházási aktivitása, az ingatlanpiac túlzott felfutása miatt
folyamatosan kénytelen hűteni a gazdaságot, és egy nagyon vékony mezsgyén egyensúlyozni a lassítás
és a túlzott gazdasági visszaesés között.
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A mögöttes piacok teljesítménye

A Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap mögöttes piacai 2014-ban – az
amerikai ingatlan piactól eltekintve – nagyon rosszul teljesítettek. Míg az amerikai ingatlanpiaci index
20 százalékot meghaladó mértékben tudott emelkedni, addig az orosz és a brazil börze nagyon sokat
veszített értékéből. Az orosz piac az orosz-ukrán konfliktus kapcsán bevezetett szankciók, míg a brazil
piac a Petrobras vállalatnál felszínre került csalások miatt esett.
Így az opciós kosárban lévő indexek nem tudták növelni az opció értékét, és továbbra is az induló
szintekhez képest számottevő mértékű mínuszban vannak az instrumentumok. Az egyedüli pozitív
hozammal rendelkező alpiac továbbra is az amerikai ingatlanpiac.
Az Alap portfoliójában lévő opciós kosár gyakorlatilag elértéktelenedett 2014-ben.
Az Alap ennek ellenére 2014 folyamán relatív korrekt mértékű hozamot tudott csinálni. A 3,96%-os
jóval meghaladta a piaci lehetőségeket.

IX. JAVADALMAZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Mivel az Alapkezelő a Kbftv. 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért a jelen pont szerinti
tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik.

5

X. LIKVIDITÁSKEZELÉSRE ÉS KOCKÁZATKEZELÉSRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
Mivel az Alapkezelő a Kbftv. 2. § (2) bekezdés szerinti ABAK-nak minősül, ezért a jelen pont szerinti
tájékoztatási kötelezettség rá nem vonatkozik.

XI. TŐKEÁTTÉTELRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött tőkeáttételes ügyletet
A Kbftv 128 § alapján ezúton tájékoztatjuk Befektetőinket, hogy 2014-ben illikvid eszközök
elkülönítésére nem került sor.

MELLÉKLETEK:
Vezetőségi/Üzleti jelentés-2014 év
Kibocsátói Nyilatkozat
2014-es ÉVES BESZÁMOLÓ
Budapest, 2015. március 20.

______________________________
DIALÓG Alapkezelő Zrt.
(A papír alapú Éves jelentés került aláírásra.)
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Vezetőségi/Üzleti féléves jelentés-2014
1. Az Alap jellemzői
Az Alap neve: DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Működési forma, fajtája: nyilvános, zártvégű, származtatott
Harmonizáció típusa: ÁÉKBV irányelv alapján nem harmonizált
Elsődleges eszközkategória típusa: értékpapír alap
Az Alap futamideje: 2011. január 05. - 2015. december 15.
2. Az Alap gazdálkodásának bemutatása
a) üzleti környezet
A tárgyidőszakban az Alap nem folytatott kutatás -fejlesztési tevékenységet. Nem voltak telephelyei. Az Alapkezelő a
törvényi szabályozásnak és Felügyeleti előírásoknak megfelelő foglalkoztatáspolitikát folytat. Az Alap tevékenysége –
pénzügyi befektetések - környezeti terheléssel nem járt, így erre külön figyelmet az Alapkezelőnek fordítania nem kellett.
b) célja és stratégiája
A DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alapot a Felügyelet 2011. január 05-vel, 1112-234
lajstromszámon, 37.325 db befektetési jeggyel vette nyilvántartásba.
Az Alap célja, hogy lejáratkor visszafizesse a jegyzéskor befizetett tőkét, növelve kedvező részvénypiaci teljesítmény esetén
a mögöttes részvényekből álló kosár pozitív teljesítményéből való részesedéssel. Az Alapkezelő az Alap befektetési
politikáját úgy építi fel, hogy az biztosítsa a tőkevédelem teljesítését.
A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret biztosítása érdekében az Alap vagyonának túlnyomó többségét bankbetétbe fekteti.
A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és/vagy a befektetési célban meghatározott piacok teljesítményéből
(árfolyamváltozásából) történő részesedés biztosítása érdekében az Alap származtatott ügylet(ek)et köt. Az Alap a céljait
úgy tudja megvalósítani, hogy az indulásakor meghirdetett befektetési politika nem módosul, a befektetett eszközöket
lejáratig megtartja. A tárgyidőszakban a befektetési politika nem módosult.
c) főbb erőforrások és kockázatok, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok
Az Alap nettó eszközértékét naponta számítottuk, azok mindig a valós piaci értéket tükrözték. A tárgyidőszakban az Alap
portfoliójában látra szóló betét, lekötött betét és egy nemzetközi részvényindex kosárra vonatkozó összetett opció
szerepelt. Az Alap értékében a legfontosabb kockázati tényező a mögöttes nemzetközi részvénykosár értékének változása
volt. Az Alap kibocsátását követően bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, így a befektetési jegyek likviditása a
tőkepiaci várakozások és a kereslet - kínálat változásának függvénye. A Forgalmazó és a Letétkezelő a tárgyidőszakban nem
változott. Az Alap könyvvizsgálója a tárgyidőszakban nem változott.
d) az éves beszámoló időszakában elért eredmények és kilátások
A mérleg lezárása után lényeges esemény az Alap tárgyévi gazdálkodásával kapcsolatban nem került felszínre. Az Alap egy
jegyre jutó nettó eszköz értéke kismértékben emelkedett a tárgyévben, értéke közelít az Alap lejáratára vonatkozó
minimális kifizetési ígérethez.
e) a teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői
Az Alap 2014. évi nettó hozama: 3,96 %. A nettó hozam a közzétett egy jegyre jutó nettó eszközérték változását mutatja
meg nominálisan kifejezve a 2013.12.31. - 2014.12.31 időszakra vonatkozóan. Az Alap a tárgyidőszak során hozamot nem
fizetett.

