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FUGGETLEN KoN},vVIZSGAL6I JELENTES

Az OTP Ingatlan Befektet6si Alapkezelf Zrt. r6szv6nyeseinek!

Az 6ves beszimol616l k6szitett jelent6s

V6lem6ny

Elv6geztiik az OTP Ingatlan Befektet6si Alapkezet6 Zrt, (1026 Budapest,Riadri utca 1-3);
(c6gjegyz6kszrim: 01-10-044185); (,,a Trinasrig") 2019.6vi 6ves besz6mol6j6nak kdnywizsgrilarit,
amely 6ves beszamol6 a 2019. december 31-i fordul6napra k6szitett m6rlegb6l melyben az
eszkozrjk 6s fon6sok egyezri v6grisszege [6,305.901] E Ft, az ad6zott eredm6ny [3.487.613] E Fr
(nyeres6g) -, 6s az ugyanezen idoponttal v6gz6d6 iizleti 6vre vonatkoz6 eredmenykimutatasb6l,
valamint a sziimviteli politika jelent<is elemeinek tisszefoglalds6t is tafialmaz6 kieg6szito
mell6kletbril rill.

V6lern6nyiink szerint a mell6kelt 6ves besz6mcl6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Trirsasrig 2019.
december 31-6n fennill6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r<il, valamint az ezen iddponttal v6gz6d<i
iizleti 6vre vonatkoz6 jiivedelmi helyzetdrtil a Magyarorsz6gon hat6lyos, a sziimvitelrol sz6l6 2000.
6vi C. torv6nnyel 6sszhangban (a tovribbiakban: .,szifunviteli ttjrv6ny").

A v6lem6ny alapja

Konywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti K6nywizsg6lati Standardokkal osszhangban 6s a

konywizsgilaha vonatkoz6 Magyarorszigon ratalyos - torv6nyek 6s egy6b jogszabdlyok alapjan
hajtotnrk v6gre. Ezen standardok 6rtelmeben fennrill6 feleltiss6giink btivebb leiras6t jelent6siink ,r4
ldnywizsgdl6 etes beszdmol6 kdnywizsgdlatddrl val6 felel6ssdge" szakasza tartalmazza.

Ftiggetlenek vagyunk a t6rsasiiglol a vonatkoz6, Magyarorsz6gon hatdlyos jogszab6lyokban 6s a

Magyar K6nyvrizsgdl6i Kamara ,"A ktinyvvizsg6l6i hivatas magatartdsi (etikai) szabiilyair6l es a

fegyelrni elj6nisr6l sz6l6 szabitlyzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kerdesek tekintet6ben

a Nemzetkdzi Etikai Standardok Testiilete 6ltal kiadott ,,Konyvvizsg6l6k Etiki K6dexe"-ben (az

IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, 6s megfeleliink az ugyanezen norm6kban szerepl6 tovabbi
etkar eloirasoknnk rs.

Meggytizrid6siink, hogy az 6ltalunk megszerzetr konyuizsgdlati bizonyit6k elegendo 6s megfelelci

alapot ny'tjt v6lem6nynnkhiiz.

Kulcslbntossrigri ktinywizsgilati k6rd6sek

A kulcsfontossdgri ktinyvvizsg6lati k6rd6sek azok a kerd6sek, amelyek szakmai megit6l6siink

szerint a legelenttisebbek voltak a trirgyid<iszaki eves besziimol6 6ltalunk v6gzett

kttnyvvizsg6lata sor6n. Ezeket a k6rd6seket az 6ves beszimolti egesze iiltalunk v6gzett

konyvvizsgiilatiinak 6sszefiigg6s6ben 6s az arra vonatkozo v6lemenytnk klalakitasa sor6n

vizsgiiltuk, 6s ezekrcil a k6rd6seknil nem bocsd:unk ki kiil6n v6lem6nyt.
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Egy6b informicitik: Az tzleti jelent6s

Az egy6b inform6ci6k az OTP Ingatlan Befektet6si Alapkezelo Zrt 2019. 6vi tizleti jelent6s6bol
rillnak. A vezetds felelos az iizleti jelent6snek a sziimviteli torveny, illetve egy€b mAs jogszabely
vonatkoz6 el6irrisaival osszhangban t<irt6n5 elk6szit6s66rt. A fiiggetlen krinyvvizsgril6i
jelent6siink ,,V€lem6ny" szakasz6ban az 6ves besz6mol6ra adoft vdlem6nytink nem vonatkozik
az iizleti jelent6sre.

