OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap
Tevékenységet záró beszámoló
és független könyvvizsgálói jelentés
2020. január 1.-től 2020. április 30-ig
terjedő időszakra

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap befektetőinek
Vélemény
Elvégeztük az OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap (az „Alap”) 2020. évi tevékenységet záró
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely tevékenységet záró beszámoló a 2020. április 30-i fordulónapra
készített mérlegből – melyben az eszközök összesen 1.125.602 E Ft, a tárgyévi eredmény 2.555 E Ft
veszteség –, és a 2020. január 1-től 2020. április 30-ig terjedő időszakra vonatkozó eredménykimutatásból,
valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt tevékenység záró beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap
2020. április 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel
(a „számviteli törvény”) összhangban.
A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk
„A könyvvizsgáló tevékenységet záró beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza
tartalmazza.
Függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.-től a
vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A
könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban,
valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által
kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk
az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot
nyújt véleményünkhöz.
Figyelemfelhívás
Felhívjuk a figyelmet a tevékenységet záró beszámoló kiegészítő mellékletének 2. oldalára, ahol
bemutatásra került, hogy az Alap futamideje határozott, 2015. szeptember 25-től 2020. április 30-ig
tartott. Véleményünk nem minősített ennek a kérdésnek a vonatkozásában.
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Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések
A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a
legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki tevékenységet záró beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata
során. Ezeket a kérdéseket a tevékenységet záró beszámoló egésze általunk végzett könyvvizsgálatának
összefüggésében és az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről
nem bocsátunk ki külön véleményt.
Megállapítottuk, hogy nincsenek a könyvvizsgálati jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú
könyvvizsgálati kérdések.
Egyéb információk
Az egyéb információk az Alap 2020. évi megszűnési jelentéséből és üzleti jelentéséből állnak, de nem
tartalmazzák a tevékenységet záró beszámolót és az arra vonatkozó független könyvvizsgálói
jelentésünket. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. vezetése (a „vezetés”) felelős az egyéb
információkért, továbbá az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály
vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk
„Vélemény” szakaszában a tevékenységet záró beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb
információkra.
A tevékenységet záró beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az
üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen
ellentmond-e a tevékenységet záró beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek,
vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.
A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a
számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről,
valamint az üzleti jelentés és a tevékenységet záró beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.
Véleményünk szerint az Alap 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van
az Alap 2020. évi tevékenységet záró beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival.
Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre,
ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.
A fentieken túl az Alapról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk
arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás)
az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a
tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a tevékenység záró beszámolóért
A vezetés felelős a tevékenységet záró beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a
valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állítástól mentes tevékenységet záró beszámoló elkészítése.
A tevékenységet záró beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
tevékenységet záró beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell
kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a
vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
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Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának
felügyeletéért.
A könyvvizsgáló tevékenységet záró beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a tevékenységet záró beszámoló
egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek
alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő
bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati
Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás
állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű
lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott
tevékenység záró beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon
hatályos – törvények és egyéb jogszabályok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:
• Azonosítjuk és felmérjük a tevékenységet záró beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok
kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati
bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás
fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll
felülírását.
•

Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy az Alapkezelő belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsunk.

•

Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.

•

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának
elvén alapuló tevékenységet záró beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap
vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le,
hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk
a figyelmet a tevékenységet záró beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a
közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az
Alap nem tudja a vállalkozást folytatni.

•

Értékeljük a tevékenységet záró beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve
a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a tevékenységet
záró beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
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Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapkezelő által alkalmazott
belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre
vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és
egyéb kérdéseket, amelyekről észszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint
adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat.
Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a
kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki tevékenységet záró beszámoló könyvvizsgálata során a
legjelentősebb kérdések, és ennélfogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak.
Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás
kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt
állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert
észszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a
kommunikáció közérdekű hasznai.
A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnerének a
jelentés aláírói minősülnek.

Budapest, 2020. május 8.

………………………………………………………

…………………………………………………….

Honti Péter
ügyvezető

Móri Ferencné
kamarai tag könyvvizsgáló
003356

INTERAUDITOR Kft.
1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.
Nyilvántartási szám: 000171
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OTP Real Alfa III. Tokevedett Alap
Tevekenyseget zar6 beszamo/6
2020. aprilis 30.

MNB hatarozat szama: KE-111-884/2015.

"A" MERLEG Eszkozok (aktivak)
Sorszam
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

A tetel megnevezese
A. Befektetett eszkozok
I. ERTEKPAPIROK
1. Ertekpapirok
2. :Ertekpapirok ertekelesi kiilonbozete
a) kamatokb61, osztalekokb61
b) egyeb
II. Befektetett penziigyi eszkozok
1. Hosszil lejaratu bankbetetek
B. Forgoeszkozok
I. KOVETELESEK
1. Kovetelesek
2. Kovetelesek ertekvesztese (-)
3. Kiilfoldi penztertekre sz616 kovetelesek ertekelesi
kiilonbozete
4. Forintkovetelesek ertek.elesi k.illOl!buzete
II. ERTEKPAPIROK
1. Ertekpapirok
2. :Ertekpapirok ertekelesi kiilonbozete
a) kamatokb61, osztalekokb61
b) egyeb
III. PENZESZKOZOK
1. Penzeszkozok
2. Valuta, devizabetet ertekelesi kiilonbozete
C. Aktiv idobeli elhatarolasok
1. Aktiv idobeli elhatarolasok
2. Aktiv idobeli elhatarolasok ertekvesztese (-)
D. Szarmaztatott ilgyletek ertekelesi killonbozete
ESZKOZOK OSSZESEN

