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JELEN JELENTÉSÜNKET AZ OTP BANK RT. 2000. DECEMBER 31-ÉRE VONATKOZÓ, NEMZETKÖZI
SZÁMVITELI SZTANDARDOK (IAS) SZERINTI AUDITÁLT, KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI JELENTÉSE
ALAPJÁN ÁLLÍTOTTUK ÖSSZE, ILLETVE ABBÓL SZÁRMAZTATTUK1,2.
Mérleg
Az OTP Bank Rt. 2000. december 31-i konszolidált, IAS szerinti mérlegfõösszege 2.053.156 millió forint volt,
mely 10,3%-kal haladta meg az 1999. december 31-i konszolidált, IAS szerinti mérlegfõösszeget (1.861.052
millió forint), és 6,9%-kal magasabb, mint a nem konszolidált, IAS szerinti mérleg összes eszköze, igazolva
az OTP Bank Rt., mint anyavállalat döntõ súlyát a bevont társaságok között.
A Bank konszolidált saját tõkéje 132.648 millió forint volt, ez 17,9%-kal haladta meg az elõzõ évi
konszolidált saját tõkét és 5,0%-kal magasabb, mint a Bank saját tõkéje. A jelentõs növekedés az adózás
utáni eredmény jelentõs részének tartalékba helyezésébõl származik.
Eszköz oldalon a pénztárak, betétszámlák, elszámolások az MNB-vel, elsõsorban az MNB-nél elhelyezett
rövid lejáratú forint betétek jelentõs csökkenése miatt 12,4%-kal voltak alacsonyabbak, mint egy évvel
korábban.
A bankközi kihelyezések, követelések a Bank módosult kihelyezési szerkezete miattiatt a 16,3%-kal
csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kihelyezések mind devizában mind forintban csökkentek, a hosszú
lejáratúak növekedtek. Összességében forintban 3%-kal nõttek, devizában pedig 24,6%-kal csökkentek.
Legjelentõsebb a volumencsökkenés a rövidlejáratú deviza kihelyezéseknél.
A forgóeszköz értékpapírok bruttó állománya 10,3%-kal, 215,4 milliárd forintra nõtt, ez 27,7%-kal
magasabb, mint a nem-konszolidált adat, elsõsorban az OTP Értékpapír Rt-nél, az OTP Garancia Biztosító Rtnél és az OTP-LTP-nél levõ értékpapírok miatt. Az értékpapírokon belül jelentõsen csökkent az
államkötvények, és a diszkont kincstárjegyek állománya és újra bekerült és 64,7 milliárd forintra nõtt az
MNB kötvények állománya. A bruttó hitelállomány 568,3 milliárd forintról 701 milliárd forintra nõtt 2000.
december 31-én, és 23,4%-kal több mint egy évvel korábban. 2000. végén a vállalkozói hitelek 426,9
milliárd forintot tettek ki és a teljes hitelállomány 61%-át képviselték, szemben az egy évvel korábbi 60%kal. A fogyasztási hitelek, részben a Merkantil Bankban megnövekedett gépkocsi hitelezés eredményeként is
27,5%-kal 110,5 milliárd forintra nõttek és részesedésük a teljes hitelállományban 15%-ot tett ki. A
lakáshitelek állománya hosszú évek után elõször, 14,4%-kal nõtt, az önkormányzati hitelek 17,7%-kal
voltak magasabbak mint egy évvel korábban.
A bruttó hitelállományon belül a rövidlejáratú, egy éven belül esedékes hitelek állománya 26,6%-kal nõtt,
míg a hosszúlejáratú hitelek állománya 20,8%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
A devizahitelek a teljes hitelállomány 20%-át képviselték szemben az egy évvel korábbi 19%-kal.
A hitelek állománya a várható hitelezési veszteségekre képzett céltartalékok levonása után, 650,9 milliárd
