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FŰGGIGTLEN KÖNYVVIZSGÁLÓi JELENTÉS 

Az OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédctt Záltvégű S71Írmal,tatolt Alap tulajdonosai részére 

Az éves beszámolórM késziilt jelentés 

ElvógcztUk az OTP Reál IL Nyilvános Hozamvédet! Zártvégii Származtatott Alap (az "Alap") 

mcJlékcll 20 II. évi éves bes7.ámolójának a könyvvízsgálatát, amely éves bes71Ímoló a 20 ll, 

december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből .. melyben az eszközök és források egyező 


végösszegc 1.584,923 e Ft-. a 20 II. január Hől 20 ll. december 31-ig teljedő időszakra 


vonatkozó eredménykil11utatásból- mclyben az tizleti év eredménye 237,153 c Ft veszteség "", 

valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az c{,'yéb magyarázó információkal 

lartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 


Az Alapkezelő vezetésénekfelelőssége az éves beszámolóéri 

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Z1t. ("Alapkezelő") vezetése felelős a7- éves 

beszÍlmolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarol'szágon elfogadotl. általános 

számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséél'l és valós bernutalásáért, valamint az 

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

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

beszámoló elkészítése, 


A könyvvizsgáló/de/őssége 

A mi felelősségiink az éves besúmoló véleményezése kőnyvvizsgálatllnk alapján. 

Könyvvizsgálatunkat il magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó - Magyarországoll érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk 

végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai 

követelményeknek, valamint hogy 11 könyvvizsgálatot úgy terve7,zUk meg és végezzük cl, 

hogy kellő bizonyosságo! SZCI'cI2.link arról, hogy az éves beszámoló mcntcs-c a lényeges 

hibás álHtásoktóL 


A könyvvizsgálat magában foglalja olyan djárások végrehajtását, amelyek eélja 

könyvvizsgálati bizonyítékat szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és 

közzétételekrőL A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár 

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

megítélésétől fliggnck. A kockázatok ilyen felmérésckor a könyvvizsgáló az éves besúmoló 

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

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

köriilmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a AJap belső kontrolljának 

hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon, A könyvvizsgálat magában foglalja 

továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfeJelőségének és a vezetés által készített 

s71ÍI11vitcJi becslések ésszerííségének, valamint az éves bes7...Ílmoló átfogó prczentálásának 
értékelését is. Meggyőződésiink, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 
megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményUnk) mcgadásához. 

Merrber Of Oeloitte TOllche TQhmntslI Umited 
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Záradék (vé{emén)~ 

A könyvvizsgálat során az OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégií Szárl1lai'"tatott Alap 
éves bcszámolóját~ annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alútÉlmasztúsát az 
érvényes nemzeti könyvvízsgitlatí standardokban foglaltak szerint lelülvízsg,íltuk, és ennek 
alapján elegendő és megfe[elő bizonyosságot szereztnnk arról, hogy az éves beszámolót fl 

számvitel i törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették eL 
Véleményünk szerint az éves beszámoló az OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédett Zfrrtvégú 
Származtatott Alap 20 I j" december 31-én fennálló vagy()ni, pénzligyi és jövedelmi helyzetéröl 
megbizható és valós képet ael. 

Egyéb jelentéstételi I<ötelezettség az iizleti jelentésriH 

Elvégeztiik az OTP Reál IL NyilvtÍllos Hozamvédett ZártvégLÍ Származtatott Alap mellé,elt 
2011" évi lizletijelentésénck a vizsgálatát. 

Az Alapkezelő vezetése felelös az üzleti jelentésnek a számvitelí törvényben foglaltal<kal és a 
Magyarországon elfogadott általános számvitel i elvekkel összhangban történő elkészítéséért. 

A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló 
összhangjának megitélése" Az lizleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az lizleti jelentés és az 
éves beszámoló összhangjának megitélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, HL Alap 
nem auditált számviteli nyilvitn!aJiásaíbóllevezetett információk áctekintését. 

Véleményünk szerint az OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégü Származtatott Alap 
20 ll" évi llzleti jelentése az OTP Reál II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégü Származtatott Alap 
20! l. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. 

B\ldapest, 2012. l"bnlnr 28. 

Horváth Tamás Binder Szilvia 

Deloittc Könyvvizsgilló és Tanácsadó Kft" kamarai tag könyvvíl.sgúló 
1068 Budapest Dózsa György út 841C. 003801 
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I: CI J 

Statisztikai sza:njel 

PSZAF határozat száma: KE-III-19i/2011. 

I I I I I I 

CégjegyzeK száma 

OTP REÁL II. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP 


1012 Budapest. Pálya u. 4-6 


ÉVES BESZÁMOLÓ 

2011.01.07 - 2011.12.31 

Budapest. 2012 február 10. 

OTP Ingatlan Befektetési Alapkezel6 Zrt. 
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http:2011.01.07


I [I 
StatisztiKai szamje! 

:::: I I ::] r ] 

PSZAF határozat száma. KE-III-19//2011, 

C i:: l 1:: I J I I I I 
Cégjegyz.ék szama 

I :I 

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívak) 

$or
szám 

1 . 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 


, 

24 
i 25 
i 26 

27 

I 	 A tétel megnevezése 
I 
jA, Befektetett eszközök 
'I ERTEKPAPiROK . 

1 Ertékpapirok 
2, Ertékpapirok értékelési különbözete 

a) kamatokból, osztalékokból 
-, 

, b) egyéb 
II. 	BefekteteUpénzllgyi eszközök 

1 Hosszú lejáratú bankbetétek 
B. Forgóeszközók 
II, KÖVETELESEK 

1, Követelések 
2. Követelések értékvesztése (-) 
3. Külföldi pénztértékre szóló követelések értékelési különbözete 
4, Forintkövetelések értékelési különbözete 

:111. ERTEKPAPIROK 
, 1 _ Ertékpaplrok 

2. Ertékpapirok értékelési különbözete 
a) kamatokból, osztalékokból 
b) egyéb 

IV. PENZESZKOZÖK 
1. Pénzeszkózök 

, 	 2, Valuta, devizabetét értékelési külónbözele 
C. Aktív időbeli elhatárolások 

1, Aktiv idObeli elhalárolások 
2, Aktív idöbeli elhatarolasok értékvesztése (-) 

i D. Származtatott ügyletek értékelésí kűlönbőzete 
~ESZKozOI\ OSSZESEN 

2011.01.07 2011.12.31 
eFI eFt 

1,357,795O 
O O 
O O 
O O 

,. 

O O 
O O 
O 1,357795 
O 1,357,795 

1,651,000 49,979 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 

38,142O 
O 37,811 

331O 
O 369 
O -58 

11,8371,651,000 
1,651,000 11,837 

O O 
O 8,466 
O 8,466 
O O 
O 168,683 

1,651,000 1,5114,9Z3 

Budapest, 2012. február 10. 