Az 6ves besz6mol6 6ltalunk v6gzett konywlzsg6lalival kapcsolatban a mi felekiss6giink az
iizleti jelent6s atolvas6sa 6s ennek sor6n anna-t m6rlegel6se, hogy az ljzleti.elent6s I€nyegesen
ellentmond-e az 6ves besz6mol6nak vagy a konywizsgiilat sor6n szerzett ismereteinknek. vagy
cgy6bk6nt fgy tiinik-c, hogy az ldnycgcs hirAs allitAst tartalmaz. Ha az :lvigzett rnunkdnk
alapj6n arra a k6vetkeztetesre jutunk, hogy az egyeb informiiciok l6nyeges hibas 6llitdst
tartalmaznak, ktiteless6giink err6l 6s a hib6s rilItes jelleg6rol jelent6st tenni.

A szemviteli tdrvdny alapj6n a mi felekiss6giink tov6bb6 annak megit6lese, hogy az izleti
jelent6s a szrimviteli t6rv6ny, illetve egy6b mris jogszab6ly vonatkoz6 el6ir6saival 6sszhangban

van-e, 6s err6l. valamint az ijzleti jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 tisszhangiir6l v6lem6ny
nyilv6nitrisa.

V6lem6nytink szerint az OTP Ingatlan Befektet6si Alapkezeld zrt. 2019. €vi iizleti jelentese

minden l6nyeges vonatkoz6sban-c!sszhangban van az OTP Ingatlan Befektet6si Alapkezel6 Zrt.
2019. 6vi 6ves besz6mol6j6val 6s a sz5mviteli ttirv6ny vonatkoz6 el<jir6saival. Mivel egy6b m5s

jogszabiily a Tarsas6g sz6m6ra nem ir ekj tovibbi kdvetelm6nyeket az iizleti jelent6sre, ez6rt e

tekintetben nem mondunk v6[em6nyt.

Az tzleti jelentesben m6s jellegii l6nyeges ellentmond6s vagy l6nyeges hibes ellit6s sem jutott a

tudomiisunka, igy e tekintetben nincs jelentenival6nk.

A vezet6s 6s az irinyitissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge az 6ves beszrimo166rt

A vezet6s felel6s az 6ves besz6mol6nak a sziimviteli t6rv6nnyel osszhangban tort6no 6s a val6s

bemutat6s k6vetelm6ny6nek megfelel5 elkeszit6s66rt, valamint az olyan belsti kontrollert,

amelyet a vezet6s sztiksegesnek tart abhoz, hogy lehet6v6 vhljon az akrir csalisb6l, akrir hibrib6l

ered6 lenyeges hibiis 6llit6st6l mentes 6ves besziimo16 elk6szit6se.

Az 6ves besz6nol6 elk6szit6se sor6n a vezel6s felel<js az6rt, hogy felm6rje a T6rsasiignak a

vrillalkozas folytatrisara val6 k6pesseg6t 6s az adott helyzetnek megfeleL6en kdzzetegye a

vallalkozris folytatrisrival kapcsolatos inform6ci6kat, valamint a vezet6s ielel a v6llalkozris

folytatris6nak elv6n alapul6 6ves beszimolS tissze61lit6s66rt. A vezet6snek a v6llalkoz6s

folytatiiLs6nak elv6b<i1 kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 6rv6nyesiil6s6t elterd rendelkez6s

nem akad6lyozza, illetve a v6llalkoz6si tev6kenys6g folytatAsanak ellentmondo t6nyezci,

kdrtilm€ny nem 6ll fenn.
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Alkalmazott kiinywizsgrilati eljirisok



Az iriinyitiissal megbizott szem6lyek felelcisek a Tiirsasiig p6nztigyi besziimoliisi folyamatiinak
feltigyelet66rt.

A ktinyvvizsgdl6 6ves beszdmol6 kiinywizsgilat66rt val6 felel6ss6ge

A k<inyvvizsg6lat soriin c6lunk kell6 bizonyoss6got szeremi an6l, hogy az dves besziimol6
eg6sze nem tanalmaz akir csa16sb6l, ak;ir hib{b6l eredci lenyeges hih6s 6llit6st, valaminr az,
hogy ennek alapjrin a v6lem6nyiinket tartalmaz6 fiiggetlen koni.vl.izsg6l6i jelentest bocs6ssunk
ki A kelki bizonyossrig magas fokir bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Kdnywizsg6lati Standardokkal tisszhangban elvdgzett kcinywizsgrilat 

-rnindig --felt6rja 
az

egy6bk6nt [6tez6 l6nyeges hib6s 6llitdst. A hib6s 6l1it6sok eredhetnek csaftisb6l vagy hibAb6l, 6s
l6nyegesnek min6siilnek, ha 6sszerii lehet az a v6rakoz6s, hogy ezek 6nmapiukban vagy
egyiittesen befoly6solhatj6k a felhasznril6k adott 6ves besz6mol6 alapj6n meghozott gazdas6gi
d<int6seit.

