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vezetôi elemzés az 
OTP Csoport 2011. évi 
üzleti tevékenységérôl*
k O n s z O l i D Á l T  Ö s s z e F O G l A l Ó 1

é s  R é s z v é n y  i n F O R M Á C i Ó k

* Az adatok eltérnek az auditált számoktól, mivel kontrolling szemléletben készültek.
1  A konszolidált számviteli iFRs eredménykimutatáson végrehajtott szerkezeti korrekciók részletezését, továbbá a korrigált 
mutatószámok számítási módszertanát a kiegészítô adatok tartalmazzák.

Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft  %

konszolidált nettó eredmény 118.126 83.800 –29
 korrekciós tételek (összesen) –43.984 –77.605 76
 konszolidált korrigált nettó eredmény korrekciós tételek hatása nélkül 162.110 161.405 0
  Adózás elôtti eredmény 194.313 221.086 14
   Mûködési eredmény egyedi tételek nélkül 429.831 435.579 1
   Összes bevétel egyedi tételek nélkül 783.895 811.588 4
    nettó kamatbevétel egyedi tételek nélkül 601.622 630.891 5
    Díjak, jutalékok nettó eredménye 136.702 143.278 5
     egyéb nettó nem kamatjellegû bevételek (korr.) egyedi tételek nélkül 63.390 64.067 1
   egyéb adminisztratív ráfordítások (korr.) –354.065 –376.012 6
  kockázati költségek –263.138 –234.037 –11
  egyedi tételek 27.621 19.546 –29
 Társasági adó –32.203 –59.682 85
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 9.780.946 10.200.527 4
Hitelek, a hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után (árfolyamszûrt) 7.409.710 7.047.178 9
 Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszûrt) 8.251.623 8.108.631 –2
 Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –841.913 –1.061.452 26
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 6.310.310 6.398.852 1
kibocsátott értékpapírok 1.035.153 812.863 –21
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 290.630 316.447 9
saját tôke 1.308.929 1.418.310 8
Teljesítménymutatók korrigált eredmény alapján (%) 2010 2011 % - p o n t
ROe 13,0% 11,8% –1,2
ROA 1,7% 1,6% –0,1
 Mûködési eredmény marzs egyedi tételek nélkül 4,40% 4,36% –0,04
  Teljes bevétel marzs egyedi tételek nélkül 8,03% 8,12% 0,09
   nettó kamatmarzs egyedi tételek nélkül 6,16% 6,31% 0,15
  egyéb adminisztratív ráfordítások/mérlegfôösszeg (korr.) 3,62% 3,76% 0,14
  kiadás/bevétel arány (korr.) egyedi tételek nélkül 45,2% 46,3% 1,1
 értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre/bruttó hitelállomány (korr.) 3,69% 2,95% –0,74
 kockázati költség (összesen)/mérlegfôösszeg (korr.) 2,69% 2,34% –0,35
 effektív adókulcs 16,6% 27,0% 10,4
nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány (árfolyamszûrt) 112% 104% –8
Tôkemegfelelési mutató (konszolidált, iFRs) – Bázel2 17,5% 17,2% –0,3
Core Tier1 ráta – Bázel2 12,5% 12,0% –0,5
Common equity Tier1 ('CeT1') ráta – Bázel3 12,1% 12,3% 0,2
Részvény információk 2010 2011 %
ePs hígított (HUF) (korrigálatlan nettó eredménybôl) 437 312 –29
ePs hígított (HUF) (korrigált nettó eredménybôl) 601 606 1
záróár (HUF) 5.020 3.218 –36
Maximum záróár (HUF) 7.400 6.450 –13
Minimum záróár (HUF) 4.500 2.798 –38
Piaci kapitalizáció (milliárd euró) 5,0 2,9 –42
Részvényenkénti saját tôke (HUF) 4.675 5.065 8
Részvényenkénti saját tôke goodwill és immateriális javak nélkül (HUF) 3.735 4.173 12
Price/Book value 1,1 0,6 –45
Price/Tangible Book value 1,3 0,8 –38
P/e (visszatekintô, számviteli nettó eredménybôl) 11,9 10,8 –9
P/e (visszatekintô, korrigált nettó eredménybôl) 8,7 5,6 –36
Átlagos napi forgalom (millió euró) 53 34 –36
Átlagos napi forgalom (millió részvény) 2,6 2,1 –19
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Romló globális befektetôi 
hangulat, növekvô bizonytalanság 
az Európai Unióban

A 2011-es év tôkepiaci folyamatai összessé-

gében rosszabbul alakultak, mint azt elôzetesen 

várni lehetett. Az elsô negyedévet alapvetôen 

jellemzô javuló kockázatvállalási hajlandóságot 

követôen újfent elôtérbe kerültek az eurózóna 

államadósság problémái, a piacok aggoda-

lommal követték az európai Unió elhúzódó és 

sokasodó gondjait, az év második felétôl folya-

matosak voltak a szuverén leminô sítések. Az 

általános befektetôi bizalmatlanság Magyaror-

szág esetében párosult az ország romló külsô 

megítélésével, mely 2011 második felében a 

hazai fizetôeszköz gyengülésében, az állampa-

pírhozamok emelkedésében, a magyar csôd-

kockázat (CDs) szélesedésében, az állam-

adósság befektetésre nem ajánlott kategóriába 

történô leminôsítésben öltött testet.

Konszolidált eredményalakulás: 
a lényegesen megnövekedett 
adóterhelés mellett 2010-hez 
hasonló korrigált nettó eredmény, 
javuló fedezettség ellenére 
csökkenô kockázati költség, 
stabil marzs, változatlanul kiváló 
tôkehelyzet és likviditás

A 2011-ben elért 161,4 milliárd forintos korrigált 

nettó eredmény (a pénzintézeti különadó, deviza-

hitelek végtörlesztésének hatása, valamint a goodwill 

leírás nélkül) némileg elmarad az elôzô évitôl. 

Az OTP Csoport megôrizte a válság alatt is folyama-

tosan stabil mûködési eredménytermelô képes-

ségét, nemzetközi összehasonlításban is kiemel-

kedôen magas tôkeerejét és biztonságos likvi   di   tási 

pozícióját. Továbbá a külföldi tevékenység 

– mindenekelôtt az orosz leánybank növekvô 

eredmény-hozzájárulása – ellensúlyozta a magyar 

eredmény visszaesését.

v e z e T Ô i  e l e M z é s  A z  O T P  C s O P O R T 
2 0 1 1 .  é v i  e R e D M é n y é R Ô l

MOODY'S MINÔSÍTÉSEK
OTP Bank
 Hosszúlejáratú deviza betét Ba2
 Fedezet nélküli deviza kötvény D+
OTP Jelzálogbank
 Jelzáloglevél Baa3
DSK Bank
 Hosszúlejáratú deviza betét Baa3
 Pénzügyi erô D+
OTP Bank Oroszország
 Hosszúlejáratú deviza betét Ba2
 Pénzügyi erô D-
 Hosszúlejáratú nemzeti minôsítés     Aa2.ru

STANDARD & POOR'S MINÔSÍTÉS
OTP Bank és OTP Jelzálogbank
 Hosszúlejáratú deviza- és forintkötelezettségek BB+

OTP RÉSZVÉNYÁRFOLYAM ALAKULÁSA

OTP
BUX (OTP-vel azonos bázison)
CECE Banking Sector Index (OTP-vel azonos bázison)

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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A Bankcsoport 2011. évi számviteli nettó ered-

ménye 83,8 milliárd forint volt, ami éves szinten 

29%-os visszaesés. A korrigált tôzsdei eredményhez 

képest 77,6 milliárd forintos különbséget magyarázó 

fontosabb korrekciós tételek a következôk: a horvát, 

a montenegrói és a szerb leánybankokkal kapcso-

latos goodwill leírás hatása (adózás után 17,7 

milliárd forint), a pénzügyi szervezetek különadója 

Magyarországon (adózás után 29 milliárd forint) 

és a deviza jelzáloghitelek végtörlesztésének ered-

ményhatásából a 2011-es eredmény terhére elszá-

molt rész (adózás után összesen 31,6 milliárd forint).

elôzetes tények alapján a végtörlesztés teljes ered-

ményhatása 33,6 milliárd forintos veszteség, amibôl 

a számviteli szabályok által meghatározott keretek 

között 31,6 milliárd forintnyi került 2011-ben elszá-

molásra. A fennmaradó 2,0 milliárd forint a 2012. 

elsô negyedévi eredményben kerül elszámolásra.

A végtörlesztés teljes, 33,6 milliárd forintnyi ered-

ményhatása négy tételbôl áll: a végtörlesztés adózás 

elôtti veszteségébôl (65,4 milliárd forint), a vesz-

teség társasági adó hatásából (12,4 milliárd forint), 

a Magyar nemzeti Banktól a végtörlesztéshez vásá-

rolt deviza árfolyameredményébôl (adózás után 

3,2 milliárd forint nyereség), valamint a végtör-

lesztés miatti 30%-os bankadó visszatérítésbôl 

(adózás után 16,1 milliárd forint).

Mivel a pénzintézeti különadó és goodwill leírás 

negatív hatása 2011-ben nagyságrendileg megegye-

zett a 2010-es összegekkel, az éves számviteli profit 

visszaesése a végtörlesztéshez kapcsolódó hatá-

sokkal magyarázható.

Az Országvédelmi Akcióterv által lehetôvé tett fix 

árfolyamon történô végtörlesztés lehetôségével az 

OTP Core és az OTP lakáslízing deviza jelzáloghitel 

adósainak 19,7%-a élt (szerzôdésszám alapján). 

ez összesen 217 milliárd forintnyi hitelállományt 

érintett (a 2011. szeptember 30-i árfolyamon vett 

deviza jelzáloghitel portfólió 19,9%-a). A végtörlesz-

tések hatása a már említett, 2012 elsô negyed-

évben könyvelésre kerülô veszteség mellett a továb-

biakban a kisebb állományok miatt alacsonyabb 

nettó kamateredményen keresztül jelentkezik majd. 

Míg a hazai csoporttagok korrigált nettó eredménye a 

2010-ben realizált 145 milliárd forintról 110 milliárd 

forintra esett vissza (–24% év/év), addig a külföldi 

csoporttagok eredmény-hozzájárulása meghárom-

szorozódott: az elôzô évi 17 milliárd forintról 51 

milliárd forintra nôtt. A javuló külföldi eredmény-

hozzájárulás döntôen a duplázódó orosz ered-

ménynek, illetve a kisebb leánybankok csökkenô 

együttes veszteségének az eredôje. Mindennek 

eredményeként a külföldi csoporttagok hozzájárulása 

a korrigált profithoz 10%-ról 32%-ra nôtt év/év.

A konszolidált korrigált eredmény-alakulás legfonto-

sabb összetevôi: az összes bevétel év/év 4%-kal 

nôtt, ezen belül a nettó kamat- és jutalékbevétel 

egyaránt 5%-kal bôvült. Az egyéb adminisztratív ráfor-

dítások 6%-kal haladták meg az elôzô évi szintet, így 

az egyedi tételek nélküli mûködési eredmény év/év 

1%-kal javult. Az összes kockázati költség év/év 

11%-kal esett vissza. A Bankcsoport korrigált társasági 

adóterhelése 2011-ben közel 60 milliárd forint volt, 

szemben az elôzô évben fizetett 32,2 milliárd 

forinttal. A konszolidált bevételi marzs (8,12%) 

9 bázisponttal, míg a kamatmarzs (6,31%) 15 bázis-

ponttal javult év/év. ez döntôen az orosz leánybank 

jelentôsen bôvülô kamateredményének köszönhetô.

Az árfolyamszûrt hitelállományok éves szinten 

2%-kal csökkentek, míg a betétállomány kismér-

tékben nôtt (+1%). A nettó hitel/(betét+lakossági 

kötvény) mutató 104%-ra csökkent (–8%-pont 

év/év árfolyamszûrten).

A Bankcsoporton belül 2011-ben is az orosz hitelállo-

mány növekedése volt a legdinamikusabb: az erôs 

lakossági hitelezés által támogatva az orosz portfólió 

év/év 30%-kal nôtt. ennél lényegesen visszafogot-

tabb mértékben, de számottevôen nôtt a román 

(+6%), valamint bolgár hitelállomány (+2%). 

kedvezô fejlemény, hogy az élénkülô vállalati és a 

negyedévrôl negyedévre gyorsuló fogyasztási hitele-

zésnek köszönhetôen az ukrán portfólió immár stabi-

lizálódott. Jelentôs volt ugyanakkor az állományi 

visszaesés az OTP Core (–7%), valamint a szerb 

(–9%) és montenegrói (–6%) leánybankok esetében.

A betétek vonatkozásában az elmúlt 12 hónapban 

a legnagyobb növekedést az ukrán (+16%), orosz 

(+12%) és bolgár (+7%) leánybankok érték el, 

míg a legjelentôsebb visszaesés szerbiában (–12%) 

következett be. Az OTP Core betétállománya (retail 

kötvényekkel együtt) éves szinten stabil volt.

A Bankcsoport likviditási pozíciói változatlanul 

stabilak. A pénzügyi válság kezdete óta egyrészt 

folyamatosan javul a konszolidált nettó hitel/betét 

mutató, emellett a Csoport a banküzem által termelt 

likviditási többletét külsô kötelezettségei törleszté-

sére fordította, miközben 2008 májusa óta érdemi 

tôkepiaci refinanszírozásra nem került sor. ezzel 

párhuzamosan Magyarországon immár 2 éve sike-

resen folyik a lakossági kötvényprogram, melynek 

eredményeként 2011 végén a fennálló állomány 

elérte a 345 milliárd forintot.
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A hitelportfólió romlása az év egészében 234 

milliárd forintos kockázati költségképzést eredménye-

zett; ez 11%-kal elmarad a 2010-es szinttôl. Mind-

eközben a problémás portfólió céltartalék fedezett-

sége év/év  2,3%-ponttal javult, ezzel konszolidált 

szinten 76,7%-ra emelkedett (a magyar deviza jelzá-

loghitelek végtörlesztése kapcsán képzett céltartalék 

állomány nélkül). A 90 napon túl késedelmes hitelek 

(„DPD 90+”) aránya 2011 során 13,7%-ról 

16,6%-ra nôtt, a jelentôsebb elsô negyedéves növe-

kedést követôen az elmúlt negyedévekben a romlás 

egyenletes, negyedév/negyedév 0,6%-pontos volt. 

Az árfolyamszûrt problémás hitelképzôdés a me   -

nedzs    ment várakozásának megfelelôen csökkenô 

tendenciát mutatott az év folyamán (milliárd 

forintban 1Q: 72, 2Q: 54, 3Q: 49, 4Q: 44).

A Bankcsoport iFRs szerinti konszolidált tôke-

megfelelési mutatója az elôzô évi 17,5%-ról 

17,2%-ra változott, az elsôdleges tôke (Tier1 ráta) 

nagysága év/év 0,7%-ponttal 13,3%-ra csökkent. 

A Bankcsoport Common equity Tier1 (CeT1) muta-

tója 12,3% volt 2011 végén. Az OTP Bank egyedi 

tôkemegfelelési mutatója 2011 negyedik negyedév 

végén 17,9% volt, ami éves összevetésben 

0,2%-pontos mérséklôdés. 

Az európai Bankhatóság (eBA) által koordinált, 

2011 nyarán lezajlott második teszt alapján az OTP 

Csoport a vizsgált európai pénzintézetek között a 3. 

legmagasabb számított Tier1 mutatóval rendelkezik, 

míg a decemberben lezárult eBA vizsgálat – mely a 

bankok értékpapír portfólióját vizsgálta – semmilyen 

tôkepótlási kötelezettséget nem állapított meg az 

OTP Bank esetében, a Bank teljesíti a 9%-os 

elsôdleges alapvetô tôkemutatót. Az OTP Csoport 

az ún. eurózóna periféria országok felé nem rendel-

kezik számottevô kitettséggel.

OTP Core: a növekvô társasági 
adóterhelés és visszaesô egyedi 
bevételek miatt év/év 22%-os nettó 
eredmény csökkenés, szezonálisan 
megugró negyedik negyedéves 
egyéb adminisztratív ráfordítások, 
lassuló portfólió romlás mellett 
csökkenô kockázati költségek év/év, 
javuló DPD90+ fedezettség

A Bankcsoporton belül az OTP Core (magyarországi 

alaptevékenység) 2011-ben a bankadó, a devizahi-

telek végtörlesztése, valamint a goodwill érték-

vesztés hatása nélkül összesen 114 milliárd forintos 

nettó eredményt realizált, ami 22%-kal elmarad a 

bázisév eredményétôl. A visszaesés az egyedi bevé-

telek jelentôs mérséklôdésének, valamint az effektív 

adóterhelés számottevô növekedésének az ered-

ménye (mindkét tételt részletesebben lásd az OTP 

Core fejezetben); az adózás elôtti eredmény év/év 

11%-kal csökkent, az egyedi tételek hatását kiszûrve 

az adózás elôtti eredmény visszaesése kevesebb, 

mint 5%. Az egyedi tételek nélküli mûködési ered-

mény éves alapon 8%-kal esett vissza, ezen belül a 

bevételek 3%-kal mérséklôdtek, míg az egyéb admi-

nisztratív ráfordítások ugyanilyen arányban nôttek. 

A nettó kamateredmény 1%-kal javult, a díjak, juta-

lékok nettó eredménye stagnált. Az egyéb nettó 

nem kamatjellegû bevételek az elmúlt 12 hónapban 

harmadára estek vissza, a magyar államkötvény-

portfólió árfolyameredményének visszaesése 

következtében. 

A végtörlesztéssel kapcsolatos veszteség nélkül a 

kockázati költségek éves szinten 11%-kal csökkentek. 

Az árfolyamszûrt problémás hitelképzôdés év/év 

lassult (milliárd forintban 2010: 118, 2011: 82).

A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 1 év alatt 

3,0%-ponttal 13,6%-ra nôtt, céltartalék fedezettsége 

79,1%-ra emelkedett. A hitelportfólión belül a 

legjelentôsebb romlás a lakossági jelzáloghiteleknél 

mutatkozott, a DPD90+ arány 8,1%-ról 12,6%-ra 

nôtt. Az év végén a romlást (negyedik negyedévben 

negyedév/negyedév +1,7%-pont) jelentôsen gyor-

sította a végtörlesztés miatti 110 milliárd forintos 

bruttó hitelállomány-csökkenés. A többi hitelkategó-

riában kisebb volt a romlás mértéke, az önkormány-

zati portfóliónál a DPD90+ arány 2011 végén újra 

visszatért 0% közelébe, azáltal, hogy az állam a 

megyei önkormányzatok kötelezettségeit átvállalta.

Árfolyamhatástól tisztítva a hitelportfólió éves szinten 

7%-kal mérséklôdött. A portfólión belül egyedül 

a mikro- és kisvállalkozói szegmens bôvült év/év 

(részben technikai hatásnak is köszönhetôen). 

A jelzáloghitelek állományát elsôsorban a deviza-

hitelek végtörlesztése, továbbá az év/év csökkenô 

folyósítás (milliárd forintban 2010: 103, 2011: 92) 

érintette hátrányosan. A személyi hitelek esetében 

az új folyósítások terén a Bank piaci részaránya kima-

gasló maradt (50%), ugyanakkor a gyenge kereslet 

miatt a folyósított állomány év/év csökkent, az 

árfolyamszûrt fogyasztási hitelportfólió pedig tovább 

zsugorodott (év/év –4%). A közép- és nagyválla-

lati hitelállomány év/év 8%-kal esett vissza, míg 

az önkormányzati portfólió egy év alatt 10%-kal 

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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mérséklôdött, utolsó negyedévben jórészt a megyei 

önkormányzati adósság állam általi átvállalásának 

eredményeként. 

Az árfolyamkorrigált betéti állomány (retail kötvé-

nyekkel együtt) stabilan alakult év/év. A Bank „nettó 

hitel/(betét+retail kötvény)” mutatója a tárgyidô szak 

végén 82% volt (árfolyamhatástól tisztítva 

év/év –9%-pont).

A Merkantil Csoport éves szinten 2,2 milliárd 

forintos nettó eredményt realizált, szemben a tavalyi 

év 4,1 milliárd forintos veszteségével. A javulás 

részben a 34%-kal csökkenô kockázati költségeknek 

köszönhetô. Az árfolyamkorrigált gépjármû finanszí-

rozási hitelállomány év/év 13%-kal esett vissza, az 

új, jellemzôen forint alapú finanszírozási ügyletek 

értéke azonban nôtt, év/év 55%-kal. A DPD90+ 

ráta 19,2%-ra emelkedett (+1,6%-pont év/év), 

a céltartalékkal való fedezettsége magas (93,3%).

Az OTP Alapkezelô 2011-ben 3,3 milliárd forintos 

nettó eredményt realizált, ez kevesebb, mint fele 

a bázisidôszak eredményének. A díjak, jutalékok 

nettó eredménye 47%-kal esett vissza 2011-ben, 

részben a nyugdíjpénztári vagyonkezelés díjait 

2011 januárjától jelentôsen mérséklô törvényi 

szabályozás következményeként. Ugyancsak hátrá-

nyosan befolyásolta a Társaság eredményét a 

kötelezô magánnyugdíjpénztári vagyon állami átvé-

tele, melynek következtében az alap- és vagyonke-

zelt állomány 993 milliárd forintra csökkent (–41% 

év/év). Az Alapkezelô továbbra is ôrzi piacvezetô 

pozícióját (28,4%), részesedése azonban csökkent 

(–4,3%-pont év/év).

Jelentôsen javuló év/év külföldi 
eredmény-hozzájárulás: duplázódó 
orosz, visszaesô bolgár, ukrán és 
horvát eredmény, ismét nyereséges 
román operáció, jelentôsen mérsék-
lôdô veszteség Montenegróban, 
mérséklôdô veszteség a szerb 
és szlovák leánybankoknál

A 2010-ben elért 16 milliárd forintos eredményhez 

képest 2011-ben a külföldi leánybankok nettó 

eredménye több mint háromszorosára nôtt. 

Mindez elsôsorban az eredményét 41 milliárd 

forintra duplázó orosz leánybanknak, illetve a mér  -

séklôdô szlovák, szerb és montenegrói vesztesé-

geknek köszönhetô, továbbá a román operáció 

is nyere ségessé vált 2011 során.

Az orosz leánybank 2011-ben is folytatta kiváló 

teljesítményét, összesen 41 milliárd forintos nettó 

eredményt realizált. A kiváló eredményt elsôsorban 

az alapbanki tevékenységbôl származó bevételek 

dinamikus növekedésének köszönhetô. A nettó 

kamatbevétel év/év 39%-kal nôtt, a díjak, jutalékok 

nettó eredménye pedig 83%-kal. A kockázati költ-

ségek év/év növekedésével párhuzamosan a fede-

zettség (89,6%) is lényegesen, 2,2%-ponttal 

javult. A Bank éves kamatmarzsa kiemelkedô, 

meghaladja a 16%-ot, a 2011. évi kamatmarzs 

pedig 18,63% volt.

A fogyasztási hiteldinamika továbbra is robosztus: 

éves szinten 61%-kal bôvült az árfolyamszûrt állo-

mány, ami bôven ellensúlyozta a vállalati hitelek 

43%-os, illetve a jelzáloghitelek 18%-os vissza-

esését, így összességében az orosz hitelportfólió 

30%-kal nôtt. A dinamikus hitelezéshez 

elsôsor ban a lakossági betétállomány bôvülése 

(árfolyamszûr ten +13% év/év) jelentette a forrást, 

de a bank 2011 folyamán 3 sikeres kötvénypiaci 

tranzakció révén összesen 11,5 milliárd rubelnyi 

forrást vont be a helyi tôkepiacról (márciusban 2,5, 

júliusban 5, novemberben újabb 4 milliárd rubelt). 

A hitelportfólió minôsége kedvezôen alakult: a 

DPD90+ állomány aránya 11,1%-ra csökkent.

A bolgár leánybank összesen 12,7 milliárd 

forintos nettó eredményt realizált 2011-ben. 

Az 5,4 milliárd forintos év/év visszaesés döntôen 

a kockázati költségek év/év 30%-os növekedé-

sének az eredôje. A bank mûködési eredménye 

nôtt, köszönhetôen elsôsorban a javuló nettó 

kamatbevételnek (+7% év/év) és a szigorú költ-

séggazdálkodásnak. A bank kamatmarzsa enyhén 

javult (5,8%), hatékonysága pedig továbbra 

is a legjobb a bankcsoporton belül (2011-es 

kiadás/bevétel arány: 35,7%).

Az árfolyamszûrt hitelportfólió év/év 2%-kal nôtt, 

ezen belül jelentôs, 9%-os volt a corporate hitelállo-

mány bôvülése, míg a jelzáloghitel portfólió 2%-kal 

nôtt. A betétállomány ezt meghaladó mértékben, 

7%-kal nôtt év/év, különösen a lakossági betétek 

9%-os növekedése volt figyelemre méltó, minden-

 nek eredôjeként a nettó hitel/betét-mutató 

10%-ponttal, 105%-ra javult. A hitelportfólió romlása 

az elmúlt egy évben minden szegmensben jelentôs 

volt, a DPD90+ állomány aránya 2011 végén elérte 

a 16,4%-ot, a fedezettség 79,2%, csoportátlag feletti. 

Az ukrán leánybank éves nettó eredménye

5,1 milliárd forint volt, ami 43%-kal elmarad a 

bázisidôszak teljesítményétôl. Az eredmény vissza-



19

esése nagyrészt a 2011 utolsó negyedévét érintô 

jelentôs adófizetési kötelezettség következménye, 

mely törvényi változásokhoz köthetô; az adózás 

elôtti eredmény közel duplájára nôtt. A hosszabb 

távú eredményalakulás szempontjából kedvezô, 

hogy az áruhitelezés dinamikusan növekszik, 

ennek megfelelôen a bank nettó kamateredménye 

az utolsó negyedévben erôs volt (+35% negyedév/

negyedév) és kedvezôen alakult a díjak, jutalékok 

nettó eredménye is (+13% év/év). Az áruhitele-

zéshez kapcsolódóan folyamatosan bôvült az 

ügynökszám (2011 záró létszám: 1.410 fô), ehhez 

kapcsolódóan az egyéb adminisztratív ráfordítások is 

jelentôsen nôttek (+7% év/év,), a kiadás/bevétel-

mutató év/év alapon 8,9%-ponttal emelkedett.

Az árfolyamkorrigált hitelállomány éves szinten stag-

nált: a gépjármûhitelek és jelzáloghitelek jelentôs 

visszaesését sikeresen ellensúlyozta a vállalati 

hitelportfólió 12%-os bôvülése és a folyamatosan 

növekvô áruhitel-állomány. A DPD90+ állomány 

aránya az év végén 30% volt, a mutató a második 

félévben már csökkenô tendenciát mutatott. 

A betétállomány a bankcsoporton belül a legna-

gyobb mértékben bôvült év/év (+16%), ennek 

eredményeként a bank nettó hitel/betét mutatója 

árfolyamszûrten 44%-ponttal, 241%-ra csökkent.

A román leánybank esetében az éves nettó ered-

mény 0,8 milliárd forint volt, szemben a bázisév 

6,4 milliárd forintos veszteségével. A jelentôs javulás 

elsôsorban a kockázati költségek év/év 46%-os 

mérséklôdésének köszönhetô. A mûködési ered-

mény gyakorlatilag a 2010-es szinten teljesült. 

Az árfolyamszûrt hitelportfólió 6%-os növekedése 

fôként a jelzáloghitelezés (+8%) bôvülésének az 

eredménye. A DPD90+ mutató 2011 végére 

12,1%-ra emelkedett, a céltartalékkal való fede-

zettség 69,9%-os.

A horvát leánybank a 2011 során realizált egy -

szeri állampapír árfolyameredmény (adózás után 

3,4 milliárd forint) hatását kiszûrve éves szinten 

minimális, 112 millió forintos nettó eredményt 

ért el. A 2010-es év 2,7 milliárd forintos eredmé-

nyéhez képest jelentôs visszaesést a céltartalék-

fedezettség növelését célzó kockázati költségemel-

kedés (+130% év/év) okozta. Mindeközben a 

bank mûködési eredménye javult (+19% év/év), 

a DPD90+ arány pedig számottevôen csökkent 

(2010: 12,8%, 2011: 10,1%).

A szlovák leánybank éves vesztesége 409

millió forint volt. A hitelportfólió minôsége az év 

egészében mérsékelten romlott (DPD90+: 11,5%), 

az év/év 20%-kal kisebb kockázati költség miatt 

a fedezettség az elmúlt 12 hónapban 1,3%-kal 

csökkent (54,8%).

A szerb leánybank az év egészében 6,3 

milliárd forintos negatív eredményt produkált. 

