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FÜGGETLgN KÖNYVVIZSGÁLÓ.! JELENTÉS 

Az OTP lngatlanbdcktctési Alap tulajdonosainak 

Az éves beszámoló ról készült jelentés 

Elvégeztük az OTP Ingatlanbefektetésí Alap (az "Alap") mellékelt 2011. évi éves 

beszámolójának a könyvvÍ7.sgálatát, amely éves beszámoló a 20 I L december 31-j 

fOl'dulónapra elkészített mérJcgből melyben llZ eszközök és források egyező végösszegc 

58.868.716 eFt, a mérleg szednti eredmény 142.763 eFl nyereség "', és az ezen időponttal 


végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint 11 számvitel i politika meghatározó 

elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő melJékletből áll. 


Az AlapkezelrJ vezelésénekfelelőssége az éves beszámoláért 

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő ZrL ("Alapkezelő") vezetése felelős az éves 

beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános 

számviteli elvekkeJ ősszhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az 

olyan belső kontroJJokél1, amelyeket Hz Alapkezclő vezetése szükségesnek tart ahhoz, hogy 

lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából ered/) lényeges hibás állításoktól mentes éves 

beszámoló elkészítése. 


A könyvvizsgáló felelőssége 

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. 

Könyvvizsgálatunkat fi magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra 

vonatkoz,ó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján h!\itottuk 

végre. Ezek a standardok megkövcteJík, hogy megfeleljünk bizonyos etikai 

követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy tcrvez2ük meg és végezzük el, 

hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-c a lényeges 

hibás állításoktól. 


A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és 

közzétételekről. A kiválasztott e\járások, beleéltve az éves beszámoló akár esalásból, akár 

hibából eredő, lényeges hibás állításai koekázatának felmérését is, a könyvvizsgáló 

megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló 

Alapkezclő általi elkészítése és valós bemutatása szempontiából releváns belső kontrollt azért 

mérlegeli, hogy olyan kőnyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott 
körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Alap belső kontrolljának 
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja 
továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfe!előségének és a vezetés által készített 
számviteli becslések ésszerűségénck, valamint az éves besz.Ílmoló átfogó prezentálásának 
értékelését is. Meggyő7.ődésiink, hogy a megszcrzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 
megfelelő alapot ny(tit könyvvi71igálóí záradékunk (véleményünk) ltIcgadásához. 
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:tcíradék (vélemény) 

A könyvvizsgálat során az OTP Ingallanbefektetési Alap éves besZ<imolóját, annak részeit és 
tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati 
standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alaJ(ián clegendö és megfclelö 
biz.onyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót II számviteli törvényben foglaltak és 
az áJtalúnos számvitoli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves bes.dimoló az 
OTP Ingatlanbefektetési Alap 20 II. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügy; és jövedelmi 
helyzetéröl megbízható és valós képet ad. 

Figyelem/elhívás 

Felhivjuk a ügyeimet a kiegészitő melléklet 7. pontjára, amelyben többek között bemutatásra 
kerlilnek az Alap jövöben l11üködésére ható külső körlllményck, jövőbeni kilút<Ísok, továbbá 
az a tény, hogy az OTP Bank NyIt., mint az Alapkezelő tulajdonosa, az Alapkezclő felé 
nyilatkozatott tett al'm vonatkozóan, hogy al OTP Csoport il felelős vállalatvezetés és a 
gazdasági racionalitús keretein belli I továbbra is elkötelezett az Alap likviditásának 
biztosHilsára, a folyamatos forgaimazás fenntartására. V élcméllyünl< nem minősített ennek a 
kérdésnek fl vonatkozásában. 

Egyéb jelentéstételi I,ötelczettség llZ ib;lcti .jelentésről 

Elvégeztük az OTP Ingatlanbcrektetési Alap I11cllékelt 20 I I. évi üzleti jelentésének II 

vi7sgálatát. 

A7. Alapkezelö vezetése felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a 
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történö elkészítéséér!. 

A mi felelösségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves bcsZ<lmoló 
összhangjának megítélése. Az Uzlet; jclent6ssel kapcsolatos munkánk az lizleti jelentés és az 
éves beszámoló összh~1I1gjánHk megítélésére kodátozódott és nem tUI1almazta egyéb, az ,'\Iap 
nem auditált számviteli nyilvántarlásaiból levezetett információk áttekintését. 

V éleménylink szerint az OTP Ingatlanbefektetési Alap 20 II. évi ideti jelentése az OTP 
Ingatlanbefektetési Alap 20 I I. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. 

Budapest, 2012. tebruár28, 

Horváth Tamás Nagy Zoltán 

Deloittc Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kit. kamarai tag könY'v",/izsgáló 
1068 Budapest Dózsa György út 841C, 005027 

000083 
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Statisztikai szamjet 

PSZÁF határozat száma: 1lIi120,013,1/2002, 

OTP Ingatlan befektetési Alap 


1012 Budapest, Pálya u, 4-6 


ÉVES BESZÁMOLÓ 

2011.december 31. 

Budapest, 2012. február 10 


OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt. 
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SlaUszlikai szamjel 

PSzAF határozat száma: 111/120.013-112002. 

"A" MÉRLEG Eszközök (aklívák) 

S~r- I 
szam 

A tétel megnevezése 
. 

2010.12.31. 
eH 

2011.12.31 
eF! 

1 A, Sefektetett eszközök 52,598,529 48578,118 
2 I. TARGYI ESZKOZOK 52,598,529 48,578,118 
3 1. Ingatlanok 47,666,037 41,091,402 
4 2. Ingatlanok értékelési különbözete 3,631,137 6,314,067 
5 3. Gépek, berendezések, felszerelések 33,255 22,549 
6 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékelési különbözete O O 
7 I 5. Beru házások 1.032,100 1,032,100 
8 6. Beruházásokra adott előlegek 236,000 118,000 
9 :B. Forgóeszközök 6,118,047 10,270664 

10 I. KESZLETEK 58,582 5,398,642 
11 1. Ingatlankészletek 59,539 5.196,269 
12 2. Ingatlankészletek értékelési különbözete -957 202,373 
13 II, KOVETELESEK 535,257 166,115 
14 1. Követelések 929193 931.325 
15 2. Követelések értékvesztése H -394,148 -764,860 
16 3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 212 -350 
17 4. Forintkövetelések értékelési külőnbözete O 
18 III. ERTEKPAPIROK 635,621 O 
19 1. Ertékpapírok 1,108,422 O 
20 2. Ertékpapírok értékelési különbözete -472 801 O 
21 a) kamatokból, oszlalékokból 

22 b) egyéb -472,801 O 
23 IV, PENZESZKOZOK 4,888,587 4,705,907 
24 1. Pénzeszközök 4,887,851 4,705,902 
25 2. Valuta, devizabetét értékelési különbözet 736 5 
26 C. Aktív időbeli elhatárolások 20476 19934 
27 1. Aktiv időbeli elhatárolások 20,476 19,934 
28 2. Aktív időbeli elhatárolások értékvesztése H O O 
29 D. Származtatott ügyletek értékelési különbözele O O 
30 ESZKOZOK OSSZESEN 58,737,052 58,868,716 

Budapest, 2012. február 10 
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StatisztikaI számjel 

PSZÁF hatarozat száma: 111/120,013-112002, 

"A" MÉRLEG Források (passzivák) 

2010,12.31,Sor- A tétel megnevezése 2011.12.31 
eFt eFtszám 

j 

E. Saját tőke 34,054,61231 31,963653 
L INDULO TÖKE 21,597,707 19,468,84032 

1, Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 147,920,827 149,192,31633 
2, Visszavásárolt befektetésíjegyek névérték e -126,323,120 -129,723,47634 I 

II, TöKEVAL TOZAS (Tökenővekmény) 12,456905 12,494,81335 
a/i, Visszavásárolt befektetési jegyek bevonásl értékkülőnbőzete O O36 
a/2, Eladott befektetési jegyek értékkülőnbőzele -10,105,298 -11,425,03837 
2, Ertékelésl külőnbözet tartaléka 2,876,946 4,091,831 
3, Előző év(ek) eredménye 18,849,027 19,685,25738 
4, Uzletl év eredménye 836,230 142,76339 

F. Céltartalékok40 O O 
G. Kötelezettségek 24,612203 26818,79941 
I, HOSSZU LEJARA TRA KOTELEZETTSEGEK 23,117,796 23,077,98042 

43 ill. ROVJD LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 1,318,170 1,421,698 
III. KUlF.PENlgRTtKRE SZOlO KOT,ERTEKELtSI KULONBOZET 176,237 2,319,12144 
H. Passziv időbeli elhatárolások45 70237 86264 
FORRASOK OSSZESEN 58,737,052 58,868,71646 

Budapest, 2012, február 10 
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Statisztikai számjel 

PSZÁF "atározat száma: 1111120.013·112002. 

"A" EREDMENYKIMUTATÁS 

Sor 2010,1.1·2010.12.31 2011,1.1·2011,12.31A tétel megnevezése 

szám eFt eFt 
4,266,772 4,255,196 

I. Értékesítés nettó árbevétele 1 
343,161 855,327 

II. Egyéb bevételek 2 
O O 

3 'III. Eladott áruk oeszerzesi értéke : 

2,606,699 2,529,203 
!V. Működési költségek4 

483,945 1,392,473 
V. Egyéb ráfordltások 5 

405,925 733.331 
VI. Pénzügyi műveletek oevételei6 

1,088,984 1,774,553 
7 lVII. Pénzügyi műveletek ráforditásai 

O O 
VI!!. Rendk!vml bevételek 8 

O 4,864 
IX Rendkivüli ráfordftások 9 

O O 
10 X. Fizetett, fizeter'ldö hozamok I 

11 XI. Tárgy"v; eredmény 836,230 142,763 

Budapest, 2012. február 10 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 


2011. ol 01. - 2011.12 31. 

2012. február 10. 
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l. A VALLALKOZÁS BEMUTATAsA 

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zlt. (továbbiakban "Alapkezelő") a Pénzügyi Szervezetek 
.Állami Felügyeletének 1111120.013/2002, számú határozata alapján a 2002, november 26-28-i 
jegyzési időszakban nyilvános forgaJombahozatal útján értékesítette az OTP Ingatlanbefektetési 
Alap (továbbiakban "Alap") dematerializált formában előállított, egyenként l Ft névél1ékü 
befektetési jegyeit. 
Az OTP Ingatlanbefektetési Alapot, mint nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégü 
ingatlanalapot az 121l-05 lajstromozási számon, 4,509,590,000,- forint induló saját tőkével a 
JW120,0 13-1/2002. sz. határozatával a Pénzügyi Szervezetek .Állami Felügyelete nyilvántartásba 
vette 2002, december 5-én. 

Alapkezelő: 	 OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő ZrL 
10 12 Budapest, Pálya u, 4-6. 

Letétkezelő: 	 OTP Bank NYli, 
1051 Budapest, Nádor u. 16, 

Ingatlanértékelök: 	 KPMG Tanácsadó Kft. 
1139 Budapest, Váci út 99, 

SERATUS Ingatlan és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
1094 Budapest, Mester u.54,Lem, J-6, 

Föforgalmazó: 	 OTP Bank Nyrt. 
1051 Budapest, Nádor u, 16, 

Könyvvizsgáló: 	 Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft, 
1068 Budapest, Dózsa Gy, Út 841C. 

B(Ojegvzés idöpontja: 	 2002. december 5, 

A befektetési jegyek forgalmazása a Letétkezelö által naponta számolt és közzétett nettó 
eszközéltéken történik. Az Alap befektetési jegyeinek további forgalmazói: Budapest Bank Nyn., 
BNP Pari bas \1agyarországi Fióktelepe, valamint a cm Bank Zn. 

Az alap ingatlanportfoliójának alakulása 

Az Alap induló ingatlanponfóliója 2002 decemberében, az Ingatlanértékelö által összesen 4.088 
millió Ft-ra értékelt, II darab ingatlanból állt, melyek túlnyomórészt bérbeadás útján hasznosított 
ingatlanok. 

