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F'ÜGGETL.EN KÖNYVVIZSGÁLÓ I JELENT~;S 

Az OTP Reál llL Nyilvános Ho?.amvédelt Zártvégíí Származtatott Alap tulajdonosai részere 

Az éves beszámolól'ól késziilt jelentés 

Elvégeztük az OTP Reál lll. Nyilvános Hozamvédelt Zártvégií Származtatott Alap (az 

"Alap") mellékell20 ll. évi éves beszámolójának a kÖllyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 

2011_ december 3 l-i fordulónapra elkészített mérlegből .... melyben az eszközök és források 

egyezö végösszege 1.723.672 e 1"1--, a 201 L május 6-tóJ 201 J. december 31--ig teljedő 


időS7Jlkra vonalkozó eredménykilllutatásból - melyben az üzleti év eredménye I I 1.689 c Ft 

veszteség -, valamint a számviteli politika mcghatál'o7ÁÍ elemeit és az egyéb magyarázó 

információkat tartalmazó kiegészítő meUékletből áll. 


Az Alapkezelő vezetésénekfide/{fssége az éves beszámolóéri 

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

beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadotl általános 

számvitel i elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutalásáérl, valamint az 

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

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

beszámoló elkészítése. 


A könyvvizsgáló jeleiIJssége 

A mi felelősségünk az. éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. 

Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálali Standardok és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó - Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alnpján hajtottuk 

végre. Ezek It standardok megkövetelik, hogy megfcleliiink bízonyos etikai 

követelményeknek, valamint hogy It könyvvizsgálalol úgy tervezzük meg és végezzük el, 

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

hibás állításoktól. 


A kőnyvviz.sgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 

könyvvizsgálatí bizonyítékoI SZéll;zni az éves beszálllolóban szereplő összegekről és 

köu.étételekről. A kiválasztott eljárások, beleéltve az éves beszámoló akár csalásból, akár 

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

megítélésétől fiiggnek A kockázatok ilyen fclmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló 

Alapkezelő általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért 

mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervez"-en meg, amelyek az adott 

körülmények közölt megfelelőek, de nem azért, hogy a Alap belső kontrolljánuk 

hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvviz.sgálat magában foglalja 

továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés által készített 
számvitelí becslések ésszerűségénck, valamint az éves beszámoló átfogó prezcntálásállak 
értékelését is. Meggyőződéstiuk, hogy a megszer:~ett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 
megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (vélcméllyrmk) megadásához. 

Member of Deloitte Toudie TohrnatslI LJmitéd 
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Záradék (vélemény) 

A könyvvizsgálat során az OTP Reál III. Nyilvános Hozamv6dett Zártvégü Származtatott Alap 
éves beszámolóját, annak részeit és tételeit) azok könyvelési és bizonylatl alátámasztásút az 
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban föglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek 
ulapján elegend 6 és megfelelő bizonyosságo! szereztllnk arról, hogy az éves beszámolót a 
számviteli törvényben foglaltak és az últalúnos számvitel i elvek szerint készítették eL 
Véleményünk szerint az óves beszámoló az OTP Rclll lll. Nyílvúnos Hozamvédett Z,írtvégü 
Sli\rlllaztatott Alap 20 I I. december 3 I.. én fennúlló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről 
megbízható és valós képet aci. 

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésl'öl 

Elvégeztük az OTP R0ál III. Nyilvános Hozamvédell Jártvégű Származlatolt Alap mellékelt 
20 II. évi üzleti jelentésének fl vizsgálatát. 

Az Alapkczclö vezetése fclelös az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a 
Magyarországon elfbgúdolt állatános sZ8mviteli elvekkel összhangban történő e!készítéséérl. 

A mi felelősségünk az ü1.leti jelentés és az ugyanfl:lOn Uzletí évre vonatkozó éves beszámoló 
összhallgjának megítélése. Az üzleti jelentéssc! kapcsolatos munklmk az üzleti jelentés ós az 
éves beszámoló összhangjr\nak megitélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, az Alap 
nem auditált számviteli nyilvÍlntartásaiból levezetett infonmícíók átteldnlésél. 

Vélcménylink szerint az OTP Reál lll. Nyilvános Hozamvédett Zál'tvégű Származtatott Alap 
2011. évi üzleti jelentése aZ OTP Reál lll. Nyilvános Hozamvédett Zúrtvégü Származtatott 
Alap 20 II. évi éves beszámolójának adatai val összhangban van. 

Budapest, 20 J2. február 28. 

Horváth Tamás Nagy Zoltán 

Deloittc Könyvvizsgilló és Tanácsadó Kft kamarai tag könyvvízsgúló 
1068 Budapest Dózsa György lit 841C. 005027 
DOOOg3 
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StaliszJika; számjel 


PSZÁF határozat száma KE-III-233112011. 


I I I I I I I I I I :::1 

C-égjegyzt:k szama 

OTP REÁL III. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ 


SZÁRMAZTATOTT ALAP 


1012 Budapest, Pálya u. 4-6 


ÉVES BESZÁMOLÓ 


2011.05.06 - 2011.12.31 

Budapest. 2012. február 10. 

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt 

http:2011.12.31
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Statisztikai sza~je: 

PSZAF határozat száma: KE-III-233112011. 

I I I I l: i I I I 1 
CégjegyzéK száma 

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 

A télel megnevezése 2011.05.06 2011.12.31Sor
eF!sZÍlm eFt 

A. Befektetett eszközök O 1,625,145l 
L ERTÉKPAPIROK O2 O 

1 Ertékpapirok3 O O 
2. Ertékpapirok értékelési külónbözete 4 O O 

5 a) kamatokból, osztalékokbó! O O 
b) egyéb O O6 

II Befektetetl pénzügyi eszközök O 1,625.1457 
1. Hosszú lejáratú bankbetétek O 1,625,1458 

B. Forgóeszközök 1,818,620 75,6179 
II. KOVETELESEK O10 O 

1 Követelések11 O O 
2. Követelések értékvesztése H O12 O 
3. KOIföldi pénztértékre szóló követelések értékelésI különbözete O13 O 
4. Forintkövetelések értékelési különbözete O14 O 

OIII. ERTEKPAPIROK 66,39515 
16 1. Ertékpapirok O 65,747 

2. Ertékpapirok értékelési különbözete O17 648 
a) kamatokból, oszlalékokból 2,50918 O 
b) eelYéb O -1,86119 

IV. PENZESZKOZÖK 1,818,620 9,22220 
1,818,6201. Pénzeszközök 9,22221 

2. Valuta. devizabetét értékelési kíllönbözete O O22 - . --

23 ,C. Aktív ídőbeli elhatárolások O 14,852 
1. Aktiv időbeli elhatárolásol< O 14,85224 
2. Aktiv időbeli elhatárolások értékvesztése (-) 25 O O 

D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete O 8,05826 
1,723,672ESZKOzoK OStiZE~EN 1,818,62027 

Budapest, 2012. február 10. 

OT'P Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zr! 
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Statisztikai számje! 

PSZAF hatarozat szama: KE-III-233!i2011. 

