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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI ,JELENTÉS 

Az OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégű S7.ánnaztatott Alap tulajdonosai 

részére 


Az éves beszámolóról késziilt jelentés 

Elvégeztük az OTP Reál Globális Nyilvános Hozamvédett Zártvégü Származtatott Alap (az 

"Alap") mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 

20 II. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegböl -- melyben az eszközök és források 

egyező végösszege 1.140.847 e Ft --, a 2011. november ]7··töl 201 L december 31-ig tCljedö 

időszakra vonatkozó eredménykimutatásból ... melyben az üzleti év eredménye 90.094 c Ft 

veszteség -, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó 

információkat tartalmazó kiegészítö mellékletből áll. 


Az Alapkezelő vezetésénekfelelőssége az éves beszámo/áért 

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zr!. ("'Alapkezelő") vezetése felelős az éves 

besl.ámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános 

s7.ámviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az 

olyan belső kontrollokért, amelyeket az Alapkezelő vezetése szükségesnek tart ahhoz, hogy 

lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából ercdö lényeges hibás állításoktól mentes éves 

beszámoló elkészítése. 


A könyvvizsgálófelelőssége 

A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. 

Könyvvizsgálatunkal a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk 

végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai 

követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, 

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

hibás állításoktól. 


A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekröl és 

közzétételekriíl. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár 

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

megítélésétöl függnek. A koekázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló 

Alapkezelő általi elkészítése és valós bemutatása szempon\.Íából releváns belső kontrollt azért 

mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott 

köriilmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Alap belső kontrolljának 
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja 
továbbá az alkalmazott s7.ámviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített 
számviteli becslések ésszerííségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának 
értékelését is. Meggyőződésünk, hogyamegszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 
megfelelő alapot nyíut könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. 

Member of Deloitte TOllche Tohtnatsu LimitecJ 
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Záradék (vélemény) 

A könyvvizsgálat során az OTP Reál Globális Nyilvános Hozflmvécletl Zártvégü SLiu"Illaztatott 
Alap éves besZ<Íl11olójál, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátiunasztúsát 
az érvényes nemzeti könyvvizsgálmi standardokban foglaltak szeritH Icllilvizsgúltuk, és ennek 
alapjim elegendő és megfelelő bizonyosságo! szereztl\nk arról, hogy az éves beszámolót a 
számviteli törvényben loglaltak és az általános számviteli elvek szerint kész(tették el. 
Véleményünk szerint az éves beszámoló az OTP Reál Globális Nyilvános Ilozamvédett 
Zártvégű Származtatott Alap 20 ll. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi 6s jövedelmi 
helyzetéről megbízható és valós képet ad. 

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az iizleti jelentésről 

Elvégeztllk az OTP Reál Globális Nyilvános Hozalllvédett Záttvégü Származtatott Alap 
mellékelt 2011. évi [irjeti jelentésének a vizsgúlatát. 

Az AlapkezcJö vezetése felelős az lizleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a 
Magyarországon elfogadott általános számviteli civekkel össz.hangban történo elkészítéséért. 

A mi felelősségünk az üzleti jelentés és HZ ugyanazÁlll üzleti évre vonatkozó éves beszámoló 
összhangjánHk megitélése. Az üzleti jelentéssci kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az 
éves beszámoló összhangjimak l1legítéJésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap 
nem auditált számvitel; nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintésé!. 

Véleményünk szerint az OTP Reál Globális NyilvlÍnos Hozumvédett 7~íJ'tvég(i Származtatott 
Alap 20 ll. évi üzleti jelentése az OTI' Rcál Globális Nyilvános Hozamvédett ZáJ'lvégű 

Származtatott Alap 2011. évi éves beszámolójának adalaival összhangban van. 

Budapest, 2012. február 28. 

Horváth Tamás Kovács Andrea 

DeloiUe Könyvvizsgáló és Tanácsadó Klt kamarai tag könyvvi7sgáló 

1068 Budapest Dózsa György út 841C. 003950 

000083 

2/2 



StatiSztikai $zémJeJ 

PSZAF hatá,ozal száma KE-III-50061!12G11 

I I I I I J I I I 

Cegjegyzék szá-na 

OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 

1012 Budapest, Pálya u. 4-6 


ÉVES BESZÁMOLÓ 

2011.11.17 - 2011.12.31 

Budapest, 20n február 10 


OTP Ingatlan Aiapkezelő Zr! 

http:2011.12.31
http:2011.11.17


---

[ I J: : :I ] 
Statisztikai szamjel 


PSZÁF határozat száma KE-III-50061!/2011. 


CI I I I I I I I I 
Cegjegyzék száma 

nA" MERLEG Eszközök (aktivék) 

A tétel megnevezése 2011.11.17Sor 2011.12.31 
szám I eFt eF! 

1 A. Befektetett eszközök O 991,322 
I. ERTEKPAPIROK2 O O 

j. t.:rtékpapirok O3 O 
4 2. t.:rtékpapírok értékelési külónbözete O O 

a) kamatokb61, osztalékokb61 O5 O ._..... 
b) egyéb6 O O 

II. Befektetett pénzügyi eszközök 7 O 991,322 
1. Hosszú leiáratú bankbetétek 8 991,322O 

B. Forgóeszközök 1,143,460 58,2359 
II. KÖVETELESEK10 O O 

1. Követelések11 O O ....._
2. Követelések értékvesztése (-) 12 O O 
3. Külföldi pénziértékre szóló követelések értékelési kü!önbözete 13 O O 
4. Forintkővetelések értékelési különbőzele14 O O 

III. ERTÉKPAPIROK15 O O 
1. Ertékpapirok O O16 
2. Ertékpapirok értékelési különbözele O17 O 

a) kamalokból, osztalékokból 18 O O 
19 b) egyéb OOI 

IV. PENZESZKÖZÖK 1,143,460 58,23520 ... 
~---

1, Pénzeszköz6k 1,143,460 58,23521 
2. Valuta, deviza belét értékelési kOlönbözete O O22 

C. Aktiv időbeli elhatárolások O 6,25523 
1. Aktív időbeli elhatárolások O 6,25524 
2,AkÍív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) O O25 

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete 85,035O26 
27 I ESZKOZOK OSSZESEN 1,143,460 1,140,647 

Budapest, 2012. február 10. 