2003. évben az Alap további 5 darab ingatlant vásárolt, melyek bérbeadás és eladás útján kerülnek 
hasznosításra, valamint 1 db ingatlant értékesített. Az Alap ingatlanportfóliója 2003. év végén 
12,235,70 millió Ft volt 

2004. évben folyamatosan értékesítettük a 2003. év végén vásárolt Vérhalom lakópark lakásait, 
megvásároltunk egy összesen 13 albetétböl álló irodaházat, valamint Szadán az ipari parkban építési 
tclket vásároltunk. Az Alap ingatlanportfóliója 2004, december 31 -én 15.790 millió Ft volt. 

-_._-----~ ..~.. __ ..__ ..~._.._ ....~_ .._~ ~._~._....._~.._~.--~... 
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2005-ben az Alap folyamatosan étiékesítette a 2003, évben vásárolt Vérhalom lakópark lakásait, 
illetve tovább bővítette ingatlan állományát 7 db ingatlan megvásárlásával (Home Center üzletház 
18 db üzJetrésze, Nagytétényi úti telephely, Petneházy utcai irodaház, a Wesselényi utcában, 
Fehérgyarmaton illetve Szombathelyen található üzletek, valamint irodaház építése céljából egy 
Hungária körúton található telek), Ezen kívül a Szőlőkert utcában vásároltunk egy telket, melyen 
saját beruházás keretében logisztikai park épült. 2005, december 31-én az ingatlanportfölió értéke 
21,643 millió forint volt. 

2006-ban az Alap növekedése felgyorsult, ami újabb ingatJanvásárlásokat indukált. Az ingatlanok 
értéke a 24 milliárd forint értékű vásárlást követően év végére 45,735 míllió forint lett (befektetett 
eszköz+készlet), A vásárlások elsősorban az irodai szektort érintették, Itt meg kell említeni a 13 
OTP fiók, a Mészáros utcai KÖZTI irodaház, valamint a Markó utcai irodaház vásárlását Tovább 
bővült a kereskedelmi célú ingatlanaink ál!ománya, összesen öt vidéki ingatlan megvásárlásával, 
melyeket jellemzöen a Rossmann üzletláne bérel. Ezen kívűl Csepelen valamint a Gubacsi úton 
vásároltunk újabb logisztikai ingatlanokat. 

2007-ben az Alap tovább növekedett, amí újabb Íngatlanvásárlásokat eredményezett. Az 5 milliárd 
forint értékű vásárlást követően az ingatlanok piaci értéke 53,117 millió forint lett (befektetett 
eszkőz+készlet), Felépült Budaőrsön egy autószalon, mel,'Vásároltunk három budaörsi telket, illetve 
vidéken egy OBI áruházat és egy űzlethelyiséget 

2008. első félévében ketiiJt a portfólió ba egy építési telek a Szépvölgyi úton, a Győrí Ipari Park, a 
Ráday utcai irodaház, illetve befejeződöt! egy építési projekt, azaz átadásra került Tatabányán a 
Spar áruház, Két beruházás volt folyamatban, az egyik a Szépvölgyi úton, a másik a Hungária 
kőrúton. A Szépvőlgyi úti telken irodaház épült a fóldszinti részen üzlethelységekkeL A Hungária 
körúton lévő telken 2008, harmadik negyedévében kezdődött egy irodaház építése, 2008 év 
folyamán a Verhalom lakóparki ingatlanokból további értékesítések történtek, illetve a 2004-ben 
Szadán vásárolt építési telek kisajátítás és értékesítés miatt kikerült a tulajdonunkbóL 

2009-ben a pénzügyi válság erőteljesen érintette az ingatlanalapokat. A befektetők folyamatos és 
nagyösszegü visszaváltása az alapban likviditási nehézségeket okozott. Ahitelforrások beszűkülése 
miatt nagyértékű ingatlanok értékesítése lehetetlenné vált. Tovább nehezítette a helyzetet az ÁFA 
törvény változása, mely azonos adózási kőrbe vonta a lakó-és nem lakóingatlanokat, így a lakások 
értékesítését a 25%-05 ÁFA teher tette lehetetlenné, Felülvizsgáltuk a folyamatban lévő 
beruházásainkat. A Szépvölgyi úti irodaház átadása 2009, második negyedévbcn megtőrtént, a 
Hungária körúti il'Odabáz építése szerkezetkész állapotig valósult meg. A világpiaci események 
hatása hamarosan tükröződött az alap ingatlanértékelésében is: 2008 decemberétől az 
ingatlanértékelők folyamatos leárazása következtében az ingatlanjaink értéke 2009, december 31
ére 51.221 millió forintra csőkkenl. 

2010-ben a megJévő ingatlanok értékesítésére törekedtünk, Az év folyamán két lakást és egy 
konditermet 5ikeriilt eladni a Barlang utcai társasházban a hozzá tartozó tárolókkal együtt. 2010, 
második félévetöl az ingatlanokban már némi felériékelődés volt tapasztalható, így év végére az 
ingatlanok értéke 52.402 millió forintra nőtt. 

20 ll-ben újabb ingatlanokat sikerült éliékcsítenÍ. Egy Benczúr utcai ingatlan és öt Barlang utcai 
lakás került ki az Alap pOlifoliójábóL Az ingatlanpiac nem tette lehetővé nagyértékü ingatlanok 
értékesítését, nem volt jelentős, fizetőképes kereslet. Az év folyamán a forintban nyilvántartott 
ingatlanokban szerény felértékelés volt, az EUR-ban nyilvántartott ingatlanok értékében pedig az 
árfolyamváltozás okozott értéknövekedést, igy év végén az ingatlanok értéke 53,796 millió forint 
lett. 
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Az Alap számviteli politikája 

Az Alap által alkalmazott számviteli módszerek kialakítását a 2000. évi C. számvitcJí törvény, a 
Befektetési alapok éves beszámoló készitési és könyvvezetési kötelezettségek sajátosságairól szóló 
215/2000. (XIl.! L) Kormányrendelet, a 2001. évi CXx. törvény a tőkepiacról, valamint az Alap 
folyamatosan kialakított belső információs rendszerének feltételei szabályozzák. 

Az Alap az eszközök és fOITások értékelése során tényleges bekerülési árat alkalmazott, kiegészítve 
a számviteli törvény, illetve Kormányrendelet előírásaival. 

A tárgyi eszközök éttékcsökkenése a használatba véteWket követö első naptól kezdődően a hasznos 
élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve elöállítási) 
érték alapján kerűl eJszámolára, azzal a kiegészítéssel, hogy a 100 E Ft q,'Yedi beszerzési, előállítási 
érték alatti eszközöket teljes egészében abeszerzéskor költségként leÍlta. Az amortizáció az egyes 
eszközöknél a használatba vételük napjától került elszámolásra. 

A tárgyi eszközök nettó értéken szerepelnek a mérlegben, kIvéve az ingatlanokat, melyeket az Alap 
tliggetlen ingatlanértékelöi által megállapított piaci értéken vettünk számításba. (Az ingatlanok nettó 
értéke és a piaci érték közötti értékelési különbözet a saját tőkét növeli az "értékelési különbözet 
tartaléka" címen.) Az euróban értékeIt ingatlanok piaci éltéke az év utolsó munkanapján érvényes 
OTP deviza vételi árfolyamon került átszámításra. 

A készletek között kimutatott, eladási céllal vásárolt ingatlanok szintén piaci értéken szerepelnek a 
beszámolóban. Ezek az ingatlanok beszerzési értéken kerülnek be a nyílvántaltásokba, amortizáció 
elszámolás nem történik, az értékelési különbözet a befektetett eszközökhöz hasonlóan kerül 
elszámolásra. 

A követeléseket a mérleg fordulónapján egyedileg értékeljük. A lejárt, bizonytalan követelésekre 
értékvesztést számolunk el. A devizában fennálló követeléseket az év utolsó munkanapján érvényes 
OTP deviza vételi árfolyamon értékeltük. A követelések értékelési kűlönbözete szintén a saját 
tökében került elszámolásra. 

A beszámolóban az értékpapírok is piaci értéken szerepelnek. Az értékelési különbözet - a 
befektetési alapokra vonatkozó kormányrendelet elöírásai szerint - megosztásra került a kamatból 
eredő és az egyéb (azaz a piaci hatást tükröző) felértékclési különbözetre. A piaci érték az utolsó 
forgalmazási napi tőzsdei árak alapján került megállapításra. 

A pénzeszközökben a devizás bankszámlákon lévő deviza összegeket, illetve a devizában 
elhelyezett betéteket OTP deviza vételi árfolyamon értékeltük. A kamat miatt fennálló követelések 
az aktív elhatárolá~ok értékét növelik. 

Az év végén nyitott határidős ügyletek éttékelése ügyletenként, az év utolsó napján érvényes 
határidős ár és a kötési ár különbözeteként történik. Az értékelési különbözet a saját tőkében kerül 
elszámolásra. 

Fon·ás oldalon az Alapra elsősorban a saját tőke szerkezetében érvényesülnek sajátos elszámolási 
szabályok. Az "induló tőke" mérlegsoron az év utolsó napján forgalomban lévő befektetési jegyek 
névértéke (azaz darabszáma) szerepeL A napi forgalmazás során az árfolyamérték és a névérték 
különbözete a "Tőkeváltozások" között, mint az "eladott befektetési jegyek értékkülönbözete" kerül 
elszámolásra. A tőkeváltozások között számoljuk el az eszközök, források átértékeJéséből származó 
értékkülönbözeteket, mint az ingatlanok, a készletek, követelések, éttékpapírok, devizas 
pénzeszközök, szá!Tllazékos ügyletek és devÍzás kötelezettségek értékelési különbözctét 

A kötelezettségek elszámolásában nem érvényesülnek sajátos elszámolási szabályok: a 
kötelezettségeket meg kell bontani hosszú lejáratú (egy éven túli) és rövid lejáratú (egy éven belüli) 
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kötelezettségekre, illetve a devizában fennálló kötelezettségeket (hitelek, óvadékok, szállítói 
kötelezettségek) át kell értékelni. Az Alap számviteli politikája szerint a dcvizában fennálló 
kötelezettségeket szintén OTP deviza vételi Ílrfolyamon értékeljük. 

Az eredménykimutatás összköltség eljárással készült. Az Alap hatos, hetes számlaosztályt nem 
alkalmaz, azonban az ingatlanokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat munkaszámokon 
nyilvántart ja. Az ingatlanok bérleti díj bevételeit és a készletek között kimutatott ingatlanok 
éJtékesítési bevételét az értékesítés nettó árbevétele tartalmazza, míg a befektetési céllal vásárolt 
ingatlanok értékesítésébőJ eredő árbevétc1 az egyéb bevételek közölt szerepel. 

Az éves beszámoló az adatokat ezer forintban kifejezve tartalmazza. 

Az Alapnál a 2000. évi C. tv. 155. § alapján a könyvvizsgálat kötelező. 

A könyvviteli feladatok irányításáért, vezetésééli, az éves beszámoló elkészitéséért Erdész Katalin 
(2030 Érd, Diósdi út 48.) haek office igazgató a felelős, aki 136358 sorszám alatt szerepel a 
PénzügjTI1inisztérium könyvvitel i szolgáltatást végzők nyilvántartásában. 

A mérlegkészítés zárónapja 2012, január 31. 

Honlap: 


https:llwv-/\v.otpbank.huiingalapkezcl020Ql!onlinelindcx. html 


Az éves beszámoló aláírására az Alapkezelő képviseletében jogosultak: 

Tóth Balázs Erdész Katalin 
Vezérigazgató Back Office Igazgató 
1116 Budapest Ringló u.20. 2030 Érd, Diósdi út 48. 

https:llwv-/\v.otpbank.huiingalapkezcl020Ql!onlineli
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2.1 MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ ADATOK 

2.1. Tárgyi eszközök 

A befektetések évközi változását a 2.1.2. pont alatti befektetési tükör külön részletezésben muíaya. 

Az időszak alatt 1.216 E Ft értékű 100 E Ft alatti tárgyi eszköz után számoltunk el azonnali 
értékcsőkkenési leírást. 

A tárgyi eszközők bruttó értéke (beruházások nélkül) az időszak végén 45.967.250 E Ft, 
értékcsökkenés értéke 4.853.299 E Ft, nettó értéke 41.113.951 E Ft; az értékelési különbözet 
összege 6.314.067 E Ft. 