I 	 I I I I I I J 
Cégjegyzél< $zama 

"A" MÉRLEG Források (passzivák) 

A tétel megnevezése 2011.05.06 2011.12.31 
szám 
Sor

eFt eFt 
1,818,620 1,715,637 

29 
28 ! E. Sajáttőke 

L INDULO TÖKE 1,818,620 1,818,620 
1. Kibocsatott befektetési jegyek névértéke 1,818,620 1,818,620 

31 
30 

2. VIsszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) - -
II. TOKEVALTOZAS (Tőkenövekmény) - 102,98332 -

1. Visszavásárolt befektetési jegyek bevonásl értékkülbnbözete 33 - -
8,7062. Ertékelési különbözet tartaléka -C-" 	 34 

35 3. Előző év( ek) eredménye - -
36 - 111,689 
37 

4. Ozleti év eredménye -
F. Céltartalékok - -
G. Kötelezettségek 7,927 

39 
38 -

L HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK - -
40 	 ,II. ROVID LEJARATU KöTELEZETTSEGEK 	  7,927 
41 -

42 
III. KOLF.PENZERTEKRE SZOlO KöTERTEKELESI KÜlöNBöZET -. 108 

4,; 
H. Passzív időbeli elhatárolások 
FOKRA:;OK OSSZ ESEN 1,818,620 1,723.672 

Budapest, 2012. február 10. 
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S:atlsztlkai szárnje! 

PSZÁF hatarozat szama KE,ltt,2331!2011. 

I !: ] I I I I I 
Cégjegyzék száma 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 

Sor- A tétel megnevezése 

szám 

1 I PénzOqyi műveletek bevételei 

2 IL Pénzügyi müveletek rafordítása! 

3 \I L Eqyéb bevételek 

4 IV. MOködési költséqek 

5 V. Eqyéb ráfordilások 

f
6 lVI Rendkivülí bevételek 

7 Nit. Rendkivül! ráfordítasok 

8 VIII. Fizetett. fizetendő hozamok 

9 !IX. Tárgyévi eredmény 

, 

: 

-

2011.05.06
2011.12.31 

eFt 

75.591 

166.134 

O 

21,146 

O 

O 

O 

O 

111,689 

Budapest. 2012. február 10. 
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l. Az, OTP HJi:AL ···Ül:····NyÜvKll(ls·li;):ian~~;édctt Zárlvégíí 
Származtatott Alap (továhbiakban: Alap) rövid hemutatása 

Az Alap neve: 

Az Alap rövid neve: 

Az Alap típusa, fajtája 

Alap üzleti éve 

Az Alaplu,zelő neve 
Az Alapkezelö székhelye 
Az Alapkezelő cégjegyocékszáma: 

A Letétkezelő cégncve: 

A Lelétkezelb székhelye: 

A Letétkezelö cégjegyzékszáma: 


Forgalmazó: 

Forgalmazó székhelye 

Forgalmazó cégjegyzékszáma 

Forgalmazó ügynöke: 


Könyvvizsgáló 

Könyvvizsgáló székhelye: 

Könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: 

Könyvvizsgálatért felelös 

könyvvizsgáló neve: 

MKVK nyilvántartási száma: 


01P Reál lU. Nyilvános Hozamvérlt:ítZártvégií 
Szánnaztatott Alap 
OTP Reá. !Jr. Alap 

Az Alap Magyal'orsz.zgon nyilvános forgalom ba hozatal 
útján létrehozott, zártvégü származtatott befek tetési alap 

megegyezik fl naptári évvel 

OTI' Ingatlan Bercl,telés! Alllpkezelií Zr!. 

l () 12 Budapest, Pálya u. 4-6. 

() 1-10-044185 


OrszágQs Takarékpénztár és Kereskcd,\lmi Banl, 
l'IyrL 
1051 Budapest, Nádor u, 16, 
OI, 10-041585 

Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyIt 

1051 Budapest, Nádoru. 16. 
01-10-041585 
OTP Nyrt. tiókhálózata 

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C 
01-09-071057 

Nagy Zoltán 

005027 

l<'elilgyeleti nyilvántal'tásba vétel száma, kelte: 
Lajstromszám: 

PSZÁF határozat száma: 

PSZÁF határozat kelte: 


Az Alap futamíd~je: 

Befektetési jegyek előállítása: 

Befel{tetési jegyek szabályozott 

piacra történő bevezetése: 

Első kel'eskedési nap: 

BÉT határozat száma: 


Honlap: 

l J12-239 
KE-1ll-2331201 J 
2011.05,05 

Az Alap futamid~ie határozott, 2011.05.06-2014.05.12. 

A befektetési jegyek névértéke 10, OOO Ft, azaz Tízezer 

forint. A befektetési jegyek névre szólóak és 

dematerializált formában kerülnek előállításra, így fízikai 

kikérésükre nines lehetőség. 


Az Alap befekteté~i jegyei 2011.05,16-án bevezetésre 

kerliltek a Budapesti Ertéktőzsdére. 


2011.05,16. 

157/2011 

httl2~.ii.yű.~w"Qt12\Jank.hu/i!lgaJapkez~lo4Q_QJ/O.llljl!t;Úndex, 
html 
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A portfolió lehetséges elemei, hozamra, illetve a tőke megóvására tett ígéret 

Az Alapkezelő az Alap fizetési ígéretének egyik elemét képező, a befektetési jegyek 
névértékére vonatkozó ígéret teljesítésének biztosítása érdekében az Alap mindenkori saját 
tőkéjének jelentős, 80%-ot meghaladó hányadát kamatozó befektetési eszközök be, így az 
OTP Bank Nyrt-nél elhelyezett bankbetétekbe, hiteJviszonyt megtestesítö eszközőkbe, repó 
ügyletekbe és a kamatkockázat kezelésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. 

Az Alapkezelö az Alap fizetési ígéretének másik elemét képező, a mögöttes részvény kosár 
teljesítményétől függö teljesítményrészesedés minél nagyobb mértékét tervei szerint döntő 
részben a mögöttes részvénykosárhoz kapcsolódó származtatott eszközökbe, ezeken belül 
elsősorban opcíókba történő bcfektetésekkel kívánja biztosítaní. Az Alapkezelő ezen 
tervezett portfolíó struktúrán az Alap futamídeje alatt saját hatáskörében az Alap Kezelési 
Szabályzatában és a Tpt-ben foglalt korlátok figyelembe vételével szabadon módosíthat az 
Alap befektetési céljának minél hatékonyabb elérése érdekében, azonban míndenkor annak 
szem előtt tartásával, hogy a Tpt. 241. § (2) bekezdésben írt feltételnek a módosított 
portfolió struktúra is eleget tegyen, azaz biztosítsa a fizetési ígéret teljesítését. 

Az Alap a tőkenővekmény terhére a futamidő alatt hozamot ncm tizet, a teljes 
tökenövekmény újrabefektetésrc kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A 
futamidő alatt a befektetők a tőkenövekmény t a tulajdonukban lévő befektetési jegyek 
piacon kialakult eladási és vételi árának különbözeteként realizálhat ják az Alap futamídcje 
alatti tözsdei, másodlagos forgalmazás során. 