Az árfolyamkorrigált hitelportfólió jelentôs (–9%) 

visszaesése miatt a bank továbbra sem képes 

pozitív mûködési eredményt elérni, a kocká-

zati költségek év/év 33%-os csökkenése a 

folyamatos veszteség mérsékléséhez volt csak 

elegendô. A portfólió minôsége a csoporton 

belül a leggyengébb, a DPD90+ arány megha-

ladja a 60%-ot.

A montenegrói leánybank vesztesége majd 

negyedére csökkent egy év alatt, azonban a bank 

a mérsékelt kereslet miatt alapbanki tevékenysé-

gébôl származó bevételeit nem tudta növelni és 

a jelentôsen visszaesô kockázati költségek ellenére 

2011-ben is veszteséges maradt (–4,5 milliárd 

forint). A DPD90+ állomány aránya az év második 

felében már csökkent (2011: 36,4%), fedezettsége 

pedig javult (77,2%).

Az OTP Csoport fiókhálózata 2011 negyedik 

negyedév végén 1.424 fiókból állt (–62 fiók év/év). 

A legnagyobb változásokra Ukrajnában (–37 fiók 

év/év), Oroszországban (–7 fiók) és Romániában 

(–6 fiók) került sor. A Csoport foglalkoztatottjainak 

zárólétszáma 33.826 fô volt, ezen belül az orosz 

és ukrán ügynöklétszám dinamikusan bôvült.

Hitelminôsítés, tulajdonosi struktúra

Az OTP Bank hitelbesorolása magyar szuverén adós-

besorolással párhuzamosan változott: 2011. novem-

 ber 25-én a Moody’s „Baa3”-ról „Ba1”-re, az s&P 

pedig december 23-án „BBB-”-ról „BB+”-ra minô-

sítette le a Bankot, a kilátás mindkét esetben negatív.

A Bank tulajdonosi szerkezetében 2011 során 

nem volt érdemi változás, ennek megfelelôen 

az év végén négy befektetô rendelkezett 

5%-ot meghaladó befolyással a Társaságban: 

a Rahimkulov-család (9,13%), a MOl nyrt. 

(8,72%) a Groupama Csoport (8,45%), 

valamint a lazard Csoport (5,88%).

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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Magyarország

•	 	2012.	január	6-án	a	Fitch	Ratings	Magyaror-

szág hosszú lejáratú deviza kibocsátói beso-

rolását a korábbi „BBB-”-ról „BB+”-ra ron -

totta. A hosszúlejáratú kibocsátói minôsítés 

kilátása negatív. 

•	 	2012.	február	15-én	a	Magyar	Nemzeti	

Bank új eszközök bevezetését jelentette be, 

melyek célja, hogy ellensúlyozzák a bankok 

hitelezési képességének közelmúltban 

tapasztalt gyengülését. 2012 márciusától a 

Jegybank értékpapír-fedezet mellett, változó 

kamatozással, a mindenkori jegybanki alap-

kamaton kétéves lejáratú refinanszírozást 

kész nyújtani a hitelintézeteknek, olyan felté-

telekkel, amelyek támogatják a vállalati hite-

lezés bôvülését. szintén márciustól, a bankok 

likviditási pufferének bôvítése érdekében az 

MnB szélesíti a fedezeti kört, ezen keresztül 

tovább csökkentheti a vállalati és lakossági 

hitelnyújtást esetlegesen fékezô likviditási 

korlátokat. Továbbá a lakossági hitelnyújtás 

élénkítéséhez a jegybank egy univerzális 

jelzáloglevél-vásárlási programot indít, melyre 

a szükséges jogszabály elfogadását követô 

egy hónapon belül kerülhet sor.

•	 	2012.	február	24-én	az	OTP	Bank	törlesz-

tette 100 millió CHF össznévértékû, 2 éves 

futamidejû szenior kötvényét.

•	 	2012.	február	24-étôl	az	OTP	Bank	árfol-

yamrögzítési hitellel áll svájci frank kötvény-

nyel rendelkezô önkormányzati ügyfelei 

rendelkezésére. Az új termék célja, hogy 

az ügyfelek átmenetileg a kötvény tör  lesztô 

részletének tôkerészét részben az OTP Bank 

által nyújtott forint hitelbôl fizessék meg. 

Az árfolyamrögzítési idôszak alatt a piaci és 

rögzített árfolyam közötti különbözet miatt 

felhalmozott összeget az OTP Bank hitel 

formájában nyújtja az ügyfeleknek, mely 

hitel törlesztése az átmeneti idôszak után 

kezdôdik meg. Az árfolyamrögzítési idôszak 

legfeljebb 2014. december 31-ig tart. 

A rögzített árfolyam 200 HUF/CHF, melytôl 

az ügyfél igényének megfelelôen felfelé 

eltérés lehetséges. 

A hitel kamata: 3 havi Bubor + kamatfelár. 

A rögzítési idôszakot követôen az ügyfél a 

felhalmozott hitelt a kötvény tôketörlesztési 

idôpontjaiban egyenlô részletekben fizetheti 

vissza a Bank részére.

•	 	2012.	március	7-én	az	OTP	Bank	bejelen-

tette, hogy a Fôvárosi Bíróságon a nitrogén-

mûvek vegyipari zrt. felperes által az OTP 

Bank nyrt. alperes ellen 25.247.527.000 

forint pertárgyértékû kártérítés iránt 2009-ben 

indított per lezárult. A Fôvárosi Törvényszék 

a nitrogénmûvek vegyipari zrt. keresetét 

jogerôsen elutasította. 

Oroszország

•	 	2012.	január	13-án	a	Fitch	Ratings	

megerôsítette az OJsC OTP Bank (Oroszor-

szág) „BB” fokozatú hosszúlejáratú deviza 

kibocsátói és „AA-(rus)” nemzeti minôsítôi 

besorolását. A hitelminôsítô ugyanakkor a 

minôsítôi kilátást stabilról negatívra változtatta.

•	 	2012.	március	6-án	az	OJSC	OTP	Bank	

(Oroszország) 3 éves kötvényt bocsátott 

ki 2 év után megnyíló put opcióval. A teljes 

névérték 6 milliárd rubel, az éves kamat 

10,5%.

Románia

•	 	Az	OTP	Bank	Romania	S.A.	közgyûlése 

2012. február 29-én 139.999.920 lej 

összegû tôkeemelésrôl döntött, amely 

tôkeemelést többségi tulajdonosa, az OTP 

Bank nyrt. hajtotta végre. A Társaság jegy   -

zett tôkéje 542.909.040 lej összegrôl 

682.908.960 lej összegre emelkedett. 

M é R l e G z Á R Á s T  k Ö v e T Ô  F O n T O s A B B 
e s e M é n y e k
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Szlovákia

•	 	2012.	január	13-án	a	Standard	&	Poor’s	

Hitelminôsítô intézet a szlovák köztársaság 

hosszúlejáratú hitelminôsítését „A+”-ról „A”-ra 

rontotta, valamint „A-1” rövidlejáratú besoro-

lását megerôsítette. ezzel mindkét minôsítôi 

besorolás lekerült a leminôsítést valószínûsítô 

fi gyelô listáról. A minôsítések kilátása stabil.

•	 	Az	OTP	Banka	Slovensko	a.s.	jegyzett	tôkéje

a 2011. december 16-ig lezárt részvény-

jegyzés alapján 10.019.496 euró összeggel nôtt, 

68.488.401,84 euró összegrôl 78.507.897,84 

euró összegre változott a tôke összege. Az OTP 

Bank nyrt. részesedése 98,82%-ról 98,94%-ra 

emelkedett. A szlovák cégbíróság a tôkeemelést 

2012. január 10-én jegyezte be.

Szerbia

• 	 	Az	OTP	Bank	Nyrt.	2012.	január	12-i	rendkí-

vüli tájékoztatása alapján a szerb Cégbíróság 

bejegyezte az OTP Bank szerb leánybankjánál 

történt tôkeemelést. Az OTP banka srbija a.d. 

2011. december 12-i közgyûlési döntésének 

értelmében az OTP Bank nyrt. 495.400.000 

dinár tôkét emelt szerb leánybankjánál.

Montenegró

• 	 	A	Crnogorska	komercijalna	banka	ad	mon	-

tenegrói leánybank rendkívüli közgyûlése 

2012. január 17-én 11.999.509,60 euró 

összegû tôkeemelésrôl döntött, az OTP 

Bank által nyújtott alárendelt kölcsöntôke 

részvénnyé konvertálásával. A Társaság 

jegyezett tôkéje a bejegyzést követôen 

118.875.878,0419 euró.

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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2  A táblázathoz tartozó lábjegyzetek a vezetôi elemzés „kiegészítô adatok” fejezetében olvashatóak. 

2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft %/%-pont

Konszolidált adózott eredmény 118.126 83.800 –29
 Korrekciós tételek (összesen) –43.984 –77.605 76
  Osztalék és nettó végleges pénzeszköz átadás/átvétel (csoporton kívül) 488 663 36
  leányvállalatokkal kapcsolatban elszámolt goodwill értékvesztés (adózott) –15.001 –17.701 18
  Pénzügyi szervezetek különadója (társasági adó után) –29.471 –28.965 –2
  Deviza jelzáloghitelek rögzített árfolyamú végtörlesztésének hatása 
  (társasági adó után), számviteli eredmény, 2011. december 31. – becslés 0 –31.601  
  Becslés és elôzetes tény eltérése (Deviza jelzáloghitelek végtörlesztésének   
  eredménye) 2012. elsô negyedévi eredményt terheli majd  –1.985  
  Deviza jelzáloghitelek rögzített árfolyamú végtörlesztésének hatása 
  (társasági adó után), elôzetes tény  –33.587  
  ebbôl: Magyarországi deviza jelzáloghitelek végtörlesztésébôl adódó 
  veszteség (társasági adó elôtt)  –65.374  
  végtörlesztési veszteség társasági adó hatása  12.421  
  Bankadó visszatérítés végtörlesztés miatt (társasági adó után)  16.126  
  Devizahitelek végtörlesztéséhez a Magyar nemzeti Banktól vásárolt 
  deviza átértékelési eredménye (társasági adó után)  3.240  
 Konszolidált korrigált nettó eredmény korrekciós tételek hatása nélkül 162.110 161.405 0
 Bankok összesen egyedi tételek nélkül1 159.081 155.864 –2
  OTP CORe (Magyarország)2 146.920 114.056 –22
  Corporate Center (adózott)3 –6.709 –6.727 0
  OTP Bank Oroszország 20.545 41.042 100
  OTP Bank JsC (Ukrajna)4 8.928 5.091 –43
  Dsk Bank (Bulgária)5 18.190 12.744 –30
  OBR (korrigált) (Románia) –6.406 763 112
  OTP banka srbija (szerbia)6 –7.312 –6.283 –15
  OBH (Horvátország) 2.721 3.552 31
   OBH (korrigált) 2.721 112 –96
   OBH egyedi tételek (adózott)7 – 3.440 –
  OBs (szlovákia) –952 –409 –57
  CkB (Montenegró) –16.844 –4.525 –73
 leasing –6.337 1.890 130
  Merkantil Bank + Car (korrigált) (Magyarország)8 –4.123 2.206 154
 külföldi lízing (szlovákia, Horvátország, Bulgária, Románia)9 –2.214 –316 –86
 Alapkezelés eredménye 7.448 3.265 –56
  OTP Alapkezelô (Magyarország) 7.456 3.321 –55
  külföldi alapkezelôk (Ukrajna, Románia)10 –8 –56 600
 egyéb magyar leányvállalatok –994 –4.268 329
 egyéb külföldi leányvállalatok (szlovákia, egyesült királyság, Ciprus, Románia, Belize)11 –6 –305 4.983
 kiszûrések 2.919 1.520 –48

Magyar csoporttagok összesen 
(nyitott pozíció, osztalék és nettó végleges pénzeszközátadás nélkül)12 145.469 110.107 –24
külföldi csoporttagok összesen 
(osztalék és nettó végleges pénzeszközátadás nélkül)13 16.642 51.298 208
külföldi csoporttagok profit-hozzájárulása, % 10% 32% 22

k O n s z O l i D Á l T  e R e D M é n y l e v e z e T é s  F Ô B B 
l e Á n y v Á l l A l A T O n k é n T  ( i F R s ) 2
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Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft  %

konszolidált nettó eredmény 118.126 83.800 –29
 korrekciós tételek (összesen) –43.984 –77.605 76
  kapott osztalék és nettó végleges pénzeszköz átvétel/átadás (adózott) 488 663 36
  Goodwill értékcsökkenés (adózott) –15.001 –17.701 18
  Pénzügyi szervezetek különadója (társasági adó után) –29.471 –28.965 –2
  Deviza jelzáloghitelek rögzített árfolyamú végtörlesztésének hatása (társasági adó után), 
  számviteli eredmény, 2011. december 31. - becslés 0 –31.601  
  Becslés és elôzetes tény eltérése (Deviza jelzáloghitelek végtörlesztésének eredménye) 
  2012. elsô negyedévi eredményt terheli majd  –1.985  
  Deviza jelzáloghitelek rögzített árfolyamú végtörlesztésének hatása (társasági adó után), elôzetes tény  –33.587  
   ebbôl: Magyarországi deviza jelzáloghitelek végtörlesztésébôl adódó veszteség (társasági adó elôtt)  –65.374  
   végtörlesztési veszteség társasági adó hatása  12.421  
   Bankadó visszatérítés végtörlesztés miatt (társasági adó után)  16.126  
   Devizahitelek elôtörlesztéséhez a Magyar nemzeti Banktól vásárolt deviza átértékelési 
   eredménye (társasági adó után)  3.240  
 konszolidált korrigált nettó eredmény korrekciós tételek hatása nélkül 162.110 161.405 0
  Adózás elôtti eredmény 194.313 221.086 14
   Mûködési eredmény egyedi tételek nélkül 429.831 435.579 1
    Összes bevétel egyedi tételek nélkül 783.895 811.588 4
      nettó kamatbevétel egyedi tételek nélkül 601.622 630.891 5
      Díjak, jutalékok nettó eredménye 136.702 143.278 5
      egyéb nettó nem kamatjellegû bevételek (korr.) egyedi tételek nélkül 45.571 37.419 –18
      Deviza mûveletek nettó nyeresége (+)/vesztesége (–) 13.315 19.042 43
      értékpapírok nettó árfolyamnyeresége (korr.) egyedi tételek nélkül 14.829 3.418 –77
      nettó egyéb bevételek (korr.) egyedi tételek nélkül 17.426 14.958 –14
    egyéb adminisztratív ráfordítások –354.065 –376.012 6
     személyi jellegû ráfordítások –160.725 –169.098 5
     értékcsökkenés (korr.) –48.805 –49.453 1
     egyéb általános költségek (korr.) –144.535 –157.461 9
   kockázati költségek összesen (hitelezési és egyéb) –263.138 –234.037 –11
    értékvesztés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre (korr.) –263.252 –228.430 –13
    egyéb kockázati költség 113 –5.607 –4.962
   egyedi tételek összesen 27.621 19.546 –29
    Devizaswap-átértékelési eredmény (az OTP Core nettó kamateredményében könyvelve) 18.731 3.169 –83
    egyszeri devizaárfolyam-eredmény (az OTP Core devizaárfolyam eredményben) 8.889 3.926 –56
    Járulékos- és alárendelt kölcsöntôke visszavásárláson elért nyereség 
    (az OTP Core nettó egyéb bevételek (korr.) soron könyvelve) 0 2.580  
    Horvát államkötvények árfolyameredménye (az OBH-ban értékpapírok nettó 
    árfolyamnyeresége soron könyvelve) 0 4.300  
    sajátrészvénycsere ügylet átértékelési eredménye 
    (az OTP Core-ban értékpapírok nettó árfolyamnyeresége (korr.) soron könyvelve) 0 5.572  
   Társasági adó –32.203 –59.682 85

A z  O T P  C s O P O R T  k O n s z O l i D Á l T 
e R e D M é n y k i M U T A T Á s A 3 

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl

3  A konszolidált számviteli eredménykimutatáson végrehajtott korrekciók részletezése a vezetôi elemzés
„kiegészítô adatok” fejezetében található.

Teljesítménymutatók 2010 2011 %/%-pont
ROe (korrigált) 13,0% 11,8% –1,2
ROA (korrigált) 1,7% 1,6% –0,1
 Mûködési eredmény marzs egyedi tételek nélkül 4,40% 4,36% –0,04
  Teljes bevétel marzs egyedi tételek nélkül 8,03% 8,12% 0,09
   nettó kamatmarzs egyedi tételek nélkül 6,16% 6,31% 0,15
   nettó díj- és jutalékbevétel-marzs 1,40% 1,43% 0,03
   nettó egyéb nem kamat bevétel-marzs egyedi tételek nélkül 0,47% 0,37% –0,1
  egyéb adminisztratív ráfordítások/mérlegfôösszeg (korr.) 3,62% 3,76% 0,14
  kiadás/bevétel arány (korr.) egyedi tételek nélkül 45,2% 46,3% 1,1
 értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre/bruttó hitelállomány (korr.) 3,69% 2,95% –0,74
 kockázati költség (összesen)/mérlegfôösszeg (korr.) 2,69% 2,34% –0,35
 effektív adókulcs 16,6% 27,0% 10,4
nem kamatjellegû bevételek/összes bevétel egyedi tételek nélkül 23% 22% –1
ePs alap (HUF) (korrigálatlan nettó eredménybôl) 443 312 –30
ePs hígított (HUF) (korrigálatlan nettó eredménybôl) 437 312 –29
ePs alap (HUF) (korrigált nettó eredménybôl) 608 606 0
ePs hígított (HUF) (korrigált nettó eredménybôl) 601 606 1
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A Bankcsoport 2011-ben 161,4 milliárd forintos 

korrigált nettó eredményt ért el (bankadó, devizahi-

telek végtörlesztésének hatása, továbbá goodwill 

leírás nélkül), mely gyakorlatilag megegyezik az egy 

évvel korábbi korrigált profi ttal. A pénzügyi szerve-

zetek különadóját, a deviza jelzáloghitelek végtör-

lesztésének hatását, továbbá a goodwill leírást is 

tartalmazó számviteli eredmény 83,8 milliárd 

forint, ami 29%-kal alacsonyabb a bázisidôszaki 

értéknél. A számviteli profi t visszaesését gyakorla-

tilag teljes egészében a devizahitelek végtörlesz-

tésén 2011 során elszenvedett veszteség okozta,

a többi, a végtörlesztéstôl független korrekciós tétel 

– a bankadó és a goodwill leírás – nagyságrendileg 

a 2010-es szinten teljesült.

A Csoport éves adózás elôtti profi tja 14%-kal 221 

milliárd forintra nôtt. Az egyedi tételek nélküli 

mûködési eredmény (436 milliárd forint) 1%-kal 

felülmúlta a 2010-es értéket. A kockázati költségek 

11%-os csökkenésének pozitív hatása az egyedi 

tételek4 mérséklôdését jelentôsen meghaladta.

Az éves adóterhelés jelentôsen emelkedett 

(effektív adókulcs 2010: 17%, 2011: 27%). 

Részben az OTP Core effektív adóterhelése nôtt 

(16%-ról 26%-ra), ami jórészt két tényezô követ-

kezménye. egyrészt a kibocsátott átváltható 

kötvényhez (iCes) kapcsolódó swap ügylet5 

adópajzsa 2010-ben 4,2 milliárd forint adómegta-

karítást okozott, míg 2011 csak 0,7 milliárd 

forintot. Továbbá – szintén az OTP Core-nál –

a leányvállalati befektetések átértékelôdése által 

okozott adópajzs hatás 2011 során 4,7 milliárd 

forint többlet adóráfordítást eredményezett

2010-hez képest (a tétel részletesebb kifejtését 

lásd az OTP Core fejezetben). emellett az ukrán 

leánybanknál is több mint 9 milliárd forinttal nôtt 

az adóterhelés jórészt jogszabályi változásokhoz 

köthetôen (részletesebben lásd az OTP Bank 

Ukrajna fejezetben). Továbbá jelentôsen emelke-

dett a magas (23%) effektív adórátájú orosz 

leányvállalat adózás elôtti eredmény-hozzájáru-

lása, ezáltal pedig adófi zetése is (+5,7 milliárd 

forint többlet adóráfordítás év/év). 

elôzetes tények alapján a magyar deviza jelzáloghi-

telek végtörlesztésének teljes eredményhatása 

33,6 milliárd forintos veszteség, amibôl a számvi-

•	 	Stabil,	161	milliárd	forintos	korrigált	éves	profi	t,	az	adózás	elôtti	korrigált	eredmény	14%-kal	nôtt;	a	szám-

viteli eredmény 29%-os év/év visszaesését a deviza jelzáloghitelek végtörlesztési vesztesége okozta

•	 	Stabil	éves	mûködési	eredmény	(+1%);	bôvülô	kamat-	és	jutalékbevételek	(egyaránt	+5%	év/év)

•	 	2010-hez	képest	lassuló	konszolidált	portfólióromlás	(a	DPD90+	arány	13,7%-ról	16,6%-ra	nôtt),	a	

csökkenô éves kockázati költség is emelkedô céltartalék fedezettséget eredményezett (2011: 76,7%)

•	 	2012.	február	végéig	a	magyar	deviza	jelzáloghiteles	ügyfelek	19,7%-a	végtörlesztett,	a	végtörlesz-

téssel érintett állomány 217 milliárd forint, ami a deviza jelzáloghitel portfólió 19,9%-a

(2010. szeptember 30-i árfolyamon)

Átfogó eredménykimutatás 2010 2011 %-pont
nettó átfogó eredmény 135.936 131.768 –3
 Részvényesekre jutó nettó eredmény 117.930 83.147 –29
  konszolidált nettó eredmény 118.126 83.800 –29
  (–) nem-ellenôrzött részesedésre jutó eredmény 196 653 233
 egyéb nettó átfogó eredmény tételek összesen 18.006 48.621 170
  értékesíthetô értékpapírok saját tôkében elszámolt valós érték korrekciója –10.771 –22.732 111
  Cash-fl ow-fedezeti ügyletnek minôsített származékos pénzügyi instrumentumok 335 378 13
  külföldi tevékenységben lévô nettó befektetés fedezeti ügyletek –2.232 –7.993 258
  Átváltási különbözet 30.674 78.968 157

4  emlékeztetôül a 2010. évi eredményben elszámolt egyszeri tételek: 18,7 milliárd forint adózás elôtti profit keletkezett devizaswapok 
átértékelésén (2010 második és harmadik negyedév során a 2 éves futamidejû eUR/HUF bázisswap felárak 100 bázispontról 150 
bázispont közelébe emelkedtek, ami átértékelési nyereséget okozott), valamint 8,9 milliárd forint adózás elôtti devizaárfolyam ered-
mény az OTP Bank Ukrajna egyes devizahiteleire képzett céltartalék árfolyamkockázatának fedezése kapcsán. A Bank a forint-deviza 
swap-portfólió bázisswap felárakra vonatkozó érzékenységét 2010 második és harmadik negyedévben derivatív ügyletek segítségével 
mérsékelte, ennél fogva 2010 negyedik negyedévtôl a bázisswap felárváltozások ilyen nagyságrendû átértékelési eredményt már 
nem okoznak a kamateredményben.

5  A swap ügylet a kötvényt kibocsátó OPUs s.A. és az OTP Bank között áll fenn, és a kötvények fedezeteként tartott saját részvények 
osztalékát, valamint a kötvényekre a befektetôknek fizetendô kuponokat cseréli ki. erre alapvetôen azért van szükség, hogy az OPUs 
s.A. számára mindig rendelkezésre álljon a kuponfizetéshez szükséges anyagi fedezet. A swap ügylet a magyar számviteli szabályok 
(Mszsz) szerint átértékelôdik, iFRs szerint viszont nem – az átértékelôdés adóhatása azonban az iFRs eredménynek is része
(OTP Core és OTP Csoport szinten is). 2010 elsô kilenc hónap során az OTP részvények várható osztalékpályájának változása
csökkentette a swap ügylet értékét (csak Mszsz szerint), ezáltal adómegtakarítást okozott (Mszsz és iFRs szerint egyaránt).
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teli szabályok által meghatározott keretek között 

31,6 milliárd forintnyi került 2011-ben elszámo-

lásra. Utóbbi 2,0 milliárd forinttal tér el az elôzetes 

tény adattól, az eltérés a 2012. elsô negyedévi 

eredményben kerül majd elszámolásra.

A végtörlesztés teljes, 33,6 milliárd forintnyi negatív 

eredményhatása négy tételbôl áll. egyrészt a 

végtörlesztett hitelek könyv szerinti értékének és 

a végtörlesztéskor alkalmazott rögzített árfolyamon 

számított értékének a különbségébôl 65,4 milliárd 

forintnyi hitelezési veszteség keletkezett. ennek 

társasági adó hatása 12,4 milliárd forint adómeg-

takarítás volt. Továbbá a fedezeti céllal a végtör-

lesztésekhez a Magyar nemzeti Banktól vásárolt 

devizán adózás után 3,2 milliárd forintnyi átértéke-

lési eredmény keletkezett, valamint a végtörlesztés 

miatti 30%-os bankadó visszatérítés összege 

adózás után 16,1 milliárd forint lett.

A program 2012. február végi zárultával mintegy 

36 ezer szerzôdés esetében éltek az OTP Core 

és az OTP lakáslízing ügyfelei a végtörlesztés 

lehetôségével, ami a program kezdetekor fennálló 

184 ezer devizahitel szerzôdés 19,7%-a. A teljes 

végtörlesztéssel érintett hitelállomány elérte a 

217 milliárd forintot (2011. szeptember 30-i árfo-

lyamon), ami a végtörlesztés kezdetekor fennálló 

deviza-hitelállomány 19,9%-a. 

A várható végtörlesztésekhez szükséges deviza-

mennyiséget – összesen 739 millió eurót, azaz a 

2011. szeptember 30-án fennálló devizahitel-állo-

mány 19,9%-át – az OTP Bank három részletben, 

aktuális piaci árfolyamon megvásárolta a Magyar 

nemzeti Banktól. 

A szintén korrekciós tételként megjelenített 

összesen 17,7 milliárd forint összegû goodwill 

leírás három tétel hatását tartalmazza. A horvát 

leánybankkal kapcsolatban iFRs szerint nyilvántar-

tott 45,7 milliárd forintnyi goodwillbôl 27,6 milliárd 

forint került leírásra (eredménnyel szemben 21,6, 

tôkével szemben 5,9 milliárd forint), ezzel adó 

után 18,1 milliárd forint veszteséget okozva az iFRs 

eredmény-kimutatásban. Továbbá leírásra került a 

teljes még iFRs mérlegen lévô montenegrói 

bankkal kapcsolatos goodwill 2,9 milliárd forint 

összegben (eredménnyel szemben 2,3, tôkével 

szemben 0,6 milliárd forint), mely adó után 1,8 

milliárd veszteséget okozott. ezen felül a magyar 

számviteli szabályok szerint a szerb leánybankkal 

kapcsolatos goodwill is leírásra került, aminek 

azonban csak az adóhatása (2,2 milliárd forintnyi 

adómegtakarítás) érintette az iFRs eredményt. 

A korrigált adózás elôtti eredményt számos egyedi 

tétel is javította 2011 során, ezek közül négy tétel 

az OTP Core-nál, egy pedig a horvát leánybanknál 

keletkezett.

Az OTP Core-nál egyrészt saját kibocsátású aláren-

delt- és járulékos kölcsöntôkeelemek visszavásárlá-

sából 2,6 milliárd forint nyereség adódott. Továbbá 

a svájci frank-euró devizaswap portfólión 3,2 milliárd 

forint átértékelési eredmény keletkezett. szintén 

egyedi bevételt jelentett a Bank által nyitott egyéb 

devizapozíciókon a jelentôs volatilitás okozta 3,9 

milliárd forintos átértékelési nyereség. A MOl-OTP 

sajátrészvény-csereügylet kapcsán pedig 5,6 

milliárd forintos átértékelési eredmény merült fel. 

(A tételek részletesebb kifejtését lásd az OTP Core 

fejezetben.)

További egyedi tételt jelentett a horvát leánybank 

lejáró 20 éves államkötvényein keletkezett 4,3 

milliárd forint értékpapír árfolyamnyereség. A lejárat 

hatása a horvát bank, illetve az OTP Csoport saját 

tôkéjére közel semleges volt, mivel a kötvények 

horvát ipari árindexet követô átértékelôdése 

korábban közvetlenül a saját tôkével szemben 

történt, lejáratkor pedig az átértékelési nyereség 

egy összegben átkerült az eredménybe.