Tárgyidöszakban a Barlang utcai társasházban öt lakást értékesített ünk a hozzá taltozó tárolókkal 
együtt, valamint eladásra kerűlt a Benczúr u. 42. szám alatti irodaépület. 

Záró 

EFt 
I 

0i 47.405.469: 

O', 0, O! Ol 0j
..•1.." --".-. -'>-"" ----f-o , 

77.945' 1.4951 2.228' 44.690' 11.621' 1.6481 22.549: 

o] 
. ~ ~ . '~" -

,.,. ,', ~-,,- .-, "'j "1" 
iFcjlesztés alatt álló 1.137,243 O. oi O! 1.137.243; -105.143i 1032.100i
:bcruházás ! .. I""i "j:F~lyam~íban lévő i 

35,064i 35.064l Oi O! O' i o,
!bcruházás L ___ , ... L . __. ! .~",L_ l 
iB~~i~á;~i~ra"a"d"o''tt'...•.•.. i

236,000: 1.267i 1.2á o! 0i O! 236.000i l t18.000i I18.000l~}~!ocg" 
!Össtesen 53.665. 961j 7139i63:~8631'U9W619?82011~483~~42487194r~':0892~ .... I 18000148578;;~i
L,." 

Az ingatlanalap tulajdonában lévő bérbeadási eélú ingatlanok ingatlantípusonként: 

Bruttó érték E Ft ! Piaci érték E FtL_ _JngatlaJllllegJle:v!)z~se, ,......... ,- "1.499:225 1 " ·í.472.900
IFejle~ztés~latt álló ingatlan 
i Irodák 34.092.999 3M~~,680 iru .-"" --- . 
I Kereskedelmi ingatlanok 6.098.281 5.601.617 . 

Logisztikai ingatlan,o"k"... " .", ..._" ..........4.,779.366 4.286.271 
Telkek 67.217 51.600 

, ~ak~ingatJanok 490.050 530.500 I 

, Oss];escn: 47.027.138 48.437.569 ' 

*A fejlesztés alatt álló ingatlanok sorban a Hungária körúti irodaházunk szerepel, mell' 
szerkezetkész állapotig készült eL Az 1.472,9 millió forint tartalmazza a telek értékét is (440,8 
millió forint), azért tér el az adat a fenti mozgástábla ugyanezen rnegnevezésű sorától. 

Telefonvonalak beszerzési értéke 143 E Ft, nettó értéke O. 

,-~,~~~~, 
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BEFEKTETESiTUKOR:Ti'=2oii:i2.31. 
TÁRGY1 ESZKŐZŐK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁS ÁNAK BEMUTATÁSA 

L .•. _..............__.........._......._~,•....•_...............~...._ ..............._............~ .. . Adatok .IT, Ft-ban. 
, BEFltKTETETT ESZKOZ MEGNEVEZ~;SE: NYITO NÓVEKEjj:ES CSÖKKEtiáts .. "ATSORO!:ÁS' i:XRŐ 

(BESZERZÉS) (ÉRTÉKESTÉS, növ. (+)/ ,sökk .(-) 
_ ...+...~... _._. __._. __ .C___._~_. .._......... :.....lonp.".~., S)i;I,)i;Jl) . 

-'--"""--~-'""- ,·""',,,li--'TARGYI ESZKOZOK 52,292,718 35,064 
--~,~.""...""-~".._-""" , ,,- . 

. J. INGATLANOK 52.214.773 
___.• '__"', ""M _ •. _._ .._"__ __._.._''''''_,,,''__,., ,~'" ~"_W,,,' 

2. BÉRELT INGATLAN 
, ......."'~••' __"~'"_''' _._' __"-.M'" ~ _. 


3. MŰSZAKI GÉPEK, BEREND., JÁRMűVEK 
".--"--"""---".,,,0._--_.- """._...,,' ",.." _",_" , 

. 4. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜ 77,945 1.495 

fl Ogyvitel technikai eszközök o o 
b. Számítástechnikai eszközök o o 
_.". , _,,_ " ......• "" '''" '"_'_,,,~___,,_m, 

c. Hiradástechnikai eszközok O O 

d. JármtÍvek O O 

tr. Bej"endezések 77.945 1.495 

j Bútorok 

g. Képzőművészeti alkotások
"""'-_._-_._-_.." ''"' ,,--- "~_...." 

h. Kis értéU; eszkbzók 

5. BERUHÁZÁSOK 

6. BERUHÁZÁSRA ADOTT ELÓLEGEK 

o 

I. ÖSSZESEN 


o 
Oj 

1.137.243 

236.000 

53,665,961 71.395 

o 
O 

o~ 

35.064 • 

1.267 

I 

I '•.....".'h~c..;'.
I !Yffl;~P"".l!i 

1 __________________________________________________ 

http:2oii:i2.31
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~~·~-~-------~-BEFEKTETESiTUKO'"R 12-- iöiTi2.31. 
TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKb'NÉSÉNEK BEMUTAT ÁSA 

Adatok E Ft-ban 
-BiFEKrEiE;rrEsiKoi-ME<i~EvEiEsE-i ·~·····!\.'YiTO '"---.... "NÖVEKEDÉS·ÓíŐKKENÉS ÁTSOROLASiAiio . . 

(BESZERZÉS) , (ÉRTÉKESÍTÉS, 
_,•••__'", ____e' ,i_.__. "___,_",.,_._,_,,,,_~__", ____. _ ...... _.~...+_ ~L{)p~S,S_~I;_I!:JTI 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 908,201 122.154 
..__..... _......... -...._...~_ ..__•..._._~..............__......:....... . 


. J. INGATLANOK 120.506 

: 2. BÉRELT INGATLAN O 
;-" ,._... ""..,--._-",~_.-- ",.- ._

,3. MÜSZAKl GÉPEK, BEREND, JÁRMÜVEK O, O' 
...... ,_" '"' ___.'N',. ____., """ .. ___." _.__. ___ " __.... ,___ ~_"',. _~ -0-'''' ._. __ O" 

4. EUYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZ., JÁRMÜ 44.690 ! 1.621 ; 1.648 : 

f!- Ügyvitel technikai eszközők o O ot 
,--o .,,__ ._" ••"',.____._"'" , 

b. Számítástechnikai eszközök O O O 

c. liiradástechnikai eszkozök O' O O 

li Járművek o O O' 

e. Berendezé.sek 44~690 ' 11.621 1.648 . 
~-, .,,-,_.~ 

Ji Bú/orak O O O 
~_'A~__"",,' 

g. Képzőművészeti alkotások O O O 

h. Kis értekű eszközők O O O 
,. 

BERUHÁZÁSOK O O O 

BERL1IÁZÁSRA ADOTT ELÓLEGEK O O O 

I. 4.593.426 908.201 122.154 . 

nov (+)• .,ökJ<. (-) 

-526.174 : 

-526.174 ; 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O, 

O 

O 

O: 

O 

O 

-526.174. 

4.853.299 . 

4.798.636 

O' 

O 

54.663· 

O 

O 

O' 

O 

54.663 

O 

O 

0, 

O 

O 

4.853.299 ~ 

http:12--i�iTi2.31
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~__ ••••••__ _ , _____ •••••• _ _ _ _ _~_. ____••__H"'''__ ' ______~_","'_'___ ~ m ,',_ •••.• 

il' •••• 

BEFEKTETESI TUKOR/3 - 2011.12.31. 

TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSANAK BEMUTATÁSA 


Adatok E Ft-ban' 

BEFEKTETETT ESZKOZ MEGNEVEZÉSE~f~:NYITŐ~-'NÖVEKEDES1CSÖ:KKfu'lESiATSOROi~ASr NETTÓ -iERTEKiiú'SIÉ~tékv~s~i. . z.4.iÓ 
• : - ÉRTÉK 

i '(BESZERZES51 ;;i\~(:;)~~kk(~) , ----KÜLÖNBÖZET-' 
.------'.~---'--..-----~---.--..-...,,--"-'---------4'.--...-'-.----,-.--'---.---....-----.------.-.,-~-

"" ,,____·.~~,m__.'_ .,,_,.~,,_~__.•"'.,,__,.__~"..... ___._~".. ___. ____~.___ 

l. TÁRGYI ESZKÖZÖK : 47.699.292. -873.137' 575.475' -5.136.729 41.113.951 6.314.067 47.428_018 

:1. INGATLANOK ~ -----~--·---=863~O~Úr~~ _á±~i95~: _::5.1362?i 41 .09 J 47.405,469 
O' - O, 

__~_:lZc6§6.037 

O O 

MŰ~:7:_A,I<:I GÉI'EK,I3"RE]\jD., JÁRMÜVEK ű' O. () O 

0_ 

°t-
4 EGYÉB BERENDEZÉSEK. PELSZ., JÁRMÜ: 33.255 -10.126' 58ű: 22.549' {} 22.549. 

."'''--''"'' ","'~.--', .. " "_-0"0 _"" __, - ··,"'V,"'"" ~__ -"" " o.' ----~~ "'."--.-'".""--~---~-'r-----"-----.---,.-..,~'~-"-.-'~'--' '"-'--~-~-'-'----i--~- ---,-, 

o......_I:JIr.Jlvilelt",'ÉJll~ai_.~"_z!ciiz.ii~..._____ ___ ,___~. _._ ___._. ,_ ,_ _ _ o: o o ü Qi. O O 

Számítástechnikai eszközök o O 
-, --" ---",,, '"""""',-,----. "" " ."..,--" '" -_..,._--".,--,,, 


___}!!radást~_q~!!i_~ql_~~~közök .. _______.__.......... ,___ '-i ~__.~., ___ ._ 
 O' 

Járművek 

22_549~, o Q 22,549 

O O 

O. O: O 

n, ü •• ,} t;;;llt;; ....~";e,'-zl'ö'/),k o: O O' O. O 

.137243: -105.143 liS_OOO! 1.032.100 

o 

236.000 
''('_.. ,--

~ --_.-.-~_.-'_•• 

0, v, o; 236000.: o'6. BERUHÁZÁSRA ADOTT ELOLEGEK
-' ____'0 __ .- "'0 ___'V_ "". _____ •• ___'o 

".~*-"---.-.;'" -"""'''-'''---'--''''-- 

-~~ __o • ~_. _,~__,~--+__,_____. ~_______ ,. __.. 


Ill. ÖSSZESEN 
 -S?:!,1}1: .___~7.~:.t1.S:,__ -5136729' 42.487.194' 6.208.924 IIs.oor; 48.578.118 

http:I:JIr.Jlvilelt",'�Jll~ai_.~"_z!ciiz.ii
http:2011.12.31
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2.2. Készletek 

Kész!etek piaci él1éke 2011. december 31-én: 5.398,642 E Ft. Tárgyévben az értékesítési 

célú ingatlanok énékében változás tÖl1ént. Az Alap folyamatosan hirdeti éltékesítési céllal 

ingatlanai egy részét. Azon ingatlanokat, melyeknél már nem a hosszútávú tartás a eél, a 

befektetett eszközökből átsoroltuk a készletek közzé, így a számviteli nyilvántal1ás 

egybeesik az üzleti céllal. Tekintettel arra, hogyakészleteknél értékcsökkenés 

elszámolására nem kerul sor, az átsorolt ingatlanok átsoroláskori (azaz 2011. december l-i) 

nettó értékét tekintettük a készIctek "beszerzési" éliékének. A készletek piaci éltékelése 

ugyanolyan elvek alapján történik, mint abefektetett eszközöké, ebböl eredően piaci érték és 

értékelési különbözet változás nem tÖl1ént. A befektetési célú ingatlanok közül átsorolás 

miatt 5.340.060 E Ft-al növekedett a készletek piaci értéke. 


Az ingatlanalap tulajdonában lévő eladási célú ingatlanok: 

adatok E Ft 


Ingatlan megnevezése Nyitó bruttó Növekedés! Csökkenés I Záró bruttó trtékklil' rPiaci érték ' 

.~. . - ,_.- . 

59.539 .59.8IQ! O : 119.349 : 34.493 : 153.842· 

Irodák 


.Lakó ingatlanok. 
O 1.804.592 ; cir L8Ö4.592! 2311081 2.035.700 

.. Keres~~delemi ingatlanok .. O 593.715 ! oTj93?!5] :.32.61:5!· 561100 

l,ogisztikai.ingatJ"nok.. ú L276.955 IO.I~'L27.6,51?5 .14~555r1. i33.400 

Telkek 
 O i 14016~81 O ! 1.401658 i I L942 i 1.514.600 

59.S~~...1...5.,.!;l.6.,73t).J ................ _.. l).L ...!i.l~~,~§2.I.~!g,37~..... 1. .~,3?Jl,6~2. 