\ 

t~\~~,,~/~ '" .,' 

ÓTP Ingallan Alapkezeiö Zr! 

http:2011.12.31
http:2011.11.17


L: 1 

Statisztika: szárr'je! 


PSZAF hatarozat száma KE-III-500611/2011. 


I I: I I I I I I] J 
Cégjegyzék szama 

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 

2011.11.17 2011.12.31Sor- A tétel megnevezéseI 
eF! eFtszám: 

1,143,460 1,138,401E. Saját töke28 
1,143,460I. IN01JLOiDkE ! 1,143,46029 
1,143,4601,143,46030 1. Kibocsátott befektetési je9lek névértéke 

2. Visszavásárolt befektetési le~vek névértéke (-l -31 -
- - 5,059II. TOKEVALTozAs (Tökenóvekmény)32 

~. Visszavásárolt befektetési jeqyek bevonás i értékkülönbözele - -33 
- 85,0352. Ertékelési klllönbözet tartaiéka 34 

35 3. Előző év(ek) eredménye - -
90,09436 I 4. Üzleti év eredménye -

- -37 'F. Célta rtalékok 
2,41038 :G. Kötelezettségek -

39 II. HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSt:GEK - -
40 II. RöVID LEJARATU KöTELEZETTSEGEK 2,410-
41 IIIL.KÜLFPENZt:RTEKRE SZŰlÖ KöT.t:RTEKELt:SI KÜLöNBÖZET - -

3642 IH. Passzív időbeli elhatárolások -
1,143,460 1,140,84743 IFORRA~UKU~SLc~EN 

Budapest 2012. február 10. 

http:2011.12.31
http:2011.11.17


l: 
Statisz:ikai számjel 

PSZAF határozat száma: KE-III-500611/2011. 

[I I [ I I I I I :1] 
Cégjegyzék szama 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 

2011.11.17
Sor- A tétel megnevezése 2011.12.31 

szám eF! 

I Pénzügyi műveletek bevételer1 9.606 

2 ,II. PénzügYI műveletek ráfordltásai 97,242 

III. Egyéb bevételek 3 O 

IV. MOködési költségek i 2,4584 

V. Egyéb ráfordítások i O_5 

VI. Rendkivüli bevételek O6 , 
7 iV11. Rendkívüli ráfordítások O 

VIII. F,zetett, fizetendő hozamok O8 

IX. Tárgyévi eredmény - 90,0949 

Budapest, 2012. február 10. 

http:2011.12.31
http:2011.11.17


KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

OTP REÁL GLOBÁLIS Nyilvános Hozamvédett Zártvégű

Származtatott Alap 


2011.11.17 - 2011.12.31. 


2012, február 10. 

http:2011.12.31
http:2011.11.17


L Az OT']>RKÁCüLoI3ÁLIS Nyilv:hHlsIlozanwédeH Zártvégií 
Származtatoit Alap (továhbialihan: Ahrp) rövid bemutatása 

Az Alap nev<~: 

Az ldap rövid neve: 

Az AI,~p típusa, Jitjíá.lél 

Az AIHplwzeW neve 
Az Alapkezelö székhelye 
A% Alapkezelő cégjegyzékszáma 

A LetétJ,eze!ő cégllcve: 

A Letétkezelő székhelye: 

A Letétkezelő eégjegyzékszárna: 


Forgalmazó: 


Forgalmazó székhelye 

Forgalmazó cégjegyzékszáma 

Forgalmazó ügynöke: 


Könyvvizsgáló 

Könyvvizsgáló székhelye: 

Könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: 

Könyvvizsgálatért felelős 


könyvvizsgáló neve: 

MKVK nyilvántartási száma: 


OTP Reál GLonALIS NyílV~IlOS Hozmnvi'detl Zártv{:gíí 
SZlÍrmaztatott Alap 
OTP Reál GLOBAUS A18p 

Az Alap Magyarorszi\gon nyilvános forgalomba hozatal 
útján létrehozott, z,ár!.végű származtatott bc:ektelési alap 

mcgegyezi:( a napl{\ri évvel 

01'1) Ingatlan AhljJkezelő Zrt, 

1012 Budapest, Pálya ll. 4-6. 

01-10-044185 


Országos Ta\(llré!,pénztlÍr ts Kereskedelmi Banl, 

Nyrt. 

1051 Budapest, Nádo] u. J6, 

OH 0-041585 


Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank :>lyrt. 

1051 Budapest, Nádor u. 16, 
01-10-041585 
OTP l\:yrt. fiókhálózata 

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
1068 Budapest, Dózsa György út 841C 
01-09·071057 

Kováes Andrea 

003950 

Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: 
Lajstromszám: 

PSZÁF határozat száma: 

PSZÁF határozat kelte: 


Az Alap futamideje: 

Befektetési jegyek előállítása: 

Befeldetési jegyek szabályozott 

piacra történő bevezetése: 

Első kereskedési nap: 

Bl~T határozat száma: 


Honlap: 


1112-249 
KE-UI-5006112011 
2011.11.16 

Az Alap futamideje határozott, 2011.1 Ll7.-2014.l2.01. 

A befektetési jegyek névértéke J0.000 Ft, azaz Tízezer 

forint. A befektetési jegyek névre szólóak és 

dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai 

kikérésükre nincs lehetőség. 


Az Alap befektetési jegyei 20 I I.ll .23-án bevezetésre 

kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, 

2011.11.23. 