Az éves bevételeken belül a nettó kamateredmény 

5%-kal nôtt, a kamatmarzs javult (2011: 6,31%,     

+0,15%-pont év/év). éves szinten a marzs javulá-

sában jelentôs szerepe volt a betéti marzsok foko-

zatos növelésének: szerbia és szlovákia kivételével 

a Csoport minden betéti piacán csökkentette év/év 

a betétekre fizetett kamatokat a likviditási tartalékok 

növekedésével párhuzamosan. Az orosz kamat-

eredmény látványosan bôvült (+35 milliárd forint, 

+39% év/év), mely a fogyasztási hitelezés felfutá-

sának következménye. A nagy leányvállalatok közül 

a Dsk (Bulgária) és az OTP Core is növelte kamat-

eredményét (+7%, illetve +1% év/év), továbbá 

érdemben emelkedett a horvát kamatbevétel is 

(+10% év/év). A fenti tényezôk ellensúlyozták, 

hogy Ukrajnában, Montenegróban, szerbiában és 

a magyar autófinanszírozásban (Merkantil Csoport) 

részben az üzleti aktivitás visszaesése, valamint a 

nem fizetô ügyfelek arányának növekedése 

csökkenô nettó kamateredményhez vezetett 

(–18%, –22%, –43%, illetve –10% év/év).

A díjak, jutalékok nettó eredménye év/év 5%-kal, 

6,6 milliárd forinttal javult, amiben az orosz 

hozzájárulás növekedésének volt döntô szerepe 
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(+8,0 milliárd forint év/év), ahol a kártya- és 

betéti jutalékok nôttek leginkább (+75% és 

+38% év/év). kedvezôtlenül befolyásolta az éves 

jutalékdinamikát, hogy a magyar OTP Alapkezelô 

nettó jutalékai 4,5 milliárd forinttal csökkentek. 

ennek okai: törvényi változások következtében a 

vagyon- és alapkezelési díj maximuma csökkent: 

magán esetén 0,8%-ról 0,2%-ra, önkéntes 

pénztár esetében 0,8%-ról 0,7%-ra 2011. janu-

ártól. Továbbá 2011. júniusban az állam átvette 

a visszalépô magánnyugdíjpénztári tagok eszkö-

zeit, ezt követôen pedig a vagyonelemek közül 

a befektetési jegyek esetében megkezdte azok 

visszaváltását.

Az egyedi tételek nélküli 2011. évi egyéb nettó 

nem kamatjellegû eredmény év/év 18%-kal csök-

kent, aminek alapvetô oka, hogy a bázisidôszakban 

magyar állampapírokon 7,1 milliárd forint árfolyam-

nyereséget realizált a Csoport, míg 2011-ben nem 

képzôdött érdemi árfolyameredmény.

Az egyéb adminisztratív ráfordítások 6%-kal nôttek, 

ami nagyrészt az oroszországi növekedés követ-

kezménye, mely az egyetlen csoporttag volt, 

ahol jelentôsebb bôvülés történt. Az orosz bank 

esetében a dinamikát (+23%, +11,3 milliárd forint 

év/év) azonban indokolja egyfelôl az üzleti akti-

vitás számottevô bôvülése, emellett pedig 2011. 

januártól nôttek a dolgozók után fizetendô társa-

dalombiztosítási járulékok is. Ukrajnában, ahol az 

orosz bank után a legnagyobb volt a költségek 

növekedése (+7% év/év), a mûködés racionalizá-

lását célzó projektek tanácsadói díja, illetve ehhez 

kapcsolódó egyszeri személyi költségek kerültek 

kifizetésre, valamint az áruhitelezési üzletág kiépí-

tésének költségei is jelentkeztek. A költségek közel 

felét generáló OTP Core éves kiadásai mind-

össze 3%-kal nôttek, döntôen az egyéb álta-

lános költségek 10%-os év/év emelkedésére 

visszavezethetôen.

A konszolidált hitelportfólió minôségének romlása 

éves szinten lassult, ezzel együtt a kilencven napon 

túl késedelmes hitelek aránya csoportszinten 

13,7%-ról 16,6%-ra nôtt 2011 során. kedvezô 

fejlemény ugyanakkor, hogy 2011 negyedik 

negyedévben az utolsó 3 év legalacsonyabb prob-

lémás hitelállomány növekedése következett be 

(árfolyamszûrten). Az éves kockázati költségképzés 

csoportszinten 11%-kal csökkent (2011: 234 

milliárd forint, deviza jelzáloghitelek végtörlesztési 

vesztesége nélkül). A csoportszerte megfigyelhetô 

csökkenéssel szemben a kockázati költségek 

Bulgáriában, Horvátországban és Oroszországban 

nôttek. A bolgár banknál ezt elsôsorban a portfólió-

minôség további viszonylag erôs romlása, míg a 

horvát leányvállalatnál a problémás portfólió céltar-

talék fedezettségének közel megduplázása indo-

kolta (ezzel a fedezettség 57,5%-ra nôtt). Orosz-

országban pedig egyrészt a hitelezés jelentôs 

bôvülése, másrészt a problémás hitelkártya 

portfólió céltartalék-fedezettségének 2011 során 

történt megemelése okozta a kockázati költség 

növekedést.
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2011 során a fókusz a biztonságos 
likviditás szint megôrzésén…

Az OTP Csoport eszköz-forrás menedzsmentje 

továbbra is fontos prioritásként kezelte a Bankcso-

port likviditásának biztonságos szinten tartását. 

A Bank számára továbbra is hozzáférhetôek az ekB 

refinanszírozási forrásai, ezáltal a lejáró jelzálogle-

velek megújítási kockázata alacsony. A Bankcsoport 

likviditási tartalékainak magas szintje miatt nem volt 

szükség számottevô tôkepiaci forrásbevonásra. 

A teljes csoportszintû 2011. évi kibocsátás kb. 600 

millió eurónak megfelelô összeget tett ki: egyrészt 

az orosz leányvállalat áruhitelezési tevékenységéhez 

szükséges rubel forrást részben kötvénykibocsátá-

sokon keresztül teremtette elô (2011 folyamán 3 

részletben mintegy 280 millió eurónak megfelelô 

kibocsátás), másrészt 2011. május 19-én az OTP 

Bank (Magyarország) 300 millió euró összegû, 

2 év lejáratú szindikált hitelt vett fel alapvetôen a 

tôkepiaci jelenlétét erôsítendô. 

A Bankcsoport likviditási tartaléka, a 2011 során telje-

sített adósság-lejáratok (összesen 500 millió euró 

szenior kötvény májusban; 750 millió euró jelzálog-

levél júliusban) ellenére, tartósan a biztonságos szint 

fölött maradt. A rendelkezésre álló teljes likviditási 

tartalék nagysága 2012. február 22-én elérte a 4,5 

milliárd eurónak megfelelô összeget, ami lényegesen 

több mint az 1 éven belül lejáró adósságok állo-

mánya, illetve az esetleges likviditási sokkok kivédésé -

 hez szükséges – nagyságrendileg 2,8 milliárd eurós – 

tartalék-szükséglet. A Csoport devizahitelezéshez 

szükséges svájci frank és dollár finanszírozási igénye 

az üzleti mûködés során termelôdô devizalikviditás 

miatt folyamatosan csökken, ezt a folyamatot 

ráadásul felgyorsította a magyar devizahitelek kedvez-

ményes végtörlesztése. A szükséges devizameny-

nyiség – elsôsorban éven túli swapokon keresztül 

történô – elôteremtése nem okozott problémát.

… és a kamatkockázati kitettség 
alacsony szinten tartásán volt

A Bankcsoport kamatkockázati kitettségét alapvetôen 

az OTP Bank nyrt. és az OTP Jelzálogbank zrt. pozí-

ciói határozták meg. Az OTP Bank mérlegében lévô, 

a hozamváltozásokra csak mérsékelten reagáló 

forintforrások miatt az üzleti mûködésbôl adódóan a 

Banknak kamatkockázati kitettsége van. ezen kitettség 

mérséklését, bezárását stratégiai kérdésként kezeli a 

Bank és hosszú lejáratú fix kamatozású állampapírok 

vásárlásával ellensúlyozza a hozamcsökkenés nettó 

kamatbevételre gyakorolt negatív hatását. 

A Bank zárt kamatláb-kockázati pozíciót tart euróból 

és svájci frankból, ezért az elmúlt idôszak piaci 

hozamváltozásai nem okoztak jelentôs ingadozá-

sokat a deviza kamateredményben.

Az OTP Csoport piaci kockázati 
kitettsége

2011. december végén a kereskedési könyvi pozí-

ciók, a partner-, valamint devizakockázat konszolidált 

tôkekövetelménye 55,0 milliárd forint volt, ami 

nagyrészt a devizakockázat tôkekövetelményének 

(39,9 milliárd forint) volt köszönhetô. 

Az OTP Csoport a nemzetközi deviza- és derivatív 

piac aktív szereplôje. A csoporttagok devizapozíció-

inak kitettsége egyedi és globális nettó nyitott pozí-

ciós- (napvégi [overnight] és napközbeni [intraday]), 

valamint veszteség limitekkel kerülnek behatárolásra. 

A külföldi csoporttagok nyitott pozíciója mind a 

mérlegfôösszeghez, mind a szavatoló tôkéhez 

képest elenyészô volt, ezért a Csoportszintû deviza-

kitettség az OTP Banknál koncentrálódott. 

A devizakitettség döntô része két ellentétes irányú 

kockázat fedezetére kötött pozícióból állt. A bank a 

korábbi évek gyakorlatának megfelelôen a fô külföldi 

leánybankok prognosztizált 2 éves 310 millió euró 

nagyságú eredményéhez kötôdô árfolyamkockázatot 

a Bank ellenirányú, a jelzett eredménnyel gyakorla-

tilag megegyezô nagyságú rövid euró pozícióval 

fedezte. A csoporttagok eredményének kockázata 

mellett a 2011. negyedik negyedévben átmenetileg 

megjelent a magyar deviza jelzáloghitelek végtör-

lesztésének hitelezési veszteségéhez kapcsolódó 

árfolyamkockázat is. A Bank 2011 végén 389 millió 

eurónyi pozíciót tartott ezen veszteségek forint 

specifikus kockázatainak ellentételezésére. Az eurót 

a Magyar nemzeti Banktól vásárolta piaci árfolya-

 mon. A Bank ezen pozíciót 2012. február 29-ig 

a végtörlesztéssel párhuzamosan lezárta.

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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A z  O T P  C s O P O R T  k O n s z O l i D Á l T  P é n z Ü G y i 
H e l y z e T  k i M U T A T Á s A

Fôbb mérlegtételek 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft  %

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 9.780.946 10.200.527 4
Pénztárak, betétszámlák, elszámolások a nemzeti Bankokkal 513.038 595.986 16
Bankközi kihelyezések, követelések a kihelyezési veszteségekre 
elszámolt élrtékvesztés levonása után 511.244 422.777 –17
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 233.667 241.282 3
értékesíthetô értékpapírok 1.008.097 1.125.855 12
Hitelek, a hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után 6.741.059 7.047.179 5
Hitelek, a hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztés levonása után 
(árfolyamszûrt)

7.409.710 7.047.179 –5

 Ügyfélhitelek (bruttó) 7.502.331 8.108.631 8
 Ügyfélhitelek (bruttó, árfolyamszûrt) 8.251.623 8.108.631 –2
  ebbôl: Retail hitelek 5.239.792 5.264.414 0
   Jelzáloghitelek 3.293.461 3.129.678 –5
   Fogyasztási hitelek 1.448.025 1.664.919 15
   Mikro- és kisvállalkozói hitelek 498.306 469.817 –6
  Corporate hitelek 2.517.663 2.416.702 –4
   közép- és nagyvállalati hitelek 2.131.242 2.064.470 –3
   Önkormányzati hitelek 386.423 352.232 –9
  Gépjármû-finanszírozás 433.632 364.650 –16
  váltók és hitelekkel kapcsolatos kamatkövetelések 60.535 62.865 4
 Hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztés –761.272 –1.061.452 39
 Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –841.913 –1.061.452 26
Részvények és részesedések 11.554 10.342 –10
lejáratig tartandó értékpapírok 172.302 124.887 –28
Tárgyi eszközök és immateriális javak (nettó) 480.828 491.666 2
 ebbôl: Goodwill (nettó) 209.320 198.896 –5
 Tárgyi eszközök és egyéb immateriális javak (nettó) 271.508 292.770 8
egyéb eszközök 109.157 140.553 29

FORRÁSOK ÖSSZESEN 9.780.946 10.200.527 4
Bankokkal, Magyar Állammal, nemzeti Bankokkal és egyéb bankokkal 
szembeni kötelezettségek 681.949 646.968 –5
Ügyfelek betétei 5.821.489 6.398.853 10
Ügyfelek betétei (árfolyamszûrt) 6.310.310 6.398.853 1
 ebbôl: Retail betétek 4.641.918 4.800.233 3
  lakossági betétek 4.176.991 4.216.053 1
  Mikro- és kisvállalkozói betétek 464.926 584.180 26
 Corporate betétek 1.639.557 1.564.216 –5
  közép- és nagyvállalati betétek 1.398.319 1.308.383 –6
  Önkormányzati betétek 241.197 255.833 6

 Ügyfélbetétekkel kapcsolatos kamatkötelezettségek 28.836 34.403 19
kibocsátott értékpapírok 1.035.153 812.863 –21
 ebbôl: Retail kötvények 283.646 344.510 21
egyéb kötelezettségek 642.796 607.086 –6
Alárendelt kölcsöntôke 290.630 316.447 9
saját tôke 1.308.929 1.418.310 8
Mutatószámok 2010 2011 % / % - p o n t
Hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 130% 126% – 4

nettó hitel/(betét+retail kötvény) mutató (árfolyamszûrt) 112% 104% –8
90 napon túl késedelmes hitelek állománya 1.022.944 1.335.917 31
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 13,7% 16,6% 2,9
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége* 74,4% 76,7% 2,3

* Deviza jelzáloghitelek végtörlesztése kapcsán képzett céltartalék állomány nélkül.
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Konszolidált tôkemegfelelés – Bázel2 2010 2011 % / % - p o n t
Tôkemegfelelési mutató (konszolidált, iFRs) 17,5% 17,2% – 0 , 3
Tier1 ráta 14,0% 13,3% –0,7
Core Tier1 ráta 12,5% 12,0% –0,5
Tôkeáttétel (Mérlegfôösszeg/saját tôke) 7.5x 7.2x  
szavatoló tôke (konszolidált) 1.304.476 1.433.100 10
 ebbôl elsôdleges (Tier1) tôke 1.046.308 1.106.006 6
  ebbôl Alapvetô elsôdleges tôke 933.496 997.713 7
  Hibrid elsôdleges tôke 112.812 108.293 –4
 Másodlagos (Tier2) tôke 258.632 327.471 27
 Befektetések miatti levonások –464 –377 –19
korrigált mérlegfôösszeg (hitelezési, piaci és mûködési kockázatokat 
figyelembe vevô) 7.464.481 8.334.351 12
 ebbôl korrigált mérlegfôösszeg (hitelezési kockázat) 6.010.646 6.433.699 7
 korrigált mérlegfôösszeg (piaci és mûködési kockázat) 1.453.835 1.900.652 31
Konszolidált tôkemegfelelés - Bázel3 szerkezetben 2010 2011 % / % - p o n t
Tôkemegfelelési mutató (konszolidált, iFRs) 17,5% 17,2% – 0 , 3

Tier1 ráta 13,7% 13,6% –0,1
Common equity Tier 1 ('CeT1') ráta 12,1% 12,3% 0,2
szavatoló tôke (konszolidált) 1.304.476 1.433.100 10
 ebbôl elsôdleges (Tier1) tôke 1.019.822 1.134.970 11
  ebbôl Common equity Tier1 tôke 907.010 1.026.677 13
  Hibrid elsôdleges tôke 112.812 108.293 –4
 Másodlagos (Tier2) tôke 285.118 298.507 5
 Befektetések miatti levonások –464 –377 –19
korrigált mérlegfôösszeg –464 –377 –19
(hitelezési, piaci és mûködési kockázatokat figyelembe vevô) 7.464.481 8.334.351 12
 ebbôl korrigált mérlegfôösszeg (hitelezési kockázat) 6.010.646 6.433.699 7
 korrigált mérlegfôösszeg (piaci és mûködési kockázat) 1.453.835 1.900.652 31
Záró devizaárfolyamok alakulása (forintban) 2010 2011 %
HUF/eUR 279 311 1 1

HUF/CHF 223 256 15
HUF/UsD 209 241 15
HUF/JPy 2,57 3,11 21

•	 	Számottevô	hitelállomány	növekedés	továbbra	is	csak	a	fogyasztási	hitelezésben	tapasztalható

– fôként az orosz, de egyre inkább az ukrán hozzájárulásnak köszönhetôen is

•	 	Összesen	217	milliárd	forintnyi	deviza	jelzáloghitel	állományt	–	a	program	kezdetekor	fennálló	

portfólió 19,9%-át – végtörlesztettek a magyar ügyfelek (2011. szeptember végi árfolyamon).

A teljes állományi hatást azonban csak a 2012 elsô negyedévi mérleg fogja tükrözni.

A 2011 végéig lezárt tranzakciók 110 milliárd forintos állományt érintettek.

•	 	A	jelzáloghitelezésben	növekedés	továbbra	is	a	szlovák,	román	és	bolgár	bankoknál	van

(év/év +14%, +8%, illetve +2%)

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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Módszertani megjegyzések:

Az orosz és a montenegrói leányvállalatoknál 

2011 során 56, illetve 20 milliárd forintnyi 

kisvállalati betét lett átsorolva a nagyvállalati 

betétekbôl a mikro- és kisvállalati betétek közé, 

Oroszországban ezen felül 17 milliárd forintnyi 

önkormányzati betét került nagyvállalatiból 

önkormányzati kategóriába. Ezen tételek 

jelentôsen befolyásolták az említett termékkate-

góriák konszolidált, illetve leányvállalati szintû 

változását.

A konszolidált hitelállomány árfolyamszûrten 

2%-kal csökkent év/év. A magyar jelzáloghitelek 

végtörlesztésébôl fakadó negatív állományi 

hatást, illetve a corporate- és a gépjármû hitelek 

állománycsökkenését az orosz és az egyre 

élénkülô ukrán fogyasztási hitelezés nem volt 

képes ellensúlyozni. 

Az egyetlen igazán dinamikusan növekvô 

portfólió szegmens továbbra is a fogyasztási hite-

leké. A növekedés motorja egyfelôl továbbra is az 

orosz fogyasztási hitelezés (+61% év/év), de az 

ukrán teljesítmény is egyre számottevôbb (2011 

végi záróállomány: 12 milliárd forint, +8 milliárd 

forint év/év). Ukrajnában a hálózat rendkívül 

dinamikus építése zajlott 2011-ben: december 

végére kb. 1.700 ügynökön keresztül folyt az 

értékesítés, folyamatos az ügynökhálózat, illetve 

a kiskereskedelmi partnerhálózat bôvítése. ezen 

felül a keresztértékesítési lehetôségek kihaszná-

lása érdekében a Bank új hitelkártya termékkel 

is megjelent a piacon az év végén.

A Csoport szempontjából meghatározó Magyar-

országon a gyenge hitelkereslet, valamint a 

jelzáloghitelek végtörlesztése a lakossági állomá-

nyok jelentôs csökkenését eredményezte a 

jelzáloghiteleknél (–8% év/év) és a fogyasztási 

hiteleknél egyaránt (–4% év/év). A magyar 

deviza jelzáloghitel végtörlesztések hatása a 

bruttó hitelállományra 2011. során kb. 110 

milliárd forint volt. ez azonban csak a 2011. 

december 31-ig pénzügyileg lezárt tranzakciók 

hatását tükrözi (2011. szeptember végi árfo-

lyamon számolva). A program zárultával 

– 2012. február 28-i állapot szerint – 217 

milliárd forint lett a végtörlesztéssel érintett 

összes devizahitel állomány (szintén 2011. 

szeptember végi árfolyamon). A teljes bruttó 

állományi hatást azonban csak a Csoport 2012. 

március 31-i mérlege fogja tükrözni. A deviza-

hitel állományok csökkenésének negatív hatását 

némileg enyhíti, hogy az OTP Core 2012. 

február 28-ig 64 milliárd forint összegben folyó-

sított forint jelzáloghiteleket saját, illetve más 

banki ügyfelek végtörlesztéséhez (2011 

negyedik negyedév: 17, 2012. február 28-ig: 

47 milliárd forint). ebbôl a saját hitel kiváltá-

sokhoz folyósított összeg 41 milliárd forint volt 

(2011 negyedik negyedév: 13, 2012. február 

28-ig: 28 milliárd forint).

A lakossági jelzáloghitelezésben a szlovák, 

a román és bolgár piacokon sikerült számottevô 

állománynövekedést elérni 2011 folyamán 

(év/év +14%, +8%, illetve +2%). 

Az árfolyamkorrigált betétállomány éves szinten 

1%-kal nôtt. A kibocsátott értékpapírok állománya 

év/év 21%-kal csökkent. Az állománycsökkenést 

egyrészt szenior kötvénylejárat okozta: 2011. 

május 16-án 500 millió euró névértékû kötvénye 

járt le az OTP Bank Magyarországnak. Továbbá 

egy nagyobb, 750 millió euró névértékû jelzá-

loglevél került visszafizetésre az OTP Jelzálog-

bank által 2011. július 11-én. A lejáratok okozta 

állománycsökkenést tompította a magyar retail 

kötvények év/év 61 milliárd forintos állomány-

növekedése, az orosz leánybank kötvénykibocsá-

tásai (2011. márciusban 2,5 milliárd, júliusban 

5 milliárd, majd novemberben újabb 4 milliárd 

rubel névértékben – összesen mintegy 85,1 

milliárd forintnyi állomány). Az alárendelt- és 

járulékos kölcsöntôke állomány árfolyamszûrten 

enyhén csökkent a 2011. júniustól végrehajtott 

visszavásárlások következményeként, a forintban 

tapasztalt növekedés csak átértékelôdés követ   -

kezménye. A lejárat nélküli járulékos kölcsöntôke 

kötvénybôl (Upper Tier2 Capital) 2011 folyamán 

22,4 millió eurónyi visszavásárlás történt, míg a 

2015. március 4-én lejáró alárendelt kölcsöntôke 

kötvénybôl (lower Tier2 Capital) 5,1 millió 

eurónyi került visszavásárlásra.

A Csoport a válság kezdete óta jelentôs likvidi-

tási tartalékot halmozott fel: a teljes bruttó likvi-

ditási tartalék a 2012. február 22-én 4,5 milliárd 

eurónak megfelelô összeg volt.6 ez a tartalék 

bôséges fedezetet nyújt a Csoport összes külsô 

devizaadósságának visszafizetésére. A Csoport 

6  A Csoport likviditási tartalékának részét képezô eszközök a következôk: Magyar nemzeti Banki kötvények, államkötvények, 1 hónapos 
lejáraton számított likvid eszköz többlet, illetve repóképes jelzáloglevél- és önkormányzati kötvény állományok.
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likviditási tartaléka a teljes külsô devizaadósság 

visszafizetését feltételezve is megközelítené 

a 2,8 milliárd eurónak megfelelô összeget 

(a deviza jelzáloglevél lejáratokkal együtt 2,5 

milliárd eurónak megfelelô összeget). ez a szint 

lényegesen magasabb, mint ami esetleges likvidi-

tási sokkok kivédéséhez szükséges volna. 

A tartalék forrása egyrészt a válság kezdete óta 

folyamatos betétállomány bôvülés, másrészt 

a magyar és az ukrán lakossági devizahitelezés 

leállítását követôen a fennálló hitelportfóliók 

törlesztésébôl fakadó Csoporton belüli devizalik-

viditás termelôdés. Mindez lehetôvé tette, 

hogy a Csoport a válság kezdete óta jelentkezô 

tôkepiaci lejáratait (2009-ben összesen 1,5 

milliárd eurónyi, 2010-ben 2,3 milliárd eurónyi, 

2011-ben pedig 1,4 milliárd eurónyi lejárat 

kötvények, jelzáloglevelek és szindikált hitelek 

formájában) minimális új kibocsátással, döntôen 

saját erôforrásból tudta finanszírozni. A 2010-

beli kibocsátás összesen 420 millió eurónak 

megfelelô összeg volt (amibôl 170 millió eurónyi 

kötvény, 250 millió eurónyi szindikált hitel), 

a 2011. évi kibocsátás pedig kb. 600 millió 

eurónak megfelelô összeget tett ki; egyrészt a 

már említett orosz szenior kötvények formá-

jában, másrészt 2011. május 19-én az OTP Bank 

(Magyarország) 300 millió euró összegû, 2 év 

lejáratú szindikált hitelt vett fel. ezen felül mini-

mális – mintegy 19 millió eurónyi – nettó kibo-

csátást jelentett az OTP Jelzálogbank már említett 

két euró jelzáloglevele, melyekbôl az OTP Bank 

által lejegyzett részt központi banki repó tranzak-

cióknál használja fel a Csoport.

k O n s z O l i D Á l T  T Ô k e M e G F e l e l é s i 
M U T A T Ó  ( B A s e l  i i  A l A P Ú )

A Bankcsoport szavatoló tôkéje 2011. december 

végén 1.433 milliárd forint volt, a hitelezési, 

piaci és mûködési kockázatokat is figyelembe 

vevô korrigált mérlegfôösszeg pedig 8.334 

milliárd forint. A tôkemegfelelési mutató értéke 

17,2% volt, ezen belül az alapvetô tôke (Tier1) 

goodwillel és immateriális javakkal csökkentett 

nagysága 13,3%, a hibrid instrumentumokat 

– azaz az OTP Bank átváltható kötvényét – 

nélkülözô Core Tier1 ráta pedig 12,0% volt. 

A Core Tier1 ráta csökkenése (év/év 

–0,5%-pont) árfolyamhatás következménye: 

az év végi forintleértékelôdés jelentôsen növelte 

a kockázattal súlyozott mérlegfôösszeget.

Az európai Bankhatóság (eBA) által 2011. július 

15-én publikált második európai stressz-teszt 

eredménye alapján az OTP Bank továbbra is 

európa egyik legstabilabb pénzintézete. A 2010. 

évi második helyezést követôen 2011-ben a 

pesszimista forgatókönyv esetén kalkulált 

13,6%-os Core Tier1 mutatója a harmadik 

legmagasabb az európai bankok között. Továbbá 

a szintén az eBA által lefolytatott tôkepozíció-

vizsgálat 2011. december 8-án publikált ered-

ménye alapján az OTP Bank nyrt. teljesíti a 

9%-os elsôdleges alapvetô tôkemutatót. 

