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Elvegeztiik az OTP Lakastakarek Zrt. (a ,,Tarsasag") 2020. evi penziigyi kimutatasainak konyvvizsgalatat, 
amely penziigyi kimutatasok a 2020. december 31-i fordu16napra keszitett penziigyi helyzet kimutatasb61 
- melyben az eszkozok osszesen 475.149 M Ft -, az ezen id6ponttal vegz6d6 ilzleti evre vonatkoz6 
eredmenykimutatasb61, atfog6 jovedelem kimutatasb61 - melyben a targyevi nett6 eredmeny 3.241 M Ft 
nyereseg -, sajat toke valtozas kimutatasb61 es cash-flow kimutatasb61, valamint a szamviteli politika 
jelent6s elemeinek osszefoglalasat is tartalmaz6 megjegyzesekb61 allnak. 

V elemenyiink szerint a mellekelt penziigyi kimutatasok megbizhat6 es val6s kepet adnak a Tarsasag 2020. 
december 31-en fennall6 penzilgyi helyzeter61, valamint az ezen idoponttal vegz6d6 lizleti evre vonatkoz6 
penzligyi teljesitmenyer61 es cash-flow-ir61 az Eur6pai Uni6 altal befogadott Nemzetkozi Penziigyi 
Beszamolasi Standardokkal (az ,,EU IFRS") osszhangban, valamint azokat minden lenyeges szempontb61 
a Magyarorszagon hatalyos, a szamvitelrol sz616 2000. evi C. torvenynek (a ,,szamviteli torveny") az EU 
IFRS-ek szerint eves beszamol6t keszft6 gazdalkod6kra vonatkoz6 el6frasaival osszhangban keszitettek el. 

A velemeny alapja 

Konyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban es a 
konyvvizsgalatra vonatkoz6 - Magyarorszagon hatalyos - t6rvenyek es egyeb jogszabalyok alapjan 
hajtottuk vegre. Ezen standardok ertelmeben fennall6 felel6ssegilnk b6vebb lefrasat jelentesilnk ,,A 
konyvvizsgalo penziigyi ldmutatasok konyvvizsgalataert valo felelossege" szakasza tartalmazza. 

Fiiggetlenek vagyunk a Tarsasagt61 a vonatkoz6, Magyarorszagon hatalyos jogszabalyokban es a Magyar 
K6nyvvizsgal6i Kamara ,A k6nyvvizsga16i hivatas magatartasi (etikai) szabalyair61 es a fegyelmi 
eljarasr61 sz616 szabalyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kerdesek tekinteteben a 
K6nyvvizsga16k Nemzetkozi Etikai Standardok Testiilete altal kiadott ,,Nemzetkozi etikai k6dex kamarai 
tag konyvvizsgal6knak (a nemzetkozi fuggetlensegi standardokkal egybefoglalva)" cfmu kezikonyveben 
(az IE SBA K6dex-ben) foglaltak szerint, es megfelelilnk az ugyanezen normakban szerepl6 tovabbi etikai 
el6frasoknak is. 

Meggy6z6desilnk, hogy az altalunk megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek elegend6 es megfelel6 alapot 
nyiljt velemenyiinkhoz. 

Kulcsfontossagu konyvvizsgalati kirdesek 

Megallapitottuk, hogy nincsenek a konyvvizsgalati jelentesiinkben kommunikaland6 kulcsfontossagli 
konyvvizsgalati kerdesek. 
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Egyeb informaciok 

Az egyeb informaci6k a Tarsasag 2020. evi iizletijelentesebol all, A vezetes felelOs az iizletijelentesnek a 
szamviteli torveny, illetve egyeb mas jogszabaly vonatkoz6 elOirasaival osszhangban torteno elkesziteseert. 
A fiiggetlen konyvvizsgal6i jelentesiink ,, Vetemeny" szakaszaban a penziigyi kimutatasokra adott 
velemenyiink nem vonatkozik az iizleti jelentesre. 

A penziigyi kimutatasok altalunk vegzett konyvvizsgalataval kapcsolatban a mi felelossegiink az iizleti 
jelentes atolvasasa es ennek soran annak merlegelese, hogy az iizleti jelentes lenyegesen ellentmond-e a 
penziigyi kimutatasoknak vagy a konyvvizsgalat soran szerzett ismereteinknek, vagy egyebkent ugy ti.inik
e, hogy az lenyeges hibas allitast tartalmaz. 

A szamviteli t6rveny alapjan a mi felelOssegi.ink tovabba annak megitelese, hogy az iizleti jelentes a 
szamviteli t6rveny, illetve egyeb mas jogszabaly vonatkoz6 elOirasaival osszhangban van-e, es errol, 
valamint az iizleti jelentes es a penzi.igyi kimutatasok osszhangjar61 velemeny nyilvanitasa. 

Ve!emenyiink szerint a Tarsasag 2020. evi iizleti jelentese minden lenyeges vonatkozasban osszhangban 
van a Tarsasag 2020. evi penziigyi kimutatasaival es a szamviteli t6rveny vonatkoz6 eloirasaival. Mivel 
egyeb mas jogszabaly a Tarsasag szamara nem ir elo tovabbi kovetelmenyeket az iizleti jelentesre, ezert e 
tekintetben nem mondunk velemenyt. 

A fentieken ml a Tarsasagr61 es annak komyezeterol megszerzett ismereteink alapjanjelentest kell tenni.ink 
arr61, hogy a tudomasunkrajutott-e barmely lenyegesnek tekintheto hibas kozles (lenyeges hibas allitas) az 
iizleti jelentesben, es ha igen, akkor a sz6ban forgo hibas kozles (hibas allitas) milyen jellegii. Ebben a 
tekintetben nines j elenteni val6nk. 

A vezetes es az iranyitassal megbizott szemelyek felelossege a penziigyi kimutatasokert 

A vezetes felelOs a penziigyi kimutatasoknak az Eur6pai Uni6 altal befogadott Nemzetkozi Penziigyi 
Beszamolasi Standardokkal osszhangban tfateno es a val6s bemutatas kovetelmenyenek megfelelo 
elkesziteseert, valamint az olyan belso kontrollert, amelyet a vezetes sziiksegesnek tart ahhoz, hogy 
lehetove valjon az akar csalasb61, akar hibab61 eredo lenyeges hibas allitast61 mentes penziigyi kimutatasok 
elkeszitese. 

A penziigyi kimutatasok elkeszitese soran a vezetes felelos azert, hogy felmerje a Tarsasagnak a vallalkozas 
folytatasara val6 kepesseget es az adott helyzetnek megfelelOen kozzetegye a vallalkozas folytatasaval 
kapcsolatos informaci6kat, valamint a vezetes felel a vallalkozas folytatasanak elven alapul6 szamvitel 
penziigyi kimutatasokban val6 alkalmazasaert, azt az esetet kiveve, ha a vezetesnek szandekaban all 
megsziintetni a Tarsasagot vagy beszi.intetni az iizletszerfr tevekenyseget, vagy amikor ezen kiviil nem all 
elotte mas realis lehetoseg. 

Az iranyitassal megbizott szemelyek felelOsek a Tarsasag penziigyi beszamolasi folyamatanak 
feliigyeleteert. 

A konyvvizsgalO penziigyi kimutatasok konyvvizsgalataert valO felelossege 

A konyvvizsgalat soran celunk kello bizonyossagot szerezni arr61, hogy a penzi.igyi kimutatasok egesze 
nem tartalmaz akar csalasb61, akar hibab61 eredo lenyeges hibas allitast, valamint az, hogy ennek alapjan a 
velemenyiinket tartalmaz6 fiiggetlen konyvvizsgal6i jelentest bocsassunk ki. A kello bizonyossag magas 
fokU bizonyossag, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal es a 
konyvvizsgalatra vonatkoz6 - Magyarorszagon hatalyos - t6rvenyekkel es egyeb jogszabalyokkal 
osszhangban elvegzett konyvvizsgalat mindig feltarja az egyebkent letezo lenyeges hibas allitast. A hibas 
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allitasok eredhetnek csalasb61 vagy hibab61, es lenyegesnek minosiilnek, ha eszszerii lehet az a varakozas, 
hogy ezek onmagukban vagy egyiittesen befolyasolhatjak a felhasznal6k adott penziigyi kimutatasok 
alapjan meghozott gazdasagi donteseit. 

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardok es a konyvvizsgalatra vonatkoz6- Magyarorszagon hatalyos 
- t6rvenyek es egyeb jogszabalyok szerinti konyvvizsgalat egesze soran szakmai megitelest alkalmazunk 
es szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Tovabba: 

• Azonositjuk es felmerjiik a penziigyi kimutatasok akar csalasb61, akar hibab61 eredo lenyeges hibas 
allitasainak a kockazatait, kialakitjuk es vegrehajtjuk az ezen kockazatok kezelesere alkalmas 
konyvvizsgalati eljarasokat, valamint elegendo es megfelelo konyvvizsgalati bizonyitekot szerziink 
a velemenyiink megalapozasahoz. A csalasb61 eredo lenyeges hibas allitas fel nem tarasanak a 
kockazata nagyobb, mint a hibab61 eredoe, mivel a csalas magaban foglalhat osszejatszast, 
hamisitast, szandekos kihagyasokat, teves nyilatkozatokat, vagy a belso kontroll feliilirasat. 

• Megismerjiik a konyvvizsgalat szempontjab61 relevans belso kontrollt annak erdekeben, hogy 
olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzi.ink meg, amelyek az adott koriilmenyek kozott 
megfeleloek, de nem azert, hogy a Tarsasag belso kontrolljanak hatekonysagara vonatkoz6an 
velemenyt nyilvanitsunk. 

• Ertekeljiik a vezetes altal alkalmazott szamviteli politika megfelelOseget es a vezetes altal keszitett 
szamviteli becslesek es kapcsol6d6 kozzetetelek eszszeriiseget. 

• Kovetkeztetest vonunk le arr61, hogy helyenval6-e a vezetes reszerol a vallalkozas folytatasanak 
elven alapul6 szamvitel alkalmazasa, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonyitek alapjan 
arr61, hogy fennall-e lenyeges bizonytalansag olyan esemenyekkel vagy feltetelekkel kapcsolatban, 
amelyekjelent6s ketseget vethetnek fel a Tarsasag vallalkozas folytatasara val6 kepesseget illetoen. 
Amennyiben azt a kovetkeztetest vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn, fuggetlen 
konyvvizsgal6i jelentesiinkben fel kell hivnunk a figyelmet a penziigyi kimutatasokban levo 
kapcsol6d6 kozzetetelekre, vagy ha a kozzetetelek e tekintetben nem megfeleloek, minositeni.ink 
kell velemenyiinket. Kovetkezteteseink a fiiggetlen konyvvizsgal6i jelentesiink datumaig 
megszerzett konyvvizsgalati bizonyitekon alapulnak. JOvobeli esemenyek vagy feltetelek azonban 
okozhatjak azt, hogy a Tarsasag nem tudja a vallalkozast folytatni. 

• :Ertekeljiik a penziigyi kimutatasok atfog6 bemutatasat, felepiteset es tartalmat, beleertve a 
megjegyzesekben tett kozzeteteleket, valamint ertekeljiik azt is, hogy a penziigyi kimutatasokban 
teljesi.il-e az alapul szolgal6 iigyletek es esemenyek val6s bemutatasa. 

Az iranyitassal megbizott szemelyek tudomasara hozzuk - egyeb kerdesek mellett - a konyvvizsgalat 
tervezett hat6koret es i.itemezeset, a konyvvizsgalat jelentos megallapitasait, beleertve a Tarsasag altal 
alkalmazott belso kontrollnak a konyvvizsgalatunk soran altalunk azonositott jelentos hianyossagait is, ha 
voltak ilyenek. 

Nyilatkozunk az iranyitassal megbizott szemelyeknek arr61, hogy megfeleliink a fuggetlensegre vonatkoz6 
relevans etikai kovetelmenyeknek, es kommunikaljuk feleji.ik mindazon kapcsolatokat es egyeb kerdeseket, 
amelyekrol eszszeriien feltetelezheto, hogy befolyasoljak a fuggetlensegi.inket, valamint adott esetben a 
kapcsol6d6 biztositekokat. 

Az iranyitassal megbizott szemelyek fele kornmunikalt kerdesek koziil meghatarozzuk azokat a kerdeseket, 
amelyek a targyidoszaki penziigyi kimutatasok konyvvizsgalata soran a legjelentosebb kerdesek, es 
ennelfogva a kulcsfontossagti konyvvizsgalati kerdesek voltak. Konyvvizsgal6i jelentesiinkben ismertetjiik 
ezeket a kerdeseket, kiveve, ha jogszabaly vagy szabalyozas kizarja az adott kerdes nyilvanos kozzetetelet, 
vagy ha - rendkiviil ritka k6riilmenyek kozott - azt allapitjuk meg, hogy egy adott kerdest a konyvvizsgal6i 
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jelentesben nem lehet kommunikalnunk, mert eszszerii varakozasok alapjan annak batranyos 
kovetkezmenyei sulyosabbak lennenek, mint a kommunikaci6 kozerdekii hasznai. 

Jelentis egyib jogi is szabdlyozoi kovetelminyekrb1 

Az Eur6pai Parlament es a Tanacs 537/2014/EU rendelete 10. cikkenek (2) bekezdesevel osszhangban az 
alabbi nyilatkozatokat tesszi.ik a filggetlen konyvvizsgaI6i jelentesi.inkben a Magyar Nemzeti 
Konyvvizsgalati Standardok altal el6irt jelentesteteli kotelezettsegeken feliil: 

A konyvvizsgal6 kijelolese es a megbizas idotartama 
A 2020. marcius 31. alapit6i hatarozattal keriilti.ink megvalasztasra a Tarsasag konyvvizsgal6janak es 
megbizasunk 25 eve tart megszakitas nelkiil. 

A konyvvizsgal6i jelentes es az auditbizottsaghoz cimzett kiegeszito jelentes osszhangja 
Megerositji.ik, hogy a jelen konyvvizsgal6i jelentesben foglalt, a penzi.igyi kimutatasokkal kapcsolatos 
konyvvizsgal6i velemenyiink osszhangban van a Tarsasag auditbizottsagahoz cirnzett kiegeszito 
jelentessel, amelyet 2021. marcius 17-en adtunk ki az Eur6pai Parlament es a Tanacs 537/2014/EU 
rendelete 11. cikkevel osszhangban. 

Nern konyvvizsgalati szolgaltatasok nyttjtasa 
Kijelentji.ik, hogy a Tarsasag reszere nem nyiljtottunk semmilyen, az Eur6pai Parlament es a Tanacs 
537/2014/EU rendelete 5. cikkenek (1) bekezdeseben ismertetett tiltott, nem konyvvizsga16i szolgaltatast. 
Ezen rulmenoen kijelentji.ik, hogy a Tarsasag es az altala kontrollalt vallalkozasok reszere nem nyiljtottunk 
olyan egyeb, nem konyvvizsgalati szolgaltatasokat, amelyek nem szerepelnek az i.izleti jelentesben. 

A jelen filggetlen konyvvizsgaI6i jelentest eredmenyezo konyvvizsgalat megbizasert felel6s partnerenek a 
jelentes alair6ja minosiil. 

Budapest, 2021. marcius 23. 

·····~-~~---~ ······ · · ···· · · ··· ··· 
Horvath Tamas 
A Deloitte Konyvvizsgal6 es Tanacsad6 Kft. kepviseleteben 
illetve mint kamarai tag konyvvizsgal6 

Deloitte Konyvvizsgal6 es Tanacsad6 Kft. 
1068 Budapest D6zsa Gy6rgyut 84/C. 
Nyilvantartasi szam: 000083 

Kamarai tag k6nyvvizsgal6i tagszam: 003449 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

TART ALOMJEGYZEK 

Az Eur6pai Uni6 altal befogadott Nemzetkozi 
Penzi.igyi Beszamolasi Standardok szerint keszitett 
Egyedi penzi.igyi kimutatasok 

2020. december 31-i 
Egyedi Penzi.igyi helyzet kimutatasa 

2020. december 31-evel zarult ev 
Egyedi Eredmenykimutatasa 

2020. december 31 -evel zarult ev 
Egyedi Atfog6 eredmenykimutatasa 

2020. december 31-evel zarult ev 
Egyedi Sajat toke-valtozas kimutatasa 

2020. december 31-evel zarult ev 
Egyedi Cash-flow kimutatasa 

Egyedi kiegeszito melleklet 

Oldalszam 

3 

4 

5 

6 

7-8 

9-68 
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OTP LA KAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER31.-I EGYEDI PENZUGYI HELYZET KIMUTATASA 

(millio Ft-ban) 

Penztarak, betetszamlak, elszamolasok a Magyar 

jegyzet 
szama 

Nemzeti Bankkal 5 
Bankkozi kihelyezesek, kovetelesek. a kihelyezesi 

vesztesegekre elszamolt ertekvesztes levonasa 
utan 6 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken 
ertekelt penziigyi eszkozok 7 

Hitelek, a hitelezesi vesztesegekre elszamolt 
ertekvesztes levonasa utan 8 

Amortizalt bekeriilesi erteken e1iekelt 
ertekpapirok 9 
Targyi eszkozok 10 
Immaterialisjavak 10 
Hasznalati jogi eszkozok 20 
Tarsasagi ad6kovetelesek 11 
Egyeb eszkozok 11 

ESZKOZOK OSSZESEN 

Ugyfelek betetei 
Halasztott ad6 kotelezettsegek 
Lizingkotelezettsegek 
Egyeb kOtelezettsegek 

KOTELEZETTSEGEK OSSZESEN 

Jegyzett toke 
Eredmenytartalek es egyeb tartalekok 

SAJATTOKE 

KOTELEZETTSEGEK ES SAJAT TOKE 
OSSZESEN 

Budapest, 2021. marcius 23 . 

vezerigazgat6 

12 
21 
20 
13 

14 
15 

2020 2019 

239 285 

25.743 41.099 

38 .574 51.832 

30.869 32.552 

378.741 308.500 
10 12 

114 140 
104 128 
96 16 

659 332 

475. 149 434.896 

430.538 391.944 
1.225 1.530 

107 129 
7.419 5.611 

439.289 399.214 

2.000 2.000 
33.860 33.682 

35.860 3.5...6.82 

475.149 434.896 

penziigyi vezeto 

Az egyedi kiegeszfto mellekletjegyzetei a 9.-68. olda lakon a fenti Nemzetkozi Penziigyi Beszamolasi 3 
Standardok szerint keszftett egyedi penzi.igyi kimutatasok szerves reszet kepezik 



OTP LAKAST AKAREK ZRT 

A 2020. DECEMBER 31-1 EGYEDI EREDMENYKJMUTATASA 

(millio Ft-ban) 

jegyzet 
szama 2020 

Kamatbevetel: 

Effektiv kamatmodszerrel szamitott kamatbevetel 16 13 .806 

Nem effektiv kamatmodszerrel szamitott kamatbevetel 16 
Osszes kamatbevetel 13.806 

Kamatra(orditas: 

Ogyfelek beteteire 16 -10.843 

Osszes kamatraforditas -10.843 

NETTO KAMATBEVETEL 2.963 

Kockazati koltseg 6 ,8 ,17,29 767 

NETTO KAMATBEVETEL A KOCKAZATI 
KOL TSEG ELSZAMOLASA UT AN 2.196 

Modositas miatti netto nyereseg/veszteseg 4 -168 

Dij-, jutalekbevetelek 18 802 

Dij-, jutalek-raforditasok 18 _:2f. 

Dijak, jutalekok netto eredmenye 750 

Netto ertekpapir arfolyam nyereseg 2.193 
ebbol: amortizalt bekerillesi erteken ertekelt ertekpapirok 

kivezetesebol szarmaz6 nyereseg 1.150 
Egyeb m(ikodesi bevetelek 19 57 
Egyeb muki:idesi raforditasok 19 -9 

Netto miikodesi eredmeny 2.241 

Szemelyi jellegu raforditasok 19 -220 

Ertekcsokkenes es amo11izacio 19 -119 

Egyeb mukodesi koltsegek 19 -1.355 

Egyeb adminisztrativ raforditasok -1.694 

ADOZASELOTTIEREDMENY 3.325 
Tarsasagi ado raforditas (-) bevetel ( +) 21 -84 
NETTO EREDMENY -1..2.41 

2019 

12.882 

12.882 

-8.917 

-8.917 

3.965 

31 

3.934 

802 

-44 

758 

36 
-246 

-210 

-251 

-111 

-1.076 

-1.438 

3.044 
125 

3.169 

Az egyedi kiegeszito mellekletjegyzetei a 9.-68. oldalakon a fenti Nemzetkozi Penziigyi Beszamolasi 4 
Standardok szerint keszitett egyedi penziigyi kimutatasok szerves reszet kepezik 



OTP LAK.\STAKAREK ZRT 

A 2020. DECEMBER31-I EGYEDI ATFOGO EREDMENYKIMUTATASA 

(milli6 Ft-ban) 

NETTO EREDMENY 

Egyeb :itfog6 eredmenykimutatas: 

A jovoben az egyeb :itfogo eredmenybol az 
e1·edmenyben realizalodo tetelek: 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s 
erteken e1tekelt e1tekpapirok val6s e1tek 
ldili:inbi:izete 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben va16s 
e1teken erteke lt ertekpapirok halasztott ado 
hatasa 

Osszesen 

NETTO ATFOGO EREDMENY 

jegyzet 
szama 

21 

2020 

-3.378 

304 
-3 .074 

2019 

-1.103 

Az egyedi kiegesziti:\ mellekletjegyzetei a 9.-68. oldalakon a fenti Nemzetkozi Penziigyi Beszamolasi 5 
Standardok szerint keszitett egyedi penzligyi kimutatasok szerves reszet kepezik 



OTP LA KAST AKAREK ZRT 
A 2020. DECEMBER31.-I EGYEDI SAJATTOKE-VALTOZAS KIMUTATASA 

(millio Ft-ban) 

Eredmenytartalek 
Jegyzett toke es egyeb tartalekok Osszesen 

2019. januar 1-i egyenleg 2.fiJill 34.5ft8 16.5.118 

Netto eredmeny 3.169 3.169 

Egyeb atfogo eredmeny -1.005 -1.005 

Atfogo eredmenytetelek - .2..1M 2..l.64 

Reszveny alapl'.1 kifizetes 10 10 

Osztalekfizetes -3 .000 -3.000 

2019. december 31-i egyenleg 2.fiJill ll..6.82 3..5...ill 

2020. januar 1-i egyenleg 2.fiJill ll..6.82 3..5...ill 

Netto eredmeny 3.241 3.241 

Egyeb atfogo eredmeny -3 .074 -3 .074 

Atfogo eredmenytetelek - 1.61 1.61 

Reszveny alapu kifizetes 11 11 

2020. december 31-i egyenleg 2.fiJill ll..8fill 15...8fil)_ 

Az egyedi kiegeszit6 melleklet jegyzetei a 9-68.oldalakon a fenti Nemzetkozi Penzi.igyi Beszamolasi 6 
Standardok szerint keszitett egyedi penzi.igyi kimutatasok szerves reszet kepezik 



OTP LA KAST AKAREK ZRT 
A 2020. DECEMBER 31-1 EGYEDI CASH-FLOW KIMUT AT ASA (millio Ft-ban) 

Jegyzetek 
szama 2020.12.31 2019.12.31 

UZLETITEVEKENYSEG 

Ad6zas elotti eredmeny 3.325 3.044 

Netto fizetett (-)I kapott (+) kamatok -834 -922 

Ertekcsi:ikkenes es amortizaci6 10 119 11 1 
Ertekvesztes elszamolasa a hitelezesi es kihelyezesi 17 
vesztesegekre 415 37 

Ertekvesztes elszamolasa egyeb atfog6 eredmennyel szemben 
val6s etteken ertekelt ettekpapirok utan 17 10 -17 

Ertekvesztes elszamolasa amortizalt bekerUlesi e1teken 
ettekelt e1tekpapirok utan 17 343 23 

Ertekvesztes elszamolasa egyeb eszki:izi:ikre 11 3 -2 

Celtartalek elszamolasa fiiggo es ji:ivobeni ki:itelezettsegekre 13 -1 -12 

Reszvenyalapu kifizetes 27 11 10 

Ozleti tevekenyseg eszki:izeinek es forrasainak nett6 
valtozasa: 

Even beliili Iejaratu bankkozi kihelyezesek valtozasa 6 15.356 -4.937 

Hitelek ertekvesztes nelkiili nett6 ni:ivekedese 8 1.764 -329 
Egyeb eszki:izi:ik csi:ikkenese (-) I ni:ivekedese ( +) 11 -410 6.603 
Ogyfelek beteteinek nett6 ni:ivekedese 12 38.433 45 .852 
Egyeb ki:itelezettsegek csi:ikkenese (-) I ni:ivekedese ( +) 13 1.375 4.022 
Az MNB-nel elhelyezett ki:itelezo tarta lek ni:ivekedese 5 -1 -1 

Fizetett tarsasagi ad6 21 349 184 

Ozleti tevekenysegbol felhasznalt (-) I szarmaz6 ( +) nett6 
penzforgalom fill.ill 53.666 

KIHELYEZESITEVEKENYSEG 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken ertekelt 
ertekpapirok ni:ivekedese 7 -4.567 -23.899 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken ertekelt 
ertekpapirok csi:ikkenese 7 14.572 30.074 
Befektetesek leanyvallalatokban ni:ivekedese e1tekvesztes 
nelkiil 0 55 
Amortizalt bekerUlesi erteken ertekelt ertekpapirok 
ni:ivekedese 9 -133.281 -66.212 
Amottizalt bekerUlesi erteken ertekelt ertekpapirok 
csi:ikkenese 9 63.061 9.440 
Targyi eszki:izi:ik es immaterial is javak vasarlasa 10 -119 -82 
Targyi eszki:izi:ik es immaterial is javak eladasa 10 52 Q 

Kihelyezesi tevekenysegbol felhasznalt nett6 penzforgalom -60.282 -50.624 

Az egyedi kiegeszito rnelleklet jegyzetei a 9-68.oldalakon a fenti Nemzetki:izi PenzUgyi Beszamolasi 7 
Standardok szerint keszitett egyedi penzUgyi kimutatasok szerves reszet kepezik 



OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER31-I EGYEDI CASH-FLOW KIMUTATASA (millio Ft-ban) 

FINANSZiROZASI TEVEKENYSEG 

Lizing kifizetesek 

Fizetett osztalek 

Finanszirozasi tevekenysegbol szarmazo (+)I felhasznalt (-) 
netto penzforgalom 

Penzeszkozok netto novekedese (+)I csokkenese (-) 

Penzeszkozok nyito egyenlege 

Nnzeszkozok z:iro egyenlege 

20 -22 
0 

-47 

281 

-20 
-3.000 

22 

257 

Az egyedi kiegeszit6 melleklet jegyzetei a 9-68 .oldalakon a fen ti Nemzetkozi Penzi.igyi Beszamolasi 8 
Standardok szerint keszitett egyedi penzligyi kimutatasok szerves reszet kepezik 



OTP LA KAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZAR ULT EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

1. SZ. JEGYZET: ALT ALA.NOS RESZ ES A PENZUGYI KIMUTATASOK ALAPJA 

1.1. Altalanos informaci6k 

Az OTP Lakastakarek Z1i -t (tovabbiakban: ,,OTP Lakastakarek") az OTP Bank Nyrt. (a tovabbiakban: "OTP 
Bank") alapitotta. Az Allami Penz es T6kepiaci Feltigyelett61 1997. marcius 14-en kapott alapitasi , majd 1997. 
majus 15.-en mukodesi engedelyt. Tevekenyseget 1997. junius 2-an kezdte meg. 