2019.12.31.
eFt
0
0
0
0
0
0
0
0
1139 703
0
0
0

2020.04.30.
eFt
0
0
0
0
0
0
0
0
1125 602
0
0
0

0

0

0
677 726
669 658
8 068
13 651
-5 583
461 977
461 958
19
0
0
0
-2 676
1137 027

·o
0
0
0
0
0
1 125 602
1 125 602
0
0
0
0
0
1125 602

Budapest, 2020. majus. 4.

O~atl~etOsi

Alapkezel"

O TP lngatlan
Befektetesi Alapkezelo Zrt
1026 Budapest. Riad6 u. i -3

rt.

MNB hatarozat szama: KE-111-884/2015.

"A" MERLEG Forrasok (passzivak)
Sorszam
28
29

A tetel megnevezese
E. Sajat tOke
I. INDULO TOKE

30

1. Kibocsatott befektetesi jegyek neverteke

31

2. Visszavasarolt befektetesi jegyek neverteke (-)

32

II. TOKEVALTOZAS (Tokenovekmeny)

33

1. Visszavasarolt befektetesi jegyek bevonasi ertekkiilonbozete

34

2. Ertekelesi kiilonbozet tartaleka

35

3. Elozo ev(ek) eredmenye

36

4. Dzleti ev eredmenve

37

F. Celtartalekok

38

G. Kotelezettsegek

39

I. HOSSzU LEJAAATU KOTELEZETTSEGEK

40

42

II. ROVID LEJAAATU KOTELEZETTSEGEK
III. KULF.PENZERTEKRE SZOLO KOT.ERTEKELESI
KULONBOZET
H. Passziv idobeli elhat:irolasok

43

FORRASOK OSSZESEN

. 41

2019.12.31
eFt
1131874

2020.04.30.
eFt
1123 908

1 123 520

1 123 520

1 123 520

1123 520

0

0

8 354

388

0

0

5 411

0

19 623
-16 680

2 943
-2 555

0
4 952

0
1694

0

0

4 952

1 694

0

0

201

0

1137 027

1125 602

Budapest, 2020. majus 4.

OTP lngatlan
Befektetesi Alapkezelo Zrt.
1026 Budapest, Riad6 u. 1-3.

MNB hatarozat szama: KE-111-884/2015.

"A" EREDMENYKThIUTAT A.s

Sorszam
1
2

A tetel megnevezese

6

I. Penziigyi muveletek bevetelei
II. Penziigyi muveletek rafordftasai
III. Egyeb bevetelek
IV. Mukodcsi koltscgck
V. Egyeb raforditasok
VI. Fizetett, fizetendo hozamok

7

VII. Targyevi eredmeny

3
4
5

2019.01.01.2019.12.31.
eFt
39 685

2020.01.01.2020.04.30.
eFt
40 118

35 676

35 795

0
20 140

0
6 701

549

177

0

0

-16 680

-2 555

Budapest, 2020. majus. 4.
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OTP REAL ALFA III. TOKEVEDETT ALAP
KIEGESZITO MELLEKLET A 2020. APRILIS 30-I TEVEKENYSEGET ZAR6
BESZAMOLOHOZ

I.

ALTALANos R:Esz

1. Az Alap bemutatasa

Az Alap neve:
Az Alap r6vid neve:

OTP Real Alfa III. Tokevedett Alap
OTP Real Alfa III. Alap

Az Alap tipusa, fajtaja:

Az Alap Magyarorszagon nyilvanos forgalomba hozatal utjan
letrehozott, zartvegii szarmaztatott befektetesi alap

Az Alap iizleti eve:

megegyez1k a naptari evvel

Az AlapkezelO neve:

Az Alapkezel6 szekhelye:
Az Alapkezel6 cegjegyzekszama:

OTP Ingatlan Befektetesi AlapkezelO Zrt.
1026 Budapest, Riad6 u. 1-3.
01-10-044185

A Letetkezelo cegneve:

OTP Bank Nyrt.

A Letetkezel6 szekhelye:
A Letetkezel6 cegjegyzekszama:

1051 Budapest, Nadoru. 16.
01-10-041585

F orgalmaz6:

OTP Bank N yrt.

Forgalmaz6 szekhelye:
Forgalmaz6 cegjegyzekszama
Forgalmaz6 i.igyn6ke:

1051 Budapest, Nador u. 16.
01-10-041585
OTP Bank Nyrt. Fi6khal6zata

Konyvvizsgal6
K6nyvvizsgal6 szekhelye:
K6nyvvizsgal6 cegjegyzekszama:

INTERAUDITOR KFT.
1074 Budapest, V6r6smartyu. 16.-18. A. ep. Fsz. 1/F
01-09-063211

Konyvvizsgalatert felel6s
konyvvizsga.16 neve:

Mori F erencne

MKVK nyilvantartasi szama:

003356

Az Alap 2020. evi tevekenysegzar6 beszamol6janak es megsziinesi jelentesenek 27% AF A-val n6velt
brutt6 k6nyvvizsgalati dija 1.603 eFt, amely 6sszeg teljes egeszeven az OTP Ingatlan Befektetesi
Alapkezel6 Zrt.-t terheli.