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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A z  O T P  B A n k  M A G y A R O R s z Á G i 
A l A P T e v é k e n y s é G e  ( O T P  C O R e ) 7

Az OTP Core szegmentált eredménykimutatása:

Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft  %

OTP CORe nettó eredmény bankadó, osztalék és nettó végleges pénzeszköz nélkül 146.921 114.056 –22
 OTP CORe adózás elôtti eredmény 174.048 154.738 –11
  Mûködési eredmény egyedi tételek nélkül 254.222 235.000 –8
   Összes bevétel egyedi tételek nélkül 432.796 419.401 –3
    nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 324.777 327.081 1
    Díjak, jutalékok nettó eredménye 84.807 84.687 0
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel egyedi tételek nélkül 23.212 7.633 –67
   egyéb adminisztratív ráfordítások –178.574 –184.401 3
  kockázati költségek –107.795 –95.508 –11
    értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –108.507 –99.209 –9
    egyéb kockázati költség 712 3.701 420
  egyedi tételek összesen 27.621 15.246 – 4 5
   Devizaswap-átértékelési eredmény (nettó kamateredményben könyvelve) 18.731 3.169 –83
   egyszeri devizaárfolyam-eredmény (az egyéb nettó nem kamatjellegû 
   bevételben könyvelve)

8.889 3.926 –56

   Járulékos- és alárendelt kölcsöntôke visszavásárláson elért nyereség 
   (az egyéb nettó nem kamatjellegû bevételben könyvelve)

0 2.580  

   sajátrészvénycsere ügylet átértékelési eredménye 
   (az egyéb nettó nem kamatjellegû bevételben könyvelve)

0 5.572  

 Társasági adó –27.127 –40.682 50
Bevételek üzletági bontása 2010 2011 %
ReTAil    
 Összes bevétel 323.137 320.228 –1
  nettó kamateredmény 243.875 242.576 –1
  Díjak, jutalékok nettó eredménye 74.827 73.427 –2
  egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 4.435 4.225 –5
CORPORATe    
 Összes bevétel 40.363 37.466 –7
  nettó kamateredmény 26.693 25.794 –3
  Díjak, jutalékok nettó eredménye 12.374 10.437 –16
  egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 1.296 1.235 –5
Treasury AlM    
 Összes bevétel egyedi tételek nélkül 72.044 58.984 –18
  nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 54.208 58.710 8
  Díjak, jutalékok nettó eredménye 1.438 714 –50
  egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel egyedi tételek és céltartalék 
  átértékelôdés hatása nélkül 16.397 –440 –103
Teljesítménymutatók (%) 2010 2011 % - p o n t
ROe 13,8% 9,5% –4,3
ROA 2,3% 1,7% –0,6
 Mûködési eredmény marzs egyedi tételek nélkül 3,9% 3,6% –0,3
  Teljes bevétel marzs egyedi tételek nélkül 6,64% 6,43% –0,21
   nettó kamatmarzs egyedi tételek nélkül 4,98% 5,01% 0,03
   nettó díj-, jutalékbevétel marzs 1,3% 1,3% 0,0
   nettó egyéb nem kamatbevétel marzs egyedi tételek nélkül 0,4% 0,1% –0,3
  egyéb adminisztratív ráfordítások/mérlegfôösszeg ráta 2,7% 2,8% 0,1
  kiadás/bevétel arány egyedi tételek nélkül 41,3% 44,0% 2,7
 értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre/átlagos hitelállomány 3,19% 2,77% –0,42
 effektív adókulcs 15,6% 26,3% 10,7

7  Az OTP Core az OTP Csoport magyarországi alap üzleti tevékenységének eredményét mérô gazdasági egység, melynek pénzügyi 
kimutatásai az OTP Csoport magyarországi banki alaptevékenységét végzô vállalkozások (OTP Bank nyrt., OTP Jelzálogbank zrt., 
OTP lakástakarék zrt., OTP Faktoring zrt., OTP Financing netherlands ltd, OTP Holding ltd.) konszolidált iFRs szerinti pénz ügyi 
kimutatásaiból számolódnak. Az elôbbi cégek konszolidált beszámolójából elkülönítésre kerül a Corporate Center. Utóbbi 
egy virtuális gazdasági egység, mely az OTP Csoporton belüli leányvállalatok részére nyújt tôkepiaci szolgáltatásokat, jellemzôen 
tôke-, illetve hitelági finanszírozás formájában.
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Eredményalakulás

Az OTP Core bankadó, devizahitelek végtörlesztése 

és goodwill értékvesztések hatása nélkül 114 

milliárd forintos profi tot ért el 2011. során, ami 

22%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbi ered-

ménynél. A csökkenés egyrészt annak a következ-

ménye, hogy az egyedinek tekinthetô bevételek8 

jelentôsen mérséklôdtek év/év, másrészt a társasági 

adóráfordítás 50%-kal nôtt (az effektív adóterhelés 

16%-ról 26%-ra emelkedett). Az adóterhelés év/év 

növekedését döntôen 2 tényezô okozta: egyrészt a 

kibocsátott átváltható kötvényhez (iCes) kapcsolódó 

swap9 ügylet adópajzsa 2010-ben 4,2 milliárd forint 

adómegtakarítást okozott, míg 2011 során mind-

össze 0,7 milliárdot (+3,5 milliárd forint adóráfor-

dítás év/év). Másrészt: az OTP Bank leányvállalati 

befektetései átértékelôdése által okozott adópajzs 

hatás 2011 során 4,7 milliárd forint többlet adórá-

fordítást eredményezett 2010-hez képest10 (leány-

vállalati befektetések adóhatása milliárd forintban: 

2010: 3,7, 2011: 8,4, mindkét esetben adóráfordí-

tást növelô tétel). Amennyiben a forint záróárfo-

lyama 2012. elsô negyedév során a leányvállalati 

devizákkal szemben erôsödik, úgy várható, hogy a 

leányvállalati befektetések adópajzs hatása 2012 

elsô negyedévben jelentôsen csökkenti majd az 

OTP Core iFRs szerinti adóját: 2012 elsô két hónap-

jában az adópajzs hatása 5,5 milliárd forint adómeg-

takarítás volt.

Az egyedi tételek nélküli mûködési eredmény 

8%-kal csökkent – a bevételek 3%-os visszaesése 

és a költségek 3%-os növekedése eredôjeként.

A bevételek csökkenését elsôsorban az egyéb 

nem kamateredményként könyvelt értékpapír-árfo-

lyameredmény visszaesése okozta: 2010-ben 7,1 

milliárd forint értékpapír árfolyamnyereség keletke-

zett a magyar államkötvény portfólión, míg 2011 

során az ilyen típusú eredmény elhanyagolható volt. 

Az egyéb adminisztratív ráfordítások év/év 3%-os 

növekedése pedig elsôsorban az egyéb általános 

költségek emelkedéséhez köthetô: részben növekvô 

tanácsadói-, illetve betétbiztosítási díjak, illetve 

egyszeri jellegû osztalékadó miatt. éves szinten 

a kockázati költségek a portfólió-minôség romlás 

lassulása mellett 11%-kal csökkentek.

A 2011 során összesen 15,2 milliárd forint 

összegben elkönyvelt egyedi bevételek az alábbi 

tételekbôl adódtak. egyrészt saját kibocsátású aláren-

delt- és járulékos kölcsöntôkeelemek visszavásárlá-

sából11 2,6 milliárd forint nyereség adódott. Továbbá 

a svájci frank-euró devizaswap portfólión 3,2 milliárd 

  8  A 2010. évi eredményben összesen elszámolt 27,6 milliárd forintnyi adózás elôtti egyszeri bevétel a következô tételekbôl származott. 18,7 
milliárd forint adózás elôtti profi t keletkezett devizaswapok átértékelésén (2010. második és harmadik negyedév során a 2 éves futamidejû 
eUR/HUF bázisswap felárak 100 bázispontról 150 bázispont közelébe emelkedtek, ami átértékelési nyereséget okozott), valamint 8,9 milliárd 
forint adózás elôtti devizaárfolyam eredmény az OTP Bank Ukrajna egyes devizahiteleire képzett céltartalék árfolyamkockázatának fedezése 
kapcsán. A Bank a forint-deviza swap-portfólió bázisswap felárakra vonatkozó érzékenységét 2010 második és harmadik negyedévben de-
rivatív ügyletek segítségével mérsékelte, ennélfogva 2010 negyedik negyedévtôl a bázisswap felár változások ilyen nagyságrendû átértékelési 
eredményt már nem okoznak a kamateredményben.

  9  A swap ügylet a kötvényt kibocsátó OPUs s.A. és az OTP Bank között áll fenn, és a kötvények fedezeteként tartott saját részvények osztalékát, 
valamint a kötvényekre a befektetôknek fi zetendô kamat kuponokat cseréli ki. A swap ügylet a magyar számviteli szabályok (Mszsz) szerint 
átértékelôdik, iFRs szerint viszont nem – az átértékelôdés adóhatása azonban az iFRs eredménynek is része (OTP Core és OTP Csoport 
szinten is). 2010-ben az OTP részvények várható osztalékpályájának változása csökkentette a swap ügylet értékét (csak Mszsz szerint), ezáltal 
jelentôs adómegtakarítást okozott (Mszsz és iFRs szerint egyaránt).

10  emlékeztetôül: a forint árfolyamgyengülése következtében a leányvállalati befektetéseken elért 2010-ben 19 milliárd forintos, 2011-ben
44 milliárd forint nyereség csak az Mszsz eredményben jelenik meg, iFRs szerint nem. ezzel szemben az adóhatás – 2010-ben 3,7 milliárd, 
2011-ben 8,4 milliárd forint többlet adóráfordítás- mind Mszsz, mind iFRs szerint jelentkezik. 

11  A lejárat nélküli járulékos kölcsöntôke kötvénybôl 2011 második, harmadik, illetve negyedik negyedévben 5,0, 12,0, illetve 5,4 millió eurónyi 
lett visszavásárolva (az eredeti teljes sorozatnagyság: 500 millió euró, a visszavásárlások után fennmaradó kinnlevô sorozat: kb. 325 millió 
euró). Továbbá a 2015. március 4-én lejáró alárendelt kölcsöntôke kötvénybôl 2011 harmadik és negyedik negyedév során 3,2, valamint 
további 1,9 millió eurónyi került visszavásárlásra (az eredeti teljes sorozatnagyság: 125 millió euró, a fennmaradó kinnlevô: 120 millió euró).

•	 	22%-kal	csökkenô	éves	nettó	eredmény	jórészt	a	2010-ben	elkönyvelt	egyedi	tételek	jelentôs	

bázishatása, valamint év/év növekvô társasági adóteher miatt

•	 	Stabil	éves	nettó	kamat-	és	jutalékeredmény,	a	mûködési	eredmény	év/év	8%-os	csökkenését

a 3%-kal emelkedô egyéb adminisztratív ráfordítások és a visszaesô értékpapír árfolyameredmény 

indokolja 

•	 	Lassuló	hitelportfólió	romlás,	a	legerôsebben	romló	szegmens	a	jelzáloghiteleké	

•	 	2011.	negyedik	negyedévben	gyorsuló	hitelállomány	csökkenés	(–4%	negyedév/negyedév,

-7% év/év) a deviza jelzáloghitelek elôtörlesztése, illetve a megyei önkormányzatok adósságának 

állam általi átvállalása következtében

•	 	Stabil	betétállomány	negyedév/negyedév	és	év/év	egyaránt

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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osztalék után is keletkezett 2011 folyamán 0,6 

milliárd forintnyi dologi költségként elkönyvelt adófi-

zetési kötelezettség. A személyi költségek (2011. 

évi összegük: 76,6 milliárd forint) és az értékcsök-

kenés (2011: 24,1 milliárd forint) egyaránt 2%-kal 

csökkentek év/év. A személyi kiadások 

mérséklôdésének elsôsorban technikai jellegû oka 

volt. Az európai uniós szabályozás változásával össz-

hangban az OTP Bank 2011. évi közgyûlésének 

döntése alapján változott a Bankcsoport javadalma-

zási politikája, ami hatással van a személyi költségek 

kifizetésének ütemezésére. ez a számviteli költségek 

idôbeli lefutását is befolyásolja, átmeneti csökkenést 

okozva az új módszerre történô áttéréskor.

Az éves kockázati költség a jelzáloghitel végtörlesz-

téssel kapcsolatos veszteségek nélkül év/év 11%-kal 

csökkent. 2011 során a problémás hitelképzôdés 

jelentôsen lassult a bázis idôszakhoz képest 

(árfolyamszûrt problémás hitelképzôdés milliárd 

forintban 2010: 118, 2011: 82, utóbbin belül elsô 

negyedév: 28; második negyedév: 15; harmadik 

negyedév: 21 negyedik negyedév: 18), így a prob-

lémás hitelek céltartalék fedezettsége 79,3%-ra 

emelkedett (+1,1%-pont év/év) a végtörlesztés 

kapcsán megképzett céltartalék állományát kiszûrve. 

éves szinten a 90 napon túl késedelmes hitelek 

aránya (ún. „DPD90+ ráta”) 10,6%-ról 13,6%-ra 

nôtt. Ami a minôségromlás összetételét illeti, 2011 

során a legerôsebb romlás a lakossági jelzáloghite-

leknél mutatkozott (DPD90+ arány 2010: 8,1%, 

2011 harmadik negyedév: 11,0%, negyedik 

negyedév: 12,6%). Az utolsó negyedévi 

1,6%-pontos romlásban jelentôs szerepet játszott 

a devizahitelek végtörlesztése, mely a mutató 

nevezôjét, azaz a jelzáloghitelek bruttó állományát 

mintegy 110 milliárd forinttal csökkentette 2011 

negyedik negyedévben (2011. szeptember 30-i 

árfolyamon számolva). A fogyasztási és a vállalati 

hitelek esetében ellenben lényegesen lassabb volt 

az éves romlás (fogyasztási hitelek DPD90+ 2010: 

20,4%, 2011: 22,7%, nagyvállalati hitelek: 2010: 

13,7%, 2011: 15,4%). Az önkormányzati hitelek 

DPD90+ rátájában 2011. harmadik negyedévben 

megyei önkormányzati ügyfelek okoztak növekedést, 

ezen ügyfelek kötelezettségeinek állam általi átválla-

forint átértékelési eredmény keletkezett a swap 

felárak emelkedése következtében. A Bank fedezeti 

ügyleteket csak a forint-deviza swap ügyletei 

kapcsán kötött 2010 során, így a deviza-deviza 

– elsôsorban az eUR/CHF – swap ügyletek 

esetében az értékingadozás továbbra is az ered-

mény részét képezi. A swap felárak 2011. második 

felében emelkedtek12, ami 3,2 milliárd forint átérté-

kelési nyereséget okozott. További egyedi bevételt 

jelentett a Bank által nyitott devizapozíciók jelentôs 

árfolyam-mozgásokhoz köthetô 3,9 milliárd forintos 

átértékelési nyeresége, valamint a sajátrészvény-

csere ügylet 5,6 milliárd forintos átértékelési ered-

ménye, mely az OTP részvényárfolyam 

MOl-árfolyammal szembeni alulteljesítése miatt 

keletkezett.13 Mivel az OTP árfolyam 2012. januárban 

erôsödött – abszolút és a MOl-árfolyamhoz viszo-

nyítva relatív értelemben is – 2012 januárjában 

ugyanezen az ügyleten mintegy 3,9 milliárd forint 

átértékelési veszteség keletkezett az OTP Core-ban.

Ami az egyedi tételek nélküli bevétel alakulást illeti: az 

éves bevételek 3%-os csökkenésének fô oka, hogy a 

bázisidôszakban a forint hozamok csökkenésének 

következményeként 7,1 milliárd forint értékpapír árfo-

lyameredmény keletkezett magyar állampapírokon, 

míg 2011-ben nem képzôdött érdemi árfolyamered-

mény az állampapírokon. Jórészt ennek következ-

tében az egyéb nem kamateredmény év/év 67%-kal 

csökkent. Az éves nettó kamateredmény a kamat-

marzs 3 bázispontos emelkedésével párhuzamosan 

1%-kal nôtt év/év, amiben fontos szerepe volt a 

Bank által végrehajtott betétárazási lépéseknek. 

A díjak, jutalékok nettó éves eredménye szinten maradt.

Az éves egyéb adminisztratív ráfordítások 5,8 

milliárd forinttal, azaz 3%-kal emelkedtek. A növe-

kedés az egyéb általános költségeken realizálódott 

(2011: 83,7 milliárd forint, év/év +10%), melynek 

fô okai: egyrészt emelkedtek a bankban futó projek-

tekkel kapcsolatos tanácsadói költségek (+32% 

év/év fôleg a behajtási tevékenység hatékonyság 

növelését célzó projekt költsége miatt), továbbá az 

Országos Betétbiztosítási Alap részére fizetett díj is 

nôtt: a mérleg szerinti betét-, illetve kötvényállomány 

0,2 ezrelékérôl 0,6 ezrelékére nôtt 2011. január 

1-jétôl. ezen felül az ukrán leányvállalattól kapott 

12  A Bank az auditorral történô egyeztetés alapján 2011. negyedik negyedévében változtatott az eUR/CHF bázisswapok beértékelésének 
módszertanán: a swapok piaci értéke 2011 december végén már nem az idôszaki záró, hanem a szeptember-december idôszak átlagos 
swap-felárai alapján került kiértékelésre. A változtatást az indokolta, hogy 2011 második felében jelentôsen megnôtt a felárak volatilitása, így 
a fordulónapon megfigyelt, eddig a beértékeléshez használt eUR/CHF bázisswap jegyzések rendre extrém, korábban nem tapasztalt értékeket 
vettek fel, melyek a fordulónap után markánsan rendezôdtek vissza. Az auditorral egyeztetett álláspontnak megfelelôen, az óvatosság elvét 
követô, az idôszaki mozgást tükrözô, modell alapú értékelésre tért át a bank a swap portfólió év végi valós értékének meghatározásakor.

13  A 3 év idôtartamú részvénycsere tranzakciót 2009. április 16-án kötötte az OTP Bank nyrt. és a MOl Magyar Olaj- és Gázipari nyrt. A két 
fél 24 millió darab OTP részvényt (8,57%-a a törzsrészvényeknek), illetve 5 millió darab MOl részvényt cserélt el. Az ügylet eredménye az 
egymáshoz viszonyított részvényárfolyam változásoktól függ. 
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lása azonban jelentôs javulást hozott a negyedik 

negyedév során (önkormányzati hitelek DPD90+ 

2010: 0,1%, 2011 harmadik negyedév: 2,2%, 

negyedik negyedév: 0,4%). A problémás portfólió 

céltartalék-fedezettsége 2011. elsô negyedévben 

csökkent (78,2%-ról 75,5%-ra). ebben azonban 

döntôen technikai hatások játszottak szerepet: a 

Faktoring által 5 évnél régebben vásárolt, 100% 

céltartalék fedezettségû hitelek leírása, továbbá egy 

vállalati hitel bedôlése, amire a céltartalékképzés 

már korábban megtörtént. 2011 második 

negyedévétôl viszont a fedezettség fokozatosan 

emelkedett (2011 negyedik negyedév: 79,3%, 

+1,1%-pont év/év).

Az OTP Core mérlegének kiemelt sorai:

Fôbb mérlegtételek 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft  %

eszközök összesen 6.495.965 6.548.167 1
Hitelek, a hitelezési veszteségére elszámolt értékvesztési levonása után 3.285.981 3.194.835 –3
Hitelek, a hitelezési veszteségekre elszámolt
értékvesztés levonása után (árfolyamszûrt) 3.538.111 3.194.836 –10
 Bruttó hitelek 3.584.077 3.581.382 0
 Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 3.861.730 3.581.382 –7
  Retail hitelek 2.557.402 2.391.531 –6
   Jelzáloghitelek 2.000.538 1.835.538 –8
   Fogyasztási hitelek 461.100 443.213 –4
   Mikro- és kisvállalkozói hitelek 95.765 112.781 18
  Corporate hitelek 1.304.328 1.189.851 –9
   közép- és nagyvállalati hitelek 956.537 876.067 –8
   Önkormányzati hitelek 347.791 313.784 –10
 Hitelekre elszámolt értékvesztés* -298.096 -386.547 30
 Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt)* -323.619 -386.546 19
Ügyfélbetétek + retail kötvény 3.711.491 3.913.977 5
Ügyfélbetétek + retail kötvény (árfolyamszûrt) 3.924.733 3.913.977 0
 Retail betétek + retail kötvény 2.826.634 2.794.875 –1
  lakossági betétek + retail kötvény 2.537.825 2.491.128 –2
   ebbôl: Retail kötvény 283.646 344.510 21
  Mikro- és kisvállalkozói betétek 288.810 303.748 5
 Corporate betétek 1.098.098 1.119.102 2
  közép- és nagyvállalati betétek 898.275 919.963 2
  Önkormányzati betétek 199.823 199.139 0
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 559.506 572.721 2
kibocsátott értékpapírok (retail kötvény nélkül) 514.103 284.194 –45
saját tôke 1.131.311 1.278.409 13
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 % / % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek állománya 381.262 488.668 28
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 10,6% 13,6% 3,0
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége* 78,2% 79,1% 0,9
Piaci részesedés 2010 2011 % - p o n t
Hitelek 18,4% 18,2% –0,2
Betétek 24,0% 22,7% –1,3
Mérlegfôösszeg 24,8% 25,4% 0,6
Teljesítménymutatók 2010 2011 % - p o n t
nettó hitel/(betét+retail kötvény) (árfolyamszûrt) 90% 82% –9
Tôkeáttétel (saját tôke/eszközök összesen) 17,4% 19,5% 2,1
Tôkeáttétel (eszközök összesen/saját tôke) 5.7x 5.1x  
Tôkemegfelelési mutató (OTP Bank, egyedi, Mszsz) 18,1% 17,9% –0,2
Tier1 ráta (OTP Bank, egyedi, Mszsz) 15,4% 15,8% 0,4

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl

* Deviza jelzáloghitelek végtörlesztése kapcsán képzett céltartalék állomány nélkül.

Mérlegdinamikák

Árfolyamhatástól tisztítva 2011 során az OTP Core 

bruttó hitelei 7%-kal csökkentek – 6%-kal 

csökkenô retail- és 9%-kal zsugorodó corporate 

állományok eredôjeként. A retail kötvényekkel 

együtt számított betét állomány stabil volt 2011 

folyamán. A „nettó hitel/(betét+retail kötvény)” 

mutató emiatt jelentôsen csökkent (2011. évi 

82%, árfolyamszûrten –9%-pont év/év).
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A teljes fogyasztási hitelportfólió pedig árfolyam-

szûrten zsugorodott év/év –4%-kal. 

A közép- és nagyvállalati hitelportfólió év/év 

9%-kal csökkent, amiben szerepet játszott egy 

nagyvállalati ügyfél jelentôsebb összegû törlesztése 

2011 második negyedév során.

Az önkormányzati hitelezés is zsugorodott (–10% 

év/év). 2011 utolsó negyedévében a megyei 

önkormányzatok adósságának állam által történô 

átvállalása csökkentette az állományt. A kb. 35 

milliárd forintos megyei önkormányzati adósság 

nagy részét (kb. 23 milliárd forintnyit) az állam 

2011. decemberben névértéken visszafizette a 

banknak. Míg a fennálló kötvényállomány egy része 

(kb. 12 milliárd forintnyi) hosszú lejáratú hitellé 

lett konvertálva és továbbra is önkormányzati 

hitelként szerepel az OTP Core mérlegében.

2011 során a mikro- és kisvállalkozói hitelezés volt 

az egyetlen bôvülést felmutatni képest hitelezési 

szegmens (év/év +18%), itt azonban a dinamikát 

az év elsô felében technikai hatások is segítették.

Az OTP Core betéti bázisa (retail kötvényekkel 

együtt) stabil maradt. A retail betétek enyhe csökke-

nését ellensúlyozta a corporate betétek növekedése.

A kibocsátott kötvények állománya (retail kötvé-

nyek nélkül) kb. 230 milliárd forinttal csökkent 

2011 során (2011 záróállomány: 284 milliárd 

forint, –45% év/év). A csökkenést az okozta, hogy 

az OTP Core részét képezô OTP Jelzálogbank 

2011. július 11-én visszafizette egy 750 millió (kb. 

199 milliárd forint) euró névértékû, még 2006-ban 

kibocsátott jelzáloglevelét. Továbbá 2011. 

december 5-én lejárt egy két éves 1.350 millió 

euró névértékû jelzáloglevél, melybôl azonban 

mindössze kb. 84 millió euró volt csoporton kívüli 

befektetôknél, így a konszolidált állományi hatás 

lejáratkor kb. 24 milliárd forint csökkenés volt. 

szintén csökkentette az állományokat, hogy kisebb 

összegû forint jelzáloglevél lejáratok történtek az év 

folyamán összesen mintegy 33 milliárd forint 

értékben. 2011-ben nem került sor jelentôs 

nemzetközi jelzáloglevél kibocsátásra14.

Így a lejáratokból adó    dó állománycsökkenést a 

forint jelzáloglevél kibocsátások (2011 során 

összesen mintegy 6 milliárd forint értékben), 

továbbá a magyar intézményi befektetôk részére 

történô forint szenior köt  vény kibocsátások ellensú-

lyozták (2011 záró állo mány: 102 milliárd forint, 

A lakossági hitelezésben a kereslet érdemi élénkülése 

továbbra is várat magára. A jelzáloghitel folyósítások 

terén az OTP Core piaci részesedése ugyan továbbra 

is kiemelkedô, a 2010-es szinttel megegyezô 29%, a 

folyósítás 2011. évi összege azonban 10%-kal alacso-

nyabb az egy évvel korábbinál, így a válságot 

megelôzô szintekhez viszonyítva továbbra is jelentôs 

az elmaradás (milliárd forintban 2008: 366, 2009: 

64, 2010: 103, 2011: 92). A folyósításon az sem 

segített, hogy az utolsó negyedévben negyedév/

negyedév 40%-kal nôtt a folyósítás dinamikája, 

melyben szerepe volt annak is, hogy a végtörlesz-

téshez köthetôen jelentôsen nôtt a hitelkiváltás iránti 

igény. A jelzáloghitel portfólió árfolyamszûrt csökke-

nése a végtörlesztések következtében jelentôsen gyor-

sult 2011 negyedik negyedévben (2011 negyedik 

negyedév árfolyamszûrt bruttó hitel állományváltozás: 

–6% negyedév/negyedév, ezzel –7% év/év). A vég -

törlesztések hatása a bruttó hitelállományra 2011. 

során –110 milliárd forint volt (harmadik negyed-

évben: –0,5 milliárd, negyedik negyedévben további 

–108,0 milliárd forint 2011. szeptember 30-i árfo-

lyamon számolva). ez azonban csak a 2011. 

december 31-ig pénzügyileg lezárt tranzakciók hatását 

tükrözi. A 2012. januári-februári végtörlesztésekre a 

Bank céltartalékot képzett a 2012. január 30-án 

rendelkezésre álló információk alapján. A program 

zárultával – 2012. február 28-i állapot szerint, az OTP 

Core-nál – 215 milliárd forint lett az összesen végtör-

lesztett devizahitel állomány (2011. szeptember végi 

árfolyamon), azaz a program kezdetekori Core deviza-

hitel állomány 20,3%-át törlesztették az ügyfelek. 

A devizás állományok csökkenésének negatív hatását 

némileg enyhíti, hogy az OTP Core 2012. február 

28-ig 64 milliárd forint összegben folyósított forint 

jelzáloghiteleket saját-, illetve más banki ügyfelek 

végtörlesztéséhez (2011 negyedik negyedév: 17, 

2012 elsô negyedév: 47 milliárd forint). ebbôl a saját 

hitel kiváltásokhoz folyósított összeg 41 milliárd forint 

volt (2011 negyedik negyedév: 13, 2012 elsô 

negyedév: 28 milliárd forint).

A fogyasztási hitelezésben sem volt tapasztalható 

érdemi fellendülés. Ugyan a személyi kölcsön 

folyósításokból a Bank piaci részesedése továbbra 

is rekord magasságokban tartózkodik (2010: 49%, 

2011: 50%), a kereslet gyengesége miatt az OTP 

által folyósított állomány ebben a szegmensben is 

csökkent (milliárd forintban 2010: 52, 2011: 48). 

14  Az OTP Jelzálogbank által 2011. augusztus 10-én és november 18-án kibocsátott, egyenként 750 millió euró névértékû két jelzáloglevél 
döntôen az OTP Bank által lett lejegyezve (a külsô befektetôk által vásárolt mennyiség a 2 sorozatból összesen 19 millió euró volt). Az OTP 
Bank által kibocsátott deviza szenior kötvények a jelentési struktúrában a Corporate Center mérlegének forrásoldalán szerepelnek.
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törvény 180 forint/svájci frank, 250 forint/euró és 

2,0 forint/japán jen szinteken határozza meg. A rögzí-

tett árfolyam és az ezt meghaladó tényleges törlesz-

tési árfolyamok közötti különbségre a bankok speci-

ális célú, a felelôs hitelezés szabályai alá nem esô 

forint jelzáloghitelt nyújtanak (ún. gyûjtôszámlahitel). 

A gyûjtôszámlán nyilvántartott forintösszeg után a 

rögzített árfolyam alkalmazási idôszakának végéig 

a Bank legfeljebb a 3 havi BUBOR-nak megfelelô, 

háromhavonta tôkésíthetô kamatra jogosult. A 

gyûjtôszámlahitelt az ügyfél az eredeti hitellel együtt 

köteles törleszteni a rögzített árfolyam alkalmazási 

idôszakát követôen. ekkor a gyûjtôszámlahitel kamata 

a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra 

nyújtott forinthitel piaci kamatának mértékét nem 

haladhatja meg. A gyûjtô számlahitel havi törlesztô 

részletének összege nem haladhatja meg a hiteladós 

által a rögzített árfolyam alkalmazási idôszaka alatti 

fizetett utolsó törlesztô részlet összegének 15%-át. 

(A gyûjtôszámlahitel törlesztô terhének nagyságát a 

2011. augusztus 25-tôl hatályos 163/2011. (viii.22.) 

kormányrendelet szabályozza.) Utóbbi korlátozás alól 

kivételt képez, ha az ügyfél kéri a hitelintézettôl a 

magasabb törlesztô részlet lehetôségét, illetve ha az 

egyéb korlátozások figyelembevételével a hitelintézet 

által meghatározott törlesztô részlet magasabb terhet 

indokol. Az egyéb korlátozások a következôk: a 

gyûjtôszámla hitel futamideje legfeljebb 30 évvel 

haladhatja meg a devizakölcsön eredeti futamidejét, 

illetve a devizakölcsön és a gyûjtôszámlahitel futam-

ideje legfeljebb a hiteladós 75. életévének betölté-

séig terjedhet. A rögzített árfolyam alkalmazási 

idôszaka alatt a Magyar Állam készfizetô kezesként 

felel a gyûjtôszámla-hitelbôl eredô tartozások 

100%-ért, azt követôen pedig kezesként felel a 

gyûjtôszám lahitelbôl eredô tartozások 25%-ért. 