2.3. Követelések 

2011. december 31-én az Alapnak 166.115 E Ft a követelés állománya, meIy a következő 


tételckböl áll: 


..•.• T	.··.·· :2()!O.17,31J 2010.12.31 ... 1. 2011.12,31T.. ~Qg,12,31 ... i 

1 DeVl...·.z.·"~....~rt.. .. c'.k ... ,1 F.ol'ln. .•.t er. ték E .........Ft ; ......Dc.V1z.a.e. ............. 0t:IU................. 	 'rték IF' t érték E Ft 
Vevőkkel szembeni 

840.641
forint követelés 

Vevőkkel szembeni . 	 . 
~"'vizakiiv.et"Jés(EURLi 62.956,76 ' 

.MottelőI()ge~:i. 

~it~~~~~~~lé~ .i 	 i 
értékvesztése 

-394,148 
-,"'"". 

Kü1fóldi pénzértékre 
szóló követelések 212 

értékelési különbőzete 
ÖSSz;g~EN 535.257 

, 
835.886 I 

54.569,27 : 14.892 

80.485 
62 

-764860 

-350 

166,1 

A követelések értékvesztésének változását mutatja az alábbi táblázat (E Ft-ban): 

2010.12.31 Növekedés Csökkenés 2011.12.31 
"" ~', - ----" 	 -- - ,- - --'. 

-394.148 -404.32\ +33.609 764,860 

http:2011.12.31
http:2010.12.31
http:2010.12.31
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2.4. Értékpapírok 

Az Alap tulajdonában 2011. december 31-én értékpapír nem volt, a 2010. december 31-én 
még tulajdonban lévő 478.901 db PROLOGIS befektetési jegy, melynek nyilvántartási 
értéke l ,108.422e Ft; piaci értéke:635.621e Ft volt, év közben eladásra került. 

2.5. Pénzcszkőzől, 

Az Alap pénzeszkiiz-állománya 2011. december 3!-én: 	 4,705.907 E FI 

20I1.l2.31 
SZÁMLANÉV 

iH\J~' ÖSSZEG," DE"1ZÁS , DEVIZAi ÁTÉ~TEKELÉS EGYENLEGE Ft-bsn ÖSSZEG , E H-bM 

i	11763945-00219882 EUR 147.081 ' .47873},Q7 EUR 
11763945:012.00.887I-:UR . 3 EUR 
i 11763945-00765888 EUR 29 	 EUR , - ~~--"---'" "',, . "'" """,, 

694 
. j 1763945-00220026 CHF 
II 1794008:20~16545...I:l~iF .. 

83 
" ,_'o 

11763_945-002190 !9lJ§D 
i 11763945:fJ.120201.6.\1SP. 4 18,69, 
i 11763945-01201022 CHI' .. 4 .. f .I8,lZ; 

58000: 58,000 i HlJFIf~~~~g~~~~~i·i~inii~,·· ..... 1,QOO,OOO: 1.000.000 f HUF 
iúicöToTTllEíih 374 !llJF .. 3,000,000: 3.000,000 i HUF 
ILEKOTOTT llETE1'39ÍliIuFr 500(jg(jL ........ 50ÓOOO i HUF 
L,.. ,,,,,,, '" "" , ._."_~,, __"o _" ,-" "" "_"",, _ - "'_''_'''' ____ ,_'" 

iÖSSZE§)';N .. 	 :pO§,902i 

Az Alap pénzeszköz-állománya 2010. december 3 I ·én: 

HUFÖSSZEG
SZÁMLANEV E Ft-ban 

i 11763945-00219882 EUR 
I' "-- - ~-- -,- '''' ,_.~ 

1,J.!}63945:()1.200887.EUR 
[ 11763945-.0.0765888 EUR 
i 
l 1179~00l!-2051(í5~.51llJF 

1794008-20532374 HUF 22 

i l 1763?4~:00.220926C:HF 14.734 

, 11763945:°0219°19\181) 75 
.11763945-01202016USj) ... 1 

11763945-01201022 CHF 

DEVIZÁS 
DEVIZA

ÖSSZEG 

442,229 EUR 

USD 
USD 
CHF 
HUF 	

"".iiEKoTórrBérÉT5451IUF·. 798.000, 798,000 
400.000 iiLEK.QI9']'TBETÉI3Íli HU!' i ' 400.000 L... 

3.350.000 :i LEKÖTÖTT I3ETÉT 374 HUF ' 3.350.000. : 
.LEKOTOTr BETÉT 398 HUF i .. :2()o~oOL 200,00.0 i 
,ÖSSZES~:N 	 4,1187,851 i 736 4.888,587 : 

js! ."URi 
1.246 i EUR .... "_.;--. 

O' HUF 
o HUl' 

69,825 CHF i5,466 ! 
'79 

o' 

E Ft-ban 
o' 147.081 l 
---t-

O
o' .. ······291 

694 i 
'86! 
-~dl ~~ __ "_ 
4,l 

l 
o 

"s! 
o 58,000 i 

o i I,OOO,OOO! 
.. -I'" 
Ol 3,OOOOŐŰ,

""".", .. "--"",, 'l·o! 500,000 i 

5i 4.705.907 ' 

4.888.587 E Ft vo/t, 

ÁTÉR'IEKELES 2010.12.31 
EGYENLEG

E Ft-ban 
E Ft-ban 

o 122,281 i 

' ..--_.. .. _  .._._---~-------~~"--'-~"--"'--	
_~_ 

1 

i 

http:2010.12.31
http:20I1.l2.31
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2.6. Aktív időbeli elhatárolások 

Az aktiv időbeli elhatárolások összege 201 II2.31-én: 19.934 E Ft 

" Aktív időbeli elhatárolások! 
Aktuális évre jutó, ! 

• következő évben bérlők felé' 
· kiszámiázott kőzüzemi, " 
" ingatlanfenntartásí költségek' 

• Lekötött betétek aktuális i 
évre vonatkozó kamata 

· Összesen 

2.7. Saját tőke 

IndIllÓ. tőke. 
"---

kibocsátott befektetési jegyek 
névértéke 

• visszavásárolt befektetési 
. . .... j "gyeknévértéke ... 

Tőkeváltozás 
.................. r~1~;4évekeredménye 

...! Üzletiéveredl11énye,.
i értékelési különbözet 

.rEI~doítívi~~aváÚott . 
" befektetési jegyek

..".1értékkülönbözete 
SAJATTOKEJ ... 

Mérleg szerilltl nettó eszközérték alakulása (E Ft) 

'f 

Ingatlanok és egyéb 

berendezések 

Pénzeszközök és 

értékpapírok. 

Követelések. 

kötelezettségek, 


•elhatáro.1ások . 
: Céltartalék, származékos 
Lügyletekéltékkülönbözete 
: Mérleg szerinti nettó 
i eszközértél< . 

adatok E Ft 
2010.12.31 2011.12.3i 

19.471 18.849 " 

1.005 ! \.085 : 

20.476 i 19.934. 

adatok E Ft-ban 

20!0,12.31 J 
21.597.707 • 

147.920.827 ! 

-126.323.120 r 

12.456.905 
18.849.027 

836.230 
2.876.946 
-~""'" '''''''~. 

-10.1 05.298 . 

34.054.612 

20U.U.31. 
i

2010.12.31 Összértékbez i 2011.12.31 
Összeg viszonyított Összeg 

.llfánya.(O;'oL__ I· 
150,90 ! 52.826.660 

,""I"" 
51.389.011 

5.524.208 16.22! 4 705.907 

2011.12.31 
19.468.840 

149.192.316 

-129.723.476 

12.494.813 

19,685.257 


142.763 

4,091.831 


-11.425.038 

31.963.653 

20U.12.31. 
Összértékhez 

viszonyított aránya 

í'Y<» 

165,27 

14,72 ; 

-22.858607 . -79,99 

Ol oo O 

100,00100,00. 31.963.65334.054.612 

http:20U.12.31
http:2011.12.31
http:2011.12.31
http:2010.12.31
http:20U.U.31
http:20!0,12.31
http:2011.12.3i
http:2010.12.31


13í25 

2.8. Céltartalék 


Céltarlalékot nem képeztünk, várható jövőbeni kötelezettségünk nincs. 


2.9. Kötelezettségek 

2.9.1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Az Alapnak 20li december 3i·én 23.077.980 E Ft hosszú lejliralú kötelezeItsége volt 

Hitelkeret 2010.I2.31·én fennálló 2011.12.31·én 
Összege. hiteltartozlÍs 

li: IteR ., ····!i·HUF 
fennlÍlló hiteltartozás 

! Fi [illi' E HUl? 

. I. EUR hitelkeret 12M EUR' 8.258 : 2.160.841..6,')77; 1.824.965. 
éven túli rész 6.977~· 1.809.922 5.644 1.415.356 

-" ..- --- ._. -

éven belüli rész 1.281 350.919· 1.333 409.609 
: ll. EUR hitelkeret éven túli 
:'inJFhiieJk~~et éven túli 

63MEUR 
6.500M HUl" 

63.0ÖÖ' 17.357.874: 
'''''''',,__ V~_''· __ .,-,1 -, ", _~"" --, "" 

3 .950.000 . 
62.316 17.162.624."" ,,,_,_,,,,.. ,,~"'_ 

4.500.000 
i6s.s~f:S.Ef:i .... 23.468.715 23.487.589 

A 12M EUR hitel fedezete az alábbi ingatlanokra terhelt jelzálogjog: 
1012 Budapest Pálya u. 4-6. 
1025 Budapest Szépvölgyi út 21. 
1033 Budapest Szőlőkert u. 4. 
1037 Budapest Bécsi út 314. 
1139 Budapest, XlII., Petneházy u. 52 
2803 Tatabánya Ságvári E. u. 45-47. 
9027 Győr Kardán u. 10. 

A fenti ingatlanok összes piaci értéke a mérleg fordulónapján 8.654.991 E Ft, amelyet 
2.143.574 E Ft jelzálog terhel. 

A 63M EUR hitel fedezete az alábbi ingatlanokra terhelt jelzálogjog: 

~"' 

lO~4 
.. 

BudapestNI<trgit krl. 43A5 ... 
l 025 Budaj.lest yendu. 26, 
I026Budapes[Pasaréti út 29. 
IOpJ3u(jape.st l'vIargitkrt.8-1O. 
1034Bu~l.\pest Tímáru2.0 
l 042l3u~apest Arpád út 63-65. " 
1042 Budapest JózsefA. u. 92. 

19~1 Budapestl\ádor u. 16. 

1.054 Budapest Vadász_u.) 2. 

105513\1dapestMllrl<ó u. 9. 

1064 Budapest PodmaninszkylJ.6? 

l 068 Bu~all"st.l3enczúr u. 26. 
 .! 

1088 Bud,apcst Rákóczi út 15. 
,,1092 Budalle.stRádayu, 42,. 

http:IOpJ3u(jape.st


1093 Budapest Kinizsi u. 30~36. 
1097 Budapest Gubaesi u, 32. 
1115 Budapest Bartók Bélaút.92~94 
1124 Budapest}agí;l1ó u. 20/A. 
1125 Budapest Zsolnau. 4. 
n 26 Budapest Böszörmén:ri út 9~ 11. 

· 1131 Budapest Babér u. 9. 
'1133Budap~stPoztlon~í útS6. 
· 1136 Bud<.lpest Tátra u.. 16, .. 

I154 Bu~apest VVt;sselényiút9/b.. 
1173 Budapest Csomafalva u. 1-2. 
1l95Budap~stÜIIői1Ít 285. . 

· 1204 Budarest I(ossuth,Lu. 44-46. 
o 1211 BudapestIereJö u.l. 

1225 
· 1225 Budap(),st Nagytétén)'i út218-220. 

Budapestt-iagyté!ényiút228.. 00 

. Szigetszentmiklós ,Losonci u. L 
Szekszárd Tarcsai V. u. 89. 

9700§z()mb<lthely~o.1gozók útjaI/a. 

