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FUggetlen könyvvizsgálOi jelentés

A FOCUS VENTURES Tokealap-kezelö Zrt részvényesének

Vélemény

Elvégeztuk a FOCUS VENTURES Tokealap-kezelO Zrt (továbbiakban ,a Tarsaság) 2020. évi eves
beszámolójának a konyvvizsgálatat, amely eves beszámoló a 2020. december 31 -i fordulónapra elkészItett
merlegbOl — melyben az eszkOzök és források egyezo végOsszege 943.728 E Ft, az adOzott eredmény
7.629 E Ft nyereség —, és az ezen idoponttal végzödö évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a
számviteli politika meghatározo elemeit es az egyéb magyarázO információkat tartalmazó kiegészItö
mellékietbOl all.

VéleményUnk szerint a mellékelt eves beszámolO megbIzható és valOs képet ad a Társasá.g 2020.
december 31-en fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéröl, valamint az ezen idbponttal vegzödö évre
vonatkozO jövedelmi helyzetérOl a Magyarországon hatályos, a számvitelröl szólO 2000. évi C. tOrvénnyel
osszhangban (a továbbiakban ,,számviteli torveny”).

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban hajtottuk vegre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelOsségeink bövebb leIrását jelentésünk ,,A kOnyvvizsgálOnak az eves
beszámoló konyvvizsgalataert valO felelOsségei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk a Társasagtól
az eves beszámolá általunk végzett konyvvizsgálata szempontjából a vonatkozO, Magyarországon hatályos
jogszabályokban és a Magyar KOnyvvizsgálOi Kamara ,,A konyvvizsgálái hivatás magatartási (etikai)
szabályairól és a fegyelmi eljárásról száló szabályzatá’-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a KonyvvizsgãlOk Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott ,,Nemzetkäzi etikai
kódex kamarai tag konyvvizsgaloknak (a nemzetközi fuggetlenségi standardokkat egybefoglalva) cimU
kézikonyvében (az IESBA KOdex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk egyeb etikai felelösségeinknek
ezekkel a kovetelményekkel Osszhangban. MeggyozodésUnk, hogy az általunk megszerzett kOnyvvizsgalati
bizonyIték elegendo és megfelelö ahhoz, hogy megalapozza véleményünket.

Egyéb kérdések

A Tarsaság 2019. évi mikrogazdálkodói egyszerOsItett eves beszámolóját mãs kOnyvvizsgálO
konyvvizsgalta, aki 2020. február 28-an kelt kOnyvvizsgálói jelentésében minösItés nélküli véleményt
bocsátott ki.

Egyéb információk

Az egyeb információk a Társaság 2020. evi üzleti jelentéséböl állnak. A vezetés felelös az Uzieti jelentésnek
a számviteli torvény, illetve egyeb más jogszabály vonatkozó elöirásaival osszhangban történö
elkészItéséért.
A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszában az eves beszámolóra adott véleményunk nem vonatkozik az üzleti
jelentésre.
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Az eves beszámoló általunk végzett konyvvizsgáatávaI kapcsolatban a mi felelösségUnk az Uzleti jelentés
átolvasása és ennek során annak merlegelése, hogy az üzleti jelentés Iényegesen ellentmond-e az eves
beszámolónak, vagy a kOnyvvizsga!at során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként ügy tünik-e, hogy az
ényeges hibás állItãst tartalmaz.

A számviteli törvény alapján a mi felelosségunk továbbá annak a megItelése, hogy az üzleti jelentés a
számviteli tOrvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó elöirásaival összhangban készült-e es errOl,
valamint az üzleti jelentés és az eves beszámolO osszhangjárOl vélemény nyilvánItása.

Véleményunk szerint a Társaság 2020. évi Uzleti jelentése minden Iényeges szempontbOl osszhangban van
a Tarsasag 2020. évi eves beszámolOjával és a számviteli torvény vonatkozó elöIrásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Tarsasag számára nem Ir elO további kovetelményeket az üzleti jelentésre,
ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

A fentieken tül a TãrsasagrOl es annak kornyezetérOl megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk
arrOl, bogy a tudomásunkra jutott-e bármely Ienyeges hibás állItás az Uzleti jelentésben, és ha igen, akkor a
szOban forgo hibás állItás milyen jellegU. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányItással megbIzott személyek felelOssegel az eves beszámolóért

A vezetés felelOs az eves beszámolónak a számviteli torvénnyel Osszhangban történO elkészItOséért es
valós bemutatásáért, valamint az olyan belsO kontrollért, amelyet a vezetés szukségesnek tart ahhoz, bogy
Iehetövé váljon az akár csalásbOl, akár hibábOl eredO lényeges hibás állItástOl mentes eves beszámolO
elkészItése.

Az eves beszámoló elkészItése során a vezetés felelOs a Tarsasag vállalkozás folytatására vaIO
kepessegének felméréséOrt és a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelO közzétételéért, valamint a vezetés felelOs az eves beszámolónak a vállalkozás folytatasának elvén
alapuló osszeállitásãért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozás folytatá.sának elvébOl kell kiindulnia, ha
ennek az elvnek az érvényesülésOt eltérO rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényezO, kOrUlmény nem all fenn.

Az irányItással rnegbIzott személyek felelOsek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának
felugyeletéért.

A kanyvvizsgá/ónak az eves beszámo/ó konyvvizsgA/atáért való fele/Osségei

Célunk kellO bizonyosságot szerezni arról, hogy az eves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásbOl,
akár hibából eredö lényeges hibãs ãllItást, valamint a véleményunket tartalmazO konyvvizsgálOi jelentést
bocsátani ki. A kellO bizonyosság magas fokü bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarországon hatalyos — tOrvényekkel
és egyéb jogszabályokkal Osszhangban elvégzett konyvvizsgalat mindig feltárja a létezO lényeges hibás
állItást. A hibás állItások eredhetnek csalásból vagy hibábOl, és lényegesnek minOsülnek, ha onmagukban
vagy egyuttesen ésszerü várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználOk adott eves beszámoló alapján
meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarországon
hatályos — tOrvényekkel es egyéb jogszabalyokkal osszhangban elvégzett konyvvizsgalat részeként szakmai
megitelést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a kOnyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk és felbecsüljUk az eves beszámoló akár csalásbOl, akár hibãból eredO lényeges hibás
állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagalO konyvvizsgalati eljãrásokat alakItunk ki és hajtunk
végre, valamint a véleményUnk megalapozásához elegendO és megfelelO kOnyvvizsgálati bizonyItékot
szerzünk. A csalásból eredO lényeges hibás állitás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibábOl
eredöé, mivel a csalás magában foglalhat osszejátszást, hamisItást, szándékos kihagyasokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belsO kontroll felülIrását.

• Megismerjuk a kanyvvizsgálat szempontjábOl releváns belsO kontroilt annak érdekében, hogy olyan
kanyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott korUlmények kOzött megfelelOek, de nem
azért, bogy a Társasag belsO kontrolljának hatekonysagára vonatkozOan véleményt nyilvánItsunk.
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• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfeleloseget és a vezetés által készItett
számviteli becslések és kapcsolOdO kOzzétételek ésszerUségét.

• Következtetést vonunk le arról, helyénvalO-e a vezetés részéröl az eves beszámolónak a vállalkozás
tolytatásának elvén alapuló összeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonyIték alapján arról,
fennáll-e lenyeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentös
kétseget vethetnek tel a Társaság vállalkozás tolytatására valO képessegevel kapcsolatban. Amennyiben azt
a következtetést vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalanság all tenn, konyvvizsgálOi jelentésünkben tel keN
hIvnunk a figyelmet az eves beszámolóban lévO kapcsolOdó kOzzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen
kozzétételek nem megfelelöek, minösItenünk kell véleményünket. Kovetkeztetéseink a konyvvizsgálOi
jelentésunk dátumáig megszerzett kOnyvvizsgalati bizonyltékon alapulnak. Jövöbeli esemênyek vagy
feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Tarsasag nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Ertékeljük az eves beszámoló, beleértve a kOzzétételeket is, attogO prezentálását, felépItését és tartalmát,
valamint azt, hogy az eves beszámolO a valós bemutatást megvalOs ItO mOdon mutatja-e be a mogottes
ugyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek felé - egyeb kérdések mellett - a konyvvizsgálat
tervezett hatókOrét és Utemezését, a konyvvizsgálat jelentös megallapitásait, beleértve a belsö kontrollnak a
känyvvizsgalatunk során általunk azonosItott jelentOs hiányosságait is.