2. Kilakoltatási kvótarendszer bevezetése

szintén a fent említett törvény értelmében a lakáshi-

telek fedezetéül szolgáló ingatlanok kényszerértékesí-

tésének ütemezése az elkövetkezendô három évre 

meghatározásra kerül egy kényszerértékesítési kvóta 

bevezetésével. A 2011. július 1-je és október 1-je 

közötti idôszakra a törvény fenntartja az árverési és 

kilakoltatási moratóriumot, de annak körét tovább 

szûkíti – kikerülnek a hatálya alól a nagy értékû (a 30 

millió forintot meghaladó forgalmi értékû és 20 millió 

forintnak megfelelô hitelösszeget biztosító) ingatlanok –, 

október 1-jével pedig életbe lépteti az úgynevezett 

kényszerértékesítési kvótát. A kényszerértékesítési 

+40 milliárd forint év/év). Az OTP Bank egyedi 

tôkemegfelelése 2011 végére 17,9%-ra csökkent 

(–0,2%-pont év/év). A csökkenést elsôsorban az 

év folyamán tapasztalt forintgyengülés okozta, 

amely jelentôsen megemelte a hitelezési- és a 

piaci koc  kázat tôkekövetelményét, továbbá növelte 

a befektetésekhez kapcsolódó, szavatoló tôkébôl 

történô levonásokat is. emellett év/év nôtt a 

mûködési kockázat tôkekövetelménye is, 

alapvetôen a Bank egyedi eredményének javulása 

nyomán. ezeket a negatív hatásokat csak részben 

tudta ellensúlyozni az alárendelt- és járulékos 

tôkeelemek – szintén átértékelô dés   bôl adódó – 

növekedése, to   vábbá a banki mûködés eredmény-

termelése. A tôke   mutató év/év ezzel együtt is 

közel szinten maradt, amiben fontos szerepe volt 

a Bank erôs 2011. éves magyar számvitel szerinti 

nettó eredményének, ami jelentôs részben a 

leánybankoktól ka     pott osztalékbevételnek volt 

köszönhetô (2011. évi összes osztalékbevétel: 

79 milliárd forint, ami jelentôs részben a bolgár 

(42,1 milliárd forint) és az ukrán (11,6 milliárd 

forint) leánybankoktól származott.)

Összefoglaló a miniszterelnök 
és a nemzetgazdasági miniszter 
által 2011. május 30-án a magyar 
Országgyûlés elé terjesztett 
„Otthonvédelmi Akciótervrôl”

A kormányzat és a Bankszövetség 2011. május 

30-án jelentette be Otthonvédelmi Akciótervét, 

amely számos intézkedést tartalmaz a törlesztési 

nehézségekkel küzdô jelzáloghitelesek megsegíté-

sére, a devizakölcsönzés okozta társadalmi és 

gazdasági problémák kezelésére, valamint a kény-

szerértékesítések ütemezett rendjének kialakítására.

1.  Rögzített törlesztési árfolyam 

(árfolyamgát) és állami garanciavállalás

2011. június 28-án kihirdetésre került a devizaköl-

csönök törlesztési árfolyamának rögzítésérôl és a lakó-

ingatlanok kényszerértékesítésének rendjérôl szóló 

2011. évi lXXv. törvény, amely alapján a deviza lakás-

hitellel vagy jelzálog típusú hitellel rendelkezô termé-

szetes személy 2011. augusztus 12. és december 

31. között írásban kezdeményezheti a törlesztési árfo-

lyam 36 hónapig, de leg  késôbb 2014. december 

31-ig történô rögzítését. A rögzített árfolyamot a 

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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kvóta azt határozza meg, hogy a hitelezôk mennyi 

ingatlant adhatnak át kényszerértékesítésre negyed-

évenként a 90 napon túli késedelemben lévô jelzá-

loghiteleik arányában. A kvóta 2011-ben negyed-

évenként 2%, 2012-ben 3%, 2013-ban 4%, 

2014-ben pedig 5%. 2015. január 1-jével újra teljes 

körûen mûködhet – a polgári jog általános szabályai, 

valamint a hitelezésre vonatkozó joganyag rendelke-

zései szerint – a követelés-érvényesítés rendszere.

3. Kamattámogatási program

A kormány kamattámogatást nyújt késedelmes 

(minimum 180 napos késedelem) jelzáloghitellel vagy 

felmondott kölcsönnel terhelt lakóingatlan vásárlásához 

nyújtott hitelekre. Továbbá a 90 napon túli tartozással 

rendelkezô jelzáloghitel-adósok kisebb értékû lakásba 

költözéshez felvett hitelre vehetnek igénybe kamat-

támogatást. A kamattámogatás – bizonyos feltételek 

teljesítése esetén – legfeljebb öt évre biztosítható, 

mértéke az elsô évben az állampapír hozam 50%-a, 

utána fokozatosan csökken, továbbá a kisebb lakásba 

költözéshez felvett hitel esetében legfeljebb évi 3,5% 

lehet. A kormány a kamattámogatott hitelek hatását 

betervezte a 2012-es költségvetésbe: jövôre 3-5 ezer 

családdal és mintegy 1,3 milliárd forint kamattámoga-

tással számol. 

4.  Nemzeti Eszközkezelô Társaság 

felállítása, szociális családi 

ház-építési program

A kormány létrehoz egy nemzeti eszközkezelô 

Társaságot (neT). A hitelezô és a jogosult hiteladós 

együttesen kezdeményezheti a jelzáloghitel fede-

zetét képezô ingatlan megvásárlását jogszabályban 

rögzített áron. A neT bizonyos jogszabályban 

meghatározott feltételek fennállása esetén az ingat-

lant megvásárolja és bérbe adja az eredeti tulajdo-

nosnak. A neT a bajba jutott családok számára 

létrehozandó új otthonok építésében is részt vesz 

a közmunkaprogram keretében. ezeket a rászoruló 

háztartások bérlôként vehetik majd igénybe.

5.  Az euró alapú jelzáloghitelezés 

újraindítása

szigorú feltételek mellett újra lehetôvé vált a hitel-

intézetek általi lakossági euró jelzáloghitelezés. erre 

abban az esetben van lehetôség, ha a hiteligénylô 

havi jövedelme meghaladja a mindenkori mini-

málbér 15-szörösét, és a hiteligénylô jövedelme 

euróban keletkezik.

Összefoglaló a miniszterelnök által 
2011. szeptember 12-én a ma-
gyar Országgyûlés elé terjesztett 
„Országvédelmi Akciótervrôl”

A kormányzat 2011. szeptember 12-én jelentette be 

Országvédelmi Akciótervét, amely számos, a magyar-

országi bankok hitelezési gyakorlatát befolyásoló 

intézkedést tartalmaz. A bankszektort közvetlenül 

érintô legfontosabb intézkedések a következôk:

1.  Rögzített árfolyamon történô 

végtörlesztés lehetôsége

 

A deviza jelzáloghitelek egyösszegû végtörlesztése 

(továbbiakban: végtörlesztés) bizonyos feltételek 

teljesítése esetén lehetôvé válik a törvényben 

rögzített fix árfolyamokon (svájci frank esetén 180 

HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/eUR, japán jen 

esetén 2,0 HUF/JPy). A végtörlesztést lehetôvé 

tevô 2011. évi CXXi. törvény („Az otthonvéde-

lemmel összefüggô egyes törvények módosítá-

sáról”) 2011. szeptember 29-én lépett hatályba. 

A törvény értelmében a végtörlesztésért a bankok 

költségtérítést és egyéb díjat vagy jutalékot nem 

számíthatnak fel. A bankokat terheli továbbá a 

hitelek piaci árfolyamon nyilvántartott könyv szerinti 

értéke és a fix árfolyamon kalkulált végtörlesztés-

ként fizetett összeg különbségébôl adódó vesz-

teség is. Ha a hiteladós teljesíti a törvényben foglalt 

feltételeket, a finanszírozó nem utasíthatja el a 

végtörlesztési igényt, és legkésôbb 60 napon belül 

elô kell készítenie a szerzôdés lezárását.

A fix árfolyamon való végtörlesztés az alábbi felté-

telek teljesítéséhez kötött:

•		a	végtörlesztéssel	érintett	deviza	alapú	kölcsön	

folyósításánál alkalmazott árfolyam a fix árfo-

lyamnál nem volt magasabb;

•		a	végtörlesztéssel	érintett	deviza	alapú	kölcsön-

 höz esetlegesen közvetlenül kapcsolódó áthidaló- 

vagy gyûjtôszámlahitel végtörlesztését 

is vállalja a hitelfelvevô;

•		a	kölcsönszerzôdést	a	pénzügyi	intézmény 

2011. június 30-ig nem mondta fel;

•		a	végtörlesztésre	vonatkozó	írásbeli	igényét 



39

a hitelfelvevô 2011. december 30-ig benyújtja, 

a végtörlesztés az igénybejelentés napját követô 

60. napig megtörténik.

2. A teljes hiteldíj mutató maximalizálása

Az Országgyûlés által 2011. november 7-én elfo-

gadott törvény15 szerint a pénzügyi intézmények 

által fogyasztónak nyújtott kölcsönök teljes hiteldíj 

mutatója legfeljebb 24 százalékponttal haladhatja 

meg a jegybanki alapkamatot (vagyis a jelenlegi 

alapkamat mellett maximum 31% lehet). kivételt 

jelentenek ez alól az áruhitelek, a hitelkártyához 

vagy fizetési számlához kapcsolódó kölcsönök, 

szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsönök, 

amelyeknél a teljes hiteldíj mutató maximális 

értéke az alapkamat plusz 39 százalék (a jelenlegi 

alapkamat mellett maximum 46%). A szabályozás 

2012. január 1-jétôl hatályos, a rendelkezéseket a 

hatálybalépést követôen megkötött szerzôdésekre 

kell alkalmazni.

3.  A forintban felmerülô költségeket 

a devizahitelek esetében is csak 

forintban lehet meghatározni

A pénzügyi intézmények kizárólag azokat a költsé-

geket és díjakat számíthatja fel devizában, amelyek 

az adott szerzôdés teljesítésének és fenntartásának 

érdekében a deviza forrás megszerzésével közvet-

lenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegû 

kezelési költséget. A korlátozást elôíró 2011. évi 

CXXi. törvény („Az otthonvédelemmel összefüggô 

egyes törvények módosításáról”) 2011. szep-

tember 29-én lépett hatályba.

4.  Átlátható, referenciahozamhoz kötött 

kamat-megállapítás bevezetése 

a jelzáloghiteleknél

 

Az Országgyûlés által 2011. november 7-én elfo-

gadott törvény16 szerint az új jelzáloghitelek nyúj-

tásánál a pénzügyi intézménynek a kamatot 

vagy referencia-kamatlábhoz kell kötnie, vagy 

hosszabb idôre, legalább három évre rögzítenie 

kell. kamaton kívül más rendszeresen fizetendô 

költséget a hitelezô nem számíthat fel az ügyfél 

szerzôdésének megfelelô teljesítése esetén, illetve 

nem kínálhat korlátozott idôtartamra kedvezmé-

nyes kamatot. A referencia-kamatlábak engedélye-

zett köre: a 3 havi, a 6 havi vagy a 12 havi BUBOR, 

eURiBOR vagy CHF liBOR, állami támogatott hite-

leknél a 3 éves vagy 5 éves állampapír átlaghozam. 

Referencia árazás esetén a felárat a pénzügyi intéz-

mény csak a hitelkockázat változása esetén módo-

síthatja a jogszabályban meghatározott feltételek 

bekövetkezése esetén. Hosszú kamatperiódusra 

rögzített kamattal nyújtott kölcsönök esetén az új 

kamatperiódust megelôzôen legalább kilencven 

nappal értesíteni kell az ügyfeleket a kamat új 

mértékérôl annak érdekében, hogy az adósnak 

elegendô idô álljon rendelkezésére egy esetleges 

hitelkiváltáshoz. Az ügyfél minden kamatperiódus 

végén jogosult a szerzôdés díjmentes felmondá-

sára, így az új kamat ismeretében költségmentesen 

elôtörlesztheti a hitelét.

A korábban nyújtott egy évnél hosszabb 

hátralévô futamidejû hiteleket, amennyiben 

nem felelnek meg az új árazási szabályoknak, 

az ügyfelek 2012. május 31-ig egy alkalommal 

módosíthatják, újraköthetik vagy kiválthatják más 

hitelezôtôl felvett új hitellel módosítási, illetve 

végtörlesztési díj fizetése nélkül. A szabályozás 

2012. április 1-jétôl lép hatályba.

5. Teljes adóslista létrehozása

központi hitelinformációs rendszer létrehozása a 

hitelképesség megalapozottabb megítélése, vala-

mint a felelôs hitelezés feltételei teljesítésének és 

a hitelezési kockázat csökkentésének elômozdítása 

céljából. Az intézkedést foganatosító törvényt 

(2011. évi CXXii. törvény a központi hitelinformá-

ciós rendszerrôl) az Országgyûlés 2011. szep-

tember 19-én fogadta el, október 11-tôl hatályos.

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl

15  2011. évi CXlviii. törvény A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében
az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.

16  2011. évi CXlviii. törvény A kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása 
érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról.
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Összefoglaló a Kormány és 
a Magyar Bankszövetség által 
2011. december 15-én aláírt 
megállapodásról

A)  Megállapodás a lakossági deviza 

jelzáloghitelek kedvezményes árfo-

lyamon történô végtörlesztésével 

kapcsolatos szabályok módosításáról

1.  A végtörlesztési igény a hitelezô részérôl vissza-

utasítható abban az esetben, ha a bejelentett 

végtörlesztési igényhez az adós legkésôbb 2012. 

január 30-áig nem tudja bemutatni a végtörlesz-

téshez elegendô összegû, más hitelintézet által 

kiállított kötelezô érvényû hitelígérvényt, vagy a 

végtörlesztéshez szükséges pénzfedezet meglétét 

a hitelezô banknál vezetett bankszámláján.

2.  A hitelezôk leírhatják a 2011. évben bevallott banki 

különadóból a kedvezményes végtörlesztési árfo-

lyam alkalmazásából eredô veszteségük 30%-át.

3.  A közalkalmazottaknak és a köztisztviselôknek 

végtörlesztéshez vissza nem térítendô támogatás 

vagy a jövôbeni juttatások terhére megelôlegezett 

kifizetés nem, csak munkáltatói kölcsön nyújtható, 

amelynek mértéke a háztartásban eltartott kiskorú 

gyermekek számától függ. A munkáltatói kölcsön 

nyújtásának feltétele, hogy az a következô évek 

javadalmazását nem érinti (elôrehozott juttatást 

semmilyen formában nem valósít meg).

4.  A végtörlesztéshez nyújtott vissza nem térítendô 

támogatást és munkáltatói kölcsönt legkésôbb 

2011. december 31-ig folyósítani kell. A munkál-

tatói kölcsön és a vissza nem térítendô támogatás 

nyújtásának feltétele, hogy az a következô évek 

javadalmazását nem érinti (elôrehozott juttatást 

semmilyen formában nem valósít meg).

B)  Megállapodás a 90 napnál hosszabb 

késedelembe esett deviza jelzáloghitelek 

adósai helyzetének kezelése érdekében 

hozott lépésekrôl

1.  A Magyar Bankszövetség tagjai vállalják, hogy a 

2011. szeptember 30-án a minimálbér összegét 

elérô mértékû, és 90 napot meghaladó késede-

lembe esett deviza jelzáloghitel-adósok tarto-

zását forintra váltják, és a tartozás 25%-át 

elengedik 2012. május 15-ig, feltéve, hogy 

a devizakölcsön-szerzôdés megkötésekor a 

fedezeti ingatlanok forgalmi értéke összesen 

a 20 millió forintot nem haladta meg. A hitelezô 

a késedelmes deviza-jelzáloghitel alapján fenn-

álló, devizában nyilvántartott tartozást a Magyar 

nemzeti Bank által meghirdetett, 2012. március 

15. és 2012. április 15. között irányadó középár-

folyamok átlagán váltja át. A hitelezôk továbbá 

leírhatják a 2012. évre esedékes banki külön-

adóból az elengedett követelés 30%-át. (szabá-

lyozó törvény: 2011. évi CCiX. törvény a 

víziközmû-szolgálta tá sról; 92. paragrafus.)

2.  A kormány idôben csökkenô mértékû kamattá-

mogatást nyújt azon jogosult ügyfelek részére, 

akiknek a devizahitelét a hitelezô forinthi-

telre átváltotta. A kamattámogatás 5 évre szól, 

mértéke az elsô évben az állampapír-referencia-

hozam 50%-a, a második évben 45%-a, 

a harmadik évben 40%-a, a negyedik évben 

35%-a, míg az ötödik évben 30%-a. A kamat-

támogatásban részesülô hiteladósok hitelét a 

hitelezô átütemezheti akként, hogy a kamattá-

mogatás igénybevételétôl számított 5 évig 

a hiteladós csak a hitel kamatát törleszti.

3.  A kormány biztosítja annak feltételeit, hogy 

a nemzeti eszközkezelô 5.000 helyett 25.000 

darab lakóingatlant tudjon megvásárolni 2014 

év végéig. A jogosult jelzáloghitel-adósok köre 

kibôvül a háztartásban csak egy gyermeket 

nevelôkkel.

4.  A nemzeti eszközkezelô által megvásárolt lakó-

ingatlanokat nem kell a kényszerértékesítési 

kvótában figyelembe venni.

C)  Megállapodás a lakossági, devizában 

nyilvántartott jelzáloghitel-adósok 

árfolyam-kockázatának mérséklésérôl 

és az átlátható árazás bevezetésének 

határidejérôl

1.  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának 

rögzítésérôl és a lakóingatlanok kényszerértéke-

sítésének rendjérôl szóló 2011. évi lXXv. 

törvényt az alábbiaknak megfelelôen módosítja 

a kormány. A deviza jelzáloghitel-adósok 

számára 2012 végéig biztosított lesz az árfo-

lyamvédelmi-rendszerbe való belépés 

lehetôsége (eredetileg 2011 végéig volt lehet-

séges). Az árfolyamrögzítés, illetve az árfolyam-
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különbözetbôl eredô tartozások jóváírása a 

gyûjtôszámlán 2016 végéig legyen biztosított 

(korábban 2014 végéig volt az). 

A program hatálya alatt a 180-270 HUF/CHF, 

a 250-340 HUF/eUR és a 2,5-3,3 HUF/JPy 

közötti árfolyamsávokban a deviza jelzáloghitelek 

törlesztésére az adós az alsó sávhatárnak 

megfelelô árfolyamon köteles azzal, hogy a 

deviza jelzáloghitel havi törlesztôrészletének az 

árfolyamgát feletti részébôl a tôkerészt a hitel-

adós viseli a hatályos gyûjtôszámla-szabályok 

szerint. A deviza jelzáloghitel havi törlesztô-

részletének az árfolyamgát feletti részébôl a 

kamatrészre esô hányad 50%-át a pénzügyi 

intézmények, 50%-át a költségvetés viseli. Az 

elszámolásra negyedévente kerül sor mind az 

állami, mind a banki kamatrész vonatkozásában. 

A 270 HUF/CHF, a 340 HUF/eUR, a 3,3 HUF/JPy 

árfolyamszintek feletti árfolyamkockázatot teljes 

egészében a költségvetés viseli.

2.  Az árfolyamvédelmi programba belépô, nem 

hátralékos hiteladósok esetében ne kelljen 

a hitelezôknek értékvesztést képezni.

3.  A pénzügyi közvetítôrendszerre nehezedô 

operációs terhekre tekintettel a kölcsönök 

kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, 

valamint az átlátható árazás biztosítása érde-

kében az egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXlviii. törvény 

hatálybalépése 2012. január 1-jérôl 2012. 

április 1-jére lesz halasztva.

D) Növekedési Paktum

1.  A banki különadó mértéke és alapja 2012-ben 

a hatályos szabályozáshoz képest nem változik, 

2013-ban a mértéke 50%-kal csökken, míg 

2014-ben csak az európai Unió jogrendjében 

elfogadott bankadónak megfelelô, vagy az 

európai Unió tagállamaiban alkalmazott bankadó 

alapok és bankadó kulcsok átlagos mértéket 

meg nem haladó banki különadó kivetésére 

kerülhet sor. A kormány kijelenti továbbá, hogy 

a már fennálló devizahitel-állományt érintô 

bármilyen további szabályozási javaslatnak az 

Országgyûlés elé történô beterjesztése, illetve 

bármely ilyen szabályozási javaslat támogatá-

sáról szóló döntést megelôzôen konzultál a 

Magyar Bankszövetséggel.

2.  2012 elsô negyedévében a felek konzultációt 

kezdeményeznek az egyetértô bankok tulajdo-

nosai, illetve legfelsôbb szintû vezetôi, valamint 

a kormány legfelsôbb szintû vezetôi között a 

következô idôszak együttmûködésérôl. 2012. 

január 1-jétôl a költségvetést megalapozó új 

makropálya figyelembevételével a felek negyed-

évente egyeztetnek a gazdaság helyzetérôl és 

a pénzügyi közvetítôrendszer szerepvállalásáról 

a gazdasági növekedés ösztönzésében. Az egyez   -

tetésre a kormány meghívja a Magyar Bankszö-

vetség kibôvített elnöksége tagjainak tulajdonosi 

képviselôit, illetve az egyeztetésrôl a kormány 

a nemzetközi valutaalapot és az európai Unió 

Bizottságát tájékoztatja. A Magyar Bankszövetség 

vállalja, hogy 2012. január végéig kidolgoz egy, 

a pénzügyi közvetítôrendszer szerepvállalását a 

gazdasági növekedés szempontjából pontosan 

bemutató, érdemi, hatásvizsgálattal alátámasz-

tott javaslatot. A Felek 2012. február végéig 

megállapodnak a pénzügyi közvetítôrendszer 

szerepvállalásáról.

3.   A 2012. évi banki különadó adóalapja a 

következô tételekkel csökkenthetô:  

a)  a fennálló mikro-, kis- és középvállalati hitel-

állomány esetében 2012. szeptember 30-ig 

elért állománynövekedés forintban elszámolt 

ellenértéke. Az állománynövekedés meghatá-

rozása szempontjából a 2011. szeptember 

30-án fennálló állomány 95%-át kell bázisnak 

tekinteni.

 b)  a pénzügyi intézmény által lakásfedezet 

mellett természetes személynek nyújtott, 

valamint az uniós pályázati támogatással érin-

tett projekteknek az önerô kiegészítéséhez, 

valamint az elôfinanszírozáshoz nyújtott hitel-

részen felüli hitelrésze. 

A banki különadóval szemben ekként érvé-

nyesített levonások mértéke nem haladhatja 

meg a banki különadó 30%-át.

4.  A kormány megerôsíti elkötelezettségét a 

ma      gyar gazdaság növekedési pályára állítá-

sában, egyben kijelenti, hogy elengedhetet-

lennek tartja a bankrendszer szerepvállalását 

a növekedés ösztönzésében és fenntartásában.

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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Az OTP Alapkezelô a pénzügyi szervezetek külön-

adója nélkül 3,3 milliárd forintos profitot ért el a 

2011-ben. A Társaság mûködési eredményének 

visszaesése (–48% év/év) döntôen a bevételek 

csökkenésének tudható be, miközben az egyéb 

adminisztratív ráfordítások a tavalyi szinten teljesültek 

(–1% év/év). A 2011-es évben hatályba lépô jogsza-

bály értelmében a kezelt vagyon- és alapkezelt állo-

mányokon elszámolható díj mértéke csökkentésre 

került. Ugyanakkor a magánnyugdíjpénztári vagyon 

Államadósság kezelô központ felé történô átadásával 

jelentôsen csökkent az Alapkezelô kezelésében lévô 

vagyon, illetve az ebbôl származó díjbevétel is. Az 

átadott pénztári portfóliókban található befektetési 

jegyek visszaváltása az év második felében már jelen-

 tôs tôkekivonást eredményezett tovább csökkentve 

a befektetési alapokon elszámolt alapkezelési díjat. 

Az egyéb adminisztratív ráfordítások a tavalyi szinten 

maradtak, ezen belül az egyéb általános költségek 

tekintetében jelentkezett 7%-os költségmegtakarítás 

elsôsorban a szakértôi díjak, valamint az igénybe vett 

egyéb vállalkozói szolgáltatások díjának csökkené-

séhez köthetô. A személyi költségek 9%-kal a 

tavalyi szint felett teljesültek. 

Az elmúlt évben a hazai befektetési alapok vagyona 

jelentôs csökkenést mutatott. Az intézményi 

befektetôk tôkekivonása mellett a kedvezményes 

devizahitel-végtörlesztés is jelentôsen csökkentette 

a lakossági befektetôk által birtokolt befektetési 

jegyek állományát. A tôkekivonás leginkább 

a részvényalapok állományát érintette; az év során 

összesen több mint 400 milliárd forint tôke távozott. 

A kötvény-, illetve pénzpiaci alapok esetében a pénz-

kiáramlás ennél mérsékeltebb volt. 

Az OTP Alapkezelô alap- és vagyonkezelt állománya 

– duplikációk hatását kiszûrve – 2011. december 

végén 993 milliárd forint volt. Az alapok kezelt állo-

mánya (duplikációkkal) tartalmazza a pénztári 

portfólióval átadásra került befektetési jegyek állomá-

nyát. ezen állomány év/év közel 30%-os csökkené-

sesének hátterében részben az átadott befektetési 

jegyek visszaváltása áll. 

Az OTP Alapkezelô piaci részesedése december 

végén 28,4%-on állt, az év/év 4,3%-pontos csök-

kenés az intézményi vagyon csökkenésével magya-

rázható. A Társaság ügyfeleinek száma a 2011-es 

évben tovább bôvült és a pénzpiaci, valamint 

tôkevédett alapok népszerûségének köszönhetôen 

az év végére meghaladta a 215 ezer fôt.

A konszolidációs körbe bevont két külföldi alapkezelô 

(Ukrajna, Románia) 2011-es évben 56 millió forint 

veszteséget realizált.

O T P  A l A P k e z e l Ô

AZ OTP Alapkezelô által kezelt vagyon és az alapkezelés eredményének alakulása:

Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft  %

Alapkezelés nettó eredménye osztalék, végleges pénzeszköz és bankadó nélkül 7.456 3.321 –55
 Adózás elôtti eredmény 8.913 4.066 –54
  Összes bevétel 9.815 5.913 –40
   nettó kamatbevétel 199 65 –67
   Díjak, jutalékok nettó eredménye 9.533 5.047 –47
   egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 83 801 865
  egyéb adminisztratív ráfordítások –1.763 –1.744 –1
   személyi jellegû ráfordítások –686 –745 9
   egyéb általános költségek –1.058 –982 –7
   értékcsökkenés –19 –17 –11
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 12.963 8.595 –34
saját tôke 11.389 7.095 –38
Kezelt vagyon (milliárd forintban) 2010 2011 %

Összes állomány (duplikációk nélkül) 1.676 993 –41
 Retail alapkezelt állomány (záró, duplikációk nélkül) 589 593 1
 vagyonkezelt állomány (záró, duplikációk nélkül) 1.087 400 –63
Alapok kezelt állománya (duplikációkkal) 1.111 796 –28
 pénzpiaci 334 375 12
 kötvény 158 112 –29
 vegyes 15 11 –27
 részvény 484 196 –60
 garantált 93 81 –13
 egyéb 27 21 –22
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M e R k A n T i l  C s O P O R T

2011-ben a Merkantil Bank és Car össze  -

vont nettó eredménye 2,2 milliárd forint 

volt, szemben a 2010-es (bankadó nélküli) 

4,1 milliárd forintos veszteséggel. 2010-ben a 

Merkantil által fizetendô pénzügyi szervezetek 

különadója 1,2 milliárd forintot tett ki, 2011-ben 

viszont a végtörlesztési veszteségek 30%-ának 

levonhatósága miatt a Merkantil által fizetendô 

bankadó teljes összegét visszatérítették. 

A nettó kamatbevétel 2011-ben 10%-kal csök-

kent év/év. ezt egyrészt a nettó díj- és 

jutalékráfordítások év/év 17%-os visszaesése 

ellensúlyozta (a mérsékeltebb üzleti aktivitás 

következtében). Másrészt 2011-ben az egyéb 

nettó nem kamatjellegû bevételek a bázishoz 

képest mintegy 3,9 milliárd forinttal emelkedtek, 

ami a kedvezôbb devizaárfolyam-eredménynek 

köszönhetô. 

A mérséklôdô ütemû portfólióromlás és a pru -

dens céltartalék képzés hatására a problémás 

hitelek céltartalékkal való fedezettsége 93,3%-ra 

javult (+5,5%-pont év/év). 