A fenti ingatlanok összes piaci értéke a mérleg fordulónapján 39.658.577 E Ft, a melyet 
19.145.467 E Ft jelzálog terheL 

2.9.2. Rövid lejáratú kötelezettségek 

Rövid lejáratú kötelezettségek összege. 1.421.698 E Ft 
adatok E ft-ban 

.·.·[2§i~~12.~lI.·..20il,1~,:iC,. , "." -_.~". .......--
Kötelezettségek áruszállításból és 

i 537.655 i 693.896
[szoIgáltatásbólősszesen o.... 


i Belföldi száJlítókkal szemben 537.655 !6S)J.896i 

o ",_ ~,.,._ •••! ' , if'!" ""~'''''~'''~'ö'' 1Külföldi szállltókkal szemben , 

!.Bérlöktlí!k~.p()it6y"dék,l"téti~líj,i~If1~eté~'· 248.971 f21O.174'! 
,\,e"§,ktőlkajl()tt,előleg,fogl,,l~o.. 78.580 T "'448 i

i" - , •• ""',,, ••• "'0" ,~, 

. Illeték 42.166: 42.166 l 

i~g>,~b::or",'ö"v"i'd"'jej á~at~kötelezettségek összege. 5'.l:s79": 65.4051
",._.".'"'"'" 'i 

i~ven b<:lülíjejáratú hitelltöteIezettség. .. . ~50.919 i 40~:609 i 
. OSSZESEN 1.318.170..... ,1..421.698 i.. "" "',~' 

2.10. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbözete 

A kül/oldi pénzértékre szóló kötelezettségek értékelési különbőzete 2.319.12J E Ft 
adatok E Ft-ban

.,L 2010.12.31 r 2011.12.31, 
Devi7Jís óvadék miatt ! "6s"jT ... 7.674'1 
Devizás vevőtlilfizetés miatt ot -715! "546; 

l Devizás hitel miatt ! "184.8961 2.301.453 o 

""j"

rD~~izás iji~tt\k miatt A.287! 9.448
iÓ~~?;~SEN 00'. J.... .17§·~~2J 2.31<i:í21l 

http:2011.12.31
http:2010.12.31
http:2.319.12
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2.11. Passzív időbeli eJhatárolások 


Passzív időbeli elhatárolások között az alábbi tételek szerepelnek: 

adalok E FI-ban 

2010.12.31 ,2011.12.31 . 
Tál'gyidős7J1kban kiszámiázott, : 

870 740
. dc a következő évet illető bevétel 

: Tárgyidőszakot terhelő, dc előző' 


. évben nem számlázott költségek, ; 69.367 i 85.524 

! ráfordítások összesen: . 


.---~ 

.. Felügyeleti díj 2.122 2.023 
KönyvvizsgáJói díj L1I7 j 2.243 . 

. Ingatlanszakértöi díj O 3.617 
Letétkezelői díj O 3.298 
Közüzemi díjak 66.128 . 70.65 l 
Hitelkamat O 3,692 

2.12. Átértékclési hatás 

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap eszközeit és kötelezettségeit a mérlegben OTP 
devizavételi árfolyamon értékeltük. Abban az esetben, ha az értékelésnél OTP devizavételi 
árfolyam helyett MNB-t, illetve OTP devizaközép árfolyamot használtunk volna, az 
átértékelési hatást az következő táblázat mutatja, 

Átértékelési hatlÍs E Ft"'i,! ...... At6rti;k~i~ihatás~k 
1 ......._...,......,.,........... ! .•••..•.....•• " .... , +_~lölll>.§z!'te_E:J't_! 

Devizaárfolyam OTP OTP i MNB I .OT: • 
. tt 'té t 'k It d' ét I' MNB d' k" é árfolyam- I devlZakozép- • II

mia • r c • cVlzav e I árfolyam eVlza .oz p I OTP ! OTP l 

I:::::::~o..p..o..r,t..O....k... +.á.d....o..lyam árf~lyalll.JdC"iz~v~.t~I!I.."eyi"'vét~Ií.. ..i 
. (devizahatás) 416,859 677274 623,856 ' 260.415 : 206.996 

; Követelések .3:Ú T -335. 19 [ 15: 
. Pénzeszkőzökl.874[ 1.490 I 1.8691 1.485 • 
rKÖteíe~etis.6gek. -2.590,954 !::253S:i75:~7;:S3:ír . ~216.Ö54: 
I Ö~s:ze~cn .!..:I:.:~I)~,('-!riJ--1.912,I38L~i:9Ú)j641 -9.531 ,~Ú557! 

Összességében tehát a deviza átértékelés mérlegre gyakorolt negatív hatása L 903 millió 
forint voll. Ez 9 millió forinttal kevesebb, mintha MNB árfolyarnon értékeltünk volna, 
illetve 7,5 millió torinttal kevesebb, mintha az OTP deviza közép árfolyamon értékeltünk 
volna. 

http:2011.12.31
http:2010.12.31
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3. EREDMt:NYKIMl:TATÁS 

3.1. Értékesítési nettó lÍrbevételének alakulása 
adatok E Ft-ban 

2010.12.31 2011.12.31 
Bé,:be adott ingatlanok bérleti dija (Abevétel~k: 

, fl takómgatlan, az iroda, a garázs: az üzlethelyiségek, ! 3.718.636 ' 3. 690.587. 

,Uj"tve II fóldterü!etek bérlet; díját taI1alrnazzák).. .': 


, A/hárított bevétel (A bevételek a közüzem; díjak, a 

: telefon díjak áthárított összegét, az áthárított eseti . 


548.136 564.611'szolgáltatást, áthárított építményadót valamint az l 

üzemeltetési átalánydijat tartalmazzák.) 

: OSSiESEN ,." . .', " 


4.266.772 • 4.255.198 

3.2. Egyéb bevételek alakulása 
adatok E Ft-ban 

n'7 --  r 
2010.12.31 2011.12.31 

éltékesített eszközök bevételei ·176.1421····· 800.516 ' 
kapott k~rté~ítés 4.665 i 8.950.... ,--,.,-,-- ,,! 
kilpott késedelmi kamat 19.617 f 3.183 
befektetésijegyekvisszavásárlásánakjlltal.é,k"a.: ..1... 2:785:' 9.005

---'i'-.-. 

követelések visszairt értékvesztése 66.300 I 33.610 
egyébbevételek , ........ ,7.•.. "3.,.652 • 63 

. ÖSSZESEN 343.Ú;il .8~5j27: 

3.3. Működési költségek alakulása 
adatok E Ft-b,m 

,"-~~---, \ 

2010.12.31 2011.12.31 
É;:tékcsőkkenés 923.217 908.201 ' 
Mílködós; költsé!l,ek összesen ... 1,683,482 1.621.002 

:lv••1t~'Ji~k~6Idkee·;S,l~klö~;I~;jégekbÖlajeIentöscbbtéte.l 

16.690 
23.117 
l Q.998 

1.965 
3.603 

22.996 
l 

...e..k.. :,,' ; .......... . 

672.842 

- letét~~zelőidiJ 


- jngatlans~al<értőj díj 


~köl1l:Y'izsSá!óidíj .. 

hat~ságídíjak 10,178 

- üzemeltetési .átaIánd':díj ... anyallktg.szol.g: 385.609 
közüzem; díjak .. 384,592 

25.741 
• - hirdetés 

.. biztosításídíjak 

- tanácsadils 
- bankköltsé~ 
. posta. telefon 

. - közvetítői jutalék 

'.~ szakért~idíjak 

1- ~gy6bj~g~imenf~I~erültköIt;;égek
~l __ .. w._. .. __ ..,,___,__ ,,,, .. _____.__ , ., , ,."" ____ _ 

http:2011.12.31
http:2010.12.31
http:2011.12.31
http:2010.12.31
http:2011.12.31
http:2010.12.31
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Az Alap müködési költségei ben személyi jellegíj kiadások nincsenek, mivel az Alapnak 

munkavállalója nincs. 

Az Alap éve~ könyvvizsgiilatának díja 2.200 E Ft +ÁFA. 


3.4, Egyéb r:\fordítások alakulása 

adatok E Ft-ban 
2010.12.31 ; 2011.12.31 

• értékesítetttárgyi eszközök nyilvántartási értéke 122.627 ; 575.474 . 
követelésre elszámolt éliékvesztés 41.337. 522.322 . 

· behajthatatlan követelés leírtösszege 24.063 

• építményadó 262.267 . 269.389 . 

· egyéb. 57.714 . J.225 
; Összesen 483.945 1.392.473 ; 

3.5. Pénzügyi müvelctck eredménye 

adatok E Ft-ban 
201l.12,~L ; 

733331 ; 
, ",,,. ,t''''''~_'j 

.336,943.1 
107 ; 

372,010 ; 
24.271 . . . .. - I 

: . .. I 
-; 

~ ..... ~~nzilgyi iDfivcle.tekráf()r(jftlísl!L .. ! 1.088.984 .i J,7.7~,55:l i ... "'984611 i"; Hitelek után fizetett kamat [,160,477 ; 
,Ert~lq>apil'~k.il!folyamvesztes~ge 79"t "'369,~5I' 
l.Hat~rídösUgyk'teká!f: yeszu::s~ge. 21.964T ....12,425
iDeviza~észlete~,.külfköv:kőLár[veszteséJle~ . ·······82:3301 ..• 230.643 ; ., 
[Egyéb pénzügyi ráfordítás i 1,550 : 

..-'. 

'''' ~ 

i 

._ ...-.6siöS91. _..._....~.1,04IJ.2~.J 

3.6. Rendkívüli eredmény 

Rendkívüli ráfordítások között elengedett követelés összege szerepel, 4.864 E Ft értékben. 
adatok E Ft·ban 

2010.12.31 2011.12.31 
• Rendkívüli ráfordítás O 4.864 

3.7. Fizetett, fIZetendő hozam: oE Ft 

Az Alap nyilvános, nyíltvégü alap. A befektetök a naponta megállapított nettó eszközérték 
alapján, a befektetési jegy folyamatos forgalmazása során a visszaváltási árban tudják az 
alap által elért hozamot I'calizálni. 

http:2011.12.31
http:2010.12.31
http:2011.12.31
http:2010.12.31
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4. PORTFÓLIÓ JELENTÉS 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom szám: 1211 
Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő ZIt. 
Letétkezelő: OTP Bank Nyrt. 

Tárgynap 
darabszáma: 
nettó eszközlÍrték. (saját tőke): 
egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 
NEÉ szánútás típusa 

2011.12.30 
19.476.069.698* 
31.945.829.675 
1,64026100 
Napi idősúlyos 

* A nettó eszközérték készités tecltnlkájának következiében (l 2011, 12.30~án enJénye,): nettó eszközértékben (/ 
decemher 28-i állapotnak megfelelő darabszám szerepel. 