\r \ '\ 
\" ~)~,., .<. v \. ~'.', 

. \ ) "',
OTP Ingatlan Befektetesi Alapkezelö Zrt. 
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LI : i :I : : I ] 
Statisztikaf sZárnJe! 

PSZI\F határozat száma KE-III-19//2011 

1::1:[ [I [ ::::t, 1:1 LJ 
Cegjegyzék száma 

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 

Sor i A tétel megnevezése 2011.01.07 2011.12.31 
szám eFI eFt 

28 E. Saját tőke 1,651,OO,,?: 1,582,861 
29 I INDULO TOKE 1,651,000 --1,651, OOO 

30 1. Kibocsátott befektetési jegyek névértéke 1,651,000 1,651.000 
31 I 2. Visszavásárolt befektetésI jegyek névértéke (-) - -
32 II. TOKEVAL TOZAS (Tőkenövekmény) - - 68,139 

33 1 Visszavásárolt befektetési jegyek bevonásl értékkOlónbözele - . 
34 2. Ertékelési különbözet tartaléka - 169014 
35 3. Előző év(ek) eredménye - -
36 4. Üzleti év eredménye - - 237,153 
37 F. Céltartalékok - -
38 G. Kötelezettségek - 1,962 
39 :t HOSSZU LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK . -

40 ,íl. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK - 1,962 
41 111. KüLF.PENZERTI::KRE SZOlO KöT.ÉRTt:KELESI KüLöNBöZET - . 
42 H. Passziv időbeli elhatárolások - 100 

43 FORRASOK OSsLt:SEN 1,651,000 1,584,923 

Budapest. 2012. február 10. , 
\h\ . .

hSt\A,,, úv,\ \ :' ,'/}. ,- }: 

ofp Ingatlan Befektetési Alapkezelö Zrt. 



Statisztikai számjel 

PSZÁF hatarozat száma: KE-IlI-19112011, 

[ I I: i I I I' I 
Cégjegyzék száma 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS 


Sor- A tétel megnevezése 
2011_01.07
2011.12.31 

szám , eFt 

1 I Pénzügyi műveletek bevételei 96,186 

2 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
-

: 
III. Eqyéb bevételek 3 

~" 

4 IV, Müködési költségek 

: 

309,258 

O 

24,081 

5 V, Egyéb ráfordítások O 

6 VI. Rendkívüli bevételek O 

7 VII. Rendkivüli ráforditások O 

8 VIII, Fizetett, fizetendö hozamok O 

9 IX. Tárgyévi eredmény - 237,153 

Budapest, 2012 február 10, 



KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET 

OTP REÁL n. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű

Származtatott Alap 


2011.01.07 - 2011.12.31. 


2012. február 10. 
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J. Az OTP Nyilviiuo5HozamvédcU Z:htvégü 

Származtatott Alap (továbbiakb:m: Alap) f'övid bemutatása 


Az Alap neve: 

Az A,ap rövid neve: 

M, Alap típusa, fajtája 

A lap üzleti éve 

Az AlfíjJlu;zl'W neve 
Az Alapkezelő székhelye 
Az Alapkezelő cégjegyzéksziÍma: 

A Letétkezelő cégnt:vc; 

A Letétkezelő székhelye: 

A Letétkezelö cégjegyzékszárna: 


Forgalmazó: 

Forgalmazó székhelye 

Forgalmazó cégjegyzékszáma 

Forgalmazó ügynöke: 


Könyvvizsgáló 

Könyvvizsgáló székhelye: 

Könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: 

Könyvvizsgálatért felelős 


könyvvizsgáló neve: 

MKVK nyilvántaJtási száma: 


OTP Ueál IL Nyilvános Hozamvéddt Ziu'lvégű 

Szilnnaztatott Alap 
OTP Reál n. Alap 

Az Alap MagYH1'Országon nyilvános forgalomba hozatal 
útján Jétrehozott, z.ártvégü származtatott befektetési alap 

megegyezik a naptári évvel 

OTP Ingatlan Befektetési Abpl<czelő Zr!. 

1012 Budapest, Pálya u, <1-6. 

01-10-044185 


Országos T~karél'Jlénztill' és J",rcskcdclrni Bank 

"iy!t. 

j 051 Budapes!' Nádor u. j 6. 

01-] 0-041585 


Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyn, 

1051 Budapest, "iádor u. 16. 
01-10-041585 
OTP Nyrt fiókhálózata 

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

Binder Szilvia 

003801 

Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: 
Lajstromszám: 

PSZÁF határozat száma: 

PSZÁF határozat kelte: 


Al Alap futamideje: 

Befektetési jegyek előállítása: 

Befel,tctési jegyeI, szabályozott 

piacra történő bevezetése: 

Első kereskedési nap: 

BET határozat száma: 


Honlap: 

l l 12-235 
KE-III-19/2011 
2011.01.06 

Az Alap futamideje határozott, 2011.01.07.-2013.12.02. 

A befektetési jegyek névértéke 10.000 Ft, azaz Tízezer 

forint. A befektetési jegyek névre szó!óak és 

dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai 

kikérésükre nines lehetőség. 


Az Alap befektetési jegyei 2011.01.19-én bevezetésre 

kerültek a Budapesti Éltéktőzsdére. 

2011.01.19. 

15/20II 
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A portfolió lehetséges elemei, hozamra, illetve a tőke megóvására tett ígéret 

Az AlapkezeJö az AJap Fizetési Ígéretének egyik elemét képezö, a Befektetési Jegyek 
névéltékére vonatkozó ígéret teljesÍtésének biztosÍtasa érdekében az Alap mindenkori saját 
tökéjének jelentős, 70%-ot meghaladó hányadát kamatozó befektetési eszközökbc, így az 
OTP Bank NYIt-nél elhelyezett bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesÍtő eszközökbe, repó 
ügyletekbe és a kamatkockázat kezelésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. 

Az Alapkezelö az Alap Fizetési Ígéretének másik elemét képező, a Mögöttes Részvénykosár 
teljesítményéti\1 fúggií TeljesÍtményrészesedés minél nagyobb mértékét tervei szerint döntö 
részben a Mögöttes Részvénykosárhoz kapcsolódó származtatott eszközökbe, ezeken belül 
elsősorban opciókba történö befektetésekkel kívánja biztosítani. Az Alapkezelő ezen 
tervezet( portfo!ió struktúrán az Alap Futamideje alatt saját hatáskörében az Alap Kezel0si 
Szabályzatában és a Tpt-ben foglalt korlátok figyelembe vételével szabadon módosíthat az 
Alap befektetési céljának minél hatékonyabb elérése érdekében, azonban mindenkor annak 
szem clött tartás ával , hogya Tpt. 241. § (2) bekezdésben írt fcltételnck a módosított 
P011folió struktúra is eleget tegyen, azaz biztosítsa a Fizetési ígéret teljesítését. 