A devizaárfolyam változások hatásával tisztított 

gépjármû finanszírozási állomány csökkenése 

2011-ben tovább folytatódott (–13% év/év). 

A hitelezési aktivitás erôsödött, 2011-ben az új 

gépjármû finanszírozási ügyletek érteke mintegy 

55%-kal nôtt év/év.

Az Merkantil Bank és Car gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft  %

nettó eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül –4.123 2.206 154
  Adózás elôtti eredmény –4.125 2.206 153
   Mûködési eredmény 7.686 9.956 30
    Összes bevétel 12.695 15.497 22
     nettó kamatbevétel 17.329 15.527 –10
     Díjak, jutalékok nettó eredménye –4.077 –3.369 –17
     egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel –557 3.338 –699
    egyéb adminisztratív ráfordítások –5.009 –5.542 11
   Összes kockázati költség –11.812 –7.749 –34
    értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –11.576 –7.497 –35
    egyéb kockázati költség –236 –253 7
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 285.360 270.894 –5
Bruttó hitelek 308.200 305.445 –1
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 343.592 305.445 – 1 1
 Retail hitelek 413 2.313 460
 Corporate hitelek 30.583 31.139 2
 Gépjármû hitelek 312.597 271.994 –13
Hitelekre elszámolt értékvesztés –47.550 –54.563 1 5

Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –49.333 –54.563 11
Ügyfélbetétek 4.784 4.673 –2
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 4.784 4.673 –2
 Retail betétek 2.017 1.673 – 1 7

 Corporate betétek 2.767 3.013 9
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 228.908 211.429 –8
saját tôke 22.180 25.332 14
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 54.161 58.509 8,0
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 17,6% 19,2% 1,6
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre/átlagos 
hitelállomány (%) 3,75% 2,44% –1,31
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 87,8% 93,3% 5,5
Teljesítménymutatók 2010 2011 %-pont
ROA –1,4% 0,8% 2,2
ROe –15,4% 9,3% 24,7
nettó kamatmarzs 5,87% 5,58% –0,29
kiadás/bevétel arány 39,5% 35,8% –3,7

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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Az OTP Bank külföldi
leányvállalatainak teljesítménye*

•	 A	2011-es	41	milliárd	forint	nettó	eredmény	kétszerese	a	bázisidôszakénak	

•	 Éves	szinten	62%-kal	javuló	mûködési	eredmény,	tovább	javuló	kamat-	és	jutalék	bevétel

•	 	Erôs	áruhitel	folyósítás,	rendkívül	sikeres	hitelkártya	keresztértékesítés,	növekvô	személyi

kölcsön állomány

•	 Javuló	költség-hatékonyság	(2011.	kiadás/bevétel-mutató:	42,6%,	–6,7%-pont	év/év)

•	 Stabil	fi	nanszírozási	háttér,	sikeres	rubel-kötvénykibocsátások	

O T P  B A n k  O R O s z O R s z Á G

Az OTP Bank Oroszország gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft %

nettó eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 20.545 41.042 100
 Adózás elôtti eredmény 26.916 53.107 97
  Mûködési eredmény 50.769 82.007 62
   Összes bevétel 100.297 142.796 42
    nettó kamatbevétel 88.991 123.990 39
    Díjak, jutalékok nettó eredménye 9.638 17.610 83
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 1.668 1.196 –28
   egyéb adminisztratív ráfordítások –49.529 –60.789 23
  Összes kockázati költség –23.853 –28.900 21
   értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –24.135 –28.714 19
   egyéb kockázati költség 282 –186 –166
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 664.403 868.231 31
Bruttó hitelek 508.139 729.910 44
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 560.914 729.910 30
 Retail hitelek 446.299 661.566 48
 Corporate hitelek 96.899 55.262 –43
 Gépjármû hitelek 17.716 13.082 –26
Hitelekre elszámolt értékvesztés –54.718 –72.332 32
Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –60.625 –72.332 19
Ügyfélbetétek 396.788 488.582 23
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 437.659 488.582 12
 Retail és sMe betétek 290.750 401.412 38
 Corporate betétek 146.908 87.170 –41
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 117.474 91.738 – 2 2
kibocsátott értékpapírok 22.814 105.490 362
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 15.421 17.567 14
saját tôke 97.778 144.838 48
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 62.573 80.705 29,0
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 12,3% 11,1% –1,2
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési
veszteségekre/átlagos hitelállomány (%) 5,50% 4,64% –0,86
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 87,4% 89,6% 2,2
Teljesítménymutatók 2010 2011 %-pont
ROA 3,3% 5,4% 2,1
ROe 24,3% 33,8% 9,5
Teljes bevétel marzs 16,12% 18,63% 2,51
nettó kamatmarzs 14,30% 16,18% 1,88
kiadás/bevétel arány 49,3% 42,6% –6,7
nettó hitel/betét arány 114% 135% 21
nettó hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 114% 135% 21

*  Az adatok eltérnek az auditált számoktól, mivel kontrolling szemléletben készültek.
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Az OTP Bank Oroszország forintban kifejezett 

pénzügyi adatait a vizsgált idôszakban befolyásolta 

a forint/rubel keresztárfolyam alakulása: a forint 

2011-es záróárfolyama a rubellel szemben év/év 

9%-ot gyengült, míg az éves átlagárfolyam alig 

változott a 2010. évihez képest.

Az OTP Bank Oroszország 2011-es nettó ered-

ménye 41,0 milliárd forint, ami közel kétszerese 

a bázisidôszakénak. 

A 2011. évi bevételek kimagasló növekedést 

mutatnak, a nettó kamateredmény 39%-kal, 

a jutalékok 83%-kal növekedtek év/év. A kamatbevé-

telek növekedéséhez a növekvô állományok mellett 

a javuló kamatmarzs is hozzájárult (2011: 18,63%, 

+2,51%-pont év/év). A kamat és jutalékeredmények 

növekedésének hátterében elsôsorban a fogyasztási 

hitelek továbbra is kiemelkedô folyósítása áll. A díjak, 

jutalékok nettó eredménye 83%-kal nôtt az éves 

bázison, ami a továbbra is növekvô hitelkártya-értéke-

sítésnek és a javuló díj- és jutalékbevétel marzsnak 

köszönhetô. 2011-ben az összes bevételhez kisebb 

mértékben járultak hozzá az egyéb nem kamatjellegû 

bevételek (–28% év/év). ez elsôsorban a swap pozí-

ciók átértékelôdése és határidôs ügyletek kereskedési 

veszteségei miatt a negyedik negyedévben szinte 

nulla egyéb nem kamatjellegû bevételek eredménye. 

A fokozódó üzleti aktivitással összhangban az egyéb 

adminisztratív ráfordítások ugyan növekedtek (+23% 

év/év), ám a kiemelkedô bevételi dinamikának 

köszön hetôen a mûködési eredmény ezt lényegesen 

meghaladóan, 62%-kal nôtt az elôzô évihez képest. 

A kiadás/bevétel arány 43% alá süllyedt, így az éves 

csökkenés megközelíti a 7%-pontot.

A kockázati költségek 2011-ben év/év 21%-kal 

nôttek, legjelentôsebben a harmadik negyedévben. 

A teljes évi kockázati költség 36%-a ekkor képzôdött, 

elsôsorban a késedelmes hitelkártyák fedezettsé-

gének javítása céljából bevezetett konzervatívabb 

értékvesztés képzési módszertan miatt. 2011 végére 

a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 11,1%-ra 

csökkent (év/év –1,2%-pont). A mutató javulásában 

szerepet játszott egy 1,7 milliárd rubel nagyságú 

93%-os fedezettségû áruhitel portfólió leírása és egy 

korábban leírt 1,4 milliárd rubel nagyságú portfólióval 

együtt történt eladása a negyedik negyedévben. 

A problémás hitelek céltartalékkal való fedezettsége 

stabilan magas (2011. évi: 89,6%). Az orosz bank 

kiváló pénzügyi teljesítménye a fogyasztási hitelek 

értékesítése terén elért sikereknek köszönhetô. 

A Bank a 2010 végi állományt egy év alatt több mint 

felével növelte (+61%), melyhez az áruhitel, hitel-

kártya és a személyi kölcsön állományok növekedése 

adta a lendületet. 

A vezérterméknek számító áruhitel esetében az 

értékesítés továbbra is erôs és a szezonálisan 

jellemzôen legerôsebb negyedik negyedév rekord 

szintû folyósításának köszönhetôen 2011. évben 

+39% az állománybôvülés. A növekedést ráadásul 

jelentôsen befolyásolta, hogy december folyamán 

mintegy 13 milliárd forintnak megfelelô összegben 

(1,7 milliárd rubel) kerültek problémás hitelek 

leírásra és értékesítésre. Amennyiben az eladások 

hatásától az állományt megtisztítjuk, úgy a növe-

kedés év/év 47%. A Bank stabilan ôrzi második 

helyezését a piaci rangsorban, piaci részesedése 

decemberre megközelítette a 21%-ot.

A Bank másik sikerterméke, a hitelkártya esetében 

is folytatódott a rendkívüli portfólió bôvülés 

2011-ben (év/év +59%). Az erôsödô verseny 

ellenére a Bank piaci részesedése alig észrevehetôen 

csökkent az elôzô évihez képest (2011: 5,2% 

–40 bázispont év/év). 

kedvezô folyamat, hogy 2010 során a fiókhálózatban 

értékesített személyi kölcsönök is erôteljes növeke-

désnek indultak, 2011-ben viszonylag alacsony 

bázisról, de év/év 172%-kal nôtt az állomány. 

A termék feltételeinek módosítása nyomán az átlagos 

hitelérték második negyedévtôl kezdve megnôtt, így 

az állomány növekedése felgyorsult, ugyanakkor 

negyedik negyedévben a növekedés lassult, mivel 

a menedzsment döntésének megfelelôen a fókusz 

átmenetileg a magasabb jövedelmezôségû termé-

kekre irányult. Az alacsony marzs tartalom miatt a 

vállalati hitelek esetében a menedzsment tudatosan 

csökkentette a portfóliót: állományuk 2011-ben éves 

összehasonlításban 43%-kal csökkent, az állomány 

zsugorodását részben a második és a harmadik 

negyedévben történt hitel eladások is okozták. 

A teljes betétállomány árfolyamszûrt növekedése 

2011-ben éves szinten 12% volt. A harmadik 

negyedév folyamán technikai átvezetés következ-

tében az sMe betétek a corporate portfólióból átke-

rültek a retail portfólióba, így az egyes szegmensek 

éves változásai torzítottak. Az árfolyamszûrt 

nettó hitel betét/mutató 2011-ben éves szinten 

20,3%-ponttal növekedett (2011: 135%). 

A forrásoldali diverzifikáció jegyében a Bank folytatta 

2011 márciusában indított kötvény-kibocsátási prog-

ramját is. A márciusi elsô, 2,5 milliárd rubeles kibo-

csátást júliusban egy 5 milliárd rubeles kötvénykibo-

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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17  2010 harmadik negyedévtôl a Dsk Csoport és az újonnan alapított bolgár faktoring cég – az OTP Factoring Bulgaria llC – összesített 
eredménykimutatása alapján. A hitelállomány a faktoring cégnek értékesített követeléseket is tartalmazza, az értékesítést megelôzô 
állapotnak megfelelô bruttó értéken, illetve céltartalék fedezettséggel.

csátás is követte. Mindkét papír 3 éves futamidejû, 

8,25%, illetve 7,95% kamatot fizetnek évente. 

2011. november elején a Bank újabb sikeres, 4 

milliárd rubel névértékû, 3 éves kötvénykibocsátást 

hajtott végre (1 év után megnyíló put opcióval), 

a turbulens piaci körülmények között az elôzô kötvé-

nyekhez képest magasabb, 10,5%-os kuponnal. 

Mérlegzárást követôen, 2012. március 6-án a Bank 

3 éves kötvényt bocsátott ki 2 év után megnyíló put 

opcióval. A teljes névérték 6 milliárd rubel, az éves 

kamat az elôzô kötvényével azonos, 10,5%.

2011. július elsején a Moody's javított az Bank önálló 

pénzügyi erô minôsítésén (BFsR): „e+”-ról „D-”-ra, 

stabil kilátással. novemberben az anyabank 

leminôsítését követôen a Moody’s az orosz leány-

bank hosszú lejáratú hazai és külföldi devizás betétei-

 nek „Ba1” minôsítését „Ba2”-re rontotta; majd de  -

cember 20-án a korábbi további leminôsítést való          - 

színûsítô felülvizsgálatot befejezte és a minô sítéseket 

stabil kilátással látta el. Mérlegzárást kö    vetô    en, 2012. 

január 13-án a Fitch megerôsítette az OTP Bank 

Oroszország hosszú lejáratú kibocsátói minô sítését 

„BB” szinten, a kilátást stabilról negatívra változtatta.

A növekvô üzleti aktivitás következtében a Bank 

dolgozóinak létszáma 2011 végére 340 fôvel 5.108 

fôre nôtt, míg a fiókok száma 155-rôl 148-ra csök-

kent ugyanezen idôszak alatt. Az áruhitel ügynökök 

száma 2011 során 63%-kal nôtt és meghaladta 

a 22 ezret. ebbôl saját ügynök 6.940 fô volt, míg 

a harmadik félnek is értékesítô ügynök 15.563 fô.

D s k  C s O P O R T  ( B U l G Á R i A ) 17

A DSK Csoport gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:
Eredménykimutatás 2010 2011 Változás

millió Ft millió Ft %
nettó eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 18.190 12.744 –30
 Adózás elôtti eredmény 20.230 14.331 –29
  Mûködési eredmény 56.031 59.878 7
   Összes bevétel 87.710 93.104 6
    nettó kamatbevétel 69.972 74.731 7
    Díjak, jutalékok nettó eredménye 15.478 15.867 3
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 2.260 2.505 11
   egyéb adminisztratív ráfordítások –31.678 –33.226 5
  Összes kockázati költség –35.801 –45.547 27
   értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –35.232 –45.713 30
   egyéb kockázati költség –569 166 –129
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 1.218.627 1.360.510 12
Bruttó hitelek 1.072.128 1.221.517 14
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 1.196.526 1.221.517 2
 Retail hitelek 961.175 964.952 0
 Corporate hitelek 235.351 256.565 9
Hitelekre elszámolt értékvesztés –96.706 –158.490 64
Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –107.922 –158.490 47
Ügyfélbetétek 847.807 1.013.310 20
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 947.254 1.013.310 7
 Retail betétek 819.478 892.163 9
 Corporate betétek 127.776 121.148 –5
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 37.541 12.223 –67
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 97.866 109.262 1 2
saját tôke 217.992 209.484 –4
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 118.446 200.154 69,0
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 11,0% 16,4% 5,3
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre 
/átlagos hitelállomány (%) 3,36% 3,99% 0,63
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 81,6% 79,2% –2,4
Teljesítménymutatók 2010 2011 %-pont
ROA 1,5% 1,0% –0,5
ROe 8,8% 6,0% –2,8
Teljes bevétel marzs 7,23% 7,22% –0,01
nettó kamatmarzs 5,77% 5,80% 0,03
kiadás/bevétel arány 36,1% 35,7% –0,4
nettó hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 115% 105% –10



47

•		Javuló	mûködési	eredmény	mellett	a	hitelezési	veszteségekre	képzett	értékvesztés	növekedése

(év/év +30%) okozta az éves profi t év/év 30%-os csökkenést

•		A	folyamatos	portfólióromlás	(DPD90+	16,4%,	év/év	+5,3%-pont)	miatti	jelentôs	kockázati

költségképzés eredményeként továbbra is magas a problémás portfólió fedezettsége (79,2%)

•		Stabil	nettó	kamatmarzs

•		Növekvô	árfolyamszûrt	hitel-	és	betétállományok,	év/év	+2%	és	+7%	növekedtek

•		Továbbra	is	kiemelkedôen	hatékony	mûködés	(kiadás/bevétel-mutató	2011:	35,7%)

A DSK Csoport 2011. évi nettó profi tja 12,7 

milliárd forintot ért el, 30%-kal elmaradva az egy 

évvel korábbit értéktôl. A bolgár bank 2011. évi telje-

sítménye továbbra is robosztus bevételtermelô-

képességet és hatékony költségkontrollt tükröz.

A Bank mûködési eredménye éves összehason-

lításban 7% növekedést mutat. Az éves összbe-

vétel 6%-kal a 2010. évi szint felett teljesült, ami 

alapvetôen az év/év 7%-kal növekvô nettó kamat-

eredménynek köszönhetô. A jutalékbevételek stabilan 

alakultak (forintban év/év +3). Az egyéb nettó nem 

kamatjellegû bevételek forintban mért éves 11%-os 

emelkedése alapvetôen az értékpapírokból és a 

devizakereskedésbôl származó bevételek eredménye.

kedvezô fejlemény, hogy 2011 során a nettó 

kamatmarzs stabilan 5,8% maradt, ami a forrásol-

dalon érvényesített árazási és likviditás menedzsment 

lépések következménye. A szigorú költségkontroll 

következtében az alacsony kiadás/bevételi arány

év/év 40 bázisponttal tovább javult (2011: 35,7%).

Az elôbbiekbôl adódóan a nettó profi t visszaeséséért 

továbbra is a romló portfólió-minôség miatt képzett 

magas kockázati költségek okolhatók: 45,7 milliárd 

forintos összegük 30% éves növekedést jelent.

A portfólió-minôség az év során jelentôsen romlott:

a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya

11%-ról fokozatosan 16,4%-ra emelkedett (év/év

+5,4%-pont). Összetevôk szerint a kisvállalati és

a jelzáloghitelek hitelek DPD90+ rátája emelkedett a 

legnagyobb mértékben: 27,5%-ról 37,5%-ra (+10%-

pont), illetve 11%-ról 17,9%-ra (+6,9%-pont), de

az emelkedés üteme mindkét hitelportfólió esetében 

fokozatosan mérséklôdött az év során. A nagyvállalati 

hitelek DPD90+ rátája 11%-ra nôtt (év/év +4,8%-

pont), ugyanakkor enyhe lassulás tapasztalható a 

fogyasztási hitelek minôségromlá sában, ahol a ráta az 

év végén 14% (év/év +3,5%-pont). 2011 év végén 

a DPD90+ hitelek céltartalékkal való fedezettsége 

79,2% (év/év –2,5%-pont). A hitelportfólió eseté  ben 

az éves árfolyamszûrt állománynövekedés 2% volt, 

köszönhetôen a jelzálog- és vállalati hitelek 2%, 

illetve 9%-os növekedésnek.

Az ügyfélhitelek terén elért piaci részesedés továbbra 

is stabil (2010-ben és 2011-ben is 14,2%).

A Bank kiemelkedô likviditási helyzetének 

köszönhetôen az év során mindvégig a piaci átlag 

alatti szinteken tartotta betéti kamatait. A betéti 

bázis ennek ellenére év/év emelkedni tudott, 

árfolyamszûrten a lakossági betétállomány 9%-os 

növekedése és a vállalati betéti állomány 5%-os

csökkenése eredôjeként az éves állománynövekedés 

+7%. Ugyanakkor az árazási lépések következtében

a Dsk piaci részesedése a lakossági betéti szeg-

mensben év/év 1%-ponttal 17,4%-ra csökkent,

míg a vállalati szegmensben az év/év 0,9%-pontos 

csökkenés 5,1%-os piaci részesedést biztosított. 

A stagnáló hitelezés és növekvô betéti bázis, valamint 

a megemelkedô céltartalékképzés következtében

a nettó hitel/betét-mutató tovább csökkent

(2011: 105%, –10%-pont év/év).

A Dsk Bank tôkehelyzete továbbra is rendkívül 

erôs, a tôkemegfelelési mutató több mint másfél-

szerese a szabályozói minimum szintnek (2011: 

20,6% vs. 12% elvárt minimum; Tier1 ráta 16,5%, 

vs. 6% elvárt minimum). A saját tôke év/év 4%-os 

csökkenését az anyabank számára a 2009. és 

2010. évi eredménytartalék terhére két részletben, 

júniusban és szeptemberben kifi zetett, összesen 

42,1 milliárd forint összegû osztalékfi zetés okozta. 

A tôkemeg felelési mutatót azonban ez nem befo-

lyásolta, mivel az osztalékfi zetés a szavatoló tôke 

nagyságát nem érintette.

A Dsk a 2011-ben beindított Private Banking projekt 

részeként 3 új fi ókot nyitott (fi ókszám ezzel 386),

a Dsk csoport alkalmazottainak száma év/év +150 

fôvel 4.477-re emelkedett.

Az anyabank leminôsítése ellenére 2011-ben a 

Moody’s nem változtatott a Dsk Bank leva-, illetve 

devizabetéteire vonatkozó „Baa3” besoroláson 

(negatív kilátással).

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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O T P  B A n k  U k R A J n A 18

Az OTP Bank Ukrajna gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

18  2008 negyedik negyedévétôl tartalmazza az llC OTP leasing Ukraine, illetve 2009 negyedik negyedévétôl az llC OTP Factoring 
(Ukrajna), 2010 negyedik negyedévétôl az llC OTP Credit eredményét és állományát.

Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft %

nettó eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 8.928 5.091 –43
 Adózás elôtti eredmény 5.719 11.211 96
  Mûködési eredmény 36.121 26.829 –26
   Összes bevétel 61.171 53.585 –12
    nettó kamatbevétel 50.690 41.784 –18
    Díjak, jutalékok nettó eredménye 7.999 9.063 13
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 2.482 2.738 10
   egyéb adminisztratív ráfordítások –25.050 –26.756 7
  Összes kockázati költség –30.402 –15.618 –49
   értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –30.281 –15.209 –50
   egyéb kockázati költség –121 –409 238
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 715.760 778.198 9
Bruttó hitelek 692.878 799.117 15
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 796.969 799.117 0
 Retail és kkv hitelek 372.713 344.870 –7
 Corporate hitelek 363.979 405.920 12
 Gépjármû hitelek 60.277 48.327 –20
Hitelekre elszámolt értékvesztés –154.126 –193.587 26
Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –177.400 –193.587 9
Ügyfélbetétek 190.061 251.176 32
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 217.106 251.176 16
 Retail és kkv betétek 129.068 150.469 17
 Corporate betétek 88.038 100.707 14
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 366.979 350.556 – 4
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 43.895 47.971 9
saját tôke 109.469 120.149 10
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 202.859 239.893 18
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 29,3% 30,0% 0,7
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre
/átlagos hitelállomány (%) 4,44% 2,04% –2,40
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 76,0% 80,7% 4,7
Teljesítménymutatók 2010 2011 %-pont
ROA 1,3% 0,7% –0,6
ROe 8,9% 4,4% –4,5
Teljes bevétel marzs 8,57% 7,17% –1,40
nettó kamatmarzs 7,10% 5,59% –1,51
kiadás/bevétel arány 41,0% 49,9% 8,9
nettó hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 285% 241% –44

•		A	Bank	adózás	elôtti	eredménye	közel	kétszerese	a	2010-ben	realizált	eredménynek

•		Az	áruhitelek	esetében	rendkívül	kedvezô	folyósítási	eredmények,	dinamikusan	bôvülô	állományok,	

növekvô vállalati hitelportfólió 

•		A	DPD90+	állomány	minden	szegmensben	csökkent,	az	év/év	stagnáló	bruttó	hitelállományok

ellenére a DPD90+ ráta az év második felétôl csökkent

•		A	betétállomány	mind	a	retail,	mind	a	corporate	szegmens	tekintetében	kiemelkedô	bôvülést	mutatott

Az OTP Bank Ukrajna forintban kifejezett pénzügyi 

adatait a vizsgált idôszakban befolyásolta a

forint/hrivnya keresztárfolyam alakulása: a forint 

2011-es záróárfolyama a hrivnyával szemben

év/év 14%-ot gyengült, míg az éves átlagárfo-

lyam 4%-os erôsödést mutat. 

Az OTP Bank Ukrajna 2011-es nettó eredménye 

5,1 milliárd forint volt, míg adózás elôtti eredménye 

meghaladta a 11,2 milliárd forintot, amely közel 

kétszerese a bázisidôszaki eredménynek. Az idôszaki 

eredményt befolyásolta, hogy az utolsó negyedévben 

fôként adójogszabályok változása miatt egyszeri 
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jelentôs adófizetési kötelezettség került elszámolásra. 

A pénzügyi válság hatásainak mérséklése érdekében 

az ukrán parlament által elfogadott ún. krízistörvény 

alapján a bankoknak lehetôségük volt az ügyfelek által 

meg nem fizetett kamatbevételeket kivenni az 

adóalapjukból 2009 és 2010-ben. 2011-ben 

azonban törvényi változás következtében az elszá-

molt, de be nem folyt kamatbevételek 

visszamenôlegesen visszakerültek az adóalapba, 

a kapcsolódó adóteher pedig egyszeri tételként 

év végén elszámolásra került. 

A Bank kockázati költségképzést nem tartalmazó 

mûködési eredménye év/év 26%-kal csökkent; 

a bevételek csökkenése tovább folytatódott (év/év 

–12%), miközben az egyéb adminisztratív ráfordí-

tások év/év 7%-kal haladták meg bázisidôszaki 

szintet. Bevételi oldalon a nettó kamatbevétel 

18%-os visszaesése, részben annak a következ-

ménye, hogy a hitelportfólió minôségének romlá-

sával és a bruttó hitelállomány csökkenésével 

párhuzamosan folyamatosan zsugorodik azon hitel-

állomány, amelyen a Bank kamatbevételt számol 

el. Másrészt a problémás állományok ukrán 

faktoring cég felé történô átadásával, az átadott 

állományok után a kamatelszámolás leállításra 

kerül. Ugyanakkor a hrivnya likviditás menedzse-

lése érdekében folytatott retail betéti kampány 

hatására a lekötött betétállomány tovább bôvült, 

illetve a már meglévô betéti állomány is részben 

átárazásra került (az alacsonyabb kamatozású 

megtakarítási betétek állománya csökkent). 

A bôvülô betéti állományok mellett ez szûkülô 

nettó kamatmarzsot jelent (2011: 5,59% év/év 

–151 bázispont). 

A díjak, jutalékok nettó eredménye az elmúlt év 

során dinamikusan bôvült (év/év +17% saját devi-

zában értékelve). A kedvezô eredménydinamika 

hátterében fôként a betéti- és pénzforgalmi bevé-

telek, valamint a kártyahasználathoz köthetô juta-

lékbevételek év/év növekedésének köszönhetô.

Az egyéb adminisztratív ráfordítások éves szinten  

7%-kal nôttek, mind a személyi, mind az egyéb 

általános költségek tekintetében növekedés volt 

tapasztalható. Az áruhitelezés beindulásával párhu-

zamosan az ügynöklétszám bôvítése került 

elôtérbe, december végére az ügynökök állományi 

létszáma elérte az 1.410 fôt. Ugyanakkor hálózatra-

cionalizálás keretében az elmúlt év során mind a 

fiókszám (–37 fiók), mind az állományi létszám 

(2011. év: 3.003 fô, ügynökök nélkül) csökkent; 

az átalakításhoz kapcsolódó költségek szintén az 

idôszaki eredményt terhelik. 

éves összevetésben az árfolyamszûrt bruttó hitel-

állomány stagnált: a retail szegmens esetében 

a gépjármû-, és jelzáloghitelek tovább csökkentek 

(–10% év/év, illetve –20% év/év), miközben az 

áruhitelek értékesítése dinamikus bôvülést mutat. 

A lakossági hitelezés terén egyre nagyobb hangsúly 

helyezôdik az áruhitelezés felfuttatására, ennek 

megfelelôen az értékesítési ügynök-hálózat, illetve 

kiskereskedelmi partnerhálózat folyamatosan 

bôvül. ezen felül a keresztértékesítési lehetôségek 

kihasználása érdekében Bank új hitelkártya ter   mé -

kkel is megjelent a piacon. 

kedvezô folyamat, hogy 2011 során a problémás 

hitelképzôdés folyamatosan lassult a tavalyi évhez 

képest (árfolyamszûrt problémás hitelképzôdés 

milliárd forintban 2010: 32; 2011: 7). A DPD90+ 

állomány minden szegmensben csökkent, a 

DPD90+ ráta az év második felétôl csökkenô 

tendenciát mutat, így év végére 30,0%-ra mérsék-

lôdött. A DPD90+ ráta a jelzáloghitelek (2011 

negyedik negyedév: 45,0%), valamint a mikro- és 

kisvállalati hitelek (2011 negyedik negyedév: 

54,3%) esetében tovább romlott. A csökkenô kése-

delmes állomány, illetve a konzervatív értékvesztés 

képzési módszertan együttes hatásaként a prob-

lémás hitelek fedezettsége tovább emelkedett, 

2011 év végén meghaladta a 80%-ot.

