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A vezetés elemzése 
az OTP Csoport 2009. 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 melléklet tartalmazza.

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft  %

konszolidált adózás utáni eredmény 241.068 150.206 —38
konszolidált adózás utáni eredmény kapott osztalék, nettó végleges pénz-
eszköz átadás/átvétel, stratégiai nyitott pozíció eredménye, OTP Garancia 
Csoport értékesítésének eredménye és külföldi leányvállalatokkal kapcsola-
tos goodwill értékcsökkenés nélkül 218.691 151.326 –31
Adózás elôtti eredmény 250.293 172.080 –31
 Mûködési eredmény 368.920 437.059 18
  Összes bevétel 732.584 786.084 7
   nettó kamatbevétel (korr.) 515.946 589.780 14
   nettó díjak, jutalékok 140.623 132.913 –5
   egyéb nettó nem kamatjellegû bevételek (korr.) 76.015 63.390 –17
  Mûködési kiadások (korr.) –363.664 –349.024 –4
 Céltartalékképzés a hitelekre (korr.) –108.043 –246.935 129
 egyéb kockázati költség –10.584 –18.044 70
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2008 2009 %
Mérlegfôösszeg 9.367.724 9.755.132 4
Bankközi kihelyezések 415.656 440.850 6
ügyfélhitelek (bruttó 7.049.381 6.907.094 –2
Hitelek értékvesztése –270.680 –494.378 83
Hitelintézetekkel és állammal szembeni kötelezettségek 848.730 802.749 –5
ügyfélbetétek 5.258.167 5.688.887 8
kibocsátott értékpapírok 1.565.947 1.410.348 –10
Alárendelt és jutalékos kölcsöntôke 320.050 280.834 –12
saját tôke 1.048.971 1.191.606 14
Teljesítménymutatók 2008 2009 % - p o n t
ROA (korr.) 2,5% 1,6% –0,9
ROe (korr.) 22,5% 13,4% –9,1
Mûködési eredmény marzs 4,14% 4,57% 0,43
Teljes bevétel marzs 8,22% 8,22% 0,00
nettó kamatmarzs (korr.) 5,79% 6,17% 0,38
kockázati költség/bruttó hitelállomány (korr.) 1,69% 3,57% 1,88
kiadás/bevétel arány (korr.) 49,6% 44,4% –5.2
nettó hitel/(betét+retail kötvény) arány 128% 108% –19
Bruttó hitel/betét arány 134% 121% –13
Tôkemegfelelési mutató (konszolidált, iFRs) 15,4% 17,3% 1,9
Tier1 ráta 11,3% 13,8% 2,5
Core Tier1 ráta 9,5% 12,1% 2,6
Részvény információk 2008 2009 %
ePs hígított (HUF) 935 572 –39
záróár (HUF) 2.875 5.456 90
Maximum (HUF) 8.874 5.790 –35
Minimum (HUF) 2.320 1.355 –42
Piaci kapitalizáció (milliárd euró) 3,00 5,6 86
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Sikeres válságkezelés

2009-ben az OTP Csoport összességében 

sikerrel kezelte a 2008-ban az UsA-ból kiindult, 

majd globálissá váló pénzügyi és hitelezési 

válság kihívásait és teljesítette a menedzsment 

elôzetes célkitûzéseit. Teljesítményével megha-

tározó mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a 

magyar pénzügyi szektor megôrizze stabilitását.

Bár már a 2008-as évben is jelentôsen rom -

lottak a Társaság mûködési feltételei, 2009 

további radikális alkalmazkodást igényelt a 

Társaság részérôl. éves szinten változatlanul 

stabil mûködési eredményének, ezen belül is 

erôs kamatbevételeinek és a folyamatosan 

érvényesülô költségkontrollnak köszönhetôen 

a jelentôsen növekvô kockázati költségek elle-

nére is valamennyi negyedévét pozitív ered-

ménnyel zárta. ennek köszönhetôen mind 

egyedi, mind pedig konszolidált tôkemeg fele lési 

mutatója folyamatosan emelkedett és annak 

év végi szintje nemzetközi összehasonlításban is 

kiemelkedô (iFRs CAR: 17,3%, Tier1 ráta: 

13,8%). Mindezt bárminemû állami tôke juttatás, 

illetve piaci vagy bilaterális for   mában megvaló-

suló tôkebevonás nélkül érte el a Bank. A gazda-

sági válság és a fiskális megszorítások az üzlet-

menetben erôteljes alkalmazkodással jártak: a 

visszaesô hitelkereslettel, illetve kockázatkezelési 

szempontok által diktált óvatosabb hitel-kihelye-

zési gyakorlattal párhuzamosan a Bankcsoport 

kiemelt figyelmet szentelt a be    tétgyûjtésnek, 

ennek eredményeként folyamatosan és 

jelentôsen javult a konszolidált hitel/betét 

mutató. Az erôteljes üzletági és leánybanki alkal-

mazkodásnak, továbbá az újonnan bevont forrá-

soknak köszönhetôen (lakossági kötvénykibocsá-

tások, szindikált hitel) a teljes likviditási tartalék 

szintje 2009 decemberében rekordnagyságot ért 

el (6 milliárd eurót) úgy, hogy novemberben a 

Bank visszafizette az eredetileg 1,4 milliárd 

eurós állami hitel felét. A likviditási tartalék az 

OTP Csoport teljes fennálló külsô kötelezettségei 

visszafizetését lehetôvé teszi. A válság negatív 

hatásait enyhítendô a Bankcsoport 2009-ben 

aktívan részt vett az adósvédelmi programokban, 

emellett számos olyan intézkedést foganatosí-

tott, mely az átmenetileg fizetési nehézséggel 

szembesülô ügyfeleknek kínált segítséget; emel-

lett folyamatosan kereste azokat a piaci szeg-

menseket, ahol a hiteligényt saját forrásaiból, 

illetve az állami hitelkeret terhére mind nagyobb 

mértékben kielégíthette. Bár az elmúlt év nem a 

hitelportfólió növe lé sérôl szólt, Magyarországon 

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 0 9 .  é v i  e R e D M é n y é R Ô l

MOODY'S MINÔSÍTÉSEK
OTP Bank
 Hosszúlejáratú deviza betét Baa1
 Fedezet nélküli kötvény Baa1
 Pénzügyi erô D+
OTP Jelzálogbank
 Jelzáloglevél A2
 Hosszúlejáratú deviza betét Baa1
 Pénzügyi erô D+
DSK Bank
 Hosszúlejáratú deviza betét Baa3
 Hosszúlejáratú leva betét Baa3
 Pénzügyi erô D+

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

OTP RÉSZVÉNY-ÁRFOLYAM ALAKULÁSA

OTP
BUX (OTP-vel azonos bázison)
CECE Banking Sector Index (OTP-vel azonos bázison)
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az erôs tôkepozíció, illetve a biztonságos likvidi-

tási tartalékok lehe tôvé tették a corporate hitelál-

lomány jelentôs, 4%-os növelését (248 milliárd 

forintnyi új vállalkozói hitel került kihelyezése); 

Oroszországban pedig a növekvô kereslet segí-

tett a fogyasztási hitelezés felfutásában. Mindez 

a piaci pozíciók javulásával is járt.

Rugalmas alkalmazkodás, stabil 
tôkehelyzet, 2009 második 
felében fokozatosan javuló 
makrogazdasági körülmények 
a régióban

A makrogazdasági folyamatok szempontjából 

rosszabbul alakuló elsô félév után 2009 má   sodik 

felében világossá vált, hogy a korábbi félelmek 

ellenére a legtöbb kelet-európai ország a meglévô 

problémák mellett is rendkívül ellenállónak bizo-

nyult a válsággal szemben, bankrendszereik 

tôkeellátottsága biztonságos volt és a helyi kormá-

nyok szigorú fiskális meg  szorításokat léptettek 

érvénybe, illetve ahol erre lehetôség kínálkozott 

— például Oroszország és szlovákia esetében — 

ott anticiklikus gazdaságpolitika révén erôsítették 

a belsô keresletet. kivételt Ukrajna jelent, 

ahol a 2010. év eleji választások után várható 

konszolidáció.

2009 áprilisától lényegesen megváltozott a piac 

hangulata, visszatért a befektetôk kockázatválla-

lási hajlandósága, amit csak erôsítettek a nagy 

jegybankok likviditásbôvítô lépései: jelentôsen 

szûkültek a kockázati felárak, sor kerülhetett 

nemzetközi tôkepiaci tranzakciókra. A legna-

gyobb javulást kétségkívül Magyarország érte el 

a fiskális kiigazítás és makrogazdasági stabilizáció 

terén, de több más országot — például Bulgáriát 

vagy Horvátországot — is dicséret illeti a fiskális 

fegyelem miatt. 2009 harmadik, de még inkább 

negyedik negyedé vében már egyre több jele 

mutatkozott annak, hogy a gazdaságok túljutottak 

a válság mélypontján: javult az exportteljesít-

mény, nôtt az ipari termelés volumene, 

mérséklôdött a korábban veszélyes méreteket 

öltô folyó fizetési mérleghiány, a deviza-, illetve 

stabilizációs tartalékok ismét nôttek. Magyaror-

szágon a Jegybank folyamatos kamatcsökken-

tések révén 10%-ról 6,25%-ra mérsékelte az 

alapkamatot, miközben a hazai fizetôeszköz 

stabil maradt.

A pozitív fejlemények hatására 2009 októbe-

rében a standard & Poor’s javított a szuverén 

magyar hitelminôsítés kilátásán, 2010 elején 

pedig a Moody’s tette ugyanezt Bulgária, 

il     let ve a Fitch Románia vonatkozásában. 

Az iMF-fel kötött megállapodások vállalásai 

– ismét csak Ukrajna kivételével – összessé-

gükben teljesültek, ami újabb keretek lehívását 

tette lehetôvé. Magyarország pedig decemberben 

jelezte, hogy további lehívásokat nem tervez.

Bár valamennyi gazdaság jelentôs, néhol két -

számjegyû gazdasági visszaesést szenvedett 

el és a hitelezési volumenek csökkentek, 

az év második felében már némi élénkülés is 

tapasztalható volt, sôt Oroszországban az áru- 

hitelezés a negyedik negyedévben a válság elôtti 

rekordnak számító 2007 utolsó három hónap-

jának hitelfolyósítását is túlszárnyalta.

Sikeres betétgyûjtés, jelentôsen 
javuló hitel/betét mutató

Az év jelentôs részére jellemzô mérsékelt hitel-

kereslet hatására a konszolidált hitelállomány az 

elôzô évhez képest 2%-kal esett vissza (az árfo-

lyamhatással korrigált csökkenés 3% volt). Bár 

a magyarországi corporate portfólió éves szinten 

4%-kal bôvült, a konszolidált vállalati hitelek állo-

mánya y/y 4%-kal csökkent. ezzel egy idôben a 

betétállomány csoportszintû bôvülése y/y 8% 

(árfo lya mszûrten 7%) volt. Mindennek 

köszönhetôen jelentôsen javult a konszolidált 

hitel/betét mutató (2009: 121%, –13%-pont 

y/y). Magyarország és Horvátország esetében 

100% alatti a mutató értéke és kimagasló volt 

a javulás — igaz, magas bázisról — Románia, 

Oroszország és Ukrajna esetében.

Erôs mûködési eredmény, elem-
zôi várakozást és a menedzsment 
elôrejelzését meghaladó korrigált 
éves eredmény

A romló gazdálkodási feltételek mellett közel 

két és félszeresére duzzadó kockázati költségek 
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ellenére is éves szinten 151,3 milliárd forintos 

konszolidált korrigált adózott eredményt ért el 

a Bankcsoport, ami ugyan 31%-kal elmarad a 

2008. évi eredménytôl, azonban így is mintegy 

6 milliárd forinttal meghaladja az elôzetes 

elemzôi konszenzust. 

A konszolidált eredmény fô 
összetevôi: stabil nettó kamat-
eredmény, emelkedô kockázati 
költségek, szigorú költséggazdál-
kodás

2009-ben a nettó kamatbevétel éves szinten   

14%-kal emelkedett. Az 590 milliárd forintos 

kamateredmény több tényezô eredménye: 

pozitív hatása volt a Bankcsoporti szinten a 

válság elôtti idôszakban végrehajtott, zömmel 

vállalati eszköz-átárazásoknak; szintén 

növelték a kamateredményt a válság kipatta-

nását követôen 2008 utolsó negyedévében 

a magyar jelzáloghitel-portfólió esetében érvé-

nyesített magasabb ügyfélkamatok (ezek az 

emelkedô forrásköltségek részbeni áthárítását 

célozták); továbbá a 2009. évi magasabb 

forint kamatkörnyezet is a nagyobb ka   mat-

marzs, ezáltal pedig kamateredmény irányába 

hatott. Az éves nettó kamatmarzs (6,17%) 

jelentôsen javult (+38 bázispont y/y).

A nettó díj- és jutalékbevételek éves szinten 

5%-kal csökkentek, ami megfelel az elôzetes 

várakozásoknak és tükrözi az üzleti volumenek, 

illetve tranzakciós bevételek csökkenését.

Az egyéb nem kamatjellegû bevételek y/y 

17%-kal estek vissza. ezen belül a legnagyobb 

mértékû eredmény-módosulás a nettó deviza-

árfolyam soron jelentkezett, a 2008. évi 44,4 

milliárd forintos eredménnyel szemben közel 

6 milliárd forintos veszteség. A bázisidôszak 

magas eredményét az ukrán céltartalék-állo-

mány 2008. negyedik negyedévi átértékelé-

sének hatása befolyásolta elsôsorban, mi   köz-

 ben a 2009-es eredményt döntôen az elsô 

negyedévi stratégiain felüli egyéb nyitott devi-

za-pozíciók forintgyengülés okozta vesztesége 

mozgatta. Utóbbi nyitott pozíciók idôközben 

lezárásra kerültek, így e soron 2009 folyamán 

fokozatosan javult az eredmény. A 2009. évi 

7,5 milliárd forintos értékpapír árfolyam 

nyereség döntôen a forinthozamok jelentôs 

csökkenésének volt a következménye. 

A nettó egyéb bevételek pedig az év folyamán 

saját járulékos kölcsöntôke kötvények 

(Upper Tier 2 Capital) visszavásárlásán elért 

mintegy 27,7 milliárd forint adózás elôtti árfolyam-

eredménynek köszönhetôen háromszorozódtak y/y.

A mûködési költségek éves volumene abszolút 

értékben 14,6 milliárd forinttal volt kisebb, mint 

2008-ban. A Csoport költséggazdálkodása az év 

egészében rendkívül feszes volt. A mûködési 

költségek között a dologi költségek éves szinten 

6%-kal, a személyi jellegû kiadások 7%-kal 

maradtak el a bázisidôszaki szinttôl: döntôen 

létszámcsökkentés, hálózatbôvítés leállítása, 

illetve egyes külföldi országokban fiókok 

bezárása (szerbia, szlovákia, Ukrajna), 

valamint mûködési racionalizálás hatására. 

A kiadás/bevétel mutató (44,4%) éves szinten 

számottevôen, 5,2%-ponttal javult. 

A lakossági és vállalati ügyfeleket egyaránt sújtó 

romló makrogazdasági környezet a hitelportfólió 

minôségének jelentôs romlását eredményezte. 

A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 

4,5%-ról 9,8%-ra nôtt, ugyanakkor az év má   -

sodik felében a makro-környezet javulásával 

párhuzamosan a romlás már jelentôsen mér -

séklôdô dinamikát mutatott. Mindez masszív 

céltartalék-képzést tett szükségessé, amire 

azonban a robosztus mûködési eredmény folya-

matosan lehetôséget is adott. A hitel- és egyéb 

kockázati költségek nagysága éves szinten 

265 milliárd forintot tett ki, +123% y/y. ezzel 

a problémás portfólió céltartalék-fedezettsége 

73,6%-ot ért el (–12,4%-pont y/y).

Konszolidált és egyedi szinten 
is kiemelkedô tôkemegfelelési 
mutató 

Az OTP Csoport iFRs szerinti konszolidált 

tôkemegfelelési mutatója 1,9%-ponttal javult 

2009 folyamán és év végére 17,3%-ra emel-

kedett, az elsôdleges tôke (Tier1 ráta) nagy-

sága 2,5%-ponttal, 13,8%-ra nôtt. Mindkét 

mutató lényegesen meghaladja a Bank 

legfôbb versenytársainak hasonló mutatóit.

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. évi üzleti tevékenységérôl
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Az OTP Bank egyedi mutatója december végén 

16,2% volt, ami 4,2%-ponttal nagyobb, mint 

2008. év végén. Mivel az eredeti határidôig 

lehívásra nem került sor, 2009. december 

16-án a Bank 2010. június 20-ig meghosszab-

bította az eBRD-tôl — a Bank döntésének függ-

vényében — lehívható 200 millió eurós aláren-

delt kölcsöntôke-megállapodást.