Az OTP Lakastakarek Z1i. szakositott hitelintezet, tevekenyseget alapvet6en a lakastakarekpenztarr61 sz616 
1996. evi CXIII. t6rveny hatarozza meg. 

Az OTP Bank az OTP Lakastakarek kizar61agos tulajdonosa, tovabba az OTP Csopo1i anyavallalatanak min6sUI. 

Az OTP Lakastakarek az OTP Bankcsopo1i tagja. Az OTP Bankcsopo1ir6l keszitett konszolidalt beszamol6t az 
OTP Bank Ny1i. (Szekhely: 1051 Budapest Nador u. 16.) kesziti, melybe be van vonva, mint leanyvallalat a 
OTP Lakastakarek is. 

Az egyedi penzligyi kimutatasok 2021. marcius 23.-en kerUltek kozzetetelre j6vahagyasra. 

Az OTP Lakastakarek a tevekenysegevel kapcsolatos nyilvanossagra hozatalat a Hitelintezetekr61 es a penzligyi 
vallalkozasokr6l sz616 2013. evi CCXXXVII. t6rveny (Hpt.), a hitelintezetekrol es penzligyi vallalkozasokra 
vonatkoz6 prudencialis kovetelmenyekrol az Eur6pai Parlament es a Tanacs 575/2013/EU rendelete (CRR), 
rendelkezeseit betaiiva teljesiti. 

Az OTP Lakastakarek a nyilvanossagra hozatali kotelezettseget az OTP Bank Ny1i-ve l kozosen az OTP Bank 
Nyrt. (www.otpbank.hu) honlapjan teljesiti. Az Eur6pai Uni6 altal elfogadott nemzetkozi penzligyi beszamolasi 
standardok szerint keszitett egyedi penzi.igyi kimutatasat az OTP Bank Ny1i. honlapjan, va lamint a Magyar 
Nemzeti Bank a Ital Uzemeltetett oldalon (www.kozzetetelek.hu) teszi kozze. 

Az OTP Lakastakarek szekhelye: 1051 Budapest, Nador utca 21. 

Az OTP Lakastakarek Alapit6ja altal elfogadott 2020. evre vonatkoz6 konyvvizsgalati dij 15 milli6 forint + 
AFA. 

Az OTP Lakastakarek beszamol6janak alair6ja Becsei Andras vezerigazgat6 alland6 lakcime: 1026 Budapest, 
Endrodi Sandor utca 24/A es Radics Peter penzUgyi vezet6 alland6 lakcime: 3353 Aldebro, R6zsa Lit 26. 

A Tarsasag beszamo16jat az OTP Bank Nyrt.-vel kot6tt Szolgaltatasi szerzodesben fog laltak szerint az OTP 
Bank Ny1i. keszftette. A konyvviteli szo lgaltatas korebe ta1ioz6 feladatok iranyftasaert, vezeteseert felelos 
szemely : Tuboly Zoltan (Budapest), a Szamviteli es Penzi.igyi Igazgat6sag i.igyvezeto igazgat6ja, PM 
nyilvantaiiasi szam: 177289. 

A hatalyos t6rvenyi rendelkezesek szerint az OTP Lakastakarek konyvvizsgalatra kotelezett. A valasztott 
konyvvizsgal6 adatai: Deloitte Konyvvizsgal6 es Tanacsad6 Kft. (000083) 1068 Budapest, D6zsa Gy. Lit 84/C 
Bejegyezte a Fovarosi Bfr6sag, mint Cegbir6sag a 01-09-071057 regisztraci6s szamon. Kamarai tag 
konyvvizsgal6 Horvath Tamas , regisztraci6s szama: 003449 . 

Az OTP Lakastakarek f6 tevekenysegi kore a lakas-elotakarekossagi betetgyujtes es kapcsol6d6 lakashitelezes. 

OTP Lakastakarek tarsadalmi celja, hogy elosegftse a lakasvagyon allomany ertekenek megorzeset es 
kapcsol6d6 szolgaltatasok biztosftasaval segftse elo az orszag teri.ileten elo polgarok es lak6k6z6ssegek 
lakashelyzetenek mennyisegi es minosegi fejleszteset, javitasat, korszer(isfteset, felL1jitasat osztonozze a 
lakascelok sajat er6b6l t61ien6 megval6sitasat elosegito elotakarekossagot. 

Az OTP Lakastakarek foglalkoztatottainak letszama: 

Foglal koztatottak letszama (fo) 
Atlagos statisztikai allomanyi Jetszam (fo) 

2020 

18 
19 

2019 

21 
20 
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OTP LAKA.ST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

1. SZ. JEGYZET: ALTALANOS RESZ ES A PENZUGYI KIMUTATASOK ALAPJA lfolytatasl 

1.2. Szamvitel 

Az OTP Lakastakarek szamviteli kimutatasait a Magyarorszagon ervenyben lev6 tarsasagi, banki es penziigyi 
jogszabalyoknak megfeleloen vezeti, es hivatalos kimutatasait is ezen az alapon kesziti. 

Az OTP Lakastakarek alkalmazott penzneme a magyar forint ("HUF"). 

Az egyedi penzligyi kimutatasok az EU altal is befogadott Nemzetkozi Penziigyi Beszamolasi Standardokkal 
(,, IFRS") osszhangban keszliltek. 

1.2.1. Az IFRS standardok 2020. januar 1-jetol ervenyes m6dosul6 szabalyainak illetve uj standardok 
bevezetesenek hatasa a penziigyi kimutatasra 

A jelen beszamolasi id6szakt61 hatalyba lep6, az IASB a Ital kozzetett es az EU altal elfogadott uj es m6dositott 
standardok es ertelmezesek: 

A Konceptualis keretelvekre vonatkoz6 hivatkozasok modositasai az IFRS standardokban - az EU 
a Ital elfogadva 2019. november 29-en (hatalyba lep 2020. januar 1-jevel, illetve az azt kovetoen kezd6d6 
beszamolasi idoszakokban) 

IAS 1 "Penziigyi kimutatasok prezentalasa" es IAS 8 "Szamviteli politikak, a szamviteli becslesek 
valtozasai es hibak" standardok modositasai - A lenyegesseg definici6ja - az EU altal elfogadva 2019. 
november 29-en (hatalyba lep 2020. januar 1-evel, illetve az azt kovetoen kezd6d6 beszamolasi 
idoszakokban), 

IFRS 9 ,,Penziigyi instrumentumok", IAS 39 "Penziigyi instrumentumok: megjelenites es ertekeles" 
es IFRS 7 "Penziigyi instrumentumok: kozzetetelek" standardok modositasai - kamatlab benchmark 
reform - az EU attal elfogadva 2020. januar 15-en (hatalyba lep a 2020. januar 1-jevel vagy azt kovetoen 
kezd6d6 beszamolasi id6szakokban), 

IFRS 16 ,,Lizingek" standard modositasai - Koronavirussal kapcsolatos berleti koncesszi6k az EU altal 
elfogadva 2020. okt6ber 9-en (hatalyba lep 2020. j(mius 1-jevel, illetve az azt kovetoen kezd6d6 
beszamolasi idoszakokban). 

IFRS 3 "Uzleti kombinaci6k" standard modositasa- az EU altal elfogadva 2020. aprilis 21 -en (hatalyba 
lep 2020. januar 1-evel, illetve az azt kovetoen kezd6d6 beszamolasi idoszakban). 

Az OTP Lakastakarek ugy veli , hogy jelen standardoknak elfogadasa es a meglev6 standardok m6dositasa nem 
lesz jelentos hatassal penziigyi kimutatasara. 

1.2.2. Az IASB altal kibocsatott es az EU altal elfogadott, de meg nem hatalyos uj es modositott 
standardok es ertelmezesek 

Ezen penziigyi kimutatasok j6vahagyasanak idopontjaban a kovetkez6, az IASB altal kibocsatott es az EU altal 
elfogadott standardok, valamint meglevo standardok es e11elmezesek m6dositasai keriiltek kozzetetelre hatalyba 
lepes netklil: 

IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 es IFRS 16 standardok modositasai - kamatlab benchmark reform - 2. 
fazis - az EU altal elfogadva 2021. januar I 3-t61 (hatalyba lep a 2021 . januar 1-jevel, illetve az azt kovetoen 
kezd6d6 beszamolasi id6szakokban), 
IFRS 4 ,,Biztositasi szerzodesek" standard modositasai IFRS 9 halasztassal - az EU altal elfogadva 
2020. december 15-tol (hatalyba lep a 2021. januar 1-jevel, illetve az azt kovetoen kezd6d6 beszamolasi 
idoszakokban), 

Az OTP Lakastakarek nem alkalmazza ezeket az uj standardokat es a meglev6 standardok m6dositasait a 
hatalyos idopontok elott. 

Az OTP Lakastakarek t'.1gy veli , hogy a jelen standardok elfogadasa es a meglev6 standardok m6dositasa nem 
lesz jelentos hatassal penziigyi kimutatasaira a kezdeti alkalmazas idoszakaban. 

10 



OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDr KIEGESZITO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

1. SZ. JEGYZET: AL TA LAN OS RESZ ES A PENZUGYI KIMUTATASOK ALAPJA lfolytatasl 

1.2.3. Az IASB altal kibocsatott es az EU altal nem elfogadott standardok es ertelmezesek 

Az EU altal elfogadott IFRS-ek jelenleg nem klikinboznek jelent6sen az IASB altal elfogadott rendeletekt61 , 
kiveve az alabbi (1j standardokat, a meglev6 standardok m6dositasait es (1j ertelmezeseket, amelyeket az EU-ban 
meg nem fogadtak be a penzligyi kimutatasok kozzetetelenek napjaval : 

IFRS 17 "Biztositasi szerzodesek" standard, beleertve az IFRS 17 standard m6dositasait (hatalyba lep 
a 2023. januar 1-jevel , illetve az azt kovet6en kezd6d6 beszamolasi id6szakokban), 

IFRS 3 "Uzleti kombinaci6k"; IAS 16 "lngatlanok, gepek es berendezesek"; IAS 37 "Celtartalekok, 
fiiggo kotelezettsegek es fiiggo kovetelesek" standardok modositasai - Eves fejlesztesek (hatalyba lep 
2022. januar 1-jevel, illetve az azt kovet6en kezd6d6 beszamolasi id6szakokban), 

IAS I ,,Penziigyi kimutatasok prezentalasa" standard modositasai - A rovid es hossztt lejarattt 
kotelezettsegek osztalyozasa (hatalyba lep a 2023. januar 1-jevel, illetve az azt kovet6en kezd6d6 
beszamolasi id6szakokban), 

IAS I ,,Penziigyi kimutatasok prezentalasa" standard modositasai es IFRS Practice Statement 2 -
Szamviteli politikak kozzetetele (hatalyba lep a 2023. januar 1-jevel, illetve az azt kovet6en kezd6d6 
beszamolasi id6szakokban), 

IAS 8 "Szamviteli politikak, a szamviteli becslesek valtozasai es hibak" standardok m6dositasai -
Szamviteli becslesek definfci6ja (hatalyba lep a 2023 . januar 1-jevel, illetve az azt kovet6en kezd6d6 
beszamolasi id6szakokban), 

IFRS 10 "Konszolidalt penziigyi kimutatasok" es IAS 28 "Tarsult vallalkozasokban es kozos 
vallalkozasokban levo befektetesek" standardok modositasai - Eszkozok eladasa, illetve atadasa a 
befektet6 es annak tarsult vagy kozos vezetesu vallalkozasa kozott (a hatalybalepes id6pontjat bizonytalan 
id6re elhalasztottak, amig a kutatasi projekt konkl(1zi6ra jut a t6kem6dszerrel kapcsolatban), 

Ezek a m6dositasok, (1j standardok es ertelmezesek implementaci6ja nem befolyasolna szamottev6en az OTP 
Lakastakarek egyedi penzligyi kimutatasait. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

2. SZ. JEGYZET: ALKALMAZOTT FO szAMVITELI ELVEK OSSZEFOGLALASA 

Az egyedi penzUgyi kimutatasok osszeallitasa soran alkalmazott fo szamviteli elvek az alabbiakban lettek 
osszefoglalva: 

2. 1. Alkalmazott alapelvek 

Az egyedi penztigyi kimutatasok a bekerUlesi koltseg elven keszUltek, kiveve egyes penzUgyi instrumentumokat, 
amelyek valos erteken szerepelnek a penzUgyi kimutatasban. Az eredmenykimutatas tetelei az idi:ibeli 
elhatarolas elve alapjan lettek elszamolva. 

Az egyedi penzUgyi kimutatasok Nemzetkozi PenzUgyi Beszamolasi Standardok szerinti bemutatasa 
megkoveteli , hogy az OTP Lakastakarek vezetese olyan becslesekkel , illetve feltetelezesekkel eljen, amelyek 
hatassal vannak az eszkozok es kotelezettsegek, a merlegen kivUli eszkozok es kotelezettsegek 
merlegkesziteskori ertekere, valamint a beszamolasi idi:iszak beveteleire es raforditasaira. A tenyleges ertekek 
elterhetnek ezekti:il a becslesekti:il. A jovi:ibeni valtozasok a gazdasagi kornyezetben, a penzUgyi strategiaban, 
szabalyozasi kornyezetben, szamviteli eli:iirasokban es egyeb terUleteken eredmenyezhetik a becslesek 
valtozasat, amelyekjelenti:is hatassal lehetnek ajovi:ibeni egyedi penzUgyi kimutatasokra. 

2.2. Devizanemek kozotti atszamitas 

Az OTP Lakastakarek a Penziigyi helyzet kimutatasban amennyiben devizaban fennallo eszkozt es 
kotelezettseget ta1i nyilvan, az egyedi penzUgyi kimutatasok fordulonapjan ervenyes Magyar Nemzeti Bank 
("MNB") altal kozzetett hivatalos devizaarfolyamon ertekeli at forintra, amely az egyedi penziigyi kimutatasok 
penzneme. A devizaban jelentkezi:i bevetelek es raforditasok az i.igylet napjan fennallo arfolyamon keriilnek 
ertekelesre. Az eset leges arfolyamnyereseg vagy -veszteseg az egyedi eredmenykimutatasban kerUI kimutatasra . 

2.3. Konszolidalt penziigyi kimutatas 

Ez a penzUgyi kimutatas az OTP Lakastakarek Zrt. egyedi penztigyi helyzetet es tevekenysegenek eredmenyet 
mutatja be. Az OTP Lakastakarek Z1i. konszolidalt penztigyi kimutatast nern keszit, leanyvallalatokban es 
tarsult vallalkozasokban fennallo erdekeltseggel nem rendelkezik. 

2.4. Amortizalt bekerillesi erteken ertekelt ertekpapirok 

Az aktiv piacon kereskedett e1tekpapir-befektetesek (melyeknek fix es meghatarozhato a cash-flowjuk) az Ugylet 
kotesi napjan konyveli:idnek bekeriilesi e1ieken. Az OTP Lakastakarek amortizalt bekeriilesi erteken ertekeli 
azokat az ertekpapir-befekteteseket, amelyeket a szerzi:ideses cash flow-k beszedese erdekeben taii, tovabba ezen 
penzUgyi eszkozok szerzi:ideses feltetelei meghatarozott idi:ipontokban olyan cash flow-kat eredmenyeznek, 
arnelyek kizarolag a toke es a kint levi:i ti:ikeosszeg utan jaro kamat kifizetesei. Az amortizalt bekerUlesi erteken 
ertekelt ertekpapirok beszerzesekor kialakult premium, illetve diszkont eves amortizacioja hozzaadodik az ilyen 
befektetesek kamatbeveteleihez. igy az egyes idi:iszakokban elszamolt eredrneny allando hozamot jelent az ii yen 
befekteteseken. Az ammiizalt bekerUlesi e1teken e1tekelt e1tekpapirok Magyar Allam altal kibocsatott 
ertekpapirokat, intezmenyi jelzalogleveleket ta1ialmaznak. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

2. SZ. JEGYZET: ALKALMAZOTT FO szAMVITELI ELVEK OSSZEFOGLALASA lfolytatasl 

2.5. Nett6sitas 

A penziigyi eszkozok es kotelezettsegek etieke, az egymast ellentetelezo hatasok figyelembevetelevel , nett6 
m6don kerUl bemutatasra a penziigyi kimutatasokban , amennyiben az OTP Lakastakareknak torvenyesen 
kikenyszeritheto joga van az elszamolt osszegek ellentetelezesere, es a tranzakci6k szandek szerint is nett6 
m6don vannak megjelenftve a penziigyi helyzet kimutatasban. Az OTP Lakastakarek nem alkalmazza a 
nett6sitast semmilyen penziigyi eszkoz es kotelezettseg eseteben. 

2.6. Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken ertekelt ertekpapirok (,,FVOCI ertekpapirok") 

Az FVOCI ertekpapirokat olyan Uzleti modell alapjan tartjak, amely szerzodeses cash flow-k beszedesevel es az 
ertekpapirok eladasaval eri el a celjat. Tovabba az ertekpapirok szerzodeses cash flow-i kizar6lag toke es kint 
levo tokeosszeg utan jar6 kamat kifizetesei . 

Az ertekpapir-befektetesek az Ugylet kotesi napjan konyvelodnek val6s erteken. Az FVOCI ertekpapirok val6s 
erteken szerepelnek a penzUgyi helyzet kimutatasban, es az igy elszamolt nem realizalt nyereseg es veszteseg, a 
kamat es arfolyameredmeny kivetelevel, az egyeb atfog6 eredmenykimutatasban jelenik meg. Az e1iekpapirok 
ertekesitesekor az OTP Lakastakarek FIF0 1 m6dszer szerinti keszletertekelest alkalmaz. Az FVOCI 
ertekpapirok magyar allamkotvenyeket, jelzalogleveleket tartalmaznak. 

Az OTP Lakastakarek az Egyedi Egyeb Atfog6 Eredmenykimutatasban jeleniti meg azoknak a 
tokeinstrumentumoknak a val6s ertek valtozasat, amelyek nem kereskedesi celra tartottak vagy nem az IFRS 3 
standard alapjan keriilnek megjelenitesre. 

Az ertekvesztes a diszkontalt cash flow m6dszer alapjan kerUI kiszamitasra a hitelviszonyt megtestesito 
ertekpapirokra es val6s etiek alapjan a tokeinstrumentumokra felhasznalva a varhat6 jovobeni cash flowkat es az 
eredeti effektiv kamatlabat, ha olyan objektiv bizonyitek van az etiekvesztesre, amely lenyeges es tart6sabb 
csokkenest jelent a val6s ertekben . 

Az FVOCI ertekpapirok val6s ertekre torteno ertekelese az ertekpapirpiacokon jegyzett ar vagy diszkontalt cash
flow modell segitsegevel tOrtenik. Azokban az esetekben, ahol a jegyzett piaci ar nem elerheto, az ertekpapirok 
val6s erteke a jovobeli penzaramlasok jelenertekekent keriil meghatarozasra. A nem jegyzett ertekpapirok val6s 
ertekenek meghatarozasa a megfelelo egy reszvenyre jut6 nyeresegmutat6 segitsegevel tOtienik. 

I3izonyos nem kereskedesi cellal tartott tokeinstrumentumba to1ien6 befektetesek eseteben az OTP Lakastakarek 
visszavonhatatlan dontest hozott arra vonatkoz6an, hogy az ezen instrumentumok val6s ertekenek kesobbi 
valtozasat az egyeb atfog6 jovedelemben szamolja el a nyereseg vagy veszteseg helyett. 

2.7. Hitelek, bankkozi kihelyezesek, kovetelesek, illetve a hitelezesi es kihelyezesi vesztesegekre 
elszamolt ertekvesztes 

Az OTP Lakastakarek amortizalt bekerUlesi etieken etiekeli azokat a hiteleket, bankkozi kihelyezeseket es 
koveteleseket, amelyeket a szerzodeses cash flow-k beszedese erdekeben taii, tovabba ezen penziigyi eszkozok 
szerzodeses feltetelei meghatarozott idopontokban olyan cash flow-kat eredmenyeznek, amelyek kizar6lag a 
toke es a kint levo tokeosszeg utanjar6 kamat kifizetesei . 