A befektetési jegy tulajdonosok az Alap futamidejének lejárata miatti megszűnésekor - a 
Kezelési Szabályzat 8.2. pontban taglaltaknak megfelelően - részesednek az Alap 
felosztható vagyonábóL 
A futamídö során elért tőkenövekményből való részesedés egyrészt a fizetési ígéret szerinti 
Teljesítményrészesedés fOJIDájában valósul meg (amely a hozam nak felel meg, s melynek 
mértéke nem lehet alacsonyabb a rögzített alaphozam mértékénél), másrészt a befektetési 
jegyek névértékének megfelelő összeg kifizetésében. 

Az AJap képviseletére .jogosult, az éves beszámolót aláíró személyek 

Tóth Balázs 
OTP Ingatlan Alapkezelö Zrt., Vezérigazgató 
Lakcíme: 1116 Budapest, Ringló u. 20. 

Erdész Katalin 
OTP Ingatlan Alapkezelő Zr!.. Back Office Igazgató 
Lakcíme: 2030 Érd, Diósdi út 48. 

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó fcladatok ellátásával megbízott személy 

Erdész Katalin 
PM nyiIvántatlási szám: 136358 

. Kiegészltö melléklet 2011. év 



2. A számviteli politika fő vonásai 

2.1. Könyvvezetési és beszámolási I,ötelezctlség 

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

215/2000. Kormányrendelet előírásai alapján alakítottuk kl. 

Az Alap könyveit, nyitvántartásait a kettös könyvviteli rendszerre vonatkozó előírások szerint 

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

illetve forrásokban bekövetkezett változások mérését és összcsítését, továbbá bizlosítjuk 

az éves beszámoló készítés i kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkal. 


Az Alap üzleti éve megegyezik az adott naptári évvel. 
A mérleg fordulónapja: 2011. december 31. 
A mérlegkészítés időpontja: 2012. január 31. 

2.2. F~rtékelési módszerek 

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

Éven túli lejáratra lekötött betét: a mérlegben a befektetett eszközök között, 
bekerülési értéken kerül kimutatásra. 

Követelések: bekerulési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkentett, visszail'ással 
növelt összegében keruinek kimutatásra. 

Értékpapírok: a mérleg fordulónapján érvényes piaci értéken kerülnek a mérlegbe, külön 
soron feltüntetve ezen eszközök beszerzési értékét és az - értékelés napjára meghatározott 
piad érték és a beszerzési érték kUlönbözetéből adódó - értékelési különbözet összegét. 
Az értékelési különbözet megbontásra kerul kamatokból, osztalékokból, valamint egyéb piaci 
értékítéletből adódó értékelési különbözetre. 
Az Alap portJoliójában szereplő értékpapír készlet elszámolásánál, értékelésénél a PIFO 
módszert alkalmazzuk. 

Pénzeszközök: látra szóló betét ben vagy éven belüli lcjáratra 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 elszámolt értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt összegében 
kerülnek kimutatásra. Aktiv időbeli elhatárolások után elszámolt éltékvesztés a mérlegben 
külön soron negatív előjellel jelenik meg, 

Származékos iigyletek: az ügyletek fordulónapi piaci élték ét 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 egyidejű elszámolása mellett. A fizetett opciós díjat pénzügyi műveletek 
ráfordításaként számolj uk el, az időbeli elhatárolás lehetőségével nem élünk. 

Kötelezettségek: könyv szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegben. 

Passzív időbelí cIhatárolások: bekerulési értéken mutatjuk ki a mérlegben, 



3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Befcldcteft pénzügyi eszkőzöl< 

Bcfektetett pénzügyi eszközként mutatjuk ki az éven túl lekötött bankbetétek összegét. A betét 
lekötésének idötal1ama 2011.05.10. 2014. 05 12. 

adatok ezer fórintban 
2011.12.31 . 

ÉV~N)ULI··BEIEIj2Ö14.Q51~·hEj6Rf'lTj· ···1•..62~.1.45 

3.2. Követelések 


A mérleg fordl1lónaRián az Alapnak nem volt követelése. 


3.3. Értékpapírok 

3.4. Pénzeszközök 

A pénzeszközök mérlegsor a látra szóló bankszámla cgyenlegét tartalmazza. 
adatok ezer jórinihan 

'2011.12031 ; 
···.·.i..·.·.·.····..·· .. 1 

~.???í 

3.5. Aktív időbeli elhatárolás 

Aktív időbeli cIhatárolásként a lekötött bankbetétek mérleg fordulónapjáig járó kamatának 
összegét mutatjuk ki. 

adatok ezerjiJrinthan 
!ÁKiiv'IDÓSEI..ÍELHÁrARQL!l.sOf{;F2011·.12::ífi
fO"""""" . o.. ,., •. '" __"',,,", __, "".-, ".~_.,._._ "",, ._. _., .. .."•••••_hn' ,".. __ "<'""~'N' •...•_ -"'j 

! j '
lElETET KAI',jiAT ............ ,'148521 


3.6. Származtatott iigylet értékelési kiilönbözete 

A származtatott ügyletek értékelési különbözete húsz darab részvényt tartalmazó 
részvénykosár árfolyam alakulására vonatkozó európai vételi opció piaci értékét, 
valamint a kamat swap ügylet piaei értékét tartalmazza. 

adatok ezer fiJrintban r····ERTEKEL..ESIKŰL..QNBOZ·E'í"··:· ....... ··r'2011·.'12.311 . 
r~OfiCi5SÚGYLET'EK ERTEKÉi'ESIKUL'ONBOZETE ~'2ilöö71
·SWAPÚGYLETEKERTEKELésIKUCONBÖZETE ... . ·:1994~.1 

http:62~.1.45
http:2011.12.31
http:2011.05.10


3.7. Saját tőke 

3.7.1. Induló tőke 

Az induló töke a forgalomban lévö befektetési jegyek névértékét tartalmazza. Az Alap 
indulásakor 181.862 db 10.000 Fl névértékü befektetési jegy kerUlt jegyzésre. Mível az 
alap zártvégű, a futamidö alatt a befektetési jegyek nem válthatók vissza, illetve új 
befektetési jegyek nem kerülnek kibocsátásra. 

3.7.2. Tőkeváltoz!Ís 

3.7.2.1. Tőkeváltozás értékelési különbözet miatt 

Az értékelési különbözet tartaléka húsz darab részvényt tartalmazó részvénykosár 
árfolyam alakulására vonatkozó európai vételi opció piaci értékét, a kamat swap ügylet 
piaci értékét, valamint az értékpapírok beszerzési ára és a piaci értéke közötti klilönbözetct 
taltalm azza. 

3.7.2.2. Tőkeváltozás az üzleti év eredménye miatt 


Az üzleti év eredményét tartalma7..z.a, amely 2011-ben 111.689 eFt veszteség. 


3.8. Céltaríalék 


CéJtartalék elszámolására nem került sor. 


3.9. Kötelezettségek 

Az Alapnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 
A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor a szálIítókka! szembeni tartozásokat tartalmazza. 