Feliigyeleti nyilvantartasba vetel szama, kelte:
Lajstromszam:
1112-379
Feli.igyeleti hatarozat szama:
KE-III-884/2015.
Feli.igyeleti hatarozat kelte:
2015.09.24.
Az Alap futamideje:

Az Alap futamideje hatarozott, 2015.09.25. - 2020.04.30.

Befektetesi jegyek el6allitasa:

A befektetesi jegyek neverteke 10.000 Ft, azaz Tizezer
forint. A befektetesi jegyek nevresz616ak es dematerializalt
formaban kerillnek el6allitasra, igy fizikai kikeresilkre nines
lehet6seg.
HU0000715206

ISIN-k6d
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Befektetesi jegyek szabalyozott
piacra torteno bevezetese:
Elso kereskedesi nap:
BET hatarozat szama:

Az Alap befektetesi jegyei 2015 .10.26-an bevezetesre keriiltek
a Budapesti Ertektozsdere.
2015.10.26.
427/2015.

Honlap:

https://www .otpingatlanalap.hu

A portfolio lehetseges elemei, a toke megovasara tett igeret:
Az Alap celja, hogy a befektetoknek tokevedelem mellett lehetoseget nylijtson arra, hogy a
fizetesi igeret reszet kepezo teljesitmenyreszesedesnek megfeleloen reszesedjenek a vilag
ingatlanpiacainak jovedelmebol, illetve erteknovekedesebol. Az Alapkezelo az Alap
mindenkori sajat tokejenek jelentos hanyadat tervezi kamatoz6 befektetesi eszkozokbe, igy
peldaul az OTP Bank Nyrt.-nel elhelyezett bankbetetekbe, hitelviszonyt megtestesito
eszkozokbe, rep6 ligyletekbe es a kamatkockazat kezdesere szolgal6 szarmaztatott
eszkozokbe fektetni . A mogottes konstrukci6 teljesitmenyetol fiiggo teljesitmenyreszesedes,
tozsden jegyzett, aktiv ingatlantarsasagok reszvenyeibe fekteto alapok befektetesi jegyeibol
all6 portfoli6n keresztiil erheto el.
Toke meg6vasara vonatkoz6 igeret merteke: 100%
Toke meg6vasara vonatkoz6 igeret osszege: 1 123 520 eFt
A befektetesi jegy tulajdonosok az Alap futamidejenek lejarata miatti megsziinesekor - a
Kezelesi Szabalyzat 50. pontban foglaltaknak megfelel6en - reszesednek az Alap feloszthat6
vagyonab61.

Az Alap kepviseletere jogosult, az eves beszamolot alairo szemelyek

Dr. Toth Nandor
OTP Ingatlan Befektetesi Alapkezelo Zrt, Vezerigazgat6
Lakcime: 2040 Budaors, Szalonka utca 6.
Anda.Arpad
OTP Ingatlan Befektetesi Alapkezelo Zrt. Hattermiiveleti Igazgat6
Lakcime: 1044 Budapest, An6d utca 32.
A konyvviteli szolgaltatasok korebe tartozo feladatok ellatasaval megbizott szemely:
Tuboly Zoltan (Budapest) az OTP Bank Nyrt. Szamviteli es Penziigyi lgazgat6saganak
ilgyvezeto igazgat6ja
PM nyilvantartasi szam: 177289
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2. A szamviteli politika

fo vonasai

2.1. Konyvvezetesi es beszamolasi kotelezettseg
Az Alap szamviteli rendszeret a szamvitelr61 sz616 2000. evi C. tOrveny (,,Szamviteli
tOrveny"), valamint a befektetesi alapok eves beszamol6 keszitesi es konyvvezetesi
kotelezettsegenek sajatossagair61 sz616 215/2000.
(XII.
11.) kormanyrendelet
(,,Kormanyrendelet") el6irasai alapjan alakitottuk ki.
Az Alap konyveit, nyilvantartasait a kett6s konyvviteli rendszerre vonatkoz6 el6irasok szerint
vezetjiik. Az adatrogzites es a nyilvantartasok vezetese soran biztositjuk az eszkozokben,
illetve forrasokban bekovetkezett valtozasok mereset es osszesiteset, tovabba biztositjuk
az eves beszamol6 keszitesi kotelezettseg teljesitesehez sziikseges informaci6kat.
Az Alap iizleti eve 2020.01.01-t612020.04.30-ig tartott.
A merleg fordul6napja: 2020. aprilis 30.
A merlegkeszites id6pontja: 2020. majus 4.
Az Alap a kollektiv befektetesi formakr61 es kezel6ikr61, valamint egyes penziigyi targyli
torvenyek m6dositasar61 sz616 2014. evi XVI. tOrveny (,,Kbftv") 131. § (1) es (2) bekezdesevel
osszhangban eves jelentest keszit, mely tajekoztatasi kotelezettseget a t6kepiacokr61 sz616
2001. evi CXX. tOrveny (,,Tpt.") V. fejezeteben foglaltaknak megfelel6en teljesiti, figyelembe
veve a 2015/2365 rendelet rendelkezeseit is.
A nyilvanosan forgalomba hozott ertekpapirokkal kapcsolatos tajekoztatasi kotelezettseg
reszletes szabalyair61 sz616 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (,,PM rendelet") ertelmeben, a
Magyarorszagi szekhely(i kibocsat6 az eves jelentest a Szamviteli tOrveny el6irasaival
osszhangban kesziti el, mely eves jelentes all a kibocsat6 legf6bb szerve altal elfogadott eves
beszamol6b61, a vezet6segi jelentesb61, a filggetlen konyvvizsgal6i jelentesb61 es a kibocsat6
nyilatkozatab61.