: MEGNEVEZÉS ŐSSZ:IW E FtPÖRÚ'ÓLlÓ 0/.. 
r. KÖTELEZETTSÉGEK: 27.939.333. 87.46 

25.919.730 81.14II//L Hitelállolluíny 
, 
('"' 

Ü93.997 [ 5.93•J/2. Egyéb kötcle,zcttségek 
'LÓÍ4j "Ó.16.. ,. alapkez..,l~idíL 

.I"tétke2:előidíj 6.519 \ 
illgatJltnszakértőidíj . 4.0651 
költségk~ntelszeg)léb tétel 4.275 r 

.. ,egyéb~nelYlkölts~gala!lúk(jt.. .828.124:
"'r' 

!i/3.Céitartaléltok ö! 
l114. Passzív időbeli elhatárolások 125.6061 

,-,--, . - '-. IfII.Es.ii(özoi(;- ... 59.885.163l·"",. .~-,,_.. -"_ ..._.. _--..._~ ...... _-,_._- _o_o - "_._,._,._-_.,,,-'._, -_._--!-._. 
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IRODA 
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IRODA 
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0.01 
5.73 

o 
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0.00 
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.. 
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0.61 
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LOGISZTIKA 
LOGISZTIKA 
LOGISZTIKA 

ÖSSZESEN 

,1211 Budapest Terelő u,l: 
, 1225 Budapest Nagytétényi út22H" 

BUDAPEST ÉS KÖIU,YÉKE 

210146/205 

231319 

1,l33,400 

642,800 

4,337,300 

3.55 

2,01 

13.58 

LOGISZTIKA 
LOGISZTIKA 

ÖSSZESEI'i 

,,' 9027, Győr, Kardán ul0 

VIDÉK 

5475/73 1,080,257 

1,080,257 

3,38 

3.38 

TELEK 
TELEK 
TELEK 
TELEK 
TELEK 

ÖSSZE1)~;N 

2040, Budaörs 
, 2040, Budaőrs 

"iÓ40, Bucl~ö~s 
2040, Budaörs 

BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE 

10300íl5 

10300117 

10300/18 

10300/19 

, 
38,1,200 ! ' 
708,800 i 

51,,600 

1,566,200 

1.33 
1.19 
2,22 

0,16 

4.90 

III512. Ép'{ié, alatt 
BUDAPl!;ST ÉS KÖRNYÉKE 1,472,900 4.61álló ingatlanok 

, Fejlesztés alatt álló 
1143, Bp ,Tábornok, u, L 32472 1,472,900 í 4,61

'" ingatlan 

11,817 0.04 

Az Alap tulajdonában álló ingatlanok között a Babér utca 9. szám alatti OTP irodaház a 

legértékesebb, Az irodaház társasház, az e!''Yes albetétek értéke minden esetben a tőkepiacl'ól 


szóló 2001, évi CXX. törvény által engedett mértékcn (nettó eszközérték 20%-a) belül 

marad, 

Az Alapkezelő a befektetők felé a befektetési alap befektetési jegyei után sem a tőkére, 


sem a hozamra vonatkozó garanciát vagy hozauúgéretct nem tett. 


Kapott fedezet, bíztosíték, óvadék összesen 452.439 E Ft. 

[Pénz,ben kapottóvadék " i IBO,450 l 
!Érté!cpapírballk:apott óvadéj{(mérlegenkívülí adat)!' '" "I ,600! 
1~<InkgaranciálJanl<ap()tt óvadék:(mérlellcn!cíyülí adat) ",27Q}891 
! OSSZESEN L 452.439! 

Az értékpapírban és a bankgaraneiában kapott óvadék tájékoztató adatok, azok a nettó 
eszközérték számításban nem szerepelnek. 

A portfólió jelentés és a mérleg egyes adatai eltérésének magyarázata 

A 2011, december 30-án érvényes nettó eszközérték és 20 11,12.31 fordulónapra vonatkozó 
mérlegadatok eltérésének oka a nettó eszközérték számítás technikájából, valamint az egy 
napi (2011.12.31) elhatárolásokból adódik. Az adott napon érvényes eszközértéket a 
letétkezelő ugyanis az előző forgalmazási napon, az azt megelőzö munkanap adatai alapján 
számolja. 20 ll-ben az év utolsó munkanapja december 30. volt, amely napon érvényes nettó 
eszközérték számítása 2010. december 29-én történt, a figyelembe vett utolsó bankkivonut 
dátuma 2010. december 28. Ezzel szemben a mérleg tartalmazza a december 30-i 
pénzmozgásokat is, illetve minden olyan gazdasági eseményt, amely 20 II évre vonatkozott 

http:2011.12.31
http:11,12.31


és a mérlegkészítéséig tudomásunkra jutott. Fentiek miatt a következő eltérések vannak a 
pontőlió jelentés és a mérleg adatai közőtt. 

I. 	 Bankszámlák és bankbetétel" A portfólióban a december 30-án érvényes 
eszközérték a december 28-i bankszámla egyenleget és 201 U2.29-ig számolt 
betéti kamatot tartalmazza, míg a mérleg a december 30-i bankegyenlegeket, 
valamint a 20 11.12.31-ig kapott illetve járó kamatokat tartalmazza. 

II. 	 Bérlőkkcl szembeni követelések. A portfolió jelentés minden olyan esedékes 
követelést tartalmaz, ami december 29-ig kiszámlázásra került, de pénzügyileg 
nem teljesült. A mérlegben a követelések között van 20 I L évi, de december 29
ét követően történt kiszámiázás is, valamint a december 30-án megtörtént bérlői 
kifizetésekkel csökkentette a követclésállományt. 

III. 	 A pOltfolió jelentésben az egyéb kötelezettségek tartalma a december 29-ig 
beérkezett (és igazolt) szállitói kötelezettségek, illetve a be nem érkezett de 
ismert költségek december 29-ig számított része elhatárolt költségként. A mérleg 
ezzel szemben figyelembe vesz minden, a mérlegkészítés időszaka alatt 
beérkezett, még 20 ll-re vonatkozó számlát, költséget valamint a be nem 
érkezett, de ismert és 20 ll-re vonatkozó költségeket is az elhatárolások között. 

lY. 	 A 201 l. december 30-ra érvényes nettó eszközérték számítása 201 l. december 
29-én történt, a dcvizás eszközök és kötelezettségek értékelése így a december 
29-i árfolyamon szerepel. Ezzel szemben a fökönyvben és így a beszámoló ban is 
a december 30-i árfolyamokat alkalmaztuk. 
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I, Befektetésije,gy.kibocsátás 

25:.Hitel!..illetve.kölcsö~ törlesztése 

1!f,,~ftlÍi('-~(~t'~k~~!fJí.Ji~i!~?~díJ!~f§l!.~~e.~~~1Jz~~1!(et~f .. .:',,2f,giE;~:;li~~;~'K1it~,~~~;§~1§..: 
l (Befektetési coshflow, 14-19, sorok)
114 I~g~Í1~nok be~;~~é~~:" ..... . 
ri5.i;;g~Ú~~~k;l~d;:;~~+··· .......................... 
[16B.ef~IYt bé~I~Üdfjak+ 

17, Értékpapírok beszerzése, 

18, Értékpapírok eladása, beváJtás+ 

,19, j{apOtt. hozamok + 

(Ilin,anszír0z.ási.cas"fiO,".20:26, soro~). 
20. Befektetésije~ykjb.ocsátás+ 

kajlot! apport :" 

Hitel illetve kölcsön után fizetett kamat 

5. CASH FLOW KIMUTATÁS 


I. Swkástls ievéke":J',sél;biij sZárn,azópé""eszIíiiz:változás . 
JMü.ködésicash flo",1-13. s.orok) 
L Tárg,!évi eredmén,!".'
2. Elszámolt amortizáció-I 

3. ElszámoJt értékvesztés és visszaírás -+-
4. Elszámolt értékelési különbözet + 

,5. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + : ... 
: 6, Jn!;atlan befektetések értékesítésének eredméllye-' . 

•7,Érté!pap]r befektetések értókesítésének,beyáltá:;ának eredménye + . 
•8, Befektetett ...eszközök állományvált"zása 

•9 Forjló.eszközök változása.+ ..: . 
· 10, Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása -I 
1 \, Hosszúlejáratúkötelezettségek állományváltozása + : 

c.12, Aktiv idöbelielhatárolások állomántyáltozása +

: 13, Passzív időbeli elhatárolások állol'Hjnyváltoza.· ....s...a•.... '.'.............. 

. adal0~Eforintban 
2010 2011, 

-1,301,519,-1,213,424 
,.. ---.,,' -, - -~- ._". " ,," , 

-3,214,247 l -3,884,874 
923,217 908,20 l 
-24,963 ~93,576 

.•.. 1,642,374 1,215,616 
O O 
(L -224,401 
O '.. 330,079 . 

-1,900,928 2,418,735.' 
888,592:4,662,509 

525,730: 2,246,412, 
-14,297 . -70,,828 

10,486 ........ 542. 

16,027 
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6. AZ OTI' INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSÉT JELLEMZÖ 

MUTATÓSZÁMOK 

Saját tőke arány" (%) 

Sajáttöke/Ősszes forrás 

Nettó [orgóesz~öza,.álly("Ad .. 
(Forgóeszközök + Aktív időbeli 


elhatárolás··Rövid, hosszú lejáratú 

köL··Passzív időbeli 


e1hatá rülás )!(Forgóeszközö k+Aktív 

idöbelie.hJ .. 

Belek/etett eszklJzők fedezettsége l. 
C,?;;) . 

Saját tökeIBefektetett eszközök 

Likviditási mutató 
Forgóeszközök+Aktív időbeli 

elhat/Rövid lejáratú 
.kölelezettségek~Passzív ídöbelielhat 

2(110 
• 34.054,612,56,94% 

58.737,052 

:18)67.680= ·299,22% 
6,138.523 

, 34))54.6\1= 64.74% 
. 52.598.529 

§JJ 8.523= 4.42 
1.388.407 

. 2011 
3\ ,963,653.54,30% 

· S8.868,7\6 

l -14.295.344= .138,92% 
10290.598 

· 31,963,653= 65,80% 
· 48.578, \18 

\ 0,290,598= 6,82 
1.507.962 

http:id�belie.hJ
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7. 	 Az OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP MŰKÖDÉSÉRE HATÓ KŰLSÖ 
KÖRŰLMÉNYEK, .JÖVŐBENI KILÁTÁSOK 

Az elmúlt években bebizonyosodott, hogyahitelválság az ingatlanpiacot igen érzékenyen 
érintette: ezekre a termékekre kevés volt a megfelelő tőkével rendelkező befektető, a 
hitelforrások elapadásával az ingatlanpiacon az üzletkötések csökkentek 

A kamatadó bevezetése elötti felfutást követöen az ingatlanalapok vagyona - egy 2007-es 
kis fordulatot leszámítva jelenlősen visszaesett, és 2008. végén a csökkenés drámaian 
felgyorsult, majd 2009-2010-ben némi emelkedés mutatkozott A lassú emelkedés 2011 
szeptemberéíg tartott, az utolsó negyedévben azonban az ingatlanalapokból újra kiáramlás 
voll tapasztalható. A kiáramlás részben a befektetők más, garantált hozamú befektetések 
irányába fordulásával magyarázható, részben a fix árfolyamú devizahitel törlesztés 
lehetősége miatt bekövetkezö lökeátcsoporlosítás eredménye volt. 

Az ingatlanpiacon 20 ll-ben jelentős fordulatot nem következett be. Bár a lakáspiacon az 
utolsó negyedévben élénkülés volt tapasztalható, itt nem kis mértékben a rögzített árfolyamú 
végtörlesztés lehetősége emelte a kínálatot és erre reagáltak a befektctni szándékozó vevők. 
A logisztikai és az irodai ingatlanok iránti kereslet továbbra sem élénkült és ez nehezítette a 
nagy értékű ingatlanok éItékcsítését. Nem segítette a tranzakciók számának növekedését a 
bankok hitelezési gyakorlata sem, a szűk források mellett ncm volt kiemeIt cél az 
ingatlanfinanszírozás. A mélypontról sajnos még nem történt meg az elmozdulás, az iroda
és logisztikai ingatlanok piacán az élénkülés jelei még várattak magukra. 

A bérlemények iránti kereslet is esett a válság hatására, illetve a potenciális bérlők egyre 
nagyobb kőltségmegtakarítást igyekeznek elérni ezen a költségen is. Továbbra is jelentős a 
túlkínálat mind az irodapiacon, mind a raktár-ipari-logisztikai piacon. A kereslet csökkenése 
az üresedési ráta emelkedését eredményezte, így a jól fizető bérlők iránti verseny erösödött. 
Mindezek következtében az új szerzödéskötésekben továbbra sem sikerül elérni a válság 
előtti árszintet. 

A külső körülmények hatása érződött az OTP Ingatlanalap 20 ll-es teljesítményén is. 
Nagyobb értékű ingatlanok értékesítésére az év folyamán nem került sor, de pozitív 
eredményként értékelhet jük, hogy sikerűlt egy villaépülctet és öt társasházi lakást 
értékesíteni. 

Az év folyamán ingatlanaink kihasználtsága lényegében stagnált, és a bérleti díj bevétel is 
csak megközelítette az előző évi szintet: a 20 l O évi bérleti dij bevétel 99,7%-át sikerült 
realizálni 20 ll-ben. Általában jellemzö, hogy az előző évek hez képest a bérleti szerződések 
megkötését többfordulós egyeztetés előzi meg, a verseny kiélezettebb és a tárgyalásokat 
kisebb százalékban követi szerződéskötés. Ennek ellenére ingatlanainkban túlnyomó 
többségben stabil bérlők vannak határozott idejű szerződésekkel, amelyeket lejáratot 
követően nagy százalékban sikerül hosszítani. 