. ,,(},d,alok ezer(orin/ban 

:.L~~~I:::;P-=KE=:-Z·-E·=L-cÉ-;:S-I -D-I'-J~~':--',T-' 20J'"!:ji:3i' 
". ["l,_.C":.... _._.,.._._,_._w_ ... , ....................... " 7 ,927 


3.10. Passzív időbeli elhatál'olások 

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

ada/ok ezer forintban 

_._--_. 

. KiegészJtö mellé~let 20 ll. éy_~___ 



Az alapnak 20 II. december 31-én két származtatott ügylete volt. 

I. 	Az Alap portfóliójában induláskor az alábbi húsz darab részvényt tartalmazó 
részvényl<osár árfolyam alakulására vonatkozó európai vételi opció található, 
melynek lejárata 2014.05.07. Kötési értéke: 1.818.620 eFt. 

"iii(;ó;í;'bc;~ kó{j'" , I!HJuhiskor! 
súlYO:lás 

JAtrium European Real '+A'lú,sAv íiqi;ity' ·f ..J. A;~Atti~ln;'k]!eszí:(li,cmeJtet h'6rhcclcCi.Úskc'rcs·kcc!ehn('"
! Estate 	 ingatlanokat, clsösorban S;(.lJIlCn~arket kOrc s?crvcl.ödiitl 

bcvásarJóközpontokat Közcp·Kdcl Emópaban, Több JHl.7a1
! 	 i ,~~~.~~~~~I~ ,I !l~,!, ..i,~,~,~~2~:1" ~,~"g~Il?~!!l~a~,~,~t ,~u.t~J~{:!~,::~~~,. . . ,>

/. Un;hajf~j~'od;ín~o '" ~ ""'+ "üi': j}i)"E~I;'lit: j' -I 5'3>00/;' Az Unibait·Rodalllco bérbead uz!cci ingatlanokat, rés?! VCS7 

I 	 ingatlanok renoval<'1s(lbi't, A tf!fsaság tulajdonnt kcpcl.() ingathmok 
e!sősorbflli nagyvárosi bcvilsnrló kürpontok, irodabúak é5 
kongresszusi központok 

Ölúí,e:fradé"Ccr;Úc .."''''t 
i 

ö"i"C:V\V"l'tqi;ü),·· "~!,, 
' 

11,05% 	 AGTC lakó cs kereskedelmi i:tgat!anoKúl rcjlc"s"i.t". A ~ciibé~b'c 
adja a megépített ingatlanokat) a lakásokat értókesiti, Több 
budapesti inxJaház képezi wlaj{~onM. 

,_1.~",.,.,".. ____ ",,__ " .. 

4 'Tmmofinuoz lIA AV Equíty 


.......l....~~.............. 

Az-f,n~o~fin~a'nz-váSároC eíá(Céi)it'~$' b'ér'head in"~inif;n-okat: .' 
BefektetésI tertllete Ausztria. Németország cs Kelet"Európa Az 
inga!lannk jellelO7.öcn irodaházak, tlzlctck, apal1manok, 
parkolóMlak és ipari létesítmények, Több jelento:; budapesti 
irodaház képeZI tulajdonát. 

I 
l'" 5 ,,"1, 

i 
"p;:orog-i~"" ....... t1'1t5US-Eq\liiy" -A~Prölog is- i(;iiis'iiikantJg-~t-ja;'íokai é'pit'éS .ad -bérb-~"Es';:ak~ 

Amerika, Európa és ÁZSIa területén. Hazúnkban Budapcst 
környékén és Hegyesba.lom térségében rendelkezik IngfltlanokkaL 

i

61~f~tyri;;'énk,ifVaiií1míSÓYÖT! Equi;y·i4;9í)o/; ".... j "Az-fSCj'Vű"'ASifi-gaúa'nbcfeklciö"tá' i's'asÁg-áinclynCk -ttlla),JÖ';lAi'-" 
bevasar!ú központok és irodahl'lzak képezik, elsösorblll1 
Tllrokországbafl. ,.... 1................... _... __ .. . 	 i
·1 

RUS LN EqUlty 'I 4,78% 
~v'l, ";1jfR"Ü(i"'"elsŐsor"ban"azorúsJ: 'jngaÚ án"i,la&;;'j"feJle's';!,i"fpa'r";'17 IRavell Russi, 

ingatlanokat, főleg Moszkva és Szentpétervár térségében. ! 
'''~I 'KGoo"(j;~"R!l 'cgy";;,ifkáiiián'-;I)i~gráí(í'rari'l;"ga'Üan bcf~k'j'c'iii',''',

Operációí Ausztráliában, Új Zélandon, Nagy Bdtnnoiaban ~h 
Európában vannakjeJen. A vagyonába üzleti parkok, ipari

I ingatlanok, irodnparkok és raktitr~logiszlikai ingadanok tartoznak, 

1........ --...........-........-. -. ............. _. 

~ A Codo befektetései elsősorban kereskedelmi ingatlanok, dc 

irodahazak CS Ipari ingatlanok is, elsősorban Hollandia,

IFranciaország, Olaszország cs SpanyQlo~slllg területcn, 

..........1............................ ........ . .......... ..... .......... ..... . 

i A Klt::pierrc tulajdonát képe,d számos európai bevasarló k6i:pont. 
, valamint irodaházak is Párizs közelében, lsmertebb hani
! jelenléte az első generaciós pJá?ák mcgvflsárlása, 

"",,,.....··~Á..SEölúj -jllgaúarÍlíefektetŐ'és7CjltSltÖ"c6"g'"á"rncfy IÖlln;:clil;ar'L 
logis7.tikai cs raktár ingatlanokat fejleszt illetve ad bérbe 
Európában, fngfülan érdekeltsége hazánkban is van,

j 

"~i,' "X-CA-Inlmo"vasáröl: üzcmel!et és fejleszt ingal."1.anoka! f3~csbcn 
es más osztrák városokb<'l!1. Első,Ilorban lakó, irod<l, keresk-:dchm 
és egyéb UzMi célú ingatlanok<lt vasáro!' 

-I "Av'DE§Ag-b'é'v~s'ih'j(~kÖ;:poniúkai tulnj'doli'öT is 'uzc;lleriét'cgt'sz 
:l Eurúpa tcrfilctén. lu ingatlanok első sorban fl n\roskÖZpDHtokban 

,,_ ._,L~,lv~~~~t,?~:". , "" "."" ".. V"'''''_~~,"_V'''~ ~,.'VV". ,,,.. ,,,,,,,, v"H"""" ' , ,l,, 	A VNR NY egy zártvégU ingatlartbefcktetö tálsaság, 
Kiskcreskedclmt ingatlanjai Holla:Hlia, Belgium, Ncmdorszag, 
Spanyolország, Fmneiamszág és Olaszország tern!elén talblhatók 

. . ! 
l "ó'()o(i'rrlan'Órot;p" 

"1"07"r-K1cp'ierre" 
, 

'i ,46~;,,' '" """ e 

'1~~~l~NNíí". 
.. 1.. 