2.2. :Ertekelesi modszerek
Az Alap eszkozeit es kotelezettsegeit a mindenkori kezelesi szabalyzatban foglalt ertekelesi
szaba.Iyok szerint ertekeljiik.

Even tuli lejaratra lekotott betet: a merlegben a befektetett eszkozok kozott,
bekeriilesi erteken keriil kimutatasra.
Kovetelesek: bekeriilesi erteken, illetve annak ertekvesztessel csokkentett, visszairassal
novelt osszegeben keriilnek kimutatasra.
:Ertekpapirok: a merleg fordul6napjan ervenyes piaci erteken keriilnek a merlegbe, kiiIOn
soron feltiintetve ezen eszkozok beszerzesi erteket es az - ertekeles napjara meghatarozott
piaci ertek es a beszerzesi ertek kiilonbozeteb61 ad6d6 - ertekelesi kiilonbozet osszeget.
Az ertekelesi kiilOnbozet megbontasra keriil kamatokb61, osztalekokb61, valamint egyeb piaci
ertekiteletb61 ad6d6 ertekelesi kiilOnbozetre.
Az Alap portfoli6jaban szerepl6 ertekpapir keszlet elszamolasanal, ertekelesenel a FIFO
m6dszert alkalmazzuk.
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Penzeszkozok: latra sz616 betetben vagy even beliili lejaratra lekotott betetben tartott
likvid eszkozok erteket mutatjuk ki, a banki szamlakivonatokkal egyezo erteken.
Aktiv idobeli elhatarolasok: bekeriilesi erteken, illetve a szamviteli torveny szerinti
min6sitese alapjan elszamolt ertekvesztessel csokkentett, visszairassal novelt osszegeben
kertilnek kimutatasra. Aktiv idobeli elhatarolasok utan elszamolt ertekvesztes a merlegben
kUlon soron negativ el6jelleljelenik meg.
Szarmazekos iigyletek: az iigyletek fordu16napi piaci erteket szamoljuk el az eszkozok
kozott, az ertekelesi kiilonbozet tartalekaval szemben. Az ertekelesi kiilonbozetet az iigylet
zarasakor az ertekelesi kiilonbozet tartalekaval szemben sziintetjiik meg, az iigylet
eredmenyenek egyidejii elszamolasa mellett. A fizetett opci6s dijat penzilgyi miiveletek
raforditasakent szamoljuk el, az id6beli elhatarolas lehet6segevel nem elilnk.
Kotelezettsegek: konyv szerinti erteken mutatjuk ki a merlegben.
Passziv idobeli elhatarolasok: konyv szerinti erteken mutatjuk ki a merlegben.
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II. SPECIALIS RESZ
1. MERLEGHEZ KAPCSOLODO KIEGESZITESEK
1.1. Befektetett penziigyi eszkozok
Az Alap sem 2019.12.31 -en, sem 2020.04.30-an nem rendelkezett even rul lek6t6tt bankbetettcl.

1.2. Kovetelesek
Az Alap sem 2019 .12.31-en, sem 2020.04.30-an nem rendelkezett kovetelessel.

1.3. Ertekpapirok
1.3.1. 2019.12.31-en a merleg fordul6napjan az Alap az alabbi ertekpapirokkal rendelkezett:

TiPUS

adatok ezer forintban
!NEvERTEK IBESZ~RZESI IKAM~T I DEVI~A I PIA<;I I !'IA<;I E~T~KE~ESI
!
!
AR
! HATAS i HATAS i HATAS I ERTEK 1 KULONBOZET