Budapest, 2021. április 27.

KPMG Hungária Kft.

Nyilvántartási szám: 000202

Henye lstván
Partner, Kamaral tag känyvvizsgãló
Nyilvántartási szám: 005674
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FOCUS VENTURES Tókealap-kezelö Zrt.

1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Statisztikai számjet: 26134981-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-049495

Mérleg “A’ változat

adatok ezer Ft-ban

— Megnevezes 2019.12.31 — 2020.12.31

1 A. BEFEKTETETT ESZKOZÔK (02.+1O.+18. sor) 645 16 457
— I. IMMATERIALIS JAVAK (03.-09. sorok) - -

3 — — AlapItás - átszervezés aktivált értéke - -

4 — — KIsérleti fejlesztés aktivãlt értéke - -

5 — — Vagyoni érték0 jogok - -

6 — — Szellemi termékek - -

—
— Uzieti vagy cEgErtEk - -

— — mmateriãlisjavakra adott elElegek - -

—
— mmateriálisjavakErtEkhelyesbitése - -

10 II. TARGYI ESZKÔZOK (11.47. sorok) 645 16 457
11 — ngatlanok és a kapcsolódO vagyoni értékci jogok - 12 902
12 — Miszaki berendezések, gEpek, jármGvek - -

13 — yEb berendezések, felszerelések, jármCivek 645 3 555
14 — enyészállatok - -

15 — Beruházäsok, felüjitások - -

16 — Beruházásokra adott elElegek - -

17 — árgyi eszkdzök értékhelyesbitése - -

18 III. BEFEKTETErr PENZUGYI ESZKÔZÔK (19.28. sorok) -

19 — TartOs reszesedés kapcsolt vállalkozásban - -

20 — Tartósan adott kdlcsdn kapcsolt vállalkozásban - -

21 — TartOs jelentEs tulajdoni részedesés - -

22 — Tartósan adott kOlcson jelentEs tulajdoni részesedési viszonyban áIIó vállalkozásban - -

23 — Egyéb tartOs részesedés - -

24 — Tartósan adott kdlcsOn egyEb részesedési viszonyban áIIó vállalkozásban - -

25 — Egyéb tartósan adott kdlcsdn - -

26 — TartEs hitelviszonyt megtestesItE értékpapIr - -

27 — Befektetett penzUgyi eszkdzdk értékhelyesbItése - -

28 — Befektetett penzugyi eszközök értékelési kUlönbözete - -

29 B. FORGOESZKOZOK (30.+37.+46.+53. sor) 927 189
30 I. KESZLETEK (31.-36. sorok) - -

31 Anyagok - -

32 — Befejezetlen termelés es félkész termékek - -

33 — Növendék-, hIzó- es egyéb ãllatok -

34 Késztermékek - -

35 Aruk - -

36 — észletekre adott elElegek - -

37 II. KOVETELESEK (38.45. sorok) -. 255 8 862
38 — Ovetelések áruszállItásbOl es szolgaltatásból (vevEk) - -

39 — dvetelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben - 8 707
40 — KövetelEsek jelentEs tulajdoni részesedési viszonyban evE vállalkozással szemben - -

41 — Követelések egyéb rEszesedEsi viszonyban lévE vállalkozással szemben - -

42 VáltEkdvetelEsek - -

43 — gyEb kovetelések 255 155
44 — Kdvetelések Ertékelési kulönbozete - -

45 — ‘ármazEkos Ugyletek pozitiv értékelEsi kulonbozete - -

46 III. ERTEKPAPIR0K (47.-52. sorok) -

47 — Részesedés kapcsolt vállalkozásban - -

48 — elentEs tulajdoni részesedés - -

49 — EgyEb részesedés - -

50 — Saját rEszvenyek, sajät Uzletrészek - -

51 — Forgatási cElü hitelviszonyt megtestesItE értékpapIrok - -

52 — Ertékpapirok értékelési különbdzete - -

53 IV. PENZESZKOZÔK (54.-55. sorok) 41 120 918 327
54 — Pénztár, csekkek 8 -

55 Bankbetétek 41 112 918 327
56 C. AKIIV IDOBELI ELHATAROLASOK - 82
57 — Bevételek aktiv idEbeli elhatárolása - 9
58 — KEltségek, ràfordItsok aktiv idEbeli elhatárolása - 73
59 Halasztott rãforditások - -

60 = ESZKÔZÔK (AKIIVAK) OSSZESEN (01.+29.+56. sor) 42 020 943 728

BenkeAkos

Vezérigazgató

Kelt: Budapest, 2021. április 27.



FOCUS VENTURES Tökealap-kezelö Zrt.

1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Statisztikai számjel: 26134981-6630-114-01

Cégjegyzékszám: 01-10-049495

Mérleg ‘A változat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés 1019.12.31 2020.12.31

r . SAJAT TOKE (62.+64.+65.+66.+67.1-68.+71. sor) 22 131 79 760
62 — Jegyzett take 6 000 7 000
63 Ebbôl: visszaväsärolt tulajdortosi részesedés riévértéken - -
64 — egyzett, de meg be nem fizetett tôke (-) - -
65 — Täketartalék - 49 000
66 — Eredménytartalék - 4 161 10 131
67 — Lekötott tartalék 6 000 6 000
68 — Ertékelési tartalék - -
69 — Ertékhelyesbftes értékelési tartaléka - -
70 — Valós értékelés értékelési tartaléka - -
71 Adózott eredmény 14 292 7 629
72 E. CELTARTAIKOK (73.-75. sorok) - -

73 — Céltartalék a várhatO kotelezettségekre - -
74 — Céltartalék a jbväbeni koltsegekre - -
75 — gyéb céltartalék - -
76 F. OTELEZETTSEGEK (77.+82.+92. sor) 19 889 847 190
77 I. ATRASOROLT KÔTELEZETTSEGEK (78.81. Sorok) - -
78 — átrasorolt katelezettsegek kapcsolt vállalkozással szemben - -
79 — Hátrasorolt kotelezettsegek jelentés tulajdoni viszonyban lévé vállalkozással szemben - -
80 — átrasorolt kotelezettsegek egyéb rész. viszonyban lévé vällalkozással szemben - -
81 — átrasorolt kotelezettsegek egyéb gazdálkodóval szemben - -
82 II HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (83 91 sorok) -

83 — ossz(i ejáratra kapott kölcsdnök - -
84 — AtvältoztathatO kätvények - -
85 Tartozások kdtvénykibocsátasbOl - -
86 — Beruházäsi és fejlesztési hitelek - -
87 — Egyéb hossz Iejáraté hitelek - -
88 — Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - -
89 — TartOs kotelezettsegek jelentés tulajdoni részedsedési viszonyban Iévö vállalkozãssal szemben - -
90 — Tartós kotelezettsegek egyéb rész. viszonyban lévé vállalkozással szemben - -
91 Egyéb hosszti Iejáratü kotelezettségek - -
92 III RÔVID LEJARATU KÔTELEZETISEGEK (93 és 95 104 sorok) 19 889 — 847190
93 — Rövid Iejárat kolcsönok - -
94 — Ebbél: az ätváltoztatható kbtvények - -
95 — Rövid Iejáratü hitelek - -
96 — Vevétél kapott elalegek - -

97 — Kotelezettsegek áruszäNftásból es szolgaltatásból (szállitók) 757 9 098
98 Váltótartozások - -
99 — Rövid Iejáratü kotelezettsegek kapcsolt vállalkozással szemben 9 274 824 551
100 — Rövid Iejäratü kotelezettsegek jelentés tulajdoni viszonyban lévé vállalkozással szemben - -
101 — Rövid Iejáratü kotelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévé vállalkozással szemben - -
102 — Egyéb rövid Iejárati kotelezettsegek 9 858 — 13 541
103 — Kotelezettsegek értékelési különbözete - -
104 Származékos Ugyletek negativ értékelési kulanbözete - -
105 6. PASSZIV IDOBELI ELHATAROLASOK (106.-108. sorok) - 16 778
106 — Bevételek passziv idébeli elhatárolása - -
107 — Koltsegek, ráfordItások passziv idébeli elhatárolása - 16 778
108 Halasztott bevételek - -
109 = FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN (61 +72 +76 +105 sor) 42 020 943 728

Kelt: Budapest, 2021. április 27. ,/ / Benke Akos

Vezérigazgatá



FOCUS VENTURES Tôkealap-kezelô Zrt.