Az Alap a tőkenövekmény terhére a Futamidő alatt hozamot nem fizet, a teljes 
tőkenövekmény újrabefektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A 
Futamidő alatt a befektetők a tőkenövekményt a tulajdonuk ban lévi) Befektetési Jegyek 
piacon kialakult eladási és vételi árának különbözeteként 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 AJap 
felosztható vagyonából. 
A Futamidő során elért tőkenövekményből való részesedés egyrészt a Fizetési Ígéret szerinti 
Teljesítményrészesedés 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 kifizetésében. 

Az Alap képviseletére jogosult, az éves beszámolót aláíró személyek 

Tóth Balázs 
OTP Ingatlan Alapkezelő 2rt., Vezérigazgató 
Lakcíme: 1116 Budapest, Ringló u. 20. 

Erdész Katalin 
OTP Ingatlan Alapkezelő 2rt., Back Oftice Igazgató 
Lakcíme: 2030 Érd, Diósdi út 48. 

A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladalok ellátásával megbízott személy 

Erdész Katalin 
PM nyilvántartási szám: 136358 



2. A számviteli politika fő vonásai 

2. L Könyvvezetési és beszámolási kötelezettség 

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

215/2000. Kormányrendelet előírásai alapján alakítottuk ki. 

Az Alap könyveit, nyilvántartásait a kettős könyvviteli rendszerre vonatkozó előírások szerint 

vezetjük. Az adatrögL,ítés és a nyilvántartások vezetésc során biztosít juk az eszközökbcn, 

illetve forrásokban bekövetkezett változások mérését és össL,esítését, továbbá biztosít juk 

az éves beszámoló készítés i kötelezettség teljesítéséhez szükséges infoTI11áeiókat. 


Az Alap üzleti éve megegyezik az adott naptári évvel. 
A mérleg fordulónapja: 201!. december 31. 
A mérlegkészítés időponua: 2012. január 31. 

2.2. Értékelési módszerek 

Az Alap eszközeit és kötelezettségeit a tőkepiaeról 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: bekerülési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkentett, visszaírással 
növelt összegében kerülnek kimutatásra. 

Értékpapírok: a mérleg fordulónapján érvényes piaci értéken kerülnek a mérlegbe, külön 
soron feltüntetve ezen eszközök beszerzési értékét és az - értékelés napjára meghatározott 
piaci érték és a beszerzési érték különbözetébiil adódó - értékelési különbözet összegét. 
Az értékelési különbözet megbontásra kerül kamatokból, osztalékokból, valamint egyéb piaci 
éltékítéletből adódó értékelési különbözetre. 
Az Alap portfoliójában szereplő élték papír készlet elszámolásánál, értékelésénél a FIFO 
módszert alkalmazzuk. 

Pénzeszközök: látra szóló betétben vagy éven belüli lejáratra lekötött betétben tartott 
likvid eszközök értékét mutatjuk ki, a banki sL,ámlakivonatokkal egyező értéken. 

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

Származtatott ügyletek: az ügyletek fordulónapi piaci értékét számoljuk ej az eszközök 
között, az értékelési különbözet tarlalékával szemben. Az értékelési különbözetet az 
ügylet zárásakor az értékelési külőnbözet tartalékával szemben szüntet jük meg, az ügylet 
eredményének egyid~jű elszámolása mellett. A fizetett opciós díjat pénzügyi műveletek 
ráfordításaként számoljuk el, az időbeli elhatárolás lehetőségévelnem élünk. 

Kötelezettségek: könyv szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegben. 

Passzív időbeli elhatárolások: bekerülési értéken mutatjuk ki a mérlegben . 

.()TP Jm,4,LUNYil'ilánosHozrunvMettZárvégliSzái'nl8.í.tlrti>ttAláp.·· Kíegészltö mcllékle.:ct2::..:0.c;.I.;cI.....:<Í..:..v____ 
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3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. Belektetett pénzügyi eszközök 

Befektetett pénzügyi eszközként mutatjuk ki az éven túl lekötött bankbetétek összegét. A betét 
lekö1éséllek idötartama, 2011.0 Ll 4-tól 2013. t2, 02-ig tart. 

3.2. Követelések 

A mérleg fordulónapján az Alapnak ncn1 voll követelése, 

3.3. Értékpapírok 

Mérleg lbrdulónapon az Alap 2012,03,07-i lejáratú diszkont kincstár jeggye l rendelkezett, 

,vVl"- .,(/clClto.~p!erjorirltbarl .: , 
PIACI ! PIACI fÉRTIÍKELÉSI' 

flATÁSI ÉRTÉK '! KÜLÖNBÖZET 
'. , -I",<~':__',.~_,J ,,-:, <';"''';'vv,'",'.,,~',;.Lv •.-,",,: ",", "~V'~1 

389 ! -sU 38,142.L"",. 331 

'---.,,''','---''1'-------,-..-., . , 
BESZERZESI! KAMAT,Tipus ÁR JIATÁS 

3.4. Pénzeszközök 

A pénzeszközök mérlegsor a látra szóló bankszámla egycnlegét tartalmazza, 

[PENteszKŐZOK .. ' .....,adatokezerjorint~(lrI···1
1~6N@?A.~jLAEGy~,~~gGi::' ',', •... ,,:/,:j.'2.ot~'F81~1 

3.5. Aldív időbeli elhatárolás 

Aktív időbeli elhatárolásként az éven túli lekötött bankbetétek mérleg fordulónapjáig járó 
kamatának összegét mutatjuk ki. 

adatok ezer jórintban 
r'p:J{IíijJDÖ~EPE(HM~í§.ÖLÁsQ!{I2q11:1:i:3:1.:
i .. 

3.6. Származtatott ügylet értél,clési különbözctc 

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

" ......~ ... '"' ad<1Iokez{?l~fj)rintb(1':
i ". . . ERTEKELESI KIJLONBOZET' . ....'.201Mt.31!
IÖPCIÜSÜGYLi::Ti::KERTEKELESfi<Űl.ONBOzETi::· "1'"'1249861
iSWAPOGvLETEKERTEKELÉsii<O[ONSöiE'fE···r·······43703!
(,,___•••• -o,, '" " ••••••" •••••" ••'>""_.___.~•• OM ." ,••", .. ,,,...... " •• " .. " ••~ •••• "" '" """, 0.0 " .•..•w •••••••~••_ ••_ 'M'''''''''",,, ..• _ ."•••••••••••••• J 

mailto:1~6N@?A.~jLAEGy~,~~gGi
http:vv,'",'.,,~',;.Lv


3.7. Saját tőke 

3.7.1.lndnló tőke 

Az induló tőke a forgalomban lévő befektetési jegyek névértékét tartalmaZ7:u. Az A:ap 
Indulásakor J65.1 00 db 10.000 Ft névértékű befektetésI jegy került jegyzésre. Mível az 
alap zártvégü, a futamidő alatt a befektetési jegyek nem válthatók vissza, illetve új 
befektetési jegyek nem kerülnek kibocsátásra. 