Budapest, 2015. március 20.

______________________________
DIALÓG Alapkezelő Zrt
(A pa pír alapú Vezetőségi jelentés került aláírásra.)
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KIBOCSÁTÓI NYILATKOZAT
Alulírottak, Szöllősi Ferenc és Palcsek Attila igazgatósági tagok, a DIALÓG Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., bejegyezve a Fővárosi Bíróság mint
Cégbíróság által 01-10-045744 cégjegyzékszámon, adószám: 1404495-1-41, továbbiakban Alapkezelő)
képviseletében, amely olyan nyilvános, zártvégű befektetési alapokat létrehozó és kezelő gazdasági
társaság, amely a 24/2008 (VIII.15) PM rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. paragrafusa értelmében az
általa létrehozott és kezelt nyilvános, zártvégű befektetési alapok tekintetében tájékoztatási
kötelezettség teljesítésére kötelezett személynek minősül, a DIALÓG MARACANA tőkevédett
zzármaztatott zártvégű értékpapír befektetési alapra (továbbiakban Alap) vonatkozóan az alábbi
nyilatkozatot tesszük:

A Rendelet 1. melléklet 2.4 pontja pont alapján kijelentjük, hogy
 az alkalmazható számviteli előírások alapján, az Alap legjobb tudásunk szerint elkészített féléves
beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó (az Alap) eszközeiről, kötelezettségeiről,
pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá
 az Alap vezetőségi jelentése megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és
teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Jelen nyilatkozatot az Alap 2014. évi éves jelentéséhez kapcsolódóan adtuk ki.

Budapest, 2015. március 20.

______________________________
DIALÓG Alapkezelő Zrt
Szöllősi Ferenc
Palcsek Attila
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DIALÓG Maracana Tőkevédett Származtatott
Zártvégű Befektetési Alap

ÉVES BESZÁMOLÓ
2014. december 31.

Alapkezelő:
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazó:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
PSZÁF engedély száma: KE-III.-13/2011. (2011. január 4.)
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MÉRL EG
Eszközök
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

Előző
időszak
2013. dec.31.

Tárgyév
2014.dec.31.

b

c

d

a
01.

A) Befektetett eszközök

0

0

02.

I. Értékpapírok

0

0

03.

1. Értékpapírok

0

0

04.

2. Értékpapírok értékelési különbözete

0

0

05.

a) Kamatokból, osztalékokból

0

0

06.

b) Egyéb

0

0

329 670

320 713

0

0

0

0

0

0

0

0

07.

B) Forgóeszközök

08.

I. Követelések

09.
10.
11.
12.

a) Követelések
b) Követelések értékvesztése (-)
c) Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési
különbözete
d) Forintkövetelések értékelési különbözete

0

0

13.

II. Értékpapírok

52 146

52 146

14.

1. Értékpapírok

52 146

52 146

15.

2. Értékpapírok értékelési különbözete

0

0

0

0

16.
17.
18.
19.
20.
21.

a) Kamatokból, osztalékokból
b) Egyéb
III. Pénzeszközök
a) Pénzeszközök
b) Valuta, devizabetét értékelési különbözete
C) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

277 524

268 567

277 524

268 567

0

0

84 438

103 724

84 438

103 724

0

0

22.

a) Aktív időbeli elhatárolás

23.

b) Aktív időbeli elhatárolás értékvesztése (-)

24.

D) Származtatott ügyletek értékelési különbözete

-51 142

-51 142

25.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

362 966

373 295

Budapest, 2015. március 20.

…………………………………………..
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
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MÉRL EG
F orrások
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

Előző
időszak
2013. dec.31.

Tárgyév
2014.dec.31.

b

c

d

a
26.

E) Saját tőke

360 216

370 461

27.

I. Induló tőke

373 250

373 250

373 250

373 250

0

0

-13 034

-2 789

28.

a) Kibocsátott befektetési jegyek névértéke

29.

b) Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-)

30.

II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény)

31.

1a. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete

0

0

32.

1b. Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete

0

0

33.

2. Értékelési különbözet tartaléka

-51 142

-51 142

34.

3. Előző év(ek) eredménye

26 402

38 108

35.

4. Üzleti év eredménye

11 706

10 245

0

0

2036

2 117

0

0

2 036

2 117

0

0

36.

F) Céltartalékok

37.

G) Kötelezettségek

38.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

39.
40.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek
III. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési
különbözete

41.

H) Passzív időbeli elhatárolások

42.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

714

717

362 966

373 295

Budapest, 2015. március 20.

…………………………………………..
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

Előző év
2013

Tárgyév
2014

b

c

d

a
I.

Pénzügyi műveletek bevételei

26 252

25 143

II.
III.
IV.
V.

Pénzügyi műveletek ráfordításai
Egyéb bevételek
Működési költségek
Egyéb ráfordítások

0
0
14 546
0

0
0
14 898
0

VI.
VII.

Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások

0
0

0
0

VIII.

Fizetett, fizetendő hozamok

0

0

IX.

Tárgyévi eredmény

11 706

10 245

Budapest, 2015. március 20.

…………………………………………..
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
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Likviditási jelentés

I. Hitelállomány összetétele
Fel vét el i dőpont j a
-

Hi t el ez ő

Hi t el ös s z ege

Lej á ra t i dej e

-

Há t ra l ékos ös s z eg

-

-

-

Az Alap folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik.