I

J e~~!~g!~Y.~!~~=------·---·------OTP JZB

I

~~~~~01 ·-·········-++- -

60 000

'

I

-·, .·----··-

62 0571

200000/ · -268742
-Fi20NF02- -·· 400-0cn
40 1
·--·------·-···-···-···-·······--··········-··--·······--····--···---.l.......-....-......-·--··········-·····-······--·-

j_

----,------·--·--·,···-·······-·····-----·-·--···,··········-···········--·--··························-·································--··················-···-···--··········----·1

217
0 i
-462
61 812
-245
11 846·-····-···--·-·o--·-·········-····· · ·_···4·· · · ·6
· · ·4
······5······+··-······· -····· · · · · · ·2
······1
· · ·5· · ··--9··4·· ·3
········-·····--···-·-·················-·····················1
······-2····0
--·-1·--··
256

o

-31

40 342

s:~¥1~·!>~~~~0:. !!:.~!<_£_·-··--r·····----- 2······3·· ·0-r;.I1

Kotveny

J~.~!J~gy______J

,__~m16~~fy°f~=--OSSZESEN

I

99 450

100 000

I

I!

0 Ii

.

·---r·
230

J

······---1-0···-0
········2·· 30

---'--·-·-··--L.._···-

250

oooT- -

649 450 i

225

···--···-···--·-···-··-·--~-·-·--··-·~-···-··-·····-·----·-~·----·-·-··-···-··-··-···-·-····-···-··················-·-····-·-·-············-------t

-- 2·5-3742r·---r--332-r-----·--·0-··r-- =675T·- -669 658 !

13 651

I

0I

-5 583 I

I

--··-········--·-·········-················--······-············--····--t

259 399 r ____ _

677 726 !

657

8 068

Az Alap portfoli6ja nem tartalmaz ertekpapirokat 2020. aprilis 30. napjan.

t.3.3. :Ertekpapir-fmanszirozasi es a teljeshozam-csereiigyletek bemutatasa
Az Alapnal a targyidoszakban sem ertekpapir-finanszirozasi iigyletek, sem teljeshozamcsereiigyletek nem fordultak el6.
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1.4. Penzeszkozok
A penzeszkozok merlegsor a rovid lejarahl bankbetet es a foly6szamla egyenleget es ertekelesi
kiil6nb6zetet tartalmazza.
adatok ezer forintban
Bankszamla egyenlege

v ulutu, dcvizubctct crtckelesi kiilonbozete
Osszesen:

2019.12.31.

2020.04.30.

461 958

1 125 602

19

0

461977

1125 602

1.5. Aktiv idobeli elhatarolas
Az Alaprnil scm 2019.12.31-cn, scm 2020.04.30-{m ncm kcriilt sor uktiv id6bcli clhuturolus
konyvelesre.

1.6. Szarmazekos iigylet bemutatasa
1.6.1. Szarmazekos iigylet ertekelesi kiilonbozete
A szarmazekos iigyletek ertekelesi kiilonbozete 2019. evben ket hatarid6s iigylet piaci
erteket tartalmazta. Az. Alap 2020. aprilis 30-an nem rendelkezett nyitott hatarid6s
iigylettel, az opci6s iigylet 2020. aprilis 24-en lejart.
adatok ezer forintban

Ertekelesi kiilonbozet

2019.12.31.

2020.04.30.

0

0

Hatarid6s iigyletek ertekelesi kiilonbozete

2 676

0

Osszesen:

2 676

0

Opci6s iigyletek ertekelesi kiilonbozete
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1.7. Sajat toke
1.7.1. Indul6 toke
Az indul6 toke a forgalomban lev6 befektetesi jegyek neverteket tartalmazza. Az Alap
indulasakor 112.352 db 10.000 Ft nevertekii befektetesi jegy keriilt jegyzesre. Az alap
zartvegii, a futamid6 alatt a befektetesi jegyek nem valthat6k vissza, illetve uj befektetesi
jegyek nem keriilnek kibocsatasra.
adatok ezer Ft-ban

- -

2019.
2019. evi Ertekelesi
Visszadecember
eredmeny kiilonbOzet
valtas/
31-ei
atvezetese elszamolasa kibocsatas
egyenleg
Sajat toke
Indulotoke

2020.
aprilis
30-i
egyenleg

Targyevi
eredmeny

1131 874
1123 520

0
0

-5 411
0

0
0

-2 555 1123 908
0 1123 520

1 123 520

0

0

0

0 1 123 520

0

0

0

0

0

0

8 354

0

-5 411

0

-2 555

388

0

0

0

0

0

0

Eladott befektetesi
jegyek ertekkiil6nb6zete

0

0

0

0

0

0

Ertekelesi kiilonbozet
tartaleka
Elozo ev(ek) eredmenye
-Ozleti ev eredmenve

5 411
19 623
-16 680

0
-16 680
16 680

-5 411
0
0

0
0
0

0
0
-2 555

0
2 943
-2 555

Kibocsatott befektetesi
jegyek neverteke
Visszavasarolt
befektetesi jegyek
neverteke ( -)
Tokevaltozas
(Tokenovekmeny)
Visszavasarolt
befektetesi jegyek
bevonasi
ertekkiilonbozete

1.7.2. Tokevaltozas
1.7.2.1. Tokevaltozas ertekelesi kiilonbozet miatt

ERTEKELESIKULONBOZET

adatok ezer forintban
2019.12.31.
2020.04.30.

Opci6 ertekeles

0

0

···························································-······· ··-··-···--·-···-···-·········-···················································-····-·····-i···································-··-·····························

Ertekpapir miatti ertekeles

8

068

..................-................................................ ,__ ...........................-·--·················································-····-········-······-···•·······-·-······-···································--····················•·····-·

Hataridos iigyletek miatti ertekeles
Penzeszkozok miatti ertekeles
Osszesen:

0
···············--···-·-··--

-2 676

0

19

0

5 411

0
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1.7.2.2. Tokevaltozas az iizleti ev eredmenye miatt