3.7.2. Tőkeváltozás 

3.7.2.1. Tőkeváltozás értékelési kiilönbözel miatt 

Az értékelési különbözet tartaléka húsz elemű részvénykosár árfolyam alakulására 
vonatkozó európai vételi opció piaci értékét valamint a kamat swap ügylet piaci értékét 
tartalmazza. 

3.7.2.2. Töltcváltozás az iizleti év eredménye miatt 


Az üzleti év eredményét taltalmazza, amely 201 l-ben 237.153 eFt veszteség. 


3.8. Céltartalék 


Az Alapnál a tárgyévben céltartalékot nem számoltunk el. 


3.9. KötelezettségeIt 


Az Alapnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 

A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsor a szállítókkal szembeni tartozásokat tartalmazza. 


rKŐTELEZETTSEGEI(·····---T-qcz'{J~őH:Íiffi'!!bC!l1i

1-····AI.A.EKli.~~Lj3SrDn ...... ...: ···.·..··.-:----·1:962···· ·-····-1 

3.10. Passzív időbeli elhatárolások 

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

r---PAsszlvEI,HAi:·····-r·
r"'-'"" .- -- -- -:.-- _.._- - -""_."""-',_•.. -0" - - - • '-7'~" -- •.- - -- ".;.. " 

1....F:EI:lJQX~hJ3Ill)lJ ....... _..... 
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Az alapnak 201 L dec.ember 31-én két szánuaztatott ügylete volt. 

I. 	Az Alap portfóliójában induláskor az alábbi húsz elcmü részvénykosár árfolyam 
alakulására vonatkozó európai vételi opció található, melynek lejárata 2013, 11.27, 
Kötési értéke: 1,651,000 eF!. 

Tá I's.ság neve 

Atrium European 

Real Estate 


.""" .-"-r-·-~- -, ."'"_'_""""_'''__ "~~,",n" "r" 
i i Tők.piaci 

8100mberg l Jelenlegi i érték A cégek tevékenységének I'övid 
kód l súlyozás i (millió ismertetése 

i lF:lJ~) 
..~"TRS AV' 'T íS, 840;; 'I l .598 tA;' Átri"n;'f~j leszt, tízemelte;é;bé~béa,1 

Equity ! kiskereskedelmi ingatlanokat, elsősorban 
! szupermarket köré szerveződött 

bevásárlóközpontokat Közép-Kelet 
, Európában, Több hazai kereskedelmi 

~! 
3 

. + 
10,34% 

i 

16j3%--1' 
! I 

Klepíerre 
J....J 
; LI FP Equity . 3,81% 

... -.. ,"""," ., .-., ""~ -i,., .... ~~""."" .. L)~g,~.pa!~_~~" ~_~~~~IE!1.~~·~e.t ,t,,~!~Jd~~?sa_.. _ 
2 l:nihail·Rodamco UL Fl' Eguity 18,26% 13,927 I Az Unibail-Rodamco bérbead Ozleti 

l ingatlanokat} részt vesz ingatlanok 
'i renoválásába, A társaság tulajdonát képezö 
II ingatlanok elsősorban nagyvárosi bevásárló 

központok, irodaházak és kongress%wd 

...... L~(lzpo_nt()k.... _............................... _............... _.......... .......... . 
1,252 	 : A GTC lakó és kereskedelmi ingatlanokat 

I fejleszt. A cég bérbe is adja amegépitett 
I ingatlanokat, a lakásokat értékcsíti, Több 

.......... _ ...: ..b.u,j~l'~s.ti.. irodal,~.z.kél'ezi.tula1d-"nát. . . 
3,036 : Az Immofinanz vásárol, elad, épit és 

, bérbead ingatlanokat Befektetési terUlete 
Ausztria, Németország és Kelet-Európa. 
Az ingatlanok jellemzöen irodaházak, 
Ozletek, apartInanok, parkolóházak és ipari 

i létesítmények. Több jelentős budapesti 

4 .400+~t~i~~~l~~f:i~&:fr:J~tlan~k~t épit é; . 
l ad bérbe Eszak·Amerika, Európa és Azsi, 
, területén, Hazánkban Budapest környékén 
I és Hegyeshalom térségében rendelkezik 

.···i·i~g~tI"n()k~aL ..................................... . 
6 

•.,".,.""",h~ 

ISGYO TI i Az ISGYO AS ;ngatlanbefektetó társaság 
Yatirim Ortak i Equity I amelynek tulajdonát bevásárló központok 
Í;;Öayrimé~kül ···1 

i 	 : és irodaházak képezik, elsősorbani 	
.........LTör~l<~<:s~ágl:>~~;....... ...__. 

4,914 I A Corio befektetése i elsősorbanC~!~;t~A'1 i kereskedelmi ingatlanok, de irodaházak és 
l ipari ;ngatlanok is, elsősorban Hollandia, 
; Franciaország, Olaszország és 

... ... . L~ra.nyolo.rs.z~g terillet.él1,~~ 
2,980 	 , A Goodman egy vmtíkálisan integrált ipari 

! ingatlan befektető, Operációi 
í Ausztráliában, Új Zélandon, Nagy 
; Britanniában és Európában vannak jelen, A 
I vagyonába üzleti parkok, ipari ingatlanok, 
i irodaparkok és rakrár-Iogisztikai ingatlanok 
I tartolnak, !

5.457······i·AIÖepi~;;~iíú;,jd~~;;tkép~~i~;Im;;;········ ... j 

; európai bevásárló központ, valamint 
í irodaházak is Párizs közelében, Ismertebb 
I hazai jelenléte az első generációs plázák 

...,I~~ ........ . ..L~ .... 	 ""',' J.... "".,.,_,l,,~,~gY.~,?,~!:I,~~,~:
'0''''""' 

http:b.u,j~l'~s.ti
http:L)~g,~.pa


az orosz 

.~~.l~~_~"g~.~"~_~_:___ 

ingat(anpi3con fejleszt ipari ingatlanokat, 
főleg Moszkva és Szentpétervár 

._,____ ,__ ~__,,_ 
Segro SGROLN 3,35% 2.480 , A SEGRO ingatlanbefektető és fejlesztö 

Equity cég amely könnyűipari, logisztikai és raktál' 
i ingatlanokat fejleszt ,Iletve ad bérbe 
i Európában. Ingatlan érdekeltsége 
I hazánkban is van. 

: 12 CA Immobilien 3,00% 93R 	 c~ACAI';;";ő';;á;á;~I,ti7emeltct és fejleszt
! ingatlanokat Bécsben és más osztrák 
j városokban, Elsősorban lakó, íloda, 
! kereskedelmi és egyéb üzleti célú 
! ingatlanokat vásárol. 
!--,-,,~_... --","'-,----""-".,,_ .. __ .,,~. - ... 

Deutschc 1,33% 1.244 i A DES Ag bevásárlóközpontokat 
EuroShop : tulajdonol és iizemeitet egész Európa 

l területén, Az ingatlanok első sorban a 
váro~k.Ö~Jl,o.nto,kban..to.lálhatók: .. ........ " """" ,,- ._;~- ... " .., ... 