Az amortizalt bekeriilesi erteken ertekelt hitelek es a bankkozi kihelyezesek, kovete lesek amortizalt bekert'ilesi 
erteken, a hitelezesi , illetve kihelyezesi vesztesegekre elszamolt ertekvesztessel csokkentett, meg visszafizetetlen 
tokekovetelesekkent szerepelnek az elhatarolt kamatokkal novelt e1ieken . A kezdeti megjeleniteskor a 
tranzakci6s koltsegek es dijak m6dositjak a konyv szerinti etieket, es azok az effektiv kamat kalkulaci6 reszet 
kepezik. A hitelek es bankkozi kihelyezesek kivezetesre kerUlnek, ha a cash-flowkra vonatkoz6 szerzodeses jog 
lejar vagy az eszkozok atadasra kerUlnek. Amennyiben egy penziigyi eszkoz kivezetesre kerUl, a konyv szerinti 
ertek es a kapott ellenertek kiilonbsege az eredmenykimutatasban keriil elszamolasra. Amikor egy penziigyi 
eszkoz szerzodeses cash flow-i m6dositasra keriilnek, es a m6dositas nem eredmenyezi a penziigyi eszkoz 
kivezeteset, az OTP Lakastakarek ujraszamftja a penziigyi eszkoz brutt6 konyv szerinti erteket a varhat6 
jovobeni cash flow-k, az instrumentun1 eredeti effektiv kamatlabbal tOrteno diszkontalasaval. Az instrumentum 
konyv szerinti etieke es varhat6 cash flow-k jelenerteke kozotti kiilonbseg m6dositas miatti nyeresegkent vagy 
vesztesegkent keriil elszamolasra az eredmenykimutatasban. A kamatok es az amortizaci6s koltseg elszamolasa 
az effektiv kamatm6dszer alkalmazasaval tOrtenik. 

1 First ln First Out 
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2. SZ. JEGYZET: ALKALMAZOTT FO SZAMVITELI ELVEK OSSZEFOGLALA.SA lfolytatasl 

2.8. Hitelek, bankkozi kihelyezesek, kovetelesek, illetve a hitelezesi es kihelyezesi vesztesegekre 
elszamolt ertekvesztes lfolytatasl 

Egy penzUgyi eszki:iz a kezdeti megjeleniteskor val6s e1teken jelenik meg a ki:inyvekben, amely a hitelek es 
kihelyezesek eseteben a tranzakci6s erteknek felel meg. Az ertekvesztes i:isszege a ki:iveteles brutt6 ki:inyv 
szerinti erteke es a varhat6 jovobeni penzaramlasoknak a ki:iveteles eredeti effektiv kamatlabaval diszkontalt 
jelenerteke (megteriilo ertek) ki:izi:itti kiili:inbseg, amely tartalmazza a garanciakb61 es fedezetekbol varhat6 
megteriilest. 

A hitelekre es bankkozi kihelyezesekre elszamolt ertekvesztes a Menedzsment becslesei alapjan keriil 
megallapitasra a hitelezesi es kihelyezesi tevekenyseggel kapcsolatban. 

Egy hitel akkor kerlil leirasra, ha sikertelennek bizonyult a hitel atlitemezese, behajtasa, illetve a jovobeni 
megteriiles nem val6szinusitheto. A hitel leirasa a targyevi eredmenykimutatas "Ertekvesztes kepzes a hitelezesi 
es kihelyezesi vesztesegekre" soran kerlil elszamolasra. 

Az IFRS 9 standard reszleges vagy teljes leirasra vonatkoz6 bekezdeseit az OTP Lakastakarek a hitelek eseteben 
alkalmazza. Amennyiben a penziigyi eszkoz (hitelki:iveteles) az OTP Lakastakarek szamara varhat6an nem teriil 
meg, akkor a penziigyi eszki:iz a felmerliles idopontjaban reszlegesen vagy teljesen leirasra keriil. 

A Ieirasban erintett hitelkoveteles ertekvesztese es brutt6 e1teke ugyanakkora me1tekben Ieirasra kerlil a varhat6 
maximalis megterliles osszegeig a nett6 ertek valtozatlansaga mellett. 

Amennyiben esszer(ien varhat6 egy olyan penzligyi eszkoz megterlilese, amely teljesen vagy reszlegesen Ieirasra 
kerlilt, akkor az OTP Lakastakarek (1jra becsi.ili a penzligyi eszki:iz cash flow-it, es a leiras visszairasara kerUI sor 
a penzi.igyi kimutatasokban. 

Modosftott eszkozok 

Amennyiben valamely penzligyi eszkoz szerzodeses cash flow-i megvaltoznak, es a m6dositas nem eredmenyezi 
a penzligyi eszkoz kivezeteset, OTP Lakastakareknak az eredmenyben m6dositas miatti nyereseget vagy 
veszteseget kell megjelenitenie. Ilyen m6dositast kivalt6 esemenyek lehetnek az atstrukturalas, - OTP 
Lakastakarek belso szabalyzataiban meghatarozott m6don - meghosszabbitas, valtozatlan futamido melletti 
megi'.1jitas, rovidebb futamidovel t6rteno megujitas es toket6rlesztes eloirasa, ha ilyen nines vagy korabban nem 
volt. 

A m6dositas miatti nyereseget vagy veszteseget abban az esetben kell elszamolni, ha a nett6 val6s ertek valtozas 
lenyegesen elteroek (pl. ha az uj feltetelek alapjan a cash flow-k diszkontalt jelenerteke legalabb I 0%-kal elter az 
eredeti penziigyi eszkoz meg hatralevo cash flow-inak diszkontalt jelenerteketol). A jelentoseg merteket OTP 
Lakastakarek penzligyi kimutatasainak szintjen osszevontan kell vizsgalni (es nem szerzodesenkent). 
A lakossagi po1tfoli6 tekinteteben a nett6 val6s ertek valtozasat i:isszevontan banki szinten kell vizsgalni. Minden 
lakossagi szerzodes atstrukturalasa a szerzodeses keretrendszer atstrukturalasa alapjan t6rtenik. Az OTP 
Lakastakarek ezeket a keretfelteteleket kell e1tekelnie (es nem az egyedi szerzodeseket) . A vallalati portfolio 
tekinteteben egyedileg szerzodesenkent kell vizsgalni a nett6 val6s ertek valtozasat. 

2.9. Ertekvesztes 

Az OTP Lakastakarek az lFRS 9 standard e loirasainak megfeleloen a hitelekre es bankkozi kihelyezesekre 
e1tekvesztest a varhat6 veszteseg alap(1 modell alapjan szamol el. A haromszint(i modell alapjan a kezdeti 
megjelenites pillanatat61 kezdve 12 havi varhat6 hitelezesi veszteseggel megegyezo osszegben kerlil e1tekvesztes 
elszamolasra. A kezdeti megjelenites 6ta jelentosen megnovekedett a hitelkockazattal rendelkezo vagy objektiv 
bizonyitekok alapjan ertekvesztett iigyletek eseteben elettartami varhat6 hitelezesi veszteseggel megegyezo 
osszegti ertekvesztes keri.il elszamolasra. 
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2.9. Ertekvesztes lfolytatasl 

A vasarolt vagy keletkeztetett ertekvesztett penztigyi eszki:izi:ik eseteben szinten a kezdeti megjelenites 6ta 
felmertilt teljes elettartami varhat6 veszteseg kertil elszamolasra. Amennyiben a vasarolt vagy keletkeztetett 
e11ekvesztett penzligyi eszki:izi:ik elettai1ami varhat6 hitelezesi vesztesege az ertekeles idopontjaban alacsonyabb 
a kezdeti rnegjeleniteskor becsUlt varhat6 hitelezesi veszteseg, akkor az OTP Lakastakarek e11ekvesztes miatti 
nyereseget jelenit meg az eredmenykirnutatasban. 

A hitelezesi es kihelyezesi vesztesegekre elszamolt ertekvesztes olyan szinten keriil meghatarozasra, hogy 
fedezetet ny(1jtson az egyedileg azonositott hitelezesi vesztesegekre. Azon hitelek eseteben, amelyekre az 
egyedileg azonositott hitelezesi veszteseg osszegenek rnegallapitasa nem lehetseges objektiv bizonyitek hijan, 
csoportosan meghatarozott ertekvesztes kerlil elszarnolasra. Ezzel a hasonl6 hitelkockazati jellemzokkel 
rendelkezo penztigyi eszki:iz portf61i6k ki:inyv szerinti erteket az OTP Lakastakarek csi:ikkenti a merleg 
fordul6napjan varhat6an megterlilo, historikus tapasztalatok alapjan becslilt i:isszegre. A varhat6 veszteseg 
meghatarozasa historikus tapasztalat alapjan ti:irtenik. A varhat6 veszteseg aranyosftasra kerlil azzal az atlagos 
idoperi6dussal , amely a veszteseg beki:ivetkezesenek esemenye es a veszteseg realizalasa ki:izi:itt telik el. Ez a 
m6dszertan biztositja azt, hogy a merleg fordul6napjan a portfoli6ban tenylegesen realizalt veszteseg kertilji:in 
elszamolasra . 

Ki:iveto ertekeleskor az OTP Lakastakarek az Egyedi Eredmenykimutatas ,,E11ekvesztes kepzes a hitelezesi es 
kihelyezesi vesztesegekre" soron jeleniti meg a varhat6 hitelezesi veszteseg kepzesevel es visszairasaval 
kapcsolatos i:isszegeket, amelyek ahhoz szliksegesek, hogy a fordul6napon az IFRS 9 szerinti hitelezesi veszteseg 
keriilji:in megjelenitesre . Ha az e11ekvesztes indoka tovabbra mar nem all fenn , az e11ekvesztes visszairasra kerlil 
a targyevi eredmenykimutatasban. 

Ha egy kesobbi idoszakban az e11ekvesztes miatti veszteseg csi:ikken, es a csi:ikkenest objektiv m6don egy olyan 
esemenyhez lehet kapcsolni , amely az ertekvesztes elszamolasa utan ki:ivetkezett be (mint peldaul az ados 
hitelkepessegi besorolasanak javulasa), az elozoleg elszamolt ertekvesztes miatti veszteseget vissza kell frni. A 
visszairas eredmenyekent az eszki:izi:ik ki:inyv szerinti erteke nem haladhatja meg azt az amortizalt bekertilesi 
erteket, amely a visszairas idopontjaban Jenne akkor, ha ertekvesztes elszamolasara korabban nem kertilt volna 
sor. 

Amennyiben egy penztigyi eszki:iz, amely korabban az elso e11ekvesztesi szakaszban volt, a ki:iveto ertekeleskor 
a masodik vagy a harmadik ertekvesztesi szakaszba kerlil besorolasra, akkor a hitelezesi veszteseget az 
elettartami varhat6 hitelezesi veszteseg szintjere kell m6dosftani. Amennyiben egy penztigyi eszki:iz, amely 
korabban a masodik vagy a harmadik ertekvesztesi szakaszban volt, a ki:iveto ertekeleskor az elso szakaszba 
kertil besorolasra, akkor a hitelezesi veszteseget a 12 havi varhat6 hitelezesi veszteseg szintjere kell m6dositani. 

Minositesi kategoriakba tOrteno besorolas 

Az OTP Lakastakarek az IFRS 9 standard eloirasai szerint az amortizalt bekeriilesi erteken es egyeb atfog6 
eredmennyel szemben val6s erteken ertekelt penztigyi eszki:izi:iket, valamint a hitelnyujtasi elki:itelezettsegeket 
es a penztigyi garanciavallalasokat az alabbi kateg6riaba sorolja: 

1. szakasz 
2. szakasz 
3. szakasz 
POCI 

Teljesito 
Teljesito, de a kezdeti megjeleniteshez kepest jelentos hitelkockazat ni:ivekedest mutat6 
Nern teljesito 
v asarolt vagy keletkeztetett ertekvesztett penztigyi eszki:izi:ik 

Az OTP Lakastakarek a vevoki:ivetelesek, a szerzodeses eszki:izi:ik, valamint a lizingki:ivetelesek eseteben az 
egyszeriisitett 1116dsze11 alkalmazza az e11ekvesztes meghatarozasa soran es minden esetben eletta11am alatti 
varhat6 hitelezesi veszteseget szamol. Egy adott ligyfol vagy hitel defaultosnak tekintendo, ha a ki:ivetkezok 
ki:izlil valamelyik, vagy mindketto beki:ivetkezik: 

a/ ha az Ugyfol 90 napot meghalad6 jelentos kesedelembe esik. Ezt tekintjlik objektiv kriteriumnak. 
b/ fennall annak val6sziniisege, hogy az ligyfol nem fogja teljes egeszeben teljesiteni ki:itelezettsegeit. 

Ezt a feltetelt default val6sziniisegi kriteriumok alapjan vizsgaljuk. 

A default vizsgalat targyat azon (merlegen bellil , vagy kivUI nyilvantartott) kitettsegek kepezik, melyek 
hitelkockazatot keletkeztetnek (azaz hitelezesi jellegii kockazatvallalasi szerzodesekbol szarmaznak). 
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2.9. Ertekvesztes lfolytatas] 

Az alabbi feltetelek teljesUlese eseten a penziigyi eszkoz hitelkockazata jelentosen megnovekszik: 

• fizetesi kesedelme meghaladja a 30 napot, 
• teljesfto forborne besorolasu (ez alol kivetelt kepeznek azon Ugyletek, melyek feltigyeleti iranymutatas 

alapjan nem tekintendoek megnovekedett kockazatunak) , 
• egyedi dontes alapjan az Ugylet devizanerne jelentos ,,sokkot" szenvedett a hitelfolyosftas ota, 
• az Ugylet-/Ugyfelminosftesi besorolasa (rating) egy elore definialt erteket vesz fel (az Ugylet indulasat 

koveto 6. honaptol) vagy egy meghatarozott savba esik vagy a kezdeti megjelenftes i 
ertekhez/referencia ponthoz viszonyftva elore meghatarozott mertekben/mertekre rornlik, 

• lakossagi jelzaloghitel eseten a loan-to-value mutato meghalad egy elore definialt erteket, 
• lakossagi Ugyfel masik hitelen fennc\llo default, amennyiben nem all fenn cross -default 
• vallalati vagy onkormanyzati ligyfelek eseteben: 

o az ados penzUgyi nehezsegei (pl. tokemegfeleles, likviditas vagy az eszkozminoseg romlasa) 
o a penzi.igyi eszkoz aktfv piacan a likviditas es az aktivitas jelentos csokkenese figyelheto meg. 
o az ados minosftese magas kockazatot tUkroz, de a defaultnal jobb besorolasu 
o lenyegesen lecsokkent a fedezet e11eke, amelybol az ados a hitelt t6rlesztene 
o a sajat toke 50%-nal nagyobb merteku csokkenese vesztesegek miatt 
0 vegelszamolas alatt al lo ligyfelek 
o KHR-bol szarmazo negatfv informacio: 30 napon tuli kesedelem 

Nern teljesito az a penzUgyi eszkoz, amely eseteben a kovetkezo esemenyek, allapotok barmelyike fennall : 

• default, 
• nem teljesfto forborne besorolas(1, 
• vallalati vagy onkormanyzati Ugyfelek eseteben: 

0 szerzodesszeges 
o az ados sulyos penzUgyi nehezsegei (pl. tokemegfeleles, likviditas vagy az eszkozminoseg 

romlasa) 
o az ados ellen csod-, felszamolasi- , adossagrendezesi eljaras indul 
o az ado ellen kenyszert6rlesi eljaras indul 
o a Bank altal felmondott szerzodes 
0 fraud esemeny bekovetkezese 
o KHR-bol szarmazo negatfv informacio: 90 napon tuli kesedelem 
o a penzi.igyi eszkoz aktfv piacanak megszunese 
o ISDA alapu szerzodesben t6rtent default esemeny 

• Az elettartami varhato hitelezesi vesztesegre vonatkozoan meg kell becsUlni a penziigyi eszkoz varhato 
elettartama soran bekovetkezo nemteljesftes kockazatat. A 12 honapos varhato hitelezesi veszteseg az 
elettartami varhato hitelezesi vesztesegnek egy resze, azok az elettartamig tarto cash flow hianyok, 
amelyek akkor jelentkeznek, ha a hitelfelvevo a beszamolasi idoszakot koveto 12 honapon belUI nem 
teljesft (vagy rovidebb idoszak alatt, amennyiben egy penzUgyi eszkoz varhato elettaitama kevesebb, 
mint 12 honap ), amelynek erteke valoszfn(iseggel s(ilyozott. 

Egy penzligyi eszkoz varhato hitelezesi vesztesegeit oly modon kell kiszamftani, hogy az ti.ikrozze: 

• egy elfogulatlan es valoszinuseggel sulyozott osszeget, amelyet a lehetseges kimenetelek ertekenek 
figyelembe vetelevel kerlilt meghatarozasra, 

• a penz idoerteket, 
• az esszeru es relevans informaciokat, amelyek a fordulonapon aranytalanul magas koltsegek vagy 

erbfeszitesek nelki.il rendelkezesre allnak a multbeli esemenyekrol , a jelenlegi kori.ilmenyekrol es a 
jovobeni gazdasagi feltetelek elorejelzeserol. 
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2.10. Targyi eszkozok es immaterialis javak 

A targyi eszkozok es az irnmaterialis javak beszerzesi erteken szerepelnek az ertekcsokkenesi leirassal 
csokkentve. A targyi eszkozoknek es irnmaterialis javaknak a hasznos elettartam vegen varhat6 
rnaradvanyertekkel csokkentett bekeriilesi erteket azokra az evekre kell felosztani , amely idi:\ alatt ezeket az 
eszkozoket az OTP Lakastakarek eli:\relathat6an hasznalni fogja. Az ertekcsokkenest az adott eszkoz becslilt 
hasznos elettartama alatt linearis m6don szamitjak az alabbi eves ku lcsok szerint: 

Immaterial is j avak 

Szoftverek 

Vagyoni ertekujogok 

Ingatlanok 

Irodai berendezesek, jarmtivek 

20%-33,3% 

16,7%-33 ,3% 

1-2% 

9-33 ,3% 

A targyi eszkozokre es az immaterialis javakra azok Uzembe helyezesenek napjat6l kezdodoen szamol el 
ertekcsokkenest az OTP Lakastakarek. A targyi eszkozok es immaterial is javak konyv szerinti erteket az OTP 
Lakastakarek evente fellilvizsgalja es szlikseg eseten e11ekvesztest szamol el , ha a konyv szerinti ertek magasabb 
a piaci erteknel. 

Amennyiben indokolt, meghatarozasra keriil az eszkoz piaci erteke, es ha sziikseges, az ertekvesztes a piaci 
ertekig elszamolasra keriil. Ha nines leheti:\seg az egyes eszkoz piaci ertekenek meghatarozasara, az OTP 
Lakastakarek annak az eszkozcsopo1111ak a piaci erteket hatarozza meg, ahova az adott eszkoz ta11ozik. Ha az 
epiiletek, berendezesek, egyeb targyi eszkozok es irnmaterialis javak konyv szerinti erteke nagyobb, mint a 
varhat6an megterlilo osszeg, a kiilonbozet azonnal leirasra keriil a varhat6an megterlilo e11ekig. 

Az OTP Lakastakarek hatarozatlan elettar1amt'.1 eszkozokkel nern rendelkezik. 

2.11. Lizing 

Az operatfv lizing kereteben fizetett lizingdijakat az eredmeny terhere linearis m6don , a lizing teljes futamideje 
alatt szamolja el az OTP Lakastakarek. Amennyiben az operativ lizing felmondasra keriil a futamidi:\ lejarta 
elott, a lizingbe ad6nak barmilyen, felmondasi dij m6djara fizetett osszeg a felmondas eveben raforditaskent 
kertil elszamolasra. Az OTP Lakastakarek penziigyi lizinggel nem rendelkezik. 

Lizingkotelezettsegek megjelenitese 

A penziigyi helyzetre vonatkoz6 kimutatasban megjelenitesre kerlilnek azon lizingkotelezettsegek, amelyek az 
IAS 17 rendelkezesei alapjan operativ lizingkent mini:\sitett szerzodesekhez kapcsol6dnak. A 
lizingkotelezettseget a kezdbnapon az addig a napig ki nem fizetett lizingdijak jelenertekekent kell ertekelni. A 
lizingdijakat az implicit kamatlabbal kell diszkontalni , amennyiben az konnyen meghatarozhat6. Ha ez a 
kamatlab nehezen meghatarozhat6, a lizingbevevonek a jarulekos lizingbevevbi karnatlabat kell hasznalnia. Az 
OTP Lakastakarek altal alkalmazott sltlyozott atlagos jarulekos lizingbevevoi kamatlab: ~2 ,94% . 

A kezdonapon a lizingkotelezettsegben figyelembe vett lizingdijak a mogOttes eszkoz lizingfutamidi:\ alatti 
hasznalati jogaert jar6, a kezdi:\napig ki nem fizetett kovetkezi:\ osszegekbol allnak: 

fix dijak csokkentve az esedekes lizingosztonzi:\kkel ; 
valtoz6 lizingdijak, amelyek valamely indexti:\l vagy ratat6l fliggenek, kezdeti ertekelesiik alapja a 
kezdonapi index vagy rata; 
a lizingbevevo altal a rnaradvanyertek-garanciak kereteben varhat6an kifizetendi:\ osszegek; 
a veteli opci6 lehivasi ara, ha a lizingbevevb esszeruen biztos abban , hogy lehivja az opci6t; es 
a lizing megszlintetese miatti kotberek, ha a lizing futamideje egy lizingmegszlintetesi opci6 
lizingbevevb altali lehivasat is tiikrozi . 

Az OTP Lakastakarek el a standard ban meghatarozott megjelenitesi kivetelekkel, igy a rovid futamidejll ( 12 
h6napnal rovidebb ), es a kisertekli (kevesebb, mint 1,4 milli6 forint) mogottes eszkozt tartalmaz6 lizingekhez 
kapcsol6d6 lizingdijakat a futamidi:\ alatt linearisan szamolja el. 
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2.11. Lfzing lfolytatasl 

Hasznalatijog-eszkoz megjelenitese 

A hasznalatijog-eszkoz a kezdonapon bekeri.ilesi erteken kerUI ertekelesre. 

A hasznalatijog-eszkoz bekeri.ilesi erteke a kovetkezokbol all: 

a lizingkotelezettseg kezdeti megjelenitesi erteke; 
a kezdonapon vagy azt megelozoen fizetett lizingdijak, csokkentve a kapott lizingosztonzokkel ; 
kezdeti kozvetlen koltsegek; es 
becsi.ilt koltsegek a mogottes eszkoz leszerelesevel , elszallitasaval es a helyszfn helyreallitasaval vagy a 
mogottes eszkoz lfzingfeltetelekben elofrt allapotanak helyreallitasaval kapcsolatban, kiveve, ha e 
koltsegek keszletek eloallitasa erdekeben meri.iltek fel. 

20 I 9. januar 1.-jen mint el so alkalmazas idopontjaban a penzi.igyi helyzetre vonatkoz6 kimutatasban 
megjelenitett lizingkotelezettsegekre alkalmazott sulyozott atlagos jarulekos lizingbevevoi kamatlab: ~2 ,94 % 

Az aktualis Jeirasi kulcsok az alabbiak: 

Hasznalati-jog eszkozok 

Ingatlanok 

2.12. Penziigyi kotelezettsegek 

20% 

A penzi.igyi kotelezettsegek amo1tizalt bekeri.ilesi erteken keri.ilnek bemutatasra. Az amortizalt bekeri.ilesi 
erteken ertekelt penzi.igyi kotelezettsegek eseteben, a penzi.igyi kotelezettseg keletkeztetesevel osszefliggesben 
kifizetett dijakat, jutalekokat az OTP Lakastakarek az instrumentum futamideje alatt szamolja el az 
eredmenyben. 

2.13. Jegyzett toke 

Az OTP Lakastakarek jegyzett tokekent mutatja ki a Cegbir6sagon bejegyzett, alapszabalyban meghatarozott 
alaptoke osszeget. 

2.14. Kamatbevetelek es kamatraforditasok 

A kamatbevetelek es kamatraforditasok az eredmenykimutatasban az effektiv kamatm6dszer alapjan keri.ilnek 
kimutatasra, arra az idoszakra vonatkoz6an, amelyhez kapcsol6dnak. A hitelekhez es betetekhez kapcsol6d6 
kamat elszamolasa naponta tOrtenik. A kamatbevetelek es kamatrafordftasok kozott keriilnek elszamolasra a 
tranzakci6s koltsegek valamint a kamatoz6 instrumentumok kezdeti bekeriilesi erteke es effektiv 
kamatm6dszerrel meghatarozott lejaratkori erteke kozotti premium-diszkont amortizaci6. 

Az OTP Laka.stakarek akkor szamolja el a kamatbeveteleket, amikor val6szin(i, hogy azok be is fognak folyni, es 
az osszegi.ik megbizhat6an megbecsiilheto. Az OTP Lakastakarek kamatbevetelt, illetve kamatraforditast szamol 
el hitelek, bankkozi kihelyezesek, egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken ertekelt ertekpapirok, 
a11101tizalt bekeri.ilesi e1teken ertekelt ertekpapirok, valamint iigyfel betetek utan. 