Az iizleti ev eredmenyet tartalmazza, amely 2019-ben 16 680 ezer forint veszteseg, 2020.
aprilis 30.-an 2 555 ezer forint veszteseg.

1.8. Celtartaiek
Az Alapnal sem targyevben, sem el6z6 evben nem keriilt sor celtartalek elszamolasra.

1.9. Kotelezettsegek
Az Alapnak hoss:zU lejaratU kotelezettsege nines.
A rovid lejaratU kotelezettsegek merlegsor az alapkezelesi es feliigyeleti dijat, valamint a
kiil6nad6 6sszeget tartalmazza.

......

··················-···~---··-········-

Alapkezelesi dij
Kiil6nad6
............................................-

................................_

..........................................................................-........_

Feliigyeleti dij

adatok ezer forintban
2019.12.31.
2020.04.30 .
..................................................... ·····-

····----..·-··-·······-····· ;.............

4 952

1 616

0

46

0

32

4 952

1694

···········-···-···-········-+······················-············································;···············-······························-·························!

Osszesen

1.10. Passziv idobeli elhatarolasok
Passziv id6beli elhatarolaskent mutatjuk ki az ev utols6 negyedevere fizetend6 feltigyeleti dijat
es a kiilonad6t, melyet a kovetkez6 evben kell penziigyileg teljesiteni.
adatok ezer forintban
2019.12.31. i 2020.04.30.
Kiil6nad6

13

Osszesen

0

71

0

201

0

9

------- -
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2. Eredmenykimutatashoz kapcsol6d6 kiegeszitesek
2.1. Az Alap bevetelei
adatok ezer forintban
12020.oi.ot.EbboI
2019.ot.oi.- I EbboI
2019.12.31. 1penzii.~ileg J 2020.04.30. penziigyileg
Osszes
realizalt
Osszes
realizalt
bevetel
bevetel
bevetel
bevetel
Penzilgyi miiveletek bevetele
osszesen

,.,,,,
..;,.,,

---,,-~

40118

39 685

40118

2.2. Az Alap koltsegei, raforditasai
adatok ezer forintban
J 2019.01.01.- I
Ebbol
/ 2020.01.01.Ebbol
I 2019.12.31. I penziigyileg I 2020.04.30. penziigyileg
I Osszes I realizalt I Osszes I realizalt
I koltseg, I koltsegek, J koltseg, 1 koltsegek,
raforditasok
'""'1I raforditas
. . . . . ,_._,,. . . . . ;I raforditasok
""""""""""""'1 raforditas
. . . . . ,____, , . . _. . .---· --.
.·-·--·-·----·"""'-'""""'""'""""'

I
I

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . ,,,_,_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. ,__, ,. . . . . . . . . . . . . .

Penzilgyi miiveletek raforditasa

I

OSSZeSeil
I
...................................................................................................................................................................- ............................ 1.................

Hataridos ugyletek

Ert~l~~i~~~l~r~f;!-~-~~~1~-~6g~-- ·1
P~Y~?'.'.l~!fc:>.!Y.~. Y~~?'.!~~~g ·-----------L-

35 676

!Ii.

35 676 !

...................................;

1~7]

35 795

......................,_,__,_,,_______,_-1--------·--"--"""'

0 I

35-529-j

35 795

01
3s s

I

23 373 I

23 378

--12·40·0!--- ----ii4oo

................................,_,_,___ ·-·-··-·-t------···- ·····-···-·-···-···-·-·······

141
11 1
11
"4i9
1 . ··--·--"i77l"""""- "i31
54-9J
41"9 · ------------1·1·1·1--------------T31··
M~~~~~~T~~!!.~~g~~:~-.~~~~~~~~=::r·-------20-1 t. . . . .-.. . . . . . . -.. .-.. . . .-..-.. 1.-..s
.. . . i.. . 1
. .·.1
. . .-. .
6. . . . .1. . .0.. . .1. . . . tt==--.:-.-.=-.:-5··-053

Egyeb raforditas
I
" K:ili6~~a6 - -------------------------r-

549 1

... .

............... - .......-..-.............
1

Alapkezeloi dij _ ·--19
14 694 i
6
4 896
FeliigY..~1.~!~ . .d~j _______ _ _____ ____ j ____ __ _ ?.~~ !. . . . . .. . . .._._.___ ?._1._~j ______ }_?._5._____________J}.
Bankkoltseg
176
176
1
64
64
..........................................................................- ..............-.;..................................
············~ ······-·-·-····-·-···-··-·--··---·-r-----······-Kozzeteteli dij
34
34 I
oI
o

3. Egyeb kiegeszitesek
Az Alap a targyev soran nem vett fel hitelt, nem vallalt kezesseget, nem kapott garanciat,
tovabba nem adott, illetve nem kapott 6vadekot, fedezetet.
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Az Alapnak:jovobeni kotelezettsege nines.
Az Alap kezelesi szabalyzata szerint meghirdetett lejarata 2020. aprilis 30.
Az Alap targyevi eredmenyenek felhasznalasa az Alap kezelesi szabalyzataban leirtak: alapjan
tortenik.
K6lcs6nbe adott, illetve k6lcs6nbe vett ertekpapirok nincsenek az Alapnal. Masodlagos
ertekpapirokkal nem rendelkezik az Alap.
6vadeki rep6ba adott, illetve rep6ba vett ertekpapirok nincsenek az Alapnal.

4. Vagyoni es penziigyi helyzet ertekelese
Mutato

Szamitas modja

Tokestruktfua (I.)

Sajat toke I Forrasok

IForg6eszk6z6k I Rovid

Likviditas

. . .... . . .... . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Vagyonaranyos
j ovedelmezoseg