II. Költségek összetétele
adatok ezer Ft-ban
2013. év

Költségelem megnevezése

Pénzügyileg
realizált

Költség

Alapkezelési díj
Letétkezelő díja
Bankköltség
PSZÁF díj
Egyéb
Összesen

2014. év

11 680
900
29
86
1 851
14 546

Pénzügyileg
realizált

Költség

9 644
825
29
64
1 234
11 796

8 283
900
30
90
5 595
14 898

6 166
825
30
67
4 976
12 064

A működési költségeket a fenti táblázat részletezi, amelyben a „pénzügyileg realizált oszlop” tartalmazza a
2014. évi költségek azon részét, amelyet az Alap 2014. évben pénzügyileg teljesített. Az alapokkal
kapcsolatos azon költségeket, amelyet a fent említett táblázatban nem szerepelnek (pl. reklám költség,
jegyzési jutalék) az Alap tájékoztatójának megfelelően az Alapkezelő viseli.

III. Az Alap vagyonának megoszlása piaci értéken
adatok ezer Ft-ban
Vagyonelem , illetve értékpapír fajta

Időszak nyitó állom ánya

Megoszlás
(%)*

Időszak záró állom ánya

Bankbetétek
Bank

Lekötési Idő

277 524

268 567

99,63%

6 637

6 680

2,48%

252 887

93,81%

Unicredit Bank Zrt.
Folyószámla (HUF)
Unicredit Bank Zrt.
lekötött betét

2011/01/072015/12/15

252 887

Unicredit Bank Zrt.
lekötött betét

2011/01/192014/01/03

9 000

Unicredit Bank Zrt.
lekötött betét

2011/01/192015/01/05

9 000
Időszak nyitó állom ánya

-

0,00%

9 000
Időszak záró állom ánya

Megoszlás
(%)*

Vagyonelem , illetve értékpapír fajta

Jegybankképes értékpapírok
Értékpapír név
Futam idő
OP73KA-BNP
Option
MINDÖSSZESEN:

2011/01/142015/12/15

Tőzsdei
értékpapír

Tőzsdén
kívüli
értékpapír

1 004

-

1 004
278 528

Tőzsdei
értékpapír

3,34%

Tőzsdén
kívüli
értékpapír

1 004

-

0,37%

-

1 004

-

0,37%

-

269 571

-

100,00%

* Vetítési alap a befektetett és forgóeszközök együttes időszaki záró állománya: (bankbetétek összesen + értékpapírok összesen
táblázat alapján)

13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (a továbbiakban: „Tpt.”) 57. § (1) bekezdése az alábbiak szerint
rendelkezik:
„A szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával
okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.”

I.

Általános adatok:

Az Alap neve:
Az Alap típusa:
Futamidő vége:
Alap futamideje:
Alapkezelő neve:
Alapkezelő székhelye:

Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Nyilvános, zártvégű
2015. december 15.
Határozott idejű
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.

Letétkezelő neve:
Letétkezelő székhelye:

UniCredit Bank Hungary Zrt..
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Forgalmazó neve:
Forgalmazó székhelye:

Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26

Forgalmazó neve:
Forgalmazó székhelye:

Sopron Bank Zrt.
9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.

Könyvvizsgáló neve:
Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Könyvvizsgáló székhelye: 2096 Üröm, Pillangó u. 12.
Személyében felelős könyvvizsgáló: Dr Tremmel Zoltán, kamarai tagsági száma: 005210.
A befektetési Alapok könyvvizsgálata a Tpt. értelmében kötelező. Az Alap képviseletére jogosult személy
Szöllősi Ferenc, lakóhelye 1022 Budapest, Présház u. 9. 1/4a. A könyvviteli szolgáltatást végző személy
Kardos Gabriella PM regisztrációs száma: 142302.
Az alapkezelő a befektetők felé a befektetési alap befektetési jegyei után sem tőkére, sem hozamra
vonatkozó garanciát vagy hozamígéretet nem tett.
A Tpt. előírja, hogy a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a nyilvánosságot
rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A kibocsátó a
közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet is tájékoztatni.
A Tpt. rendkívüli tájékoztatást ír elő az értékpapír kibocsátójának haladéktalanul, de légkésőbb egy
munkanapon belül értékpapír értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy
közvetve érintő információról.

Az Alap 2011. január 4-én kezdte meg működését 373.250 ezer Ft induló tőkével.
A Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap 2014. évi hozama az Alapot terhelő
költségek levonása után 3,96 % lett.

II.

Szám viteli politika

Az Alap számviteli politikáját a számviteli törvény és a befektetési alapok beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII.11.) kormányrendelet alapján
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alakította ki. Az Alap kettős könyvvitelt vezet, éves beszámolót készít, amelynek része a mérleg, az
eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet és a cash-flow kimutatás, valamint az üzleti jelentés.
Az alap az eszközeiről részletes nyilvántartást vezet, az értékpapírok értékelése az Alap kezelési
szabályának megfelelően történik. Az eladott értékpapírok beszerzési értékét FIFO módszerrel
állapítjuk meg. Az Alap sem immateriális javakkal, sem tárgyi eszközökkel nem rendelkezik. Az
értékpapírok nem realizált árfolyam-különbözetét a tárgyévi eredmény nem tartalmazza, az közvetlenül
a tőkenövekménnyel szemben kerül elszámolásra. A befektetési jegyek napi folyóáron kerülnek
eladásra, illetve visszavásárlásra.

III.