14 VastNed Retail VASTNNA 1,29% 963 A VNR NV egy zártvégií ingatlan befektető 
Equity - társaság. Kiskereskedelmi ingatlanjai 

~ Hollandia, Belgium, Németország, 
1 Spanyolország, Franciaország és 

! ... jCJlaSZ?fszág lerületén,taJá.1..b.atók.tneg ... 

15 
 Conwert CWI AV ""1,05%[ 913 i A Conwert fej leszt, üzemeltet, értékesít és 

Immobilien Invest Equíty 	 I bérbead. Az ingallanjai között van 
! kiskereskedetmi üzlet, iroda, apartmanok 
i és parkolóhilzak. A cég specia lilása a 
! történelmi épületek rehabilitációja, 
i elsősorban Bécsben. 

1.008 ...•.... ASijónd~finrli;:'~s~;ág,ánÍeiYei~Őso~b~~·
! Helsinki körényén tizemeltet kereskedelmi 
: célú ingatlanokat. A cég résztulajdonosa a 
i Finn állam . 

..... " ,""","m,_,,,.__ •• -l,.~~~ , .... __....."."+"...., 	 ."." .. ,-- ,_._--.- ,,.,,,,, ....,'"'f~-~""''''''--'-'"~----------~~- ,._" ....."--, ' ' 

CQR AU l 0,85% : 657 I A CHR swpennarket és be~ásárló központ:,ij 0'"'"' ".iROffi'+ Equíty : portfolióval bír Ausztrália, Uj Zéland és az 

L.. ",.L .... ,...... ! i USA területén.
I 18 ' 	 ProLogis 
! I 	 European P~:i~A··'·" 'O,72%I"85411'~!~~~:~f:t;;t~~~lap amely egész 

Properties I I Európán tulajdonol és bérbead modern 

19 . Cityeon ''''''i'~'i::TY I S FH , 0,52%1 778 Lt~\;;~~k~I;i~f~t~s"~~~~dzsel 

l Equity 
 ! bevásárlóközpontokat Finnország! 

jSv~~ország.és.a .B~lti~lIam".kterül.eté~.:..1 ..... Hi.:CCLN.... ' Helica! Bar 409 i A Helical Bar Pic fejleszt. beruház és 
Equity I kereskedik. Jövedelme el;ő sorban 

I kiskereskedelmí, iroda és ipari ingatlanok i bérbeadásából származik Nagy Britannia 
J területén. 

2. A lejáratkor fix kamatot biztosító kamatswap 

Az ügylet lejárata: 2013.12.02 

Az ügylethez kapcso1ódóan kamatkifizetés 82.741 eFt volt tárgyévben. 
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Az Alap származtatott iigyleteire vonatkozó összefoglaló adatok: 

Ügylet típus 

·OPClO 

SWA)'Fix . 
LAB 

~wAp 
i VALTOZÓ 

LABL., , .."._----_.-

Kötési 
Lejárat 

2013.1127 
''''''~'' """,,-

12.02 

2013.12.02 

Kifizetett opciós 
díj 

20 ll-ben fizelett 
eFt 

226.517 

FOl'dlllóllapi Piaci é..tél~érték eFtIliacieFt 
árfolt~m 

1.651 7,57 124.980 

1.358,242 18,64 253.221 
"'"",m,",,,_,,," 

15.43 -209.518 

lAz opció piaci értéke (124.980eFt) és a kamatswap ügylet piaci értéke (43.703eFt) a származtatott 
ügylet értékelési különbözeteként, illetve értékelési tartalékként került elszámolásra. 

5. Eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések 

Az Alap bevételei 

-....... ......•. ~......,.... ·-r·iöiI~io7.2oiiii.ií···[ ······EbbŐ,~i~~~~~~i:fi!:intban 
. .... -"_ ...... . " -'.. • . • . 1 .....ÖSSZéS bev~t.l ....1 .. ...realizált bevétel ... I 
Pénzügyi műveletek bevétele összesen 96.186 i 87.720 ! 
ÉrtékJlapi~árioly;~~y~,eség .~·.·.I ..,~: 104 I 104 ; 
~l1Jlkl:"téte~kamata.... .. .1.. ............ 96:Q~ji 87.5~}1 


L~()I)'(\s.zál1l1".kam~.t ........"..""" ...... .., ............. ' 


Az Alap költségei, ráfordításai 
,..._................,~,.............. _, .......... _ ..,..............._ .. ""'-'-'" .....gdgl()~ ez(:ri!Jrinlban 
'. .' .... ... . .....'... '. I. 2011.(jl;07- .".1 Ebbőlpénzügyileg . 

i ...• . '.' ........ .. " '.' ... 1.}~11. l2,3!.. realí~.lt ~~t,égék, 
". . . . .' .'. '.. V OSSZ~S költség,! raforddások 

Ij~é~~~gyi,;;ii;:I;;i~k~~i~~~ii:í~;:!~~~;;;~·j-·:'·~!:~i~~~sfJ ..·········· .. · ······309:z5sJ 
1..sy.rJ\'p~all1at ...L.L 82.741 i 
.~izetett opciósd\í . '.'..". .. i... 22.6.51.71 226,51.1.] 
il\1.űkii~é.!i-",ölts~ge~össz~s.n ........... 1 24;Q~1+ 22.019 

1...:~~~k~l;!~~~íJ... .... j ..:=..~61;J 21 ,6~~; 
, 

.Fe.lüg)'".!eti.dU ................................ L.. 397.. L 297 


6. Egyéb kiegészítések 

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

Az Alapnak jövőbeni kötelezett~ége nincs. 

Az Alap kezelési szabályzata szerint meghirdetett lejárata 2013. december 02. 


~.~-~ ~~-..._~~ ..._ ....- .... .. 

http:22.6.51.71
http:real�~.lt
http:r�i�iI~io7.2oiiii.i�


!"" """ ,,,"" '" "." .. ~--"-----"""--"" ""''''"''''''''''''--''''''''' ------~,,," .--- ----........"...,,-~ -- ...- -_._-~ ... "." .. ",,-- ----"..,-, '--..... --- "'._-- "---,,.., ',. ... ! 
t g, Befektetett eszközök állományváltozása (fordított előjel; 14,15,2 Lsorok nélkill) .············1-US7.795 . 

.,-""".""" "... _".j
-38.142 i 

I 
1,962 

i 9 Fő;g6csl.kőzőkvái;·ozfrsu·:;,  (f~;ditöiieiiJcCj5T6'-i7-i821's~-;;;k·n6ikiil) pc nélkUl 
1, ..- " --- '",..".,,,, ..,,,.. 'v,,,,, "~____ ,, _ ....m....... ___""'"".. __..."". __ ""V",, """___~.".._, __ '''''''",_''''''',,,''_''',,"'' v "" "'"__"........""",,,,,,,"',,,.. '-'.". " __ .._.,, __ ~__ __

! 10, Rövid lejáratú kötelezettségek állományvaltozása -+ ~ (24.25.17. 14.sorok nélkiíl) 

I
,...........,...... ,.. .. ...,.,...,...........,., ... ,...............  .........,..... ....'...'.... ,....,........................ 