1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Statisztikai számjel: 26134981-6630-114-01

Cegjegyzékszám: 01-10-049495

Eredménykimutatás

adatok ezer Ft-ban

Megnevezes 2019.01.01-12.31. 2020.01.01-12.31.

Belföldi értékesités nettó ärbevétele 69 863 344 302

Export értékesItés nettó ärbevétele - -

I. ErtékesItés nettó árbevétele 69 863 344 302

Saját termelésO készletek áIományváItozása - -

Saját elóállItásü eszközök aktivált értéke - -

II. Aktivált saját teljesItmények értéke - -

III. Egyéb bevételek 251 86

ebbdl: vlsszairt értékvesztés - -

AnyagkoItsé 96 2 556

Igenybe vett szolgáltatások értéke 11 006 80 969

Egyéb szolgàltatások értéke 711 806

Eladott áruk beszerzési értéke - -

Eladott szolgáltatások értéke - 13 239

IV. Anyagjellega ráfordftások 11 813 97 570

Bérkoltseg 32 219 176 081

Személyi jellegO egyéb kifizetések 2 757 17 039

Bérjárulékok 6 462 32 873

V. Személyi jellegü ráfordItások 41 438 225 993

Vi. Ertekcsokkenési IeIrás 144 4 941

VII. Egyéb ráfordItások 1 441 7 575

ebbâl: értékvesztés - -

A. Uzemi (Uzieti) tevekenyseg eredménye 15 278 8 309

Kapott (járo) osztalék, részesedés - -

ebbél: kapcsolt vállalkozástól kapott - -

Részesedésekböl származó bevételek, árfolyamnyereségek - -

ebböl: kapcsolt vállalkozástOl kapott - -

Befektetett pénzugyi eszközokból (értékpapirokbOl, kolcsonokbál)
származá bevételek, arfolyamnyeresegek - -

ebbél: kapcsolt vállalkozästól kapott - -

Egyéb kapott (jarô) kamatok es kamatjelleg0 bevételek 16 126

ebbél: kapcsolt vállalkozástOl kapott - -

Pénzügyi mIveletek egyéb bevételei - -

ebbOl: értékelési különbözet - -

Viii. Pénzugyi maveletek bevételel 16 126

Részesedésekböl származó ráforditások, árfolyamvesztesegek - -

ebbél: kapcsolt vállalkozásnak adott - -

Befektetett pénzugyi eszközökbäl (értékpapirokbOl, kolcsönäkbäl)
származó ráfordItások, árfolyamvesztesegek - -

ebbél: kapcsolt vällalkozásnak adott - -

Fizetendé (fizetett) kamatok és kamatjellegCi ráfordItások - -

ebbél: kapcsolt vállalkozásnak adott - -

Részesedések, értékpapIrok bankbetétek értékvesztése - -

PénzUgyi mOveletek egyéb ráfordItásai - -

ebbél: értékelési különbözet - -

IX. Pénzugyi maveletek ráfordItásai

B. PénzOgyi mGveletek eredménye 16 126

C. Adózás elötti eredmény 15 294 8 435

X. Adófizetési kotelezettség 1 002 806

D. Adózott eredmény 14 292 7 629

-enkeAkos

Kelt: Budapest, 2021. április 27. 7/’Vezérigazgató
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Altalános rész

A Fóvárosi Törvényszék CégbIrOsága Cg. 01-10-049495 számon 2017. szeptember 22-en jegyezte be a

Logos-Ventures Kockázati Täkealap-kezelô Zrt-t (továbbiakban: a ,,Társaság”). A Társaság egyedüli

tulajdonosa az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezeld Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Kapás u. 6-

12., cégjegyzékszáma: 01-10-045174, továbbiakban: ,,Invest”), amely 2019. szeptemberben vsároIta

meg a Társaság részvényeit az alapItóktOl. A Társaság üj neve 2020. március 3-tot FOCUS VENTURES

Tökealap-kezelô Zrt. A Társaság székhelye: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. A Társaság fdtevéknysege:

6630’08 Alapkezelés. A Társaság honlapot Uzemeltet, melynek cIme: https://focusventures.h uI

A Társaság alapItâskori alaptökéje 6.000 eFt volt, ami 12 db 500 eFt névérték( törzsrészvény

formájában került lejegyzésre. A Társasãg alaptdkéjét az Invest 2020. november 20-an 2 db 500 eFt

névérték(i törzsrészvény jegyzésével 1.000 eFt osszegben megemelte. Az illetékes cégbIrOsag a

tôkeemelést bejegyezte, Igy az aktuális alaptöke 7.000 eFt.

Társaság vezérigazgatOi tisztségét Benke Akos tölti be (cIm: 2089 Telki, Levendula u. 33.), a cégjegyzés

mOdja önállO.

ATársaság az Alapszabálya szerint konyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálatot a 2020. üzleti évben

a KPMG Hungária Kft. végezte. A konyvvizsgálat során eljáró könyvvizsgálO: Henye István (MKVK

nyilvántartási szám: 005674) A konyvvizsgáló dIjaként elszámolt összeg 2.000 eFt + Afa. A

konyvvizsgálatot végzd tãrsaság más konyvvizsgálati szolgáltatást is teljesItett, az opcionális

szolgáltatásert felszámItott dIj 400 eFt + AFA.

A Tàrsaság az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. közvetett tobbségi tulajdonos által teijes kör(en

konszolidált és ennek megfelelóen eves beszámolOt keszIt, mint Ieányvállalat. A konszolidált

beszámoló megtekinthetö az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. székhelyén (1051 Budapest, Nádor u.

31.) es honlapján (www.mfb.hu). A megelOzO években a Társaság mikrogazdálkodói egyszer(isItett

eves beszámolót keszItett, a jogszabályi feltételek teljesülésével 2020-ban áttért az eves beszámolO

készItésére. Ajelen beszámoló nyitO értékei a tavalyi zárO értékekkel megegyeznek.

A Társaság a beszámolási idöszakban a tulajdonos leányvállalatokkal szembeni elvárása alapján

elkészItett Számviteli Politika és a kapcsolOdO szabályzatok szerint vezette kOnyveit. A Társaság 2020.

évet megelôzöen mikrogazdálkodOi egyszerQsItett eves beszámolOt készItett. 2020. január 1-ével

áttért az eves beszámolO keszItes rendjére. Ennek megfeleläen a Számviteli politikát es az egyes

kapcsolOdO szabályzatokat átdolgozta. A számvitelról szOlO mOdosItott 2000. évi C. törvényben (a

tová bbiakba n számviteli torvény) rögzItett változások a sza bá Iyzatokba n átvezetésre kerü Ite k.

Az elOzäek szerint a hatályos Számvitel Politikában rögzItett elvek alapján a Társaság

- eves beszámolOt készIt,

- a mérleget a számviteli torvény 1. sz. mellékiet ,,A” változata szerint készIti el,

- az eredmeny-kimutatast a számviteli torveny 2. sz. melléklet ,,A” változata szerint állItja össze.