A m érleghez kapcsolódó kiegészítések

Az értékpapírok állományának összetételét külön kimutatás tartalmazza. Lásd: VI. fejezet.
A saját tőke az induló tőkéből és a tőkenövekményből áll. Az induló tőke az alakuláskor és a későbbi
forgalmazásból származó befektetési jegyeket (eladott és visszavásárolt befektetési jegyek) tartalmazza
névértéken. A tőkenövekményt az előző évek eredménye és az értékpapírok valamint a befektetési
jegyek értékelési különbözete, valamint a visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete
teszi ki, mozgást a VI. fejezetben mutatjuk be.
A rövid lejáratú kötelezettségek összege a tárgyidőszak végén beérkező, de pénzügyileg még nem
rendezett költségszámlákból tevődik össze.
Az aktív időbeli elhatárolások a lekötött betétek kamat elhatárolást tartalmazza. Tekintve, hogy az
elhatárolt kamat a mérlegkészítésig befolyt, ezért az aktív elhatárolására értékvesztést nem számoltunk
el.
A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapig le nem számlázott költségeket tartalmazza.

IV.

Az eredm énykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A pénzügyi műveletek bevételei a tárgyévben realizált kamatokat, árfolyamnyereségeket tartalmazza. A
bevétel része továbbá a betétek és értékpapírok elhatárolt kamata.
A realizált árfolyam veszteségek a pénzügyi ráfordítások között szerepelnek, mint eredményt csökkentő
tételek.
Az elszámolt működési költségeket külön táblázat részletezi költségnemenként, a kimutatás a
tárgyidőszak végéig pénzügyileg nem teljesített összegeket is tartalmazza.
Az alap külön hozamot nem fizet, hozamához a befektetők a befektetési jegyek visszaváltása útján
juthatnak hozzá a vételi és eladási árfolyam különbözetének realizálásával.

V.

P iaci elven történő értékelés elveinek és m ódszereinek bem utatása

Az alapban szereplő eszközök és források piaci értéken történő meghatározását az Alapok tájékoztatója
részét képező Kezelési Szabályzatban meghatározott elveknek megfelelően történik, az alábbiak szerint
az alapra jellemző releváns szabályok kiemelésével:

1.

P IACI ÉRT ÉK MEGÁL L AP ÍT ÁSÁN AK SZABÁL YAI

Az Alap nettó eszközértékének számítása és közzététele a Tpt 266. §-a alapján történik. A Befektetési alap
nettó eszközértékét és az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket minden forgalmazási napra meg
kell állapítani és a Magyar Tőkepiac honlapján illetve az Alapkezelő honlapján kell megjelentetni, valamint
a forgalmazási helyeken a Befektetők számára hozzáférhetővé kell tenni.
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A Letétkezelő az Alap nettó eszközértékét a tulajdonában lévő befektetések piaci értéke alapján forintban
határozza meg, az Alapot terhelő költségek levonása után, minden banki munkanapon.
Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték az Alap mindenkori nettó eszközértékének és a befektetési
jegyek darabszámának hányadosa. A T napi nettó eszközértéket a Letétkezelő T munkanapon állapítja meg
a következő adatok figyelembe vételével:
- T napi árfolyamokkal kalkulált, T nap 12 óráig tudomására jutott T-1 kötésnapi tranzakciók alapján
összeállított eszközállomány T napra számolt piaci értéke T napig elhatárolt folyamatos díjak
(alapkezelői, letétkezelői, könyvvizsgálói, felügyeleti díjak)
- T-1 nap 16 óráig ismertté vált tételes költségek, kötelezettségek
- T-1 nap 16 óráig ismertté vált követelések
- T-1 napon forgalomban lévő befektetési jegy darabszám (a KELER-ben nyilvántartott befektetési
jegyek mennyisége)
Az értékpapírállományban lévő befektetési eszközök piaci értéke az Alap Kibocsátási Tájékoztatójának 10.,
A portfólió egyes elemei értékének meghatározása c. fejezetében kerül bemutatásra.

Az Alap N ettó Eszközérték szám ításának m enete
+
+
-

Értékpapírok és likvid eszközök piaci értéke
Értékpapírügyletekkel és forgalmazással kapcsolatos követelések piaci értéke
Értékpapírügyletekkel és forgalmazással kapcsolatos kötelezettségek piaci értéke
Közvetlen költségek (bankköltség, befektetési szolgáltató díjak, könyvvizsgálat, hirdetési díjak stb.)

= Bruttó Eszközérték
Változó költségek a Nettó Eszközértékre vetítve (alapkezelési díj, letétkezelési díj)
Változó költségek a Nettó Eszközértékre vetítve (negyedéves PSZÁF díj)
= Nettó Eszközérték

2.

AZ AL AP BEFEKTETÉSI P OLITIKÁJA

2. 1. A befektetési stratégia szerkezeti felépítése
a ) B etétek (zéró kupon kötvény)

A bankbetétek biztosítják, hogy az Alap Befektetési jegyeinek árfolyama lejáratkor mindenképp elérje a
névértéket.
Ennek érdekében az Alap vagyonában olyan speciális, fix kamatozású bankbetétek (zéró kupon kötvény),
amelyek lejárata és kamatperiódusa igazodik az Alap futamideje alatti tőkevédett visszafizetést ígérő
időponthoz. Banki betétekbe történő további befektetések célja, hogy az Alap futamideje során felmerülő,
működéssel kapcsolatos költségek fedezése megtörténjen.
b ) Opció