52812011 
11ttpsJjY:l.Vf.W,otpb.,mk.hulinlli!ll'í.P-!<Sz~lQ2QO1/Ql}Jjne/ind~?;. 
html 

http:2011.11.23
http:Ll7.-2014.l2.01
http:2011.11.16


A portfolió lehetséges elemei, hozamra, illetve II tőke megóvását!! tett ígéret 

Az Alap célja, hogyabefektetöknek hozamvédettség mellett részesedést kináljon a világ 
ingatlanbefektctö cégei nek jövedelméböl illetve ezen cégck értékpa[lÍ1jainak 
értéknövekedéséböl. Az alapkczelö az alap által összegyűjtött töke bizonyos hányadát a 
mögöttes befektetési alap indexre szóló vételi opciós ügyletre fordítja. A vételi opciós ügylet 
lehetövé teszi, hogy a mögöttes alapok pozitív teljesitményébiil az alap részesedjen, az esetleges 
veszteségeket viszont ne viselje. A mögöttes befektetési alap index tözsdén forgalmazott, 
ingatlanszektorba befektetö betektetési alapok diverzifikált kosarát tartalmazza. A mögöttes 
befektetési alapok a világ ingatlanbetektető cégeinek részvényeibe és egyéb értékpaphjaiba 
fektetnek be. 
Az Alapkezelő az Alap fizetési ígéretének egyik elemét képez.ö, a befektetési jegyek névértékére 
és minimális 8%-os hozamára (EHM mutató=2,56%), vonatkozó ígéret tcljesítésének biztosítása 
érdekében az Alap mindenkori saját tőkéjének jeJcntiis, 80%-ot meghaladó hányadát kamatozó 
befektetési eszközök be fekteti. 
Az. Alapkez.elő az Alap költségeirc félretett tőke levonása után fennmaradó részt a mögöttes 
indexhez kapcsolódó származtatott eszközökbe, ezeken belül elsösorban opciókba történő 

befektetésekkel kívánja biztosítani. Az Alapkezelö a portfülió slruktúrim az Alap futamideje alatt 
saját hatáskörében a Kezelési Szabályzatban és a Tpt-ben foglalt korlátok tlgyelembe vétel ével 
szabadon módosíthat az Alap befektetési céljának minél hatékonyabb elérése érdekében, 
azonban mindenkor annak szem előtt tartásával, hogy a Tpt. 24 J. § (2) bekezdésben Íli 

feltételnek a módosított portfülió struktúra is eleget tegyen, azaz biztosítsa a fizetési ígéret 
teljesítését. 
Az Alap a tökenövekmény terhére a futamidő alatt hozam ot nem tizet, a teljes tőkenövekmény 
újrabefektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Futamidő alatt a 
befektetők a tökenövekményt a tulajdonukban lévö befektetési jegyek piacon kialakult eladási és 
vételi árának különbözeteként realizálhatják az Alap futamideje alatti tőzsdei, másodlagos 
forgalmazás során. 

A befektetési jegy tulajdonosok az Alap futamidejének lejárata miatti megszünésekor - a 
Kezelési Szabályzat 8.2. pontban foglaltaknak megfelelően - részesednek az Alap felosztható 
vagyonából. 
A futamidő során elért tőkenövekményből való részesedés egyrészt a tIzetési ígéret szerinti 
teljesítményrész,csedés formájában valósul meg (amely a hozamnak felel meg, s melynek 
mértéke nem lehet alacsonyabb a rögzített alaphozam mértékénél), másrészt a befektetési jegyek 
névértékének megfelelő összeg kitlzetésében. 

Az Alap képviseletére jogosult, az éves beszámolót aláíró személyek 

Tóth Balázs 

OTP Ingatlan Alapkezelő Zrt., Vezérigazgató 

Lakcíme: 1116 Budapest, Ringló u. 20. 


Erdész Katalin 

OTP Ingatlan Alapkezelö Zrt., Baek Office Igazgató 

Lakcíme: 2030 Érd, Diósdi út 48. 


A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátásával megbízott személy 

Erdész Katalin 

PM nyilvántartási szám: 136358 


Kiegészltö meUéklet 20l!. év 



2. A számviteli politika fő vonásai 

2.1. Könyvvezetési és beszámolási kötelezettség 

Az Alap számviteli rendszerét a számvitelről szóJó 2000. évi C. törvény. valamint a 

215/2000. Kormányrendelet előírásai alapján aJakítottuk ki. 

Az Alap könyveit, nyilvántaltásait a kettős könyvviteli rendszerre vonatkozó elóírások szerint 

vezetjük. Az adatrögzítés és a nyilvántartások vezetése során biztosít juk az eszközökben, 

illetve forrásokban hekövetkezett változások mérését és összesítését, továbbá biztosít juk 

az éves beszámoló készítési kötelezettség teljesitéséhez szükséges információkal. 


Az Alap üzleti éve megegyezik az adott naptári évvel. 
A mérleg fordulónapja: 20 ll. december 31. 
A mérJegkészÍtés időpontja: 2012. január 31. 

2.2. Értékelési módszerek 

Az Alap eszközeit és kötelezettségeit a tőkepiacrój szóló 2001. évi CXX. törvény alapján 
kialakított kezelési szabályzatban foglalt éltékelési szabályok szerint értékeljük. 

Éven tlÍli Icjáratl'a lekötött betét: a mérlegben a befektetett eszközök között, 
bekerülési értéken kerül kimutatásra. 

Követelések bekerülési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkentett, visszaírással 
növelt összegében kerülnek kimutatásra. 

Értékpapírok: a mérleg fordulónapján érvényes piaci éltéken kerülnek a mérlegbe, külön 
soron feltüntetve ezen eszközök beszerzési értékét és az - értékelés napjára meghatározott 
piaci érték és a beszerzési élték különbözetéből adódó - értékelési különbözet összegét. 
Az értékelési különbözet megbontásra kerül kamatokból, osztalékokból, valamint egyéb piaci 
értékítéletből adódó értékelési különbözetre. 
Az Alap portfoliójáhan szereplö értékpapír készlet elszámolásánál, értékelésénél a FIFO 
módszert alkalmazzuk. 

l'énzeszközök: látra szóló betétben vagy éven beliili lejáratra lekötött betétben tartott 
likvid eszközök értékét mutatjuk ki, a banki számlakivonatokkal egyező értéken. 