A Magyar Nemzeti Kdn),wizsgrilati Standardok szerinti krinywizsgdlat egdsze sor6n szakmai
megit6l6st alkalmazunk 6s szakmai szkepticizmust tartottunk f'enn.

Tovdbbri:

. Azonosidlt 6s felm6rji.ik az 6ves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, ak6r hib:ib6l ered6 l6nyeges
hib6s dllitisainak a kockinatatt, kialakitjuk 6s v6grehajtjuk az ezen kockazatok kezel6sere
alkalmas ktinyvvizsgdlati eljarrisokat, valamint elegendo 6s megfelelo k6nywvizsgalati
bizonyit6kot szerziink a v6lem6nyiink megalapozirsithoz. A csal6sb6l eredii lenyeges hibas
rillitris fel nem t6rds6nak a kock6zata nagyobb, mint a hib6b6l ered56, mivel a csal6s
rnag6ban foglalhat 6sszej6tszrist, hamisitiist, szdndekos kihagyrisokat, t6ves nyilatkozatokat,
vagy a bels6 kontroll feliilir6s6t.

. Megismeliik a kdnywizsgrilat szempontjrib6l relev6ns bels6 kontrolll annak 6rdekeben,
hogy olyan k<inywizsg6lati elj6risokat tewezzink meg, amelyek az adott kdrtilmdnyek
k6zott megfelel6ek, de nem a26rt, hogy a T6rsas6g bels6 kontrollj6nak hat6konysrig6ra
vonatkoz6an v6ler-n6nyt nyilv6nitsunk.

. Ertekeljiik a vezet6s 6[tal alkalmazott szimviteli politika megfelel5s6get 6s a vezetes 6ltal
k6szitett sziimviteli becsl6sek 6s kapcsol6d6 k6zzdt6telek 6sszeriis6g6t.

. Kovetkezet6st vonunk le arr6l, hogy hely6nval6-e a vezet6s rbszrrll a viillalkoz6s
folytat6sriLnak elv6n alapul6 6ves besz6mol6 6sszeiillitisa, valamrnt a megszerzett
konywizsg6lati bizonyit6k alapj6n an6l, hogy fenn6ll-e l6nyeges bizonytalansiig olyan
esem6nyekkel vagy felt6telekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s k6ts6get vethetnek fel a

Tarsasdg v6llalkozris lblytat6srira val6 k6pesscg6t illet<ien. Amcnnyiben azt a

kovetkeztet6st vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalansdg all fenn, fiiggellen konyvvizsgdl6i
jclcntdstinkben fcl kcll hivnunk a figyclmet az 6vcs besz6mol6ban l6vci kapcsol6d6
kcizz6t6telekre, vagy ha a kdzzitltelek e tekintetben nem megfelel6ek, mincisiteniink kell
v6lem6nyiinket. Ktjvetkeztet6seink a fliggetlen k6nywizsg6l6i jelent6siink dAtumdig

megszerzett kdnywizsgilati bizonyit6kon alapulnak. Jov6beli esem6nyek vagy felt6telek
azonbau okozhatj6k azt, hogy a T6rsasig neru tudja a v6llalkoz6st folyta:ni.

. Ertekeljiik az dves besz6mol6 6tfog6 bemutat6sat, fel6pit6s6t 6s tartalmiit, bele6rtve a

kieg6szitci mell6kletben tett ktjzzet6teleket, valamint ert6keljtik azt is, hogy az eves

beszr{mol6ban teljestil-e az alapul szolgril6 iigyletek 6s esem6nyek valos bemutat6sa.

KVJ-O'l P lNGr\TLAN Befektetosi Ala pkezelf Zrt _19 2ti200321



Az irrlnltassal megbizott szem€lyek tudomrlsiira hozz,'tk - egy6b kerdesek mellett - a

konywizsg6lat tervezett hatokdr6t 6s iitemez6s6t, a kdnywizsg6lat jelent<is meg6llapitasait,

bele6rtve a Tarsas6g riltal alkalrnazott bels6 kontrollnak a k6nywizsg6latunk sordn riltalunk
azonositott jelent5s hianyoss6gait is, ha voltak ilyenek.
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