- _J)~j~~~t.:Y._~_2t.~!~~-<?.t.t.~~g~~ .
l Eredmeny I Sajat toke

2019.12.31.

2020.04.30.

99,55%
I

23

015,00~

1

-1,47%

99,85%

/6 513,10%
-0,23%

!
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5. Cash-flow kimutatas
adatok ezer forintban

r--------r-------------------------------------------------------------------------------------------------------r-;~-~-~-.~-~-:;-;.--r-;~;~-.~~~~~:----1
~--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------------------------!

I
-21 707 I
-12 8841
I valtozas (Mfikodesi cash-flow, 1-13. sorok)
I
I
I'
~--------t----------,------,----.-------------~---------------------------------------------------------------------------1--------------------------1---------------------------I
i Targyev1 eredmeny (+-) (kapott hozamok 19. sor
I
_
i
_
1
1
43 278 :
21 417 I
•
• ,ne
1
'lkii'I)
,:
,
,
I
I
I
I -I
i 2. i Elszamolt amortizaci6 (+)
i
-i
-I
Il---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------+-------------------------------I
3. I Elszamolt ertekvesztes es visszairas (+-)
i
-i
-i
I 4. I Elszamolt ertekelesi kiil6nb6zet (+-)
I
15 641 I
-8 067 I
I I ! Szokasos tevekenysegbol szarmazo penzeszkoz

I ·

~--------l----------------------------------- ------------------ --------------------------------------------------------- ---+- ----- -----------------------+-------------------------------1

r:s~-T

___

c611~rt~i6kf6P-~6~--6~--r~ih;~~~i1~~-w-16~t;-5~~1~-c+~y-------r--------------------------=r--------------------------=-1

r--6:--r----1~g~11~~-b~f~kt~t6-~-~k--6rt6k-~~-it~~-6~~k-~~~<l~6~y~--c+=)--T-------------------------~T---------------------------=-1

1--------1-------,-----,-----------;--------------------;---------;-----,--------;--;---;------------------;----;----,----------1------------------------------1-------------------------------1
I . I
Erte~papir befektetesek ertekes1tesenek, bevaltasanak I
1
1
7
25 328
11 992
L------1-~~-~~gi-~QY~--(~:)__________________________________________________________________________________
l _______________________________J

J ____________________

l___~_:J______~~f~k~~!-~!!__~~~k9-~-~~--~!J_9-~~Q~~!!~~-~~-~-{±J__________________J____
-l______________________:_J
L_2-:J______~-~~g§_~~~~-~~.<?_~-~~g~-~~~~--c±~t_______________________________________________l_____________-:_12_l_~§j___~------------~--Q~LI

Il----------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------+-----------------------------10. i Rovid lejaratu kotelezettsegek allomanyvaltozasa ( +-) I
-i
-3 259 j
l 11 I Hosszli lejaratU kotelezettsegek allomanyvaltozasa (+- j
_
I
1

J

_

I

IL________. l.1
'\_______________________________________________________________________________________________________________1' ___________________________1' ______________________________ _

I 12. I Aktiv id6beli elhatarolasok valtozasa (+-)
I
-I
-1
I1---------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t---------------------------1--------------------------------1
13. I Passziv id6beli elhatarolasok allomanyvaltozasa (+) I
-12 I
-200
1---------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------f----------------------------1

I

I II I Befektetesi tevekenysegbol szarmazo penzeszkoz- I
457 6321
676 5281!
If--------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------+------------------------------• i valtozas (Befektetesi cash flow, 14-19 sorok)
!
i

I1----------t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------t----------------------1---------------------------l
14. I Ingatlanok beszerzese (-)
I
-I
-·
Ir--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------r-------------------------------1
15. I Ingatlanok eladasa (+)
I
-I
-I
Ir--------7------,----------------------------------------------------------------------------------------------------------7-------------------------------r-------------------------------1
16. I Befolyt berleti dijak (+)
I
-I
-I
i 17. i

i

Ertekpapirok beszerzese (-)

-1 157 943 i

01

r--i-S:T_____Ert6kp~p-i~~k-~T;<li~-~:-b-~~-iit-i~--(+)---------------------------------------i----------1--58s-978r----------65~T666-!

r---------r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------r--------------------------------r-------------------------------1

Ir--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------1--------------------------------1
19. I Kapott hozamok (+)
I
26 598 I
18 862 I
! III

I

I

Penziigyi mfiveletekbol szarmazo penzeszkoz-

•1valtozas (Finanszirozasi cash flow, 20-26 sorok)

I
I

0I

I

0I

I

[?:Q]::::}~~I~~!~!~~G~gi~~~:9-~~!!~~:f±i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::r::::::::=:::~~::===:~r:::::::::::=::::::::::::]
L~-!d-----~~K~k!~!~~U_~gxk!~-9-~-~!!~~--~!?-~-~-~~P_9-~_!_~PEQ!!_{~2________ j______________________:_~----------------------------=-l