forint volt 2000 december végén, ami 24,5%-kal magasabb, mint egy évvel korábban.
A kötvények állománya 86,6%-kal nõtt, az államkötvények állományának 146,1 milliárd forintos, 94,8%-os
növekedése miatt. Az öt éven belüli lejáratú kötvények állománya 169,4%-kal magasabb, az azon túli
lejáratú kötvények állománya 35%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. A fix kamatozású
kötvények állománya 168,1%-kal, a változó kamatozásúaké 27,4%-kal növekedett az év során. A
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Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy az IAS Jelentés csak a jelentés Kiegészítõ Mellékleteivel, Jegyzeteivel együtt képezi a Bank
Auditált Konszolidált IAS Pénzügyi Jelentését
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Változás a számviteli politikában
A 2000. január 1-jétõl hatályos Szabvány Értelmezõ Bizottság (Standing Interpretation Committee, ”SIC”) 16. sz. értelmezése szerint a
visszavásárolt saját részvényt saját tõke csökkentõ tételként kell megjeleníteni. A Bank ennek megfelelõen megváltoztatta számviteli
politikáját a visszavásárolt saját részvényeket illetõen. A számviteli politika módosítását követõen a konszolidált pénzügyi beszámoló
1999. évi adatait a változásnak megfelelõen átstrukturálta. Ennek során a visszavásárolt saját részvényeket, 5,158 millió Ft értékben,
átsorolta az értékpapírok mérlegsorról a saját tõke mérlegsorra.
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legnagyobb mértékben (98 milliárd forinttal) az öt éven belüli fix kamatozású kötvények állománya
emelkedett. És 21,8 milliárd forinttal volt magasabb mint a nem konszolidált állomány.
A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó állománya 3,1%-os növekedést követõen 70,1 milliárd forintot
tett ki 2000. december 31-én, 25,9%-kal meghaladva a Bank megfelelõ adatát. Az ingatlanok állománya
12%-kal, a gépek berendezéseké 21,5%-kal, az immateriális javaké 19,6%-kal volt magasabb, elsõsorban a
számítástechnikai beruházások miatt. Az egyéb eszközök nettó állománya 5,3%-kal nõtt, és 222,4%-kal
magasabb, mint a nem konszolidált adat. A legjelentõsebb egyedi tételek a lízinggel kapcsolatos követelések
és az eladásra tartott ingatlanok állománya.
Forrás oldalon az ügyfelek betéteinek állománya 2000 végén 1.698 milliárd forint volt, ez 9,7%-kal
magasabb, mint egy évvel korábban és 2%-kal volt magasabb, mint a Bank ügyfélbetét állománya. A forint
betétek 10,4%-kal, a devizabetétek 7,4%-kal nõttek a 12 hónap alatt. A kibocsátott értékpapírok állománya
75%-kal volt magasabb, mint 1999. végén. A Banknál jelentkezõ 5,8 milliárd forintos csökkenést
ellensúlyozta a Merkantil Bank állományának dinamikus növekedése.
Az egyéb kötelezettségek 22,9%-kal voltak magasabbak 2000 végén, mint egy évvel korábban. Ezen belül
számottevõen, 67,9%-kal 39,8 milliárd forintra növekedtek az OTP Garancia Biztosító biztosítástechnikai
tartalékai és nõtt a GIRO elszámolási számlákból és az értékpapír-kereskedelembõl származó kötelezettség.