Aktív időbeli elhatárolások: bekerülési értéken, illetve a számviteli törvény szerinti 
minősítése alapján elszámol! értékvesztéssel csökkentett, visszaÍrással növelt összegében 
kerülnek kimutatásra. Aktív időbeli elhatárolások után elszámolt értékvesztés a mérlegben 
külön soron negatív előjellel jelenik meg. 

Származtatott ügyletek: az ügyletek fordulónapi piaci értékét számoljuk el az eszközök 
között, az értékelési különbözet tartalékával szemben. Az értékelési különbözetet az 
ügylet zárásakor az értékelési különbözet tartalékával szemben szüntet jük meg, az ügylet 
eredményének egyidejü elszámolása mellett. A fizetett opciós díjat pénzügyi müveletek 
ráfordításaként számoljuk el, az időbeli elhatárolás lehetőségével nem élünk. 

Kötelezettségek könyv szerinti értéken mutaljuk ki a mérlegben. 

Passzív időbeli elhatárolások: bekerülési éttéken mutatjuk ki a mérlegben. 



3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Berel,tetett pénzíigyi esz!iözől, 

Be fektetett pénzügyi eszközként muta\juk ki az éven túl lekötött bankbetétek összegét. A betét 
lekötésének időtartama 20 Il.I U 8-tól 2014. 12. O j·ig. 

3.2. Kilvctelések 


A mérleg fordu[ónapján az Alapnak nem volt követelése. 


3.3. Értékpapírol, 


Mérlegfordulónapon az Alapnak nem volt értékpapítja. 


3.4. Pénzeszkőziik 


A pénzeszközök mérlegsol' a rövidle:Íáratú bankbetét egycnlcgét tmtalmazza. 

adatok ezel'jilrintban 

[~.,,_ ._. __.... .,....', .','..... ,_.,~:::'~.:::'T2.iJ1I.i2::ü.l 
1,~QYII), LEJ,Á,RATÚ.8.E,TgI,.L.EJÁRAT20J2..0.,1.10.L .. " ... ,,~~?3.5 ..l 

3.5. AI\tív időbeli elhatárolás 

Aktív időbeli elhatárolásként az éven túli és rövid lejáratú lekötött bankbetétek mérleg 
fordulónapjáigjáró kamatának összegét mutatjuk ki. 

f.'.;,'A.Kf.í,!,fí:)Q~~hCg~~At~R§I..A~i::lI< •.,." .•,f.~tjl'1j~~,ttk ezerforintban 

1=~\lE:NtÚ~L,~'I.EI'>JB~~9Ljí3§Tr:t~MAT" .,.,'!" .. 'S:25§j 

3.6. Származtatott ügylet értékelési kiilönbözete 

A származtatott ügyletek értékelési különbözete a mögöttes befektetési alap index 
nyolc darab befektetési alap diverzifikált kosarának árfolyam alakulására vonatkozó 
európai vételi opció piaci értékét, valamint a kamat swap ügylet piaci értékét 
tartalmazza. 

adatok ez<!rforintban 
.....T 2ó~i!l1~,~El 

3.7. Saját től,e 

3.7. L Induló tőke 

Az induló tőke a forgalomban lévő befektetési jegyek névértékét tm'talmazza. Az Alap 
indulásakor 114.346 db 10.000 Ft névérték[í befektetési jegy került jegyzésre. Mivel az 
alap zártvégű, a futamidö alatt a befektetési jegyek nem válthatók vissza, illetve új 
befektetési jegyek nem kerülnek kibocsátásra. 



3.7.2. Tőkeváltozás 

3.7.2.1. Től(cváltozás értékelési különbözet miatt 

Az értékelési különbözet tartalék a nyolc darab befektetési alap diverzifikált kosarának 
árfolyam alakulására vonatkozó európai véteJí opció piaci értékét valamint a kamat swap 
ügy let piaci értékét tartalmazza. 

adatok ezer forintban 
[ 	·ERTÉKECesfKO[ÖNBŐZi:f 2()1{12.31, . 
: opCiÓéRTéKELés 107485 • 
SWAPFiXLAs 1960~6 

ifjíijj;,~VA[T.6iO·LAB·· ~2.18;§1.6..! 
• OSSZESEN 85.035 • 

3.7.2.2. TőkeváUozás az ü:deti év eredménye miatt 

Az üzleti év eredményét tartalmazza, amely 201 l-ben 90.094eFt veszteség. 

3.8. Céltartalék 

Az Alapnál a tárgyév ben céltru1alékot nem számoltunk el. 

3.9. Kötelezettségek 

Az Alapnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 

A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor a szállítókkal szembeni tartozásokat tartalmazza . 


....... .adatok ezer forintban 


3.l0. Passzív időbeli elhatárolások 

Passzív időbeli elhatárolásként mutatjuk ki az év utolsó negyedévére fizetendő felügyeleti 
díját, melyet a következő évben kell pénzügyileg teljesíteni. 

adatok ezerjiJrintban 

[~~~~~~ii~ii;~J:L-=:--I:~i9iI~ri.;~~ ... =::·:j 


4. Származtatott ügyletek bemutatása 

Az alapnak 20 ll. december 31-én két származékos ügylete volt. 

l. 	Az Alap portfóliójában induláskor az alábbi nyolc darab befektetési alap 
diverziflkált kosarának árfolyam alakulására vonatkozó európai vételi opció 
található, melynek lejárata 2014.12.01. Kötési értéke: 1.143.460eFt 

a ;imely 
Invc$tf'nént F~md$ - folyó nOvekcdesből áll. Az AJap 
Franldin Rnl1'~ckbc fektet be, illetve oly<m cégekbe iHl1clyck cI;;6sorban 
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BNP'Par-ihil;;-'I':'í'''~''I~ea'f 
Es~atc 