2.15. Dijak es jutalekok 

A dfjak es jutalekok az effektiv kamatlab m6dszer felhasznalasaval keri.ilnek elszamolasra figyelembe veve az 
IFRS9 rendelkezeseit, amennyiben ezek az a11101tizalt bekeriilesi ertek modellhez kapcsol6dnak es ezaltal annak 
reszet kepezik. Bizonyos dfjak es jutalekok, amelyek nem az amo1tizalt bekeri.ilesi e1tek model I reszei , az egyedi 
eredmenykimutatasban az idobeli e lhatarolas elve alapjan, az IFRS 15-nek megfeleloen keriilnek elszamolasra. 
Tovabbi reszleteke1t lasd a 18. sz. jegyzet. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDJ KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

2. SZ. JEGYZET: ALKALMAZOTT FO SZAMVITELI ELVEK OSSZEFOGLALASA lfolytatas] 

2.16. Tarsasagi ado 

Az evente fizetendo tarsasagi ad6 merteke a magyar tOrvenyek alapjan meghatarozott ad6kotelezettsegen alapul , 
mely korrigalva van a halasztott ad6zassal. A penzi.igyi kimutatasokban es az ad6bevallasban jelentkezo 
eredmeny kozotti atmeneti idobeli elteresek miatt halasztott ad6 elszamolasara olyan ad6kulcsokkal kerlilt sor, 
amelyek varhat6an a halasztott ad6 eszkoz realizalasakor, illetve a halasztott ad6 kotelezettsegek teljesitesekor 
ervenyben lesznek. Az OTP Lakastakarek halasztott ad6kovetelest olyan mertekben jelenit meg minden olyan 
levonhat6 atmeneti klilonbozetre, amilyen mertekben val6szinu, hogy az atmeneti ki.ilonbozet a belathat6 
jovoben visszafordul es elegendo ad6koteles nyereseg fog rendelkezesre allni, amellyel szemben az atmeneti 
ki.ilonbozet felhasznalhat6. 

2.17. Fiiggo es jovobeni kotelezettsegek 

Az OTP Lakastakarek a rendes i.izletmenet soran merlegen kiviili tranzakci6kkal is foglalkozik, melyek kozott 
szerepelnek adott bankgaranciak, akkreditivek, hitelnyt'.1jtasi kotelezettsegek es tranzakci6k penzi.igyi 
instrumentumokkal. A fenti tetelekre vonatkoz6 celta1talekok szintje ugy van megallapitva, hogy fedezetet 
nyt'.1jtson az esetleges jovobeni vesztesegekre. A Menedzsment a ta1talekolas kello szintjet az egyes tetelek, a 
veszteseggel kapcsolatos jelenlegi tapasztalatok, az adott gazdasagi feltetelek, a klil0nboz6 tranzakci6k kockazati 
tenyezoi es egyeb lenyeges tenyezok merlegelese alapjan hatarozza meg. 

Az OTP Lakastakarek akkor kepez celtartalekot, amikor egy multbeli esemenyb61 kifoly6lag jelenbeli 
kotelezettsege keletkezik; val6szinusithet6, hogy gazdasagi hasznot termelo forrasokb61 szarmaz6 kifizetesekre 
lesz szi.ikseg a kotelezettseg teljesitesehez; es a kotelezettseg me1teke megbizhat6an val6szin(isithet6. 

2.18. Reszveny-alapu kifizetesek es munkavallaloi juttatasok 

Az OTP Lakastakarek alkalmazza az IFRS 2 Reszveny-alapt'.1 kifizetesek standard eloirasait. 
Az OTP Bank reszvenyben teljesitett reszveny alapt'.1 juttatasokat nyt'.1jt az OTP csoport bizonyos munkavallal6i 
reszere. Az OTP Lakastakarek alkalmazza az IAS I 9 Munkavallal6i juttatasok standard eloirasait. Az !AS 19 
alapjan a fizetend6 munkavallal6i juttatasokat kotelezettsegkent es raforditaskent kell elszamolni a penzi.igyi 
kimutatasokban . 

2.19. Egyedi cash-flow kimutatas 

A cash-flow kimutatas szempontjab61 a keszpenz es keszpenz-egyenertekesek a Penztarak, betetszamlak, 
elszamolasok a Magyar Nemzeti Bankkal egyenleget ta1talmazzak a jegybanki kotelez6 taitalek osszegenek 
figyelembe vetele nelklil. A monetaris eszkozok zar6 devizaarfolyamra t6rteno atszamitasab61 ad6d6 nem 
realizalt nyereseg es veszteseg nett6 m6don kerlilnek bemutatasra a cash-flow kimutatasban. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZAR ULT EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

3. SZ. JEGYZET: JELENTOS SZAMVITELI BECSLESEK ES DONTESEK A szAMVITELI 
POLITIKA ALKALMAZASAKOR 

Az IFRS kovetelmenyeinek megfelelo egyedi penzi.igyi kimutatasok keszftese rnegkoveteli adott becslesek es 
feltetelezesek alkalrnazasat, melyek befolyasoljak a penzi.igyi kimutatasokban es a jegyzetekben szereplo 
osszegeket. A becslesek es a kapcsol6d6 feltetelezesek 111(1ltbeli tapasztalatokon es mas, relevansnak minosftett 
tenyezokon alapulnak . A szamviteli becsleseket es az ezeket megalapoz6 feltetelezeseket folyarnatosan fellil kell 
vizsgalni. A szamviteli becslesek m6dosftasait a rn6dosftas idoszakaban kell elszarnolni. A tenyleges eredrnenyek 
elterhetnek ezen becslesektol. A becslesek fObb terliletei a kovetkez6k: 

3.1. Penziigyi instrumentumok ertekvesztese 

Az OTP Lakastakarek rendszeresen felUlvizsgalja a penztigyi instrumentumok allomanyat ertekvesztes 
szempontjab6l. A Menedzsment a tartalekolas kell6 szintjet az egyes hitelek es kihelyezesek, veszteseggel 
kapcsolatos korabbi tapasztalatok, az adott gazdasagi feltetelek, a ki.ilonboz6 hitelkateg6riak kockazati tenyez6i es 
egyeb lenyeges tenyez6k merlegelese alapjan hatarozza meg. Egy uj haromszintli modell kerlilt kialakitasra az 
IFRS 9 el6frasainak val6 megfelelosegre. Az t'.1j ertekvesztes 1116dsze1tanban osztalyozva vannak a penzligyi 
instrumentumok annak erdekeben, hogy meghatarozasra keri.iljon a kezdeti rnegjelenitest kovet6en a hitelkockazat 
jelent6s novekedese, illetve lehet6ve valjon az IFRS 9 szerint ertekvesztett penziigyi eszkozok azonositasa. Azon 
instrumentumok eseteben, amelyek ertekvesztettek vagy jelent6sen megn6 a hitelkockazatuk, a teljes elettartamuk 
alatt varhat6 hitelezesi veszteseg keri.il elszamolasra, arnely az alabbi elemekre eplil : 

a penzi.igyi instrumentumok elett61teneti fazisba sorolasa (stage-kbe sorolasa), lasd a 22. sz. jegyzet 
a varhat6 hitelezesi veszteseg meghatarozasanak kovetelmenyei , valamint, 
a hitelkockazat jelent6s novekedesenek meghatarozasa. 

3.2. Jegyzett piaci ar nelkilli instrumentumok ertekelese 

Aktiv piaccal nem rendelkezo penzi.igyi instrurnentumok val6s e1teket e1tekelesi modellek alkalmazasaval allapitja 
meg az OTP Lakastakarek. A modelleket rendszeresen fellilvizsgaljak, es minden egyes modell a legfrissebb piaci 
adatokra epi.il. A model lek a rendelkezesre 3116 piaci adatokra epi.ilnek, ezert hasznalatuk so ran bizonyos 
becslesekkel es feltetelezesekkel kell elni (korrelaci6k, volatilitasok, stb.). 

A feltetelezesek valtozasa befolyasolhatja a penziigyi instrumentumok bemutatott val6s erteket. 

IFRS 13 Val6s erteken torten6 ertekeles megallapit a va16s e1teken t61ten6 ertekeles es a kapcsol6d6 kozzetetelek 
kovetkezetessegenek es osszehasonlithat6saganak novelese erdekeben egy val6sertek-hierarchiat. Ez a hierarchia 
harom szintbe kategorizalja a val6s e1tek meghatarozasara hasznalt e1teketesi m6dszerek inputjait. A val6se1tek
hierarchia a legnagyobb jelentoseget az azonos eszkozok vagy kotelezettsegek aktfv piacain meglev6 jegyzett 
(nem m6dositott) araknak tulajdonitja, a legkisebbet pedig a nem megfigyelheto inputoknak. A val6s erteken 
t61ten6 ertekeles celja az, hogy megbecsi.iljek azt az arat, amelyen az eszkoz ertekesitesere vagy a kotelezettseg 
atruhazasara iranyul6 szabalyos i.igylet vegbemenne a piaci szerepl6k kozOtt az ertekeles id6pontjaban a fennall6 
piaci feltetelek mellett. 

3.3. Celtartalekok 

A hitelkeretek igenybe nem vett reszere a celtartalek megkepzese IFRS 9 standard el6irasai szerint keriilt 
elszamolasra. Ezekre az instrumentumokra a hitelkonverzi6s faktor alapjan keri.il celtartalek elszamolasra, amely a 
le nern hivott keret azon reszet jelenti , amelyet val6szin(\Jeg le fognak hivni . 

Az egyeb celta1talekok elszamolasat az OTP Lakastakarek az IAS 37 Celtaitalekok, fi.igg6 kotelezettsegek es 
kovetelesek standard alapjan vegzi. 

A rn(iltbeli tapasztalatok es szakert6k jelentesei alapjan az OTP Lakastakarek megbizhat6an kepes meghatarozni 
ezen iigyletek kimenetelet es ezaltal a varhat6 vesztesegek nagysagat, valamint a szi.ikseges celtartalek merteket. 
(Lasd 13. sz.jegyzet). 

A Merlegen kivi.ili tetelekre kepzett egyeb celtartalek magaban foglalja a le nem zart peres ligyekb61 varhat6 
kotelezettsegekre kepzett celta1talekot. 

Celta1talekot kepez az OTP Lakastakarek, ha egy m(iltbeli esemeny kovetkezteben meglev6 kotelrne all fenn , 
val6szini\, hogy a kOtelem teljesitesehez gazdasagi hasznokat megtestesit6 er6forrasok kiaramlasara lesz sziikseg, 
es a kotelem osszegere megbfzhat6 becsles keszitheto . 

20 



OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDr KJEGESZJTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

4. SZ. JEGYZET: A COVID - 19 JARVANYHELYZET MIATT ELETBE LEPETT RENDKJVULI 
INTEZKEDESEK ES AZOK HATASAI 

• 2020 . marcius 18-an a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szamos intezkedest hozott a bankok m(ikodesenek 
tamogatasara es a bankrendszer erositesere, t0bbek ki:izi:itt az MNB felszolitotta a bankokat es azok 
tulajdonosait, hogy szeptember vegeig ne tOrtenjen osztalek jovahagyas vagy kifizetes. 
2020. marcius 18-an a Miniszterelni:ik gazdasag- es munkahelyvedelmi intezkedeseket jelentett be. A 
lepesek - ti:ibbek kozi:itt - tartalmazzak a hitelek toke- es kamatfizetesi ki:itelezettsegenek altalanos 
ervenyu felfliggeszteset (moratorium). 

• A 47/2020. (III. 18.) szamt'.1 , valamint a 62/2020. (fl!. 24.) szamu Kormanyrendelet ertelmeben 
Magyarorszagon fizetesi moratorium lepett ervenybe a 2020. marcius 18. napjan huszonnegy orakor 
fennallo szerzodesek alapjan mar folyositott hitel - es ki:ilcsi:inszerzodesbol , illetve penzi.igyi 
lizingszerzodesbol eredo toke-, kamat-, es dijfizetesi kotelezettsegek eseteben. A moratorium nem jelent 
adossag elengedest. Az elso fizetesi moratorium 2020. december 31 -eig tartott. A ti:irlesztesi moratorium 
hatalya t0bbek kozi:itt a lakossagi es vallalati adosokra is kiterjedt. Ami a reszletszabalyokat illeti, a 
toketartozast sem a fizetesi moratorium ideje alatt, sem a fizetesi moratorium lejartat ki:ivetoen nem lehet 
a fizetesi moratorium ideje alatt nem teljesitett kamat i:isszegevel megni:ivelni. A fizetesi moratorium ideje 
alatt felhalmozodott kamatot a hatralevo futamidoben esedekes tOrlesztoreszletekkel egyi.itt a fizetesi 
moratorium lejartat kovetoen a futamido alatt, evente egyenlo reszletekben kell megfizetni. A fizetesi 
moratorium lejartat ki:ivetoen a futamido ugy hosszabbodik meg, hogy az esedekesse valo ti:irlesztoreszlet 
es a fizetesi moratorium alatt keletkezo reszletekben megfizetendo kamat i:isszege egyi.ittesen ne haladja 
meg az eredeti szerzodes szerinti ti:irlesztoreszletek osszeget. A kamatra vonatkozo szabalyokat 
megfeleloen kell alkalmazni a dfjakra is. A fizetesi moratorium automatikusan eletbe lepett minden 
i.igyfel eseteben, de nem erinti az ados azon jogat, hogy az eredeti szerzodesi feltetelek szerint teljesftsen. 

• A Monetaris Tanacs 2020. marcius 24-i i.ilesen uj , fix kamatozasu fedezett hiteleszki:iz bevezeteserol 
hatarozott 3, 6 es 12 honapos, illetve 3 es 5 eves futamidokon. A hitelt az MNB fix kamaton nyujtja: az 
MNB az egyes tendereken meghatarozza az adott instrumentum kamatat, amely nem lehet alacsonyabb, 
mint ajegybanki alapkamat. 

• 2020. aprilis 1-jen az MNB egyhetes beteti tender rendszeres meghirdeteserol di:intott. Az eszki:iz kamata 
ajegybanki alapkamattal egyezik meg. 

• 2020. aprilis 1-jen az MNB a hazai rendszerszinten jelentos hitelintezetekre vonatkozo tokepufferek (0-
SII) 2020. jt'.dius 1-jetol ti:irteno feloldasarol dontOtt. Az erintett intezmenyeknek 2022-tol harom ev alatt, 
fokozatosan kell majd ujbol felepftenii.ik a 2020-ra eredetileg eloi1i tokepuffereiket. 2020. aprilis 4-en a 
Miniszterelni:ikseget vezeto miniszter bejelentette, hogy a Kormany a bankoktol 55 milliard forint 
befizeteset va1ja el az t'.1jonnan letrehozott jarvanyi.igyi alapba. A 108/2020. (IV. 14.) Kormanyrendelet 
erielmeben a bankok altal fizetendo t'.1j ado a 2020-as adoevben fizetendo , harom egyenlo reszletben 
Ut'.miusban, szeptemberben es decemberben). Az ado alapja a 20 I 0-tol fizetendo bankado tOrveny altal 
adoalapkent meghatarozott osszeg 50 milliard forintot meghalado resze. Az adokulcs 19 bazispont. 

• 2020. j t'.mius 9-en hatalyba lepett az a ti:irveny, mely lehetove teszi, hogy a 2020-ban fizetendo t'.1j banki 
ki.ili:inadot visszakapjak a bankok t'.1gy, hogy a befizetett osszeget a ki:ivetkezo 5 evben egyenlo 
reszletekben levonhatjak a normal bankado nominalis osszegebol (adovisszatartas t'.1tjan). 

• Az Lakastakarek Zrt, altal 2020-ban fizetendo uj banki ki.ili:inado i:isszege 422 millio forint. Az IFRS 
sztenderdeket figyelembe veve, az uj banki ki.ili:inado egyeb raforditasok ki:izi:itti ki:inyvelesevel egyidoben 
a Lakastakarek Zrt. a kapcsolodo adokoveteles netto jelenerteket is leki:inyvelte az egyeb bevetelek 
ki:izi:itt. Ennek megfeleloen, az t'.1j banki ki.ili:inado sem 2020-ban, sem a ki:ivetkezo 5 evben nem fogja 
erdemben befolyasolni az adozott eredmeny alakulasat. 

• 2020. aprilis 7-en az MNB bejelentette, hogy atalakitotta monetaris politikai eszki:iztarat es megvaltoztatta 
muki:idesi keretrendszeret. A Monetaris Tanacs a kamatfolyoso szimmetrikussa tetelerol di:intOtt, es 
valtozatlan 0,9%-os szinten hagyta az alapkamatot, illetve -0,05%-os szinten az O/N beteti kamatot, 
miki:izben az O/N es az I hetes fedezett hiteleszki:izenek kamatat 1,85%-ra emelte. Az egyhetes beteti 
eszki:iz kamata a bejelenteskor valtozatlanul az alapkamat 0,9%-os szintjevel egyezett meg, ugyanakkor a 
Monetaris Tanacs di:intOtt arrol , hogy az eszkoz kamata a kamatfolyoson beli.il elterhessen az 
alapkamattol , akar felfele, akar lefele. Az eszki:iz kamatat minden heten az aktualis tender 
meghirdetesekor hatarozza meg a jegybank. 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

4. SZ. JEGYZET: A COVID - 19 JARVANYHELYZET MIATT ELETBE LEPETT RENDKIVULI 
INTEZKEDESEK ES AZOK HATASAI (millio Ft-ban) jfolytat:isl 

• Az MNB az aprilis 7-en kozzetett atfog6 intezkedescsomagjanak reszekent dontOtt arr61 , hogy: 
0 az allampapirpiac stabil likviditasi helyzetenek megteremtese es a hozamgorbe hossz(1 

szakaszanak befolyasolasa erdekeben allampapir-vasarlasi programot indit a masodlagos piacon, 
valamint a bankrendszer hossz(1tav(1 forrasellatottsaganak novelese celjab61 ujrainditja 
jelzaloglevel-vasarlasi programjat. 

o A ket program id6ziteser61 es strategiai parametereirol az MNB 2020. aprilis 28-an hatarozott. 
Ennek megfeleloen, az MNB 2020. majus 4-en elinditotta eszkozvasarlasi programjait; mindket 
program eseteben addig folytatja a vasarlasokat, ameddig azt a jarvanyhelyzet miatti gazdasagi 
es penziigyi fejlemenyek indokoljak. 

o Az MNB egyik program vonatkozasaban sem hatarozott meg kereti:isszeget. 

• 2020. aprilis 16-an a Penzi.igyminiszter tovabbi, osszesen mintegy 200 milliard forintra rugo 
ad6konnyiteseket jelentett be . TObbek kozott, a Kormany 2020 . j(Iliusi hatallyal l 7,5%-r61 
15,5%-ra csokkentette a szociatis hozzajarulasi ad6 merteket. 

• 2020. szeptember 10-en a Magyar Nemzeti Bank a jarvanyhelyzet okozta bizonytalansagok miatt 
felsz6litotta a hitelintezeteket, hogy a korabbi , 2020. szeptember 30-ig ervenyes osztalek kifizetesi vagy 
j6vahagyasi korlatozast hosszabbitsak meg 2021. januar 1-jeig. 

• 2020. december 28-an az MNB bejelentette, hogy az alabbi donteseket hozta meg: 
o Az MNB elvarja, hogy a hitelintezetek 2021. szeptember 30-ig ne fizessenek osztalekot es ne 

vallaljanak visszavonhatatlan osztalekfizetesi kotelezettseget a 2019-es es 2020-as penzi.igyi 
evre, illetve a korabbi evek eredmenyeinek terhere. A kapcsol6d6 jegybanki vezetoi korlevel 
2021. januar 8-an jelent meg. 

o Az MNB arr61 is dontott, hogy m6dositja IFRS vezetoi korlevelenek a ti:irlesztesi morat6riumhoz 
kot6d6 nemfizetesi es atstrukturalasi kateg6riak alkalmazasara, es ezek alapjan az ertekvesztes 
kepzesre vonatkoz6 reszletes iranymutatasat. A m6dositas 2021. januar 22 -en jelent meg. 

Aktualis 
moratorium ban 
Ievo allomany 
(millio HUF) 

12.851 

Aktualis 
reszveteli arany 

40,8% 

Moratoriumban erintett m6dositott penzi.igyi eszkozok 2020. december 31-evel zarult evre (millio HUF) 

Brutt6 konyv szerinti ertek a m6dositas elott 
Ertekvesztes a m6dositas elott 
Netto amortizalt bekeriilesi ertek a modositas elott 
Moratorium miatti m6dositas 
Netto amortizalt bekeriilesi ertek a modositas utan 

2020 

12.140 
-400 

11.740 
-168 

lL.512 

2019 

11.895 
-147 

11.748 

.ll..14.8. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

S. SZ. JEGYZET: PENZTARAK, BETETSZAMLAK, ELSZAMOLASOK A MAGYAR NEMZETI 
BANKKAL (millio Ft-ban) 

2020 2019 

Betetszamlak es elszamolasok a Magyar Nemzeti Bankkal: 

Even belUli forint: 239 285 

Idi:\szakra elszamolt, elhatarolt kamat 

Osszesen 

K6telezi:\ jegybanki tartalek 

Penzeszkozok zaro egyenlege 

Kotelezi:\ jegybanki tartalekrata merteke (%) 1% 1% 

Az OTP Lakastakarek jegybanki rendelet alapjan forrasanak meghatarozott szazalekaban kotelezi:\ tartalekot kell 
elhelyeznie az MNB-nel. A kotelezi:\ tartalek meghatarozasakor az alabbi tartalekkoteles forrasokat kell 
figyelembe venni: 

a) betetek es felvett hitelek, 
b) hitelviszonyt megtestesiti:\ e11ekpapirok 
c) rep6 iigyletek 

A kotelezi:\ tartalek osszege a tartalekkoteles forrasok allomanya es a kotelezi:\ tartalekrata szorzata, amely 
merteket az MNB kiilon rendeletben hatarozza meg. Az OTP Lakastakarek a kotelezi:\ tartalek-eli:\irast ut6lag, a 
tartalekszamitasi idi:\szakot koveti:\ masodik h6napban atlagban koteles teljesiteni, a kotelezi:\ tartalek-eli:\irasnak 
havonta egy alkalommal, a teljesitesi idi:\szak utols6 naptari napjan koteles megfelelni . Az OTP Lakastakarek a 
kotelezi:\ tartalek-eli:\irast azaltal teljesiti , hogy a kiszamitott kotelezi:\ tartalek osszegenek megfeleli:\ penzeszkozt 
havi atlagban az MNB altal vezetett forint penzforgalmi szamlajan ta11ja. 

6. SZ. JEGYZET: BANKKOZI KIHELYEZESEK, KOVETELESEK, A KIHELYEZESI 
VESZTESEGEKRE ELSZAMOLT ERTEKVESZTES LEVONASA UTAN 
(millio Ft-ban) 

Even bellili: 
forint 

Kihelyezesek osszesen 

Idi:\szakra elszamolt, elhatarolt kamat 

Osszesen 

Bankkozi kihelyezesek kamatozasa (%): 

Forint 
Bankkozi kihelyezesek atlagos kamata 

2020 

25.731 

25.731 

.ll 

2.5...143. 