Eredménykimutatás
Az eredményesség növelését célzó erõfeszítések és a leányvállalatok sikerességét bizonyítja, hogy az OTP
Bank Rt. 2000. évi konszolidált, IAS szerinti nettó eredménye 38,8 milliárd forint volt, ami 8,1 milliárd
forinttal, azaz 26,2%-kal haladta meg az 1999. év hasonló adatát, és 19,7%-kal volt magasabb, mint a Bank
eredménye. Az adózás és kisebbségi részesedés elõtti eredmény 23,4%-kal 47,7 milliárd forintra nõtt.
A konszolidált nettó kamatbevétel az 1999-ban elért 90,7 milliárd forintról 2000-re 98,4 milliárd forintra
változott, ami 8,5%-os növekedésnek felel meg, és 15,2%-kal haladták meg a Bank nettó kamatbevételeit.
Ezen belül a kamatbevételek 7,0%-kal, 203,1 milliárd forintra csökkentek, döntõen bankközi kihelyezésekbõl
(25,4%-os visszaesés) a befektetési és forgóeszköz értékpapírokból (14,9%-os ill. 30,8%-os csökkenés),
összhangban a volumenek alakulásával. A legnagyobb mértékben a jegybanknál és más bankoknál vezetett
számlákból származó kamatbevétel (3,1%-kal) nõtt.
A kamatráfordítások 2000-ben 104,7 milliárd forintot tettek ki, ez 18,0%-kal volt alacsonyabbak, mint 1999ban, és 4,6%-kal haladták meg a Bank kamatkiadásait. A kamatráfordítás az ügyfelek betéteire 17,6%-kal
95 milliárd forintra csökkent 2000-ben, 0,6%-kal meghaladva a nem konszolidált adatot. A saját kibocsátású
értékpapírokra fordított kamatkiadások 8,3%-kal voltak alacsonyabbak. A konszolidált kiadások ugyanakkor
233%-kal haladták meg a banki szintet, a Merkantil Bank értékpapírjai miatt.
Az év végi adatok alapján számított átlagos mérlegfõösszegre jutó bruttó kamatmarzs 5,03% lett, és 5
bázisponttal az 1999 évi alatt alakult.
A konszolidált céltartalékképzés a várható hitelezési veszteségekre 38,9%-kal volt kisebb, mint egy évvel
korábban és 0,2%-kal alacsonyabb, mint a banki céltartalékképzés. Emellett a konszolidált
eredménykimutatásban is jelentkezett a Banknál a várható kihelyezési veszteségekre képzett 56 millió forint
céltartalék felszabadítás.
A nettó kamatbevétel a várható hitelezési és kihelyezési veszteségekre képzett céltartalékok elszámolása
után így 14,3%-kal volt az 1999. évi felett. Az év végi adatok alapján számított átlagos mérlegfõösszegre
jutó nettó kamatmarzs 4,74% lett, és 19 bázisponttal az 1999 évi felett alakult.
A nem kamatjellegû bevételek összesen 14,1%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, és 88,1
milliárd forintot tettek ki. Ezen belül számottevõ a kapott díjak és jutalékok 22,1%-os növekedése 41,2
milliárd forintra. Ez 7,7%-kal magasabb, mint a nem konszolidált díj és jutalék bevétel. Az értékpapír
kereskedelem nettó árfolyamnyeresége 38,8%-kal volt magasabb 2000-ben; az elsõ negyedévben a
kamatesés miatt elért bevételek következtében. A 0,5 milliárd forinttal romló nettó devizaárfolyam eredmény
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1,8 milliárd forint volt. Az ingatlan tranzakciók konszolidált szinten 1,9 milliárd forint eredményt hoztak. A
2000. évi konszolidált nem kamatjellegû bevételek 96%-kal haladták meg a Bank adatait, melyhez
hozzájárult a biztosító leányvállalatnál jelentkezett 36,2 milliárd forint biztosítási díjbevétel (mely közel 47%kal növekedett). Az egyéb bevételek 70,2%-kal csökkentek, az 1999-ben jelentkezett Bank Center tranzakció
miatt.
A konszolidált teljes bevétel a várható hitelezési és kihelyezési veszteségekre képzett céltartalékok
elszámolása után 180,9 milliárd forintot tett ki, ami 14,2%-os növekedést jelent és a Bank hasonló számait
45%-kal múlja felül. Az így számított összes bevételen belül a nem kamatjellegû bevételek 48,7%-ot
képviseltek, hasonlóan az 1999. évihez.
A 133,1 milliárd forintot kitevõ nem kamatjellegû ráfordítások 11,3%-kal haladták meg az 1999. évit, és
57,1%-kal a Bank adatát. A konszolidált díj és jutalékkiadások 0,1%-kal csökkentek, és 28,9%-kal voltak
magasabbak, mint a Banknál. A konszolidált személyi jellegû ráfordítások az infláció alatti mértékben nõttek
és 4,6%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban illetve 29,2%-kal haladták meg a Bank adatát. Az
egyéb ráfordítások 13,7%-kal növekedtek. A növekedésben legjelentõsebb a biztosítástechnikai tartalékok
4,5 milliárd forintos nettó növekedése (38,3%), a biztosítási károk szolgáltatások és költségek 4,4 milliárd
forintos növekedése (48,6%), a részvényekre és részesedésekre képzett céltartalékok 1,6 milliárd forintos
csökkenése, és a céltartalék képzés egyéb eszközökbõl várható veszteségekre (252,1%) növekedése
okozta.
A Bank 2000. évi konszolidált kiadás bevétel mutatója 73,6%-os volt 2%-ponttal alacsonyabb, mint egy
évvel korábban. Az átlagos mérlegfõösszegre vetített konszolidált ROA kismértékû csökkenéssel 1,98%-ot
ért el (1999-ben 1,72%), míg az átlagos saját tõkére vetített nominális konszolidált ROE 31,6%-ot mutat,
ami 1,6%-ponttal magasabb, mint 1 évvel korábban. A reálértéken számított ROAE is nõtt. Az egy
részvényre jutó konszolidált saját tõke 2000. december 31-én meghaladta a 4.737 forintot. Az egy
törzsrészvényre jutó hígítatlan nettó eredmény (EPS) 1.512 forintot ért el, ami 343 forinttal magasabb, mint
1999-ban.