- az eves beszámolO adatai ezer forintban kerülnek bemutatásra,

- a mérlegkeszItés idöpontja a tárgyévet követó évjanuár 31.,
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- a gazdasagi ev megegyezik az üzleti évvel (jelen beszámolO a 2020. január 1.- december 31.

idôszak gazdasägi eseményeit tartalmazza),

- az eszközöket es a forrásokat a számviteli törvényben eIäIrt módon és tartalommal rtékeIi.

Ezen belül az immateriális javakat, a tárgyi eszkbzöket tényleges beszerzési áron veszi

számItásba a számta szerinti érték, iIetve hozzárendelhetO járulékos költsegek alapján. A

készletek esetében a vásárolt anyagokat és árukat tényleges beszerzési áron (a számviteli

tärvény szerinti tart&ommaL), a sajãt termelésQ készleteket az OnkO!tségszámItâsi Szabá!yzat

elóirásait is figyelembe véve, tényleges kbzvetlen onkoltségen értékeli. A devizás tételeket az

idOszak vegi MNB árfolyamon mutatja ki, minden különbözetet elszámol.

- az amortizációt az eszközök élettartamával, elhasználOdási idejével osszhangban, a

ténylegesen meglévä állománybOl kiindulva, a maradványérték és a meghatározó jelleg

figyelembe vétele meliett, a számviteli törvény es a számviteli politikában szereplä IeIrási

kulcsok akaImazásávaI, Iineárisan, havonta számo(ja ef. A személygépkocsik esetében

maradványérték keruf meghatározásra, a IeIrási kulcs 20%. A Társaság, a használati ida és a

müszaki állapot a!akulása fuggvényében megváltoztathatja a terv szerinti értékcsbkkenés

mértékét es maradványértéket. A beszámo)ási idôszakban erre nem került sor,

- A 200 eFt egyedi beszerzési érték alatti eszközök hasznãlatba vételkor egy összegben

költségként kerülnek IeIrásra

- az értékvesztést, a befektetett eszközök között kimutatott részesedések, az értékpapIrok, a

kävetelések és a készletek esetében vizsgálja, illetve számolja el

- értékhelyesbItést, értékelési tartalékot nem mutat ki,

- a céltartalék képzést a vârható köt&ezettségek, és a jövObeni koltsegek szempontjából

m i nósIti,

- a valOs értéken történd értékelést nem alkalmazza,

- az összemérés elve alkalmazása érdekében állapItja meg az idôbeli elhatárolásokat,

- meghatãrozza, hogy a m(iködés szempontjából mit tekint a készleteknél fajiagosan kis

értékünek, a követeléseknél együttesen kis összegGnek,

- a Társasagnal jelentds osszeg( hibának minósül: ha a hiba feltárásának évében, a különbözö

eI(enórzések során az egy adott üzleti évet érintden (évenként külön-kufön) feitárt hibãk és

hibahatások eredményt, saját täkét ndvek5-csökkentä abszolüt értékeinek (eI6jeekt6

fuggetlen) együttes összege meghaladja az ellenörzött üzleti év mérlegföösszegének 2%-at,

illetve ha a mérlegfôOsszeg 2%-a nem haladja meg az 1 M Ft-ct, akkor 1 M Ft a jelentôs osszeg(

hiba határa. A Társaság a Számviteli Törvényben foglaltakkal azonosan határozza meg a

jelentäs osszegC hibahatásokat.

- a Társaságnál nem jelentOs összeg(i hibának minäsül: ha a hiba feltárásának évében a

különbözö ellenärzések során egy adott üzleti évet érintóen (évenként külän-küfön) a fetárt

hibák és hibahatások elözöek szerint meghatározott együttes osszege nem haladja meg a

jelentös összeg(i hiba jelen szabályzatban bemutatott értékhatârát. A számviteli eszâmo!ás a

fofyó könyvelés keretében a târgyévben történik.

- a Társaság kivételes nagyságü vagy elöfordulásü tételnek tekint minden olyan eseményt

osszeghatártOl fuggetlenUl, amely átalakuláshoz, apporthoz, térités nélküli átadáshoz

kapcsolódik

- a Társaság lényegesnek tekinti:

o az alaptókét meghaladO eszköz beszerzéseket,

o a fuggô és jövöbeni kotelezettségeket,
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o az alaptôke 50%-at meghaladO koltségelszámolással járó gazdasági eseményt.

o az alaptäke 20%-at meghaladO értékvesztést, céltartalék képzést.

A gazdasági események számbavételével az eves beszámoló összeállItãsát, a koltségvetési kapcsolatok

megãllapItâsát, a vállaltirányItási rendszer részeként, zârtan m(iködä számItógépes program biztosItja.

A számviteli szabályzatok mellett a Társaságnál a vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetrôl a

megbIzhatá es valOs kép bemutatását

- az EgyszerQsitett Befektetéskezelési Sza bá yzat,

- a Kockázatkezelési Szabályzat,

- a Szervezeti és M(ködési Szabályzat,

- a Befektetés Kezelési Szabályzat

segIti elO. A Számviteli Politika és a szOban forgo szabályzatok osszhangja biztosItott. A 2020. evi eves

beszámoló összeállftásãhoz szUkséges döntések az aktualizãlt szabályzatok elôIrásai szerint történtek.

Az eves beszámoló (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészItó mellékiet) és az üzleti jelentés

konyvvizsgálO által hitelesItett, a benne foglalt adatok megfelelnek és osszhangban vannak a fôkönyvi

számlák, a fökönyvi kivonat, az adObevallások adataival, valamint a számviteli politikãban

megfogalmazottakkai és alkalmasak a vagyoni, pénzugyi, jövedelmi helyzet valós és megbIzhatO

bemutatására.

A Társaság internetes honlapjának pontos elérhetösége: www.focusventures.hu. A Társaság a 2000.

evi C törvény szerinti közzétételi kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy az eves beszámolót, a

konyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasItását is tartalmazó fuggetlen

konywizsgálói jelentést a cégnyilvánosságrOl, a bIrósági cégeljárásról és a vegelszámolásrOl szOlO

törvényben meghatãrozott módon a céginformáciOs szolgálatnak elektronikusan megkuldi.

A társaság könyvelését 2020-ban Hetyei Mónika (regisztrãciOs szám: 162777) végezte el, és SzIj Tibor

(regisztráciOs szám: 204998) állItotta össze az eves beszámolót, mindketten alkalmazottként látták el

fa lad atu kat.

A mérleg ismertetése

A Társaság eves beszámolOja a 2020. január 1.- december 31. kOzötti iddszakra vonatkozik.

A 2020. december 31-i vagyoni-, pénzugyi-, jövedelmi helyzet bemutatásához a föbb mérlegadatokat

az alabbi összeãllItás tartalmazza:
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adatck eFt-ban

Bãzisév Báziséven belüli Tãrgyév Tãrgyéwn beIOIi Tárgyev

g eve es 2019.12.31. megosziás % 2020.12.31. megosziãs % Uázisév

Befektetetett eszkOzok 645 1,53% 16 457 1,74% 15 812

ForgóeszkOzOk 41 375 98,47% 927 189 98,25% 885 814

Aktiv idöbeli elhatárolások 0 0,00% 82 0,01% 82

Eszközök összesen: 42 020 100,00% 943 728 100,00% 901 708

Sajáttôke 22131 52,67% 79760 8,45% 57629

Céltartalék 0 0,00% 0 0,00% 0

Kotelezettségek 19 889 47,33% 847 190 89,77% 827 301

PasszIv idôbeli elhatárolãsok 0 0,00% 16 778 1,78% 16 778

Források összesen: 42 020r 100,00% 943 728 100,00% 901 708
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A Társaság befektetett eszközeinek tárgyévi alakulását a következä táblázatok mutatják (adatok eFt

ban):