2020 

0,1-1,02% 
0,18% 

2019 

41.091 

41.091 

li 

41.099 

2019 

0,10-0,90% 
0,08% 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

7. SZ. JEGYZET: EGYEB ATFOGO EREDMENNYEL SZEMBEN V ALOS ERTEKEN ERTEKEL T 
PENZUGYI ESZKOZOK (millio Ft-ban) 

Allamkotvenyek 
Jelzaloglevel 

Osszesen 

Jdoszakra elszamolt, elhatarolt kamat 

Mindosszesen 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken 
ertekelt ertekpapfrok kamatozasa 
Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken 
ertekelt e1tekpapirok atlagos hozama 

Even beliil: 
fix kamatozasi'.1 
valtoz6 

Even ti'.il: 
fix kamatozasu 
valtoz6 

Osszesen 

2020 

31.960 
6.245 

0,5%-7% 

1,95% 

2020 

7.295 
1.000 
8.295 

29.910 

2019 

33 .718 
17.610 

0,16%-7,5% 

2,37% 

2019 

2.346 

47.983 
999 

48.982 

8. SZ. JEGYZET: HITELEK, A HITELEZESI VESZTESEGEKRE ELSZAMOL T ERTEKVESZTES 
LEVONASA UTAN (millio Ft-ban) 

Rovid lejarati'.1 hitelek (even belUI i) 
Hosszu lejaratu hitelek (even tuli) 
Brutto hitelek osszesen 

ldoszakra elszamolt, elhatarolt kamat 

E1tekvesztes 

Osszesen 

Hitelek kamatozasara vonatkoz6 informaci6k (%): 

Even beliili forinthitelek 

Even tuli forinthitelek 

Forint hitclek atlagos statisztikai kamata 

2020 

2.765 
28.108 
30.873 

642 

-646 

30.869 

2020 

4,49%-7% 

4,49%-7% 

4,71% 

2019 

2.158 
30.480 
32.638 

146 

-232 

32...5..52 

2019 

4,49%-7% 

4,49%-7% 

5,6% 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

8. SZ. JEGYZET: HITELEK, A HITELEZESI VESZTESEGEKRE 
ERTEKVESZTES LEVONASA UTAN (millio Ft-ban) folytatas 

A brutt6 hitelallomany megbontasa a fObb hiteltipusokra az alabbi: 

2020 2019 

Jelzaloghitelek lakossag 29.904 98% 31.865 98% 

Jelzaloghitelek vallalkoz6k 969 2% 773 2% 

Osszesen .3.0....813. 100% J2..6JS 100% 

Az ertekvesztes allomanyvaltozasa az alabbi volt: 
2020 2019 

Januar 1-i egyenleg 232 196 
Ertekvesztes kepzes 677 876 

E1tekvesztes visszairasa -263 -840 

Zaro egyenleg _M(i -232. 

A hitelezesi es kihelyezesi vesztesegekre elszamolt ertekvesztes az alabbiakban osszegezheto: 

Hitelezesi vesztesegekre elszamolt ertekvesztes 
Ertekvesztes kihelyezesi vesztesegekre 

Osszesen 

2020 

414 

2019 

36 

ELSZAMOLT 

25 



OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

9. SZ. JEGYZET: AMORTIZALT BEKERULESI ERTEKEN ERTEKELT ERTEKPAPIROK 
(millio Ft-ban) 

2020 2019 

Allarnkotvenyek 285.906 234.044 
Jelzaloglevelek 88.884 70.526 
Osszesen 374.790 304.570 

Idoszakra elszamolt, elhatarolt kamat 4.621 4.257 

Ertekvesztes -670 -327 

Mindosszesen 378.741 308.500 

Amortizalt bekerUlesi e11eken e11ekelt e11ekpapfrok kamatkondfci6i es hatralevo lejarata az alabbiak szerint 
osszegezhetok: 

Even bellil: 
fix kamatozasu 

Even tul: 
fix kamatozasu 

Osszesen 

Amo11izalt bekerlilesi e11eken e11ekelt po11f6li6 megoszlasa (%): 

Forint 

Arno11izalt bekerlilesi erteken ertekelt ertekpapfrok 
kamatozasa 

Amortizalt bekerlilesi erteken ertekelt ertekpapirok 
atlagos hozama 

2020 

374.790 
374.790 

374,790 

2020 

100% 

1,25%-11 % 

3,33% 

2019 

277 .303 
277.303 

304.570 

2019 

100% 

1,75%-11% 

3,67% 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZJTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

10. SZ. JEGYZET: TARGYI ESZKOZOK, IMMATERIALIS JAVAK ES HASZNALATI JOG 
ESZKOZ (millio Ft-ban) 

2020. december 31.-evel zarult evre: 

Brutto ertek 

Januar 1-i egyenleg 
Evkozi novekedes 
Evki:izi csi:ikkenes 
December 31-i egyenleg 

Halmozott ertekcsokkenes 

Januar 1-i egyenleg 
Evki:izi ni:ivekedes 

Evkozi csi:ikkenes 
December 31-i egyenleg 

Netto ertek 

Januar 1-i egyenleg 
December 31-i egyenleg 

lmmaterialis 
javak 

1.260 
142 
-89 

LlU 

1.120 
91 

.:.Ll. 
...1..122 

2019. december 31.-evel zarult evre: 

Brutto ertek 

Januar 1-i egyenleg 
Evkozi ni:ivekedes 

Evki:izi csi:ikkenes 

December 31-i egyenleg 

Halmozott ertekcsokkenes 

Januar 1-i egyenleg 
Evkozi ni:ivekedes 

Evki:izi csi:ikkenes 

December 31-i egyenleg 

Netto ertek 

Januar 1-i egyenleg 
December 31-i egyenleg 

lmmaterialis 
javak 

1.179 
81 

.1..2..{ill 

1.035 

85 

1.120 

Hasznalati Irodai 
berendezesek, 

jarmuvek 
Beruhazasok jog Osszesen 

lrodai 

28 
2 

.10_ 

16 
4 

2 
-2 

-

-

-

berendezesek, Beruhazasok 
jarmuvek 

32 

-4 .:.l 
28 -

16 

5 

l 
16 -

-
-

149 

li2 

21 
24 

ll8 
104 

Hasznalati 
jog 

154 
-5 

ill 

21 

ll 

-

12.8 

1.437 
146 
-91 

1.492 

1.157 
119 
-13 

1...2.6.4 

2fil)_ 

22.8 

Osszesen 

1.211 
236 
-10 

lA.31 

1.051 
111 

-5 
l..lS1 

16.Q 
2.8.0_ 

Az OTP Lakastakarek immaterial is javakra es targyi eszkozokre ertekveszest nem szamolt el. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

11. SZ. JEGYZET: EGYEB ESZKOZOK (millio Ft-ban) 

Egyeb penziigyi eszkozok 

2020 

MRP-vel szembeni koveteles 97 
Vevokoveteles 5 
Szallit6val szembeni kovetelesek 
Aktiv idobeli elhatarolasok 1 
Egyeb penzUgyi eszkozok l 
Osszesen 10.S 

Egyeb eszkozokre kepzett ertevesztes -4 

Egyeb penziigyi eszkozok osszesen lfil 

Az egyeb penzUgyi eszkozokre elszamolt ertekvesztes allomanyvaltozasa az alabbi volt: 

Januar 1-i egyenleg 

Ertekvesztes kepzes 

Ertekvesztes visszairas 

Zaro egyenJeg 

Egyeb nem penziigyi eszkozok 

Ad6kovetelesek es tulfizetesek 
Allam megbizasab61 fizetett tamogatasok 
E11ekesitesre taitott ingatlan 
Egyeb nem penzligyi eszkozok 
Osszesen 

Egyeb nem penzilgyi eszkozokre kepzett ertevesztes 

Egyeb nem penziigyi eszkozok osszesen 

2020 

3 

2 

l 
~ 

2020 

621 * 
27 

:l 

Az egyeb nem penzligyi eszkozokre elszamolt e11ekvesztes allomanyvaltozasa az alabbi volt: 

2020 

Januar 1-i egyenleg 

Ertekvesztes kepzes 1 

Ertekvesztes visszairas 

Zaro egyenleg 1 

Egyeb eszkozok osszesen 15..5 

2019 

72 
9 
2 
1 

22 
10.6 

-3 

103. 

2019 

5 

4 

2. 
J 

2019 

137 
32 
71 

2-
2.4..6 

2019 

-

l:l.8 

*Az OTP Lakastakarek Zrt. 2020-ban a jarvanyilgyi ki.ilonad6t egyosszegben megfizette, mellyel 5 ev alatt 
egyenl6 reszletekben csokkentheti a fizetend6 hitelintezeti klilonad6 osszeget, mely fel nem hasznalt resz 
koveteleskent kerUlt kimutatasra. 2020. ev vegen ez 417 milli6 fo rint volt. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZlTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

12. SZ. JEGYZET: 

Even bellili : 
forint 

Even tt'.di: 
forint 

Osszesen 

UGYFELEK BETETEI (millio Ft-ban) 

Idoszakra elszamolt, elhatarolt kamat 

Mindosszesen 

Ogyfelek beteteinek kamatozasara vonatkoz6 informaci6k (%): 

Even bellili forintbetetek 
Even tuli forintbetetek 

Forintbetetek atlagos kamata 

2020 

128.770 

300.272 

429.042 

1.496 

430.538 

2020 

0,01 %-3% 
0,01 %-3% 

1,14% 

2019 

115.890 

274.397 

390.287 

1.657 

391.944 

2019 

0,01%-3% 
0,01 %-3% 

1,36% 

Az idoszakra elszamolt, elhatarolt kamat nelkiili betetallomany megbontasa a fobb betettipusokra az alabbi: 

2020 2019 

Lakossagi betetek 385.862 90% 349.205 89% 
Vallalkoz6i betetek 43 .178 10% 41.080 11 % 
Onkormanyzali belelek 2 - 2 ---- --
Osszesen 429.042 100°;(, 320.287 IQQO;(, 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZJTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

13. SZ. JEGYZET: EGYEB KOTELEZETTSEGEK (millio Ft-ban) 

Egyeb penziigyi kotelezettsegek 

Passziv idobeli elhatarolas 
LTP hitel-betet forgalom napi elszamolasab61 fennall6 es 
egyeb kOtelezettsegek 
Szallft6i tartozasok 

Celtartalekok fiiggo es jovobeni kotelezettsegekre 

Osszesen 

Egyeb nem penziigyi kotelezettsegek 

Fiiggo elszamolasok egyeb katelezettsegek 

Ad6kkal kapcsolatos kOtelezettsegek 

Tarsadalombiztositasok 

Passzfv idobeli elhatarolasok 

Osszesen 

2020 

6.254 

943 
129 

1 

L3rl 

2020 

58 
16 
9 
9 

22 

2019 

134 

1.327 
3.988 

1 

.5....4..5.0_ 

2019 

114 
24 
9 

14 

ill 

Az egyeb, fiiggo es jovobeni varhat6 kotelezettsegekre kepzett celtartalekok reszletezese: 

Egyeb fiiggo kotelezettsegekre (hitelkeret) kepzett 

Egyeb kotelezettsegek osszesen 

Fi.iggo es jovobeni kotelezettsegekre kepzett celta11alekok levezetese: 

Nyito egyenleg 
Celtartalek kepzes 
Celtartalek felszabadftas 
Zaro egyenleg 

14. SZ. JEGYZET: JEGYZETT TOKE (millio Ft-ban) 

Engedelyezett, kibocsatott es befizetett: 
Torzsreszveny 

2020 

l 

2020 

1 
199 
199 

l 

2020 

2.000 

2019 

l 

2019 

14 
19 
32 

l 

2019 

2.000 

A reszvenyek fajlagos neverteke 100.000 forint. Az osszes reszveny tarzsreszveny, amelyek ugyanazokat a 
jogokat biztosftjak a reszvenyeseknek. Tovabba nines korlatozas az osztalek kifizetesen es a toke visszafizetesen. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

15. SZ. JEGYZET: EREDMENYTARTALEK ES EGYEB TARTALEKOK (millio Ft-ban) 

A 2000. evi C. !Orveny a szamvitelrol (a tovabbiakban: Szamviteli tOrveny) 2017. januar 1-tol hatalyos 
rendelkezeseinek megfeleloen az OTP Lakastakarek penzligyi kimutatasait kizar6lag a Nemzetkozi Szamviteli 
Standard Testiilet (IASB) altal kibocsatott, az Eur6pai Uni6 altal is elfogadott Nemzetkozi Penzligyi Beszamolasi 
Standardok (IFRS) szerinti penzi.igyi kimutatas eloirasai szerint allitja ossze. 

A 2020. evi eredmenybol 324 milli6 altalanos tartalekot kepzett. A 2021. evben az OTP Lakastakarek 
Menedzsmentje osztalek kifizeteset nem javasolja. 

A Szamviteli tOrveny 114/B§ eloirasa alapjan a beszamol6 fordul6napjara vonatkoz6an, az OTP Lakastakarek-nak 
meghatarozott sajat toke megfeleltetesi tablat kell osszeallitania, es a kiegeszito megjegyzesek reszekent ke ll 
bemutatnia. 

A sajat toke megfeleltetesi tabla tartalmazza az IFRS-ek szerinti sajat toke egyes elemeinek nyit6 es zar6 adatait, 
tovabba ezekbol levezetve egyes meghatarozott sajat toke elemek nyit6 es zar6 adatait. Szinten ta11almaznia kell 
az osztalekfizetesre rendelkezesre all6 szabad eredmenytartalekot, amely az utols6 beszamol6val lezart Uzleti ev 
targyevi ad6zott eredmenyet is magaban foglal6 eredmenytartalek osszegenek az IAS 40 Befektetesi celu 
ingatlanok cimli standard szerinti befektetesi celtl ingatlanok val6s ertek novekedese miatti elszamolt - halmozott -
nem realizalt nyereseg osszegevel csokkentett es a kapcsol6d6 IAS 12 Nyeresegad6k cimli standard alapjan 
elszamolt nyeresegad6 halmozott osszegevel novelt osszege. 

Jegyzett toke 

Alapitaskor, illetve tokeemeleskor a Cegbir6sagon bejegyzett toke. 

Reszveny alapu kifizetes iigyletek tartaleka 

A tokeinstrumentumban teljesitett reszvenyalapt1 kifizetesi tigyletek ta11aleka az OTP Lakastakarek altal kapott 
arukkal es szolgaltatasokkal osszefliggesben elszamolt sajattoke-novekedest testesiti meg, amelyet a kapott aruk es 
szolgaltatasok val6s e11eken kell ertekelni. 

Eredmenytartalek 

A korabbi evek felhalmozott nyeresege, amely nem keri.ilt kifizetesre osztalekkent a reszvenyesek reszere . 

Ertekelesi tartalek 

Az egyeb atfog6 jovedelern olyan beveteli es raforditasi teteleket foglal magaban (ideertve az atsorolas miatti 
m6dositasokat is), amelyek nem keri.ilnek megjelenitesre az eredmenyben, ahogy azt egyeb IFRS-ek eloirjak vagy 
lehetove teszik. 

Altalanos tartalek 

A hitelintezet a targyevi ad6zott eredmenye tiz szazalekat altalanos tartalekba helyezi a Hpt. eloirasai szerint. Az 
altalanos tartalek csak a tevekenysegebol eredo vesztesegek rendezesere hasznalhat6 fel. 

LekotOtt tartalek 

A lekotott tartalek a toketartalekb6l es az eredmenytartalekb6l lekotOtt osszegeket tartalmazza. 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE {millio Ft-ban) 

15. SZ. JEGYZET: EREDMENYTARTALEK ES EGYEB TARTALEKOK (millio Ft-ban) lfolytatas] 

A Szamviteli torveny 114/B§ alapjan az OTP Lakastakarek sajat toke megfeleltetesi tablaja 2020. december 31.-re vonatkoz6an a kovetkezo: 

Reszveny 

2020.12.31. Zaro 
Jegyzett Eredmenytartalek alapu E11ekelesi Leki>tott Netto Saj:lt toke 

toke es egyeb tartalekok kifizetes tartalek tartalek e1·edmeny osszesen 
tartaleka 

Sajat toke elemek IFRS 
szerint 2.000 33.839 21 - - - 35.860 

Egyeb atfog6 jovedelem - -8 .319 - 8.319 

Targyidoszaki nett6 
eredmeny - -3.241 - - - 3.241 

Reszveny alapu kifizetesek - 21 -21 - - -- - -

Altalanos ta11alek - -4.801 - - 4.801 - -- - -

Saj:lt toke elemek a 
szamviteli tOrveny 114/B § 
szerint 2JillO. 11...4.2..2. 8.3.ll .4....8.fil. 3.241 3.5..8@ -
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OTP LA KAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiT6 MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

15. SZ. JEGYZET: EREDMENYTARTALEK ES EGYEB TARTALEKOK (millio Ft-ban) lfolytatasl 

A Szamviteli torveny 114/B§ alapjan az OTP Lakastakarek sajat toke megfeleltetesi tablaja 2019. december 31.-re vonatkoz6an a kovetkezo : 

Reszveny 

2019.12.31. Zaro 
Jegyzett Eredmenytartalek alapu Ertekelesi LekotOtt Netto Sajat toke 

toke es egyeb tartalekok kifizetes tartalek tartalek eredmeny osszesen 
tartaleka 

Sajat toke elemek IFRS 
35.682 

szerint 2.000 33.672 10 

Egyeb atfog6 jovedelem - -11.393 - 11.393 

Targyidoszaki nett6 
eredmeny - -3.169 - - 3.169 

Reszveny alapt'.1 kifizetesek - 10 ::lQ - - - --
Altalanos taitalek - -4.477 - - 4.477 - -- - -

Sajat toke elemek a 
sza mviteli to rveny 114/B § 
szerint 2.filill li.li.4.3. -- 11..3..23. till ll.69. 3..5...6..82. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

15. SZ. JEGYZET: EREDMENYTARTALEK ES EGYEB TARTALEKOK (millio Ft-ban) lfolytatasl 

Eredmenytartalekok es egyeb tartalekok 

Netto eredmeny 

Rendelkezesre allo szabad eredmenytartalek 
Kiegyenlitesi ta1ialek allomanya 

Osszesen 

Kiegyenlitesi tartalek: 

2020 

30.619 
3.241 

ll..8.6.0 
-4 .532 
29.328 

2019 

30.513 
3.169 

.33&82 
-4.532 

29.150 

A lakas-elotakarekoskodok erdekenek vedelmeben a szabad penzeszkozok 1996. evi CXIII. Wrveny 15.§ (2)-(5) 
bekezdese szerinti kihelyezesenek hozamabol a lakastakarekpenztar - sajat tokeben az egyeb tartalekok kozott 
elszamolva - kiegyenlitesi tartalekot kell kepeznie a targyev december 31 -en. 

A kiegyenlitesi tartalek targyevi kepzesenek alapjat a kihelyezett szabad eszkozok targyevi hozamanak es a szabad 
eszkozok targyevi atlagos allomanyanak a kollektiv kamat me1iekevel meghatarozott kamatOsszegenek a 
ki.ilonbozetekent kell kiszamitani. 

2020. evben kiegyenlitesi tartalekkepzesi kotelezettseg nem keletkezett, az ev vegi allomanyok az el6z6 evhez 
kepest nem valtoztak. 

Eredmenyta1talek es egyeb ta1talekokjogcimei: 

Eredmenytartalek 

Egyeb ta1talekok 

Egyeb atfogo eredmennyel szemben valos erteken 
ertekelt penzi.igyi instrumentumok 

Reszveny-alap(1 kifizetes ta1taleka 

Netto eredmeny 

Eredmenytartalek es egyeb tartalekok 

2020 
12.946 

9.333 

8.319 

21 

3.241 

ll..8.6.0 

2019 
10.101 

9.009 

11.393 

10 

3.169 

.33&82 

Az egyeb atfogo eredrnennyel szemben valos erteken e1tekelt e1tekpapirok valos e1tek korrekcioja a tokeben: 

Januar 1-jei egyenleg 
Valos ertek korrekcio valtozasa 

Valos ertek korrekcio valtozasanak halasztott ado hatasa 

Zaro egyenleg 

2020 
11.341 

-3.388 

304 

8.257 

2019 
12.328 

-1.085 

98 

lLl.41 

Az egyeb atfogo eredrnennyel szemben valos erteken ertekelt ertekpapirok varhato vesztesegere kepzett 
ertekvesztes: 

2020 2019 
Januar 1-jei egyenleg 52 69 
Ertekvesztes novekedese 10 
Ertekvesztes csokkenese 17 
Zaro egyenleg .62 52 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEOI KJEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

16. SZ. JEGYZET: KAMATBEVETELEK ES KAMATRAFORDiTASOK (millio Ft-ban) 

Effektiv kamatmodszerrel kalkulalt kamatbevetel 
Hitelekbol 

Egyeb atfog6 eredmenyben ertekelt 6rtekpapfrokb61 

Amortizalt bekeri.ilesi erteken ertekelt ertekpaplrokb61 

Bankkozi kihelyezesekbol 

Magyar Nemzeti Banknal es mas bankoknal vezetett szamlakb61 

Osszesen 

Kamatbevetelek i.isszesen 

Kamatr:ifordltasok 
Ugyfelek beteteire 

Osszesen 

2020 2019 

1.511 1.414 
874 1.290 

11.326 10.142 

60 32 

35 4 

13.806 12.882 

13.806 12...8.82 

10.843 8.917 

l.0....843. 8.211 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

17. SZ JEGYZET: KOCKAZA Tl KOL TSEG (milli6 Ft-ban) 

Ertekvesztes kepzes a varhat6 hitelezesi vesztesegekre 
Ertekvesztes kepzes 

Ertekvesztes felhasznalasa 

Hitelezesi veszteseg 

Ertekvesztes kepzes varhat6 kihelyezesi vesztesegekre 
Ertekvesztes kepzes 

Ertekvesztes felhaszna lasa 

Hitelezesi veszteseg 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben valosan ertekelt 
adossaginstrumentumok ertekvesztese 

Kepzes 

Felszabaditas 

Amortizalt bekeriilesi erteken nyilvantartott ertekpapirok 
ertekvesztese 

Kepzes 

F elszabaditas 

Adott kotelezettsegvallalasok es garanciak kockazati koltsege 
Kepzes 

Felszabaditas 

Kockazati koltseg osszesen 

2020 

677 
-263 

l 
415 

59 
-49 

10 

865 
-522 

343 

8 
-9 

-1 

]_fil 

2019 

876 
-840 

l 
37 

13 

::11 

33 
-50 

-17 

94 
-71 

23 

19 

:l1 
-12 

11 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

18. SZ JEGYZET: DIJAK, JUTALEKOK NETTO EREDMENYE (millio Ft-ban) 

Dij-, jutalekbevetelek: 

Anami tamogatas ki:iltsegterftese es hitelekkel kapcsolatos clfj 
j utalekbevetelek 

Beteti es penzforgalmi dij- es jutalekbevetelek 
Egyeb 

Vevoi szerzodesekbol szarmazo dfjbevetelek 

Osszes dfjbevetel 

Dij-, jutalek-rafordftasok: 

Bankszamlavezetessel kapcsolatos penzforgalmi jutalek 
Hitelekkel kapcsolatos dijak 

Egyeb fizetett dijak 

Osszes dfjrafordftas 

Dijak, jutalekok netto eredmenye 

2020 

298 

458 
46 

5.114 

fill.2 

2020 

25 
6 

_ll 

.52 

15_()_ 

2019 

319 

435 
48 

.4.8.3 

fill.2 

2019 

29 
12 
_]_ 

44 

15..8 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZAR ULT EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

18. SZ JEGYZET: DIJAK, JUTALEKOK NETTO EREDMENYE (milli6 Ft-ban) lfolytatasl 

A teliesitesi kotelmek es a bevetel elszamolasaval kapcsolatos elvek: 

Jutalek kategoria 

Beteti es 
penzfo rga\111i dij - es 
j uta\ekbevete\ek 

Egyeb dijbevetelek 

A teljesitesi kotelmek jellemzoi, valamint azok idobeli iitemezese, 
illetve a lenyegesebb fizetesi feltetelek 

Az OTP Lakastakarek szamlavezetesse\ kapcso latos szolga\tatast nyt'.1jt 
111ind lakossagi. 111ind valla\koz6 ligyfelei reszere. Ezek je\lemzoen 
111agukban fog \a ljak a klilonbozo bankszamla tranzakci6k dijait (pl.: 
LTP betetek sza111 \am6dositasi dijai , L TP betetekhez kapcso\6d6 OCR 
keszpenzatutalas dija), szamlakontro llal kapcsolatos dijakat (pl.: sms 
dij). il\etve egyeb bankszamlakkal kapcso \atos eseti dijakat (pl.: 
azonnali hatiily t'.1 sziimlafel111ondasi dij, L TP hi'iseg fe\o\dasi dij , stb.) . 
Azon dijak eseteben. amelyeknel az OTP Lakastakarek folyamatos 
szolga\tatiist nyt'.1jt az ligyfe\ek reszere, a dijak havonta kerlilnek 
e \szamo lasra ut6\ag. A felszamitott dijakjelle111zoen fix havi dijak 

A tranzakci6 alapt'.1 dijak kapcsan az OTP Lakastakarek a 
pcnzmozgassa \ jar6 tranzakci6k eseten a dijat a tranzakci6 
idopontjaban sza1110 \j a el. A dij 111erteke jellemzoen a tranzakci6 %-ban 
kertil 111eghatarozasra. Az egyeb tranzakci6 a\apt'.1 dijak eseteben (pl. : 
s111s dij) , a dij e\szamolasa havonta t6rtenik ut61ag. 