I L Hosszú lejáratú kötelezettségek állomáoyváltozása + - (24.25.17.14.s010k nélkUl) , 

IT2:AkiividŐbeíi;;ÍÍraiáföié;;;káiiom,l;,Y;;áT~z;(';a+ : .... 
r·"l)·. "Passzf\;Td'ö'bel i-elh-atáJ~fáso'k"Mfoin"ányv{i:rtőlésa-+"'-·""'"'''''--''"'"''',,"
I ......•..........•••••_........ •••.•.•...•••_ •• ,••••,., .. , .•••.•••,.~"•••••, •.•...•...••••" .. 

,I 
! 

104 

..._ .._-~~.._---

Kiegészítő melléklet 201 L""--. 

__~... _~.__..._IQm] 

i 

7. Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése 

M~liat.l-'T SZlim!!á.'·'· Érték !;011.l2.31 

,'f~~~~~~Iftt:e. i'-~~Jiü'~~~1~-'-'-" i:5isi:861il."S84':9ff-!"" 99,87% ;
! (LL. . források ...L 

,,,n,,,,,,,.,,,,.," , 

: Tókestruktum '-jZlcge~"ló'~rás;; , ! J. 96211.584,923 0.12% : 
:I __UU......,,"_ ..______ ._,_~,__ fot'rá~ok 
I !lefektetett saiál 1.5IÍl.8i,íi í·, 35 7)95 
~ eszközök tőkeJbcfcktctc1! I 

L(~,d.~~:::_t_t~~g_~}_,,_ ._ J."S.~.~~,~z_~_~__ .___",,, , ,[ 

i Likviditás l forgócszkö7.Ök 49,979/1.962 25.47 . 

l I /rovid lejáratú

i.......Jk"tciczctts"g
I Vagyonarúnyos I eredmény/ saj:.,! -;Ú7.15iiI5s2 .81,1 
i jdvedeJmczöség l töke, 

, , .', n""~, ..• ____.J 
: Bevetelarányos ! eredményl l -237,153/96,186 

:.j~~,e.~_~J.~fJ~~~.~g. bevételek 

8. Cash-flow kimutatás 

~_.~'"'_." __H P "',_." """ •• """ ______ " •• '" "',_,._, , ..........._. w".~__ _,•• __."""",, •• '__•.• '. _"""~"•.•• __, "'. '" 
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10. A pOI'tfolió jelentés és a mérleg egyes adatai eltérésének magyarázata 

A 2011. december 30-án érvényes nettó eszközérték és 2011.12.31 fordulónapra vonatkozó 
mérleg adatok eltéresének oka a nettó cszközérték számítás technikájából adódik. Az év 
utolsó érvényes eszközértékét a letétkezelő 2011. december 30-án számította. A tigyelembe 
vett utolsó bank kivonat dátuma 20 ll. december 29. Ezzel szemben a mérleg tartalmaz 
minden olyan gazdasági eseményt, amely 201 l. évre vonatkozott és a mérlegkészítéséig 
tudomásunkra jutott. 

Fentiek miatt a következő eltérések vannak a portfoliójelentés és a mérleg adatai között. 

I. 	 A bank költségek és bankkamatok 201l.J2.30-án elszámolásra kerültek a folyószámián. 
A havi zárIali költség (-4,2 eF!) a portfőlió jelentésben az elhatárolt költségek között 
nem szerepeL A hosszúlejáralú betét 201 Ll2.31-i kamata (292eFt) a mérlegben 
elszámolásra került, a portfólió jelentés még nem taJ1almazhatja. 

2. 	 A Felügyeleti díj elhatárolt költségek között szerepel mind a mérlegben, mind a 
portfólió jelentésben, az eltérés oka (-0,2 eFt) a számítás eltérő módszere miatt van. Az 
eszközélték számítás során napi költségszámítást alkalmazunk, míg a mérlegben az 
eszközérték negyedévi adatai alapj án átlag költséget kell számítani. 

Budapest, 2012. február 10. 

. .••. Kiegészftö melléklet 20 l L év . 
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I. 	 A gazdasági folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési 
politikájára ható tényezők 

Az Alap célja, hogyabefektetőknek hozamvédettség mellett részesedést kínálj on az 
európai és ezen belül a kelet-európai országok ingatlanszektorának jövedelméből illetve 
értéknövekedéséből. 

Az Alapba megvásárolni kívánt opciós konstrukció mögöttes 20 elemű részvényindexe 
olyan ingatlanfejlesztő, ingatlanberuházó és ingatlanüzemeltetö vállalatok rés7,vényeit 
tartalmazza, amelyek jövedelmének bizonyos része a közép-kelet-európai térségben 
realizálódik. A mögöttes részvényindex az "RBS Eastern Europe Top 20" index elemei. ; 
Az index elemei a futamidő alatt változhatnak az index kézikönyvben előírt szabályoknak 
megfelelően. 

A konstrukció a Royal Bank o/Scotland Pic (RBS) által publikált "R13S Eastern Europe 
Top 20" indexnek az Alap futamideje alatti - közel 3 éves - teljesítményén alapul. Az. 
indexbe ingatlan fejlesztéssel, bérbeadással foglalkozó társaságok részvényei kerülnek 
bizonyos kritériumok alapján, amelyek közül jelen esetben kiemelendő az, hogy ezen 
cégek jövedelmének bizonyos hányada a közép-kelet európai térségből szálmazik. Az 
index mindenkori összetevői az RBS által kiadot! index kézikönyv alapján kerülnek 
ldválasztásra, az index ben az egyes társaságok súlya és részvétele változhat. Az index un. 
teljes megterülésű, tehát amennyiben az abban szereplő vállalatok részéről osztaJékok 
fizetésére kerül sor, akkor a kézikönyvben leírt eljárás szerint az indexbe az 
újrabefektetésre kerül, tehát ilyen alkalmakkor az index értéke növekszik. Az indexre 
vonatkozóan az RBS egy un. "vojatilitás kontrollt és veszteség korlátozó" kereskedési 
stratégiát alkalmaz "RBS CEE Real Estate Strategy" néven, amellyel egy un. minta 
pOlifoliót modellez. Ez utóbbi minta porltolió jellemzője. hogy egy adott időpillanatban a 
piaci volatilitás fúggvényében O és 150% között lehet benne a publikált "RBS Eastern 
Europe Top 20" indexre vonatkozó befektetés. 
Az index ben szereplő cégek bizonyos hányada Magyarországon is rendelkezik irodahál., 
raktár-ipad-logisztikai vagy kiskereskedelmi ingatlanokkal (ez cégek pl. Atrium, GTC, 
Jmmofinanz, Prologis, Goodman, Klepierre, Segro, CA Immo, PEPR, stb.) 