Sccuritics World 

Glohaí 

nz ~I'~p vng'yonán'a'k'Tc'gaf~bb 'i/j:irt ing;,'tÚ;i~()S cÓg'ck, 'vagy 
itlgn!lnhoz mint üzleti tcvékcnys';ghez kapoc$ló(]ó cégck álla: 
kiboncsc1tolt tr!ékpapiwkbll vagy OlYiHl pCflzügyi c51.közökbc 
fekteti, amcly inga!l!jn kitcUséget nyújt, wva';;b0 ing{l{lan alapú 
derivatívákba. 
CÓ1Iu~i;ogy" h~ssl,'á' iá"ó' trték'nÖ~ckc~10;;i ',,<Úo';)' <i'zálta( 
rCsl.v-ényckct, illelve olyan részvényekcí v;isároJ illnel, 
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: eegckjönnek szamításha ahol a piaci crlek Icgalahb 50%-(1 az 
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Ctljn hogy hOSSZl1 távú értckJl.('vckcdést m!jon, t\ZCSZkÖl.ük 213-a 
olynn crtc-kpapirokba kerUI bcfcklcles.rc, amelyek.::! vilag.".zeftc az 

.1 inga!l,,, szekto,",1I l11ük6dö cégek bo,"áloWlk ki. 

'CéÜ3"hogy 'i~'vi;"~ittk"!;-Öv-ckcatst ad}ö;;'aiMial~ -ilÚ'g'y 'öfy;}il ,,,

; 

reszvényckct vásárol ahol a kih()c~ú!ó cégek vi!agsl.crtc Ingatiani 
li;jlesztcnck, lnukOdtctnck. 

_ "l 	

: -Xi' alap '(i1verZ:ifik~li-r'6sz'6tlY ésj~;tg;; cgy~'I) 'Úl~'krai;i~'i;o;1i~íi"& 
: tart a7.Oll cégek parfrjaiból amelyek az il,gatlilJl S7,cktcrbrm
i müködllCk. 
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, , l"..~~~~,~~;~~~~~~~~~~~;,i~~~,~k~~;~~~:~;;l~~;;~:~tl, ingatian 

'iTI'i\r'Jií?71";' ... 

ü]6258924jb2 

Real Estat<.: Sccuritic$ 

hmcl 


',t~x'A"Wor'I(i'f':tlnaS - ' 
Frmniing10H Global 

Real 


. j Estate Sccuritic-s 
1 ~Xorg~n"súinic'y - LÜOS'S2Slhö24f" 

Invcslmcn! 

Fund - Glöbal PmpeHY 

Fund 


...L.AI' .. 
7 	 ING l, !;"ve';;'i'öiO'Eai 


Real 


s '''li''';'~~~Sa)Öf~b"afR~a( ',Ii 'iEOOBt:)i·iisY2S' 
Estate 

.. ,""_L~,:,~:~j..~$M~,~!,~,l,~,,,, "L~..'" .,.... .. ........1........ 
II. 

2. A lejáratkor fix kamatol biztosító kamatswap 

Az ügylet lejárata: 2014.12.01 

Az ügylethez kapesolódóan kamatkifizetés 2.563 eFt volt tárgyévben. 


Az Alap sZlÍrmaztatott ügyleteire vonatkozó összefoglaló adatok: 

..•_.iI........... ,+ .. 1.... 

I OPCIÓ 
,.. 

SWAP FIX 
LAB 

1~~ltiró 

, 

···1 
I 

991.322 I 2014.05.12 

····•••• :::I2~1:4o_5.12 ........ _. 

94.678 

22,0429 

Piaci él"ték 
eFt 

-218.516 

Az opció piaci értéke (l07.485eFt) és a kamatswap ügylet piaci értéke (-22,450eFt) a számlazlatotl 
ügylet értékelési különbözeteként, illetve éltékeJési tartalékként került elszámolásra. 
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Eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések 

Az Alap bevételei 
...adCiloAezerforintban 

2011.11.17. Ebből pénziigyileg 
2011.12.31 realizált bevétel 

"'".._------- '"".'Pénziigyi műveletel, 
............... ",,, ,j,,,,, 
bevételei 

Összes bevétel I",,"" ·f· " 
9.606 3.351 

j öss~~~en . ~."._'".. 
iBankbetétek kamata 9.606 1 . 

...L.. 
, "l

3.351 

Az Alap költségei, ráfordításai 
...... ad{jtokezerforintban 

Ebből pénziigyileg . 
realizált költségei" 

Összes 1,1IItség, ráfordítások 
I ráfordítás ........_--
I Pénzügyi mftveletek ráfordítása 

f-- , , ~ .••.,",.--- 

97.242 97.242 
l összesen 
jSVv'f\r.lcatt1t1t.. ~ ...... . 2.563 
IFi~t~~()Jlci();;.dii...................................... 9').679!

······· .. ·1 
12 I}~1í\!iö.désikiiltségel<iis.s.z"s~1t ........... . 


'''0'' .f\I~pl<~zel.öi. ~íj ............................. 

12tlan.l<~ölt~é!L.. ............................ 


Felli,gxel.etid.U. 
 O 

6. Egyéb kiegészítése k 

Az Alap a tárgyév során nem vett tel hitelt, nem vállalt kezességet, nem kapott garanciát, 
továbbá nem adott, illetve nem kapott óvadékot, fedezetet. 

Az Alapnak jövőbeni kötelezettsége nincs. 

Az Alap kezelési szabályzata szerint meghirdetett lejárata 2014. december O L 


7. Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése 

http:f\I~pl<~zel.�i


8. Cash-flow kimutatás 

adalok,ezerforintban 

U4:~~:~~~~:~~~e~~~~:i~k. ~IIO:á:~~áltozása. (f~rdJtott előjel, .. , . i 
.. - ------}

! 9. Forgóeszközök változása + • (fordított elöjel; 

11.5.• 1.6.17.,18:2.1,. sg ro.k. ,!é!~lill!'" n~lk.ü.I...................................... 	 I 

!i 10. Rövid lejáratú kötelezettségek állományváltozása +. 