Kiváló hazai kamateredmény, 
növekvô corporate hitelvolumen 
következtében mérséklôdô 
hiteldinamika-visszaesés, 
sikeres forrásgyûjtés

A Bankcsoporton belül az OTP Core (magyaror-

szági alaptevékenység) 178,3 milliárd forintos 

éves adózott eredménye 34%-kal haladta meg 

a bázisidôszakét. A bevételek alakulásának fô 

mozgatója a kiváló nettó kamateredmény, mely 

éves szinten 18%-kal nôtt; a nettó díj- és juta-

lékbevételek gyakorlatilag megegyeztek a 

2008-as értékkel. Az összbevételek 446 milliárd 

forintos értéke 20%-os éves növekedést jelent. 

Az erôs alapbanki jövedelemtermelô képesség 

mellett a kiváló eredmény részben a járulékos 

kölcsöntôke (UT2) folytatódó visszavásárlásán 

realizált 28 milliárd forintos egyszeri adózás 

elôtti eredménynek, továbbá az effektív adóter-

helés mérséklôdésének köszönhetô. A kockázati 

költségek 2009-ben 59%-kal nôttek. A kése-

delmes hitelek aránya a portfólión belül 

7,4%-ra emelkedett (+3,1%-pont y/y), a 

fedezettségi ráta 2009. második negyedévben 

csökkent, azóta stabilan alakult, szintje év végén 

74,9% volt. A hitelállomány a bázis idôszakhoz 

képest a válság ellenére 1%-kal bôvült, 

elsôsorban a corporate hitelvolumen éves 

szinten 4%-os növekedésének köszön hetôen. 

Az új lakossági folyósítás volumene azonban 

csak töredéke a 2008. évinek: a jelzáloghitelek 

esetében 82%-os, a személyi hiteleknél 

54%-os a folyósításbeli visszaesés y/y, igaz, 

a mélypontnak számító elsô ne   gyedév után 

a következô negyedévek enyhe élénkülést 

hoztak. A menedzsment szándékaival össz-

hangban mind a jelzáloghiteleknél, mind 

a személyi hiteleknél jelentôsen nôtt 

a forinthitelek részaránya az új folyósításon 

belül (55%-ra, illetve 96%-ra). 

A betétállomány 2009 folyamán jelentôsen, 

8%-kal bôvült. Ugyanakkor a retail megtakarí-

tások állományának részét képzô lakossági 

kötvénykibocsátások továbbra is dinamikusan 

bôvültek: állományuk 2009-ben 179 milliárd 

forinttal nôtt és elérte a 237 milliárd forintot.

A hitel/betét mutató az elmúlt 12 hónapban     

6%-ponttal javult: 103%-ról 97%-ra. Ameny-

nyiben azonban az ügyfelek által a lekötött 

betéteket helyettesítô megtakarítási formaként 

kezelt lakossági kötvényeket is beszámítjuk 

a betéti bázisba, valamint a hitelállományt 

nettósítjuk a céltartalékkal, az így korrigált 

nettó hitel/betét mutató értéke 86% 

(–12%-pont y/y).

A 2009 márciusában a Magyar Állam által nyúj-

tott és két részletben lehívott, összesen 1,4 

milliárd euró összegû hitel, mely elsôsorban 

hazai vállalatok többletforrással való ellátását 

volt hivatott segíteni, 2009 novemberében 

(0,7 milliárd euró) és 2010 márciusában 

(0,7 milliárd euró) visszafizetésre került. ennek 

oka az volt, hogy az állami hitel felhasználá-

sával nyújtott vállalkozói kölcsön hiteldíja és 

futamideje csak a vállalkozói kör egy részének 

igényét tudta kielégíteni, emiatt az igények 

egy szélesebb körének kielégítését a Bank 

saját likviditási tartalékai terhére biztosította.

Az értékpapír állomány alakulását a lakossági 

kötvénykibocsátások mellett a 2009. febru-

árban lejárt 750 millió euró névértékû szenior 

kötvény, illetve a 120 milliárd forinttal csök-

kenô jelzáloglevél állomány befolyásolta. 

2009-ben nem került sor nemzetközi kötvény-

piaci tranzakcióra, ugyanakkor decemberben a 

Bank sikeres szindikált hitelügyletet szervezett 

220 millió euró összegben és 2010 február-

jában elsô ízben jelent meg a svájci piacon 

egy 100 millió CHF összegû kibocsátással.

A hazai csoporttagok közül a Merkantil Csoport 

2009-ben 1,8 milliárd forintos veszteséget 

könyvelt el, ami gyakorlatilag az újonnan 

konszolidálásra került lízingcégekre képzett 

negyedik negyedévbeli értékvesztéssel egyenlô 

nagyságú. ezt a tételt leszámítva az eredmény 

null szaldó körüli, a y/y visszaesés oka az, 

hogy a hitelkockázati költségek két és félszeres 

növekedését csak részben tudta ellensúlyozni 

a szigorú költségkontroll (–15% y/y). 

Az Alapkezelô az 5,1 milliárd forintos adózott 

eredményt realizált. Az alapok eszközállo-
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mánya, illetve az Alapkezelô által kezelt 

 pénztári vagyon folyamatosan bôvül 

(+32%, illetve +38% y/y), a Társaság 

december végi piaci részesedése (32,3%) 

számottevôen, 1,8%-ponttal javult y/y. 

Külföldi leánybanki teljesítmé-
nyek: kiváló bolgár, dinamikusan 
javuló orosz és román, stabil hor-
vát eredmény; jelentôs veszteség 
Ukrajnában, portfólió-tisztítás 
Szlovákiában és Szerbiában

2009-ben valamennyi országban jelentôs 

— Ukrajna esetében kétszámjegyû — 

GDP-visszaesés következett be. A makrogaz-

dasági bizonytalanság és a növekvô munkanél-

küliség — az orosz áruhitelpiacot leszámítva — 

mérséklôdô hitel-kereslettel párosult. ennek 

megfelelôen az orosz áruhitelezést leszámítva 

érdemi hitelállomány növekedésrôl egyetlen 

csoporttag esetében sem beszélhetünk. Ugyan-

akkor az üzleti alkalmazkodás eredményeként 

a legtöbb leányvállalatnál sikeres betétgyûjtés 

zajlott, ami a hitel/betét mutatók javulását 

eredményezte. Ukrajna mellett Bulgáriában 

és Romániában került sor az adósvédelmi 

programok fokozott alkalmazására, ennek 

eredményhatása 2009 utolsó negyedévében 

már érzékelhetô volt.

A leányvállalatok között a Dsk Csoport éves 

szinten 25 milliárd forintos adózott eredménye 

y/y 20%-os visszaesést mutat. A kiemel-

kedôen erôs nettó kamateredmény (+27% 

y/y) részben ellensúlyozta az éves szinten 

169%-kal megugró kockázati költségek negatív 

hatását. A portfólió átárazás eredményeként a 

nettó kamatmarzs a bázisidôszakhoz képest 86 

bázisponttal javult (5,68%). Bár a mûködési 

költségek y/y 17%-kal emelkedtek, a kiadás/

bevétel mutató továbbra is kiemelkedôen 

hatékony mûködést tükröz (2009: 36,1%). 

A Bank bruttó hitelállománya éves szinten 

gyakorlatilag változatlan maradt, betétállo-

mánya viszont számottevôen nôtt (+11% y/y). 

ennek eredményeként y/y 12%-ponttal javult 

a hitel/betét mutató (2009 4Q: 128%), 

miközben a Bank minden fontos szegmensben 

stabilan tartotta piaci részesedését. A kése-

delmes hitelek aránya éves szinten 4,0%-

ponttal nôtt, az utolsó három hónapban 

azonban már javulást mutatott, a problé    - 

más portfólió céltartalék-fedezettségének 

86%-os szintje pedig jóval meghaladja 

a csoportátlagot.

A jelentôs mértékben növekvô kockázati költ-

ségek miatt az ukrán leánybank 2009-ben 

44 milliárd forintos veszteséget halmozott fel, 

szemben a bázisidôszak 16,4 milliárd forintos 

pozitív eredményével. A kockázati költségek 

masszív növekedése (+259%) mellett a 

mûködési eredmény javult (+2%). A portfólió 

romlás két nagy hullámban következett be az 

év elsô és harmadik negyedévében, ugyan-

akkor az utolsó 3 hónapban már mérséklôdött 

az üteme, a 90 napon túl késedelmes hitelek 

aránya december végén elérte a 22,3%-ot 

(+17,6%-pont y/y). A menedzsment a korábbi 

elôrejelzésnek megfelelôen megkülönböztetett 

figyelmet szentelt a fedezettségi szint emelé-

sének, ennek megfelelôen a 95,0 milliárd 

forintos éves kockázati költségképzés révén 

74%-ra emelkedett a késedelmes hitelek 

fedezettsége. Az átstrukturált hitelek aránya 

csökkenô ütemben, de folyamatosan nôtt az  

év során, a lakossági hitelek esetében elérte 

a 39%-ot év végére.

Az ügyfelek hitelkeresletének visszaesésével 

párhuzamosan a Bank is jelentôsen visszafogta 

a hitelezést, ami az állományok csökkenésé-

 ben csapódott le. ezzel szemben a betétek 

eróziója a második negyedévben megállt, 

a harmadik és negyedik negyedévben pedig 

dinamikusan bôvült az állományuk. Mindez 

a hitel/betét mutató javulását eredményezte.

Az orosz leánybanknál az év második felétôl 

már növekedésnek indult az új kihelyezések 

volumene és bár éves szinten a hitelállomány 

3%-kal esett vissza, az utolsó negyedévben a 

növekedés dinamikus, 9%-os volt. Mindez 

elsôsorban a júniustól erôteljes növekedésnek 

indult áruhitelezésnek köszönhetô, így a retail 

hitelállomány már éves szinten is növekedett 

(+1%). Ugyanakkor a sikeres betétgyûjtés ered-

ményeként éves szinten +37%-kal nôtt a betét-

állomány. ennek következtében a hitel/betét 

mutató masszívan, 50%-ponttal csökkent y/y. 

A gyengébb elsô félév, valamint a bázisidôsza-

 kot 11%-kal meghaladó kockázati költségek 

eredôjeként az éves adózott eredmény csak 

harmada a 2008. évinek. Pozitív fejlemény 

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. évi üzleti tevékenységérôl
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ugyanakkor, hogy a kockázati költség ráta éves 

szinten a válság ellenére változatlan maradt 

(5,59%). A késedelmes hitelek aránya 

— döntôen a késedelmes állományok leírása 

miatt — az év második felében már csökkent, 

y/y azonban 4,0%-ponttal nôtt. A problémás 

hitelek fedezettsége 84%, csoportátlag feletti. 

A kisebb leánybankok között a horvát leánybank 

az év egészében nyereséges negyedéveket 

produkált és a több mint megduplázódó 

kockázati költségek ellenére is 3,2 milliárd 

forintos adózott eredményt realizált. A sikeres 

betétgyûjtésnek köszönhetôen (+7% y/y) 

kedvezôen alakult a Bank likviditási helyezte, 

az OBH csoportszinten a legalacsonyabb 

hitel/betét mutatóval rendelkezik (94%). 

A román leánybank 1,1 milliárd forintos ered-

ménye közel ötszöröse a 2008-as szintnek. 

Az erôs alapbanki bevételtermelô képesség 

mellett a szigorú költséggazdálkodás volt 

a jó eredmény másik záloga. A Bank portfólió 

minôsége csoportszinten a legjobb (2009 

DPD90+ arány: 3,4%). A harmadával növekvô 

betétállomány, illetve a 7%-kal csökkenô 

hitelportfólió eredôjeként a Bank hitel/betét 

mutatója 135%-ponttal javult y/y (2009: 

304%). Az OBR javuló eredménye jól pél -

dázza, hogy a szisztematikus építkezés, a haté-

kony mûködés és a kiváló menedzsment egy 

zöldmezôs bank esetében is komoly sikereket 

érhet el.

A montenegrói CkB éves szinten 0,4 milliárd 

forintos eredményt realizált (–85% y/y). 

Bár a hitelátárazásnak köszönhetôen a nettó 

kamateredmény 58%-kal nôtt y/y, mindez 

csak részben ellensúlyozta a közel meghárom-

szorozódó kockázati költség, illetve a 38%-kal 

visszaesô jutalékok negatív hatását. A mérleg-

fôösszeg jelentôsen, 24%-kal csökkent és 

a hitel/betét mutató 110%-ra süllyedt. 

A szlovák leánybank rekordnagyságú, 

6,4 milliárd forintos veszteséget könyvelt el, 

ami döntôen a fedezettségi szint javításának 

szándéka, illetve a romló portfólió miatt négy-

szerezôdô kockázati költségek eredôje. 

A hitelvolumen 13%-kal, a betétállomány 

4%-kal csökkent, ezen belül viszont a retail 

betétek 3%-kal növekedtek 2008-hoz képest.

szintén jelentôs veszteséget produkált a szerb 

leánybank: a rendkívül konzervatív portfólió 

értékelés és tisztítás következtében, éves 

szinten 9 milliárd forint összegben. Minden 

fontosabb bevételi tétel jelentôsen csökkent y/y 

— a nettó kamateredmény 40%-kal, a 

díj- és jutalékeredmény pedig 16%-kal —, 

eközben a mûködési költségek gyakorlatilag 

szinten maradtak (–2%), ugyanakkor a kocká-

zati költségek három és félszeresükre nôttek. 

A mérséklôdô üzleti aktivitásnak megfelelôen 

jelentôs hálózat-racionalizálásra került sor: 

éves szinten 45 fiók (-47%) került bezárásra 

és 399 fôvel (-34%) csökkent a munkavállalói 

létszám. Az OTP Csoport fiókhálózata 1.514 

fiókból állt 2009. december végén (–79 fiók 

y/y, –26 fiók q/q). éves szinten a legnagyobb 

számban (–45 fiók) szerbiában került sor fiók-

bezárásra, ezen túl Ukrajnában 23, szlováki-

ában 12 fiókot zártak be 2008 vége óta. 

Hitelminôsítés, tulajdonosi 
struktúra

2009. márciusban a Moody’s és az s&P hitel-

minôsítô intézet is leminôsítette Magyarország 

adósság-besorolását. Az OTP Bank adósbesoro-

lása a Moody’s esetében a szuverén besoro-

lással együtt mozgott („A3”-ról „Baa1”-re), 

az s&P azonban a szuverén márciusi leminô-

sítésével egyidejûleg az OTP Bank minôsítését 

két szinttel sorolta lejjebb („BBB”-rôl „BB+”-ra), 

amivel a Bank és az ország minôsítése elvált 

egymástól. Az s&P októberben szuverén adósság 

negatív kilátását stabilra változtatta, a hitelbeso-

rolás változatlanul hagyása mellett. A Bank tulaj-

donosi struktúrájában 5% feletti tulajdonosként 

a MOl jelent meg (2009 végi részesedés: 

8,6%) a 2009. második negyedévben az OTP 

Bankkal kötött saját részvény-csereügylet ered-

ményeként. A korábbi nagytulaj donosok közül 

a Groupama (9,2%) és a Rahimkulov család 

(8,7%) részesedése nem változott számot te-

vô en 2009 folyamán, míg a korábban sokáig 

legnagyobb intézményi tulajdonosnak számító 

Artio Global Management (korábbi nevén Julius 

Baer) részesedése 5% alá esett.
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Magyarország

•	 	A	magyar	kormány	rendeletet	alkotott	a	kö		

rültekintô lakossági hitelezés feltételeirôl és 

a hitelképesség vizsgálatáról, melynek célja, 

hogy elôsegítse a felelôs hitelezést, továbbá 

mérsékelje a devizaalapú hitelekkel kapcso-

latos kockázatokat, ezáltal is erôsítve a ma  -

gyarországi pénzügyi rendszer stabilitását. 

•	 	Az	új	rendelet	értelmében	a	pénzügyi	intéz-

mények a jövôben csak hitelképességi vizs-

gálat elvégzése alapján nyújthatnak hitelt az 

ügyfeleiknek. A bankok csak olyan hitelt 

adhatnak, aminek a törlesztô-részlete az 

ügyfél hitelezhetôségi limitjét nem haladja 

meg. ezt a limitet a bank belsô szabályza-

tában rögzítetteknek megfelelôen kell megha-

tározni. eurohitel esetében a havi törlesztô-

részlet nem lehet magasabb az így 

me          g  ál          lapított hitelezhetôségi limit 80%-ánál, 

más devizahitel esetén pedig a 60%-ánál.