http:2014.05.07


16 ; Conwert :mmobfllen 
ll;vesl ; közól1 van kiskcrcskcdclmi tlzlet iroda. amlrtmanok és 

i parkolóhuzak. A ecg speciatiU'lsa IllO!!l;-nclmi cpüklé"k 
, L"~hH~!I,~~~?i?j~1 ..C,I?,?_~_?"r?an,r3és~tc!.'_:,, ,... _, .... , ","~"
': éj-;artcr rl~rl' i{~tair' 0,86% 	 i :\ CHR szupcmunket es bcvasMó központ ponföllóvjJ! bir 

j Ausztrália, Új Z,élnud cs <ll, USA tcrlllC!ClI. 

i i ..'COl)'~;c~t'fcJicS7,t, nl-cmefiéi Óft~'kcsii"~~ li'drbeaz('"';";"Ingatlu1lfai 

irt ProT.ogis European P'i~'PR"NX'Eq\;fty' ""'",,;'" ,·"~t";\fiE"pif cg'y' ';a;rt"~,égi; ingatalia'libc'fCkiei~sj' ~i';;p n;llci}: cgÚz
! Prűp~rl i~5 : Et:nípáű tulajdonol CS bérbcad modern Ipan és rnklih 

I ingallanckllt,
,J 	 "' "\"._- ....... ""-'-, --',--.,. "', '",---, ..,,' ", --- -",,-- .... ' , ... ,,,,
·i····················19 ' Citycon , eTY I S 1'11 Equily 	 i 0,50% ! A Citycon bIrtokol CS mCl1cdzsc1 bevi'isilrlókölpOIl{Oki\! 

! Finnország, Svédorszag ti,,, a Balti iWamok Lerliiclón, 

""'; :~ 'f,ieiTcai'Y~ar~Pl;;'Tejies'1.t'; ·b·c~';;há'z'és·kéfcskCt"lik:"ji)~~c'dciií)c 
! sorban kiskcreskc<1c1mi, Iroda es i;-mri inga{Junűk bérbcadtlsából 

slarmazik Nagy Brilt1oYli<l tcrUIC!CfL 
,",J, 

2. 	 A lejáratkor fix kamatot biztosító kamatswap 

Az ügylet lejárata: 2014.05.12 
Az ügylethez kapcsolódóan kamatkifizetés 58.135 eFt volt tárgyévben. 

Az Alap származtatott iigyleteire vonatkozó összefoglaló adatok; 
, ... ~~,~.. ,--" 

KÖtési 
opciós: 

.é.'ték Lejárat 20 t l-ben.. fi7.etett 
Fordllló."pi Piaci érték 

Ügylettípus . eFt piaci eFt 

OPCIÓ 
U18.620 28.007 

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

SWAp FIX 
LAB 283.801

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

VALTOZÓ 
2014,05,12 18,6906 -303,749.. Id':l'l... 

Az opció piaci értéke (28.007eFt) és a kamatswap ügylet piaci értéke (-19.94geFt) a származtatott 
ügylet értékelési különbözeteként, illetve értékelési tartalékként került elszámolásra. 

http:2014.05.12
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5. [~redménykimutatással kapcsolatos kiegészítések 

Az Alap bevételei 

r.:...... ... 
I.Értékp~p ír árf21;(~tnny"reség~kall1at 
t ..Bankbetétekkamata. 

1_,,,F,9.IX~~~"~~)~ ,kamat 

Az Alap költségei, ráfordításai 

•.. J\'lű"iidési_költség~I{'js~zesen ... 
i Alapkezelői díj 
··················.·..·..··..·.. ·.--.-.--·- 
._l3al1kkOltséJL .. 
1 

i..FelügyeIetidiJ ... 

6. Egyéb kiegészítése k 


Az Alap a tárgyév során nem vett fel hitelt, 


i.t~n.zÜg)'iműve.l.e.t.e..k ~;~i;;i; ~~,;!~;;e~r···.~.·.-'· ~,. 
.. 

109 

2011.05.06
2011.12.31 

Összes költség, 

21.146 
.,-. __.. _---_ .. 
20.820 

288 

wiC/'ok e~el'fi2:intban 
Ebből pénz.ilgyilcg . 

,·c.lizalt bevétel 
." ,,,~~,.~~",-,.-

60.739 

734 
59.896 

109 

... ._acjatok.eze.~· ji)rintban 
Ebből péllziigyileg 
,·e.llzlÍll költségek, 

ráfordítások 

166.134 
58.135 

107.999 

I 
. .._13.111 .. 1 

12.893 .

381 
180 

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. május 12. 


7. Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése 

http:2011.12.31
http:2011.05.06
http:1_,,,F,9.IX


...adatok: ezerforíntban 

20l! 
.... ,,--~--,- ., .. ", 

Szoká,ms levikellysigho7 S'lfÍrmazó péllzeszkij'l~ 
_ _, __válioztis , __ o., ", _. 

1, Titrgyévi eredmény + ~ (befolyt bérleti dijak 
16.s~r, kapott hozarnok.I 9.sor nélkül) 
2. Elszámolt amortizáció ;-, - ---'_ ..._. 

3, E/számolt érlékvcsztés + 


....... " ..... 

4.. E1s7ámoa értékelési különbözet T' ~(clszámolt +; 

Vlssz?írt ... )._p"~_l~~l,_~~I_l_" 
5. Céhartalék kepzés és felhasználás különbözete + 

:.'.:.":.::.:....... : .. :f.c,,lh:·o:3sználú,so.' ... 
'1' 6, lngatlan I;{;fcktetések ertékesítésének eredmenye 
•+ -(fordítottelőjel) 
i" 7: E;té-kp~p~í';· 'b~'f~kt~ié~~-k úiék~~-i··t'~Sé·~~k·,·
Ibeváltásának eredménye' -(fordított előjel)
r8':"·'ri'~f~'i~·t~t~-tt·- ~;;'kÖ;ök";\li~';;-;~;;'ált~~fu,'~--- -, ,. 
I(fordított 14.15.21.'01'0" ~éJkOl)
r9~'-r~;gÓeszközök változása + - (fordÚ~'tt előjel; 

2011.05.06 
201 L05,06
201Ll2.31 

-1.817,126 : 

-186.S,16 

M8 

734 ; 

"1.625, 145 1 

,.""" 'Ai! 10. Rövid lejáratú kötelezettségek 
; áUományváltozása + - (24,25,17 .14.sorok nélkül) J -I ....._~9271o •• 

i·YI::~~~~:áif~:~:~yt~:z;~t~~~~.S~':O::élk:l) ...1 .. ! 
014.852 

!if~~~;a~t;~,~~~e~:I~I~;::~;;~;:S~~l:~~~~;'~~~;~;s: .1 ••••••••••••••••• -r.' ...
0 

108 i 
I~~:: ...:.::-.: I· .... "'1' i 

-It ll. Befektetési tevékeuységbó1 származÓ I ·'·'r"· ...-. . 
7,72~"i}lt~j~~~~~~·~tr6~~:rzéS;; ~'-(haektet-eúeszk. --i· . I 

i forgócszk.; Kifizetett vételár és értékesítésböl 

I.. t.S.:..I~.17:1.8.2.1._soroknélki~lpenélki!lo .. 0. •••••••• ••••••••••• • ••• .J 

!b,[O)XI<: la~.ás.i .áE..ogxütt"senl. .... _...._. ___ 
IS. Ingatlanok eladása + (befektetett oszk. és 
forgóeszk.; Kifizetett vételár és értékesitésböl j 