Az IAS illetve az MSZSZ szerint készített konszolidált beszámoló adózás elõtti
eredményének összehasonlítása
2000. évben az OTP egyedi beszámolójához hasonlóan a konszolidált beszámoló esetében is elmondható,
hogy a magyar és nemzetközi számviteli elvek szerinti eredményadatok között mindössze csekély eltérés
mutatkozik.

MSZSZ
OTP Bank Rt.
Leányvállalatok
Összevont adózás elõtti eredmény
Konszolidált adózás elõtti eredmény
Változás OTP -hez képest

40 216
7 775
47 991
47 577
18,3%

IAS
40 024
8 368
48 392
47 744
19,3%

adatok millió Ft-ban
Változás
-192
593
401
167

Az IAS szerinti konszolidált adózás elõtti eredmény 167 millió Ft-tal haladja meg az MSZSZ szerint készített
konszolidált beszámolóban szereplõ adózás elõtti eredményt. A különbség az alábbiakból adódik:
-192 M Ft
§ OTP Bank Rt. eredményének eltérése
+90 M Ft
§ Merkantil Bank Rt.-nél az IAS szerint el nem ismert általános kockázati céltartalék
felszabadítása
+202 M Ft
§ OTP Lakástakarékpénztár Rt.-nél az IAS szerint el nem ismert általános kockázati és
kiegyenlítési céltartalék felszabadítása
+147 M Ft
§ OTP-Garancia Biztosító Rt.-nél az IAS szerint el nem ismert aktivált átszervezés
értékéhez kapcsolódó amortizációs költség stornírozása
+60 M Ft
§ OTP-Garancia Biztosító Rt.-nél az IAS szerint el nem ismert viszontbiztosítási
ügyletekhez kapcsolódó eredményt módosító tételek stornírozása
-26 M Ft
§ OTP-Garancia Biztosító Rt.-nél az IAS beszámolóban pótlólagos biztosítástechnikai
tartalék-képzésre került sor
+169 M Ft
§ OTP Ingatlan Rt.-nél az IAS beszámolóban az önrevíziós tétel (nem jelentõs) az
eredményben és nem az eredménytartalékban kerül elszámolásra
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§
§
§
§

eredményben és nem az eredménytartalékban kerül elszámolásra
Az equity módszerrel bevont társaságok körében (és ezáltal eredményében) való
eltérés hatása
Az IAS beszámolóban - fõként az OTP Értékpapír Rt.-nél várhatóan 2001-ben
felmerülõ adóbírság miatt - pótlólagos céltartalék képzésére került sor
Egyéb eltérés
Összes eltérés