Az Alap hozamtermelő eszközkosarának teljesítményéből való részesedést vételi jogokra szóló Opció
biztosítják. Az Opciók mindenkori értéke a hozamtermelő eszközkosár teljesítményét fogja tükrözni a
későbbiekben ismertetett szabályok szerint. Ha hozamfizetéskor a hozamtermelő eszközkosár együttes
árfolyamértéke 0, vagy negatív lesz, akkor az Alapkezelő nem érvényesíti az Opciókban megvásárolt vételi
jogot. Tehát, ebben az esetben az Opciók hozama 0 lesz. Így az Opciók eredménye nem érinti a tőkevédett
visszafizetéshez szükséges tőke megtérülését. Az Opciók lehívása csak hozamfizetéskor történhet meg. Az
Opciók elszámolására fizikai teljesítéssel nem kerülhet sor. Az Opciók megkötését követően azok értéke az
Alap vagyonán belül hozzávetőleg 15%-os arányt fog képviselni.

2. 2. A befektetési eszközkosár elemei- az Opció leírása
Az Alap három főbb geográfiai célpontra fókuszál:
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1. Brazília; A világ egyik legnagyobb területtel rendelkező, nyersanyagokban rendkívül gazdag országa a
2000-es évek mélyrepülése óta folyamatosan, a világgazdasági átlagot jelentősen meghaladó mértékben
növekszik. A közel 200 millió lakosú ország növekedése a tudatos gazdaságpolitikának köszönhető. Brazília
gazdasági erejét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy elnyerte a 2014-es Labdarugó Világbajnokság,
valamint a 2016-os Nyári Olimpiai Játékok rendezési jogát. Ezen események ráadásul rendkívüli mértékben
fejlesztik az ország infrastruktúráját, amely hosszú távon is biztosíthatják az ország gazdasági
növekedésének folyamatosságát.
2. Oroszország; Az orosz gazdaság ereje elsősorban a rendkívüli nyersanyagkészleten nyugszik.
A világ egyik legnagyobb olaj- és gázkészlettel rendelkező országában a jelenlegi és a következő évekre várt
magas nyersanyagárak biztosítani tudják az orosz gazdaság dinamikus növekedését.
3. Am erikai ingatlanpiac; Az amerikai ingatlanpiac volt a gazdasági válság egyik legnagyobb vesztese. Az
elmúlt években az ingatlanok piaci értéke igen jelentős mértékben csökkent, és amennyiben az amerikai
gazdaság a következő években tartós növekedési pályára tud állni, úgy igen számottevő felértékelődési
potenciál van ebben a szektorban.

2. 3. A portfólió elemeinek értékelési szabályai
Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy építi fel, hogy az biztosítsa a tőkevédelemre vonatkozó
ígéretét.
A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret biztosítása érdekében az Alap vagyonának túlnyomó többségét
bankbetétbe fekteti.
A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret és/vagy a befektetési célban meghatározott piacok teljesítményéből
(árfolyamváltozásából) történő részesedés biztosítása érdekében az Alap származtatott ügylet(ek)et köt. A
származtatott ügylet(ek)et az Alapkezelő kifejezetten olyan módon alakítja ki, hogy azok lehetővé tegyék a
tőkevédelem megvalósítását. A származtatott ügylet(ek) mögöttes terméke(i) a befektetési eszközök, illetve
árfolyamok.
Az Alapkezelő a befektetett tőke védelemét és hozam elérését lehetővé tevő befektetési szerkezetet az Alap
futamidejének kezdetét követő húsz munkanapon belül alakítja ki az aktuális piaci helyzetfüggvényében.
A betét(ek), valamint a származékos ügylet(ek) lejáratát követően az Alap vagyonát likvid eszközökben,
pénzkövetelésekben, bankbetétekben, bankszámlán helyezi el az alap lejáratáig.
Az Alapkezelő az Alap vagyonának a II.2 pontban foglaltak teljesítését biztosító eszközein felüli részét az
Alap működésével kapcsolatos költségekre fordítja. A származtatott ügyletek jelentősen növelik az Alap
volatilitását, így kockázatát.

2. 4. L ikvid eszközök és hitelkeret
A Tőkepiaci Törvény 263. § (1) bekezdése értelmében a zártvégű befektetési alap befektetési jegyei a
futamidő vége előtt nem válthatóak vissza, így hitelkeretre az alapnak nincs szüksége. Az alap eszközeinek
jelentős része ugyanakkor likvid eszközökben – felmondhatóságában nem korlátozott bankbetétekben ill.
folyószámla egyenlegben - testesül meg.