~fOJ~i~i~~~~;i~;je~~;~~en)... .- ...... .·1·· 
,"'i7'. '"Ert6kp'Üpi;ök"be';;'c'rzése" ~ -(bet~-k tetett"es'Z'k.-és ~ '"t,,

-663951~~r~!~:~~~~~;t~e;~~;~!~~tértékeS!~SböI. ....1 
, 18. Ertékpapirok eladása, beváltás + (befektetett,t)szk. és forgócszk,; Kifizetett vételár és ~734 .érté.kes.!té.~b.'!L~e.f()lyl_"I ...d.ásí..<Íé "gxűtte.sen) ..Ii 19. Kapott hozamok t (pénzügyileg betűlyt 

74,857i kamatok, oSltakkok ép, is) 

lij~, ;t!;~üii:tll~~e/~~~:~:;:flj;~,"J p;j;"esikíií~···r·· 
, wíllozás I 1,818.620 

0:-io B~i~kt~té;;}~gYkib~~;ái,í;i·-o",,, ·········1-···· ",.:: 1. 
'2íllef~k;eté;í F~rídb~csátá;SÖ;á~ k~pOtt;;-ppört·;.·[.... 
C~_i_~_·~~~f~k~tts~i-jé'~y _~I~_~~~~ásfulása·~"..·.,'_." ",,--_' ~ -, "'+., ~_. 
r~~~ -~rt~i~~:~~~J~-~rt~~i~1!~t~~ ~~_i~~e,~,~_ --,----r-
, I • J•• ",r25-. ·-Hi(~j:·Tfiet~e' 'i<ői'csön'-wrié's-l-tés~-:- _.--_.- ._. -.,. -.- ... r - -, .. ----- 

o[~6:Hi!~IiIéí~~k.öj,;;ön:;;t~;i,;;ciett:,,~nő.i._:_ ·-·t •• ·l~--· ...... 
lj~~j>i~i~;;k~~~k:;~I;;;tÍ,n(üiYiiij,:;:;,;."kJ. t.JJ~ifi;2o I  1.809.398 , 

OTP REÁLii:rNyilváno~Hózamvédett ZArv<!f,>il SzlÍtÍlrazt:atottAlap Kiegészítő melléklet 2011. év 

http:201Ll2.31
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9. Portfolió értékpapíralapra 

Alapadatok: 

1112-239,leaj sIr()J11s:zálll~: .. 

ii\lapkezelő neve: ................M; ...O".. T.. ,...,P,... Ingatla ni\IllPkezcl~MZrt,. 

iI:~tétkezel~ neve: OTP Bank NYI't,, -'~''''''''---'''''-''"''"'''''''---'''-' .-- ".,., .. """ 

jNEÉ szánlÍtás típllsa.:,.. ".. ,.. '{'napi áEfolyam adatok 

I.Tárgyna.llJT): ..... 
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!EgyjegYEcjutór,;EÉ: . 

i Darabszám: 

fNévé;té~ . 

2011.december 30,
"-,,,.,.... " ....._.~----._-------_.. 

1.715.324.931 

. 9:43~,014005 .. 

181.862 

1.818.620.000 

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

A 2011. december 30-án érvényes nettó eszközérték és 2011.12.31 fordulónapra vonatkozó 
mérleg adatok eltérésének oka a nettó eszközérték számítás technikájából adódik. Az év 
utolsó érvényes eszközértékét a letétkezelő 2011. december 30-án számította. A figyelembe 
vett utolsó bankkivonat dátuma 2011. december 29. Ezzel szemben a mérleg tartalmaz 
minden olyan gazdasági eseményt, amely 2011. évre vonatkozott és a mérlegkészítéséig 
tudomásunkra jutott. 

http:2011.12.31
http:�rgyna.ll


Reszletesen, a következő eltérések vannak a portfoliójelentés és a mérleg adatai között. 

l. 	 A bank költségek és bank kamatok 20 l Ll2.30-án elszámolásra kerültek a folyószámián, 
A havi zárlati költség (-4,2 cFt) a portfólió jelentésben az elhatárolt költségek köz,ölt 
nem szerepel. A hosszúlejáratú betét 20 I Ll2.3I-Í kamata (316 eFt) a mérlegben 
elszámolásra került, a pOltfőlió jelentés még nem taltalmazhatja. 

2. 	 A Felügyeleti díj elhatárolt költségek közölt szerepel mind a mérlegben, mind II 

portfólió jelentésben, az eltérés oka (-0,2 eFt) a számítás eltérő módszere miatt van. Az 
eszközérték számítás során napi költségszámítást alkalmazunk, míg a mérlegben az 
eszközétték negyedévi adatai alapján átlag költséget kell számítani. 

Budapest, 2012. február 10. 

Kicgészltő melléklet 201 L év 
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I. 	 A gazdasági folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési 
politikájára ható tényezők 

Az Alap célja, hogy lehetőséget nyújtson a befektetöknek arra, hogy a Kibocsátó nevében 
eljáró Alapkezelő által tett fizetési ígérettel összhangban, a fizetési ígéret részét képező 
teljesítményrészesedésnek megfelelően részesedjenek az európai és ezen belül a kelet
európai ingatlanpiaeokon az Alap futam ideje alatt elérhető hozamokból. 

Az Alapkezelö az Alap fizetési ígéretének egyik elemét képező, a befektetési jegyek 
névéltékére vonatkozó ígéret teljesítésének biztosítása érdekében az Alap mindenkori 
saját tőkéjének jelentös, 80%-ot meghaladó hányadát kamatozó befektetési eszközökbe, 
az OTP Bank Nyrt-nél elhelyezett bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő eszközökbe, 
repó ügyletekbe és a kamatkoekázat kezelésére szolgáló származtatott eszközőkbe fekteti. 
Az Alapkezelö az Alap fizetési ígéretének másik elemét képező minimálisun 8%~os 
hozamot (EHM mutató=2,67%), a mögöttes részvényindexhez kapcsolódó szánnuztatott 
eszközökbe, ezeken beHiI elsősorban opciókba történő befektetésekkel kívánja 
bizlosÍtani. Az Alapkezclő ezen tervezett porttolió struktúrán az Alap futam idej e alatt 
saját hatáskörében a Kezelési Szabályzatban és a Tpl-ben foglalt korlátok tigyelembe 
vételével szabadon módosíthat az Alap befektetési céljának minél hatékonyabb elérése 
érdekében, azonban mindenkor annak szem előlt tartásával, hogy a Tp!' 241. § (2) 
bekezdésben írt feltéte1nek a módosított portfolió struktúra is eleget tegyen, azaz 
biztosítsa a tlzetési ígéret teljesítését. 

Az Alapkezelő a mindenko ti saját töke maradék alapkezeJési díjak és költségek 
levonása utáni - részét telve i szerint döntö részben a mögöttes részvényindexhez 
kapcsolódó származtatott eszközökbe, ezeken belül elsősorban opciókba történil 
bcfektetésckkel kívánja biztositani. 