Bruttó érték Nyitó érték Növekedés Atsorolás Csökkenés Záró érték

Immateriális javak - - - - -

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékCi jogok - 13 433 - - 13 433

MCszaki berendezések, gépek, jármUvek -
- -

-
-

Egyéb berendezések, felszerelések, jármivek 833 7 320 - - 8 153

Tenyészállatok -
-

-
-

-

Beruházások, felüjItások - 20 753 - 20 753 -

Beruházásokra adott elãlegek -
- - -

-

Tárgyi eszközok értékhelyesbftése -
-

-
-

-

Tàrgyi eszközäk összesen 833 41 506 - 20 753 21 586

Befektetett pénzUgyi eszközök - - - - -

Ertékcsökkenés Nyitó érték Növekedés Atsorolás Csökkenés Záró érték

lmmateriálisjavak - - - - -

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéka jogok -
531 - -

531

MCIszaki berendezések, gépek, jármGvek -
- -

-
-

Egyéb berendezések, felszerelések, jármi1vek 188 4 410 -
- 4 598

TenyészáJlatok - -
-

-
-

Beruházások, felüjftások -
-

- -
-

Beruházásokra adott elölegek -
-

-
-

-

Tárgyi eszközök értékhelyesbItése -
- -

- -

Tárgyi eszközök összesen
P

188 4 941
-

- 5 129

Befektetett pénzügyi eszközök - - - - -

Nettó érték Nyitó érték Növekedés Atsorolás Csökkenés Záró érték

Immateriális javak - - - - -

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékGjogok - 12 902 - - 12 902

M(iszaki berendezések, gépek, jármGvek -
-

-

Egyébberendezések,felszerelések,jármavek 645 2910 - - 3555

Tenyészáliatok -
-

-
-

-

Beruházások, felüjftésok - 20753 - 20753 -

Beruházásokra adott elölegek -
-

-
-

-

Tárgyi eszközökértékhelyesbItése -
-

-
- -

Tárgyieszközökosszesen 645 36565
-

20753 16457

Befektetett pénzügyi eszközök - - - - -

Immateriális javakkal nem rendelkezik a Társaság.

A tárgyi eszközök állomãnyváitozása az üj iroda kialakItásával és berendezésével kapcsoatos.

Befektetett pénzugyi eszközökkel nem rendelkezik a Társaság.
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Forgóeszközök

Készletek

A Társaság a 2020. évi mérlegében készleteket nem mutat ki.

Követelések

A követelések áNománya a beszâmolási idäszak elején 255 eFt, a záró érték 8.862 eFt, a változäs 8.607

eFt nävekedés.

Kapcsolt vállalkozással szembeni 8.707 eFt osszeg( követelésként mutatja ki a Társaság a Debrecen

Város Alap (4.853 eFt), Székesfehérvár Városi Alap (3.526 eFt), és a Veszprém Városi Alap (328 eFt)

felé kiszámlázott, az adott alapokra vonatkozó mködési koltségeket. A követelések fizetési határiddn

belüliek, Iejárt követelés nincsen.

Egyéb követelésként 155 eFt-ot mutat ki a Társaság, ami szállItói tülfizetésbäl (46 eFt), AFA

kbvetelésbôl (6 eFt), es munkabérhez kapcsolódO adOkövetelésböl (103 eFt) tevãdik össze.

Ertékpapirok

ErtékpapIrokkal nem rendelkezik a Társasãg.

Pénzeszkäzök

A Társaság 2020. évi nyitO pénzeszközáHománya 41.120 eFt, a zárO érték 918.327 eFt, pénztár nincsen,

minden pénz bankszámán van elhelyezve. A Társaság számlavezetä bankjai a Takarékbank és a

Budapest Bank. A pénzeszkoz növekmény a tárgyévi fordulónapon mar Iejegyzett, de meg be nem

jegyzett aapok tOkéje (lásd kapcsolt kOtelezettseg).

AktIv idöbeli elhatárolások

AktIv idôbeli elhatárolásként 82 eFt-ot mutat ki a Társaság, amiból 9 eFt betéti kamat, 73 eFt elôfizetési

dIj különféle üzleti szolgáitatásokra (a nyitó érték 0 eFt).

Saját töke

A Tarsaság 2019. december 31-i alaptókéje 6.000 eFt. 2020. novemberben a Tãrsaság tôkéjét a

tulajdonos Invest ázsiós tókeemeléssel módosItotta. Az alaptóke 2 db 500 eFt névértékQ törzsrészvény

lejegyzésével megemelésre kerü[t (+1.000 eFt), ezzel egyidejtileg 49.000 eFt a täketartalékba kerQlt

elhelyezésre. Az eredménytartalék a tárgyévben a bázisidószaki eredmény összegével módosult

(+14.292 eFt). A Iekötött tartalék értéke nem változott (6.000 eFt), ami a tulajdonos által pOtbefizetés

cImen került a Társaság rendelkezésére bocsátva. A tãrgyévi adózott eredmény +7.629 eFt, Igy a

tárgyidäszak végén a saját tóke értéke 79.760 eFt. A saját töke értéke meghaladja a jegyzett töke

összegét, Igy a Társaság tulajdonosának tdkerendezési tervet nem szukséges végrehajtania. ATársaság

nem rendelkezik visszavásaro!t részvényekkel.

ATársaság a tárgyévi nyereség eredménytartalékba helyezésétjavasolja a tulajdonos számára.
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Céltartalékok

A Társaság céltartalékot nem képzett, peres ügye nincsen (nyitó érték 0 eFt).

Kötelezettségek

A Társaságnak hátrasorolt es hosszü Iejáratü kotelezettségei nincsenek.

A rövidIejárati kot&ezettségek a számviteli törvény elöIrásainak megf&eläen kerültek szerepeltetésre

a mérlegben (záró érték 847.190 eFt, nyitó érték 19.889 eFt). A mériegtételben a száHItôkkal szembeni

nem Iejárt tartozás 9.098 eFt (nyitó érték 757 eFt), a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kotelezettség

824.551 eFt (nyitó érték 9.274 eFt), egyéb rövd Iejárati kotelezettség 13.541 eFt(nyitO érték 9.858

eFt). Az egyéb kotelezettségek között helyi ipar(izésiadó kotelezettség (6.570 eFt), innovációs

hozzájárulási kotelezettség (985 eFt), munkabérekkel kapcsolatos adók és járulékok (5.149 eFt),

társasági adOkotelezettség (806 eFt), és a jövedelemelszámolási számla egyenlege (31 eFt)

szerepelnek.

A kapcsolt vállalattal szembeni kotelezettség a tulajdonos Investtel szembeni kotelezettség, ami a

Veszprém Városi Alap és a NyIregyháza Városi Alap megalapItásávat, befektetési jegyeik lejegyzesevel

fugg össze (800.000 eFt), és átterhelt egyéb m(Iködési koltségek (24.551 eFt).

PasszIv idöbeli elhatárolások

PasszIv idóbeli elhatárolásként 16.778 eFt-ot mutat ki a Társaság a tárgyidöszak végén (nyitó érték 0

eFt), amibóI 11.650 eFt a munkavállalók részére adható premium és annak ado és járulék terhe,

konyvvizsgálat 762 eFt, szakértöi dijak 1.628 eFt, egyéb kisebb tárgyidôszakot iIetä költségek 2.738

eFt értékben.