if--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------+------------------------------1
22. i Befektetesi jegy visszavasarlasa (-)
i
-i
-i
If--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------+-------------------------------I
23. i Befektetesi jegyek utan fizetett hozamok (-)
i
-i
-i

I 24. I Hitel illetve k6lcs6n felvetele (+)
I
-I
-I
[}~J::::::!iE~!~I!!~!Y:~I~!~~:~~:!~:~!~~~~:~~:~:lI::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::~r::::::::::::::::::::::::::~]
Il---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------1--------------------------------1
26. I Hitel illetve k6lcs6n utan fizetett kamat (-)
I
-I
-I
L!Y~J _
____!?_~!!_~~~~~~-~~~-!~!!_~~~-~-~--(!±!~-~-~-~-~~--~~E~~)__{~:1___________

J ______________~~-~-2}§__l______________~§-~--~~:'!_!

If--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------1--------------------------------1
I Nyit6 penzeszkoz
I
26 033 I
461 958 I
I I Zaro penzeszkoz
I
461 958 I
1 125 602 i
4is-92sT_____________66i644-!
r-------1------v~ii~~-~;-----------------------------------------------------------------------------------------T------------

'----------'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'--------------------------------'--------------------------------!
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6. PORTFOLIO JELENTES ERTEKPAPIRALAPRA
6.1. Alapadatok:
,...............................................................................,_.____········--·--- .....................

_.

............................................................................................................ - ..............

. ..!:':15S.t!2:1P.S.?'..~.~: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .....
Alapkezelo neve:
·······················-···-···--···---·-·····---·--·-···--·--·-·····-·-···-···-

....................... i ......

Letetkezelo neve:

........................................ .....

1112-379

OTP Ingatlan Befektetesi
.
~!?P~~~~!.~-~!!~ .
OTP Bank Nyrt .

................................................................................................................... .. .... ... ............................................ ................ ........................................ .................... O(....................... ............................ ;

l. . .~g$. S..?'.~!P.i!~.S.. .!~P.~S.'.!:........ . . . . . . . . . . .. . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . .. I ..1.1:':1P. ~. ~f.<?~Y<:.t.:IP.. . ~4.'.!!9~
!. . I~gY1.1:1:1P.(D: ........... .................. . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .~9~9:. . 4P..rt!!s.~9: . . .. ..
Netto eszkoz.~:..11..~~-ff!1:...... .

!

-·+

. . :§gY..J~g~~j~!§. 1':{:§~:._____ . ... . ... . . .... . L..... .
Darabszam:

;

'
.......................................~·-··-·-

. ~~Y.~!.!.~~-Cf.!2:. . . __. . . . . . . . . . .

. . .J. . . . . . . ... . . . ... . . . .

1 123 909 475 Ft
10 003,466560 Ft/db
112.352
......................................,,, _____ !
1.123.520.000

6.2. A targynapi netto eszkozertek meghatarozasa:

I.
1/1.
I/2.
112.1.
112.2.
112.3.
112.4.
112.5.
112.6.

I/3.
1/4.
II.
II/1.
II/2.
1112.1.

II/3.
II/4
II/5

KOTELETETTSEGEK
Hitelallomany
Egyeb kotelezettsegek
Alapkeze/5 dij miatt
Bankkoltseg
Felugyeleti dij
Szarmaztatott ugylet
KUlonad6
Egyeb kotelezettsegek
Celtartalekok
Passziv idobeli elhatarolasok
KOVETELESEK
Foly6szamla, keszpenz
Egyeb koveteles
Szarmaztatott ugylet
Lekotott betetek
Ertekpapirok
Aktiv idobeli elhatarolasok

OSSZEG/ERTEK Ft
1712485
0
1 712 485
1 614 301
20184
32 000
0
46 000
0

0
0
1125 621 960
1 125 621 960
0
0

0
0
0

%
0,15
0,00
0,15
0,14
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
100,15
100,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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6.3. A portfolio jelentes es a merleg egyes adatai elteresenek magyarazata
A 2020. aprilis 30-an ervenyes nett6 eszkozertek es 2020.04.30. fordul6napra vonatkoz6 merleg
adatok elteresenek oka a nett6 eszkozertek szamitas technikajab61 ad6dik. Az ev utols6 ervenyes
nett6 eszkozerteke 2020. majus 4-en kesziil a 2020. aprilis 30-ai adatok alapjan.
Ezzel szemben a merleg tartalmaz minden olyan gazdasagi esemenyt, amely 2020. evre vonatkozott
es a merlegkesziteseig tudomasunkra jutott.
A fizetesi dijkotelezettsegek a merlegben, a pontos dijfizetesi kotelezettsegeket tartalmazzak
(eszkozertek negyedevi adatai alapjan szamitott atlag koltseg), mig az eszkozertek szamitas soran
napi koltsegszamitas tortenik, forintra pontosan.
Budapest, 2020. majus 4.

OTP Ingatlan Befektetesi Alapkeze "

OTP lngatlan
Befektetesi Alapkezelo Zrt.
1026 Budapest. Riad6 u. 1-3.
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