Az alap likviditását 20 ll-ben is sikerült megőrizni. A hitelállománya az év folyamán nem 
nőtt, az év utolsó hónapjaiban megemelkedett visszaváltásokat az alap saját bevételeiből 
finanszírozta. 

Az OTP Ingatlanalap nettó eszközértéke 2011.12.31-én 31,95 Mrd Ft volt. Az alap 
jegyeinek árfolyama év végén 1,640261, mely mintegy 2,8%-kal haladja meg a válság előtti 
maximum értéket. Az árfolyam az utóbbi hónapokban folyamatosan és egyenletesen 
emelkedik. 
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ZOl2-ben II gazdasági környezetben kedvező fordulatra számítunk. A környező piacok 
drágulása miatt abefektetők vélhetőcn Magyarország felé fordulnak. Ehhez hosszú 
távon megnyugtató és kiszámítható gazdaságpolitika, stabilabb európai és 
magyarországi gazdasági kilátások szükségesek. A bérleményck iránt jelenleg élénkülő 
kereslet mutatkozik, javulnak II bérbeadottsági mutatóink. Érdeklődés mutatkozik az 
eladó ingatlanok iránt is, ami tovább ,javíthatja az alap likviditásiít és 
jövedelmezőségét. Az alap ingatllmportfoliójánllk jövedelemtermelő képessége 
megfelelő, ami kedvező maki"Ogazdasiigi környezetben kiegyensúlyozott gazdálkodást 
tesz lehetővé. 

A;;; OrszággyííJés II múlt év végén elfogadta a 2011. évi cxcm. törvényt (a befektetési 
alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról), li 34412011 Kormányrendeletet (a 
befektetési alapkezelőkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, iizletviteli és 
kockázatkezelési követehnényekről) és II 345/2011. Kormányrendeletet (a befektetési 
alapok befektetési és hite(f(~lvéteii szabályairól), amelyek a tőkepiacról szóló 2001. évi 
CXX. törvényből kiemelik II befektetési alapkezclők és II kollektív befektetési formák 
szabályozását. 

Az OTP Ingatianbcfektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata az új 
szabályozásnak megfelelően a törvényi határidőn beliil átdolgozás ra kerül és erről a 
befektetőket tájékoztat juk. 

Budapest. 2012. február 10. 

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelö Zr!, 
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I. Az OTP Ingatlanbefektetési Alap működésére ható külső 
körülmények 

A2 Alap hozámának összetevői: az ingatlanok bérleti bevételei, az alapban levő in~t1anok 


értékváltozása, valamint az alapba n értékpapír befektetések és bankbetétek hozama. 


A 2011, évben bekövetkczett előre nem látható események (pl. Japán foJdrengés, Úszak 

ahikai diktatúník elleni fdkclésck, a görög válság) a tőkepiacokon és devizaárfolyamokban 

hektikus áffolyammozgásokat indukálta I" 

A forint árfolyama is jelentős ingadozást nmtatott a" euróhoz, a svájci frankhoz és a 

dolláthoz képest IS, 


Októbertől a magyar gazdaság nemzetközi megítélése sokat romlott, a magyar pénz

tőkepiaci folyamatok elváltak a régiós orsziÍgokétól. A forint gyors gyen6>ülésnek indult, 

árfolyama legutóbb 2009 tavaszán látott történelmi mélypontokat ért cl, az államkötvény

hozamok megllgrottak. 2011, november vége és 2012, január eleje között a nagy 
hirclrninősítők befektetésrc nem ajánlott katcgóllába sotolták vlss;.;a a magyar 
államkötvényeket. 
A helyzet kezeléséhez elkerülhetetlen lett a jegybanki alapkamat-emelés novemberben majd 
decembcrben. 

2011-ben a magyar gazdasági kilábalás kettőssége az ingatlanszektorban is megmutatkozott 
Míg az exportra "dolgozó" vállajatok folyt.tták a dinamikus termelés növelés t, addig a 
belföldi keresIctet továbbra is stagnálás jellemezte. Ez a kettősség Jcllemezte az üzleti 
in6",tlanok piacát is, Míg az exportra orientált vállalatok több csetben telephely bóvítésről 
illetve új termelő terűletek létrehozásáról adtak hírt ft sajtóban, addig a belső keresletre 
támaszkodó kiskereskcdclmi szekto! teljesítménye nem tudott javulni. A bérleti píacon 
meghatározó EURO ~rfolyarn ingadozás és a forint év végi gyengülése II bérleti díjak 
csökkenése irányába hatott. 

Bérleti irodapiac: 

A 2011-ben folytatódott a gyenge kereslcttel jdlemezhető helyzet a budapesti bériroda
piacon. Ennek egyik magyarázó oka a hazai munkaerő kereslct korábban várttól jelentősen 
elmaradó alakulása volt, így az összes bérterület igény alig változott. A bérlők oldaláról 
jelentkező köJtségesökkentésre irányuló nyomás és II jelentős területkinálat miatt az új 
bérbcadások esetében még mindig a válság előttitől elmaradó bérleti díjakat állapítottak meg. 
l\z .Alap tulajdonában jévő irodaházak cserében a kihasználtság nem csökkent. 

Bérleti raktár-ipari-logisztikai piac: 

A magyamrszági modern ipari-logisztikai ingatlanok piaca továbbra is Budapest és 
környékére összpontosuL A legnagyobb logisztikai létesítmények a budapesti autópálya
kürgyűrű mellett helyczkednek el. A 6'Ycngülő gazdasági aktivitás a modern raktárak, valamint 
a termelés és a kiskcreskedelem infrastruktúJ'iíjának tevékenységét is érintette. Az irányadó 
bérleti díjak az erős fejlesztői versenynek a gyenge bérlői keresletnek kós%önhctően 
csökkentek Az Alap által tulajdonolt raktár-logisztikai ingatlanok Budapest városh·.tárán 
belül helyezkednek el, ahol II verseny korlátozottabbáll érvényesül, cmiatt ingatlanjainkban 
csak viszonylag kis mértékben volt érezhető a gyengébb 6>azdasági helyzet hatása, Az Alap 
2011-ben több új bé.rbcadást tudott aláirni raktár-ipari inga tlanjOlban. 
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Bérbeadott kiskereskedeImi ingatlanok piaca: 

Elsősorban a tartós fogyasztási cikkek piacát érintette oly mértékben a válság, hogy az egyes 
hdyeken üzletek, kereskedelmi egységek bezárásáho'l vezetett. Ugyanakkor a napi fogyas7.tási 
cikkek piacán élelmiszerek és más napi-cikkek, drogéna-áruk - további üzleti expanzió volt 
megfigydhcl6, továbbá ezen ingatlanok általában hosszú távú bé,tlcti szcrződéssd kerülnek 
béfbcadásm, 

Befektetői ingatlanok piaca: 

,\ bcfcktetói ch·ánísokmk mamdéktalanulmegfclclő ingatbnok esetében az elván hO'lamnint 
- bérleti jövcdcfc1u és az ár hinyndo!-\7{ - pl. az lli\n h:atcgól'iás irodaházak,tt, kiskcreskedehni 
és raktár-ipari ingatlanokat tekintve [kdapcsten és környékén az élénkülő befektetői 

étdcklódések alapján csökkenő tendenciát lllUlattak. Jelentős kereslet ml1tatko~ott a stabil 
bó:16nck sZiÍmító élelmiszer kiskcrcskedclmi béringatlanok mint befektetések iránt, nonban fl 
vás;irlói és az ebdóí árclképzdések Belll találkozt~ü:, emiatt jclcntós üzlctkötésrc neln került 
sür, csak néhány tranz:akdó tönéllt 7-9~'Yo közötti hozams7Ínren. 

A külső körülmények hatása órződött az OTP !ngatlanalap 20 ll-es teljesitményén is. 

U. 	 Az Alap összesített nettó eszközértékének, és befektetési jegyei 
hozamának alakulása 

Az Alap nettó eszközértéke az idöszak eleji 34.044 millió Ft-ról az idöszak végére 31.946 
millió Ft-ra csökkenI. 

Az alap vagyollánal< és a befektetési jcgycl< árfolyamállal< alakulását a 2011. évben az 
alábbi grafikon szemlélteti. 

NETTÓ f3SZKÖZÉRTÉK Es EGY BB'EKTETEsI JEGYRE JUTÓ ÁRFOI..YAM 
34.500.000.000 	 1 66 
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34.000.000.000 

33,50o.000,000 

33.000.000.000 

32.500,000.000 

32.000.000.000 

31.500.000,000 

31.000.000,000 
1.56 

30.500.000,000 1 54 
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DÁTUM 

2010,12.31 
2011.01.03 :. 
2011.0201, 

201 UJ3.01 

20 11.04.0 l 

20 I 1.05,02 . 
2011.060 I 
2011,0701 

2011.08.oJ 

,2011.09.01 
20111()03 .. 

201111.02. 

2011.12,01 
2011.12.30 

ESZKÖZÉRTÉK 
34,043,847,5 

)4,044,610,598 
34,079,447,602. 

34,000,714,798 

34,O?412:241,~23 ;" 
34,168,426,702,.. 
34,246,240,710 

. 33,18?,528,87 5 

33,125,021,726 

33,005,215,458 i 
32,688,963,712) 
32,498,262,640 • 

,.32,316,461 ,O~3. 
31,945,829,675, 

Nf~TTÓ 
ÁRFOLYAM 

1.576254. 

1.576307 

1.581985 • 
1,589053 • 

;'596744 
1.607149 
1.616403 
L619005 

1.624658. 
1.627585 

1629752, 
1631636 

1.636116 

1.640261 ' 

Az Alap befektetési jegyeinek hozama: 

Időszak Éves hozam 

2011. üzleti év (2010.12.31-2011.12.30.) 4.06% 
--~- --_.---~~~--_.-----

Az ingatlanalap nettó eszközértéke 2011 első félévében stagnált, majd félévkor egy 
intézményi befektető jelentős tőkekivonása miatt nagyobb esést mutat. I\. második félévben 
további kiáramlás volt tapasztalható, év végére felgyorsult ütemben, melyet a lakossági 
devizahitelek végtörlesztési lehetősége indukált. I\. devizahitelek v6gtörlesztésének lehetősége 
megemelte az ügyfelek - visszaváltáshoz kapcsolódó- előlegigényét is, Az év utolsó 
negyedében negatívan hatott a forgalmazás egyenlegére az alternatív befektetési formák 
(betéti kamatok, állampapír hozam) által kínált kedvező befektetési lehetőségek is, 

20 ll-ben javult az alap egy befektetési jegyre jutó árfolyamának szórása, Az éves hozam az 
előző évhez képest szerényebb értéket mutat, de az alap befektetési jegyeinek árfolyama év 
végén 1,640261 FI/db volt, moly mintegy 2,8%-kal haladja meg a válság előtti maximum 
értéket. Az árfolyam az utóbbi hónapokban folyamatosan és egyenletesen emelkedik. 

III. Az eszközök összetételének alakulása 

Az Alap ingatlanbefektetései 2011, 12.30-<1n: 

Az ingatlanok ősszesített forgalmi értéke 53,796 millió Ft volt az üzleti év végén, A fenti 
ingatlanállomány ingatlanét1éke1ő által meghatározott értéke az alap teljes portfoliójában 
168,40 %-os részaránytjelentett az év utolsó napján, 

http:2010.12.31-2011.12.30
http:2011.12.30
http:201111.02
http:2011.09.01
http:2011.08.oJ
http:2011.01.03
http:2010,12.31
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24579 

24789 

2493i 
284WDfA 

29689 

36545 

36840 

794112 

1.64 

0.80 

051 

....... ,.... ,.... 

I45,SOÓ 

LOl 

L07 

,'''Ó.46' 

9,75 

3.34 

Il/~jfi. Ingatlanok 

Funkciója Cím Helyrajzi szám" 

iRODA 1012 Budapest Pá:yn u, 754710/A 

IRODA , '1024 [~~ld(~pc~t --tv1argit 'GL 43'~Ü 13364 

IRODA 'Buá'apcst'-S';6p~'Ö[gyj lit í48591l 

mODA 12030 

"'IRÓOA Budapest MHrgit kr( 8~IO -- "'IIi{i l/Ö:~-'-

IRODA i 1034' Bt;,lal)est"l'lulár u, 

IRODA '[ 642 'á~i~iarest ,.\rp-ád-~t -6j~6f' 70664121A 

IRODA : 1042 'l3uclapcs!"Józsc(/\. ü 71677 

"1051 Budap~:st Nádorll. 16. 