+123 M Ft
-400 M Ft
-6 M Ft
+167 M Ft
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ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.
A 2000. ÉS AZ 1999. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVEKRE VONATKOZÓ
KONSZOLIDÁLT MÉRLEGEI
(millió Ft-ban)

Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal
Bankközi kihelyezések, követelések, kihelyezési
veszteségekre képzett céltartalékok levonása után
Forgóeszköz értékpapírok
Hitelek a hitelezési veszteségekre képzett
céltartalékok levonása után
Kamatkövetelések
Részvények és részesedések
Kötvények
Tárgyi eszközök és immateriális javak, nettó
Egyéb eszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
Ügyfele k betétei
Kibocsátott értékpapírok
Kamattartozások
Egyéb kötelezettségek
Alárendelt kölcsöntõke
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

Jegyzett tõke
Tartalékok
Visszavásárolt saját részvény
SAJÁT TÕKE

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2000

1999

497,493

567,759

216,354
215,395

258,594
195,165

650,902
28,480
7,413
312,209
70,097
54,813

522,959
23,809
5,413
167,307
68,002
52,044

2,053,156

1,861,052

51,945
1,697,966
30,445
13,638
108,754
17,760

61,636
1,547,425
17,400
16,982
88,482
16,634

1,920,508

1,748,559

28,000
123,504
(18,856)

28,000
89,651
(5,158)

132,648

112,493

2,053,156

1,861,052

7

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.
A 2000. ÉS AZ 1999. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVEK
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSAI
(millió Ft-ban)

Kamatbevételek:
hitelekbõl
bankközi kihelyezésekbõl
jegybanknál és más bankoknál vezetett számlákból
forgóeszköz értékpapírokból
befektetési értékpapírokból
Összesen
Kamatráfordítások:
pénzintézetekkel szembeni kötelezettségekre
ügyfelek betéteire
kibocsátott értékpapírokra
alárendelt kölcsöntõkére
egyéb vállalkozónak fizetett
Összesen
NETTÓ KAMATBEVÉTEL
Céltartalék képzés a várható hitelezési veszteségekre
Céltartalék (felszabadítás)/képzés várható kihelyezési veszteségekre
NETTÓ KAMATBEVÉTEL A VÁRHATÓ HITELEZÉSI
VESZTESÉGEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉKOK
ELSZÁMOLÁSA UTÁN

2000

1999

91,597
16,153
47,702
12,227
35,423
203,102

91,137
21,658
46,289
17,680
41,625
218,389

4,435
94,961
3,686
1,591
39
104,712

6,925
115,267
4,021
1,456
37
127,706

98,390

90,683

5,674
(56)

9,287
263

92,772

81,133

Nem kamatjellegû bevételek:
díjak és jutalékok
nettó devizaárfolyam nyereség és veszteség
nettó értékpapír árfolyamnyereség és veszteség
ingatlan tranzakciók nyeresége és vesztesége, nettó
osztalékbevétel és társult vállalkozások eredménye
biztosítási díjbevétel
egyéb bevételek
Összesen
Nem kamatjellegû ráfordítások:
díjak, jutalékok
személyi jellegû ráfordítások
értékcsökkenés
egyéb ráfordítások
Összesen

41,161
1,805
3,050
1,892
588
36,163
3,445
88,104

33,712
2,305
2,197
2,345
431
24,623
11,576
77,189

8,219
32,020
13,363
79,530
133,132

8,228
30,605
10,810
69,974
119,617

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY
Társasági adó

47,744
(8,991)

38,705
(8,000)