2. 5. Befektetési korlátozások
Az Alapkezelő az alap befektetési politikáját a saját megítélése szerint, kizárólagos jogkörben eljárva hajtja
végre, valamint a Tőkepaici Törvény 272-274. §-ban előírtakat a 278. §-ban foglaltak figyelembevételével
alkalmazza.
A származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok
A Tőkepiaci Törvény 272. § - 274. § rendelkezései szerint (a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény
szövege):
 az alapkezelő a befektetési alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a kezelési szabályzatban
megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre, devizára;
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a befektetési korlátokat az egyes értékpapírok 273. § szerinti nettó pozíciójára kell vonatkoztatni;
a befektetési korlátoknak való megfelelés szempontjából az értékpapírra, illetve indexre kötött
határidős ügyleteket az alapul szolgáló eszköz piaci árfolyamán, az opciós szerződéseket pedig az
alapul szolgáló piaci árfolyama és az opció delta-tényezőjének szorzatán kell figyelembe venni;
az összetett származtatott ügyleteket az alaptermékekre felbontva kell kezelni;
a tőzsdei határidős ügyleteket és a tőzsdén kívüli határidős ügyleteket az alapul szolgáló eszköz és
az ügylet által generált fiktív vagy valós pénzáramlás összetételeként kell kezelni;
a nem forintban denominált pozíciókat az alapkezelési szabályzatban meghatározott árfolyamon
forintra átszámítva kell figyelembe venni;
a devizák, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, valamint az azonos devizára, illetve
befektetési eszközre és lejáratra szóló határidős ügyletek, opciók, opciós utalványok hosszú
(rövid) pozícióinak a rövid (hosszú) pozíciókkal szembeni többlete az adott befektetési eszköz nettó
pozíciója;
a befektetési alapkezelő az alap devizában, illetve befektetési eszközben meglévő nem származtatott
hosszú (rövid) pozícióját az ugyanezen devizán, illetve befektetési eszközön alapuló rövid (hosszú)
származtatott pozíciójával szemben, valamint a származtatott - ugyanazon alapul szolgáló
eszközben meglévő - hosszú és rövid pozíciókat egymással szemben nettósíthatja;
ugyanazon alapul szolgáló értékpapíron meglévő pozíciók az alábbi feltételek egyidejű teljesülése
esetén nettósíthatók:
1. az értékpapírok kibocsátói, a névleges kamatláb, a lejárat időpontja megegyeznek, és
2. az értékpapírok ugyanazon devizában denomináltak;
az átváltható értékpapír pozíciója nem nettósítható olyan értékpapír ellentétes pozíciójával, amelyre
az értékpapír átváltható; a befektetési alap nettó pozícióját devizanemenként is meg kell állapítani.
A nettó nyitott deviza pozíció a következő elemek együttes összege:
a) a nem származtatott ügyletekből eredő pozíció,
b) a nettó határidős pozíció (a határidős devizaügyletek alapján fennálló követelések és fizetési
kötelezettségek közötti különbség, ideértve a tőzsdei határidős devizaügyletek és a deviza swapügyletek tőkeösszegét is),
c) a felmerült - teljesen lefedezett -, de még nem esedékes jövőbeni bevételek/kiadások,
d) az ugyanazon devizára kötött opciós ügyletek nettó delta kockázata (A nettó delta kockázat a
pozitív és a negatív deltakockázatok abszolút értékének különbsége. Valamely opciós ügylet delta
kockázata az alapul szolgáló deviza piaci értékének és az opció delta tényezőjének szorzata),
e) egyéb, devizában denominált opciók piaci értéke;
az indexre szóló származtatott ügylet nettósítható az indexkosárban szereplő értékpapírokkal, ha az
értékpapírok összetétele legalább nyolcvan százalékban fedi az indexkosár összetételét; a
hitelfelvétel óvadékául szolgáló vagy kölcsönadott értékpapírok nem nettósíthatók származtatott
rövid pozícióval.

A szárm aztatott alapokra vonatkozó speciális törvényi szabályok
A Tőkepiaci Törvény 278. § (4)-(6) bekezdés rendelkezései szerint figyelemmel a Törvény 3. sz. mellékletére:
A származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap esetén a 273. § (1) bekezdése szerinti nettó
pozíciók abszolút értékeinek összege nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok
egyikét sem:
a) a származtatott ügyletek nettó pozícióit az egyszeres szorzóval korrigált értéken figyelembe véve
az alap saját tőkéjének kétszeresét,
b) a származtatott ügyletek nettó pozícióit az egyszeres korrekció nélkül számított értéken
figyelembe véve az alap saját tőkéjének nyolcszorosát.
 A származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap származtatott ügylet, illetve kölcsönvett
értékpapír eladása útján nettó eladási pozíciót vehet fel.
 Ha a származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap esetén az értékelési árak változása vagy a
visszaváltások következtében a befektetési alapban valamely portfólióelem aránya jelentősen (több
mint huszonöt százalékkal) meghaladja a törvényi előírást, az alapkezelő köteles három napon belül
legalább a Tőkepiaci Törvényben megengedett szintre csökkenteni az adott portfólióelem arányát.
 A Tőkepiaci Törvényben meghatározott befektetési korlátozásokat a nettó eladási pozíciók
abszolút értékére is alkalmazni kell.


A befektetési politika m ódosítása
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Az Alapkezelő az alap tőkéjét kizárólag a jelen Kezelési Szabályzatban és a Tőkepiaci Törvény
rendelkezéseivel összhangban fekteti be. Az Alapkezelő a jelen Kezelési Szabályzatban meghatározott
befektetési politikát csak a Felügyelet engedélyével változtathatja meg, és csak olyan módon, hogy a
módosított befektetési politika a 3. fejezetben foglaltak teljesítését biztosítsa.