A konstrukció a Royal Bank ofSeatland Pic (RBS) által publikált "RBS Eastern Europe 
Top 20" indcxnek az Alap futamideje alatti közel 3 éves - teljesítményén alapul. Az 
indexbe ingatlan fejlesztéssel, bérbeadással foglalkozó társaságok l'észvényei kerülnek 
bizonyos kritériumok alapján, amelyek közül kiemelendő az, hogy ezen cégeI< 
jövedelmének bizonyos hányada a közép-kelet európai térségből származik. Az index 
mindenkori összetevői az RBS által kiadot! index kézikönyv alapján kerülnek 
kiválasztásra, az indexben az egyes társaságok súlya és részvétele változhat. Az index un. 
teljes megtérülésű, tehát amennyiben az abban szereplő vállalatok részéről osztalékok 
fizetésére kerül sor, akkor II kézikönyvben leírt eljárás szerint az indexbe az 
(yrabefektetésl'e kerül, tehát ilyen alkalmakkor az index értéke növekszik. Az indexre 
vonatkozóan az RBS egy úgynevezett "volatilitás kontrollt és veszteség korlátozó" 
kereskedési stratégiát alkalmaz "RBS CEE Real Estate Strategy" néven, amellyel egy 
un. minta portfoliót modellez. Ez utóbbi minta portfolió jellemzője, hogy egy adott 
idöpillanatban a piaci volatilitás fnggvényében Oés 150% között lehet benne a publikált 
"RBS Eastern Europe Top 20" indexre vonatkozó befektetés. 
Az indexben szereplő cégek bizonyos hányada Magyarországon is rendelkezik irodaház, 
raktár-ipari-logisztikai vagy kiskereskedelmi ingatlanokkal (ezek a cégek pl. Atrium, 
GTC, Immofinanz, Prologis, Goodman, Klepierre, Segro, CA Immo, PEPR, stb.) 

.Q",Letijelentés 2011. év 
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IL Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések 

AZ OTP REÁL lll. Nyílvános Hozamvédett Származtatott Alap 201 L május 6~án indult 181.862 
db, egyenként 1()~()()() Ft névéttékű befektetési jegy jcgyzésévcl, aza? 1.81K620 eFr ttíkéveL 
Az Alap hozamgarantált, záttvégű, hámm éves aJap, amelyben a hozamgaranciát az alábbi húsz, 
Kclet~Közép Eu.rópában jelentős ingatlanpiaci szereplő l'észvénycirc vonatkozó opció biztosítja, 

'r "''''ni'öö'm'j)-c;g 'j{'ói "I ''''I'f,'<ú;IáS'k'ö'rf' 
I ! súlyoz:)$. 

~J 	 1 

! ""~~~A{rit;"ifltírOI)e~"n ~l~elll !, ~ A'hi§"AV"fT{i~lrt),- """"; "F)::ff>j.{'" , A''';''Át(lUJ11--fcjic.~lL"ilZénlcit'etli 6órh"e(1«( kisk'ereskcJelll)r " 

r.:S ' ,aet i ,II ! ingatlanokat. c!sösorb,m sz\:permarket köré szerveződött 


bcvásárlóközpontoknt Közcp~Kclcl Eurúpábi!H. "l öbb hazai 


. ii "K~~~~~:-::!~~~I_!!IJ:l~~!"'!,~"~~~~Lup5:rm<~I~~~ ín_I~N<:~~s<!:,_
Az Unibail-Rodamen bérbead üzleti ingatlanokat. reszt vc.'!z",II UCVP"[>qUlly I1S,90% 

1,1 mgatlrulOk rcnovúlásába. /\ tflrsasag tulqfdonál képcző ingatiRIlok 
c!sösorhull nagyvÁrosi bevásárló kÖ7pontok, ircdaltá:mk CS",.J kongrcSSl.llSi központok. 

,.. "I, 'í"l:ÖS%' ,f\' Ö':(C'''i~k~~'--~s'--k'c-~cskC(lc'jliú "{llg;lii',ln~)k 'út" t'CjTCSli" '{\"-c(:g "b6-rb'c' Ú~ 
adja a megépített ingatlanokllt, II 1,1ká~mkat crtckesiti. Több 
budapestI irodahflz képezi tlllnjdomíl. 

!_.). 
! IrÜ7% -;--A-z'!tnnlofllla-;"z vásáro'): 'dúd: éli it" ~s-b~!'b-c;t(fíllg:1Üal;-ok;i.~ -" . 

ficfektctCsi területe Ausztria, NémctorsJ:ág és Kelet"Európ,\' Az 
\ i!1gallanokjcllcmzőcnllodaMzak, ib,:lewk, apnrtmflllok, 
, parkolóh5L<1k és ipad letéS!tmcllyck. TZ/bb jclcntós bl1dllPC<;t! 

irodaház képezi tulajdonaI .......... I! 
PLD CS Equily 

I 
íUl?% i," i)r(;r,~~gis-iögi$r.-ITk:1 l"itigaÚ;',lóI<at ~i;ii'~s-a;n;6rG;; i'f~;ak.--

I Amerika, Euri.'Jpa cs Ázsin területeIl. rfui'mkball Buda]lest 
, környékén és !-Icgyc.<,.!m!om cérség6bcJI rendelkezik iagalln!lokknL 

1I,ó '"I:, G,y;i";C"k1jí ji,ltir!", 15(.1\'6 YTÚqility .1 4,9W;' "11'AliSG\'O "AsTí, gail.ííbci~k(Ct,i "írs,í;i'gll,ííCiy,lek t" "I"i:';;'\1 " 
I Ottlik 	 bcvúsiírló küzpontok CS lrodah<izak képezik c!:;-ösorbull 

Törökor:i7l'lgh,l11, 
--.-.-~ L,--.---, .. ' ' oooo--'''--oo ___ ~~ ."~. __ ,_,_,_ >_, ____ • __ oo_, ._._ ••_._. ____ .oo __ , • 

-, -;(180/<) ~ 	 1 A RR Ltd dsősornan az orosz ingallanpiacon fejleszt ipari
l IIlgatlanOk<ll, filleg Moszkva cs Si'~nlpitelv{n rcrsegébcn, 

Ravell RUSSlll 

I I",.""R~""!" G;(XI(n'<)T'I"éfr~lt;r" I OMO AU Fquily '"-""-~\" (}oúdlűullcgy" v'cl-i';k:m$-aí11~'licgr!i!t'i"pulTillg;tiíá;; l~c fektett>". 
ü!wrádói AU$ztrtili:\ball, Új 7.tHandoll, Nag]' Brilanniában és 
Európában vannakjdon A vagyo:tába llzlcti parkok, ipMl 
ingatlanok. i(()(laparkok és rilklár-loglsztikni ingntlanok IMül.nak 

I'~caiiA "!\'A t'qlliiy Li9% .. ,---{ A'Cörio"bcic'k' tciésCi d;Ú~sorb;;l"k'crc~kc'áe i'i11' j' 'ii'l'g;\Ú;l'I'I'o'k~' dc 
irodahá7.ak ~S ipnri ingatlanok is, clsősorb,m Hollandia,I , I, ~~~1- ,~;~~_!.K' ia~~~~~_~~__~~~~~~~~~_~~~,_~, _,~~~I~I~~~.lo~(.ag ternlelen. 