Az eredmény-kimutatás adatal

A Társaság 2020. evi nettó árbevétele 344.302 eFt (nyitó érték 69.863 eFt). Az árbevétel Iegnagyobb

részét a Társaság ãltal kezelt alapok eves kezelési dIja képezi, ami az alap teijes jegyzett tökéjére

vetItett 2%. A kezelési dIj fizetési kotelezettség a felugyeleti bejegyzés napjától jar a Társaság számára,

Igy a debreceni és székesfehérvári alapok után teijes eves dIjat realizált a Társaság, mig a három üj

alapbOl a két bejegyzett alap esetében idôarányos dIj került elszámolásra:

Mapok Jegyzett tôke Kezelési dlj (eFt
2%

Debrecen Városi Alap 10 000 000 200 000

Székesfehérr Városi Alap 5 000 000 100 000

KaposrVárosi Alap (2020.08.18.) 3000000 22356

Veszprém Városi Alap (2020.12.30) 3 000 000 328

Nyiregyháza Városi Alap (2021) 5 000 000 -

összesen: 26 000 000 322 684

Mind az öt kezelt aap zárt végi, határozott futamidejQ, szakmai befektetók részére forgalmazott,

alternatIv befektetési alapként harmonizált magántökealap. Az alapok nettó eszközértékei:
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Debrecen: 687.031 eFt (bázis 943.238 eFt)

Székesfehérvár: 343.946 eFt (bázis 471.092 eFt)

Kaposvár: 265.866 eFt (bázis -)
Veszprém: 297.760 eFt (bázis -)
NyIregyháza: -

További árbevételként került elszámolásra a Társaság által megfizetett, majd az alapok számára

áthárItott költségek, szakértäi dIjak 13.239 eFt értékben, valamint a befektetési bizottságok tagjai

számára számfejtett közterhekkel növelt bruttO tiszteletdIj (8.379 eFt).

Export ãrbevételt a Társaság nem realizált.

Anyagjellegu ráfordItások

Az anyagjelIeg( ráfordItások (nyitO érték 11.813 eFt, zárO érték 97.570 eFt) érték alapján legnagyobb

eleme az igénybe vett szolgaltatások (80.969 eFt, 83%). Itt kerülnek elszámolásra a bérleti dIja k (22.750

eFt), ingatlan fenntartási koltségek (6.871 eFt), marketing/media koltségek (18.318 eFt), belsô

ellenärzés/compliance (9.273 eFt), konyvvizsgálat (3.048 eFt), ügyvédi koltségek (5.457 eFt), IT

rendszergazdai koltségek (4.953 eFt), egyéb szakértöi dIjak (8.115 eFt), és egyéb kisebb téteek (2.184

eFt).

Az eladott szolgáltatások 13.239 eFt ellenértéke az árbevétel során mar emlItett koltség tovább

számlázásokhoz kapcsolOdik (13.239 eFt, nyitO érték 0 eFt).

Személyi jeilegU ráfordItások

A személyi jellegG ráfordItások értéke a tárgyid6szakban 225.993 eFt (nyitó érték 41.438 eFt). A

tárgyidöszak zárOlétszáma: 11,6 fä, ãtlaglétszáma: 10,1 fc5. A Társaság saját munkavállalókat és a

tulajdonos Investtel közösen, többes munkajogviszonyban alkalmaz munkatársakat. Az elszámolt

személyi költségek tartalmazzák a többes munkajogviszonyban dolgozó munkatársak Invest általi

átterhelését is. A Társaság csak szellemi munkakdrben foglalkoztatja munkatársait. A személyi jellegQ

egyéb kifizetések összetevöi (17.039 eFt):

- cafeteria juttatás a munkatársaknak 11.850 eFt,

- segélyek, jutalmak 1.547 eFt,

- üzleti ajãndék, reprezentáció 1.029 eFt,

- adOteher cafeteria, reprezentáció után 932 eFt,

- munkábajárás koltségtérItése 661 eFt,

- egyéb tételek 1.020 eFt

A Tarsasagnak 3 fös IgazgatOsaga és 3 Ms Felugyelöbizottsága van, a tagok számára számfejtett

tiszteletdIj összege 14.671 eFt.

A vezetó tisztségviselök és felUgyeläbizottsági tagok részére eläleg, kölcsön folyOsItása nem volt,

nyugdijfizetési kotelezettseg nincsen.
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Ertékcsökkenés

Az értékcsökkenés tárgyévi osszege 4.941 eFt (nyitá érték 144 eFt). Ez az összeg mar tartairnazza a

Tãrsaság Ijonnan bérelt irodájának kialakItási koltsegeböl a kisértékL târgyi eszközök egv’bsszegü

Ieirását, és a vásárolt irodai bttorok értékcsökkenését.

Egyéb ráfordItàsok

Az egyéb ráforditások tárgyévi osszege 7.575 eFt (1.441 eFt). Ebböl az ipar(izési adO (6.S70 eFt),

innováciOs járulék (987 eFt), kerekItési különbözet (18 eFt).

PénzUgyi müveletek bevétele

A pénzügy mQveletek bevétele az átmenetileg szabad pénzeszközök bankbetét formájában történô

lekötésének eredménye (nyitO érték 16 eFt, záró érték 126 eFt).

Pénzügy mCIveletek ráforditása

Pénzugyi m(veletek ráfordItásai nem merültek tel a tárgyévben.

A Társaság adOzás elótti eredménye a fentiekben bemutatott események hatására +8.435 eFt (bázis

15.294 eFt). Az adOalap mOdosItO tényezäk hatása +517 eFt (növelö tétel a számviteli törvény szerint

elszâmolt amortizáciO: 4.941 eFt, csökkentö tétel a târsasági aciótörvény szerint elszámolt

értékcsbkkenési leirás: 4.424 eFt), Igy az adóalap +8.952 eFt. A fizetendô tarsasagi adO 806 eFt, aminek

hatására az adOzott eredmény +7.629 eFt.

Egyéb informáciôk

A Társaság környezetvédelemre nem teljesItett kifizetést, a környezetvédelmet közvetlenül szolgálO

eszközei, környezetre káros anyagai nincsenek, ilyen jelieg6 kötelezettségek nem terhelik,

céltartalékot e miatt nem kell képeznie, ilyen tevékenységet nem végez.

A Társaság támogatásban nem részesült.

A Társaság kutatást, kisérleti fejlesztést nem végzett.

A beszámolási iddszakban az adOhatóság a Társaságnál nem végzett ellenôrzést. Az adóhatOság a

vonatkozó adOévet követö 6 even belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és

pOtlOlagos adOt vagy bIrságot állapIthat meg.

A Társaságnál az üzleti évben jelentös osszeg(i hibák teltárására nem került sor. Kivételes nagyságü

gazdasági tranzakció a tárgyévben nem volt.

A COVID-19 virus okozta világjárvány kimutathatO, egyértelm(ien számszer(isIthetö, materiális negatIv

hatást nem gyakorolt a Társaságra. Avilágjarvãny kitOrését követäen érezhetö volt az üzleti folyamatok
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lassulása, a tökebefektetések iránti érdeklädés átmeneti csökkenése. Az év második felében zonban

mar egyre intenzIvebbekké váltak a megkeresések, üzleti tárgyalások. Több tárgyalást be is fejezett,

szerzôdéskötéssel lezárt a Társaság két alap esetében. Evvégén mar kifejezetten aktIv üzletrnenetet

tapasztaltunk.

Koltségoldalon materiális mértékCi kiadás nem jelentkezett, mivel a Társaság informatikai rendszere

lehetôvé tette az idószakos home office üzemmód biztosItását, ill, a belsó komrnunikáció

digitalizálását. Az általános tisztasági es fertótlenItési koltségek a Társaság méretéhez képest csupán

nem jelentós mértékben merültek fel. A munkatársak körében nagy számü megbetegedés nem

történt, Igy az operatIv mQködésben erre visszavezethetö zavar nem volt. A Társaság nem azonosItott

olyan kockázatot, ami -az idäközben megkezdódott oltási kampánynak köszönhetäen- a jövóben

tartósan, és materiális mértékben negatIvan befolyásolná a m(iködését.

Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatói

A Társaság mQködtetése a következö mutatókkal jellemezhetd: (az elsa aciat a bázisév, a második a

tá rgyev).

A vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés 2019. 2020.