3. A T ŐKEVÉDEL EMRE VON AT KOZÓ ÍGÉRET ÉS A HOZAM

A Tőkevédelemre vonatkozó ígéret
A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény 241. § alapján az Alapkezelő az alap nevében a következő
pénzügyi eszközökkel és befektetési politikával alátámasztott Tőkevédelemre vonatkozó ígéretet teszi: az
Alapadatok pontban meghatározott futamidő végén a befektetők kézhez kapják a befektetési jegyek
névértékét.
Az Alapkezelő T őkevédelem re vonatkozó ígéretét kizárólag az adott alap pénzügyi eszközei és
befektetési politikája biztosítják, arra harm adik szem ély garanciát nem vállal.
A Hozam
Az Alap változó hozammal rendelkezik, melyet a mögöttes befektetési eszközök futamidő alatti, az Alap
Befektetési jegyeinek devizanemében mért árfolyam-növekménye alapján az Alap Portfóliójában található
Opció értéke biztosítja. A Befektetők a mögöttes befektetési eszközök futamidő alatt elért hozamából, a
jegyzés lezárását követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint részesednek.
A mögöttes befektetési eszközök hozamát biztosító Opció ára nagyban függ a jegyzési időszak alatti piaci
folyamatoktól, melyeket előre nem ismerhetünk, így előre nem tudható, hogy az adott Alap vagyonának
mekkora részét lehet majd az Opció megvételére fordítani. Ezért egy úgynevezett részesedési arány kerül
alkalmazására, mely korrigálja az Opció által kifizetésre kerülő hozamot.
A Tőke és a Hozam kifizetése
A hozam egyes Befektetők tulajdonában lévő Befektetési jegyeknek az Alap lejáratkori Saját tőkéjéhez
viszonyított arányában a futamidő végén, egy összegben kerül kifizetésre. A hozamfizetés és tőkevisszafizetés módja:
A hozamfizetés és tőke-visszafizetés időpontjának napján az Alapkezelő rendelkezést ad a Forgalmazó
számára a Befektetési jegy tulajdonosokat megillető összegeknek a Befektetési jegy tulajdonosok
ügyfélszámlájára történő jóváírására. Az Alapkezelő megbízása alapján a lejárat napján a Forgalmazó a
Befektető nála vezetett értékpapírszámláján lévő Befektetési jegyeit visszaváltja. A hozamot a Befektetők az
Alap kibocsátási pénznemében, forintban kapják meg, tehát deviza árfolyamkockázatot nem kell vállalniuk.

VI.

Működési adatok

Az alapkezelő által az Alapra meghatározott, 2014. december 31-re szóló Nettó Eszközérték jelentés nem
mutat jelentős eltérést a jelen beszámolóban meghatározott értékektől.

A teljes és az egy jegyre jutó nettó eszközérték alakulása havonta
Dátum
Nettó eszközérték
2014.01.31
354 337 946
2014.02.28
2014.03.31
2014.04.30
2015.05.30
2014.06.30
2014.07.31

355 396 989
356 602 680
357 749 495
358 936 098
360 103 412
361 287 256

NEÉ/darab
9,493
9,522
9,554
9,585
9,617
9,648
9,679
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2014.08.29

362 427 295

9,710

2014.09.30
2014.10.31
2014.11.28

363 610 867
364 785 761
365 850 679

9,742
9,773
9,802

2014.12.31

367 112 158

9,836

A kibocsátott és visszavásárolt befektetési jegyek mennyisége

Hónapok

Nyitó készlet (db)

Kibocsátás mennyisége
(db)

Visszaváltás
m ennyisége (db)

Záró készlet (db)

2014. január

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. február

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. március

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. április

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. május

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. június

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. július

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. augusztus

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. szeptember

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. október

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. november

373 250 000

-

-

373 250 000

2014. december

373 250 000

-

-

373 250 000

AKT ÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
adatok ezer Ft-ban
Jogcím

Előző év
2013. decem ber 31.

Lekötött betét kamata
Forgalmazási jutalék elhatárolása
Összesen

Tárgyév
2014. decem ber 31.

77 138

100 156

7 300

3 568

84 438

103 724

SAJÁT T ŐKE VÁLTOZÁSA
adatok ezer Ft-ban
Saját tőke m ozgástábla

Nyitó adat
(2014.01.01)

Növekedések

Csökkenések

Záró adat
(2014.12.31)

Induló tőke

373 250

-

-

373 250

Kibocsátott befektetési jegyek névértéke

373 250

-

-

373 250

Visszavásárolt befektetési jegyek névértéke
Tőkeváltozás
Visszavásárolt befektetési jegyek bevonási értékkülönbözete
Eladott befektetési jegyek értékkülönbözete
Értékelési különbözet tartaléka
Előző évek eredménye
Üzleti év eredménye
Összesen:

-

-

-

-

- 13 034

- 29 191

39 436

- 2 789

-

-

-

-

-

-

-

-

- 51 142

- 51 142

51 142

- 51 142

26 402

11 706

-

38 108

11 706

10 245

-11 706

10 245

360 216

- 29 191

39 436

370 461
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PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
adatok ezer Ft-ban
Előző év
2013. decem ber 31.

Jogcím
Könyvelési díj

Tárgyév
2014. decem ber 31.

51

51

533

533

Letétőrzési díj, tranzakciós díjak

75

75

PSZÁF díj

22

23

Forgalombantartási díj

10

9

Kibocsátói közzétételi díj

23

26

714

717

Könyvvizsgálói díj

Összesen

SZÁRMAZT AT OT T Ü GYL ET EK ÉRT ÉKEL ÉSI KÜ L ÖN BÖZET E
A mérlegsor a december 31-én az opciós ügyletek értékelési különbözetét tartalmazza.
Az opciót az Alap a fordulónapi vételi és eladási ajánlati ár átlagán értékelte be. Tekintve, hogy az opció
vételi árfolyama tartósan nulla értéket mutat, így a lejáratkori érték eltérhet az aktuális piaci értéktől.
Ezen bizonytalanság nem befolyásolhatja jelentősen az alap nettó eszközértékét az opció lehívásának az
időpontjában, mivel az opció könyv szerinti értéke 2014.12.31.-el 1.004 eFt.
ÉRT ÉKPAPÍROK ÉRTÉKKÜLÖNBÖZETÉNEK RÉSZLETEZÉSE
adatok ezer Ft-ban
Értékpapír
Megnevezése