''''''-~--"~"'''''-iIl;VrEqt!fty- ,--, -"~~("3,450/o'i f) "'~Klc"pfc;;~ i A Klcpiefre tulajdonát képczi számos cu;-ópni bcvj;'á,li61'Ü;,po;i, ! 
valamint irodílha7xlk is Pilril.5 közelében, !"'1m::rt<:bt> hazaiI I jelenietc az első generácIós plázák mcgYá~flflása 

í Ilsegrö ,. "~~-TSGiiÖTNrqliiiY"" !Ü5o/~ --t-.4."'sifCÚ{cy i'ngatJl;ni;t;fck"tctiri;-c.::!!eszlö"c0ii' ull1ciyk,;,;i;ymp~;i, ~1 
logisztikai és, raktúr inga!lanokat fejleszt illetve ml bcrbc 
Eurój)tlbi1r1, Ingatlan ónlckcltscgc h<1z,inkban :;; Y,tn, 

121'('A~ii,í;;;bitlc;,'1 c"'\YAV"EqilTiy'l 3,05% ,,,i,, ",'."EX' iJ'll';):;o""v'~s'{;rö{ 'l;7.c·;'~;c(t~t 'és "fc:ilcszt Tllgm!nnok;l[ ";,C,.,:,, 

és má$ ()s"l.trák vúrosokb<lll. Elsősorban [akó, irodo, kereskc(lclmi 
i CS egyéb üzleti célú ingatlanokat vásúrol. 

fÖI;QGREqiíi'y ,,..,! I,46%'"'"}' [lEsííg'bcvá;!ríSk"zlio;;iokiiii;,I"i(jóií,X~; il,:,,;;cl,",
l Európa [tjrti!e1éJl, Az il:gatlanok c!ső sorban n vnrosközpontokban 

,,~'" ! j tnl<i!hatók, 
I 14 ' V-a$tNc(I'Rctaif""'''''''''''''''''''''''VAS7fj\rNA--~-~'' rC25%-"-'-""~r/rVN~: ii\icgy"zÁríVég(ri-llg;t!8íl1;c"Ü~kict'ö 'i~;$a~ág: _"'O "" ---- .... 

I 	 Equtty i ! Kiskereskedelmi ingatlaujai Hollandia, Belgium. NClHctország, 

''''"'' "___ ._._._-'_________ ,_... . ____ ,~___ . __ "" .. L~~~I~!~~~~~~~,r~l'ílÜClflÓrSZÍlg és Olasl.or;:;/""g tcrü!ctén lahí!hflfÓ~_:_:LI 
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l l! Ausltrália, Új Zéland és <lZ USA tcrülctC:L i 

,TR Lj;;;;[ógi, ií,ropeá;í- ··lliliiiiNA jf<itíiíyio.15%· .···I:;;Píii;fieiYi~fi'V6gó'i;,gaíáiianiíéfékict;jsj'aiap;;í;;,iycgc" -----i 
' Properties i 	 ! Európán tula,jdollol és bérbead mmlcrn ipari és mktlÍr 

j mgathmokat ! 
",-., -; 	 ! 
19 C:tyC{Ht 'f -'CTYffiiirEq~;fty ""'f' -ö3ö~~ --- ---"-t"AC!iyc-o~bi~iökofé,;-~nc!lc(riScl--!)Cvt\-S;liJÓk6;;.!)óllto'k'ut "'I 

! Finnország. Svédország és a Balti államok terü!clól. : 
i ! 

'2(f' r 'ffelicanYil---- """ -+TírfCTNItit';iiY "', '((44% "..-----+ -Ar!dr~~n3~~-!)!c-r~-I~s-i.Cbc-r~hfí;-és-kér-eské{íii.:: Ji}vcddl~)-c-c-ísÖ l 

sorban kiskcrc.skedclmi, iroda és ipari ingatlanok bérhcadásából 

~,,_,,_J _.", ....""".,,___ ....._..__L_____________ .. _______ "_L _______~_:~~~:~I~~~~.~:~~_~~I~it~I~~~~"~~~.~~~~~,~~_ ._.__ _._ ''',;-u ,.____ __._. 

Az Alap nettó cszkőzértékét és befektetési jegJ'einek árfolyamár cls6sorban a részvényopóók 
értékének alakulása, a változó kamatozású betét éttéke és a kamatkockázarot kezek" 0'11' 
Bankkal kötött kámat swar ügylet napi értéke határozza meg, 

Az alap va/,,'yonának és árfolyamának alakulását a 2011.05,06-2011.12.31-ig az alábbi grafikon 
szemlélteti, 

REÁL III ALAP NETTÓ ESZKÓZÉRTÉX ÉS ÁRFOL YAM ALAKULÁS 

2011. 

http:jf<it�i�yio.15
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Az Alap befektetési jegyeinek hozama: 

hozam 
2011. llzlcti év 1.05.0G - 2011.1 

Az alap hozamgarantált (a három év alatt nominálisan elérhető hozam 8% és 50% közzé esik), 
ezért az első évben elért hozamból nem lehet következtetést levonni az alap jövöbeni 
teljesítményére. 

Az Alap eszközei és kötelezettségei (2011.12.30-i nettó eszköúrték számítás alapján): 

I. 27.984.310 1,63"+ ............................... """' 

NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 1.715.324.931Ft 

Az Alap vagyonának összetételc 1.743.30geFt eszköz és 27.984eFt kötelezettség. Az eszközök 
98%-a pénz, bankbetét és állampapí1:, a maradék 2% opció miatti követelés. A kötelezettségek 
között a múködési költségek értékc 8.033eFt, melynek vetítési alapja az Alap nlindenkori ncttó 
eszközértékc (ez tartalmazza az alap kezelési díjat és a felügyelcti díjat), valamint a kamatswap 
miatti kötelczcttség 19.949c Ft. 

'--------------------------_._•._........._-~-
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III. Az Alap tervei, jövőbeni kilátások 

Az Alap zártvéglí, hároméves futamidcjlí alap, mely a befektetók felé hozamgaranciát nyújt. ,Az 
alap bankbetétekbe, a kamatkockázat kezelésére kototl szárma7,tatott ügyletbe, állampapítokba 
fekteti tőkéjét, a hozamgaranciát a részvénykosárra kotott opció értéke bntosítja. i\ fútan1lCkí alatt 
a% Alap befektetési jegyet nem vált vissza és nem értékesít, a tőzsdén, szabályozott keretek között 
a pIaci árfolyamon ügyletet lehet kötni ezekre az értékpapírokra, A hozamgarancia minimum 8%, 
maximUlTI 50 % nominális hozamot biztosít abefektetők rés7.ére, melynek kifizetése csak az, Alap 
lejáratakor, a7,az 2014.0S.12-én válik esedékessé, 

Budapest, 2012. február 10 

\i\,h, \ I \ d',' c,,,::,ij jj 
\j", U~\ 0~('\ ",'j,', 

OTP Ingathín Befektetési Alapkezelő 2rt. 

ÖTP REÁelrr; NyilyárioS Hozarrtvéd"ti;Zártyé!lŐ, SiátrnaztntottA[aJl . Üzleti jelentés 20 ll. év 