•	 	A	kihelyezett	ingatlanhitel	aránya	forinthitel	

esetében a fedezetként felajánlott ingatlan 

értékének legfeljebb 75%-a, eurohitel 

esetében 60%-a, más devizahitel esetében 

pedig 45%-a lehet. Pénzügyi lízing esetén 

a forint, az euro, illetve más deviza esetén: 

80%, 65%, illetve 50%. A vásárlásra nyúj-

tott gép  jármû-hitel futamideje nem lehet 

hosszabb 7 évnél. Forinthitel esetében a 

hitel nem lehet nagyobb, mint a jármû piaci 

értékének 75%-a, eurohitel esetében 

60%-a, egyéb deviza esetében 45%-a. 

Gépjármû-lízingelés esetében 80%, 65%, 

50% az irányadó számok.

•	 	A	hitelezhetôség	vizsgálatáról	szóló	szabályok	

hatálybalépésének idôpontja 2010. június 

11., az ingatlan fedezetû és gépjármû hitelek 

szabályai 2010. március 1-jétôl hatályosak. 

•	 	2010.	január	26i	hatállyal	a	Monetáris	

Tanács 6,25%-ról 25 bázisponttal 6,00%-ra, 

feb  ruár 23-i hatállyal pedig további 25 

bázisponttal 5,75%-ra csökkentette a jegy-

banki alapkamatlábat. 2010. március 29-én 

rekord alacsony szintre, 5,50%-ra süllyedt 

az alapkamat március 30-i hatállyal. 

• 	 	Január	29én	a	Moody’s	hitelminôsítô	intézet	

a Bank járulékos kölcsöntôkéjének hitelbeso-

rolását egy általános metodika váltás kere-

tében „Baa2”-rôl „Ba1” fokozatúra rontotta 

negatív kilátás mellett. 

•	 	Február	8án	a	Magyar	Nemzeti	Bank	prog-

ramot hirdetett a forint jelzáloghitel- és jelzá-

loglevél-piac fejlôdésének támogatására. 

A program keretében az MnB forint jelzálog-

levél-vásárlásokat hajt végre, valamint szabá-

lyozói kezdeményezéseket tesz a forint 

jel  záloghitelezés fejlesztése érdekében. 

A program elsô lépése a forintalapú finanszí-

rozás feltételeinek javítása a bankok és 

ügyfeleik számára, a forint jelzáloglevél-piaci 

likviditási felárak további csökkenésének ösz                   -

tön    zésével. Mindez támogathatja a forint 

jelzáloghitelek kínálatának növekedését és 

a devizahitelekkel szembeni kamatkülönbö-

zetének további mérséklôdését. Az elsô 

másodpiaci tenderre 2010. március 10-én 

került sor, azonban eredménytelen volt, 

mivel az MnB úgy ítélte meg, hogy az aján-

latok a piaci hozamoknál lényegesen, 

legalább 50 bázisponttal kedvezôtlenebbek, 

ezért nem fogadta el azokat. Március 11-én 

ugyanakkor sikeresen sor került az elsô 

elsôdleges piaci jelzáloglevél vásárlásra.

•	 	Az	OTP	Bank	100	millió	CHF	össznévértékû	

kötvényt bocsátott ki 2010. február 24-i érték-

nappal, a névérték 100,633%-os árfolyamán. 

A kötvénykibocsátás célja az OTP Bank álta-

lános finanszírozási szükségletének kielégítése. 

A 2 éves futamidejû, fix kamatozású, szenior 

kötvény 2010. január 22-én került árazásra. 

A kibocsátás fôszervezôje a BnP Paribas az 

OTP Bank, mint társszervezô közremû ködé-

sével. A kibocsátási hozamfelár 305 bázispont 

p.a. a 2 éves mid-swap ráta felett, a kupon 

fix 4%, évente egyszeri kamatfizetéssel. 

A kötvények a svájci Tôzsdére (siX) kerülnek 

bevezetésre.

• 	 	A	Standard	&	Poor’s	2010.	március	19én	

stabilra változtatta az OTP Bank és OTP 

Jelzálogbank kilátását a „BB+” hitelbesorolás 

változatlanul hagyása mellett.

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. évi üzleti tevékenységérôl

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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• 	 	Az	OTP	Bank	és	a	Magyar	Állam	között	

2009. március 26-án létrejött kölcsön szer-

zôdés alapján két részletben folyósított, 

összesen 1,4 milliárd eurónyi hitel fennma-

radó, 700 millió eurónak megfelelô részét az 

OTP Bank 2010. március 19-én visszafizette.

•	 	Az	OTP	Jelzálogbank	a	3	milliárd	euró	

keretösszegû, a luxemburgi tôzsdefelügyelet 

által engedélyezett nemzetközi jelzáloglevél 

programja keretében 300 millió euró 

össznévértékû jelzáloglevelet bocsátott ki 

2010. március 25-i értéknappal. A kötvény 

kuponja fix 4,125%, évente egyszeri kamat-

fizetéssel, lejárata 2011. december 5, a 

kibocsátási hozamfelár 200 bázispont 

a mid-swap ráta felett.

Bulgária

• 	 	Január	21én	a	Moody’s	stabilról	pozitívra	

változtatta Bulgária 'Baa3' adósbesorolásának 

a kilátását.

Oroszország

• 	 	Február	5i	cégjegyzéki	bejegyzés	alapján 

a Donskoy narodny Bank beolvadt az OAO 

OTP Bankba. ennek eredményeképpen az 

OTP Bank oroszországi leányvállalatának, 

az OAO OTP Banknak az alaptôkéje 2.797 

millió rubelre emelkedett.

Ukrajna

•	 	A	2010es	ukrajnai	elnökválasztás	elsô	

fordulójára 2010. január 17-én került sor. 

Az elsô választási fordulót viktor Janukovics 

nyerte a szavazatok 35%-nak megszerzé-

sével, a második helyet Julija Timosenko 

szerezte meg 25%-kal. Mivel az elsô fordu-

lóban egyik fél sem szerzett abszolút több-

séget, így február 7-én sor került az elnökvá-

lasztás második fordulójára, melyet 

Janukovics nyert meg 49%-os szavazati 

aránnyal (míg Timosenko 46%-ot ért el).

• 	 	2010.	március	3án	Julia	Timosenko	a	parla-

mentben elvesztette a bizalmatlansági szava-

zást. Március 11-én új, parlamenti több-

séggel rendelkezô, a megválasztott elnököt 

támogató koalíció alakult. A miniszterelnök 

Mikola Azarov.

•	 	Március	11én	a	Standard	&	Poor’s	

hitelminôsítô egy fokozattal „B–” szintre 

javította Ukrajna külföldi devizában denomi-

nált hosszú lejáratú adósságának besoro-

lását, pozitív kilátással. A döntés mögött a 

politikai kockázatok csökkenése mellett az 

húzódott meg, hogy nôtt a valószínûsége az 

iMF hitel következô részlete folyósításának. 

•	 	Március	17én	a	Fitch	hitelminôsítô	

megerôsítette Ukrajna „B–” adósság-besoro-

lását, és annak kilátását negatívról stabilra 

változtatta. ezt megelôzôen, március 9-én 

a Fitch bejelentette, hogy az év második 

felében javíthat Ukrajna adósbesorolásán, 

amennyiben az új elnököt támogató parla-

menti többség az iMF által elfogadott költ-

ségvetést fogad el. 

• 	 	Az	IMF	delegációja	2010.	március	24.	és	

április 2. között Ukrajnába látogatott, hogy 

újrakezdje a tárgyalásokat az országnak 

nyújtott hitel folyósításáról.

Románia

• 	 	Január	14én	a	parlament	elfogadta	a	

2010-es költségvetést 5,9%-os GDP-arányos 

hiánycéllal. A költségvetés jelentôs kiadás-

csökkentéseket tartalmaz, mint az állami 

alkalmazottak béreinek befagyasztását és 

a beruházások visszafogását. 

• 	 	Január	21én	a	román	Cégbíróság	beje-

gyezte az OTP Bank román leánybankjánál 

történt 30 millió lej tôkeemelést. ezzel a 

Bank jegyzett tôkéje 463 millió lejre nôtt. 

• 	 	Január	27én	az	IMF	tárgyalócsoportja	beje-

lentette, hogy támogatni fogja az iMF hitel 

következô (2,3 milliárd euró összegû) részle-

tének lehívását. A folyósítás felfüggesztésére 

2009-ben azért került sor, mert a politikai 

bizonytalanság miatt nem történt meg a 

2010-es költségvetés elfogadása. Február  

23-án az iMF igazgatótanácsa a hitel további 

részleteinek folyósításáról döntött.

• 	 	Február	2án	a	Fitch	Ratings	a	„BB+”	szuverén	

adósság besorolás kilátását negatívról stabilra 
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javította. Január 13-án az s&P hitelminôsítô 

bejelentette, hogy lehetségesnek tartja a kilá-

tások javítását, amennyiben a parlament a 

költségvetést elfogadja, és az iMF hitel folyó-

sítása folytatódik.

• 	 	A	román	kockázati	faktorok	eltûnésével 

a központi bank 3 alkalommal, januárban, 

februárban és márciusban összesen 

150 bp-tal csökkentette az irányadó kamatot, 

amely ezzel 6,5%-ra süllyedt.

•	 	2010.	március	10én	az	S&P	hitelminôsítô	

Románia 'BB+' adósbesorolásának kilátását 

negatívról stabilra emelte, miután a kormány 

megszorításokat tartalmazó költségvetést foga-

dott el, és az iMF hitel folyósítása újraindult. 

• 	 	A	román	kormány	március	22i	közlemé-

nyében jelezte, hogy az euró bevezetésének 

céldátuma változatlan, Románia a közös 

valutát 2015 januárjában kívánja bevezetni.

Horvátország

• 	 	Január	12én	Horvátország	számára	a	Világ-

bank jóváhagyott mintegy 200 millió eurós 

hitelkeretet, mely pénzügyi stabilitás támoga-

tására, továbbá szociális reformokra és a 

pénzügyi szektor fejlesztésére fordítható.

• 	 	Február	10i	hatállyal	a	Horvát	Jegybank	

13%-ra csökkentette a kötelezô tartalékráta 

mértékét (a korább 14%-os szintrôl).

Szerbia

• 	 	A	jegybank	2010	elsô	két	hónapjában	több	

alkalommal euró eladásokkal interveniált a 

devizapiacon a dinár volatilitásának csök-

kentése érdekében. 

• 	 	Január	15én	a	Gazdasági	Minisztérium 

hitelezést serkentô programot tett közzé. 

A program hatálya alatt 8,6 milliárd dinárt 

fordítanak majd vállalkozások és magánsze-

mélyek bankhiteleinek kamattámogatására. 

A minisztérium szerint a program mintegy 

900 millió eurónyi hitelkeresletet generálhat.

• 	 	Február	23án	az	IMF	elôzetesen	hozzájárult	

ahhoz, hogy szerbia megkapja az iMF hitel 

harmadik, 350 millió eurós részletét ápri-

lisban.

• 	 	A	jegybank	2010	márciusában	a	kötelezô	

tartalékrátát 40%-ról 25%-ra mérsékelte, 

és rekord alacsony szintre, 9%-ra csökken-

tette az irányadó jegybanki kamatot.

Szlovákia

• 	 	A	kormány	az	államadósság	mértékének	

alkotmányban való maximalizálását tervezi. 

A pénzügyminiszter szerint az államadósság 

GDP-hez viszonyított arányának plafonja 

alacsonyabb lesz, mint a jelenleg az európai 

Unió által megjelölt 60%.

• 	 	Február	10én	új	makrogazdasági	elôjel

zéseket tett közzé a Pénzügyminisztérium. 

eszerint a 2010-es GDP-növekedés a 

korábban tervezett 1,9% helyett 2,8% lesz, 

a 2011-re vonatkozó elôrejelzés viszont 

3,3%-ra csökkent.

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. évi üzleti tevékenységérôl



24 OTP Bank Éves jelentés 2009

2  A táblázathoz tartozó lábjegyzetek a Jelentés „kiegészítô adatok” fejezetében olvashatóak. 

2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft  %

konszolidált adózott eredmény 241.068 150.206 —38
nyitott pozíció eredménye1 (adózott) –4.720 –1.912 –59
Osztalék és nettó végleges pénzeszköz átadás/átvétel (csoporton kívül) 2.380 792 –67
Az OTP Garancia Csoport értékesítésének adózott eredménye 117.346 0 –100
leányvállalatokkal kapcsolatban elszámolt goodwill értékvesztés2 –92.629 0 –100
konszolidált adózás utáni eredmény kapott osztalék, nettó végleges pénz-
eszköz átadás/átvétel, stratégiai nyitott pozíció eredménye, OTP Garancia 
Csoport értékesítésének eredménye és goodwill értékvesztés nélkül 218.691 151.326 –31
Bankok összesen egyedi tételek nélkül3 201.371 145.844 –28
 OTP CORe (Magyaro.)4 132.831 178.289 34
 Corporate Centre5 (adózott) 2.159 –6.067 –381
  ebbôl Csoporttagi finanszírozás nettó eredménye6 (adózott) 15.314 8.288 –46
  kölcsöntôke költsége (adózott) –13.155 –14.115 7
 OTP Bank Russia 8.916 3.086 –65
 OTP Bank JsC (Ukrajna) 16.414 –43.650 –366
 Dsk+sPv (Bulgária) 31.021 24.797 –20
 OBR (korrigált) (Románia)7 241 1.136 372
 OTP banka srbija (szerbia) 1.670 –8.990 –638
  OTP banka srbija (korrigált) 262 –8.990
  OTP banka srbija egyedi tételek (adózott)8 1.408 – –100
 OBH (Horváto.) 5.041 3.245 –36
 OBs (szlovákia) 1.431 –6.673 –566
  OBs (korrigált) 1.538 –6.429 –518
  OBs egyedi tételek (adózott)9 –108 –244 126
 CkB (Montenegró) 2.949 428 –85
leasing 3.497 –3.009 –186
 Merkantil Bank + Car (korrigált) (Magyaro.)10 3.835 –1.830 –148
 Merkantil Bank + Car egyedi tételek (adózott)11 –402 12 –103
 külföldi lízing (szlovákia, Horváto., Bulgária, Románia)12 64 –1.191
Biztosítók 4.029 0 –100
 OTP Garancia Biztosító (Magyaro.) 5.149 0 –100
  OTP Garancia Biztosító (korrigált) 5.338 0 –100
  OTP Garancia egyedi tételek (adózott)13 –189 0 –100
 külföldi biztosítók (Bulgária, szlovákia, Románia)14 –1.120 0 –100
Alapkezelés eredménye 4.743 5.104 8
 OTP Alapkezelô (Magyaro.) 4.988 5.124 3
  OTP Alapkezelô értékteremtése (adózott)15 10.196 9.681 –5
 külföldi alapkezelôk (Ukrajna, Románia)16 –244 –20 –92
egyéb magyar leányvállalatok 1.526 –2.148 –241
egyéb külföldi leányvállalatok (szlovákia, egyesült királyság, Ciprus)17 25 3.404
kiszûrések 2.199 2.374 8
Magyar csoporttagok összesen (nyitott pozíció, osztalék és nettó végleges 
pénzeszközátadás nélkül)18 152.285 175.754 15
külföldi csoporttagok összesen (osztalék és nettó végleges pénzeszközát-
adás nélkül)19 66.406 –24.428 –137
külföldi csoporttagok profit-hozzájárulása, % 30% –16% –47