OP73KA-BNP Option

Értékkülönbözet
Futam ideje
2011/01/142015/12/15

Beszerzési ár

Kam atból,
osztalékból

Piaci érték

Egyéb piaci
m egítélésből

52 146

-

- 51 142

1 004

52 146

-

- 51 142

1 004

Államkötvények

-

-

-

-

Diszkontkincstárjegyek

-

-

-

-

Összesen
Értékpapír fajtánkénti összesítés

Törzsrészvények

-

-

-

-

Befektetési jegy

52 146

-

- 51 142

1 004

Jelzáloglevelek

-

-

-

-

Összesen
Értékpapír típusonkénti összesítés

52 146

-

- 51 142

1 004

Bemutatóra szóló

52 146

-

- 51 142

1 004

Névre szóló
Összesen

-

-

-

-

52 146

-

- 51 142

1 004

Kibocsátónkénti összesítés
Magyar Állam

-

-

-

-

Egyéb kibocsátó

52 146

-

- 51 142

1 004

Összesen

52 146

-

- 51 142

1 004
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Egyéb információk
-

Nem áll fenn az Alap javára kapott, illetve terhére nyújtott fedezet, biztosíték, óvadék, garancia- és
kezességvállalás.
Az Alap befektetési politikája az év során nem változott.

C A SH-FLOW KIMUTATÁS
adatok eFt-ban

Megnevezés

Előző időszak
2013.12.31.

Tárgyév
2014. 12.31.

I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash-flow, 1-13.
sorok)

-34 880

-34 100

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

Tárgyévi eredmény (befolyt bérleti díjak, kapott hozamok nélkül)
Elszámolt amortizáció +
Elszámolt értékvesztés és visszaírás
Elszámolt értékelési különbözet
Céltartalékképzés és felhasználás különbözete
Ingatlan befektetések értékesítésének eredménye
Értékpapír befektetések értékesítésének, beváltásának eredménye
Befektetett eszközök állományváltozása
Forgóeszközök állományváltozása
Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása
Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása
Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása
Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása

-14 546
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
-20 368
-53

-14 898
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
-19 286
3

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash-flow, 1419. sorok)

26 252

25 143

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ingatlanok beszerzése Ingatlanok eladása +
Befolyt bérleti díjak +
Értékpapírok beszerzése Értékpapírok eladása, beváltása +
Kapott hozamok +

0
0
0
0
0
26 252

0
0
0
0
0
25 143

III.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash-flow, 2026. sorok)

0

0

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Befektetési jegy kibocsátás +
Befektetési jegy kibocsátás során kapott apport Befektetési jegy visszavásárlása Befektetési jegyek után fizetett hozamok Hitel, illetve kölcsön felvétele +
Hitel, illetve kölcsön törlesztése Hitel, illetve kölcsön után fizetett kamat -

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

IV.

Pénzeszközök változása (I+II.+III. sorok)

-8 628

-8 957

22

P ortfólió jelentés értékpapír alapra
Alapadatok:
Alap neve lajstromszáma: Dialóg Maracana Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap
Alapkezelő neve:
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő neve:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
NEÉ számítás típusa: T
Tárgynap (T):
Saját tőke:
Egy jegyre jutó
NEÉ:
Darabszám:

2014.12.31.
370 461 e Ft
9,9253
373 250 db

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása:
I.

KÖTELEZETTSÉGEK

I/I.

Hitelállomány (összes):

I/2.

Egyéb kötelezettségek (összes):

adatok e Ft-ban
Hitelező

Futam idő

-

Összeg
-

Alapkezelői díj miatt
Letétkezelői díj miatt
Bizományosi díj miatt
Forgalm.ktg.miatt
Közzétételi ktg.miatt
Reklám ktg.miatt
Költségként elszámolt egyéb tétel miatt
Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség
I/3.

Céltartalékok (összes):

I/4.

Passzív időbeli elhatárolások (összes):

-

2 117

74,70%

2 117
-

74,70%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

-

0,00%

717

25,30%

2 834
Összeg

100,00%
%

Folyószámla, készpénz (összes):

6 680

1,79%

folyószámla HUF

6 680

1,79%

-

0,00%

Kötelezettségek összesen:
II.
ESZKÖZÖK
II/1.

%
-

II/2.

Egyéb követelés (összes):
Szárm aztatott ügyletek értékelési
különbözete

II/3.

Lekötött bankbetétek (összes):

II/3.1.

Max. 3 hó lekötésű (összes):

II/3.2.

3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):

Bank

Futamidő

0,00%

261 887

70,16%

0

261 887

0,00%
0,00%
0,00%
70,16%

UniCredit
Bank

2011/01/072015/12/15

252 887

67,74%

UniCredit
Bank

2011/01/192015/01/05

9 000

2,41%

II/4.

Értékpapírok (összes):

1 004

0,27%

II/4.1.

Állam papírok (összes):
OP73KA-BNP Option
Részvények (összes)
Jelzálog levelek

Devizanem Névérték
Árfolyamérték
803 250
1 004
HUF
803 250
1 004
-

%
0,27%
0,27%
0,00%
0,00%

II/4.3.

HUF
II/5

Lekötött betétét kamata (összes)
lekötött betét

0,00%
0

HUF

100 156

26,83%

100 156

26,83%
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II/6

Következő időszaki ktg. akítv időbeli elhat.

3 568

0,96%

3 568

0,96%

373 295

100,00%

Forgalmazási jutalék
Eszközök összesen:

Megjegyzés: A táblázatokban szereplő értékek ezer Ft-ra kerekített összegek, ezért az összesen adatok ezer Ft-os
különbözetet mutathatnak.

Budapest, 2015. március 20.

…………………………………………..
Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
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