Saját töke aránya Saját töke / Források 52,7% 8,5%

Tókefeszultség Idegen forrás / Saját tôke 89,9% 1.083,2%

Eladósodottság Kotelezettségek / Saját take 89,9% 1.062,2%

Saját töke, jegyzett tóke arány Saját töke I iegyzett tôke 368,9% 1.139,4%

- a saját tóke jegyzett tókéhez viszonyItott aránya az ázsiós tökeemelés hatására javult,

- az eladósodottság átmenetileg, technikai okok miatt romlott, mivel a Veszprém és NyIregyháza

Városi Alapok lejegyzett befektetési jegyeinek ellenértéke a Tãrsaságnál kerültek kimutatásra

az alapok felugyeleti bejegyzéséig, a bankszámlájukra történô utalásig

A pénzUgyi helyzet mutatói

Megnevezés 2019. 2020.

Likvid itási m utatO Forgóeszkozok / Kötelezettségek 208,0% 109,0%

Hitelfedezettség Követelések / Rövid lejáratü kotelezettségek 1,3% 10%

A Társaság likviditása megfelelö, a mutatOk bázishoz viszonyItott romlása átmeneti, az évvégi alapok

bejegyzése, befektetési jegyeinek utalását követôen konszolidálOdik a helyzet.

Likviditasi gyorsráta Pénzeszközök/ Rövid lejárati kotelezettségek 206,7% 108,4%
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A jövedetmi helyzet

A beszámolàsi idöszak alatt a Társaság +7.629 eFt adOzott eredményt realizált, a 2021. évi rn(ködési

feltételei is adottak. Az adOzott eredmény nettó árbevételhez viszonyItott aránya 2,2%. Ez lényegesen

alacsonyabb érték, mint a bázisidöszaki 20,5%. Az adatok azonban nem összehasonlIthatáak, mert a

Társaság üzleti aktivitása a bázisidöszakban lényegesen kisebb volt, a bevételek és koltségek alacsony

nominális szintje arányeltolOdást eredményezett.
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10.4. A Cash-flow alakulás

adatok ezerfo rintban

Megnevezés 2019. 2C20.

Szokásos tevéke nségböl származó pé nzeszköz-változás

I. (Muködési cash flow) 34 118 43 019

1.a, Adózáselätti eredmény 15294 8435

ebból: mukodésre, kapott pénzugyileg rendezett támogatás - -

1.b, Pénzugyi instrumentumok nem realizált árfolyameltérése - 230 -

1. Korrigáft adózás elötti eredmény (l.a - 1.b) 15 064 8 435

2. Elszámolt amortizáció 144 -

3. Elszámolt értékvesztés és visszaIrás - -

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete - -

5. Befektetett eszközök értékesItésének eredménye - -

6. Szállftói kotelezettségváltozása 10031 8341

7. Egyéb rövidlejáratü kotelezettségváltozása 9981 818960

8. PasszIv idöbeli elhatárolások változása - 16 778

9. Vevdkövetelés változása - 8 707

10. Forgóeszkozök vá(tozása (vevó és pénzeszköz nélk.) - 100 100

11. AktIv idôbeli elhatárolások változása - 82

12. Fizetett, fizetendô ado (nyereség után) - 1 002 - 806

13. Fizetett, fizetendd osztalek(eIäIeg), részesedés - -

II. Befektetési tevékenységböl származó pénzeszköz-változás - 728 - 15 812

14. Befektetett eszkOzök beszerzése - 728 -15812

15. Befektetett eszközäk eadása - -

Hossz ejáratra nyüjtott kölcsönök és elhelyezett

16. bankbetétek törlesztése, megszuntetése, beváltása — - -

17. Hosszc Iejáratra nyüjtott kbcsönbk és eIheyezett bankbetétek - -

18. Kapott osztalék, részesedés - -

Ill. Pénzügyi mveletekböl származó pénzeszköz-változás 6000 50000

19. Részvénykibocsátás, tôkebevonás bevétele 6000 50000

20. Kötvénykibocsátás bevétele - -

21. Hiteléskölcsönfelvétele - -

22. Véglegesen kapott pénzeszköz - -

23. Részvénybevonás (Tökeleszáll Itás) - -

24. Kötvényvisszafizetés - -

25. Hiteftörlesztés (ev végi átértékeiés néikül) - -

26. Végtegesen átadott pénzeszkoz - -

IV. Pénzeszközökváltozása 39390 877207

27. Devizás pénzeszkozok átértékelése - -

V. Pénzeszközäk mérleg szerinti változása (IV.+27. sor) 39 390 — 877 207
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A mIködés bemutatása

A Focus Ventures Tdkealap-kezelö Zrt. (a továbbiakban: ,,Társaság) 2020. évrôl készült eves üzleti

jelentésének célja, hogy az eves beszámoló adatainak értelmezésével bemutassa a Társaság vagyoni,

pénzügyi, jövedelmi helyzetét, es számot adjon az üzletmenetrôl, biztosItva a mItbeIi tényadatok

alapján a tényleges körülményeknek megfeleld kép kialakItását a TársaságrOl.

A Társaság az MFB Invest Zrt. által alapItott, Iejegyzett városi magántökelapok kezelésével foglalkozik.

A tárgyévi gazdálkodás föbb adatainak ismertetése

A Társasàg 2020. évi nettO árbevétele 344.302 eFt. Az árbevétel Iegnagyobb részét a kezelt alapok által

fizetett eves kezelési dIj képezi, ami a teijes jegyzett tókére vetItett 2%. A kezelési dIj fizetési

kotelezettseg a felugyeleti bejegyzés napjátOl jar a Társaság számára, Igy a debreceni es

székesfehérvári alapok után tefjes eves dIjat realizált a Társaság, mIg a három (ij alapból a két

bejegyzett alap esetében idóarányos dIj került elszámolásra:

Ala p0k Jegyzett tãke Kezelési dij (eFt
2%

Debrecen Városi Alap 10 000 000 200 000

SzékesfehérrVárosi Alap 5000 000 100 000

KaposrVárosi Alap (2020.08.18.) 3000000 22356

Veszprém Városi Alap (2020.12.30) 3 000 000 328

Nyiregyhãza Városi Alap (2021) 5 000 000 -

összesen: 26000000 322684

További árbevételként került elszámolásra a Társaság által megfizetett, majd az alapok számára

áthárItott koltségek, szakértdi dIjak 13.239 eFt értékben, valamint a befektetési bizottságok tagjai

számára számfejtett közterhekkel növelt bruttó tiszteletdIj (8.379 eFt).

Export árbevételt a Társaság nem realizált.

Anyagjellegu ráfordItások

A 97.570 eFt összértékü anyagjellegG ráfordItások érték alapján Iegnagyobb eleme az igénybe vett

szolgáltatások (80.969 eFt, 83%). Itt kerUlnek elszámolásra a bérleti dIjak (22.750 eFt), ingatlan

fenntartási koltségek (6.871 eFt), marketing/media koltségek (18.318 eFt), belsô

ellenörzés/compliance (9.273 eFt), könyvvizsgálat (3.048 eFt), Ugyvédi koltségek (5.457 eFt), IT

rendszergazdai kältségek (4.953 eFt), egyéb szakértói dIjak (8.115 eFt), és egyéb kisebb tételek (2.184

eFt).

Az eladott szolgáltatások 13.239 eFt ellenértéke az árbevétel során mar emlItett költség tovább

számlázásokhoz kapcsolOdik (13.239 eFt).

Személyi jellegU ráfordItások

A személyi jellegQ ráfordItások értéke a tãrgyidäszakban 225.993 eFt. A tárgyidôszak zárOlétszáma:

11,6 fö, átlaglétszáma: 10,1 fä. A Társaság sajat munkavállalókat és a tulajdonos Investtel közösen,

többes munkajogviszonyban alkalmaz munkatársakat. Az elszámolt személyi koltségek tartalmazzák a

többes munkajogviszonyban dolgozo munkatársak Invest általi átterhelését is. A Társaság csak szellemi

munkakörben foglalkoztatja munkatársait. A személyi jeIIeg( egyéb kifizetések összetevôi (17.039 eFt):
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cafeteria juttatás a munkatársaknak 11.850 eFt,

segélyek, jutalmak 1.547 eFt,

üzleti ajándék, reprezentáció 1.029 eFt,

adOteher cafeteria, reprezentáciO után 932 eFt,

munkábajãrãs kOltségtérItése 661 eFt,

egyéb tételek 1.020 eFt

A Társaságnak 3 fôs Igazgatósága és 3 fôs Felugyeläbizottsága van, a kifizetett tiszteletdIjak összege

14.671 eFt.
A vezetâ tisztségviselök és felugyelöbizottsági tagok részére eIäIeg, kölcsön folyOsItása riem volt,

nyugdIjfizetési kotelezettség nincsen.