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 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft  %

konszolidált adózás utáni eredmény 241.068 150.206 —38
 kapott osztalék és nettó végleges pénzeszköz átvétel/átadás (adózott) 2.380 792 –67
 stratégiai nyitott devizapozíció eredménye (adózott) –4.720 –1.912 –59
  stratégiai nyitott devizapozíció eredménye (adó elôtt) –5.899 –2.390 –59
  Társasági adó 1.180 478 –59
 Az OTP Garancia Csoport értékesítésének eredménye (adózott) 117.346 0 –100
konszolidált adózás utáni eredmény kapott osztalék, nettó végleges pénz-
eszköz átadás/átvétel, stratégiai nyitott pozíció eredménye, OTP Garancia 
Csoport értékesítésének eredménye és külföldi leányvállalatokkal kapcsola-
tos goodwill értékcsökkenés nélkül 218.691 151.326 –31
 Adózás elôtti eredmény 250.293 172.080 –31
  Mûködési eredmény 368.920 437.059 18
   Összes bevétel 732.584 786.084 7
    nettó kamatbevétel (korr.) 515.946 589.780 14
    nettó díjak, jutalékok 140.623 132.913 –5
     egyéb nettó nem kamat jellegû bevételek (nettó biztosítási  
     díjbevételekkel és nettó egyéb nem pénzügyi tevékenységgel  
     kapcsolatos bevételekkel) (korr.) 76.015 63.390 –17
     Devizaárfolyam eredmény, nettó (korr.) 44.393 –5.919 –113
     értékpapír árfolyam eredmény, nettó (korr.) –1.096 7.459 –781
     Biztosítási díjbevételek, nettó 13.255 0 –100
      Biztosítási díjbevételek 60.432 0 –100
      Biztosítási ráfordítások –47.178 0 –100
     nettó egyéb bevételek (korr.) 19.462 61.851 218
    Mûködési költség –363.664 –349.024 –4
      személyi jellegû ráfordítások –167.461 –155.516 –7
      értékcsökkenés (korr.) –38.609 –45.141 17
      Dologi költségek (korr.) –157.594 –148.367 –6
    értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre (korr.) –108.043 –246.935 129
    egyéb kockázati költség –10.584 –18.044 70
   Társasági adó –31.602 –20.754 –34
Teljesítménymutatók 2008 2009 %-pont
ROA (korr.) 2,5% 1,6% –0,9
ROe (korr.) 22,5% 13,04% –9,1
Mûködési eredmény marzs 4,14% 4,57% 0,43
Teljes bevétel marzs 7,75% 8,22% 0,67
nettó kamatmarzs (korr.) 5,79% 6,17% 0,38
nettó díj- és jutalékbevétel-marzs 1,58% 1,39% –0,16
nettó egyéb nem kamat bevétel-marzs 0,81% 0,65% –0.19
kockázati költség/bruttó hitelállomány (korr.) 1,69% 3,57% 1,88
kiadás/bevétel arány (korr.) 49,6% 44,4% –5,2
effektív adókulcs 12,6% 12,1% –0,5
Átfogó eredménykimutatás 2008 2009 %
nettó átfogó eredmény 206.807 151.661 –27
 Részvényesekre jutó nettó eredmény 240.472 151.045 –37
  konszolidált adózás utáni eredmény 241.068 150.206 –38
  (–) nem-ellenôrzött részesedésre jutó eredmény 597 –839 –241
 értékesíthetô értékpapírok saját tôkében elszámolt valós érték 
 korrekciója –12.475 9.941 –180
 Cash-flow-fedezeti ügyletnek minôsített származékos pénzügyi 
 instru mentumok 788 431 –45
 külföldi tevékenységben lévô nettó befektetés fedezeti ügyletek 0 –1.543
 Átváltási különbözet –21.978 –8.213 –63

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 

3  A konszolidált számviteli eredménykimutatáson végrehajtott korrekciók részletezése a Tájékoztató kiegészítô adatai közt található. 

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. évi üzleti tevékenységérôl



26 OTP Bank Éves jelentés 2009

A Bankcsoport 2009. évi korrigált konszolidált 

adózott eredménye 151,3 milliárd forint volt, ami 

gyakorlatilag megfelel a menedzsment elôzetes 

célkitûzésének. ez az eredmény éves szinten  

31%-os visszaesését jelenti. 

A nettó kamatbevételek 590 milliárd forintos 

összege 14%-kal haladja meg a bázisidôszakot, 

a nettó kamatmarzs 6,17%-os szintje pedig        

38 bázisponttal magasabb, mint a bázis- 

idôszakában.

A nem kamatjellegû bevételeken belül a nettó 

díj- és jutalékbevételek 5%-kal visszaestek y/y, 

ami megfelel az elôzetes várakozásoknak és tükrözi 

az üzleti volumenek, illetve tranzakciós bevételek 

csökkenését.

Az egyéb nem kamatjellegû bevételek y/y 

17%-kal estek vissza. ezen belül a legna-

gyobb mértékû eredmény-módosulás a nettó 

devizaárfolyam soron jelentkezett, a 2008. évi 

44,4 milliárd forintos eredménnyel szemben 

közel 6 milliárd forintos veszteség. Megje gy-

zendô, hogy a bázisidôszak magas eredmé-

nyét az ukrán céltartalék-állomány 2008. 

negyedik negyedévi átértékelésének hatása 

befolyásolta elsôsorban, miközben a 2009-es 

eredményt döntôen az elsô negyedévi 

stratégiain felüli egyéb nyitott deviza-pozíciók 

forintgyengülés okozta vesztesége mozgatta. 

Mivel ezek a nyitott pozíciók idôközben lezá-

rásra kerültek, e soron fokozatosan javult az 

eredmény. Az értékpapírokon realizált éves 

7,5 milliárd forintos eredmény döntôen 

a forinthozamok jelentôs csökkenésének a 

következménye. Az év során több alkalommal 

sor került saját járulékos kölcsöntôke (Upper 

Tier2 Capital) visszavásárlása, az e tranzakci-

ókon realizált adó elôtti eredmény megközelí-

tette a 28 milliárd forintot, ami a nettó egyéb 

bevételek soron került kimutatásra.

A teljes bevételeken belül a nem kamatjellegû 

bevételek aránya 25% volt, ami 5%-pontos 

csökkenés a bázisidôszakhoz képest. 

A Bankcsoport költséggazdálkodása az év 

egészében rendkívül feszes volt. A mûködési 

költségek között a dologi költségek éves szinten 

6%-kal, a személyi jellegû kiadások 7%-kal 

maradtak el a bázisidôszaki szinttôl (döntôen 

létszámcsökkentés, a mûködés racionalizálása, 

a hálózatbôvítés leállítása, illetve egyes külföldi 

országokban (szerbia, szlovákia, Ukrajna) fiókok 

bezárása következtében). Az éves kiadás/bevétel 

mutató (44,4%) 5,3%-ponttal javult, az éves 

elôirányzatnál jóval kedvezôbben.

A lakossági és vállalati ügyfeleket egyaránt sújtó 

romló makrogazdasági környezet a hitelport fó-

liók minôségének jelentôs romlását eredmé-

nyezték. Mindez masszív céltartalékképzést tett 

szükségessé, amire azonban a robosztus 

mûködési eredmény folyamatosan lehetôséget 

adott. A hitel- és egyéb kockázati költségek 

nagysága éves szinten 265 milliárd forintot tett 

ki (+123% y/y). ebbôl a hitelezési vesztesé-

gekre képzett céltartalék 246,9 milliárd forint 

volt, de az egyéb kockázati költség is zömmel 

hitelezési tevékenységgel kapcsolatos. 

A csoportszintû kockázati költség ráta ennek 

megfelelôen a 2008. évi 1,69%-ról az elmúlt 

évben 3,57%-ra emelkedett.

A konszolidált ROA (1,6%) 0,9%-ponttal, míg 

a ROe (13,4%) 9,1%-ponttal mérséklôdött az 

elmúlt egy évben. A tizenkét havi egy részvényre 

jutó eredmény (hígított ePs) 572 forint volt. 

A Csoport adózott eredményén felül a saját 

tôkével szemben közvetlenül értékelt tételek 

eredményét is tartalmazó éves ún. nettó átfogó 

eredmény („net Comprehensive income”) 

151,7 milliárd forint, 27%-kal kisebb, mint 

2008-ban volt.

• 	 	Dinamikusan	növekvô,	437	milliárd	forintos	12	havi	mûködési	eredmény	(+18%	y/y),	konszenzust	

meghaladó, 151 milliárd forint korrigált adózott eredmény (–31% y/y)

• 	 	Erôs	nettó	kamateredmény	dinamika	(+14%	y/y),	javuló	kamatmarzs	(6,17%,	+38	bp),	5%kal	

csökkenô nettó díj- és jutalékbevételek 

• 	 	Erôs	költségkontrol,	kiemelkedô	hatékonyság	(2009	CIR:	44,4%)

• 	 	Jelentôsen	növekvô	kockázati	költségek	(+123%	y/y)

• 	 	A	romló	mûködési	környezet	ellenére	is	stabil	ROE	(13,4%)
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e s z k Ö z - F O R R Á s  G A z D Á l k O D Á s

Az OTP Csoport prudens likvidi-
tási tartalékának megôrzése

Az OTP csoport eszköz-forrás menedzsment-

jének elsôdleges prioritása a Bankcsoport likvi-

ditási tartalékának a megôrzése, kellôen 

biztonságos szinten tartása volt. Mivel a piaci 

forrásbevonási lehetôségek 2008 utolsó 

negyedévétôl jelentôsen beszûkültek, a Bank-

csoport a korábbi években tapasztaltnál lénye-

gesen lassabb mérlegfôösszeg növekedéssel 

járó pályára állt át, a lejáró tôkepiaci források 

visszafizetése miatt keletkezett pótlólagos 

finanszírozási igényt az üzleti területek által 

termelt többlet likviditás pótolta. 2009 végén 

a Bank 2010-ben lejáró tôkepiaci forrásokkal 

csökkentett likviditási tartaléka meghaladta a 

4,8 milliárd eurót. ezen likviditási tartalék kiala-

kításához az üzleti területek likviditás terme-

lése mellett hozzájárult, hogy a Bankcsoport 

jelentôsen csökkentette a külföldi leányválla-

latok nettó anyabanki finanszírozását, valamint, 

hogy a Magyar Államtól 1,4 milliárd eurónyi 

pótlólagos forrást vont be, melybôl év végén 

még 700 millió eurónyi forrás a Bank mérle-

gében maradt. A Bank 2009. végi likviditási 

tartaléka a lejáratokon túl elegendô fedezetet 

nyújt a lehetséges üzletági, illetve devizaárfo-

lyam-kockázatból fakadó likviditási sokkokra 

egyaránt.

Az OTP Csoport kamatkockázati 
kitettségének alacsony szinten 
tartása

A Bankcsoport mérlegében a hozamváltozá-

sokra csak mérsékelten reagáló forint források 

miatt az üzleti mûködésbôl adódóan a 

Banknak kamatkockázati kitettsége van. ezen 

kitettség mérséklését, bezárását stratégiai 

kérdésként kezeli a Bank. A 2009 elsô felében 

jelentôsen megemelkedett forint hozamszin-

Az OTP Csoport eszköz-forrás gazdálkodása két fô területre fókuszált 2009-ben: egyfelôl az 

OTP Csoport prudens likviditási tartalékának megôrzésére, másfelôl a kamatkockázati kitettség 

alacsony szinten tartására.

teket kihasználva a Bank fix kamatozású állam-

papír-vásárlásokkal mérsékelte a kamatkocká-

zati kitettségét, a hozamcsökkenés nettó 

kamatbevételre gyakorolt negatív hatásának 

ellensúlyozása érdekében.

Az OTP Csoport piaci kockázati 
és likviditási kitettsége

A 244/2000. sz. kormányrendelet szerint a 

kereskedési könyvi pozíciók, partnerkockázatok 

valamint a devizakockázat tôkekövetelményét 

konszolidálni kell az OTP Jelzálogbank zrt., az 

OTP lakástakarékpénztár zrt., a Merkantil Bank 

zrt., az OTP Banka slovensko, a Dsk, az 

OTP Bank Romania, az OTP banka Hrvatska, 

az OTP Bank JsC (Ukrajna), az OAO OTP Bank 

(Russia), az OTP banka srbija és a CkB esetében. 

2009 év végére a konszolidált tôkekövetelmény 

29,5 milliárd forint volt, ami fôleg a devizapozíci-

ónak (27,9 milliárd forint) volt köszönhetô.

A csoporttagok devizapozícióinak kitettsége 

egyedi és globális nettó nyitott pozíciós 

(napvégi /overnight/ és napközbeni /intraday/), 

valamint veszteség limitekkel kerülnek behatáro-

lásra. A csoportszintû devizakitettség az OTP Banknál 

koncentrálódott, a külföldi cso  porttagok nyitott 

pozíciója mind a mérlegfô összeghez, mind a 

szavatoló-tôkéhez képest elenyészô volt. Az iFRs 

szerint jelentkezô csoportszintû devizakitettség 

döntô része abból származott, hogy a fô külföldi 

leánybankok prognosztizált 2 éves, hozzávetôlege-

 sen 310 millió euró nagyságú eredményéhez 

kötôdô árfolyamkockázatot a Bank ellenirányú, 

a jelzett eredménnyel gyakorlatilag megegyezô 

rövid eUR pozícióval fedezte. emellett a központi 

Treasury dealing room által tartott átlagos nettó 

nyitott pozíció elenyészô (0,3 milliárd forint) volt. 

2010-ben az OTP Bankcsoport likviditási igénye 

a korábbi évek dinamikájától eltérôen alakult. 

Az üzleti területek csoportszinten mintegy 900 

milliárd forint likviditást ter  meltek, biztosítva ezzel 

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. évi üzleti tevékenységérôl
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a 2009-es adósságlejáratok zavartalan visszafize-

tését, valamint hozzájárulva az év végi 6 milliárd 

eurót meghaladó likviditási tartalék képzôdéséhez. 

Az év végi likviditási tartalék jelentôsen meghaladja 

a 2010-ben esedékes adósság lejáratok és az 

elkép zelhetônek tartott likviditási sokkok során 

jelentkezô likviditás igény összegét. Az OTP Jelzá-

logbank a jelzáloghitelezéshez szükséges forrásait 

értékpapír kibocsátással teremti elô, melyeket 

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

jellemzôen az anyabank vásárolt meg. Mivel ezek 

az értékpapírok mind a Magyar nemzeti Bank, mind 

az európai központi Bank refinanszírozási mûve-

leteiben felhasználhatóak fedezetként, így a Jelzá-

logbanki adósságlejáratok nem csökkentik a Cso  port 

likviditási tartalékait. 2009-ben az OTP Bank     csoport 

kamatkockázati kitettségét alapvetôen az OTP Bank, 

az OTP Jelzálogbank, az OTP Bank JsC (Ukrajna) 

és a Dsk Bank pozíciói határozták meg.

•	 Csökkenô	hitelállomány	y/y	(–2%)

• 	 	Bôvülô	betétállomány	(+8%	y/y),	javuló	hitel/betét	mutató	(121%,	–13%pont	q/q)	

• 	 	A	hitelportfólió	számottevô,	de	lassuló	romlása	(90	napon	túl	késedelmes	hitelek	aránya:	9,8%,	

+5,3%-pont y/y, de az utolsó negyedévben már csak +0,9%-pont q/q)

• 	 	Stabil,	tovább	javuló	tôkepozíció,	17,3%os	konszolidált	IFRS	szerinti	tôkemegfelelési	mutató,	

13,8%-os Tier1 ráta

Fôbb mérlegtételek 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft  %

Eszközök összesen 9.367.724 9.755.132 4
Pénzeszközök, betétszámlák, elszámolás nemzeti bankokkal 530.007 505.649 –5
Bankközi kihelyezések 415.656 440.851 6
Pénzügyi eszközök valós értéken 131.288 256.100 95
értékesíthetô értékpapírok 486.878 1.354.285 178
ügyfélhitelek (bruttó) 7.049.381 6.907.094 –2
 ebbôl: Retail hitelek 4.353.189 4.291.847 –1
 Corporate hitelek 2.258.579 2.161.903 –4
 Gépjármûfinanszírozás 389.767 387.431 –1
 váltók és hitelekkel kapcsolatos kamatkövetelések 52.819 65.968 25
Hitelek értékvesztése –270.680 –494.378 83
Részvények, részesedések 10.467 18.834 80
lejáratig tartandó értékpapírok 330.158 188.853 –43
Tárgyi eszközök és immateriális javak 469.701 476.358 1
egyéb eszközök 214.868 101.486 –53
Források összesen 9.367.724 9.755.132 4
Hitelintézetekkel és állammal szembeni kötelezettségek 848.730 802.749 –5
ügyfélbetétek 5.258.167 5.688.887 8
 ebbôl: Retail betétek 3.914.944 4.161.910 6
 Corporate betétek 1.299.904 1.483.984 14
 ügyfélbetétekkel kapcsolatos kamatkötelezettségek 38.941 42.997 10
kibocsátott értékpapírok 1.565.947 1.410.348 –10
egyéb kötelezettségek 325.859 380.708 17
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 320.050 280.834 –12
saját tôke 1.048.971 1.191.606 14

Mutatók 2008 2009 % - p o n t
Hitel/betét arány 134% 121% –13
nettó hitel/(betét+retail kötvény) mutató 128% 108% –19
 nettó hitelek 6.778.701 6.412.716 –5
 ügyfélbetétek 5.258.167 5.688.887 8
 Retail kötvények 58.073 236.733 308
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 4,5% 9.8% 5,3
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 86,0% 73,6% –12,4
Tôkemegfelelési mutató (konszolidált, iFRs) 15.4% 17,3% 2,0
Tier1 ráta 11,3% 13,8% 2,6
Core Tier1 ráta 9.5% 12,1% 2,6
Tôkeáttétel (saját tôke/Mérlegfôösszeg) 11,2% 12,2% 1,0
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Az iFRs konszolidált mérlegfôösszeg az elmúlt 

egy évben 4%-kal nôtt, nagysága elérte a 9.755 

milliárd forintot. A Bankcsoport saját tôkéje 

1.192 milliárd forintra emelkedett (+14% y/y), 

és a teljes mérleg 12%-át képviselte. 