Az Alapkezelő az Alap fizetési ígéretének egyik e1cmét képező, a befektetési jegyek 
névértékére vonatkozó ígéret teljesítésének biztosítása érdekében az Alap mindenkori 
saját tőkéjének jelentős, 70%-ot meghaladó hányadát kamatozó befektetési eszközökbe, 
az OTP Bank Nyrt-nél elhelyezett bankbetétekbe, hitelviszonyt megtestesítő eszközökbc, 
repó ügyletekbe és a kamatkockázat kezelésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. 
Az Alapkezelő az Alap fizetési ígéretének másik elemét képező 8%-os hozamot (EHM 
mutató=2,67%), a mögöttes I'észvényindexhez kapcsolódó szálmaztatott eszközökbc, 
ezeken belül elsősorban opciókba történő befektetésekkel kívánja biztosítani. Az 
Alapkezelő ezen tervezett portfolió stl1lktúrán az Alap futam ideje alatt saját hatáskörében 
az Alap Kezelési Szabályzatában és a Tpt-ben foglalt korlátok figyelembe vétel ével 
szabadon módosíthat az Alap befektetési céljának minél hatékonyabb elérése érdekében, 
azonban mindenkor annak szem előtt tartásával, hogy a Tp!. 241. § (2) bekezdésben írt 
feltételnek a módosított portfolió struktúra is eleget tegyen, azaz biztosítsa a Fizetési 
Ígéret teljesítését. 
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IL Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések 

AZ OT'p REAL IL Hozamvédett Súnnaztatott Alap 2011. január 7 ..án indult 165.100 db, 

egyenként 10.000 Ft névÉrtékű befektetési jegy jegyzésével, azaz 1.651.000 eFt tőkével. 


l\Z Alap hozamgamntált, zártvégű, három éves alap, amelyben a hm.amgaranciár az alábbt húsz, 

Kelet..Közép Európában jelentős ingatlanpiacI szereplő részvényeirc vonatkozó opció biztosítja. 


Tál'soság 
neve 

Atrium 

European 


Real Estate 


Unibail
Rodamco 

Globe Trade 
Centre 

i 
I. 

4 

I 
lmmofinanz 

(,,, 
'''''[-'

5 

I ProLogis 

7, 

Cúrio 

Bloombel'g 
kód 

ATRS AV 

Equity 


ULFP 

Equity 


GTCPW 

Equity 


liA AV 

Equity 


PLDUS 

Equity 


ISGYO TI 

Equity 


CORA NA 
Equity 

Tőkepiáci'''r 
Alap értél, az 

indulásakor! 
, 

alap 
- I 

A cégek tcvéli;cnységénck rövid 
érvénye.~ I indulásakor' ismertetése 

. (millió .sídyozás 


... ........... !.... E.Yi<) i , .. . ... .
i Az Atrium fejleszt, üzemeltet 
, bérbead kiskereskedelmi 
! ingatlanokat) első00rban 

18,84% 1.598 	 j szupermarket köré szerveződött
Ibevásárlóközpontokat Közép- Kelet 
f Európában, Több hazai kereskedelmi 

.. 	 + .... "" ~ ... ___ "..L!!1g.~~I_~_!1,,~_~_~?:~~'?!.t_~_él_I:_~et__~_~"l"~J.~g_t:I?~~,"""
i Az Unibail .. Rodamco bérbead Uzleti 
! ingatlanokat) részt vesz íngatlanok 
j renoválásába. A társaság tulajdonát 

18,26% 1J.927 'képező ingatlanok elsősorban
! nagyvárosi bevásárló kőzpontok. 
i irodaházak és kongresszusi 

....... jkij"p"ntolc. ......................... .. . 

i A GTC lakó és kereskedelmi 
j ingatlanokat fejleszt. A cég bérbe is 

1.252 	 i adja a megépített ingatlanokat, a 
i lakásokat értékesiti. Több budapesti 

............JJr.o.d.a~~~képe~Lt~laídg'!át ............................... .
! Az Immofinanz vásárol, elad, épít és 
i bérbead ingatlanokat Befektetési 
! terillete Ausztria, Németország és 
! Kelet-Európa, Az ingatlanok 

10,34% 3,036 i jellemzően irodaházak, üzletek, 
: apartmanok, pal'kolóházak és ip81'i 
i létesítmények. Több jelentős 

.. lllud..apesti ir0<l"ház ..~éJl""i .~ul~íd~l"át,IA ProLogis Jogis.ztikai ingatlanokat 
! épít és ad bérbe Eszak-Amerlka) 

Európa és Ázsia terilletén, 
6,13% 4.400 	

'I 

, Hazánkban Budapest kömyékén és 
[ Hegyeshalom térségében rendelkezik 

.........[ ingatlal1o.kkaL .. .. 
I Az ISGYO AS ingatlanbefektetö 
i társaság amelynek tulajdonát 

5,67% 432 
i bevásárló központok és irodaházak 
J képezik, . <:1sö.,so.rb.a ~:r~r(ikols.z~gllan i ... 

I A Corio befektetése i elsősorban 
í kereskedelmi ingatlanok, de
l irodaházak és ipari ingatlanok is, 

4,07°/b. 4,914 

I elsősol'ban Hollandia, Franciaország, 
, Olaszország és Spanyolország 
! területen. 
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Goodman 
Group 

Klepierre 

GMGAU 
Equity 

LI FP 
Equity 

3,81% 

2.980 

5.457 

A egy 
ipari ingatlan befektető, Operáció; 
Ausztráliában, (Jj Zélandon, Nagy 
Britanniában és Európában vannak 
jelen. Avagyonába Ozleti parkok, 
ipari ingatlanok, irodaparkok és 
raktár~logjsztikai ingatlanok 
tartoznak. 
X-Kje-pi~'~';"~-t'~iaJdonát-ké-p~';i "sz'á;no~-
európai bevásárló központ, valamint 
irodaházak is Párizs közelében, 

: Ismertebb haza; jelenléte az első 

RUS LN 
3,63%

Equity 

SGRO LN 
3,35%Equity 

CAI AV 
3,00%

Equity 

DEQGR 
1,33%

Equity 

'" 

308 

2A80 

938 

1.244 

l l 

13 

14 

116 

18 

Raven Rllssia 

Segro 


CA 

Immobílien 


Deutsche 

EuroShop 


VastNed 

Retail 


Conwert 

Immobilien 


Invest 


Sponda 


Charter Hall 

RetaiJ 


ProLogis 

European 

Properties 


Citycon 


VASTNNA 

Equity 
 963 

CWI AV 

Equity 


SDAIV FH 

Equity 


CQR At; 

Equity 


PEPRNA 

Eguity 


CTYJS FH 

Equity 


1,05% 

I 
I 

0,95% I 
L____ A 

, 

_. ___ - ___ m_ ,_o M_, 

,i.