A betétállomány deviza árfolyamhatástól szûrten 

év/év 16%-kal bôvült, amely a csoporton belül 

is kiemelkedônek számít. A hrivnya likviditás 

megôrzése érdekében indított retail betéti 

kampány hatására 

a lekötött betétek állománya lendületesen bôvült, 

ugyanakkor a corporate betétek állományi növeke-

dése néhány nagyobb ügyfél betételhelyezéséhez 

köthetô. ezen folyamatok együttes hatására az 

árfolyamszûrt nettó hitel/betét mutató éves össze-

vetésben csökkenést mutat (év/év –44%-pont).

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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OTP BAnk ROMAniA (ROMÁniA)

Az OTP Bank Romania gazdálkodásának kiemelt mutatószámai: 

*Az OTP Bankkal kötött csoportközi finanszírozási célú CiRs swapok eredményével korrigálva.
**A mérlegtételek hitelátadás elôtti állapotot mutatnak.

Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft %

nettó eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül* –6.406 763 112
   Adózás elôtti eredmény –6.404 757 112
         Mûködési eredmény 8.878 8.961 1
    Összes bevétel 21.763 22.207 2
     nettó kamatbevétel 18.419 18.658 1
     Díjak, jutalékok nettó eredménye 2.402 2.428 1
      egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 943 1.121 19
    egyéb adminisztratív ráfordítások –12.886 –13.246 3
   Összes kockázati költség –15.281 –8.204 –46
     értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –15.046 –8.187 –46
    egyéb kockázati költség –235 –17 –93
Fôbb mérlegtételek** (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 424.464 460.623 9
Bruttó hitelek 329.005 394.188 20
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 373.238 394.188 6
 Retail hitelek 273.372 293.573 7
 Corporate hitelek 99.866 100.615 1
Hitelekre elszámolt értékvesztés –24.702 –33.266 35
Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –27.780 –33.266 20
Ügyfélbetétek 112.619 120.822 7
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 125.630 120.822 –4
 Retail betétek 82.298 96.721 18
 Corporate betétek 43.331 24.101 –44
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 266.155 280.966 6
saját tôke 25.144 28.353 1 3
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 34.852 47.584 37
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 10,6% 12,1% 1,5
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre 
/átlagos hitelállomány (%) 4,84% 2,26% –2,58
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 70,9% 69,9% –1,0
Teljesítménymutatók 2010 2011 %-pont
ROA –1,6% 0,2% 1,8
ROe –25,3% 2,9% 28,2
Teljes bevétel marzs 5,51% 5,02% –0,49
nettó kamatmarzs 4,66% 4,22% –0,44
kiadás/bevétel arány 59,2% 59,6% 0,4
nettó hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 275% 299% 24

A megelôzô év 6,4 milliárd forintos veszteségével 

szemben az OTP Bank Romania 2011-ben 0,8 

milliárd forintos nyereséget ért el. 

A bank mûködési eredménye stabilan alakult. ezen 

belül a nettó kamatbevétel év/év 1%-os javulást 

mutat. A bôvülô állományok mellett ez kismértékben 

szûkülô nettó kamatmarzsot jelent. Az egyéb nettó 

nem kamatjellegû bevételek 19%-kal nôttek. 

A növekedés a javuló, ám 2011 egyes negyedéve-

iben volatilisen alakuló devizaárfolyam eredménnyel 

magyarázható. Az éves egyéb adminisztratív ráfordí-

tások mérsékelt, év/év 3%-os növekedése az inflá-

ciós környezetet figyelembe véve erôs költségkontrollt 

tükröz. Az eredményalakulás szempontjából megha-

tározó volt a kockázati költségek jelentôs, év/év 

46%-os csökkenése. ezt a portfólió romlást 2010-hez 

képest lényegesen csökkenô üteme tette lehetôvé. 

A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 2011 

végére 12,1%-ra emelkedett (+1,5%-pont év/év). 

A hitelminôség legnagyobb mértékben a jelzáloghitel 

szegmensben romlott. 

A bruttó hitelállomány a devizaárfolyam változások 

hatásának kiszûrésével év/év 6%-kal bôvült, fôleg a 

hitelportfólió mintegy 62%-át alkotó jelzáloghitelek 

8%-os növekedése miatt. 

A betétállomány 2011-ben árfolyamhatástól tisztítva 

4%-kal esett vissza, mert a nagyvállalati betétek állo-

mánya nagy volatilitás mellett év/év jelentôsen csök-

kent. ezt ellensúlyozta a lakossági és a kis- és közép-

vállalati szegmens dinamikus állománybôvülése.
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OTP BAnkA HRvATskA (HORvÁTORszÁG)

Az OTP banka Hrvatska gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:  

Eredménykimutatás 2010 2011 Változás
millió Ft millió Ft %

nettó eredmény osztalék és végleges pénzeszköz nélkül 2.721 3.552 31
 egyedi tételek, adózás után 0 3.440  
 nettó eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 2.721 112 –96
  Adózás elôtti eredmény 3.441 162 –95
   Mûködési eredmény 6.938 8.222 19
    Összes bevétel 20.155 21.784 8
     nettó kamatbevétel 13.964 15.383 10
     Díjak, jutalékok nettó eredménye 3.986 4.094 3
     egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 2.204 2.307 5
    egyéb adminisztratív ráfordítások –13.216 –13.563 3
   Összes kockázati költség –3.497 –8.059 130
    értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –3.042 –6.694 120
    egyéb kockázati költség –455 –1.365 200
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 484.923 529.853 9
Bruttó hitelek 335.828 377.592 12
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 374.034 377.592 1
 Retail hitelek 232.466 236.778 2
 Corporate hitelek 139.421 139.399 0
Gépjármû hitelek 2.147 1.415 –34
Hitelekre elszámolt értékvesztés –13.083 –22.013 68
Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –14.388 –22.013 53
Ügyfélbetétek 373.813 421.618 13
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 416.590 421.618 1
 Retail betétek 369.564 376.059 2
 Corporate betétek 47.026 45.559 – 3
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 40.271 36.041 –11
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 1.425 1.589 11
saját tôke 57.262 58.485 2
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 42.991 38.260 –11,0
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 12,8% 10,1% –2,7
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre 
/átlagos hitelállomány % 0,93% 1,88% 0,95
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 30,4% 57,5% 27,1
Teljesítménymutatók 2010 2011 %-pont
ROA 0,6% 0,0% –0,6
ROe 4,6% 0,2% –4,4
Teljes bevétel marzs 4,22% 4,29% 0,07
nettó kamatmarzs 2,93% 3,03% 0,1
kiadás/bevétel arány 65,6% 62,3% –3,3
nettó hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 86% 84% –2

Az OBH Csoport 2011-ben 112 millió forintos 

korrigált nettó eredményt ért el, mely töredéke a 

2010. évi eredménynek. Az egyedi tételt is tartal-

mazó profit 3,6 milliárd forint volt. Az egyedi tételt 

nem tartalmazó eredmény jelentôs visszaesése a 

2010. évi bázisidôszakot 120%-kal meghaladó, 

a problémás hitelportfólió fedezettségének érdemi 

növelését célzó kockázati költségképzés következ-

ménye. Az OBH a 2010. évi 30,4%-ról 2011-ben 

57,5%-ra növelte a fedezettséget. 

További pozitívum az év/év +19%-kal magasabb 

mûködési eredmény, ami az egyedi tétellel korri-

gált összes bevétel év/év 8%-os, azon belül is a 

nettó kamatbevételek 10%-os emelkedésén 

alapul. kedvezô fejlemény, ugyanakkor hogy a 

nettó kamatmarzs év/év 10 bázispontos javulást 

mutat, alapvetôen a betéti kamatlábak hitelkamat-

lábakat meghaladó mértékû csökkenése következ-

tében. A díjak, jutalékok nettó eredménye éves 

nagysága gyakorlatilag az elôzô évivel megegyezô 

(év/év +3%).

Az egyéb adminisztratív ráfordítások tekintetében 

továbbra is érezhetô a szigorú költségkontroll, a 

2011. évi mûködési költségszint közel azonos 

az elôzô évivel. A Bank kiadás/bevétel mutatója 

az év során 3,3%-ponttal 62,3%-ra javult. 

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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A júniustól bevezetett törlesztôrészlet elszámolási 

módszertan következtében 2011-ben a gépjármû 

hitelezés kivételével minden szegmensben javult a 

hitelportfólió minôsége, a DPD90+ ráta 10,1%-ra 

csökkent (év/év –2,7%-pont). A stagnáló gazdaság 

és a magas munkanélküliség következtében a hite-

lezési aktivitás továbbra is visszafogott. Az árfo lyam-

szûrt hitelállomány éves 1%-os növekményét a 

stagnáló vállalkozói hitelportfólió mellett a jelzálog- 

és fogyasztási hitelek 2, illetve 3%-os növekedése 

adja. Az OBH a 2011-ben folyamatosan csökken-

tett betéti kamatok ellenére 1%-kal tudta növelni 

árfolyamszûrt betétállományát. 

A stagnáló hitel-, az enyhén növekvô betétállo-

mány, valamint a megemelkedô kockázati költség 

eredôjeként a nettó hitel/betét-mutató 2011-ben 

2%-pontos csökkenéssel 84%-ra mérséklôdött.

A Bank tôkemegfelelési mutatója a decemberi 

100 millió kunás osztalékfizetést követôen év/év 

15%-ról 13,6%-ra csökkent, ami továbbra is 

meghaladja a 12%-os szabályozói minimum szintet.

A Bankcsoport alkalmazottainak létszáma 2011. év 

végére 14 fôvel 971-re emelkedett; az értékesítési 

kapacitás, valamint a fiókhálózat kapcsán a jelenlegi 

fiókhálózat (103 fiók, –2 fiók év/év) fenntartása, 

illetve modernizálása az elsôdleges cél. 

19  2010 harmadik negyedévétôl kezdôdôen az OBs mérlegébôl hitelek kerültek átadásra csoporton belül. Az OBs mérlege a hiteleladások elôtti állapotot 
tükrözi, ennek megfelelôen 2011-tôl a mérleg az OBs és az OTP Faktor slovensko s.r.o konszolidált adatait tartalmazza, korrigálva az OTP Bank nyrt. 
és az OTP Faktoring zrt. felé eladott hitelekkel, valamint a hitelek nettó értékének megfelelô bankközi finanszírozással. Az OTP Faktoring zrt.-nél lévô 
hiteleken realizált vételáron felüli megtérülés 2011-tôl az eredménykimutatásban figyelembe vételre került, mint a kockázati költséget csökkentô tétel.

OTP BAnkA slOvenskO19 (szlOvÁkiA)

Az OTP Banka Slovensko gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:
Eredménykimutatás 2010 2011 Változás

millió Ft millió Ft %
nettó eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül –952 –409 –57
 Adózás elôtti eredmény –833 –336 –60
  Mûködési eredmény 3.727 3.328 –11
   Összes bevétel 13.885 13.640 –2
    nettó kamatbevétel 11.207 10.968 –2
    Díjak, jutalékok nettó eredménye 2.380 2.499 5
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 298 172 –42
   egyéb adminisztratív ráfordítások –10.157 –10.311 2
  Összes kockázati költség –4.560 –3.665 –20
    értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –4.715 –3.624 –23
   egyéb kockázati költség 154 –40 –126
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 349.448 386.313 11
Bruttó hitelek 273.641 300.970 10
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 305.549 300.970 –1
 Retail hitelek 200.297 219.482 10
 Corporate hitelek 105.251 80.909 –23
Hitelekre elszámolt értékvesztés –15.677 –18.992 21
Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –17.545 –18.992 8
Ügyfélbetétek 256.751 290.157 13
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 286.814 290.157 1
 Retail és sMe betétek 261.980 267.286 2
 Corporate betétek 24.835 22.871 –8
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 11.825 7.596 –36
kibocsátott értékpapírok 43.655 42.250 – 3
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 8.109 9.057 12
saját tôke 24.551 30.421 24
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 27.965 34.650 23,9
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 10,2% 11,5% 1,3
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre 
/átlagos hitelállomány (%) 1,72% 1,26% –0,46
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 56,1% 54,8% –1,3
Teljesítménymutatók 2010 2011 %-pont
ROA –0,3% –0,1% 0,2
ROe –3,9% –1,5% 2,4
Teljes bevétel marzs 3,83% 3,71% –0,12
nettó kamatmarzs 3,09% 2,98% –0,11
kiadás/bevétel arány 73,2% 75,6% 2,4
nettó hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 100% 97% –3
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Az OBS forintban kifejezett pénzügyi adatait 

a vizsgált idôszakban jelentôsen befolyásolta 

a forint/euró árfolyam alakulása: a forint 

2011. évi záróárfolyama az euróval szemben 

év/év 12%-ot gyengült, míg a 2011. évi átlag-

árfolyam 1,4%-kal gyengébb forintot mutat 

éves összevetésben.

2011-ben az OTP Banka Slovensko 409 millió 

forint nettó negatív eredményt realizált, szemben 

a bázisidôszak 952 millió forintos veszteségével. 

A kisebb veszteség elsôsorban a kockázati költ-

ségek év/év 20%-os csökkenéséhez köthetô. 

Az év elsô három negyedévének minimálisan 

pozitív eredményét negyedik negyedévben né    -

hány egyedi tétel fordította negatívba (a negyedik 

negyedév egyéb adminisztratív ráfordításait egyedi 

tételként peres ügyek lezárásához kapcsolódó 

tételek duzzasztották kb. 0,4 millió euró összegben, 

illetve vállalati portfólió értékesítése kapcsán került 

késedelmi kamat visszaírásra hasonló nagyság-

rendben). A bevételek 2%-os csökkenést mutattak 

év/év, míg az egyéb adminisztratív ráfordítások 

2%-kal nôttek, amely stabil költségkontrollt jelez, 

a forint gyengülését és az egyedi tételeket is figye-

lembe véve. A kiadás/bevétel arány az elsô három 

negyedévben javult, majd a negyedik negyedévben 

82%-ra nôtt, így 2011-ben éves szinten 

2,4%-ponttal 75,6%-ra romlott. 

A nettó kamatbevételek év/év 2%-kal estek 

vissza részben a kamatozó állományok csök-

kenése, részben a nettó kamatmarzs 11 bázis-

pontos mérséklôdésének hatására, ami mögött 

a kamatozó források növekvô költsége áll. 

A díjak, jutalékok nettó eredménye a 2010. 

évihez képest 5%-kal nôtt 2011-ben.

2011-ben az OBs 3,6 milliárd forint összegben 

képzett kockázati költséget (–23% év/év), ebbôl 

a negyedik negyedévi kockázati költség 1,2 milliárd 

forintot képvisel. 2011 végére a 90 napon túl 

késedelmes hitelek aránya év/év 1,3%-ponttal 

11,5%-ra romlott, ami döntôen a 90 napon túl 

késedelmes hitelek állománynövekedésre vezet-

hetô vissza (+23,9% év/év), de a hitelek árfolyam-

szûrt állománya is csökkenést mutatott az év során. 

A negyedik negyedévben portfólió-tisztítási céllal 

vállalati hitelállományok kerültek leírásra, illetve 

értékesítésre összesen közel 16 millió euró 

értékben. A 90 napon túl késedelmes hitelek 

összes céltartalékkal való fedezettsége éves szinten 

1,3%-pontos csökkenést mutat (2011: 54,8%).

A hitel- és betétállományok alakulásában 

továbbra is a retail fókusz erôsítésének szándéka 

tükrözôdik. 2011-ben az árfolyamszûrt bruttó 

hitelállomány 1%-os a visszaesést mutat. 

Jelentôs a corporate hitelállomány 23%-os 

év/év csökkenése, ezzel szemben a lakossági 

hitelezés erôsödik (+14% év/év). A lakáshitelek 

piaci növekedést is felülmúló bôvülésében 

az OBs által tavasszal indított sikeres kampány 

is szerepet játszott.

Az árfolyamszûrt betétállomány éves összeve-

tésben 1% növekedést mutat, ami a retail, vala-

mint mikro- és kisvállalati betétek 2%-os növeke-

désének (ezen belül a lakossági lekötött betétek 

25%-kal nôttek) és a corporate betétek 8%-os 

csökkenésének az eredôje. A nettó hitel/betét-

mutató viszonylag stabil, 2011 végén 97%-os 

értéket mutatott (–3%-pont év/év). 2011-ben 

a bankfiókok száma alig változott, csak a negyedik 

negyedévben történt fiókbezárások következtében 

csökkent 76-ról 74 fiókra. Az alkalmazotti létszám 

2010-hez képest 36 fôvel 609 fôre nôtt.

A szlovák jegybank új eszközértékelési módszer-

tant vezetett be 2011. január elsejétôl 

kezdôdôen, ami a hitelkockázat tôkekövetel mé-

nyének növekedéséhez vezetett. ennek ellenté-

telezésére az OTP Bank 10 millió euró jegyzett 

tôke emelésérôl döntött, melyet a 2011. 

december 16-ig lezárt részvényjegyzés során 

végre is hajtott.

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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*A mérleg- és eredménysorok tartalmazzák az OTP Factoring serbia d.o.o. állományát és eredményét.

OTP BAnkA sRBiJA (szeRBiA)

Az OTP banka Srbija gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:
Eredménykimutatás 2010 2011 Változás

millió Ft millió Ft %
nettó eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül* –7.312 –6.283 –14
 Adózás elôtti eredmény –7.325 –6.149 –16
  Mûködési eredmény –125 –1.316 953
   Összes bevétel 6.344 5.220 –18
    nettó kamatbevétel 2.568 1.460 –43
    Díjak, jutalékok nettó eredménye 1.689 1.872 11
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 2.087 1.888 –10
   egyéb adminisztratív ráfordítások –6.469 –6.536 1
  Összes kockázati költség –7.200 –4.833 –33
    értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –6.698 –4.960 –26
   egyéb kockázati költség –502 127 –125
Fôbb mérlegtételek* (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 114.796 121.475 6
Bruttó hitelek 88.754 90.523 2
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 99.657 90.523 –9
 Retail hitelek 40.412 38.723 –4
 Corporate hitelek 59.244 51.800 –13
Hitelekre elszámolt értékvesztés –18.560 –26.078 41
Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –20.823 –26.078 25
Ügyfélbetétek 37.180 36.476 –2
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 41.645 36.476 –12
 Retail betétek 30.573 29.542 –3
 Corporate betétek 11.072 6.934 –37
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 15.922 6.602 –59
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 40.846 45.967 1 3
saját tôke 17.987 27.706 54
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 42.443 54.836 29,2
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 47,8% 60,6% 12,8
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre 
/átlagos hitelállomány (%) 7,50% 5,53% –1,97
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 43,7% 47,6% 3,9
Teljesítménymutatók (%) 2010 2011 %-pont
ROA –6,0% –5,3% 0,7
ROe –32,0% –27,5% 4,5
Teljes bevétel marzs 5,25% 4,42% –0,83
nettó kamatmarzs 2,12% 1,24% –0,88
kiadás/bevétel arány 102,0% 125,2% 23,2
nettó hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 189% 177% –12

Az OTP banka Srbija 2011. évi vesztesége

6,3 milliárd forint, 14%-kal alacsonyabb a 

bázisidôszakinál. 

Az eredmény alakulását a gyenge bevételi dina-

mika és a kockázati költségek nagysága befolyá-

solta leginkább. A portfólióminôség terén 2011 

egészét tekintve folytatódtak a negatív tendenciák: 

a DPD90+ arány december végére 60,6%-ra nôtt 

(+12,8%-pont év/év). Az év második felétôl 

a DPD90+ ráta stabilizálódása figyelhetô meg. 

A fedezettség december végén 47,6%-ot ért el 

(+3,9%-pont év/év). 2011 során a kockázati 

költségek év/év 33%-kal csökkentek. 

Az összes bevétel 2011-ben év/év 18%-kal csök-

kent. A nettó kamatbevétel 43%-kal esett vissza, mert 

a hitelportfólió minôségének romlásával és a bruttó 

hitelállomány csökkenésével párhuzamosan folyama-

tosan zsugorodik azon hitelállomány, amelyen a Bank 

kamatbevételt számol el. A 2011-es nettó díj- és juta-

lékeredmény kedvezôen alakult (+11% év/év). 

A bevételek visszaesése és a stabilan alakuló 

egyéb adminisztratív ráfordítások eredôjeként a 

mûködési eredmény soron a Bank továbbra is 

veszteséges.

A bruttó hitelek 2011-ben árfolyamszûrten 9%-kal 

estek vissza. A Bank hitelezési tevékenységét 2011 
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folyamán elsôsorban a dinár személyi hitelekre 

koncentrálta, így azok állománya év/év dinami-

kusan, 28%-kal emelkedett. A hitelportfólió 

mintegy 57%-át kitevô nagyvállalati hitelek 

13%-kal csökkentek. 

A betétek 2011-ben árfolyamszûrten 12%-kal zsugo-

rodtak, elsôsorban a nagyvállalati betéteknél tapasztalt 

fokozatos, ám jelentôs lemorzsolódás hatására. 

Az OTP Bank nyrt. 2011 októberében 547,8 millió 

dinárral, 2011 decemberében 495,4 millió dinárral 

emelte meg a Bank jegyzett tôkéjét. A két tôke-

emelés során – figyelembe véve a kibocsátási 

prémiumot is – összesen 3.685,3 millió dinárral 

nôtt a saját tôke összege.

A tôkemegfelelési mutató 2011 végén 18,2%-on 

állt, szemben a 2010 végi 16,4%-kal. 

CRnOGORskA kOMeRCiJAlnA BAnkA 
(MOnTeneGRÓ)

A CKB gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:
Eredménykimutatás 2010 2011 Változás

millió Ft millió Ft %
nettó eredmény osztalék és végleges pénzeszköz nélkül –16.844 –4.525 –73
 Adózás elôtti eredmény –16.844 –4.525 –73
  Mûködési eredmény 3.825 1.998 –48
   Összes bevétel 9.793 8.339 –15
    nettó kamatbevétel 7.131 5.587 –22
    Díjak, jutalékok nettó eredménye 2.981 2.692 –10
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel –319 60 119
   egyéb adminisztratív ráfordítások –5.968 –6.341 6
  Összes kockázati költség –20.669 –6.523 –68
   értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –20.316 –4.020 –80
   egyéb kockázati költség –353 –2.503 609
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2010 2011 %
eszközök összesen 212.228 232.750 10
Bruttó hitelek 158.321 165.708 5
Bruttó hitelek (árfolyamszûrt) 176.711 165.708 –6
 Retail és kkv hitelek 111.693 72.676 –35
 Corporate hitelek 65.018 93.032 43
Hitelekre elszámolt értékvesztés –31.149 –46.536 49
Hitelekre elszámolt értékvesztés (árfolyamszûrt) –34.768 –46.491 34
Ügyfélbetétek 158.021 171.982 9
Ügyfélbetétek (árfolyamszûrt) 176.599 171.982 –3
 Retail és kkv betétek 113.201 134.543 19
 Corporate betétek 63.398 37.439 –41
Bankokkal, Államokkal, nemzeti Bankokkal szembeni kötelezettségek 21.860 22.287 2
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 7.532 8.408 1 2
saját tôke 16.222 16.231 0
Hitelportfólió minôsége 2010 2011 %/%-pont
90 napon túl késedelmes hitelek állománya (millió forintban) 42.166 60.296 43,0
90 napon túl késedelmes hitelek aránya (%) 26,6% 36,4% 9,8
értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre/átlagos 
hitelállomány (%) 11,97% 2,48% –9,49
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége (%) 73,9% 77,2% 3,3
Teljesítménymutatók 2010 2011 %-pont
ROA –7,5% –2,0% 5,5
ROe –85,8% –27,9% 57,9
Teljes bevétel marzs 4,38% 3,75% –0,63
nettó kamatmarzs 3,19% 2,51% –0,68
kiadás/bevétel arány 60,9% 76,0% 15,1
nettó hitel/betét arány (árfolyamszûrt) 80% 69% –11

Vezetôi elemzés az OTP Csoport 2011. évi üzleti tevékenységérôl
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A  montenegrói CKB Bank forintban kifejezett 

pénzügyi adatait a vizsgált idôszakban jelentôsen 

befolyásolta a forint/euró keresztárfolyam alaku-

lása: a forint 2011. évi záróárfolyama az euróval 

szemben év/év 12%-ot, ugyanakkor a 2011-es 

éves átlagárfolyam 1%-ot gyengült.

Módszertani megjegyzés: 2011. második negyed-

évben 30,4 milliárd forintnyi mikro- és kisvállalati 

hitel került átsorolásra a nagyvállalati hitelek közé 

a CKB állományain belül. Továbbá 2011. 

harmadik negyedévben 20 milliárd forintnyi kisvál-

lalati betét lett átsorolva a nagyvállalati betétekbôl 

a mikro- és kisvállalati betétek közé. Ezek a tételek 

jelentôsen befolyásolták az említett termékkategó-

riák év/év változását.

2011-ben a montenegrói CKB Bank adózás 

elôtti eredménye 4,5 milliárd forint veszteség volt, 

szemben a 2010-ben realizált közel 17 milliárd 

forintos veszteséggel. A veszteség év/év jelentôs 

mérséklôdése mögött az alacsonyabb kockázati 

költségképzés áll. kedvezôtlen fejlemény ugyan-

akkor a Bank mûködési eredményének év/év 

48%-os csökkenése. éves alapon a nettó kamat-

bevételek 22%-kal, míg a díjak, jutalékok nettó 

eredménye 10%-kal esett vissza, ugyanakkor a 

csökkenô bevételi oldal mellett az egyéb admi-

nisztratív ráfordítások év/év 6%-kal emelkedtek.

A 2011-es évben is folytatódott a problémás állo-

mányok montenegrói faktoring cég felé történô 

átadása. ennek során 2010-ben 65 millió eurónyi, 

míg 2011-ben további 31,3 millió euró értékû 

portfólió került átadásra. Az átadott állományok 

továbbra is a CkB mérlegében kerülnek kimuta-

tásra, ugyanakkor a kamateredmény elszámolása 

az átadással leállításra kerül. 

A 2011-es év során a forrásoldali kamatszint csök-

kentésének hatására a nettó kamatmarzs folyama-

tosan javult (elsô negyedév: 2,40%, második 

negyedév: 2,52%, harmadik negyedév: 2,75%, 

negyedik negyedév: 2,80%). 

A díjak, jutalékok nettó eredményének kedvezôtlen 

éves alakulása (év/év –10%) szintén a mérsékelt 

hitelezési aktivitással magyarázható. A CkB – mivel 

jelentôs likviditási tartalékokkal rendelkezik – 

a betétgyûjtési versenyben visszafogott marad; 

ebbôl adódóan a teljes betéti állomány 

árfolyamszûrten év/év csökkent (–3%).

Az egyéb adminisztratív ráfordítások 6%-kal a 

2010-es szint felett teljesültek. A személyi jellegû 

ráfordítások esetén a faktoring tevékenység bô  -

vítésének hatása az idôszaki költségekben jelent-

kezett. A 2011-es évben a CkB fiókszáma (2011 

negyedik negyedév: 32), illetve dolgozói létszáma 

(2011 negyedik negyedév: 450 fô) a 2010-es 

évhez képest nem változott. 

A romló hitelportfólióra képzett kockázati költség 

jelentôsen csökkent a 2010-es évhez viszonyítva, 

ugyanakkor egyéb kockázati költségekként 2,5 

milliárd forint került elszámolása fôként be nem 

hajtható jutalékokra, illetve lehívott bankgaranciákra.

A 2011-es év során mérsékelt hitelkereslet 

következtében a teljes bruttó hitelállomány 

árfolyamszûrten év/év 6%-kal csökkent. 

A lakossági hitelszegmens esetén a fogyasztási 

hitelek irányába helyezôdik a hangsúly. ennek 

megfelelôen az elmúlt évben folytatott sikeres 

kampányok hatására a személyi kölcsönök állo-

mánya év/év 7%-os (árfolyamszûrt) bôvülést 

mutat, továbbá 2011 ôszén a CkB új hitelkártya 

termékekkel is megjelent a piacon. A jelzáloghi-

telek állománya az elmúlt év során folyamatosan 

csökkent (év/év –9% árfolyamszûrten).

A behajtási tevékenység erôsítése, illetve a résztör-

lesztések elômozdítása kiemelt szerephez jutott 

a 2011-es évben. ennek hatására a problémás 

hitelképzôdés év/év jelentôsen mérséklôdött; a 

DPD90+ ráta az év második felében a csökkenô 

bruttó hitelállomány ellenére javult (2011 második 

negyedév: 39,1%, harmadik negyedév: 37,9%, 

negyedik negyedév: 36,4%). A lakossági szegmens 

esetén mind a fogyasztási, mind a jelzáloghitel 

portfólió javult, egyrészt a sikeres behajtási tevé-

kenység eredményeként, másrészt az idegenfor-

galmi szezon javította az ügyfelek fizetôképességét. 