I. (2.4.25 .17)~,s9r()k.~.élkül).............. ........................... .... ... "i" 
: l J. Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása + . 
I (24.25.17 .14.sarok nélkül) 	 1 

·6.255f{I:;~J!~;~%~~~111~~~~~f~~~üá1ft~fn~1~{~:sf~·.· ••·:·: 'r. 
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i 14. Ingatlanok beszerzése· (befektetett eszk. és forgóeszk,; I 
i Kifizetett vételár és értékesitésböl befolyt eladási ár i ,.~gXütt,seJ1L.............._ .....,. ". ... .... .....: 

15. Ingatlanok eladása + (befektetett oszk. és forgóeszk.; i 

I Kifizetett vételár és értékesitésböl befolyt eladási ár 

l.egX~!t-"s,,'!L..........._ ... ....... ............... I 

i	.. :~~i'i~J~~:t:~lf~~I±:~~~e:·(b~f~kteieti eszk.és (~rgó,,;;zk;i 
Kifizetett véte hir és értékesítésből befolyt eladási ár i 

.. ~gy.'!ttese~). __ .....__............ .........__., ; . 

i 18. Ettékpapírok eladása, beváltás + (befektetett eszk. ! 

! forgóeszk,; Kifizetett vételár és értékesítésböl befolyt eladási I 

láreSY~ttes"n) ... , ..,...... ... ".' ....... __............ ... ........ . ..+...... . .-,-"-,,j
i 19. Kapott hozamok + (pénzügyileg befolyt kamatok, 

I

. 2011 	 i 2011.1 
i.I.:.s.~éá~o.5tevi,;e;'~ilrbifiS~;,~;;,.z.(TiJli~~:~Zkilz:vá.lloZiÍ~......T·•.......
i I. Tárgyévi eredmény + . (befolyt bérleti díjak 16.sor, kapott 
I hozamok 19.sor nélkül) 
r""'" ..""".-,,-,, --~ ."- "_"'0""" '" , __ ,__ "_,,...,," "--,",,,,_,0_,,_•.,, ""._ ".. """" .. , 

[2. Elsz~m()ltat110rtizáció~


! 3, Elszámolt értékvesztés és vísszairás + - (elszámolt t,,; 

! visszaírt ~ )

L,,"~.'H __"'." ,_p_,_."."_"" ...... """""""",, """""d _'0'0 ,,,,,,,__ , """,,,,,,,.,,,_,,,•• ,, """ .. ,,,,, ... """_,,.

I 4. Rlszámolt értékelési különbözet + ·{elszámolt ""; visszaírt· 

ilye.nélkül. ......................... . ............................. ........................... 
: 5. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +. (képzés
i +; felhasználás.) 
!6Í;,g;iíatÍbefeÚ~té;~ké;:i.;k~;iié~ének~;~d;"énye + • 
: (fo;dít0tt.elöjeIL... .. 
! 7. Ertékpapír befektetések értékesítésének, beváltásáonk 

leredmén)'e + :J[OJ~ItottelőJel) ........................................ . 

36 

2011.12.31 
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·991.322 
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9. Portfolió jelentés értékpapíralapra 

Alapadatok: 

!.~ajstrol11.s~átna: ............... 1112-249 

Lf\lapl<(:z(:lő.nev~.: ..... . ..........•.. QTP.lnga.tlllll Alapkezelő Zrt, . 
I L 'k I"i etet eze o neve: .. Q!PB:l1l k Nyrt1I······· 

i NEÉ számítás tipusa: 
 ........T:.•n;;a(Jiárf()IYi'll11 adato.k ....... 

LIárgynajl (T):....... . 

[........... . .................................. . 


2011.december 30. 

I Nettó eszközérték: 1.138.188.596 
----- --- .-.--i·--·········_···-·- . -------,- •... 

i . Egy je gyrej\ltó. :N!2Jl: ...2.953,899533 

I Darabszám: 114.346 

lj\Jév.érté\{ 1.143.460.000 

A tárgynapi nettó eszközérték meghatározása: 

-,.--"-
OTP REÁL. GLOBÁUS NyiIV>Íl1osHozamvédéttZárvégű S2:ármÍlztafotti\.!!>p r<iegészítö melléklet 201I.é.'l......_....._. 



10. A portfolió jelentés és a mérleg egyes adatai eltérésének magyarázata 

A 201 J, december 30-án érvényes nettó eszközé11ék és 2011.12.11 fordulónapra vonatkoz6 
mérleg adatok eltérésének oka a nettó eszközélték számítás technikájából adódik, Az év 
utolsó érvényes eszközértékét a letétkeze!ő 2011, december 30-án számította, A figyelembe 
vett utolsó bankkivonat dátuma 2011, december 29, Ezzel szemben a mérleg ta11almaz 
minden olyan gazdasági eseményt, amely 201 L évre vonatkozo!l és a mérlegkészítéséig 
tudomásunkra jutott. 

Részletesen, a következő eltérések vannak a pOl'tfoliójelentés és a mérleg adatai között. 

L 	 A bankköltségek és bankkamatok 2011.l2.30-án elszámolásra kerültek a lolyószámlán, 
A havi zárlati költség (-4,2 eFt) a portfólió jelentésben az elhatárolt költségek közölt 
nem szerepel. A hosszú és rövid lejáratú betét 2011.12JI-i kamata (218eFt) él 

mérlegben elszámolásra került, a portfólió jelentés még nem taltalmazhatja. 

2. 	 A Felügyeleti díj elhatárolt költségek között szerepel mind a mél'legbcn, mind a 
portfólió jelentésben, az eltérés oka (-1,5 eFt) a számítás eltérő módszere miatt van. Az 
eszközélték számítás során napi költségszámítást alkalmazunk, míg a mérlegben az 
eszközérték negyedévi ill. alap induláslól számított adatai alapján átlag költséget kell 
számítani. 

Budapest, 2012. febtuár 10. 

OTP REÁL OLOaÁLIS ~ynVán()s HómhÍ.\iédert ZáfVégfi sZáí'tnaZtllfoltAliip' . Kiegészltö melléklet 2011_.é_v___ 
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! AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYÍLVÁNOS HOZAMVÉDETT 
T , u , 

ZARTVEGL' SZARMAZTATOTT ALAP 

ÜZLETI ,JELENTÉSE 

2011.11.17.-2011.12.31. 