0,72% 

..... --I
1 

I 
0,52% 

913 

1.008 

_ 

,, __ J.g~~~X~~~,~,~_p1~~-~~, ~,~g~~s~.r.!,.~,~,~'
! A RR Ltd elsősorban az orosz 
i ingatlanpíacon fejleszt ipari 

ingatlanokat, főleg Moszkva és 
i Szentpé!~Tvártérségében, 
'A SEGiW{ng';ti~;;baektc!ö és 
fejlesztő cég amely könnyüipari, 
logisztikai és raktár ingatlanokat 
fejleszt illetve ad bérbe Európában. 
Ingatlan érdekeltsége hazánkban is 
van. . .. _-,.._~---- ., 

A CA Immo vásárol, Ilzemeltet és 
. fejleszt ingatlanokat Béesben és más 
I osztrák városokban. Elsősorban lakó.. 
I iroda, kereskedelmi és egyéb üzleti 
I célú}ngatlanokatvásárol,.. . ... 
: A DES Ag bavásárJóközpontokat 

tulajdonol és (izomeJtat egész Európa 
területén, Az ingatlanok első sorban a 

......:.. váro~"özJlontokban.talál~atók... 
I A VNR NV egy zártvégű
I ingatlanbafektető társaság. 
l Kiskereskedelmi ingatlanjai 
I Hollandia, Belgium, Németország, 
ISpanyolország, Franciaország és 

.1 ()Ias~o!szág t~r(ileténtalálj,,,tókmeg, . 
i A Conwert fejleszt, üzemeltet, 
i értékesít és bérbead. Az ingatlanjai 
: között van kiskereskedelmi üzlet, 
i iroda, apartmanok és parkolóházak. A 

cég specialitása a történelmi épületek 

E!J~~_~jJi!~_?_~,6.J~_l..~~ ~~~~~~,a.~. _.~. ~_~,~.~_~"n.'.. 
, A Sponda finn társaság, amely 
i elsősorban Helsinki körényén 
I üzemeltet kereskedelmi célú 
i ingatlanokat A cég résztulajdonosa a 
I Finn állam. 

....... rACHR~~upermark;t-ésbe:';ásárló 


657 f központ portfolióval bír Ausztrália. 
..LI\~!.I.~lld..é.s.a". tJSA_terül"tén __ 

! A PEPR egy zárt végú 
, ingatatlanbefektetési alap amely 

854 i egész Európán tulajdonol és bérbead 

.. --I Á~ii;~~~ab:rt~l~r~~r~ncg:~:~:~~at 
I 

bevasárlóközpontokat Finnország, 
778 

, Svédország és a Balti államok 
, terilletén , 

OTp REÁL n. Nyilvános Hozarnvédelt Zártvégű Származtatott Alap _____ve.,:·z:.;.le:c,'t",ij=elentés 20 ll. év 
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N~,~Y 1!~·},t~~_~I.nia terüJcté~ __ 
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étték6nck ala]u:üá~a:_ a v{dlOZÓ kanultoz-ású bctf) éltd«\ és it karnatkocJüizatol kezelD) OTP; 
Bankkal kót6tt karnat swap ügylet napi é~rtéke hatiroz%iI rneg. 

/\7 Alap "'b'Yon~nak ~B ~rfoJyamánal; 'll"kuJús,lt fl 20nOl,07-2011:123Hg az alábbi! 
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9,6CO 

9,500 

9,tOO 

9,300 

Az Alap befektetési jegyeinek hozama; 

.m••• _ 

Időszak Időszaki 

hozam 

AZ alap hozamgarantált (a három év alatt elérhető hozam 8% és 40% közzé esik), ezérl az 
első évben elért hozamból nem lehet következtetést levonni az alap jövöbenÍ teljesítményére. 

- ~- ~ ~ 

201J.év 

l



6i6 

Alap eszközei és kötelezettségei (2011.[2,30-i nettó eszköútték számítás "la[,Jún): 

. "TŐSSZEGiERiEKl' Portfólió 
! E Ft j 0/0

i I. KOTELEZETTSEGEKj-- -í-'" --"' ----" .. ._.- --,-_.__... -l, II j, ..!liüeláll()!l1ány ..................... 

112. .~lOgX~bkötel<':z.ettségek

! 1/2,lIA1al'kezelőí dq miatt 
1/2.2. : Bankkl".{.",,,,.,., _____ .C'.,,- ___.,_._.•. ,,, 

1/23.J.Felüg)ieletidíj. 
If3. ! CéJtartalékok . ,.,,, -~., _.,.~--,. -,---_.__ .... ,',,'_ .. _---_. -.... ----- . ",-", .. , .. , 

Ji4: ... 1. Passzív,i~ő.b<llí elhatárolások 
i 

L. .!.I·Ll\:(}Y!:K~~~~~i(
1111. 'F 1 ' . I k' ,L ,)." ."~?X9_~~,~1.l!",(l'.,""_~_~?:p_~~~,. 

I li{;~'E=~~~ö~Öh:i7:::
'Iiii.T1Max. 3 hó lekOiésű 
jj/iiT j/'Ó~;pnÓi /,;;;;'(;bb 

2.06ii~,13 
Oi
" -l· 

2.062 ' 0,13 
1,962, 0,12 

Oi 
Joo' 0.01 

O 
O 

1.584.635 . I~O.13 
11.841 . 0,75 

168.683 ; 10,66. 
1365:969T. 86,31 

Oi
,_ '" ____ , ,,"_o 

1.365.969 i 86,31 
.[iiS:TÉ;t~kpajíf':o( ·.~~·...'::i ····)iij~fj. 2,41 J 
11/5!lJ.IIi~z.~on{~in~,\'~áriegJJ... ...." 38.142, 2,41 

, "~---,-.,,...•. -~!-

II!~JA.klív"időbeli elhatárolások O'»...... ....... ., ...........1... . 


NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK: 1.582.573 eFt 

Az Alap vagyonának összetétele 1.584.635 eFt eszköz és 2.062 cFt kötelezettség, Az eszközök 
89%-. pénz, bankbetét és állampapír, a maradék 11 % opciós és kamatswap miatti kiwetelés, ,A. 
kötelezettségek között II működési költségek értéke 2.062 eFt, melynek vetítési alapja az Alap 
mindenkori ;,ett6 eszközértéke (ez tartalmazza az alapkezelési díjat és a fclugycleri díjat), . 

III. Az Alap tervei, jövőbeni kilátások 

Az Alap zátlvégű. hároméves futamidejű alap. mell' a befektetők felé h07.amgaranciát nyújt. Az 
alap bankbetétekbe, a kamatkockázat kezelésére kötött származtatott iigyletbe, állampapirokba 
fekteti tőkéjét. a hozamgaranciát a részvénykosárra kötött opció értéke hiztosítja. A futamidő alatt 
az Alap befektetési jegyet nem vált visszf1 és nem éttékesít, a tőzsdén, szabályozott keretek között 
a piaci átfolyamon ügyletet lehet kötni ezekre az él-tékpaplrokt •. A hoz.mg.rancia minimum 8%, 
maximum 40 % nominális hozamot biztosít a befektetők részére, melynek kifizetése csak az Alap 
lejár.takor, a>az 2013,12.02,án válik esedékessé. 
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