Az óvatosabb hitelezés, illetve visszafogott 

hitelkereslet eredményeként a bruttó hitelállo-

mány éves szinten 2%-kal csökkent. A portfólió 

záró értéke 6.907 milliárd forint volt. A bruttó 

hitelállományon belül a legnagyobb részarányt 

továbbra is a retail hitelek képviselték (4.292 

milliárd forint, 62%), míg a corporate hitel-

portfólió (2.162 milliárd forint) ennél kisebb 

hányadot (31%) jelentett. A gépjármû-

finanszírozási hitelek állománya 387 milliárd 

forintot tett ki (6%). A retail hitelállományon 

belül a jelzáloghitelek nagysága 2.703 milliárd 

forint volt, a fogyasztási hiteleké pedig 1.149 

milliárd forint.

Az elmúlt 12 hónapban forintban számolva 

csak a horvát (+3%), a bolgár (+1%), illetve 

az OTP Core (+1%) esetében volt tapasztal-

ható portfólió növekedés, máshol az állomány 

csökkent. A legjelentôsebb állománycsökkenés 

Montenegróban (–29%), szlovákiában (–13%) 

és Ukrajnában (–12%) következett be. 

A hitelállomány visszaesése mellett az elmúlt 

12 hónapban a portfólió minôsége mindenütt 

romlott; a 90 napon túl késedelmes kint le-

vôségek állománya csoportszinten 9,8%-ra 

nôtt. A Csoporton belül változatlanul az ukrán 

és szerb portfólió minôsége a leggyengébb, 

itt a 90 napon túli késedelmes hitelek aránya 

22,3%, illetve 33,7%. Az év során örvendetes 

fejlemény volt – ez jelentôs mértékben a 

forint erôsödésével, illetve az adósvédelmi 

programmal hozható összefüggésbe –, hogy 

a magyar portfólió romlása a 2009 második 

negyedévi csúcs után az év hátralévô ré   -

szében lelassult. Így a 90 napon túli kése-

delmes kinnlevôség állománya az év végére 

7,4%-ra nôtt.

A hitelekre képzett értékvesztés állománya 

2009. december végén 494 milliárd forint 

volt (+83% y/y). A 90 napon túl késedelmes 

hitelek állománya 671 milliárd forint volt és 

a fedezettség ennek megfelelôen magas 

maradt (73,6%).

A konszolidált betétállomány éves szinten 

8%-kal bôvült. A betétállomány az elmúlt 

évben leggyorsabban Oroszországban 

(+37%), Romániában (+33%) Bulgáriában 

(+11%), valamint Horvátországban (+7%) 

nôtt, és kiemelendô az OTP Core 8%-os 

betétbôvülése is. A legnagyobb visszaesés 

a CkB-t (–20%) érintette. 

A mérsékelt hitelezési aktivitás következtében 

a konszolidált hitel/betét mutató (121%) éves 

összehasonlításban 13%-ponttal javult. 

A módszertanilag helyesebb nettó hitel/

(betét+lakossági kötvény) mutató 108% volt. 

A kibocsátott értékpapírok állománya éves 

szinten 10%-kal csökkent. A lejáró kötelezett-

ségek nagysága (750 millió euró szenior 

kötvény és kb. 120 milliárd forintnyi hazai jelzá-

loglevél) meghaladta a hazai lakossági kötvény-

kibocsátás volumenét, nemzetközi kötvénykibo-

csátásra pedig az év folyamán nem került sor.

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 2009. december 

végén 1.195 milliárd forint volt, a (hitelezési, 

piaci és mûködési kockázatokat is figyelembe 

vevô) korrigált mérlegfôösszeg pedig 6.886 

milliárd forint. A tôkemegfelelési mutató értéke 

17,3% volt, ezen belül az alapvetô tôke (Tier1) 

goodwillel és immateriális javakkal csökkentett 

nagysága 13,8%, a hibrid instrumentumokat 

nélkülözô Core Tier1 ráta pedig 12,1% volt. 

Az eBRD által biztosított 200 millió eurós 

alárendelt kölcsöntôke igénybevételére 

a decemberi határidôig nem került sor; 

a módosított megállapodás 2010. június 

20-ig prolongálta a lehívási idôszakot.

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. 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 ) 4

• 	 	Növekvô	corporate	hitelezés,	4%os	y/y	állománynövekedés

• 	 	Sikeres	betétgyûjtés	és	retail	kötvény	kibocsátás:	nettó	hitel/(betét+retail	kötvény)	mutató	

86%-on (–12%-pont y/y)

• 	 	Növekvô	nettó	kamat	(+18%	y/y),	stabil	jutalékbevételek	(+0,1%	y/y),	szigorú 

költségkontroll: mûködési költségek 2008. évi szintjük alatt (–0,4% y/y)

• 	 	Egyszeri	tételekkel	együtt	178	milliárd	forintos	éves	profit

Az OTP Core szegmentált eredménykimutatása:

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft  %

OTP CORe adózott eredmény osztalék és nettó végleges pénzeszköz nélkül 132.831 178.289 34
OTP CORe adózás elôtti eredmény 146.085 194.153 33
 Mûködési eredmény 191.112 265.970 39
  Összes bevétel 371.392 445.574 20
   nettó kamateredmény 270.910 320.579 18
   nettó díjak, jutalékok 88.322 88.379 0
   egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 12.160 36.616 201
  Mûködési költség –180.280 –179.604 –0,4
 kockázati költségek –45.027 –71.817 59
  Hitelkockázati költség –24.889 –72.530 191
  egyéb kockázati költség –20.138 713 –104
Bevételek üzletági bontása 2008 2009 %
ReTAil
 Összes bevétel 322.269 325.673 1
  nettó kamateredmény 233.711 241.774 3
  nettó díjak, jutalékok 84.671 78.805 –7
  egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 3.887 5.094 31
CORPORATe
 Összes bevétel 41.036 32.335 –21
  nettó kamateredmény 31.052 20.094 –35
  nettó díjak, jutalékok 8.847 10.751 22
  egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 1.136 1.489 31
TReAsURy AlM

 Összes bevétel 10.975 84.901 674
 nettó kamateredmény 6.147 58.711 855
 nettó díjak, jutalékok 105 1274 1118
 egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 4.724 24.917 427
Teljesítménymutatók 2008 2009 % - p o n t
ROA 2,8% 3,4% 0,6
ROe 16,9% 19,6% 2,7
Teljes bevétel marzs 7,75% 8,27% 0,52
nettó kamatmarzs 5,66% 5,95% 0,29
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 0,77% 2,15% 1,38
kiadás/bevétel arány 48,5% 40,3% –8,2
effektív adókulcs 9,1% 8,2% –0,9

4  A fejezet az OTP Bank, az OTP Jelzálogbank zrt., az OTP lakástakarékpénztár zrt., az OTP Faktoring zrt., az OTP Financing nether-
lands B.v., az OTP Financing Cyprus és a Projekt 1. kft. iFRs szerinti auditált konszolidált beszámolói alapján készült. A konszolidált 
adózott eredményt csökkentettük a stratégiai nyitott pozíció adózott eredményével, kapott osztalékokkal, nettó végleges pénzesz-
közátvétellel, a leányvállalati finanszírozáson elért nettó kamateredménnyel, továbbá az alárendelt és járulékos kölcsöntôke elemek 
kamatráfordításával. Utóbbi két tételt a Corporate Centre részeként tartalmazza a féléves jelentés. Az OBR-rel kötött finanszírozási 
célú kamatswapok átértékelési eredménye (FvA) 2008-tól szintén átsorolásra került az OBR korrigált adózott eredményébe. 
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Eredményalakulás

Az OTP Core 2009. évi adózott eredménye 

178,3 milliárd forint, y/y alapon 34%-kal nôtt. 

A teljesítmény egyfelôl rendkívül erôs alapbanki 

jövedelemtermelô képességet takar: a nettó 

kamateredmény +18%-kal nôtt y/y, a jutalék-

bevételek nominálisan stabilak maradtak, 

továbbá erôs költségkontroll érvényesült 

(mûködési költségek elôzô évi szintjük alatt 

teljesültek, a kiadás/bevétel mutató 49-rôl 

40%-ra esett y/y). szerepe volt az eredményja-

vulásban a saját járulékos kölcsöntôke kötvé-

nyek (Upper Tier2 Capital) visszavásárlásán 

elért mintegy 27,7 milliárd forint árfolyamered-

ménynek (adó elôtt)5, ami az egyéb nem 

kamateredményt növelte (utóbbi y/y alapon 

háromszorozódott). Továbbá pozitív hatású volt 

az effektív adóterhelés 9%-ról 8%-ra csökke-

nése, melyet fôként az magyaráz, hogy a 2008. 

évi goodwill értékvesztés adóalap csökkentô 

hatásának jelentôs része 2009-ben vált elszá-

molhatóvá, iFRs szerint egy összegben, ami 

11,7 milliárd forinttal mérsékelte az éves iFRs 

szerinti adó mértékét. A kockázati költségek 

a bázisidôszakhoz képest 59%-kal nôttek 

(a kockázati költség ráta 0,77%-ról 2,15%-ra 

emelkedett). A 90 napon túl késedelmes 

hitelek aránya (DPD90+ ráta) 2009 végén 

7,4%, a céltartalék-állománnyal való fede-

zettség a problémás portfólió ese  tében az év 

végén 74,9% volt. A második félévben indított 

adósvédelmi program pozitívan hatott a 

portfólió-minôségre, illetve kockázati költségre. 

2009 végén a programban résztvevô lakossági 

állomány a lakossági portfólió mintegy 

4,4%-át tette ki. Az átstrukturálás ütemében 

jelentôs lassulás volt megfigyelhetô november 

és december folyamán. A nettó kamatered-

mény éves szinten 18%-kal gyarapodott a 

nettó kamatmarzs 0,30%-pontos bôvülése 

eredményeként (2009: 5,95% vs. 2008: 

5,66%). A jó teljesítmény egyrészt a hitelol-

dalon 2008 végétôl megvalósított átárazások 

következménye: a meglévô jelzáloghitel és 

fogyasztási hitel portfólión jelentôs kamat-

emelés történt 2008 4Q-ban (deviza jelzálog-

hiteleknél mintegy 100-150 bázispontos), az 

új lakossági folyósítások kamata is emelkedett, 

továbbá a vállalkozói szegmens új kihelyezései 

is a válságot megelôzô szpredszintek felett 

történtek. szintén javította 2009 második 

felében a nettó kamateredményt, hogy a forint 

alapkamat, illetve a betétpiaci verseny mérsék-

lôdésével párhuzamosan a Bank forráskölt-

ségei csökkenésnek indultak. A növekedésben 

azonban egyszeri tétel is szerepet játszott: 

jelentôs, derivatív ügyletek átértékeléséhez 

kapcsolódó nyereség keletkezett az utolsó 

negyedévben, melynek ellenpárjaként az 

értékpapírok árfolyameredménye soron kelet-

kezett közel azonos nagyságrendû negatív 

eredmény. 

A nettó díjak éves szinten gyakorlatilag stabil 

maradtak (+0,1%). A jó teljesítményben 

fontos szerepet játszik, hogy a jutalékok javát 

adó betéti- és pénzforgalmi jutalékok (2009: 

48%-a az összes jutaléknak), továbbá 

kártyával kapcsolatos jutalékok (2009: 

37%-os részesedés) stabilak: y/y 3%-kal, 

illetve 5%-kal csökkent a belôlük származó 

bevétel. A válság által legérzékenyebben érin-

tett hiteljutalékok aránya pedig viszonylag 

alacsony (5%), az ebben bekövetkezett y/y 

visszaesés 29%. A hiteljutalékok esetében 

ráadásul fontos figyelembe venni, hogy az 

iFRs elôírások alapján ezen jutalékok a hitelek 

futamideje alatt elhatárolásra kerülnek, 

így a folyósítás visszaesése csak fokozatos 

mérséklôdést okoz összegükben. Az érték-

papír jutalékok (11% részesedés 2009-ben) 

csak 3%-kal maradtak el 2008-as szintjüktôl. 

A mûködési költségek kontrollja továbbra is 

szigorú: az éves költségtömeg nominálisan is 

a tavalyi szintje alatt maradt (–0,4% y/y). Az 

OTP Bank záró létszáma 477 fôvel, 7.820 fôre 

csökkent az év során (–6% y/y), a fiókszám 

nem változott (2009 végén: 382 fiók).

5  A visszavásárlások eredményeképpen az alárendelt és járulékos kölcsöntôke állomány 6%-ot csökkent 2008-hoz viszonyítva (2008: 
303 milliárd forint, 2009: 284 milliárd forint). Az eredetileg kibocsátott 500 millió euró névértékû járulékos kölcsöntôkébôl összesen 
mintegy 157 millió euró névérték került visszavásárlásra az év során. 

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. évi üzleti tevékenységérôl
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Mérlegdinamikák

2009 folyamán a gazdasági válság, illetve a 

Magyarországon megvalósult fiskális kiigazítás 

erôteljes alkalmazkodást váltott ki az OTP Core 

mérlegében. A hitel/betét mutató 2009 eleje 

óta csökkenô pályán van (2009 végén: 97%, 

–6%-pont y/y), a betéthelyettesítô lakossági 

megtakarításokat is figyelembe vevô „nettó 

hitel/(betét+retail kötvény mutató)” pedig még 

erôsebb alkalmazkodást jelez (2009 végén: 

86%, –12%-pont y/y).

Az ügyfélhitelek árfolyamszûrten stagnáltak 

2009 folyamán (+0,4% y/y, árfolyam-kiigazítás 

nélkül +1% y/y), aminek egyik oka a korábbi 

éveknél lényegesen gyengébb hitelkereslet. 

2009-ben árfolyamszûrten a retail hitelek közül 

a fogyasztási, illetve a mikro- és kisvállalkozói 

hitelek állománya mutatott növekedést (+6%, 

illetve +5% y/y) — elôbbi elsôsorban a folyó-

számlahitelek állománynövekedésének 

köszönhetôen. A jelzáloghitel-portfólió folyama-

tosan csökkent az év folyamán (–3% y/y, –1% 

q/q). A corporate hitelek y/y 3%-kal nôttek. 

A retail hitelek folyósítása 2009 során 

jelentôsen visszaesett részben a kondíciók 

2008. november közepén történt szigorítása, 

részben pedig a pénzügyi válság hitelkeresletre 

gyakorolt negatív hatása következtében. A jelzá-

loghitelek folyósítása y/y 82%-kal, 64 milliárd 

forintra csökkent, míg a fogyasztási hiteleken 

belül legnagyobb részarányt kitevô személyi 

kölcsönöké 54%-kal esett (2009. évi folyósítás: 

55 milliárd forint). Mindkét hiteltípus esetében 

a 2009 elsô negyedévi mélypont után a 

következô negyedévek már némi élénkülést 

mutattak a folyósításban (jelzáloghitel folyósítás 

milliárd forintban: 1Q: 11,8; 2Q: 16,8; 3Q 

19,6; 4Q: 16,0; személyi kölcsön folyósítás 

milliárd forintban: 1Q: 12,0; 2Q: 15,1; 3Q: 

15,5; 4Q: 12,1).