2012. február 10. 
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L 

2i5 

A gazdasági folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési 
politikájára ható tényezők 

Az Alap célja, hogy a be[ckletöknek hozamvédettség mellett részesedést kínáljon II 

világ ingatlanbefektető cégeinek jövedelméböl, illetve ezen cégek értékpapírjainak 
értéknövekedéséböL Az alapkcz,elö az alap által összegyűjtött töke bizonyos hányadát 
a mögöttes befektetési alap indexre szóló vételi o[lciós ügyletre fordítja, A vételi 
opciós ügylet lehetővé teszi, hogy a mögöttes alapok pozitív teljesítményéböl az alap 
részesedjen, az esetleges veszteségeket viszont ne viselje. A mögöttes befektetési alap 
index tőzsdén forgalmazott, ingatlanszektorba befektető befektetési alapok 
diverzifikált kosarát tartalmazza. A mögöttes befektetési alapok a világ 
ingatlanbefektető cégeinek részvényeibe és egyéb éliékpapírjaiban fcktetnek be. 
Az Alapkezclö az Alap fizetési ígéretének egyik elemét képezö, a befektetési jegyek 
névél'tékére és minimális 8%-os hozamára (EHM mutató=2,56%), vonatkozó ígéret 
teljesítésének biztosítása érdekében az Alap mindenkori saját tőkéjének jelentős, 80%
ot meghaladó hányadát kamatozó befektetési eszközökbe fekteti. 
Az Alapkezelő az Alap költségeire félretett tőke levonása után fennmaradó részt a 
mőgöttes indexhez kapcsolódó származtatott eszközök be, ezeken belül elsősorban 

opciókba történő befektetésekkel kívánja biztositani. Az Alapkezelő a ponfolió 
struktúrán az Alap futam ideje alatt saját hatáskörében a Kezelési Szabályzatban és a 
Tpt-ben foglalt korlátok figyelembe vételével szabadon módosíthat az Alap befektetési 
céljának minél hatékonyabb elérése érdekében, azonban mindenkor annak szem előtt 
tartásával, hogy a TpL 241. § (2) bekezdésben Íli íeltételnek a módosított portfolió 
struktúra is eleget tegyen, azaz biztosítsa a fizetési ígéret teljesítését. 
Az Alap a tőkenővekmény terhére a futamidő alatt hozamot nem fizet, a teljes 
tőkenövekmény újrabefektetésre kerűl az Alap befektetési politikájának megfelelően, 
A futamidő alatt a befektetők a tőkenővekményt a tulajdonukban lévö befektetési 
jegyek piacon kialakult eladási és vételi árának killönbözeteként realizálhat ják az Alap 
futamideje alatti tőzsdei, másodlagos forgalmazás során. 

A befektetési jegy tulajdonosok az Alap futamidejének lejárata miatti megszűnésekor 
a Kezelési Szabályzat 8.2. pontban foglaltaknak megfelelően - részesednek az Alap 
felosztható vagyonából, 
A futamidő során elért tőkcnövekményből való részesedés egyrészt a fizetési ígéret 
szerinti teljesítményrészesedés fOlmájában valósul meg (amely a hozamnak felel meg, 
s melynek mértéke nem lehet alacsonyabb a rögzített alaphozam mértékénél), másrészt 
a befektetési jegyek névértékének megfelelő összeg garantált kifizetésében. 

OTP REAl. GLOOAUS Nyilvános Ho~.nivédctt zlirtvégű Szármnzla!ott AI"EP_'_-,-,,_·ŰilctijeJentés201Lév 
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II. A:z Alap kezelése során hozott befektetési döntések 

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS Nyilvános Hozamvédett Származtatott Abp 2011 november 17~én 

mJult 114.346 db, egyenként W.OOO Ft né.véttékií befektetésJ jegy Jegyzésével, aZaz 1.143.460 eFt 

t"kéveL 

Az Abp hozalngal'antált l úlrtvégű, háton! éves alap) amelyben a hüz~lmgal'anciát:az alábbi nyolc, 

t(>zsdén forgalmazott, ingatlanszektorba bcfel<tető befektetési alap ,hverzifik\lt kosarát tartalmazó 

opció biztosítja, amely ügyletet az alap a BN)' Paribas S. i\.-val köttetett. 


Alap neve 

Schrodcr 
international 

, Selectio" Fund 
Global 

~,r<?p~.r~y, ~,~~,~riti~s" 
FrankJin 
Templeton 
Investment Funds 

- Franklin 
Global Real Estate 

ismertetése 
Az alap bcfcl,tctési politikájánal, "övid

ISIN 

iÚJ0224509645 célja hogy teljes megtérülést nyújtson úgy 
hogy ingatlan társaságok részvényc.ít és kötvényeit 

I LU0523919 I 15 13% 

: 

II 

Fun.d..... . ..........j .~~~ .....~~ ..... 

Bl\'P Pari bas LI· ,LU0377J27286 


i Real Estate I 

! Securl!ies World i 


I"_I,"" " __ "",_, •. ,". _,'''' ____ • ___ "M._" 

4 	 I JP Morgan Funds ~ LU0258924702 i 9%
I Global !

IReal Estate 
~ Securities Fund 

!
5~IAxAWoríd Fo~dsrLüó266öí22:i5 19%" 

, 
, 

I' 	 ! 
! 

; Fram mgton I'

I Global Real , 	 , Ii Estate Securities l 
6rMorg~;;~S~t~nl;;Y~~li:jj0552\)Ó024:i r17% 

: Investment i . 

I Fund - Global I
I Property Fund ! 