NETTÓ EREDMÉNY

38,753

30,705

1,512

1,169

Egy törzsrészvényre jutó konszolidált
nettó eredmény (Ft-ban)
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ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.
A 2000. ÉS AZ 1999. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVEK
KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁSAI
(millió Ft-ban)
2000
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
Nettó eredmény
38,753
Adózás utáni eredmény és az üzleti tevékenység levezetéséhez szükséges módosítások
Értékcsökkenés
13,363
Hitelezési veszteségekre történt céltartalék képzés
5,674
Kihelyezési veszteségekre történt céltartalék (felszabadítás)/képzés
(56)
Értékpapírokra céltartalék felszabadítás
(29)
Céltartalék képzés részvényekre, részesedésekre
1,266
Céltartalék képzés egyéb eszközökre
2,081
Nettó céltartalék képzés függõ és jövõbeni kötelezettségre,
pénzügyi instrumentumokra
460
Társult vállalkozások equity módszer szerinti
bevonásából származó nettó bevételek
117
Biztosítástechnikai tartalékok nettó növekedése
16,089
Halasztott adók hatása
(148)
Leányvállalatok értékesítésének nettó eredménye
-Üzleti tevékenység eszközeinek és forrásainak nettó változása
Kamatkövetelések nettó (növekedése)/csökkenése
(4,671)
Egyéb eszközök befektetésekre adott elõlegek,
illetve céltartalékok nélküli nettó növekedése
(4,912)
Kamattartozások nettó csökkenése
(3,344)
Egyéb kötelezettségek nettó növekedése a függõ és jövõbeni
kötelezettségre, pénzügyi instrumentumokra történõ céltartalék képzés,
valamint a biztosítástechnikai tartalékok nettó növekedése nélkül
3,530
Üzleti tevékenységbõl származó nettó pénzforgalom
68,173
KIHELYEZÉSI TEVÉKENYSÉG
Bankközi kihelyezések, követelések csökkenése/(növekedése)
a várható veszteségekre képzett céltartalékok nélkül
42,296
Forgóeszköz értékpapírok céltartalékok nélküli
nettó csökkenése
33,861
Részvények és részesedések értékesítésébõl és vásárlásából
származó nettó pénzforgalom
(3,383)
Kötvények nettó (növekedése)/csökkenése
(198,964)
Egyéb eszközökben szereplõ, befektetésekre adott
elõlegek nettó csökkenése/(növekedése)
210
Hitelek céltartalékok nélküli nettó növekedése
(133,617)
Nettó beruházások
(15,522)
Kihelyezési tevékenységbõl származó/(felhasznált) nettó pénzforgalom
(275,119)
FINANSZÍROZÁSI TEVÉKENYSÉG
Pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek nettó (csökkenése)/növekedése
(9,691)
Ügyfelek betéteinek nettó növekedése
150,541
Saját kibocsátású értékpapírok nettó növekedése/(csökkenése)
13,045
Alárendelt kölcsöntõke nettó növekedése
1,126
Visszavásárolt saját részvény értékesítésének nyeresége/(vesztesége)
70
Átértékelési különbözet
74
Visszavásárolt saját részvény (növekedése)/csökkenése
(13,698)
A Magyar Nemzeti Banknál lévõ kötelezõ tartalék nettó növekedése
(3,713)
Fizetett osztalék
(4,787)
Finanszírozási tevékenységbõl származó nettó pénzforgalom
132,967
Pénzeszközök nettó (csökkenése)/növekedése
(73,979)
Pénzeszközök nyitóegyenlege
383,248
Pénzeszközök záró egyenlege
309,269

1999
30,705
10,810
9,287
263
(110)
2,857
591
1,121
37
11,633
607
444
12,321
(11,691)
(3,412)

7,714
73,177

(29,080)
44,053
(4,879)
92,727
(1,507)
(69,831)
(10,427)
21,056
4,435
123,252
(8,326)
995
(187)
181
397
(15,062)
(4,456)
101,229
195,462
187,786
383,248
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További információért kérjük forduljon az alábbi címre:
OTP Bank Rt.
Befektetõi Kapcsolatok
Fenyõ György, ügyvezetõ igazgató
1051 Budapest, Nádor u. 16.
Telefon: (1) 269 1693
Telefax: (1) 331-6312
E-mail: FenyoG@otpbank.hu
www.otpbank.hu