A folyósítás erôsítése érdekében a Bank az év 

során több alkalommal csökkentette piaci kama-

tozású jelzáloghitelei kínált kamatát (mind forint, 

mind deviza esetében), illetve a banki magatar-

táskódex ajánlásaival összhangban a korábban 

folyósított változtatható kamatozású termékeit 

változó kamatozásúakra cserélte. A már meglévô 

állomány esetében a kamatozás módja nem 

változott, de az ügyfelek részére az átszerzôdés 

lehetôsége biztosított. ezen lépések hatása az év 

folyamán fokozatosan növekvô euró alapú folyósí-

tásokban már megmutatkozott. A támogatott 

forinthitelek folyósítására negatívan hatott viszont 

Az OTP Core mérlegének kiemelt sorai:

Fôbb mérlegtételek 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft  %

eszközök összesen 4.964.333 5.805.466 17
Bruttó hitelek 3.348.931 3.396.769 1
 Retail hitelek 2.189.514 2.186.022 0
 Corporate hitelek 1.159.416 1.210.747 4
Hitelekre képzett céltartalékok –117.635 –188.501 60
ügyfélbetétek 3.244.482 3.496.796 8
ügyfélbetétek + retail kötvény 3.302.554 3.733.529 13
 Retail betétek 2.420.480 2.470.161 2
 Retail betétek + retail kötvény 2.478.552 2.706.894 9
 Corporate betétek 824.002 1.026.635 25
Hitelintézetekkel és állammal szembeni kötelezettségek 598.386 823.211 38
kibocsátott értékpapírok 1.412.929 1.305.525 –8
 ebbôl retail kötvény 58.073 236.733 308
saját tôke 832.333 990.236 19
Hitelportfólió minôsége 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 4,3% 7,4% 3,1
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 82,5% 74,9% 7,6
Piaci részesedés 2008 2009 % - p o n t
Hitelek 17,6% 17,8% 0,2
Betétek 24,1% 24,2% 0,1
Mérlegfôösszeg 23,8% 26,3% 2,5
Teljesítménymutatók 2008 2009 % - p o n t
Hitel/betét arány 103% 97% –6
nettó hitel (betét+retail kötvény) 98% 86% –12



33

OTP Bank a kötvénypiacokra, ami az OTP 

Csoport történetének elsô svájci frank kibocsá-

tása volt. Továbbá 2010 márciusában az OTP 

Jelzálogbank nemzetközi jelzáloglevél programja 

keretében 300 millió euró össznévértékû jelzá-

loglevelet bocsátott ki, melynek közel harmadát 

csoporton kívüli befektetôk jegyezték.

A finanszírozási struktúrát, valamint az OTP Core 

likviditási helyzetét befolyásoló tényezô volt, 

hogy a magyar állam 2009. második negyedév 

során a magyar vállalatok finanszírozására fordí-

tandó hitelt folyósított az OTP Banknak, ami a 

hitelintézetekkel és állammal szembeni kötele-

zettségek növekedését eredményezte (2009. 

végi állomány: 823 milliárd forint, +38% y/y). 

Az állami hitel lehívása két részletben történt 

(1 milliárd euróé 2009. április 1-jén, 400 millió 

euróé június 30-án). Részben ennek köszön-

hetô, hogy a Bank a válság ellenére is aktívan 

támogatta a hazai vállalati szektort: több mint 

5 ezer magyar vállalkozást keresett meg hitelfel-

vételre vonatkozó ajánlattal és az év folyamán 

248 milliárd forint értékben folyósított hitelt 

hazai  kis-, közép- és nagyvállalatok részére, 

aminek következtében az árfolyamhatással korri-

gált vállalati hitelállománya (Mkv+knv) 8%-kal 

nôtt 2008 végéhez képest. Ugyanakkor az állami 

hitelt két részletben 2009 novemberében 

(700 millió eurót) és 2010 márciusában 

(ugyancsak 700 millió eurót) visszafizette 

a Bank. A lépés oka, hogy az állami hitel felhasz-

nálásával nyújtott vállalkozói kölcsön hiteldíja 

és futamideje csak a vállalkozói kör egy részének 

igényét tudja kielégíteni, emiatt az igények egy 

szélesebb körének kielégítését a Bank saját likvi-

ditási tartalékai terhére kívánja biztosítani.

A 2009. harmadik negyedév során megállapodás 

született az eBRD-vel, melynek keretében a 

nemzetközi pénzintézet 200 millió euró nagy-

ságú alárendelt kölcsöntôkét tart rendelkezésre, 

illetve 500 millió svájci frank nagyságú CHF/HUF 

swapkeretet biztosít az OTP Bank számára. 

Az eredetileg hat hónapos rendelkezésre állás 

2009 decemberében újabb 6 hónapra meghosz-

szabbításra került, de a kölcsöntôke lehívására 

még nem került sor. Így ez a lehetôség tovább 

javíthatja a Bankcsoport amúgy is stabil 

tôkepozícióját. Ami a swapokat illeti: az év 

folyamán több ügylet is köttetett az eBRD-vel, 

amivel a swap keretösszeg október végéig nagy-

a lakáshitel-támogatási rendszer év közbeni átala-

kítása (a régi rendszer júliusi felfüggesztése és az 

új októberi bevezetése között nem volt elérhetô 

támogatott forint lakáshitel az ügyfelek számára).

A menedzsment szándékával összhangban mind 

a jelzálog, mind a személyi hitelek folyósításán 

belül jelentôsen nôtt a forinthitelek részaránya 

2009-ben: jelzáloghitelek esetében 12%-ról 

55%-ra, személyi kölcsön estében 31%-ról 

96%-ra y/y. ezzel párhuzamosan a devizafolyósí-

tások esetében az euró vált meghatározóvá 

(jelzáloghitel esetében az új folyósítás 42%-át, 

személyi kölcsönöknél 4%-át adva 2009-ben).

Az OTP Core betéti bázisa y/y 8%-kal bôvült. 

Még dinamikusabb azonban az y/y növekedés, 

ha a lakossági ügyfelek által betéthelyettesítô 

terméknek tekintett banki saját-kötvények állomá-

nyát is figyelembe vesszük: ezzel együtt az 

ügyfélbetétek y/y 13%-kal, a retail betétek y/y 

9%-kal gyarapodtak. A retail saját kötvény állo-

mány 2008. negyedik negyedéve óta jelentôsen 

nô, 2009 végére 237 milliárd forintot ért el az 

állomány (+179 milliárd forint y/y). A kötvények 

átlagos futamideje (jellemzôen 1 év) meghaladja 

a lekötött betétekét (jellemzôen 3-6 hónap).

A betétállomány növekedésének másik jelentôs 

motorja a közép- és nagyvállalati (knv) betétek 

bôvülése volt (y/y +32%, ennek köszönhetôen a 

corporate betétek állománya +25%-kal nôtt y/y). 

A knv szegmensben részben a vállalati lekötött 

betétek nôttek (+59 milliárd forint y/y), jelentôs 

növekedést okozott továbbá az OTP Alapkezelô 

által kezelt alapok lekötött betétállományának 

növekedése is (+112 milliárd forint). Az önkor-

mányzati betétek az év során 7%-kal gyarapodtak. 

Az OTP Core kibocsátott kötvényállományát 

(2009 4Q: 1.306 milliárd forint) az év során 

jelentôsen befolyásolta, hogy 2009. február 

27-én lejárt és visszafizetésre került 750 millió 

euró névértékû (kb. 203 milliárd forint) szenior 

banki kötvény. ezt a hatást nagyrészt ellensú-

lyozta, hogy a már említett retail kötvénykibocsá-

tások mintegy 179 milliárd forint állománynöve-

kedést okoztak y/y. Ugyanakkor mintegy 

120 milliárd forint nagyságrendben csökkent a 

kibocsátott jelzáloglevél állomány. Új intézményi 

kibocsátásra csak 2010 elsô negyedévben, 

mérlegzárást követôen került sor. Februárban 

100 millió svájci frank névértékû, 2 éves 

futamidejû szenior kötvénnyel tért vissza az 

A vezetés elemzése az OTP Csoport 2009. évi üzleti tevékenységérôl
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3.853 milliárd forintos — a hitelezési, piaci és 

mûködési kockázatokat egyaránt figyelembe vevô 

— korrigált mérlegfôösszeg hányadosaként állt elô.

A Bank 2009. évi nem konszolidált magyar 

számviteli szabályok szerinti adózás elôtti ered-

ménye 114,1 milliárd forint volt, mely 56,7 

milliárd forinttal, 99%-kal haladta meg az elôzô 

évit. Az adózott eredmény 102,3 milliárd forint, 

amely 48,1 milliárd forinttal, 89%-kal nagyobb, 

mint 2008-ban.

A 10,2 milliárd forintos általános tartalékképzés 

után az OTP Bank mérleg szerinti eredménye 

2009-ben 92,1 milliárd forint.

részt lehívásra került, biztosítva a devizahitele-

zéshez szükséges svájci frank-likviditás folya-

matos rendelkezésre állását.

Az OTP Bank egyedi, magyar 
számvitel szerinti tôkemegfelelése

Az OTP Bank magyar elôírások szerint számított 

fizetôképességi mutatója 16,2% volt 2009 végén, 

ami 8,2%-ponttal magasabb a Hitelintézeti 

törvényben meghatározott 8%-os követelménynél. 

A mutató 626 milliárd forintos szavatoló tôke és 

O T P  A l A P k e z e l Ô

Az OTP Alapkezelô 2009-ben 5,1 milliárd forint 

nyereséget ért el (+3% y/y). Az elmúlt év során 

mind az alapkezelt, mind a vagyonkezelt állomány 

kedvezôen alakult, az értékpapíralapok állománya 

35%-os y/y növekedéssel 863 milliárd forintra 

bôvült, míg a teljes vagyonkezelt állomány növeke-

dése 32%-os volt. ennek eredményeként az éves 

alapkezelési díjbevétel (mintegy 10,0 milliárd 

forint) az alapok átlagos állományához viszonyítva  

1,44%-os díjterhelést jelentett. A vagyonkezelésbôl 

származó díjbevétel (3,3 milliárd forint) éves össze-

vetésben 10%-kal marad el a tavalyi évben realizált 

szinttôl. A Társaság eredményalakulása szempont-

jából kiemelendô, hogy a mûködési költségek tekin-

tetében mintegy 10%-os megtakarítás realizálódott 

a szigorú költséggazdálkodás eredményeként. 

A pénztári üzletágban kezelt vagyon 2009. 

december végére jelentôs növekedéssel (+38% 

y/y) 758 milliárd forintra bôvült, az egyéb intéz-

ményi vagyonkezelés eszközállománya 7%-os 

y/y növekedést mutat.

Az OTP Alapkezelô továbbra is ôrzi, sôt javította 

piacvezetô pozícióját a hazai alapkezelési piac 

tekintetében, december végi piaci részesedése 

32,3%-ra emelkedett. A Társaság ügyfeleinek 

száma az év során jelentôsen bôvült (2009 

végén: 190.760 fô, +8% y/y), elsôsorban a 

nyíltvégû alapok népszerûségének köszönhetôen.

M e R k A n T i l  C s O P O R T

A Merkantil Bank és Car 2009-es adózás utáni 

vesztesége 1,8 milliárd forint, szemben a 

2008-ban elért 3,8 milliárd forintos nyere-

séggel. A visszaesés fô oka a kockázati költ-

ségek jelentôs növekedése. Az eredményt 

negatívan befolyásolta a veszteséges román 

lízingcégben meglévô részesedésre képzett 

1,8 milliárd forint értékvesztés.

A portfólió minôsége egy év alatt jelentôsen 

romlott, a 90 napon túl késedelmes hitelek 

aránya a teljes portfólióban 2009 folyamán 

7,7%-ról 12,3%-ra nôtt. A problémás hitelek 

fedezettsége a magas értékvesztés képzés hatá-

sára 89,4%-ra javult (+5,9% y/y). 

A mûködési eredmény az elôzô évhez képest  

11%-os növekedést mutatott. A változás fô oka, 

hogy a mûködési költségek 15%-kal csökkentek.

A bevételek éves szinten 1%-kal növekedtek. 

A nettó kamateredmény 3%-kal visszaesett. 

Az anyabanki finanszírozás felárának emelkedé-

séhez alkalmazkodott az újonnan folyósított 

hitelek marzsa, ezen túl az adósvédelmi program 
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hatására a függô kamatok csökkentek. A jutalék-

bevételek mérsékelt üzleti aktivitás miatti csökke-

nését nem követte az üzleti aktivitástól nagyrészt 

függetlenül felmerülô jutalék ráfordítások alaku-

lása. ezzel szemben az egyéb nettó nem 

kamatjellegû bevételek az alacsony 2008-as 

bázishoz képest több, mint kétszeresére nôttek.

A bruttó hitelállomány 3%-kal csökkent az elôzô 

évhez képest, azonban figyelembe kell venni, 

hogy 2009 2Q-tól a car leasing állomány a 

gépjármûhitelek, a nagyobb összegû leasing állo-

mány a vállalati hitelek között került kimutatásra. 

A gépjármû finanszírozás állománya az árfolyam-

hatást kiszûrve év közben folyamatosan csökkent, 

az új kihelyezések értéke alig érte el a 2008. évi 

érték negyedét. 

D s k  C s O P O R T

Az OTP Bank külföldi 
leányvállalatainak teljesítménye*

A DSK Csoport gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft %

Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 31.021 24.797 –20
 Adózás elôtti eredmény 34.481 27.693 –20
  Mûködési eredmény 45.056 54.200 20
   Összes bevétel 71.207 84.757 19
    nettó kamatbevétel 53.064 67.615 27
    nettó díjak, jutalékok 16.983 15.555 –8
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 1.161 1.587 37
   Mûködési költség –26.151 –30.557 17
  értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –9.625 –25.855 169
 egyéb kockázati költség –951 –651 –31
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2008 2009 %
eszközök összesen 1.171.645 1.207.328 3
Bruttó hitelek 1.014.893 1.027.820 1
 Retail hitelek 816.257 831.729 2
 Corporate hitelek 198.636 196.091 –1
Hitelek értékvesztése –39.074 —61.810 58
ügyfélbetétek 722.880 801.112 11
 Retail betétek 626.576 688.399 10
 Corporate betétek 96.304 112.713 17
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 92.680 95.049 3
saját tôke 165.045 193.214 17
Mutatók 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 3,0% 7,0% 4,0
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 1,08% 2,53% 1,45
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 127,9% 85,8% –42,1
ROA 2,8% 2,1% –0,7
ROe 21,5% 13,8% –7,7
nettó kamatmarzs 4,82% 5,68% 0,86
kiadás/bevétel arány 36,7% 36,1% –0,6
Hitel/betét arány 140% 128% –12

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye

*  Az adatok eltérnek az auditált számoktól, mivel kontrolling szemléletben készültek. 
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A Dsk Csoport 2009. évi 24,8 milliárd forint 

adózott eredménye 20%-os csökkenést jelent 

2008-hoz képest. A csökkenô eredmény 

döntôen a romló portfólióminôség következtében 

169%-kal emelkedô kockázati költségek követ-

kezménye, ugyanakkor a kockázati költséget nem 

tartalmazó mûködési eredmény 20%-kal bôvült 

a bázisidôszakhoz képest a 27%-kal emelkedô 

nettó kamateredmény, az enyhén csökkenô juta-

lékok (–8%) és a 17%-os növekedést produkáló 

mûködési költségek eredôjeként. A 2009 augusz-

tusától intenzíven folytatott adósvédelmi prog-

ramba a lakossági portfólió 6,2%-a került bevo-

násra év végéig, ennek köszönhetôen az 

eredményalakulás szempontjából döntô 

jelentôségû hitelkockázati költségek kedvezôen 

alakultak a második félév során.

A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 

2009-ben 3,0%-ról 7,0%-ra emelkedett; a 

hitelminôség romlása minden szegmensben 

megfigyelhetô volt. A negyedik negyedévben 

azonban már kedvezô folyamatok zajlottak: a 90 

napon túl késedelmes arány a mikro- és kisvállal-

kozói hitelek kivételével minden termékszeg-

mensben csökkent. A fogyasztási hitelek esetében 

az átstrukturáláson túl az is minôségjavító hatású 

volt, hogy a negyedik negyedév során mintegy 

3,1 milliárd forint (22,3 millió leva) 90 napon túl 

késedelmes hitel került eladásra. A tranzakció 

eredményhatása minimális volt — az eladáson 

keletkezett mintegy 0,2 milliárd forint nyereség 

a kockázati költségeket csökkentette. 

A problémás hitelek céltartalékkal való fedezett-

sége (2009: 86%) a problémás állomány emel-

kedése miatt a 2008 végi magas szintrôl (128%) 

42%-ponttal csökkent, ám a csoporttagok között 

így is magasnak számít a bolgár fedezettség.

A Dsk eredményére 2009 folyamán kedvezô 

hatással volt az erôs bevételi dinamika (+19%). 

A nettó kamatbevétel 2009-ben 27%-kal 

bôvült: itt a lakossági hitelportfólió 2008. végi 

átárazása, illetve a bankközi forrásköltség 2009. 

évi csökkenése még a 2009 folyamán növekvô 

betéti költségek ellenére is 86 bázispontos 

nettó kamatmarzs bôvülést eredményezett 

(2008: 4,82% vs. 2009: 5,68%). A nettó juta-

lékok 8%-os visszaesése a 2009 folyamán 

megfigyelhetô gyengébb hitelezési aktivitásból 

adódik: a bolgár leánybank esetében viszonylag 

jelentôs, mintegy 36% volt a hitelezéshez 

köthetô jutalékbevételek aránya 2009-ben, 

ezek 2008-hoz képest 33%-kal estek. Ami a 

másik két domináns jutalékfajtát, a betéti- és 

a kártyajutalékokat illeti (részesedésük 37%, 

illetve 16%): az éves eredmény elôbbinél 

15%-kal, utóbbinál 10%-kal bôvült. ezek a dina-

mikák jórészt a gyengébb 2009. évi forintárfo-

lyamot tükrözik, ugyanis levában mérsékeltebb 

(+4%, illetve -1%) az éves változás.