7 	 iMtl;l;;veSI··hu025ÓJ12i85 113% 
i Global Real 
I Estate 

8 	 'íNVESCOGíoball IEOOBOHI S 125 
II Real Estate 


I Securiti.s Fund 


'_~m,~, .,.~ __ .___".___._____~.._J____________.____ 

vásáro!ja meg, 

.! 	A~z álap célja hogy maxl;l1aliz.áJj~· a b~f~ktetésí 
f hozamot amely folyó osztalékokból es tőkeérték 
: növekedésből áll. Az Alap RElT-ekbe fektet be, 
I illetve olyan cégekbe amelyek elsősorban ingatlan 
I orientációjúak. Az alap több fajta ingatlan területen 

. .lés}~bbfóIdrajziterületcnfek!etb~ ..... ' ..~~ ..~ .... 
, Ez az alap vagyonának legalább 2i3-át ingatlanos 
I cégek, vagy ingatinhoz mint üzleti tevékenységhez 
I kapocslódó cégek által kiboncsátott értékpapírokba 
: vagy olyan pénzügyi eszközökbe fekteti, amely 
I ingatlan kitettséget nyújt, továbbá ingatlan alapú 
f derivativákba, 

":Célja'hogyb~osszú távú értéknövckedést~adJőn 
I azáltal, hogy RElT részvényeket, illetve olyan 
I részvényeket vásárol amely cégek ingatlant 
; fejlesztenek~ működtetnek, vagy finanszíroznak 
I Azon cégekjönnek számításba ahol a piaci érték 

·T~~]~á~~~~O:;~s;;i.~~~&tl~i;;~~1;~í2~1!~~!dJ~~~a~~ .. " 

I eszkőzök 2i3-. olyan értékpapirokba kerül 

; befektetésre, amelyeket világszerte az ingatlan

I szektorban müködö cégek bocsátottak ki, 


i'C;;í}~högyí;~s'SZ'" íá~;;érték;övekedéstadjo~
I azáltal, hogy olyan részvényeket vásárol ahol a 
, kibocsátó cégek világszerte ingatlant fej lesztenek,
I müködtelnek, 

.I.~.....,... 
! Az alap diverzifikált ré;;~él;y'é;'lvagyegy,ji;~~~~~~~ 

! értékpapír portfólió! tart azon cégek papírjaiból 
i amelyek az ingatlan szektorban mílködnek. 

.. j' Céíj~líogY~hos~s~(';;;;;ii~';;:iéknövcl<~déStadJon 
; azállal, hogy kötvényeket, illetve olyan 
i részvényeket vásárol amelyeket ingatlant fejJesztö, 
, működtető vagy egyéb módon az ingatlan 
! szektorban részt __ __._. vevő__ vállalkozások bocsatanak ki. .. _.___~~ . __".,,," . .1.."" ._. _~ ~. _______""" ..,"" , _________~_.~ 

Az Map nettó eszkózértékét és bcfektetési jegyeinck árfolyamát elsősorban az opció értékének 
alakulása, á változó kamatozású betét értéke, és il kamatkockázatot kezdő, OTP Bankkal kötött 
kamat swap ügylet napi értéke határozza meg, f 

--1 
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Az ahp v~gyotlárl~,\l< és árfolvmniíoak alakulás'\1 a 2.011.1l.17·201Ll2..:YI.ig' az alábbi Pora/ikon 
. • '" ~ "l , 

$7unkltcu, 
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Az Alap befektetési jegyeinek hozama: 

Szilln\'iizíatúti 



5í5 

Az Alap eszközei és kötelezettségei (201 L 12.30·j Ilettó észkozétték s1,~mítás alapján): 

• l. KÖTELEZETTSÉGEK 
· Ii I. j1ítelálliimfÍny 

· Ili.' Egyéb kötelezettségek 

1/2.1 i Alapkezelőí díj miatt 

1/2.2. 'Bankktg .. 


1/2.3. i Felugyelelidíj .. 


1/2.4, ,_~_ ~_:,ármazht~,~~tt ~~X,I~~ 

il/3. Céltattalékok 

· 1/4. Passziv időbeli elhatárolások 

· II. , KOVETELESEK 
i .
lJ/I .. !~ol~ószá';'Ja,kész';é)'.z 


i Egyéb követelés
• 11/2. 
~"-'S-zá~;~ a~~~"t?_~~-ögy-i~tt::;~ I Lekötött betétek 

lllh.," Max. 3 hó lekötésü 
• •••" _ _••__ _ ." ." ____ _~_hh__

i Ü/302. 

[íii5 
É;lékp~pi;~k 

hónapnál hosszabb 
.............. . 

időbeli elhatárolások 

ŐSSZEG/ERTÉ'i(
... _.._---_. 

24.894.985 

O 

% 
2,19 

24894.985 . 2.19 
2.410.056 

'0 
0,21 

34.466 0,00 

22.450.463 
O • 

1,98 

O 

1.163.083,581 

O 

107.485.240 

107.485.240 
... - '"' "---

J .055.598.341 

O 
1.055.598.341 

o 

102,19 

9,44 
9,44 

92,75 

92,75 

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 1.138J88.596Ft 

1\1, Alap vagyonának összetétele l.163.084eFt eszköz és 24.895cFt kötelezettség. Az eszközók 
90%·a pénz, bankbetét és ál1ampapír, a maradék 10% opdó Imatti követelés. A kötelezettségek 
között a működési költségek értéke 2.445eFt, melynek vetítési alapja az Alap rnindenkorl nettó 
eszközértéke (ez tartalmazza az alapkezelési díjat és a felügyeleti díjat), valamint a kamatswap 
miatti kótelezettség 22,450c Ft. 

III. Az Alap tervei, jövőbeni kilátások 

1\7. Alap zártvégű, hároméves futamidejű alap, mely a befektetők felé hozamgatanciát nyújt. Az 
alap bankbetétekbe, a kamatkockázat kezelésére kötött származtatott ügyletbc fekteti t6kéjét, a 
hozamgaranciát opció értéke biztOSÍtja. A futamid6 alatt aZ Alap befektetési jegyet nem vált vissza 
és nem értékesít, a t6zsdén, szabályozott keretek között a piaci árfolyamon ügyletet lehet kötni 
ezekre az értékpapírokra. Ahozarngarancia míninmm 8%, maximum 60 % nominális hoz"mot 
biztosít II befektetők részére, melynek kifizetése csak az lU1p lejáratakor, azaZ 2014.1 Z.ol-én válik 
esedékessé. 

Budapest, 2012. február 10 