Az eseti dijak kapcsan az OTP Lakastakarek a dijakat a\apvetoen a 
szolga \tatiis. ligyfol alta \i igenybevetelekor szamolja el. A dijak a 
meghatiiroziisuk szempontjab61 \ehetnek fix osszegli vagy %-os 
mertekben meghatarozott dijak. 

Az OTP Lakiistakarek altal felszamitott dijak rnerteke meghatarozott 
idoszakonkent fellilvizsgalatra kerlil. 

ltt kerulnek e\szamolasra a fenti kateg6riakba nem tartoz6 dijbevete \ek 
(pl.: egyeb AFA koron kivlili dijak, penzintezeti tevekenyseggel 
kapcsolatos egyeb kiszamlazott (a lva llalkoz6i teljesitmenyt tarta\maz6) 
szolgaltatasok arbevete \e forintban (AFA koron kivlili) stb .), egyeb 
vegyes ad6mentes jutalek es koltsegbevetelek. 

Az egyeb dijak lehetnek fo lyamatos szo lgaltatasnyt'.1jtashoz vagy eseti 
ligyintezeshez kapcsol6d6 dijak. A folyamatos dijak havonta elore, 
vagy ut6\ag kerlilnek elszamolasra, jel\emzoen fix mertekben. 
Az eseti dijak a szolgaltatasi kote lem kielegiteset kovetoen azonnal 
e lszamolasra kerlilnek, jel\emzoen szinten fix osszegben. 

A bcvetel 
elszamol:isa az IFRS 
15 standard szerint 
A folya111atosan 
nyt'.1jtott 
szolgaltatasokkal 
kapcso latos dijak 
jel\emzoen havonta, 
ut6\ag kerlilnek 
elszamolasra. 

A tranzakc i6 alapt'.1 
dijak vagy a 
tranzakci6 
letrejottekor vagy 
ut6\ag havonta 
kerulnek 
elszamolasra. 

A folyamatosan 
nyt'.1jtott 
szolgaltatasokka\ 
kapcsolatos dijak 
jellemzoen havonta 
kerulnek 
e \szamolasra. Az eseti 
szolgaltatasok dijai a 
szo !gal tatasnyt'.1jtast 
kovetoen azonnal 
elszamohisra 
kerli lnek. 

38 



OTP LAKASTAKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

19. SZ. JEGYZET: EGYEB MUKODESI BEVETELEK ES RAFORDiTASOK ES EGYEB 
ADMJNISZTRATiV RAFORDiTASOK (milli6 Ft-ban) 

Egyeb miikiidesi bevetelek: 

Lezart perekbol szarmaz6 bevete l 
Leirt betetekbo l szarmaz6 bevete lek 
lngatlan ertekesitesebo l szarmaz6 bevetel 

Egyeb 

Osszesen 

Egyeb miikodesi raforditasok: 

Kockazati kiiltseg 
Veglegesen atadott penzeszkiiziik* 

Egyeb 

Osszesen 

Netto ertekpapir arfolyamveszteseg/nyereseg 
Netto miikiidesi eredmcny 

Egyeb adminisztrativ rafordit:\sok: 

Szemelyi jellegii raforditasok: 

Berkoltseg 
Egyeb szemelyi je llegli n\forditasok 
Szeme lyi jellegii raforditasokkal kapcsolatos ad6k 

Osszesen 

Ertekcsiikkenes'"' 

Egyeb miikiidcsi koltscgek: 

Adok, tarsasagi ado kivctelevel 

Hite lintezetek kii liinad6ja* 

I pariizesi ad6 

Egyeb ad6k 

Osszesen 
Orszagos Betetbiztositasi Alapnak fi zetett dij 

Szakertoi, feliigyeleti dijak 
Szo lgaltatasok 

Egyeb a lta lanos kii ltsegek 
Anyagjellegu raforditasok 
Berleti dij ak** 

Reklamkiiltsegek 
Egyeb dijak es jutalekok 

Osszesen 

Egyeb miikiidCsi kiiltscgek iisszesen 

Miikiidesi kiiltscgek iisszesen 

2020 
32 
19 
4 

_l 

.51 

2020 

3 
I 

2 
2 

2.193 
2.241 

2020 

166 
27 
27 

...22!l 

.ll2 

2020 

526 

121 

l2 
666 
307 
167 
13 I 
36 
4 
3 

ii 
689 

...1...15.5. 

-1...624 

* Az OTP Lakastakarek 2019. evben a hite lintezeti kii liinad6 50%-os mertekeig tamogatast nyi\jtott . 

2019 

35 

_l 

3fi 

2019 

3 
204 

39 
-2.4.6 

-210 

2019 

164 
53 
34 

...25..1. 

ill 

2019 

204 

98 

12 
211 
322 
263 

65 
52 
8 
5 
8 

36 
759 

_L_lllii 

-1..418 

** Az ingatlanokhoz kapcso16d6 berleti dijak 2019-tol az IFRS I 6 standarddal iisszhangban az ertekcsiikkenes soron jelennek 
meg. 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

19. SZ. JEGYZET: EGYEB MUKODESI BEVETELEK ES MFORDiTASOK ES EGYEB 
ADMINISZTRATiV AAFORDITASOK (milli6 Ft-ban) lfolytatasl 

Az alabbi tablazat tartalmazza az audit es non-audit szolgaltatasokra vonatkozo dijak reszletezeset: 

Deloitte Konyvvizsgalo es Tanacsado Kft: 

Eves audit 
Egyeb nem audit szolgaltatasok 

Osszesen 

20. SZ. JEGYZET: LIZING (milli6 Ft-ban) 

A Lakastakarek, mint lizingbe vevo: 

Lizingkotelezettseg 
Hasznalatijog-eszkoz 

2020 

15 

2019 

14 

2020 2019 

107 
104 

129 
128 

2020. december 31.-en a penzligyi helyzetre vonatkozo kimutatasban megjelenitett lizingkotelezettsegekre 
alkalmazott st'.dyozott atlagos jarulekos lizingbevevoi kamatlab: ~2 ,94 % 

Az eredmenyben elszamolt osszegek 2020 2019 

Ravid futamidejii lizingekhez kot6do raforditasok 3 5 

Lizingkotelezettsegek bemutatasa lejarat szerint: 

2020 2019 

Even bellil: 25 22 

Even tul: 82 107 

Osszesen: 107 129 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

20. SZ. JEGYZET: LiZING (milli6 Ft-ban) (folytatas) 

A hasznalati jog eszkoz konyv szerinti ertekenek mozgasa kateg6riankent: 

Brutto ertek 

Januar 1-i egyenleg 
Uj szerzodesek miatti novekedes 
Leja1i szerzodesek miatti kivezetes 
Ujraertekeles es modositas miatti valtozas 

Zaro egyenleg 

Ertekcsokkenes 

Januar 1-i egyenleg 
E1iekcsokkenes 
Lejart szerzodesek miatti kivezetes 
ujraertekeles es modositas miatti valtozas 

Zaro egyenleg 

Netto konyv szerinti ertek 

2020 

Ingatlanok 
hasznalati joga 

149 

21 
23 

2019 

Ingatlanok 
haszn:llati joga 

131 

21 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE {millio Ft-ban) 

21. SZ. JEGYZET: T ARSASAGI ADO (millio Ft-ban) 

Az OTP Lakastakarekotjelenleg 9%-os tarsasagi ad6 terheli 

Az elszamolt tarsasagi ad6 levezetes az alabbiak szerint alakult: 

Targyevi ad6 
Halasztott ad6 raforditas (+)/ bevetel {-) 

6sszes adofizetesi raforditas {+)/ bevetel {-) 

A halasztott ad6 levezetese az alabbiak szerint alakult: 

Januar 1-i egyenleg 
Halasztott ad6 bevetel {+) /raforditas {-) az eredmenykimutatason 

atvezetve 
Halasztott ad6 bevetel az egyeb atfog6 eredmenykimutatason atvezetve 

December 31-i egyenleg 

A halasztott ad6 ki:ivetelesek es ki:itelezettsegek a ki:ivetkezok szerint alakultak: 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s e11eken e11ekelt penzUgyi 
eszki:izi:ik val6s ertek korrekci6ja 

IFRS atteres miatti ta116s elteresek 
Kiegyenlitesi tartalek 

Halasztott ado kotelezettsegek 

Netto halasztott ado kotelezettseg 

A tenyleges ad6kulcs levezetese az alabbiak szerint alakult: 

Ad6zas elotti eredmeny 
Magyar ad6ti:irveny szerint szamitott ad6k {9%) 

Tart6s elteresek miatti tarsascigi ad6 korrekci6k. 

Ad6kedvezmeny targyevi felhasznalasa 
Tovabbviheto ad6kedvezmeny 

Elozo evi tarsasagi ado 

Egyeb kiili:inbi:izetek 

T:irsasagi ado raforditas {+)/ bevetel {-) 

Effektiv ad6kulcs 

2020 

84 

2020 

-1.530 

305 

-1.225 

2020 

-817 

-408 

-1.225 

-1.225 

2020 

3.325 

299 

-206 

_:2 

.8:l 

+2,54% 

2019 

169 
-294 

-125 

2019 

-1.921 

294 

97 
-1.530 

2019 

-1.122 

-408 

-1.530 

-1.530 

2019 

3.044 

274 

-399 

6 
_:Q 

-125 

-4,11 % 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEOI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) 

Penztigyi instrumentum minden olyan szerzodes, amely egyik fel szamara penztigyi eszkozt, a masik fel szamara 
penztigyi kotelezettseget vagy tokeinstrumentumot keletkeztet. 

A penztigyi eszkozok az OTP Lakastakarek szamara bizonyos kockazatokat jelenthetnek. Az OTP Lakastakarekot 
erint6 leglenyegesebb kockazatok a kovetkezok: 

22. J. Hitelezesi kockazat 

Az OTP Lakastakarek hitelezesi kockazatot vallal , amely annak a kockazata, hogy valamely masik fel nem tudja 
az adott osszeget teljes egeszeben visszafizetni , amikor az esedekesse valik. AZ OTP Lakastakarek (1gy 
strukturalja az altala vallalt hitelezesi kockazatot, hogy megszabja az egy ad6ssal , vagy ad6sbankkal szemben 
felvallalhat6 kockazat osszeget. Tovabbi m6dszer a foldrajzi tertiletek vagy hitel tipusok szerinti limitek 
meghatarozasa. Az ilyen kockazatokat az OTP Lakastakarek rendszeresen figyeli , es eves, illetve annal gyakoribb 
feltilvizsgalatnak veti ala. Az egy ad6sra vonatkoz6 kockazat - belee1tve a bankokat es br6kercegeket is -
allimitek bevezetesevel tovabbi csokkentesre kertilt, amelyek mind a merlegen beltili , mind a merlegen kivtili 
kitettseget korlatozzak. AZ OTP Lakastakarek napi szinten ellenorzi a tenyleges kockazati kitettseget a limitekhez 
viszonyitva. 

A hitelezesi kockazatnak val6 kitettseget az OTP Lakastakarek oly m6don kezeli , hogy rendszeres elemzest keszit 
az ad6sok es potencialis ad6sok kamat- es toke-visszafizetesi kepesseget illetoen, es sziikseg szerint valtoztatja a 
hitelfelveteli limiteket. A hitelkockazat kezelesenek masik m6dja biztositekok, illetve vallalati es szemelyi 
garanciak beszerzese. 

22.1.1. Hitel tipusok szerinti megbontas 

A varhat6 hitelezesi veszteseg egyedi es egylittes alap(1 ertekelese 

Egyedi alapu ertekeles: 

Egyedi ertekeles ala tartoznak a kovetkez6 egyedi leg jelentos osszegu nem lakossagi vagy mikro- es kisvallalkoz6i 
kitettsegek: 

3. szakaszba besorolt kitettsegek, 
workout kezelesben lev6 kitettsegek, 
a fent felsorolt felteteleknek megfelel6 vasarolt vagy keletkeztetett ertekvesztett penziigyi eszkozok. 

Az ertekvesztes kalkulaci6jat a kockazatkezelesert felelos szakterUlet kesziti el es hagyja j6va. A kalkulaci6t, 
minden relevans tenyezot (amortizalt ertek, eredeti es aktualis effektiv kamatlab, szerzodeses es vart cash-tlowk a 
teljes elettartam egyes peri6dusaira - i.izleti tevekenysegb61 es/ vagy fedezetbol - es tovabbi az ertekeles saran 
ervenyre juttatott lenyeges informaci6) es a kriteriumokat ezek szerint (belee1tve azokat a tenyezoket, amelyek 
alatamasztjak a 3. szakaszba besorolast) kell dokumentalni egyedileg. 

A kitettseg varhat6 hitelezesi vesztesege megegyezik a koveteles fordul6napi amortizalt bekeri.ilesi ertekenek 
(brutt6 konyv szerinti ertek) es a kintlevoseg varhat6 cash tlow-inak az eredeti (kezdeti megjeleniteskor szamitott, 
vagy valtoz6 kamatozas eseten a legut6bbi kamatvaltozaskor (1jraszamitott) effektiv kamatlabbal a fordul6napra 
diszkontalt jelenertekenek a ki.ilonbsegevel. A jovobeni varhat6 cash tlow-kat elore tekintoen kell megbecsiilni , es 
figyelembe kell venni a makrookon6miai kilatasokban bekovetkez6 lehetseges valtozasok hatasait is . 

A varhat6 cash tlow-k becslese soran legalabb ket szcenari6t kell alapul venni . Legalabb egy forgat6konyvnek 
annak elorejelzesere kell iranyulnia, hogy lesz-e jelentos ki.ilonbseg a realizalt valamint a szerzodeses cash tlow-k 
kozott. Az egyes szcenari6khoz val6szfnusegi aranyokat kell allokalni . A becslesnek ti.ikroznie kell a hitelezesi 
veszteseg elofordulasi va16szinuseget, meg akkor is, ha a legval6szinubb eredmeny az, hogy a veszteseg nem 
kovetkezik be. 

Egyiittes alapu ertekeles: 
Csopo1tos e1tekeles ala tartoznak a kovetkez6 kitettsegek: 

lakossagi kitettsegek osszegt61 fiiggetleni.il 
mikro- es kisvallalkoz6i kitettsegek osszegt61 fiiggetlenlil 
minden mas egyedileg nem jelentos osszegu, nem workout kezelesben szerepl6 kitettsegek 
nem 3. szakaszba besorolt egyedilegjelentos osszegii kitettsegek 
a fent felsorolt felteteleknek megfele16 vasarolt vagy keletkeztetett ertekvesztett penziigyi eszkozok 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) [folytatasl 

22.1 Hitelezesi kocktizat ffolytaMs/ 

22. 1.1 Hitel tipusok szerinti megbontas lfolytatas] 

A varhat6 hitelezesi veszteseg egyiittes alapt'.1 e11ekelese soran a po11f6li6 kockazati jellemzoinek mege11esevel 
lehet a hitelezesi kockazatot es annak valtozasat j6l megkozelfteni. Ennek eleresehez a fO kockazati tenyezok 
keriiltek azonosftasra es alkalmazasra annak erdekeben, hogy hasonl6 kockazati jellemzokkel bir6 homogen 
szegmensek keriiljenek kialakftasra. A szegmentaci6nak alland6nak kell lennie h6napr61 h6napra, azonban a 
csoportok rendszeres feliilvizsgalata (legalabb evente egyszer) sziikseges a kockazati jellemzok valtozasanak 
nyomon kovetesehez. A csoportosftast minden parameterre kiilon kell elvegezni , mivel minden egyes esetben 
eltero tenyezok lehetnek relevansak. 

Az OTP Bank Csoportos E11ekvesztes Bizottsaga bankcsopo11 szinten hatarozza meg az egylittes alapt1 e11ekeles 
iranyelveit. Tovabbi egyeztetes szlikseges a bizottsaggal a csoporttagok altal javasolt kockazati parameterek (PD: 
nemteljesitesi val6szinuseg, LGD: nemteljesiteskor varhat6 vesztesegrata, EAD: nemteljesiteskori kitettseg) 
valamint a csoportositasi feltetelek eseteben. 

A parameterek feliilvizsgalatat legalabb evente el kell vegezni es a Csopo11os Ertekvesztes Bizottsagnak j6va kell 
hagynia. A Local Risk Menedzsment felel a parameterek becslesee11 es a makrookon6miai szcenari6k 
fe!Ulvizsgalataert, amelyet az OTP Bank vegez minden leanyvallalatnak minden parameterre vonatkoz6an. A 
Local Risk Menedzsment es az OTP Bank konszenzusa alapjan a Csoportos Ertekvesztes Bizottsag dont a 
kockazati parameterek m6dositasar61 (az ertekvesztes kalkulaci6nal alkalmazott parameterekrol). 

Legalabb evente ujra kell tesztelni a kockazati parametereket. 

A varhat6 veszteseg kiszamftasat eloretekintoen kell vegrehajtani figyelembe veve a jovobeni gazdasagi 
kilatasokr6l sz6l6 elorejelzeseket. Ehhez akar 3-5 kiilonbozo makrookon6miai szcenari6t is figyelembe kell venni 
es integralni a PD, LGD es EAD kockazati parameterek szamitasa soran 
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OTP LA KAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) lfolytatas) 

22. I. Hite/ezesi kockftzat /folytatftsj 

22. 1. 1. Hitel tipusok szerinti megbontas [folytatasl 

Amortizalt bekerlilesi erteken e11ekelt es egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken ertekelt penziigyi eszkozok brutt6 konyv szerinti/nevertek es halmozott 
ertekvesztesenek/celta11alekanak megbontasa szakaszok szerint 2020. december 31-en: 

Penztigyi eszkiiziik 

Penztarak, betetszamlak, 
e lszamolasok a Magyar 
Nemzeti Banick.al 

Bankkozi kihelyezesek. 
kovete lesek, a kihelyezesi 
vesztesegekre elszamolt 
ertekvesztes levonasa utan 

Je/zaloghitelek 

Valla/ati hitelek 
Amortiza lt bekerlilesi erteken 

erteke lt hitelek 
FVOCI ertekpapirok1 

Amortizalt bekerliles i erteken 
ertekelt e1tekpapirok 

Egyeb penzligyi eszkozok 

Osszesen 

Merlegen kivlili tetelek 

Kiinyv 
szerinti ertek I. szakasz 

(Stage I) 

239 239 

25.743 25.743 

29.917 21.231 

952 820 

30.869 22.051 
38.574 38.574 

378.741 379.4 11 
IOI 99 

ill.2fil 4.6ll..ll1 

131 132 

Brutto kiinyv szerinti ertek/Nevertek 

2. szakasz 3. szakasz 
(Stage 2) (Stage 3) 

8.84 7 

171 

9.018 

Q 
2.Jl2.4. 

.:/46 

446 

44.(i 

Vasarolt vagy 
keletkeztctctt 
ertckvcsztctt 

penztigyi eszkiiziik 

Osszesen 

239 

25.743 

30.524 

991 

31.515 
38.574 

379.411 

ill 
47S S87 -

132 

I. szakasz 
(Stage I) 

65 

3 

68 
62 

670 

8110. 

Ertekvesztes/Celtartalek 
Vasarolt vagy 

2. szakasz 3. szakasz 
(Stage 2) (Stage 3) 

.:/33 

36 

.+69 

.1 
ill 

109 

109 

lll2 

keletkeztctctt 
frtekvesztett 

penztigyi 
eszkiiziik 

Osszesen 

60 7 

39 

646 
62 

670 

.1 
~ 

l..3lU. 

1 Az FVOCI ertekpapirok az Egyed i Penzligyi Helyzet k imutatasban va l6s erteken kerli lnek kimutatasra (lasd a 7. szamt1jegyzetben) . Az FVOCI ertekpapirokra az ertekvesztes az Egyedi Atfog6 eredmenykimutatasban van 
elszamolva, amit tartalmaz ezen tabla halmozott ertekvesztes resze 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL zARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) lfolytatasl 

22. I . Hite/ezesi kockftzat ffolytatftsf 

22. I. 1. Hite! tipusok szerinti megbontas lfolytatasl 

Amortizalt bekeriilesi erteken ertekelt es egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken ertekelt penziigyi eszkozok brutt6 konyv szerinti /nevertek es halmozott 
ertekvesztesenek/ce ltartalekanak megbontasa szakaszok szerint 2019. december 31-en: 

Pcnziigyi eszkiiziik 

Penztarak. betetszam lak. 
elszamo lasok a Magyar 
Nemzeti Bankkal 

Bankkiizi kihelyezesek, 
kiivetelesek. a kihelyezesi 
vesztesegekre elszamolt 
ertekvesztes Jevonasa utan 

Jelzaloghilelek 

Vallalati hitelek 
Amortizalt bekeriiles i erteken 

ertekelt hite lek 
FVOCI ertekpapirok1 

Amortizalt bekerliles i erteken 
ertekelt ertekpapirok 

Egyeb penziigyi eszkiiziik 
Osszesen 

Merlegen kivlili tete lek 

Konyv 
szerinti ertck I. szakasz 

(Stage J) 

285 285 

41.099 4 1.099 

31 .796 31.036 
756 644 

32.552 31.680 
51.832 51.832 

308.500 308.827 
lfil_ 94 

4.14...llfi 4.13..fill 

241 242 

Brutto kiinyv szerinti crtck/Ncvcrtek 

2. szakasz 3. szakasz 
(Stage 2) (Stage 3) 

629 
132 

761 

!l 
m 

343 

343 

ill 

Vasarolt vagy 
kl'letkeztetett 
ertekvesztett 

penziigyi eszkiiziik 

Osszesen 

285 

41.099 

32.008 
776 

32.784 
51.832 

308.827 
lfil_ 

434 932 

242 

Ertckvesztes/Celtartalek 
Vasarolt vagy 

I. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 
kelctkeztetett 
ertckvesztett 

(Stage I) (Stage 2) (Stage 3) 

90 
3 

93 
52 

327 

m 

48 
17 

65 

l 
fill 

7.:f. 

74 

14 

penziigyi 
eszkiiziik 

-

Osszesen 

212 
20 

232 
52 

327 

l 
ill 

1 Az FVOCJ e1tekpapirok az Egyed i Penzugy i Helyzet kimutatasban va16s erteken kerli lnek kimutatasra (lasd a 7. szamu jegyzetben). Az FVOCI ertekpapirokra az ertekvesztes az Egyedi Atfog6 ereclmenykimutatiisban van 
clszamolva, amit tartalmaz ezen tabla ha lmozott ertekvesztes reszc 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) lfolytatasl 

22. I. Hitelezesi kockftzat ffolytatfts/ 

22.1.1. Hitel tipusok szerinti megbontas lfolytatasl 

Amortizalt bekeriilesi erteken ertekelt es egyeb atfogo eredmennyel szemben valos erteken ertekelt 
penziigyi eszkozok halmozott ertekvesztesenek targyevi mozgasa ertekvesztesi szakaszok kozotti mozgassal 

Amortizalt bekeriilesi erteken ertekelt hitelek 

2020. es 2019. december 31.-evel 1. szakasz 2. szakasz 3. szakasz 
Osszesen 

zarult ev (Stage 1) (Stage 2) (Stage 3) 

Ertekvesztes allomany 2019. januar 1-
jen IFRS 9 szerint 167 26 3 196 

Transzfer az 1. szakaszba (Stage 1-be) -5 -4 
Transzfer a 2. szakaszba (Stage 2-be) -12 48 36 
Transzfer a 3. szakaszba (Stage 3-ba) -9 -3 68 56 

Ertekvesztes netto valtozasa -51 -13 2 -62 

uj vasarolt vagy keletkeztetett penzugyi 
eszkozok 7 12 20 

Kivezetett penziigyi eszkozok (leiras 
nelkiil) :.lQ -10 

Ertekvesztes allomany 2019. december 
31.-en 23_ .65 14 2.12 

Transzfer az 1. szakaszba (Stage 1-be) -4 -4 
Transzfer a 2. szakaszba (Stage 2-be) -27 405 -4 374 
Transzfer a 3. szakaszba (Stage 3-ba) -12 35 23 
Ertekvesztes nett6 valtozasa 3 20 9 32 
Uj vasarolt vagy keletkeztetett penzugyi 
eszkozok 6 6 
Kivezetett penziigyi eszkozok (leiras 
nelkiil) -7 -5 -5 -17 
Unwinding kamatelszamolas 6 6 
Leiras -6 -6 
Ertekvesztes allomany 2020. december 
31.-en @ 4.6.2 102 ill 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) lfolytatasj 

22. l. Hitelezesi kockazat /folytatas/ 

22.1.1. Hitel tfpusok szerinti megbontas jfolytatasj 

Amortizalt bekeriilesi erteken ertekelt ertekpapirok 

2020. es 2019. december 31.- 1. szakasz 
Osszesen 

evel zarult ev (Stage 1) 

Ertekvesztes allomany 2019. 
januar 1.-jen IFRS 9 szerint 304 304 

Uj vasarolt vagy keletkeztetett 
penzligyi eszkozok IO 10 

Kivezetett penzligyi eszkozok 
(leiras nelklil) u 13 

Ertekvesztes allomany 2019. 
december 31.-en ill ill 

E:rtekvesztes netto valtozasa 262 262 

Uj vasarolt vagy keletkeztetett 
penzligyi eszkozok 118 118 

Kivezetett penzligyi eszkozok 
(leiras nelki.il) -37 -37 

Ertekvesztes allomany 2020. 
december 31.-en .610 .610 

Egyeb atfogo eredmennyel szemben valos erteken ertekelt ertekpapirok 

2020. es 2019. december 31.- 1. szakasz 
Osszesen 

evel zarult ev (Stage 1) 

Ertekvesztes allomany 2019. 
januar 1-jen IFRS 9 szerint 69 69 

Ertekvesztes netto valtozasa 

Uj vasarolt vagy keletkeztetett 
penzligyi eszkozok 20 20 
Kivezetett penzi.igyi eszkozok 
(leiras nelki.il) -38 -38 

Ertekvesztes allomany 2019. 
december 31-en 52. 52. 