A mûködési költségek 2009 folyamán is a 

korábbi években megszokott szigorú kontroll alatt 

álltak: a kiadás/bevétel mutató a 2008. évi szint 

alatt teljesült (2009: 36,1%, –0,7%-pont). saját 

devizában az éves költségdinamika mindössze 

5% volt (forintban: +16%): a személyi költségek 

6%-kal, a dologi költségek 2%-kal, az értékcsök-

kenés 12%-kal nôtt.

A hitelezési kondíciók 2008 ôsze óta történt 

szigorítása, illetve a visszafogott hitelkereslet 

következtében az új hitel folyósítások gyakorla-

tilag a hitelportfólió szinten tartását tették 

lehetôvé 2009 során (levában –1%). Jelentôsebb 

portfólió-csökkenés 2009-ben egyedül a mikro- 

és kisvállalati hitelek esetében történt (–14%), 

ahol a gazdasági válság hitelkeresletre gyakorolt 

negatív hatása továbbra is nagyon erôs. A jelzá-

loghitelek ugyanakkor 1%-kal nôttek, a fogyasz-

tási- és a corporate hitelek ellenben 1%-kal, 

illetve 3%-kal csökkentek (levában). A lakossági 

hitelek terén csökkent 2009-ben a piaci része-

sedés (31,2%-ról 29,3%-ra), ami annak a követ-

kezménye, hogy a versenytárs bankok a válságot 

követôen növekvô mértékben vették vissza 

korábban mérlegükbôl kiszervezett hiteleiket.

A Bank betéti bázisa a 2008 4Q és 2009 1Q 

során megfigyelhetô enyhe csökkenés után 2009 

második negyedévétôl fogva fokozatosan bôvült 

(levában éves szinten összesen 8% a növek-

mény). A kedvezô tendencia részben árazási, 

részben pedig folyamatos termékfejlesztési és 

értékesítés-ösztönzési lépéseknek köszönhetô. 

ezzel a hitel/betét mutató 2009 elsô negyedév 

során megindult csökkenése folytatódott az év 

hátralevô részében (2009: 128%, –12%-pont 

2008-hoz képest). Annak ellenére, hogy a lakos-

sági betétpiac árazás tekintetében 2009 második 

féléve során már a megnyugvás jeleit mutatta 

(bankrendszer szinten a lakossági betétekre fize-

tett átlagkamat 2009 2Q után csökkenésnek 

indult), a Dsk lakossági betéteinek növekedése 

még gyorsult is az év második felében, így 2009 

egészében 9% volt a növekedés (levában). 
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A corporate betétek 2009 elsô háromnegyedéve 

során mutattak jó teljesítményt: ekkor jelentôs 

részben nyugdíjalapok betételhelyezése követ-

keztében bôvült az állomány, a negyedik negyed-

évben azonban önkormányzati forráskivonás 

történt, összességében éves szinten 14%-os 

állomány-bôvülés történt saját devizában.

Mindezen erôfeszítések eredményeként a Bank 

az év során a jelentôs verseny ellenére stabilan 

ôrizte részesedését a lakossági betétek piacán, 

a vállalkozói szegmensben pedig még javítani 

is sikerült részesedését.

Jelentôs tôkepiaci tranzakcióra forrásoldalon nem 

került sor 2009-ben: az alárendelt kölcsöntôke 

állomány levában számítva 2008 végéhez 

viszonyítva változatlan volt.

O T P  B A n k  R U s s i A 6

Az OTP Bank Russia gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft %

Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 8.916 3.086 –65
 Adózás elôtti eredmény 11.688 4.400 –62
  Mûködési eredmény 30.538 25.975 –15
   Összes bevétel 75.412 67.810 –10
    nettó kamatbevétel 62.151 60.316 –3
    nettó díjak, jutalékok 10.165 4.701 –54
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 3.097 2.793 –10
   Mûködési költség –44.874 –41.834 –7
  értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –18.998 –21.040 11
 egyéb kockázati költség 147 –535 –463
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2008 2009 %
eszközök összesen 529.019 579.941 10
Bruttó hitelek 383.118 369.877 –3
 Retail hitelek 247.927 250.463 1
 Corporate hitelek 113.378 103.719 –9
 Gépjármû hitelek 21.813 15.695 –28
Hitelek értékvesztése –30.389 –38.493 27
ügyfélbetétek 224.152 306.646 37
 Retail betétek 137.252 196.744 43
 Corporate betétek 86.901 109.902 26
kibocsátott értékpípírok 8.189 15.955 95
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 13.657 13.607 0
saját tôke 60.665 71.459 18
Mutatók 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 8,4% 12,4% 4,0
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 5,53% 5,59% 0,06
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 94,0% 83,6% –10,4
ROA 1,9% 0,6% –1,3
ROe 17,4% 4,7% –12,8
Teljes bevétel marzs 15,69% 12,23% –3,46
nettó kamatmarzs 12,93% 10,88% –2,06
kiadás/bevétel arány 59,5% 61,7% 2,2
Hitel/betét arány 171% 121% –50

Az OTP Bank Russia 2009. évi adózott ered-

ménye 3,1 milliárd forint. Az y/y 5,8 milliárd 

forint adózott eredménycsökkenés oka egy -

részt a mérséklôdô ügyféltranzakciós aktivitás 

következtében a jutalékbevételek –54%-os y/y 

visszaesése (–5,5 milliárd forint), továbbá a 

6  2008 elsô negyedévéig az OAO OTP Bank (Russia) (korábbi investsberbank) pénzügyi kimutatásai alapján, 2008 második 
negyedévétôl az OAO OTP Bank és az újonnan akvirált Donskoy narodny Bank összesített pénzügyi kimutatásai alapján.

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye
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hitelkockázati költségek 11%-os emelkedése 

(–2,0 milliárd forint). Utóbbi nem a kockázati 

profil érdemi romlásából ered, hiszen a kocká-

zati költség ráta a válság ellenére éves szinten 

stabil maradt (2008: 5,53% vs. 2009: 

5,59%), hanem az éves szinten magasabb 

átlagos hitelállomány következménye. Rend-

kívül pozitív fejlemény a Bank gazdálkodásával 

kapcsolatban, hogy az éves nettó kamatered-

mény saját devizában 6% y/y növekedést 

mutat (a forintban látható 3%-os csökkenés 

a forint rubellel szembeni erôsödésének követ-

kezménye), a mûködési költségek pedig 

forintban 7%-kal csökkentek, rubelben stag-

náltak (+1% y/y).

A válság jövedelemtermelô képesség szem-

pontjából két félévre vágta a 2009-es évet. 

Az elsô félév visszafogott áruhitel-folyósítást, 

ennek következtében csökkenô bevételi-, illetve 

nettó kamat marzsokat, ezzel párhuzamosan 

emelkedô kockázati költséget hozott, ami az 

üzlet jövedelmezôségére is rányomta a 

bélyegét (2009 1H ROe: 0,1%). Ugyanakkor 

2009 második féléve már rendkívül pozitív 

fejleményekkel szolgált az adózott eredménydi-

namika szempontjából: két tényezô is erôs 

pozitív hatást gyakorolt az OTP Russia nettó 

kamat- és ezáltal teljes bevételi marzsára, 

továbbá kedvezôen alakultak a kockázati költ-

ségek is. Mindezek következtében az éves 

tôkearányos jövedelmezôség (ROe) jelentôsen 

meghaladta a 2009. elsô félévi mélypontot 

(2009: 4,7%).

A kamatmarzs-alakító tényezôk közül az elsô 

az áruhitelezési aktivitás, illetve a hitelkártya 

termék felfutása volt. Az áruhitel esetében az 

értékesítés a 2008 téli/ 2009 tavaszi vissza-

esést követôen a nyár folyamán jelentôsen 

megugró kereslet hatására javult. ezzel párhuza-

mosan került sor az ügynökszám növelésére, 

valamint országos üzlethálózatokkal történô új 

szerzôdéskötésekre. Mindezek következtében 

2009 3Q az áruhitel-folyósítás 58%-os, 4Q 

pedig további 43%-os növekedését hozta q/q, 

ezzel az értékesítés éves szinten enyhén 

meghaladta a 2008. évit (+0% y/y), a 2009. 

negyedik negyedévi folyósítás pedig 3%-kal az 

eddigi rekordnak számító 2007 4Q felett telje-

sült. Az OTP Russia becsült piaci részesedése 

az áruhitel folyósításokban folyamatosan nôtt 

az év folyamán (2009 2Q: 15%, 3Q: 23%, 4Q: 

24%), amivel a második legnagyobb piaci 

szereplôvé lépett elô. A hitelkártya termék 

esetében pedig a siker a termékkonstrukció 

augusztusi átdolgozásának, illetve az ezt követô 

intenzív értékesítési kampánynak volt 

köszönhetô. Az újonnan kiküldött kártyák aktivá-

lási aránya lényegesen meghaladta a korábbi 

kampányoknál tapasztaltat.

Az áruhitel és a hitelkártya termékek jó teljesít-

ménye az egyéb retail termékszegmensekben 

továbbra is jellemzô piac-szerte gyenge 

kereslet következtében azt jelentette, hogy 

2009. október és november során az OTP 

Russia retail portfóliójának állománynöveke-

dése a 3. leggyorsabb volt a teljes orosz bank-

piacon. ennek következtében dinamikusan nôtt 

az OTP Csoporton belül legmagasabb nettó 

kamatmarzzsal rendelkezô áruhitelek és a 

szintén kedvezô marzsú hitelkártya termék 

állománya (áruhitelek: +23% y/y; hitelkártya: 

+8 y/y). A növekedést ráadásul jelentôsen 

befolyásolta, hogy év közben problémás hitel 

leírásokra is sor került (összesen 2,2 milliárd 

rubel, mintegy 13,6 milliárd forint értékben). 

Amennyiben a leírások hatásától az állományt 

megtisztítjuk, úgy a növekedés áruhitelek 

esetében y/y 33%; hitelkártya esetében 

pedig y/y 18% lett volna.

A másik — kamatmarzs szempontjából kedvezô — 

fejlemény az volt, hogy a sikeres betétgyûjtés 

következtében 2009. évben keletkezô 

— mintegy 460 millió dollárnyi — többlet likvidi-

tást a félév környékén életbe lépô szabályozási 

változások következtében sikerült magasabb 

hozamú értékpapírokba, illetve bankközi kihe-

lyezésekbe fektetni 2009 második féléve során.

ez a két tényezô az év második felében jelen-

tôsen javította az OTP Russia teljes bevételi-, 

továbbá nettó kamatmarzsát: elôbbi az utolsó két 

negyedévre 13,4% közelébe javult az elsô két 

negyedévben mért 12,6%-ról, illetve 12,2%-ról, 

utóbbi pedig 12% közelébe emelkedett az elsô 

félév során jellemzô 11% körüli értékekrôl. éves 

szinten mindazonáltal mindkét marzs jelentôsen 

csökkent (a bevételi 3,46%-ponttal, a kamat 

2,06%-ponttal), amiben a már említett ténye-

zôkön túl (gyenge 2009 1H áruhitel-értékesítés, 
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likviditástöbblet, illetve forinterôsödés negatív 

hatása az év folyamán) szerepet játszott a betéti 

kampányok forrásköltség-növelô hatása is.

szintén pozitív fejlemény, hogy a negyedéves 

kockázati költségek jelentôsen csökkentek a 

második félév során, elsôsorban a hitelkártya 

és áruhitel termékek csökkenô kockázati költség 

igénye miatt. Így a banki kockázati költség ráta 

éves szinten stabil maradt (2008: 5,53% vs. 

2009: 5,59%). A 90 napon túl hátralékos 

hitelek aránya (2009. évi DPD 90+ ráta: 12,4%) 

4,0%-ponttal nôtt y/y, az év második felében 

viszont — részben a problémás-hitel leírások, 

részben az újra növekedésnek induló teljes 

hitelállomány következtében — már csökkent 

a mutató. A problémás hitelek céltartalékkal való 

fedezettsége (2009: 83,6%) némileg csökkent 

y/y (–10,4%-ponttal), azonban így is jelentôsen 

meghaladja a csoportátlagot.

A mûködési költségek a 2008. utolsó negyed-

évben végrehajtott mintegy 600 fôs létszám-

csökkentés, illetve a marketing költségek, 

továbbá az adminisztratív ráfordítások visszafo-

gásának következtében erôs kontroll alatt álltak 

az év folyamán (az éves költségtömeg 7%-kal 

csökkent, rubelben szinten maradt [+1%]). 

A Bank létszáma az elsô negyedévi stagnálás 

után az intenzív ügynökhálózat-fejlesztés követ-

keztében jelentôsen emelkedett (2009. évi 

zárólétszám: 10.295 fô ebbôl ügynök: 4.550 

fô; +1.846 fô y/y). ezen felül a banki állo-

mányban nem szereplô külsôs szerzôdött 

ügynökök létszáma az év során 6.127 fôre nôtt 

(+884 fô y/y), így a teljes ügynökszám 2.385 

fôvel 10.677 fôre emelkedett.

Az egyéb kockázati költségek 2009 folyamán 

megfigyelhetô emelkedése mögött (összesen 

–0,5 milliárd forint) értékpapírokra képzett 

értékvesztés áll.

A Bank likviditási pozíciója 2009 során folya-

matosan javult. Hiteloldalon az áruhitelezés, 

továbbá a hitelkártya termék esetében tapasz-

talható pozitív tendenciák ellenére a többi 

retail-, valamint a corporate termékszegmens 

értékesítési teljesítménye alacsony volt az év 

folyamán. ezzel szemben a betétállomány 

növekedése folyamatos volt: a retail betétek 

y/y 43%-kal nôttek a sikeres akcióknak, illetve 

az ügyféligényekhez igazodó termékfejleszté-

seknek köszönhetôen. itt a fejlôdés töretlen 

volt az év folyamán, a corporate betétek 

ellenben a második félévben támadtak fel 

(y/y +26%). A 2008 utolsó és 2009 elsô 

negyedévét betétoldalon jellemzô rubel-dollár 

konverzió megszûnt: sôt, a devizabetétek 

aránya 2009 második felében már nôtt 

(devizabetétek aránya az összes ügyfélbetéten 

belül: 2008 3Q: 12%; 2008 4Q: 27%; 

2009 4Q: 30%).

A fenti folyamatok eredôjeként az OTP Russia 

hitel/betét mutatója 121%-ra esett 2009 

végére (–50%-pont y/y). A likviditási helyze-

tének javulásával párhuzamosan a Bank a 

2008 végén likviditás-bôvítési célzattal az 

Orosz nemzeti Banktól felvett betétet még 

2009. júniusban teljes egészében visszafizette.

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye
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O T P  B A n k  J s C  ( U k R A J n A ) 7

Az OTP Bank JSC gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft %

Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 16.414 –43.650 –366
 Adózás elôtti eredmény 23.077 –44.646 –293
  Mûködési eredmény 49.987 51.033 2
   Összes bevétel 77.052 74.948 –3
    nettó kamatbevétel 49.110 62.759 28
    nettó díjak, jutalékok 5.736 7.442 30
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 22.206 4.747 –79
   Mûködési költség –27.065 –23.916 –12
  értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –26.433 –94.974 259
 egyéb kockázati költség –477 –704 48
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2008 2009 %
eszközök összesen 847.008 711.155 –16
Bruttó hitelek 763.758 670.758 –12
 Retail hitelek 351.838 311.158 –12
 Corporate hitelek 331.880 300.795 –9
 Gépjármû hitelek 80.040 58.806 –27
Hitelek értékvesztése –22.882 –110.583 383
ügyfélbetétek 169.888 165.764 –2
 Retail betétek 77.745 98.164 26
 Corporate betétek 89.486 67.600 –24
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 26.900 40.331 50
saját tôke 80.098 90.711 13
Mutatók 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 4,7% 22,3% 17,6
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 4,08% 13,24% 9,16
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 63,2% 73,8% 10,6
ROA 2,2% –5,6% –7,8
ROe 22,5% –51,1% –73,6
nettó kamatmarzs 6,67% 8,06% 1,39
kiadás/bevétel arány 35,1% 31,9% –3,2
Hitel/betét arány 450% 405% –45

7  2008 negyedik negyedévétôl tartalmazza az llC OTP leasing Ukraine, illetve 2009 negyedik negyedévétôl az llC OTP Faktoring 
Ukraine eredményét és állományát.