Ertékcsökkenés

Az értékcsökkenés tárgyévi összege 4.941 eFt. Ez az osszeg mar tartalmazza a Társaság üjonnan bérelt

irodájának kialakItási koltségeiböl a kisérték(i tárgyi eszközök egyosszeg(.i leIrását, és a vásárolt irodai

bttorok értékcsökkenését.

Egyéb ráfordItások

Az egyéb ráforditások tárgyévi összege 7.575 eFt. Ebbôl az ipar(zési ado (6.570 eFt), innovácic5s járulék

(987 eFt), kerekItési különbözet (18 eFt).

PénzUgyi mCIveletek bevétele

A pénzügy mUveletek bevétele az ãtmenetileg szabad pénzeszközök bankbetét formájában történä

lekOtésének eredménye (126 eFt).

Pénzugv mcIveletek ráfordItása

Pénzügyi mQveletek ráfordItásai nem merültek fel a tárgyévben.

A Társaság adózás elôtti eredménye a fentiekben bemutatott események hatására +8.435 eFt. Az

adOalap mOdosItO tényezäk hatása +517 eFt (növelä tétel a számviteli törvény szerint elszámolt

amortizáciO: 4.941 eFt, csökkentó tétel a társasági adOtörvény szerint elszámolt értékcsökkenési leIrás:

4.424 eFt), Igy az adOalap +8.952 eFt. A fizetendö tarsasági ado 806 eFt, aminek hatãsára az adózott

eredmény +7.629 eFt.

Saját töke

A Társaság 2019. december 31-i alaptäkéje 6.000 eFt. 2020. novemberben a Társaság tókéjét a

tulajdonos Invest ázsiOs tôkeemeléssel mOdositotta. Az alaptóke 2 db 500 eFt névérték(i törzsrészvény

lejegyzésével megemelésre került (+1.000 eFt), ezzel egyidej(ileg 49.000 eFt a täketartalékba került

elhelyezésre. Az eredménytartalék a tárgyévben a bázisidôszaki eredmény osszegével módosult (-
4.161 eFt). A Iekötött tartalék értéke nem váitozott (6.000 eFt). A tárgyévi adózott eredmény +7.629

eFt, Igy a tárgyidäszak végén a saját tSke értéke 79.760 eFt. A saját tôke értéke meghaladja a jegyzett

take összegét, Igy a Társaság tulajdonosának tókerendezési tervet nem szUkséges végrehajtania. A

Tarsaság nem rendelkezik visszavásãrolt részvényekkel.

A Tarsasag a tárgyévi nyereség eredménytartalékba helyezését javasolja a tulajdonos számára.
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Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet mutatái

A Társaság miködtetése a következó mutatOkkal jellemezhetó: (az elsö adat a bázisév, a rnásodik a
tárgyév).

A vagyoni helyzet mutatói

Megnevezés 2019. 2020.

Saját tôke aránya Saját tóke / Források 52,7% 8,5%

Täkefeszultseg Idegen forrás / Saját tóke 89,9% 1.083,2%

Eladásodottság Kotelezettségek / Saját take 89,9% 1.062,2%

Saját take, jegyzett take arány Saját tôke / Jegyzett tôke 368,9% 1.139,4%

- a saját töke jegyzett täkéhez viszonyItott aránya az ãzsiós tókeemelés hatására javult,

- az eladOsodottsag átmenetileg, technikai okok miatt romlott, mivel a Veszprém és NyIregyháza

Városi Alapok Iejegyzett befektetési jegyeinek ellenértéke a Társaságnál kerültek kimutatásra

az alapok felugyeleti bejegyzéséig, a bankszámlájukra történä utalásig

A pénzügyi helyzet mutatói

Megnevezés 2019. 2020.

Likviditási mutatO Forgáeszközök I Kotelezettségek 208,0% 109,0%

Hitelfedezettség Követelések/ Rövid lejárati kotelezettségek 1,3% 1,0%

Likviditási gyorsráta Pénzeszközök/ Rövid lejáratti kotelezettségek 206,7% 108,4%

A Társaság likviditása megfelelö, a mutatOk bâzishoz viszonyItott romlãsa átmeneti, az évvégi alapok
bejegyzése, befektetési jegyeinek utalását követden konszolidátOdik a helyzet.

Ajövedelmi helyzet

A beszámolási idöszak alatt a Társaság +7.629 eFt adózott eredményt realizált, a 2021. évi m(iködési
feltételei is adottak. Az adOzott eredmény nettó árbevételhez viszonyItott aránya 2,2%. Ez lényegesen
alacsonyabb érték, mint a bàzisidOszaki 20,5%. Az adatok azonban nem összehasonlIthatOak, mert a
Társaság üzleti aktivitása a bázisidôszakban lényegesen kisebb volt, a bevételek és koltségek alacsony
norninális szintjei arányeltolOdást eredményezett.

Egyéb információk

A Társaságnak telephelye es fióktelepe nincsen, a központi ügyintézés helye, ahol a munkavégzés
történik a 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. sz. alatti bérelt ingatlan.

Likviditáskezelésünket az elmült évben az ideiglenesen szabad pénzeszkozOk Pénzkezelési Szabãlyzat
szerint tortena lekötése jelentette, figyelembe véve a pénz és takepiaci kockázati tényezaket.
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A Társasag szabályzatainak aktualizálása, a kockázati, illetve magantôke alapok kezelésével

osszefuggesben, valamint a 2020. évi jogszabályi elóIrásokat figyelembe véve megtortént.

Peres ügyei nincsenek a Társaságnak.

Ta rsasâgunk kutatás es kIsérleti tejlesztési tevékenységgel nem fogialkozott, kOrnyezetvéd elem mel

kapcsolatos eszközei, tevékenysége, kotelezettsegei nincsenek, támogatásban nem részesült.

A Társaság az AlapItó határozata szerint hajtott végre tôkebefektetéseket az általa kezelt alapokban. A

Számviteli Politika részletesen szabályozta a befektetési, vagy forgatási célü minósItést, kiegészulve a

kockázati es magántôke alapok minösItésével. Az üzleti m(iködés jellemzäje a tartós befektetés.

A kockázatkezelési politikát a Társaság az AlapItO elvárásai szerint alakitotta ki. A megvalOsult

täkebefektetésekhez kapcsolOdó szerzädésekben foglaltak végrehajtását a szervezeti, m(ködési rend,

a monitoring és Számviteli Politika szerint történO negyedéves minösItések egyUttesen biztosItják. A

kezelt alapokban a minäsItés a befektetEs értékelés és a felmérhetô megterUlés kockázatának

fuggvénye. Devizaárfolyam különbözet elszámolás nem jellemezte a 2020. évi mQködést A kezelt

alapokban a tovãbbi tókebefektetési kockázatokat a befektetés elökészItési tevékenyseg és a

befektetési szerzödések (biztosItékok) csökkentik.

Cash-flow és Iikviditási kockázat a meglévô szabad pénzeszkozok kamatbevétel érdekében történt

lekötése miatt nem alit fenn, mivel a Pénzkezelési Szabályzat szerint történt végrehajtás minimalizálta

a kockázatokat.

A mérleg fordulónapja es a mériegkészftés idöpontja kOzötti döszak Iényeges eseményei és folyamatal

A mérleg fordulonapja es a mérlegkészItés idópontja között lényeges esemény nem történt.
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