Ertekvesztes netto valtozasa 26 26 
Kivezetett penzligyi eszkozok 
(leiras nelki.il) :.lQ :.lQ 
Ertekvesztes allomany 2020. 
december 31.-en 62 62 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZJTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) [folytatas[ 

22.1. Hitelezesi kockrizat ffolytatris/ 

22.1.1. Hitel tipusok szerinti megbontas [folytatas[ 

M erlegen kiviili tetelek 

Celtartalek allomany 2019. januar 
1.-en 

Transzfer az 1. szakaszba (Stage I -be) 
Transzfer a 2. szakaszba (Stage 2-be) 
Transzfer a 3. szakaszba (Stage 3-ba) 

Ertekvesztes nett6 va ltozasa 

Uj vasaro lt vagy keletkeztetett 
penzi.igyi eszkozok 

Kivezetett penzi.igyi eszkozok (lefras 
nelki.il) 

Celtartalek allomany 2019. 
december 31.-en 

Ertekvesztes nett6 valtozasa 

Uj vasarolt vagy keletkeztetett 
penzi.igyi eszkozok 

Celtartalek allomany 2020. 
december 31.-en 

Hite) tipusok szerinti megbontas 

Hitelportfolio orszagonkenti megoszlasa 

1. szakasz 
(Stage 1) 

-1 

-6 

-1 

-1 

2. szakasz 
(Stage 2) 

-4 

-2 

Osszesen 

-4 
-1 

-6 

1 

-3 

-1 

A nem minosftett illetve minositett brutt6 kintlevosegek orszagok szerinti bontasban a kovetkezokeppen alaku ltak: 

2020 2019 

Brutto hitelek es Brutto hitelek es 
Orszag bankkozi Ertekvesztes bankkozi Ertekvesztes 

kihelyezesek kihelyezesek 

Magyarorszag 56.612 646 73.883 232 

Osszesen 56.612 646 73.883 232 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiT6 MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) jfolytatas) 

22.1 Hite/ezesi kockazat Uolytat<isj 

22.1.2. Biztositekok, fedezetek 

Az OTP Lakitstakarek kockazatvallalasai utan nyilvantartott biztosftekok erteke (teljes erteken) a 
kovetkezi:\keppen alakult: 

A biztosftekok mind a merlegen beliili , mind a merlegen kfvUli kockazatvallalasokra vonatkoznak 

Biztositek tipus 2020 2019 

Jelzalog 120.840 130.827 

Az OTP Lakastakarek kockazatvallalasai utan nyilvantartott biztosftekok erteke (a koveteles erejeig) a 
kovetkezi:\keppen alakult: 

A biztosftekok mind a merlegen be!Uli, mind a merlegen kfviili kockazatvallalasokra vonatkoznak 

Biztositek tipus 2020 2019 

Jelzalog 29.569 31.349 

A hitelportfolio koveteles ertekeig figyelembe vett fedezettsegi szintje 96%-on valtozatlan maradt, mfg a teljes 
erteken vett fedezettsegi szintje 402%-rol 391 %-ra csokkent 2020. december 31 . -re. 

A nem teljesfti:\ hitelportfolio biztosftekai (teljes erteken) 2020. december 31.-en: 

Brutto konyv Konyv szerinti 
szerinti ertek Ertekvesztes ertek Fedezet erteke 

Jelzaloghitel 446 -109 337 989 

2019. december 31.-en: 

Brutto konyv Konyv szerinti 
szerinti ertek Ertekvesztes ertek Fedezet erteke 

Jelzaloghitel 343 -74 269 842 

Atstrukturalt hitelek 

2020 2019 
Brutto 

Ertekvesztes 
Brutto 

Ertekvesztes 
portfolio portfolio 

Lakossagi hitelek 

Osszesen 

Atstrukturalt portfolio definici6 

20 

2.0. 

l l 

l J 

A Lakastakarek a Ital hasznalt forborne definfcio az EBA (EU) 2015/227 szabalyozason alapul. 

l 

l 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) lfolytatas) 

22. J Hitelezesi kockrizat ffolytatasf 

Penziigyi instrumentumok minositesi kategoriak szerinti megoszlasa 1 

Egyeb atfogo eredmennyel szemben valos erteken ertekelt ertekpapirok megoszlasa 2020. december 31-re 
vonatkozoan az alabbi: 

Baa3 Nern besorolt Osszesen 
Allamkotvenyek 31.960 31.960 
Jelzaloglevel 6.245 6.245 

Osszesen 31.960 LJ45 3.8...2.05. 
Idoszakra elszamolt, elhatarolt kamat 336 33 369 
E1tekvesztes 

Mindosszesen 32.296 .6..218. 38.574 

1 A Moody"s min6sitese szerint i adatok 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) lfolytatas) 

22. J Hitelezesi kockrizat ifo(vtatrisf 

Amortizalt bekertilesi erteken ertekelt ertekpapirok megoszlasa 2020. december 31-re vonatkozoan az 
alabbi: 

Baa2 Baa3 Osszesen 

Allamkotvenyek 285.906 285.906 

Jelzaloglevel 83.901 4.983 88.884 

Osszesen 83.901 290.889 314.190 
Idoszakra elszamolt, elhatarolt kamat 1.949 2.672 4.621 

Ertekvesztes 210 460 670 

Mindosszesen .8.5...64.D 223.J!ll 318.141 

Az ertekpapirok (egyeb citfog6 eredmennyel szemben val6s erteken ertekelt es amortizalt bekerUlesi erteken 
ertekelt) orszag szerinti megbontasa az alabbi: 

Orszag 
Magyarorszag 

Osszesen 

22.2. Piaci kockrizat 

2020 

417.315 

411.315 

2019 

360.332 

360.332 

Az OTP Lakastakarek piaci kockazatot nem vallal. Piaci kockazatok a kamatlab-, deviza- es reszvenytermekek 
nyitott pozici6jab61 ad6dnak, mivel ezek mindegyike ki van teve mind altalanos, mind specifikus piaci 
mozgasoknak. 

22.2.1. Piaci kockazat erzekenysegvizsga!ata 

Az OTP Lakastakarek nem vegez piaci kockazat erzekenysegvizsgalatot a 22.2. pontban foglaltak szerint. 

22.2.2. Devizaarfolyam-erzekenysegvizsgalat 

Az OTP Lakastakarek nem vegez piaci kockazat erzekenysegvizsgalatot, mert eszkozeit es forrasait nem tartja 
devizaban. 

22.2.3. Kamatlab-erzekenysegvizsgalat 

Az OTP Lakastakarek nem vegez kamatlab erzekenysegvizsgalatot, me11 eszki:izei kiveve egyes ertekpapirokat, 
es forrasai fix kamatozasu Ugyletekbol tevodnek i:issze. 

22.2.4. Tokeinstrumentum erzekenysegvizsgalat 

Az OTP Lakastakarek nem vegez tokeinstrumentum erzekenysegvizsgalatot. 

22.2.5. Tokemenedzsment 

Tokemenedzsment 

Az OTP Lakastakarek tokemenedzsmentjenek f6 celja a prudens muki:ides biztosftasa , a szabalyoz6i 
tokemegfelelesi elofrasoknak val6 maradektalan megfeleles a tevekenyseg zavartalan folytatasa erdekeben, a 
reszvenyesi ertek maximalizalasaval , a finanszfrozasi strukt11ra optimalizalasa mellett. 

Az OTP Lakastakarek tokemenedzsmentje a kockazatok fedezesehez rendelkezesre all6 sajcit toke es toke jelleg[1 
finanszirozas , valamint minden lenyeges, tokevel fedezendo kockazat ertekelesere es kezelesere kite1jed. 

Az OTP Lakastakarek tokemenedzsment tevekenysegenek alapja ri:ividtavon a tokehelyzet folyamatos 
monitoringja, hosszabb tavon az Uzleti es strategiai tervezesi folyamat, amelynek soran az OTP Lakastakarek 
varhat6 tokehelyzetenek merese es elorejelzese ti:irtenik. 

Az OTP Lakastakarek alapvetoen ji:ivedelmezosegenek fejlesztesevel es fenntartasaval biztosftja a tervezett 
kockazatvallalasnak es a szabalyoz6i elvarasoknak megfelelo tokeszintet. Amennyiben az OTP Lakastakarek 
tervezett kockazatvallalasai meghaladjak a sajcit frmasok es a korabban felvett jarulekos tokeelemek altal 
nyujtott tokefedezetet, eseti intezkedesekkel biztosftja az OTP Lakastakarek a prudens 111(\ki:idest. 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZAR ULT EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

22. SZ. JEGYZET: PENZUGYI KOCKAZATKEZELES (millio Ft-ban) lfolytatasl 

22.2. Piaci kock<izat ffolytatfisj 

Tokemegfeleles 

A tokemegfelelesi direktiva (CRDIV/CRR) glabalis iranyelveket fogalmaz meg a hitelintezetek szabalyazasara 
vonatkaz6an (Bazel III mega llapodas) az EU jagi keretrendszereben. Az iranyelvek 2014. januar 1-jetol valtak 
hatalyassa. A hitelintezetekre vanatkaz6an sar kerUlt a prudencialis szabalyak szigaritasara, a megfelelo 
toketatialek es likviditasi szint biztasitasa erdekeben. Az (1j keretrendszer hatasara az EU-ban a hitelintezetek 
meg stabilabba valnak, es javul a tevekenysegiikhoz kapcsal6d6 megfelelo kackazatkezelesi kepessegiik 
valamint a mukodes saran felmeriilo eset leges vesztesegek fedezettsege. 

Az OTP Lakastakarek az elozo evekhez hasanl6an, az elm(dt ev saran teljes mertekben eleget tett a ktilso 
tokekovetelmenyre vanatkaz6 elvarasaknak. 

Az OTP Lakastakarek a szabalyaz6i tokekovetelmenyenek meghatarozasahaz a hitelezesi es piaci kackazatak 
eseteben a sztenderd m6dszert, mig a mukodesi kackazatak eseteben az AMA m6dszert alkalmazza. 

Az OTP Lakastakarek 2020. ev vegi tokemegfelelesi mutat6ja 99%. A szavatol6 tokejenek osszege 32.23 l milli6 
forint , az osszes kackazatat magaban foglal6 tokekovetelmenye pedig 2.605 milli6 forint. 

A tokemegfelelesi mutat6 2020. december 31.-re es 2019. december 31.-re vonatkoz6an a kovetkezo: 

Alapveto toke (Tier 1) 

Elsodleges alapveto toke (CETl) 

Kiegeszito alapveto toke (ATl) 

Jarulekas toke (Tier 2) 

Szavatolo toke 

Hitelkackazat tokekovetelmenye 

Piaci kackazatak tokekovetelmenye 

Mukodesi kackazat tokekovetelmenye 

Osszes tokekovetelmeny 

Tier 1 mutat6 

Tokemegfelelesi mutato 

Basel III: 

2020 

Basel III 

32.231 

32.231 

32.231 

2.240 

365 

2....6.llS 

99% 
99% 

2019 

Basel III 

31.316 

31.316 

31.316 

2.857 

449 

3....10..6 

76% 
76% 

Elsodleges alapveto toke (CETl): jegyzett toke, eredmenytartalek, nett6 eredmeny, egyeb ta11alekak, altalanos 
tartalek, egyeb atfog6 eredmeny tetelei, visszavasarolt sajat reszveny, immaterialis javak, 
befektetesek miatti levanasak, atmeneti rendelkezesek miatti kiigazitasak 

Jarulekos toke (Tier 2): jarulekas kolcsontoke, alarendelt kolcsontoke, visszavasarolt kolcsontoke rniatti 
levonasok, ny(1jtatt alarendelt kolcsontoke miatti levanasak, atmeneti rendelkezesek 
miatti kiigazitasak az OTP Lakastakarek szavatal6 toke elemei kozott nem 
szerepelnek 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZAR ULT EV EGYEDJ KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

23. SZ. JEGYZET: MERLEGEN KiVOLI TETELEK ES szARMAZEKOS PENZUGYI 
INSTRUMENTUMOK (millio Ft-ban) 

Normal Uzletmenet soran az OTP Lakastakarek kUlonboz6 penzUgyi tranzakci6kban vesz reszt, arnelyek nern 
jelennek meg a penziigyi helyzet kimutatasban, es amelyeket merlegen kfviili penziigyi instrumentumoknak 
neveznek . Ezzel ellentetes megjegyzes hianyaban a merlegen kfvi.ili penzi.igyi instrumentumok elmeleti 
t6keosszege szerepel. 

Fiiggo kotelezettsegek 

Hitelkeret igenybe nem vett resze 
Egyeb kockazatos fiigg6 kotelezettsegek 

Osszesen 

Jogvitak 

2020 

132 
lQ 

2019 

242 
10 

A merleg ford ul6napjaig az OTP Lakastakarekkal szemben kiilOnfele kilrigenyek nem kerliltek bejelentesre es 
ki.ilonboz6 jogi eljarasok sem fo lytak 

Hitelnyujtasra vonatkozo kotelezettsegvallalas, ga ranciak es akkreditivek 

Ezen instrumentumok els6dleges celja, hogy az OTP Lakastakarek az i.igyfelek szamara igeny szerint biztosftson 
penzeszkozoket . A garanciak es akkreditfvek - amelyek visszavonhatatlanul biztosftjak, hogy az OTP 
Lakastakarek helytalljon abban az esetben, ha az Ugyfel nem tudja teljesfteni harmadik fel fele fennall6 
kotelezettsegeit - a kolcsonokkel azonos hitelezesi kockazatot jelentenek. 

A hitelek formajaban nyujtott kolcsonok engedelyezhet6 keretenek kihasznalatlan reszei vonatkozasaban az OTP 
Lakilstakarek Zri. kotelezettseget vallal hitelnyt'.rjtasra . A kolcsonnyujtasra vonatkoz6 kotelezettsegvallalas 
hitelezesi kockazatanak tek inteteben az OTP Lakilstakarek potenc ialisan a kihasznalatlan kotelezettsegvallalasi 
keretenek teljes osszegevel rnegegyez6 veszteseg kockazatanak van kiteve. Ugyanakkor, a veszteseg 
val6szfnusfthet6 osszege alacsonyabb a kihasznalatlan kOtelezettsegvallalasi keret teljes osszegenel, mivel a 
legtObb hitelnyt'.1jtasra vonatkoz6 kotelezettseg feltetele, hogy az i.igyfelek megfeleljenek bizonyos hitelkepessegi 
kovetelmenyeknek. 

Az igenybe nem vett hitelnyujtasi kotelezettsegvallalasokra hasonl6 hitelezesi kockazati monitoring es hitelezesi 
szabalyzat vonatkozik, mint amelyet hitelnyujtasnal alkalmaznak. Az OTP Lakastakarek Menedzsmentje szerint 
az igenybe nem vett hitelnyujtasi kOtelezettseg vallalasokkal kapcso latos piaci kockazat minimalis. 
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OTP LA KAST AKAREK ZRT. 
A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZfTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

24. SZ. JEGYZET: TRANZAKCIOK KAPCSOLT vALLALATOKKAL (millio Ft-ban) 

A kapcsolt vallalatokkal (leanyvallalatokkal) folytatott tranzakci6k az alabbiak szerint osszegezhetok: 

a) Fennal/6 egyenlegek/Tranzakci6k az OTP Bankkal 

Fennalf<J egyenlegek az Egyedi Penziigyi Helyzet Kimutatasban az OTP Ba11kkal, mi11t anyaval/alattal 
szemben 

Eszkozok 2020 2019 
Penztarak, betetszamlak, elszamolasok az OTP Bankkal 239 284 

Bankkozi kihelyezesek, kovetelesek az OTP Banknal 25.731 41.091 

Egyeb eszkozok 12 18 

Hasznalati jog 104 128 

Kotelezettsegek 2020 2019 

Egyeb kotelezettsegek 6.594 4.583 

Tranzakci6k az Egyedi Eredmenykimutat<isban az OTP Bankkal, mint anyavallalattal szemben 

2020 2019 

Kamatbevetelek 95 36 

Kamatraford ftasok 7.470 5.254 

Egyeb bevetelek 11 15 

Fizetett penzforgalmi jutalek 24 29 

Egyeb koltsegek 285 289 

Egyeb jutalekok es raforditasok 7 7 

Netto ertekpapir arfolyamnyereseg/veszteseg 2.193 

b) Fennal/6 egyenlegek, tranzakci6k az OTP Jeluilogbank Zrt-vel, mint kapcsolt willalkozassal szemben 

2020 2019 
OJB altal kibocsatott ertekpapirok konyv szerinti erteke 88.674 67.450 

Egyeb kotelezettsegek -12 -7 
LTP altal tartottjelzaloglevelekhez kapcsol6d6 elhatarolt 

1.972 1.929 
kamatraforditasok 

Kamatbevetel a jelzaloglevelek utan 2.874 2.783 

Reszesedes ertekesftesebol szarmaz6 bevetel 55 

Egyeb bevetel 3 

Egyeb raforditas 12 6 

c) Fenmil/6 egyenlegek, tranzakci6k a Monicomp Zrt-vel, mint kapcsolt vallalkouissal szemben 

2020 2019 
Szallft6i kotelezettseg 18 

Egyeb igenybe vett szolgaltatas rafordftasa 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

24. SZ. JEGYZET: TRANZAKCIOK KAPCSOLT V ALLALATOKKAL (milli6 Ft-ban) lfolytatas] 

d) Fennallo egyenlegek, tnmzakciok az OTP Penziigy Pont Zrt-vel, mint kapcsolt vtillalkouissal szemben 

Egyeb kovetelesek 

Szallit6i kotelezettseg 

Ogynoki ertekesites 

Reszesedes kivezetesekor elszamolt raforditas 

Egyeb kotelezettsegek 

e) Kulcspozicioban Levo vezetifkkel kapcsolatos tranzakciok 

2020 

922 

-55 

2019 
7 
2 

839 

55 

-45 

A kulcspozici6ban levo vezetok, mint az OTP Lakastakarek Igazgat6saganak es Felilgyelo Bizottsaganak 
tagjai , a strategiai donteshozatalban resztvevo alkalmazottak, kompenzaci6ja az IAS 24 Kapcsolt felekre 
vonatkoz6 kozzetetelek standardban foglaltaknak megfeleloen az alitbbiak szerint alakult 

A vezeto tisztsegviselok reszere, az Igazgat6sagi es Felilgyelo Bizottsagi tevekenyseglikkel osszefiiggesben 
kifizetett jarand6sagai: 

Vezeto tisztsegviselok 

2020 

16 

2019 

16 

Az Igazgat6sagi es Felligyelo Bizottsagi tagok, illetve csaladtagjaik jelzaloghitele (kondici6i megfelelnek az 
altalanos hirdetmeny szerinti felteteleknek) 

Vezeto tisztsegviselok 

2020 

5 

2019 

2 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

25. SZ. JEGYZET: ESZKOZOK ES FORRASOK LEJA.RAT SZERINTI ELEMZESE ES A 
LIKVIDJT ASI KOCKAZAT ELEMZESE (millio Ft-ban) 

A likviditasi kockazat annak a kitettsegnek a me11eke, hogy az OTP Lakastakarek mennyiben kell a likvid 
eszkozeit esetlegesen novelni, hogy az OTP Lakastakarek idoben eleget tudjon tenni a penzligy1 
instrumentumokb6l szarmaz6 kotelezettsegeinek. Az OTP Lakastakarek a likviditasi pozfci6jat az MNB altal 
lefektetett iranyelvek szerint kezeli. 

A kovetkezo tablazatok az eszkozokhoz es forrasokhoz kapcsol6d6 nern-diszkontalt cash-tlowkat rnutatjak be 
lejarati csopo11ok szerint. Az OTP Lakastakarek a lejarati csopo11okat a szerzodeses lejaratig hatralevo ido 
szerint allapitotta meg. A lejarati idoszakokba t6rtent besorolas a leginkabb prudensnek tekintheto m6don 
tOrtent, fgy figyelembe vetelre kerliltek az elorefizetesi lehetosegek. 

Ezek a diszkontalatlan cash-tlow-k elternek a penzligyi helyzetre vonatkoz6 kimutatasban szereplo osszegtol , 
mivel az abban a kimutatasban szereplo osszeg diszkontalt cash-tlow-kon alapul. Ha a fizetend6 osszeg nincsen 
rogzftve, akkor a kozzetett osszeget a beszamolasi idoszak vegen fennall6 feltetelek alkalmazasaval allapftjak 
rneg. Ha a fizetend6 osszeg, peldaul, egy index valtozasainak megfeleloen valtozik, a kozzetett osszeg az 
indexnek a beszamolasi idoszak vegen fennall6 erteken alapulhat. 