A problémás hitelek fedezettsége év/év tovább 

emelkedett, 2011 végén 77,2%-on állt. 
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Az OTP Csoport záró létszáma 2011. december 

31-én 33.826 fô volt, az elmúlt év során az alap-

banki tevékenységekhez kapcsolódóan a leány-

bankok állományi létszáma csökkent. Ugyanakkor 

a faktoring tevékenységek erôsödésével, valamint 

az áruhitelezés felfuttatásával egyidejûleg bôvült a 

faktoring cégek állományi létszám, illetve zajlik az 

ügynökhálózat kiépítése, új értékesítési partnerek 

keresése.

Az OTP Bank kiterjed értékesítési hálózata, 

mintegy 377 fiókkal és több mint 2.000 

ATM-terminállal rendelkezik, ugyanakkor a 

Csoport kilenc országában mintegy 1.400 

fiókban áll az ügyfelek szolgálatában.

l é T s z Á M  é s  e G y é B  A D A T O k

OTP Bank Oroszország 2011.december 31. 2010. december 31.
Összes ügynök 22.503 13.845
 banki alkalmazott ügynökök 6.940 5.358
 szerzôdéses ügynök 15.563 8.487
egyéb alkalmazott 5.108 4.768
OTP Bank Ukrajna
Összes ügynök (OTP Credit) 1.410
egyéb alkalmazott 3.003

2011. december 31. 2010. december 31.
Fiókszám ATM POs Bankkártya 

(e db)
Banki

ügyfelek
száma
(e fô)

létszám
(záró)

Fiókszám ATM POS Bankkártya 
(e db)

Banki
ügyfelek

száma
(e fô)

Létszám
(záró)

OTP Core* 377 2.028 42.122 3.866 4.529 8.470 380 1.995 39.231 3.841 4.592 8.034
OTP Bank 
Oroszország 148 215 2.697 1.946**** 3.782 5.108 155 249 2.218 1.516**** 3.715 4.768

Dsk Csoport 386 890 4.178 1.228 2.986 4.477 387 880 5.049 1.196 2.978 4.321
OTP Bank 
Ukrajna 152 165 406 177 275 3.003 189 216 400 124 337 3.075
OTP Bank 
Romania 100 136 1.302 204 229 957 106 138 1.106 171 219 1.104
OTP banka 
Hrvatska 103 218 1.139 363 379 971 105 217 1.102 385 382 1.016
OTP Banka 
slovensko 74 115 202 134 240 609 76 117 671 119 193 573

OTP banka srbija 52 162 3.557 100 372 649 55 190 4.054 100 349 708

CkB 32 84 4.010 153 296 450 33 105 3.819 167 290 451
leánybankok 
összesen 1.047 1.985 17.491 4.305 8.559 16.224 1.106 2.112 18.419 3.778 8.463 16.016
egyéb magyar 
és külföldi csoporttagok 782 959
Csoport összesen**

(ügynökök nélkül) 25.476 25.009
Csoport 
összesen*** 1.424 4.013 59.613 8.171 13.088 33.826 1.486 4.107 57.650 7.619 13.055 30.367

* OTP Core állományi létszáma (OTP Bank, OTP Jelzálogbank, OTP lakástakarék, OTP Faktoring összevont létszámadata).
** Az OTP Csoport állományi létszáma a banki alkalmazott ügynökök (OTP Bank Oroszország és OTP Bank Ukrajna) létszáma nélkül. 

*** Az OTP Csoport állományi létszáma a banki alkalmazott ügynökök létszámát figyelembe véve.
**** Az aktivált kártyadarabszám került feltüntetésre.
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Konszolidált eredménylevezetés 
fôbb leányvállalatonként (IFRS)
tábla lábjegyzetei

Általános megjegyzés: A táblázatban szereplô 

leányvállalati nettó eredmények sem az OTP 

Core, sem az egyéb leányvállalatok esetében 

nem tartalmazzák a kapott osztalékokat és a 

véglegesen átadott vagy átvett pénzeszközöket.

A Csoporton kívüli vállalatoktól kapott vagy 

azoknak adott ilyen jellegû tételeket egy 

összegben tartalmazza a táblázat, tekintet nélkül 

arra, hogy mely leányvállalatnál jelentkezett

az adott bevétel- vagy ráfordítás tétel.

(1) Az OTP Core, a Corporate Center és a 

külföldi bankok összesített nettó eredménye 

egyedi tételek nélkül.

(2) Az OTP Core az OTP Csoport magyarországi 

alap üzleti tevékenységének eredményét mérô 

gazdasági egység, melynek pénzügyi kimutatásai 

az OTP Csoport magyarországi banki alaptevé-

kenységét végzô vállalkozások (OTP Bank nyrt., 

OTP Jelzálogbank zrt., OTP lakástakarék zrt.,

OTP Faktoring zrt., OTP Financing netherlands ltd., 

OTP Holding ltd.) konszolidált iFRs szerinti

pénzügyi kimutatásaiból számolódnak. Az elôbbi 

cégek konszolidált beszámolójából elkülönítésre 

kerül a Corporate Centre. Utóbbi egy virtuális 

gazdasági egység, mely az OTP Csoporton belüli 

leányvállalatok részére nyújt tôkepiaci szolgáltatá-

sokat, jellemzôen tôke-, illetve hitelági fi nanszí-

rozás formájában.

(3) Az OTP Csoporton belül a Corporate Center 

egy virtuális gazdasági egység, mely az OTP Core 

tôkebefektetésével jön létre, azzal a céllal, hogy 

az OTP Core-on kívüli, az OTP Csoporthoz tartozó 

leányvállalatok tôkepiaci fi nanszírozását ellássa. 

Így a Corporate Center mérlegét az OTP Core 

tôkebefektetései és csoporton belüli hitelei,

valamint az OTP Bank eMTn programjának kere-

tében kibocsátott alárendelt- és szenior kötvé-

nyek fi nanszírozzák. ezekbôl a fi nanszírozási 

forrásokból kell a Corporate Centernek az OTP 

Core-on kívüli OTP leányvállalatokat csoporton 

belüli hitelekkel, illetve saját tôkével ellátni.

A Corporate Center által fi nanszírozott fôbb 

leányvállalatok a következôk: magyarországiak – 

Merkantil Bank zrt., Merkantil Car zrt., Merkantil 

ingatlan lízing zrt., OTP lakáslízing zrt., OTP 

Alapkezelô zrt., OTP ingatlan Alapkezelô zrt.,

OTP életjáradék zrt.; külföldiek – lízing társaságok 

és faktoring társaságok.

(4) 2008 negyedik negyedévétôl tartalmazza az 

llC OTP leasing Ukraine, illetve 2009 negyedik 

negyedévétôl az OTP Factoring Ukraine llC, 

2010 negyedik negyedévétôl az llC OTP Credit 

eredményét és állományát.

(5) 2010 harmadik negyedévtôl a Dsk Csoport 

és az újonnan alapított bolgár faktoring cég – az 

OTP Factoring Bulgaria llC – összesített ered-

mény-kimutatása alapján.

(6) 2010 negyedik negyedévtôl tartalmazza

az OTP Factoring serbia d.o.o eredményét.

(7) A horvát gazdaság átstrukturálását célzó, 

1991-ben kibocsátott, 20 éves futamidejû, 5% 

fi x kamatozású, kunában denominált államköt-

vények havi átértékelési különbözete (átértéke-

lési benchmark: horvát ipari árindex) a futamidô 

alatt a tôkével szemben került elkönyvelésre, 

melyet az OBH lejáratkor egyéb nettó nem 

kamatjellegû bevétel soron vezetett vissza az 

eredménykimutatásba.

(8) A Merkantil Bank és Car összesített adó utáni 

eredménye (osztalék, nettó végleges pénzeszköz 

és leányvállalati befektetésekre képzett érték-

vesztés nélkül).

(9) 2009. negyedik negyedévtôl: OTP leasing 

Romania iFn s.A. (Románia), z plus d.o.o. 

(Horvátország), OTP leasing d.d. (Horvátország), 

Dsk leasing AD (Bulgária). 

(10) llC AMC OTP Capitol (Ukrajna) és OTP 

Asset Management sAi s.A. (Románia)

(11) HiF ltd. (egyesült királyság), OTP Faktoring 

slovensko a.s. (szlovákia), OTP Buildings s.r.o. (szlo-

vákia), OTP Real slovensko s.r.o. (szlovákia) (2011 

elsô negyedévig), OTP Holding ltd. (Ciprus), OTP 

Faktoring sRl (Románia), velvin ventures ltd. (Belize).

(12) Magyar csoporttagok összesen: a magyar 

leányvállalatok korrigált nettó eredményeinek,

a Corporate Centre és a hozzájuk kapcsolódó 

konszolidációs kiszûréseknek az összege.

k i eGész Í TÔ  ADATOk
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(13) külföldi csoporttagok összesen: a külföldi 

csoporttagok korrigált nettó eredményének és 

hozzájuk kapcsolódó esetleges adózott egyedi 

tételeknek az összege.

 

 

A Vezetôi elemzésben szereplô IFRS
szerinti eredménykimutatások 
korrigált sorainak származtatása, 
illetve az árfolyamszûrt állományi 
statisztikák számítási módszertana
 

Az OTP Csoport teljesítményének a valós

folyamatokat tükrözô bemutatása érdekében

az Éves jelentésben szereplô konszolidált 

eredményki mutatáson az alábbi szerkezeti 

korrekciókat hajtotuk végre a Társaság auditált 

számviteli beszámolójához képest (utóbbi

„Az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi 

Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készí-

tett konszolidált beszámoló a 2011. december 

31-éve zárult évrôl” címmel a Társaság 2011. 

évi Közgyûlést követôen elérhetô az OTP Bank 

honlapján (www.otpbank.hu) a Befektetôi 

Kapcsolatok/Jelentések/IFRS jelentések menü-

pont alatt). Az alábbi szerkezeti korrekciókat a 

megjelenített leányvállalati egyedi, illetve rész-

konszolidált adatokon is elvégeztük.

korrekciók:

•		A	Kapott	osztalékokat	a	véglegesen	átadott	és	

átvett pénzeszközökkel együtt, továbbá a good-

will értékvesztést, a pénzügyi szervezetek külön-

adóját, a magyar deviza jelzáloghitelek 

végtörlesztésébôl adódó veszteséget, a deviza-

hitelek végtörlesztéséhez a Magyar nemzeti 

Banktól vásárolt deviza átértékelési eredményét, 

továbbá a végtörlesztéshez kapcsolódó 

bankadó visszatérítést – mint korrekciós téte-

leket – kiemeltük az eredménykimutatás hierar-

chiából és a Csoport, illetve a csoporttagok 

tevékenységébôl keletkezô korrigált nettó 

eredménytôl elkülönítve elemezzük. 

•		A	bemutatott	idôszakok	alatt	a	leányvállalatok	

akvizíció elôtt képzett céltartalékok felszabadítá-

sából keletkezett egyéb nem kamatjellegû 

bevételeket az egyéb bevételek helyett a hite-

lekkel kapcsolatos kockázati költségek között 

szerepeltetjük, utóbbiakat csökkentve az akvi-

zíció elôtti céltartalék-felszabadításokkal.

•		Az	Egyéb	bevételeket	az	ingatlan-tranzakciók	

nyeresége/vesztesége sorokkal összevonva jele-

nítettük meg, kivonva belôle az elôbb említett 

Akvizíció elôtti céltartalék-felszabadítások mellett 

a véglegesen átvett pénzeszközöket, ugyan-

akkor a korrigált nettó egyéb bevételek soron 

szerepeltetjük az egyéb nem pénzügyi tevé-

kenységgel kapcsolatos ráfordításokat, ezáltal 

nettó módon jelenítve meg a nem pénzügyi 

tevékenységgel kapcsolatos eredményt

a korrigált nettó egyéb bevételeken belül.

•		Az	Egyéb	mûködési	ráfordításokból	kiemeltük

az egyéb kockázati költségeket, melyeket külön 

tételként szerepeltetünk a korrigált eredmény-

kimutatásban. Az egyéb kockázati költségeket

a számviteli iFRs eredmény-kimutatásban az 

alábbi tételek alkotják: függô, jövôbeni kötele-

zettségek és peres ügyek kockázati költsége, 

vagyoni érdekeltségek és értékpapírok kockázati 

költsége, továbbá céltartalék képzés egyéb 

eszközökre. 

•		Az	Egyéb	általános	költségeket	a	következô-

képpen korrigáltuk annak érdekében, hogy tisztán 

egyéb általános költségeket tartalmazzon. ide 

soroltuk az egyéb költségeket és az egyéb nem 

pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítá-

sokat, ugyanakkor kiszûrtük a véglegesen átadott 

pénzeszközöket (a Filmipari támogatás és 

közhasznú szervezeteknek véglegesen átadott 

pénzeszközök kivételével), az egyéb nem pénz-

ügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordításokat, 

valamint a Pénzügyi szervezetek különadóját.

•		2010	elsô	negyedévében	kötvények	értékesí-

tésén elszenvedett árfolyamveszteséget, illetve 

az ezen kötvényekre a korábbi idôszakokban 

egyéb kockázati költségként megképzett céltar-

talékok felszabadítását nettó módon mutattuk 

be az értékpapír árfolyameredmény soron mind 

a konszolidált, mind az OTP Core eredmény-

kimutatásban. A kötvények értékvesztésébôl 

adódó negatív eredményhatás a korábbi 

idôszakokban, az egyéb kockázati költségek 

megképzésekor keletkezett.

•		2010.	negyedik	negyedévtôl	a	Merkantil	Csoport	

által a kereskedôknek fi zetett jutalékráfordítás 

(dealer jutalék) a számviteli eredménykimu-

tatásban kamatráfordításként kerül elszámolásra.

A korábbi idôszakok számviteli eredményki-

mutatásai ezt a tételt még jutalékráfordításként 

tartalmazták. Az adatok idôsoros összehasonlítha-

tósága érdekében a jelentés korrigált tábláiban
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a dealer jutalékot a 2010. negyedik negyedévtôl 

kezdôdôen a nettó kamateredménybôl visszaso-

roltuk a díjak, jutalékok nettó eredménye közé 

mind Merkantil egyedi-, mind konszolidált szinten.

•		A	Merkantil	Bank	és	Car	összevont	

eredménykimutatásából a leánycégekre, mint 

befektetésekre képzett értékvesztést elimi-

náltuk. ez a tétel ugyanis az OTP Csoport 

konszolidált eredményébôl kiszûrésre kerül, 

és a Csoport eredményét csak a – szintén 

konszolidált – leánycégek eredményei terhelik.

•		A	jelentésben	bemutatott	teljesítmény	

mutatókat (kiadás/bevétel arány, a nettó 

kamatmarzs, a kockázati költség/bruttó hitel-

állomány, továbbá a ROA, ROe mutatók, stb.) 

az egyedi tételek nélkül számított, korrigált 

szerkezetû eredménykimutatásból számoltuk. 

Így nem tartalmazzák a kapott osztalékokat, 

nettó végleges pénzeszköz átadást/átvételt, a 

goodwill leírások, a pénzügyi szervezetek külön-

adójának hatását, végtörlesztésébôl adódó vesz-

teséget, valamint a devizahitelek végtörleszté-

séhez a Magyar nemzeti Banktól vásárolt deviza 

átértékelési eredményét. A kiadás/bevétel-

mutató esetében a kiadások nem tartalmazzák 

az egyéb kockázati költségeket.

A táblázat a vezetôi elemzés korrigált konszoli-

dált eredménysorainak levezetését tartalmazza 

az auditált beszámoló eredménykimutatásának 

soraiból (utóbbi „Az európai Unió által elfogadott 

nemzetközi Pénzügyi Beszámolási standardok 

szerint készített konszolidált beszámoló a 2011. 

•		Az	OTP	Csoport	a	devizahiteleire	devizában	

képzett céltartalékai átértékelôdésének fede-

zésére nyitott devizapozíciót tart. A szám-

viteli eredménykimutatásban a céltartalék 

átértéke lôdés a kockázati költségek része 

(„értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési 

veszteségekre” soron), míg a fedezeti nyitott 

devizapozíció eredménye devizaárfolyam-ered-

ményként került könyvelésre az egyéb nem 

kamat eredményben. ezt a két – nagyságában 

egyenlô, de ellentétes elôjelû – eredményhatást 

az említett sorokból kiszûrtük. A korrekció mind 

leányvállalati egyedi-, mind konszolidált szintet 

érint, ugyanakkor a nettó eredmény nagyságát 

nem, csak a szerkezetét befolyásolja.

•		A	beszámoló	az	ügyfélhitelek	és	az	ügyfélbetétek	

árfolyamszûrt állományát, illetve azok termék-

bontását is tartalmazza. Az árfolyamszûrés során 

a bázisidôszaki adatok a tárgyidôszak rögzített 

záró deviza keresztárfolyamain – jelen esetben 

a 2011. december 31-i árfolyamokon – kerültek 

forintosításra. A bázisidôszakra vonatkozó 

árfolyamszûrt termékállományi adatok emiatt 

eltérnek a korábbi beszámolókban publikált 

árfolyamszûrt statisztikáktól.

december 31-ével zárult évrôl” címmel a Társaság 

2011. évi közgyûlését követôen elérhetô az 

OTP Bank honlapján (www.otpbank.hu) a 

Befektetôi kapcsolatok/Jelentések/iFRs 

jelentések menüpont alatt).

kORR iGÁlT  kOnszOl iDÁlT  eReDMénysOROk 
levezeTése  ( i FRs  szeR inT)
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millió forint 2010 2011
Nettó kamatbevétel 616.425 630.816
(–) Merkantil Csoport kereskedôknek fizetett jutalékráfordítása –3.929 –3.244
Nettó kamateredmény (korrigált) egyedi tételekkel együtt 620.354 634.060
(–) Devizaswap–átértékelési eredmény (az OTP Core nettó kamateredményében könyvelve) 18.731 3.169
Nettó kamateredmény (korrigált) egyedi tételek nélkül 601.622 630.891
   
Díjak, jutalékok nettó eredménye 140.631 146.522
(+) Merkantil Csoport kereskedôknek fizetett jutalékráfordítása –3.929 –3.244
Díjak, jutalékok nettó eredménye (korrigált) 136.702 143.278
   
Deviza mûveletek nettó nyeresége (+)/vesztesége (–) 31.811 50.031
(–) A deviza céltartalékok átértékelôdését fedezô nyitott pozíció átértékelôdési eredménye 9.607 27.063
Deviza mûveletek nettó nyeresége (+)/vesztesége (–) (korrigált) egyedi tételekkel együtt 22.204 22.968
(–) egyszeri devizaárfolyameredmény (az OTP Core devizaárfolyam eredményben) 8.889 3.926
Deviza mûveletek nettó nyeresége (+)/vesztesége (–) (korrigált) egyedi tételek nélkül 13.315 19.042
   
Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége 5.445 13.290
(+) értékpapírokkal kapcsolatos egyéb céltartalék felszabadítás 9.384 0
Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége (korrigált) egyedi tételekkel együtt 14.829 13.290
(–) Horvát államkötvények árfolyameredménye (az OBH–ban értékpapír árfolyam eredmény, nettó (korr.) soron könyvelve) 0 4.300
(–) MOl–OTP sajátrészvénycsere ügylet átértékelési eredménye (az OTP Core–ban értékpapír árfolyam eredmény, 
nettó (korr.) soron könyvelve) 0 5.572
Értékpapírok nettó árfolyamnyeresége (korrigált) egyedi tételek nélkül 14.829 3.418
   
Ingatlantranzakciók nyeresége és vesztesége 845 1.002
(+) Egyéb mûködési bevételek 20.890 27.252
(–) véglegesen átvett pénzeszköz 32 36
(–) Akvizíció elôtti hitelek értékvesztés felszabadítása 165 1.030
(+) egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás –4.112 –9.648
Nettó egyéb bevételek (korrigált) egyedi tételekkel együtt 17.426 17.538
(–) Járulékos– és alárendelt kölcsöntôke visszavásárláson elért nyereség (az OTP Core nettó egyéb 
bevételek (korr.) soron könyvelve) 0 2.580
Nettó egyéb bevételek (korrigált) egyedi tételek nélkül 17.426 14.958
   
Értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre és végtörlesztésekhez kapcsolódó veszteség –273.024 –316.673
(+) Akvizíció elôtti hitelek értékvesztés felszabadítása 165 1.030
(–) A devizahitelekre képzett céltartalékok átértékelôdési eredménye –9.607 –27.063
(–) Magyarországi deviza jelzáloghitelek végtörlesztésébôl adódó veszteség –69.463
(–) Devizahitelek elôtörlesztéséhez a Magyar nemzeti Banktól vásárolt deviza átértékelési eredménye 9.313
Értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre (korrigált) –263.252 –228.430
   
Kapott osztalék és nettó végleges pénzeszköz átvétel/átadás (adózott) –1.215 –5.603
(–) Filmipari támogatás és közhasznú szervezeteknek véglegesen átadott pénzeszközök –1.704 –6.266
Kapott osztalék és nettó végleges pénzeszköz átvétel/átadás (adózott) 488 663
   
Értékcsökkenés –67.324 –73.432
(–) Goodwill értékcsökkenés (OTP banka srbija (szerbia), OTP banka Hrvatska (Horvátország), CkB (Montenegró)) –18.519 –23.979
Értékcsökkenés (korrigált) –48.805 –49.453
   
Egyéb mûködési ráfordítások –14.435 –26.571
(+) Értékesíthetô és lejáratig tartandó értékpapírok céltartalék képzése/felszabadítása 9.924 –945
(–) értékpapírokkal kapcsolatos egyéb céltartalék felszabadítás 9.384 0
(–) egyéb költségek –7.698 –5.674
(–) egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás –6.310 –16.235
Egyéb kockázati költség 113 –5.607
   
Egyéb általános költségek –171.231 –160.145
(+) egyéb költségek –7.698 –5.674
(+) egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás –6.310 –16.235
(–) véglegesen átadott pénzeszközök –2.199 –6.587
(+) Filmipari támogatás és közhasznú szervezeteknek véglegesen átadott pénzeszközök –1.704 –6.266
(–) egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás –4.112 –9.648
(–) Pénzügyi szervezetek különadója –36.098 –35.463
(–) Bankadó visszatérítés végtörlesztés miatt 20.839
Egyéb általános költségek (korr.) –144.535 –157.461
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Devizaárfolyam eredmény a céltartalék-átértékelôdést fedezô pozíciók átértékelôdé-
sébôl (a számviteli erdménykimutatás kockázati költségében ellentételezôdik)

millió forint 2010 2011
OTP Csoport összesen 9.607 27.063
 ebbôl OTP Core (Magyarország) 6.531 26.464
  ebbôl OTP Bank 4.206 12.663
  OTP Jelzálogbank 2.325 4.725
  OTP Faktoring  9.075
 OTP Bank Oroszország 253 –357
 OTP Bank JsC (Ukrajna) –842 262
 OBR (korrigált) (Románia) 898 580
 OBH (Horvátország) 78 119
 OTP banka srbija (szerbia) 590 –196
 Merkantil Bank + Car (Magyarország) 2.098 192

MÓDszeRTAn i  ÖsszeFOGlAlÓ : 
A  Dev i zAH iTelekRe  kéPzeTT  CélTARTA  lékOk 
ÁTéRTékeléséBÔl  szÁRMAzÓ kOCkÁzAT i 
kÖlTséG és  Az  ezT  FeDezÔ ny i TOTT 
Dev i zAPOz ÍC iÓkOn keleTkezÔ 
Dev i zAÁRFOlyAM eReDMény  MeGJelen ÍTése

A 2010. évi éves Jelentéshez képest a pénzügyi 

adatokon az alábbi szerkezeti korrekciót hajtottuk 

végre, amely módszertani változást jelent a korábbi 

jelentési struktúrához képest.

Az OTP Csoport a devizahiteleire devizában képzett 

céltartalékai átértékelôdésének fedezésére nyitott 

fedezeti devizapozíciót tart. A számviteli 

eredménykimutatásban a céltartalék átértékelôdés 

a kockázati költségek része („értékvesztésképzés 

a hitelezési és kihelyezési veszteségekre” soron), 

míg a fedezeti nyitott devizapozíció eredménye 

devizaárfolyam-eredményként került könyvelésre 

az egyéb nem kamat eredményben. ezt a két – 

nagyságában egyenlô, de ellentétes elôjelû – ered-

ményhatást az említett sorokból kiszûrtük. A 

korrekció mind leányvállalati egyedi-, mind konszo-

lidált szintet érinti, ugyanakkor a nettó eredmény 

nagyságát nem, csak a szerkezetét befolyásolja.

Az adatok idôsoros konzisztenciájának megterem-

tése érdekében a változtatást 2010. évre is elvé-

geztük, ezért a publikált eredménysorok bázis-

idôszaki értékei a korábban megjelenttôl eltérnek. 

A változás által érintett sorok a következôk: 

„értékvesztés-képzés a hitelezési és kihelyezési 

veszteségekre”, „egyéb nettó nem kamatjellegû 

bevételek”, valamint konszolidált szinten az utóbbi 

részeként megjelenô „Devizaárfolyam eredmény, 

nettó”. Az elôbbi eredménysorok összege válto-

zatlan, de a módszertani váltás szerkezeti átren-

dezôdést okoz. A változás természetesen az elôbbi 

eredménysorok felhasználásával számított mutató-

számokat is érinti.

A kockázati költségben ellentételezôdô árfolyam-

eredményt a következô táblázat tartalmazza.
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Az OTP Bank Nyrt. nem konszolidált, auditált eredménykimutatása
Magyar Számviteli Szabályoknak megfelelôen

Az OTP Bank Nyrt. nem konszolidált, auditált mérlegének kiemelt sorai
Magyar Számviteli Szabályoknak megfelelôen

millió forint 2010 2011 Változás %
 Kamatkülönbözet 241.838 233.920 – 3
  kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 611.167 618.704 1
  Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások –369.329 –384.784 4
 Nettó díj- és jutalékbevételek 121.900 96.814 – 2 1
  kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 145.368 121.819 – 1 6
  Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások –23.468 –25.005 7
 Egyéb bevételek 109.893 184.248 6 8
  Bevételek értékpapírokból 57.651 78.831 3 7
  Pénzügyi mûveletek nettó eredménye –3.864 51.092 1 . 4 2 2
  egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl 56.106 54.325 – 3
 Általános igazgatási költségek –146.097 –133.037 – 9
 Értékcsökkenési leírás –14.134 –14.003 –1
 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl –218.561 –160.836 –26
 Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos 
 (jövôbeni) kötelezettségekre

–106.446 –102.201 –4

 Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása 
 a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

120.282 63.716 –47

 Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 573 –1.082 –289
 Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt- és  
 egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után

–4.017 –9.606 139

 Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt-  
 és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után

10.338 2.861 –72

Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 115.569 160.794 39
 Rendkívüli eredmény –1.820 –6.329 248
Adózás elôtti eredmény 113.749 154.465 36
 Adófizetési kötelezettség –4.785 –17.858 273
Adózott eredmény 108.964 136.607 25
 Általános tartalék képzése és felhasználása –10.896 –13.661 25
 eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 0  
 Jóváhagyott osztalék és részesedés –20.160 –28.000 39
Mérleg szerinti eredmény 77.908 94.946 22

millió forint 2010 2011 Változás %
Eszközök összesen 6.213.397 6.717.325 8
 1. Pénzeszközök 171.255 226.490 3 2
 2. Állampapírok 758.697 876.777 1 6
 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 796.402 896.314 1 3
 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 2.607.173 2.651.279 2
 5. Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 984.323 1.098.722 1 2
 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 99.526 103.367 4
 7. Részvények, részesedések befektetési célra 960 975 2
 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 443.972 514.090 1 6
 9. immateriális javak 142.337 119.088 – 1 6
 10. Tárgyi eszközök 67.655 67.859 0
 11. saját részvények 3.729 5.519 48
 12. egyéb eszközök 21.779 46.280 112
 13. Aktív idôbeli elhatárolások 115.589 110.565 –4
Források összesen 6.213.397 6.717.325 8
 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 739.808 866.716 17
 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 3.290.982 3.429.980 4
 3. kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 534.749 509.584 –5
 4. egyéb kötelezettségek 58.546 96.376 65
 5. Passzív idôbeli elhatárolások 269.915 330.362 22
 6. Céltartalékok 73.562 102.580 39
 7. Hátrasorolt kötelezettségek 318.594 353.466 11
 8. saját tôke 927.241 1.028.261 11
Teljesítménymutatók   %-pont
Ügyfelekkel szembeni követelések/kötelezettségek 79% 77% –2