[ROD/\ : IOS'4 Budapest Vadász \l, 

IRODA BÜ&lJlCS-j-"M-ü~:kKu', '"9:-

, f·· .....,... ,íjudapési . Po(ím~r,in~;j~y u.IRDDE'\ 
... , ..., .......... .


IRODA j Ú)6S 'Budapest -Benczúr ll, 
I 


IRODA -'T , 'lOS8 Bud'á'i;est R~kóCzi 'ói 'ii"-' 


IRODA -T '1'092 Budapest' kiílizsi'ü.':fó·'§6: -_. 


Ikóí);\ .... Tiö'92' Blldfl},est Ráday u. 42. 


IRODA : 1115 ·Bi.i(iapcst·'·Ba;1Ók·"B~iii--úi-92~9·!i: 


"ii~ööX ~'''i "(24' Budapest Jagelló u. 20ít\. 


"'''IRötÚ\ ....... "1 1126 'B·üd~p~'>t---BÓs~ö~~é~·y;"ÓdCI·i 


-íifőDA'" ....·tTO! Búdapest Babéru. 9. .. .. , .. , ..} 


·t· .. ·, ...........,,,, .. ,,, ... ,,,. 

"2;466 

IRODA l' I í 3-6 Bu('iapc:,,'t-T?\t;·~ -~~'i6:
IRODA i 1133 Budapest Pozsonyi út 56. 

, .. "25ÚOíOiX 
.... 26253"" 

[RÓOA iiI95 íí~dap,st öií6iúiz85 

,A "" "~fiÚ)D)\ --. "" i",]Tj"9""áuJup~;ú" "P~tl\él1ázy u. 

!64247/All 

''''''''''ii~ÓI)A'''" ".. '''1 i204 Budapes( Kossuth. L u. 44-46. "j''j'IS68/éiiA' . 

"210146 
._-" ...._-,,- .. -- --"" .....__.." 

1225 Bt!duJlest Nagytétényi ut 218~220, 23Uioíli 
j 23! O Szigc!szentmiÜ6$ Losoncfu. I. 79Í3ííl 

r--j'ői'i' Biicf'tipest"ti&;'gl";Ú'j'1'4. 

; 1154 Budapest Wesselényi út 9/b. 

: 1113 Budilpcst Pcstiút237, 

IRODA 

ÖSSZESEN" 

k'ERt'S'r<tDEiEt\-1 
KERii~;-klijj6·Ú~·r..;;f 

adatok E Ft-ban 
53.796,147 168.40 

Forgalmi ár PORTFÓLiÓ % 

890,147 

1,048,700 3.28 

. '2,206:900" 6.91 

31s,őoó 0.99 

'195,800 ' 

. (jLoo"ó": 054 

72'i'Oó(j': . . 2:Úi 

4,644,0001······ 1454' 

51.1,000 
1,830,ROO 5.73 

153,400 OA8

. 148JOO 0.46 

3,114,500K'ÉRESKEIJELMI 
ÖSSZESEN 



K'f:RÜSK[DCI,EM - 3'1 ifj' s7~ec~~~y"'R;ík't)~';'i {li'"9 i:' 
'kERi~SK!i)I~LE;";i' : 4:300 Nyírbátor KOSSUlh L. u, ! l 

KEIWSKEDFLEM ~ 4900' fei';('1:gynnnal'''KoSSUÚ1'\I' [4. 

'klüü:s~:i:DEiEM 570Ö (jY~['il "HÓ!'~e/,'é!'- II 

"', KEfüisKÉDEí~Ei\.1' :-71-66 s~CkS~á;'~I' -i~';'cs'ai \f. '~, 8ii: 

IÜ:RESK!':Í>ELMI 
ÖSSZESEN 

LAKÓ 

LAKÓ 

LAKÓ 
LAKÓ 

LAKÓ ÖSSZESEN 

. Ú)ÓlsitiKA 

.CÓÓiSZTI[<A 
. ÚiGisl1'IKA 

LÓGiszíIKÁ· 
.. LOGISZi'JKA 

ÖSSZESEN 

LOGISZTIKA ... 
ÖSSZESEN 

VIDÉK 

; l025 í1~dapest 'Üllflang u',' Fi 
'i óis" úod-;ílest'''v'c:'ld ll, 26.

1125 Budapesi Zsolna tI. 4. 

1023, rií<ll'-Vó:h-~iom u 

ilÜÍ>APEST ÉS KORNylÍ,KE 

l2 

·B~~(l~\i)~·st" 'fcre!Ö'~, 

1225 'Bt'!(ia'pcst -NagYtété'~')::i"í;i"22i"" 

8UDAPEST ÉS KÖRNVIÍ,KE 

9027. Győr, Kardan ll. 10 

VIDÉK 

I - ,," ____ ''"_,,, __ ._..d -' 

j 2040, Budaörs 

TELEK .", , , ''''12040-'B~d~a;s'''' 
! 

TELEK 12040. Budaörs 

. Tiii.,J(··· , ,!-204Ó','B-ücl;Ö~~-
·TEi:EKossiiisÉN·i 

f-- , ]" 

79 
2007 

755 

4486J/\ 

03201152-1 

]'-iso/2íi\iT 

3is3ÚÚl 

15414 

'''~r755 . 

13019 

-'""Ú~90'ő'

mil 

iiöi4óíio; 
23 LlI'ej 

jöji)oi!§ . 

32472 

79.000 

91,400 

IS 1.500 

3.043.427 . 

95,26C ; 
268,700· 

261.800 

58,582 ; 

684,342 . 

, '--Loaóji j' 

I.08~';;;I' 

I" ... I
424,600 : 

j" 

"""" .. -,-, ,; 

1.472,900 i 
._-_.... ,-------1-".. , 

1.472.900 I 
, 

6/10 

0.25 

'--0'.29" "'O 

bió 
'ó 2.1" 

433 


024 


9.53 

030 

0.34 

0.82 


ÓiS 


2.14 

4.4á 

3.54 

2.01 

1J.58 

338 

1.19 

0.16 

4.90 

4.61 

4.61 
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Az Alap eszközei és kötelezettségei (2011.12.30-ra számQIt nettó eszközérték számítás 
alapján): 

ESZKÖZÖK: 59.885.163 E Ft 187.46 "/.;, 

EFt Portfolió %-11 
Ingatlanok, berendezések 53.796.147 168.40 

,Ertékpapír~k· ... O O 
. Egyéb követelés Ll82A45 3.70 
, Folyószámla, lekötött betét 4.894.754 15.32 : 
. Aktív időbeli clhatál'olúsok 11.817· 0.04 

KÖTELEZETTSÉGEK: 27.939.333 E Ft 87.46 % 

iKÖtelezettség 
!Hit~láJlornáI1Y 
r~gyéb kötelíl7:ettség 
l Passzív időbeli elhatárolások 

" .. ". ".. ,,~~,,-

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 

E Ft Portfolió %-11
c·c-c·!·:: 

25.919.730 81.14. 
1.893.997 5.93 

125.606 0.39 

31.945.830eFt 

Az Alap 20 ll. december 3l-i nettó eszközértékében az ingatlanokon kívül likvid eszközök 
között a Iblyószámlák és lekötött betétek értéke a legjelentösebb tétel, 4.895 millió Ft. 

Az egyéb követelések összetétele: 
.. .adCitokezer.1i;ril1tban 

befekteté.si jegyforgalll1azásból 
bérlőkkel szembeni követelés 

el~Leg követelés......... ,. 
költségvt)tésselszembeni köv ... 
egyéb követelések 

57,398! 
844.924 ! 

268.531 • 
9.880 
1.712 

Kötelezettségek között ahitelállomány éttéke jelentős. A hitel euro és forintalapú az 
ingatlan vásárlások finanszírozását, befektetési jegyek vÍsszaváltását szolgálja. 

Az egyéb kötelezettségek összetétele: 
adatok ezer forintban 

" ... ."" ~- , . .",,-- ,,, '"'' ,. -" " " 

befekteté.si jegyforgalmazásból . 
bérlőkke] szembeni kötelezettség 
." .. "".' """"- """"'"""" -," ""." 

szállítókkal szembeni kötelezettség. 
költségvetéss"I szembeni kö!. .. 
egyéb köt. 

30.185 
180.514 
562.303 • 

84.238 
970.884 

http:befektet�.si
http:befektet�.si
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l. EUR hitelkeret 

ll. EUR hitelkeret. 

HUr hitelkeret • 

201 t.12.30-án fennálló hitel Hitelkeret Összege 
töke tartozás 

EUR EHUF 

12M EUR 

63M EUR 

"" ., 
7.302.175. 

62.316.400 

2.239.066 . 

19.108.078 

6.5M HeF 4.250.000 : 

A 2011. december 30-i hitel állomány miatti kötelezettség portfolió jelentés alapján 
(lőkelkamat) 25.920M forint. 

IV. Az Alap magyar számviteH szabályok szerint számított 
eredményének alakulása* 

Az értékesítés nettó árbcvételének alakulása 

Bérbe adott ingatlanok bérleti díja (A bevételek a 
lakóingatlan, az iroda, a garázs. az 
üzlethelyiségek, illetve a fOldteruletek bérletí díját 
tartalmazzák) 
liti"irÚ~úb~~élél (A bevételek a közüzemi dijak, a 

• telefon díjak átháritott összegét, az áthárított eseti 
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Működési költségek alakulása 
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Működési költségek értéke 2,529 millió Ft, amely 97,01 %-a az előző évi költségnek. 

Jelentősebb összetevők: 


• 	 az Alapra terhelt alapkezelési dí.i (668 millió Ft), melynek vetítési alapja az Alap 
mindenkori eszközértéke, azon belül az ingatlanérték évi 2 %-a, a likvid eszközök 
értékének évi 1,5 %-a, (amennyiben az pozitív összeg); 

e 	 a lctétkezelési díj (42 millió Ft), ahol a díj szintén az eszközérték függvényében kerűl 
meghatározásra; 

o 	 ingatlanértékelői díj (50 millió Ft), amelynek számitási alapja az ingatlanállomány 
értéke, 

IDgyéb ráfordítások alakulása 
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Rendkívüli ráfordítások között elengedett követelés összege szerepel, 4.864 E Ft értékben. 
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*Az MSZSZ szabályok eltérnek a Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban, valamint a 
Tőkepiaci Törvényben előírt nettó-eszközérték számítási szabályoktól. 
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V. Az Alap tervei, jövőbeni kilátások 

A 201 l-ben a befektetési jegyek visszaváltása felgyorsult, az alap bevételeiből finanszírozni 
tudta a megnövekedett visszaváltásokat. Az Alap jó hozamú ingatlanokkal rendelkezik, az 
ingatlanok feltöltöltsége javuló tendenciát mutat. Az Alap több ingatlana iránt is élénk vételi 
érdeklődés mutatkozik. 
Az Alap jövőjére vonatkozóan alapvetően két cél fogalmazódik meg ebben az évben is: a 
bérbe adottsági ráta emelése és az alap számára alacsonyabb hozamtermelési képességgel bíró 
ingatlanok értékesítése, de a hozam nővelése érdekében további intézkedéseket kell tennünk 
az ingatlanok fenntmtási, üzemeltetési költségeinek csökkentésére is. 
Az alap magas ingatlanfeltöltöttsége ellenére sem zárkózunk el további ingatlanvásárlástól 
sem, amennyiben az új ingatlan az alap ingatlanainak átlagos hozamát emeli. 

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap távolabbi jövőjét a többi ingatlanalaphoz hasonlóan :ll:/; 

általános gazdasági helyzet, ezen belül is leginkább 11 betéti kamatok és az ingatlanárak, 
valamint az ingatlanok hédete iránti kereslet határozza meg. Az 2012-ben a gazdasági 
környezetben kedvező fordulatr:; számítunk, az ingatlanpiaeon az aktivitás lassú 
erősödését várjuk. 

Budapest, 2012. február 10. 