2020. december 31.-en 

3 honapon 
Even beliili, Even tlili, 

5 even Leja rat 
3 honapon 5 even Osszesen beliili 

t(11i beliili 
tlili nelkiili 

Penztarak, betetszamlak, 
elszamolasok a Magyar 
Nemzeti Bankkal 239 239 

Bankkozi kihelyezesek, 
kovetelesek, a kihelyezesi 
vesztesegekre elszamolt 
ertekvesztes levonasa utan 25 .743 25.743 

Egyeb atfog6 eredmennyel 
szemben val6s erteken ertekelt 
ertekpapfrok 369 8.226 22.463 5.505 36.563 

Hitelek, a hitelezesi 
vesztesegekre elszamolt 
e11ekvesztes levonasa utan 1.407 2.005 11.582 16.359 31.353 

Befektetesek leanyvallalatokban, 
tarsult vallalkozasokban es 
egyeb befektetesek 

Amortizalt bekerlilesi erteken 
ertekelt ertekpapirok 4.621 128.249 210.536 - 343.406 

Targyi eszkozok es immaterialis 
javak 124 124 

Egyeb penzligyi eszkozok 101 101 
ESZKOZOK OSSZESEN 12Afill l.0...23.1 162.224 232.400 .124 431.522 

Ogyfelek betetei 82 .924 40.256 160.694 156.267 - 440.141 
Lizingkotelezettseg 6 19 82 107 

Egyeb penzligyi kotelezettsegek 7.327 7.327 
KOTELEZETTSEGEK 

OSSZESEN 90.251 40.215 160.116 156.261 441.515 -

NETTO POZICIO -51.111 -30.044 1.518 1iln .124 -10.046 

Fel nem hasznalt hitelkeretek 132 132 
,Hiyfibeni kotelezettseaek 132 132 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

25. SZ. JEGYZET: ESZKOZOK ES FORRASOK LEJARAT SZERINTI ELEMZESE :Es A 
LIKVIDITASI KOCKAZAT ELEMZESE (millio Ft-ban) (folytatas[ 

2019. december 31.-en 

3 honapon 
Even beliili, Even tuli, 

5 even Leja rat 
3 honapon 5 even Osszesen beliili 

tuli beliili 
tuli nelkiili 

Penztarak, betetszamlak, 
elszamolasok a Magyar 
Nemzeti Bankkal 285 285 

Bankkozi kihelyezesek, 
kovetelesek, a kihelyezesi 
vesztesegekre elszamolt 
ertekvesztes levonasa utan 41.099 41.099 

Egyeb atfog6 eredmennyel 
szemben val6s erteken ertekelt 
ertekpapirok 504 2.297 35.189 10.620 48.610 

Hitelek, a hitelezesi 
vesztesegekre elszamolt 
ertekvesztes levonasa utan 162 926 11.412 19.847 32.347 

Befektetesek leanyvallalatokban, 
tarsult vallalkozasokban es 
egyeb befektetesek 

Amortizalt bekeriilesi erteken 
ertekelt ertekpapfrok 4.257 26.345 123.134 116.706 - 270.442 

Targyi eszkozok es immaterialis 
javak 152 152 

Egyeb penziigyi eszkozok 105 105 
ESZKOZOK OSSZESEN 4.6...4.12 22..S.ll8. 162.135 141.113 1S.2 323.040 

Ugyfelek betetei 77.212 39.728 140.465 146.089 - 403.494 
Lfzingkotelezettseg 5 17 95 12 129 

Egyeb penziigyi kotelezettsegek 5.450 5.450 
KOTELEZETTSEG EK 

OSSZESEN .82..<i.61 32..145 140.560 146.IOI 402.013 -
NETTO POZICIO -36.255 -I0.177 2..2.115 .Ll!12 1S.2 -16.033 

Fel nem hasznalt hitelkeretek 43 21 148 - 242 -
.Jiivobeni kiitelezettsfrek 43 51 148 - - 242 - -
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL zARUL T EV EGYEDI KIEGESZITO MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

26. SZ. JEGYZET: KAMATLABKOCKAZAT-KEZELES (milli6 Ft-ban) 

A kamatliibkockiizat az a kockiizat, amely szerint a penziigyi instrumentumok erteke viiltozhat a piaci kamatliib 
mozgiisiinak hatiisiira. Egy penziigyi instrumentum kamatiinak rogzitesere vonatkozo idi:\tartam 
kovetkezeskeppen jelzi , hogy az adott instrumentum mi lyen mertekben kitett a kamatliibkockiizatnak. 

Az OTP Lakiistakarek kamatoz6 eszkozeinek es forriisainak tobbsege o ly modon van kialakitva, hogy a rovid 
lejiiratu eszkozok osszhangban legyenek a rovid lejiiratt'.1 kotelezettsegekkel , vagy a hosszu lejiiratu eszkozok es a 
hosszt'.1 lejiiratt'.1 kotelezettsegek even be!Uli kamatviiltoztatiisa biztositva legyen, vagy a hosszt'.1 lejiiratt'.1 eszkozok 
es a kapcsolodo hosSZLI Jejiirattl kotelezettsegek kamatviiltoziisa piirhuzamosan tOrtenjen. 

A fentieken tul, a kUlonfele kamatozo eszkozok es kamatozo forriisok kozotti szeles kamatsiiv nagyfokt'.1 
rugalmassiigot biztosit az OTP Lakiistakarek a kamatliibkiilonbsegek es a kamatliibkockiizat kezelesere. 

A kovetkezo tiibliizat az eszkozok es forriisok kamatainak i'.1jraiiraziisi periodusait mutatja. A viiltozo kamatoziist'.1 
eszkozok es kotelezettsegek a kovetkezi:\ t'.1jraiiraziisi periodus szerint, a fix kamatoziisu eszkozok es forriisok a 
lejiirati peri6dus szerint kerUlnek bemutatiisra. 
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OTP LA KAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL zARULT EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

26. SZ. JEGYZET: KAMATLABKOCKAZAT-KEZELES (millio Ft-ban) lfolytatasl 

2020. december 31. I honapon beliil I cs 3 honap kozott 3 es 12 honap kozott 1 cs 2 ev kozott 2 even tl1l Nem kamatozo Osszesen 

ESZKOZOK HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviz.i Osszesen 

Penzt:irak, betetszaml:ik, 
elszamol:isok a Magyar 
Nemzeti Bankkal 239 - - 239 239 

wi/10::6 ko111aro::as1i 239 239 239 
Bankkozi kihelyczesek, 

kovctelesck, a kihelyezesi 
vesztescgckre kepzett 
ertt'kvesztes levonasa nt:in 25.727 4 - - - 25.731 25.731 
fix ka111aro::as1i 25 .727 4 25 .73 1 25.731 

Egyeb atfogo eredmcnnyel 
szemben valos erteken ertekelt 
ertekpapirok - 8.328 18.310 11.936 38.574 38.574 

fix kamato:::.itsi; 7.328 18.3 10 11. 936 37.574 37.574 

valro::.6 kamaro::as1i 1.000 1.000 1.000 
Hitelek, a hitelezesi 

vcsztesegekre kepzett 
ertekvesztes lcvonasa ut:in 21 142 1.295 2.594 26.817 30.869 30.869 

fix kamaro::asii 2 1 142 1.295 2.594 26.817 30.869 30.869 
Amortizalt bekeriilesi 

erteken ertekelt ertekpapirok - 4.757 373.984 - 378.741 378.741 

fix kamaro::asii 4 .757 373.984 378.741 378.741 
Egyeb penziigyi 

kovctclesek 101 101 101 

11e111 kamaro::.6 IOI 101 101 
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OTP LAKASTAKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

26. SZ. JEGYZET: KAMATLABKOCKAZAT-KEZELES (millio Ft-ban) lfolytatas) 

2020. december 31. I h6napon beliil I cs 3 h6nap kozott 3 cs 12 h6nap kozott I cs 2 cv kozott 2 even tl1I Nem kamatoz6 Osszesen 

KOTELEZETTSEGEK HUF Deviza HllF Deviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza Osszesen 

Ugyfelek betetei 69.374 16.185 44.016 68.504 232.459 - - 430.538 430.538 

fix kamato~aszl 69.374 16.185 44 0 16 68.504 232.459 430 .538 430.538 

Lizingkotelezettsegek 2 4 19 - 26 - 56 107 107 

11em kamato::.6 2 4 19 26 56 107 - 107 
Egycb pcnziigyi 
kotelezettscgek 7.327 7.327 - 7.327 

nem kama10::.6 7.327 7.327 7.327 

NETTO rozic16 -43.389 - -16.043 -34.412 -42.869 180.222 -7.226 - 36.283 36.283 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZlTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

26. SZ. JEGYZET: KAMATLABKOCKAZAT-KEZELES (millio Ft-ban) lfolytatas) 

I es 3 3 es 12 
honapon ho nap honap I es 2 ev Nern 

2019. deccmber 31. be I iii kiiziitt kiiziitt kiiziitt 2 even tltl kamatozo Osszesen 
ESZKOZOK HUF Deviza HUF Deviza HUF Dcviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza HUF Deviza Osszesen 

Penztarak, betetszamlak, 
elsz:imolasok a Magyar 
Nemzeti Bankkal 285 - 285 285 

vitlto=6 l<amafo=its1I 285 285 285 
Bankkiizi kihclyczesek, 

kiivetelesek, a kihel)•czesi 
vcsztesegekre kepzett 
ertekvesztcs lcvon;\sa nti\n 9.594 31.505 - - - 41.099 41.099 

fix kamato=imi 9.594 31 .505 41.099 41.099 
Egyeb :itfogo eredmennyel 

szemben valos erteken ertekelt 
ertekpapirok - 2.357 8.441 41.034 51.832 51.832 

fix kamato=asii 2357 7.44 1 41.034 50.832 50.832 

va/10=6 kamaro=as1i 1.000 1 000 1.000 
l-litclc.k, a hitelezesi 

vesztcscgekre kepzctt 
ertekvesztcs levon1isa ut:\n 4 159 927 2 153 29.309 32.552 32.552 

fix kama10=as1i 4 159 927 2 153 29309 32.552 32.552 
Amortiz:ilt bckeriilcsi 

ertcken ertckelt ertckpapirok 27.600 - 280.900 308.500 308.500 

fix kamaro=as1i 27.600 280.900 308 .500 308.500 
Egycb penziigyi 

kiivetelcsek 102 102 102 

nem k!unato=O 102 102 102 
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26. SZ. JEGYZET: 

2019. dccember 31. 

KOTELEZETTSEGEK 

Oin•felek betetei 

.fix kamato~ilSli 

Lizingkiitelczettscgek 

nem kamato::O 
Ein•eb penziigyi 
kiitelezettsegek 

nem kamato::.6 

NETTO POZiCIO 

OTP LA KAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZiT6 MELLEKLETE (milli6 Ft-ban) 

KAMATLABKOCKAZAT-KEZELES (milli6 Ft-ban) lfolytatasl 

I honapon beliil I es 3 honap kiiziitt 3 es 12 honap kiizott I cs 2 cv kozott 2 even t(il Nern kamatozo 

HUF Deviza HUF Dcviza HlJF Dcviza HlJF Deviza HlJF Deviza HUF Deviza 

63.855 13.281 39.659 44.953 230.196 - - -
63 .855 13.28 1 39 659 44.953 230.196 

2 4 16 23 84 

2 4 16 23 84 

5.450 

5.450 

-53.974 18.379 -8.791 -34.382 120.963 - -5.348 

Osszcsen 

HlJF Dcviza Osszesen 

391.944 391.944 

391944 391.944 

129 - 129 

129 - 129 

5.450 5.450 

5450 5.450 

36.847 36.847 
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OTP LA KAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARUL T EV EGYEDI KIEGESZiT6 MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

27. SZ. JEGYZET: RESZVENY-ALAPU KIFIZETESEK ES MUNKAVALLALOI JUTTATASOK 
(millio Ft-ban) 

A Bankcsoporti Javadalmazasi Politika hatalya ala ta11oz6 szemelyi korben f6szabaly szerint a 
teljesitmenyertekelesen alapul6 teljesitmenyjavadalmazas egysegesen keszpenzb6nusz es reszveny formajaban 
tOrtenik 50-50%-os aranyban, a j uttatasnak az OTP Bank tOrzsreszvenyeibol kell allnia, tovabba a 
teljesitmenyjavadalmazas - a Hpt. eloirasaival osszhangban all6 - hanyadat halasztva ke ll kifi zetni. 

A teljesitmenyjavadalmazas reszvenyalapu reszet a Bankcsopo11tag leanyvallalatok erintett, konszolidalt szinten 
azonositott vezetoi rcszerc az OTP Bank biztosftja. 

A teljesftmenyjavadalmazas reszveny alapu hanyadanak elszamolasahoz felhasznalhat6 reszvenyek egyenekre 
lebontott darabszamat a reszvenyalapu teljesitmenyjavadalmazas osszege es a Feliigyelo Bizottsag I a Ital 
megallapftott reszvenyarfolyam hanyadosakent kell meghatarozni. 

A FelUgyelo Bizottsag a reszveny darabszamanak meghatarozasahoz figyelembe veendo arfolyamot a 
teljesftmenyalap(1 javadalmazas elszamolasat megelozo I 0 napon be liil meghozott dontese idopontjat megelozo 
harom tozsdei napon a Budapesti Ertektozsden rogzitett OTP Bank altal kibocsatott tOrzsreszveny napi 
kozeparfolyamanak atlaga alapjan allapftja meg. 

2020. evben a reszvenyre valtott javadalmazas kapcsan a helyi es konszolidalt szinten azonosftott vezetok 
eseteben az alabbi ertekek kerii ltek szemelyi jellegii rafordftaskent elszamolasra: 

(adatok milli6 Ft-ban) 

2017. ev utan 2018. ev utan 2019. ev utan 2020. ev utan Mindosszesen 

Lakastakarek 0,15 0,19 1,91 8,53 10,78 

1 20 14. ev vegeig a Bank lgazgat6saga 
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OTP LAKAST AKAREK ZRT. 

A 2020. DECEMBER 31.-EVEL ZARULT EV EGYEDI KIEGESZiTO MELLEKLETE (millio Ft-ban) 

28. SZ. JEGYZET: EGY TORZSRESZVENYRE JUTO NYERESEG (EPS) 

Az egy ti:irzsreszvenyre jut6 nyereseg a ti:irzsreszvenyeseknek, az adott idoszakra feloszthat6 nett6 eredmeny es a 
torzsreszvenyek idoszak alatti s(1Jyozott szamtani atlaganak hanyadosakent kerlil kiszamitasra. Az OTP 
Lakastakarek nem rendelkezik elsobbsegi reszvenyekkel , opci6s es egyeb reszvenyekre val6 jogokkal. 

Netto eredmeny (milli6 Ft-ban) 
A torzsreszvenyek atlagos darabszama az alap egy reszvenyre 

jut6 eredmenyhez (darab) 

Egy t6rzsreszvenyre jut6 alap veszteseg/nyereseg (forint) 

29. SZ. JEGYZET: PENZUGYI INSTRUMENTUMOKON 
TETELEI (millio Ft-ban) 

2020. december 31. 

Kamat-
eredmeny 

Bankkozi kihelyezesek, kovetelesek, a 
kihelyezesi vesztesegekre elszamolt ertekvesztes 95 
levonasa utan 
Egyeb atfog6 eredmennyel szemben va16s 

874 
erteken ertekelt ertekpapirok 

Amortizalt bekeri.ilesi erteken ertekelt 
11.326 

ertekpapirok 
Hitelek, a hitelezesi vesztesegekre elszamolt 

1.511 
ertekvesztes levonasa utan 

Ogyfelek betetei -10.843 
Osszesen 2.963 

2019. december 31. 

Kamat-
eredmeny 

Bankkozi kihelyezesek, kovetelesek, a 
kihelyezesi vesztesegekre elszamolt ertekvesztes 36 
levonasa utan 
Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s 

1.290 
e11eken e11ekelt ertekpapirok 

Amo11izalt bekerlilesi erteken e11ekelt 
10.142 

ertekpapirok 
Hitelek, a hitelezesi vesztesegekre elszamolt 

1.414 
ertekvesztes levonasa utan 

Ogyfelek betetei -8.917 
Osszesen 3.965 

2020 2019 

3.241 3.169 

20.000 20.000 

162.050 158.450 

KELETKEZETT EREDMENYEK 

Netto nem 
kamat- Ertekvesztes Sajat toke 

eredmeny 

1.043 10 -3.074 

1.150 343 

415 

2.l.23. 16.8 -3.074 

Netto nem 
kamat- Ertekvesztes Sajat toke 

eredmeny 

-17 -1.005 

23 

37 

~ -1.005 -
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30. SZ. JEGYZET: PENZUGYI INSTRUMENTUMOK V ALOS ERTEKELESE (millio Ft-ban) 

A penziigyi instrumentumok val6s ertekenek meghatarozasakor az OTP Lakastakarek az aktiv piaccal 
rendelkezo iigyletek eseteben a piaci arakat alkalmazza. Amennyiben nem all rendelkezesre nyilvanos, 
megbfzhat6 piaci informaci6, fgy az OTP Lakastakarek kiili:inbi:izo ertekelesi technikakat alkalmaz a penziigyi 
instrumentumok val6s e1tekenek meghatarozasara. A va16s e1tek megbfzhat6 meghatarozasa erdekeben az OTP 
Lakastakarek az amo1tizalt bekeriilesi e1teken e1tekelt penziigyi instrumentumok (hitelek, bankki:izi 
kihelyezesek, bankokkal szembeni ki:itelezettsegek, Ugyfelek betetei) eseteben diszkontalt cash-flow m6dszert 
alkalmaz. Penztarak, betetszamlak, elszamolasok a Magyar Nemzeti Bankkal szemben merlegsor azonnal 
hozzaferheto teteleket tartalmaz, ennel fogva azok val6s erteke megegyezik a ki:inyv szerinti ertekkel. 

Az ertekelesi technikakhoz hasznalt inputok az alabbi feltetelezeseket tartalmazzak: 
• a diszkontalashoz hasznalt diszkontratak megegyeznek az adott idoszakra ervenyes kockazatmentes 

kamatlab es kockazati premium i:isszegevel , 
• a problemamentes hitelek eseteben a szerzodeses cash-flow-k kepezik az ertekelesi kalkulaci6 alapjat, 

mfg a minosftett hitelek eseteben az ertekvesztessel csi:ikkentett amortizalt bekeriilesi ertek tekintendo 
val6s erteknek, 

• a latra sz616 betetek val6s erteke nem lehet alacsonyabb, mint a ki:inyv szerinti ertekiik 

A penzUgyi helyzet kimutatasban nem val6s erteken ertekelt eszki:iz- es ki:itelezettsegcsoportok eseten a val6s 
e1tekek meghatarozasakor az OTP Lakastakarek jovedelem-szempontu megki:izelitest alkalmazott, a jovobeli 
penzaramlasokat egyetlen foly6 e1tekke alakftva at. Azonnal felhasznalhat6 eszki:izi:ik eseten a val6s e1tek 
megegyezik a ki:inyv szerinti e1tekkel , a penziigyi helyzet kimutatas tovabbi nem val6s erteken ertekelt eszki:iz
es ki:itelezettsegcsoportjainak val6s erteke pedig diszkontalt cash-flow m6dszerrel keriilt meghatarozasra. A 
hitelek, a hitelezesi vesztesegekre elszamolt ertekvesztes levonasa utan val6s ertekenek meghatarozasakor a 
diszkontrata-m6dosftasi m6dszert alkalmaztuk, az alkalmazott diszkontrata a piacon forgalomban levo hasonl6 
eszki:izi:ik es ki:ite lezettsegek megfigyelt megteriilesi ratajab61 szarmazik. 
Az ii yen m6don meghatarozott - nem val6s erteken ertekelt instrumentumokhoz tartoz6 - val6s ertekek a val6s 
erteke-hierarchia harmadik szintjere sorolhat6ak 

a) Nnziigvi eszki:izi:ik es ki:itelezettsegek valos erteke 

2020 2019 

Ki:inyv Valos Ki:inyv Valos 
szerinti ertek szerinti ertek 

ertek ertek 
Penztarak, betetszamlak, elszamolasok a 

Magyar Nemzeti Bankkal 239 239 285 285 
Bankki:izi kihelyezesek, ki:ivetelesek, a 

kihelyezesi vesztesegekre elszamolt 
ertekvesztes levonasa utan 25 .743 25.743 41.099 41.099 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s 
erteken ertekelt ertekpapfrok 38 .574 38 .574 51.832 51.832 

Hitelek, a hitelezesi vesztesegekre elszamolt 
ertekvesztes levonasa utan 30.869 35 .951 32.552 39.473 

Amortizalt bekeriilesi erteken ertekelt 
ertekpapfrok 378.741 397.520 308.500 329.795 

Egyeb penzUgyi eszki:izi:ik lQ.l lQ.l 102 102 

PENZUGYI ESZKOZOK OSSZESEN 414.261 428.128 434.310 462.586 

Ogyfelek betetei 430.538 418.835 391.944 385.708 
Lizingki:itelezettsegek 107 107 129 129 
Egyeb penzi.igyi ki:itelezettsegek 7.327 7.327 5.450 5.450 

PENZUGYIKOTELEZETTSEGEK 
OSSZESEN 431.212 426.262 321.523 321.281 
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30. SZ. JEGYZET: PENZUGYI INSTRUMENTUMOK V ALOS ERTEKELESE (millio Ft-ban) 
[folytatas) 

b) Valos ertek meghatarozas hierarchiaja inputok szerint 

A penzi.igyi instrumentumok val6s e1tekenek hierarchiaja az alabbi m6don keri.ilt meghatarozasra: 

1. szint: aktiv piacon azonos eszkozokre es kotelezettsegekre (m6dositas nelkiili) jegyzett ar alapjan 
2. szint: az 1. szinttol eltero input informaci6k alapjan, amelyek az adott eszkozzel vagy 
kotelezettseggel kapcsolatban kozvetleniil vagy kozvetetten megfigyelhetoek 
3. szint: eszkozokre es kotelezettsegekre sz616 inputok, amelyek nem megfigyelheto piaci adatokon 
alapulnak (nem megfigyelheto inputok) A nem val6s erteken ertekelt instrumentumokhoz tartoz6 val6s 
ertekek a va16s ertek-hierarchia harmadik szintjere sorolhat6ak 

Val6s ertek meghatarozas hierarchiajat a val6s erteken ertekelt penzligyi instrumentumok eseteben a kovetkezo 
tablazat mutatja: 

2020. december 31. 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben va16s erteken 
ertekelt ertekpapirok 

Valos erteken ertekelt penziigyi eszki:izi:ik i:isszesen 

2019. december 31. 

Egyeb atfog6 eredmennyel szemben val6s erteken 
ertekeltertekpapirok 

Valos erteken ertekelt penziigyi eszki:izi:ik i:isszesen 

Osszesen 

38.574 

38.514 

Osszesen 

1. szint 

38.574 

38.514 

1. szint 

2. szint 3. szint 

2. szint 3. szint 

A val6s e11ekeles szintjei kozott nem tOrtentek mozgasok sem 2020. december 31-evel, sem pedig a 
2019. december 31-evel zar6d6 idoszakokban. 

31. SZ. JEGYZET: KIUTALASI OSSZEG ES SZABAD ESZKOZOK ALLOMANY A, VALAMINT A 
LAKASTAKAREKPENZT ARI BETETSZAMLAK ALLOMANY ANAK 
OSSZETETELE (millio Ft-ban) 

Lakossagi megtakaritasi betet es j6vairt kamatok 
J6vai11 atlami tamogatas es annak kamatai 

Lakaskolcsont kapott takarekoskod6k 
(kedvezmenyezettek) toketOrlesztesei 

Kiutalasi i:isszeg i:isszesen 
Hitelfoly6sitas 

Szabad eszki:izi:ik i:isszesen 

2020 

343.077 
95 .568 

45 .095 

483.140 
75.797 

401.943 

2019 

315.438 
86.400 

41.345 

443.183 
73 .545 

362.638 

Az OTP Lakastakarek Zrt. a kiutalasi osszeget betet visszafizetesere, a betetre j6vairt kamat, az allami tamogatas 
es annak kamatai kifizetesere, lakaskolcson nyujtasara, szi.ikseg eseten altala felvett kolcson toketorlesztesere es 
e kolcsonnek a kollektiv kamat me11ekevel meghatarozott szamitott hozamanak kifizetesere hasznalhatja fel. 

Fentiek figyelembe vetelevel a szabad eszkozok allomanya 2020. december 31-en 407.943 milli6 Ft volt 

Az ervenyben levo szerzodesek szama 452.186 db, melyek szerzodeses osszege 2.083 milliard Ft volt a merleg 
fordul6napon. Ebbol a ki nem utalhat6 szerzodesek szama 429.843 db, szerzodeses osszege 2.026 milliard Ft, a 
kiutalas alatt levo szerzodesek szama 22.343 db volt 57 milliard Ft szerzodeses osszegben. 
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32. SZ. JEGYZET: A 2020. DECEMBER 31. -EVEL ZARULT EV FOLYAMAN TORTENT 
JELENTOS ES NEM SZOKA.sos ESEMENYEK 

Az OTP Lakastakarek Z11. 2020. november 1-jetol felfiiggesztette az Athidal6 Kolcson ertekesiteset. 

33. SZ. JEGYZET: A MERLEG FORDULONAPJAT KOVETO JELENTOS ESEMENYEK 

A Magyar Nemzeti Bank 2021. januari ,,Vezetoi korlevel az fFRS 9 standard alkalmazasaban a makrogazdasagi 
informaci6k felhasznalasar61 es a hitelkockazat jelent6s novekedeset jelz6 tenyez6kr61" cimii korleveleben 
foglaltaknak val6 megfeleles a Bank varakozasai szerint nem befolyasolja jelent6sen a 2020. decemberi 31-i 
hitelezesi vesztesegekre kepzett ta11alekok szintjet. 
Az OTP Lakastakarek Zrt. -nek nines tudomasa egyeb, olyan merleg fordul6napja utan bekovetkezett lenyeges 
esemenyr61, amely befolyasolna a Tarsasag akar targyevi , akar jovobeni vagyoni- es eredmenyadatait. 
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