Az OTP Bank JsC 2009. évi adózott eredménye 

44,0 milliárd forint veszteség volt. Az y/y eredmény-

csökkenés elsôdleges oka a portfólióromlás miatti 

magas kockázati költségszint, melynek hatását a 

kedvezô bevétel-dinamika csak részben tudta ellen-

súlyozni. Az eredménytételek forintban vett alakulá-

sának értékelésekor ugyanakkor figyelembe kell 

venni, hogy a forint hrivnyával szembeni átlagárfo-

lyama 2008-hoz képest közel 24%-ot erôsödött, 

míg az ügyfélállományok tekintetében a hrivnya 

záróárfolyama éves alapon a dollárral szemben 

4%-ot gyengült.

A Bank kockázati költségeket nem tartalmazó 

mûködési eredménye megfelel a 2008-ban reali-

zált szintnek: a banki alaptevékenység bevételei 

kedvezôen alakultak, míg költségoldalon erôs kont-

roll érvényesült. Az eredményalakulásban szerepet 

játszott a nettó kamateredmény +28%-os (saját 

devizában értékelve +68%) növekedése, valamint 

a nettó díj- és jutalékeredmény +30%-os 

(saját devizában értékelve +71%) emelkedése. 

A nem kamatjellegû bevételek 79%-os éves csök-

kenése bázishatással magyarázható (2008-ban 

az UAH/UsD árfolyam gyengülése miatt az érték-

vesztés-állomány pozitív átértékelési eredménye, 

valamint deviza-tranzakciókon realizált jelentôs 

profit határozta meg az eredmény alakulását).

A nettó kamateredmény éves összevetésben 

kedvezôen alakult (+28% y/y), melyben szerepet 

játszott a hátralékos hitelekhez kapcsolódó kamat-

bevételek számviteli elszámolása. A hátralékos 

hitelekhez kapcsolódó kamatbevételek december 

végén az ügyfélhitelek bruttó kamatbevételének 

14%-át tették ki. A hitelek kamatbevételének 
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növekedésétôl (saját devizában értékelve +49% 

y/y) az ügyfélbetétek kamatráfordítása jelentôsen 

elmaradt (saját devizában értékelve +32% y/y), 

annak ellenére, hogy a harmadik negyedévtôl 

kezdôdôen kedvezô kamatkondíciók eredménye-

ként élénkült a betétgyûjtés, illetve az alárendelt 

és járulékos kölcsöntôke kamatráfordításai duplázó-

dást mutatnak y/y alapon.

A nettó díj-, és jutalékeredmény magasan a 

bázisidôszaki szint felett teljesült (+71% y/y), 

elsôsorban a vállalati ügyfelek deviza törlesztô-

részleteinek (eUR, UsD) átváltásából származó 

(az Ukrán nemzeti Bank és a bankközi árfolyamok 

eltérésébôl adódó) díjbevétel növekedése miatt. 

A nettó jutalékokon belül a legnagyobb részarányt 

képviselô betéti- és pénzforgalmi jutalékok saját 

devizában értékelve 42%-kal bôvültek, míg a 

kártyával kapcsolatos jutalékok 18%-os növekedést 

mutatnak, ezzel ellensúlyozva a hitelezési aktivitás 

csökkenése miatt elmaradó hiteljutalékokat.

A Bank jövedelmezôségét az elmúlt év során 

alapvetôen a hitelportfólió minôségromlása és ennek 

következtében az értékvesztés-képzés jelentôs növe-

kedése alakította. A 90 napon túl késedelmes hitelek 

aránya két hullámban 22,3%-ra emelkedett 2009 

során (+17,6%-pont y/y). Az elsô negyedévben 

a retail, míg a harmadik negyedévben a corporate 

hitelek mutattak jelentôs romlást, az év utolsó 

negyedévében azonban — részben a stabilizálódó 

makro környezet hatására — a portfólióromlás üteme 

jelentôsen lassult. Tekintve, hogy Ukrajnában a 

gazdasági szereplôk a térség többi országát jellemzô 

devizaleértékelôdés mértékét jóval meghaladó devi-

zaárfolyam-sokkal szembesültek 2008 végén, az 

ukrán bank az OTP Csoporttagok között elsôként 

indított adósvédelmi programot. ennek keretében 

a Bank lehetôséget nyújtott a korábban felvett 

dollárban denominált jelzálog-, valamint 

gépjármûhitelek törlesztô-részleteinek átmeneti 

csökkentésére, illetve hrivnyára való átváltására, ami 

hozzájárult a lakossági késedelmes hitelek állományi 

dinamikájának elsô negyedévet követô csökkené-

séhez. 2009 folyamán az adósvédelmi programba 

bevont lakossági állományok aránya fokozatosan 

lassuló ütemben ugyan, de folyamatosan emelke-

dett: december végén 39%-ot tett ki. 

Az év során részben a romló portfólióminôség miatt, 

részben a problémás állomány céltartalék-fedezettsé-

gének növelése céljából jelentôs, mintegy 95 milliárd 

forint kockázati költség került elszámolásra, aminek 

következtében a fedezettség 63%-ról 74%-ra nôtt.

A 2009-es évet visszafogott hitelezési aktivitás 

jellemezte: egyrészt az Ukrán nemzeti Bank által 

hozott intézkedések kapcsán a devizahitelezés 

gyakorlatilag leállt, illetve a Bank a kockázatvállalás 

visszafogása érdekében szigorította a hitelezési 

kondíciókat. ennek következtében a hitelállomá-

nyok minden termékszegmensben csökkentek 

2008-hoz viszonyítva. 

A Bank betéti bázisa ugyanakkor a 2009 során 

indított lakossági akció eredményeként mérsékelt 

állományi bôvülést mutatott (+2% y/y saját devi-

zában, –2% forintban). A lakossági betéti akció 

elsôsorban lekötött betétekre kínált kedvezô betéti 

kamatokat: az ôszi kampány eredményeként 

mintegy 10 milliárd forint (422 millió UAH) került 

lekötésre, illetve 1.280 új ügyfelet szerzett a Bank. 

ennek köszönhetôen a retail betét állomány y/y 

26%-kal emelkedett (forintban). A nagyvállalati 

ügyfelek esetében a betétállomány az év elsô 

felében jelentôsen csökkent, és jóllehet az év 

második felében az állomány már stagnált, éves 

szinten azonban összesen 24%-os a visszaesés.

A lakossági betétgyûjtési akció eredményeként a 

piaci részesedés is növekedésnek indult (2009. 

december végén: 1,80%, +0,55%-pont y/y), illetve 

a hitel/betét mutató y/y 45%-ponttal mérséklôdött. 

Tekintettel arra, hogy a teljes hitelállomány céltarta-

lékkal való fedezettsége december végén elérte a 

16,5%-ot, a nettó/hitel betét arány lényegesen 

alacsonyabb (2009: 338%) szintet mutat. 

A menedzsment részérôl gyakorolt hatékony költség-

gazdálkodás eredményeként a mûködési kiadások 

saját devizában értékelve y/y 10%-os növekedést 

mutatnak. A személyi jellegû költségek az elsô 

félévben végrehajtott közel 600 fôs létszámleépítés 

hatásával együtt 6%-kal haladják meg a tavalyi évet, 

a dologi költségek erôs kontroll alatt álltak. 

2009. december végén a Bank tôkemegfelelési 

mutatója 17,8%-on állt (a szabályozói minimum 

10%). A 2009-es év során összességében 

100 millió UsD tôke és 80 millió UsD alárendelt 

kölcsöntôke-juttatásban részesült az ukrán leány. 

A jelentôs veszteségek ellenére éves szinten 13%-os 

saját tôke növekedés a már említett tôkeemelés 

mellett abból adódik, hogy az OTP Bank által ukrán 

követelésekre vállalt bankgaranciák az iFRs elôírásai 

szerint leányvállalati tôkeemelésként kerültek elszá-

molásra. Az ezen garanciák után elszámolt kockázati 

költség egyébként — mely az OTP Core esetében 

adópajzsot okozott 2009. negyedik negyedévben — 

az ukrán eredményben került megjelenítésre.

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye
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O T P  B A n k  R O M A n i A

Az OTP Bank Romania gazdálkodásának kiemelt mutatószámai: 

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft  %

Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül1 241 1.136 371
 Adózás elôtti eredmény 392 1.489 280
  Mûködési eredmény 3.609 6.947 92
   Összes bevétel 16.810 20.237 20
    nettó kamatbevétel 7.137 15.876 122
    nettó díjak, jutalékok 3.937 2.013 –49
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 5.736 2.348 –59
   Mûködési költség –13.201 –13.290 1
  értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –3.021 –5.332 76
 egyéb kockázati költség –195 –125 –36
Fôbb mérlegtételek2 (záróállományok) 2008 2009 %
eszközök összesen 367.521 365.743 0
Bruttó hitelek 316.809 293.116 –7
 Retail hitelek 207.933 200.738 –3
 Corporate hitelek 108.876 92.379 –15
Hitelek értékvesztése –4.365 –8.725 100
ügyfélbetétek 72.206 96.364 33
 Retail betétek 52.582 81.998 56
 Corporate betétek 19.624 14.366 –27
saját tôke 23.245 25.513 10
Mutatók 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 1,3% 3,4% 2,1
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 1,15% 1,75% 0,60
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 103,6% 87,8% –15,8
ROA 0,1% 0,3% 0,2
ROe 1,0% 4,7% 3,7
nettó kamatmarzs 2,15% 4,33% 2,18
kiadás/bevétel arány 78,5% 65,7% –12,8
Hitel/betét arány 439% 304% –135

1  2008 második negyedévétôl az OTP Bankkal kötött csoportközi finanszírozási célú swapok eredményével korrigálva.
2  A mérlegfôösszeg és a bruttó hitelek sor tartalmazza az átadott retail és corporate követelések állományát. A saját tôke 
sor 2008-ban a hitelek átadása utáni mérlegállapotot, 2009-tôl az átadás elôtti állapotot tükrözi.

Az OTP Bank Romania 2009-ben 1,1 milliárd 

forint nyereséget ért el. ezzel a gyakorlatilag 

zöldmezôs beruházásként indult bank fokoza-

tosan javuló teljesítménnyel már második 

nyereséges évét zárta, sôt 2008-hoz képest 

még növelte is profitját. A 2009-es eredmény 

elérésében a kiválóan alakuló bevételi dina-

mika, a szigorú költségkontroll és a kordában 

tartott kockázati költségek játszották a 

fôszerepet. Az összes bevétel 20%-kal nôtt, 

miközben a bevételek minôsége is javult: a 

banki alaptevékenység bevételei, a nettó 

kamateredmény és a nettó díj- és jutalékered-

mény összege mintegy 60%-kal nôtt (egy 

2009-tôl alkalmazott módszertani változás 

miatt a nettó kamateredmény és a nettó juta-

lékok önmagukban idôsorosan nem hasonlít-

hatók össze a 2008-as számokkal). eközben 

a mûködési költségek gyakorlatilag 2008-as 

szinten maradtak.

A válság miatt némileg romlott ugyan a 

portfólió minôsége, de továbbra is a legjobb 

a Csoportban, köszönhetôen a 2009 második 

negyedévben indított adósvédelmi program 

sikerének. A fedezettség továbbra is a Csoport 

átlaga feletti.

A harmadával növekvô betétállomány, illetve 

a 7%-kal csökkenô hitelportfólió eredôjeként 

a Bank hitel/betét mutatója 135%-ponttal, 

304%-ra javult 2009-ben.
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O T P  B A n k A  H R v A T s k A

Az OTP banka Hrvatska gazdálkodásának kiemelt mutatószámai: 

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft %

Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül1 5.041 3.245 –36
 Adózás elôtti eredmény 6.350 4.068 –36
  Mûködési eredmény 7.051 6.068 –14
   Összes bevétel 19.026 19.540 3
    nettó kamatbevétel 13.772 13.239 –4
    nettó díjak, jutalékok 3.587 3.935 10
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 1.667 2.366 42
   Mûködési költség –11.975 –13.472 13
  értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –851 –1.947 129
 egyéb kockázati költség 150 –52 –135
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2008 2009 %
eszközök összesen 462.576 469.304 1
Bruttó hitelek 309.564 318.477 3
 Retail hitelek 191.496 194.021 1
 Corporate hitelek 115.474 122.183 6
Hitelek értékvesztése –6.045 –9.195 52
ügyfélbetétek 315.253 337.935 7
 Retail betétek 268.837 294.348 9
 Corporate betétek 46.416 43.588 –6
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 0 4
saját tôke 55.095 60.626 10
Mutatók 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 6,2% 8,9% 2,7
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 0,30% 0,62% 0,32
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 31,3% 32,4% 1,1
ROA 1,1% 0,7% –0,4
ROe 10,6% 5,6% –5,0
nettó kamatmarzs 3,11% 2,84% –0,27
kiadás/bevétel arány 62,9% 68,9% 6,0
Hitel/betét arány 98% 94% –4

Az OTP banka Hrvatska az év egészében nyere-

séges negyedéveket produkált és a több mint 

duplázódó kockázati költségek ellenére is 

3,2 milliárd forintos adózott eredményt realizált. 

ezzel a horvát éves eredmény-visszaesés 

(–36%) a Dsk Bank után a második legkisebb 

volt a külföldi leánybankok mezônyében.

ügyfélállományok tekintetében a 2009-es évet 

tudatosan visszafogott hitelezési aktivitás és 

a piaci pozíciók megtartása érdekében indított 

betéti kampányok jellemezték. A sikeres betét-

gyûjtésnek köszönhetôen az ügyfélbetétek állo-

mánya 7%-os növekedést mutat.

Az elmaradó piaci kereslet eredményeként 

a hitelállomány stagnált, a lakossági ügyfélhi-

tel-állomány a 2008-as év végi szintnek 

megfelelô. Mind a mikro- és kisvállalati, mind 

a nagyvállalati szegmensben csökkentek a 

hitelek (összességében a piaci trendeknek 

megfelelôen). A hitel/betét mutató alakulása 

ennek megfelelôen kedvezô volt, továbbra 

is az egyensúlyi szint alatt maradt a mutató 

értéke (94%). 

2009-ben a Bank állományi létszáma 33 fôvel 

csökkent (2009 végén 1.014 fô), a fiókszám 

nem változott (105).

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye
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Az OTP Banka slovensko 6,4 milliárd forintot 

meghaladó 2009. évi veszteségének két fô 

oka a mûködési eredmény 18%-os csökke-

nése, valamint a 9 milliárd forintra emelkedô 

hitelkockázati költségek (részben a hitel-

portfólió romlása, részben a fedezettség 

növelésének szándéka nyomán).

Az összes bevétel 2009-ben 5%-kal csökkent, 

ami az euró bevezetés következtében 

visszaesô deviza marzs-eredménynek tudható 

be, a banki alaptevékenység bevételei 

összességében stabilan alakultak forintban. 

A hitelállomány 2008-hoz képest 13%-kal, 

a betétállomány 4%-kal csökkent, ezen belül 

viszont a retail betétek 3%-kal növekedtek.

2009 során a Bank jelentôs szervezeti változá-

sokon ment át: az alkalmazottak száma 132 

fôvel, 607 fôre csökkent (–18% y/y), a fiók-

szám pedig 77-re változott, miután 2009-ben 

12 értékesítési központ került bezárásra.

O T P  B A n k A  s l O v e n s k O

Az OTP Banka Slovensko gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft %

Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz nélkül 1.431 –6.673 –566
 egyedi tételek adózás után1 –108 –244 126
 Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 1.538 –6.429 –518
  Adózás elôtti eredmény 1.762 –6.633 –476
   Mûködési eredmény 4.017 3.289 –18
    Összes bevétel 14.496 13.731 –5
     nettó kamatbevétel 10.119 10.485 4
     nettó díjak, jutalékok 3.027 2.705 –11
     egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 1.350 541 –60
    Mûködési költség –10.480 –10.442 0
   értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –2.304 –9.029 292
   egyéb kockázati költség 50 –894
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2008 2009 %
eszközök összesen 429.122 375.008 –13
Bruttó hitelek 314.422 273.269 –13
 Retail hitelek 158.234 163.779 4
 Corporate hitelek 156.187 109.490 –30
Hitelek értékvesztése –5.186 –13.633 163
ügyfélbetétek 262.787 253.462 –4
 Retail betétek 212.412 219.597 3
 Corporate betétek 50.375 33.865 –33
kibocsátott értékpapírok 75.137 55.457 –26
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 7.679 7.876 3
saját tôke 30.595 24.767 –19
Mutatók 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 3,6% 8,9% 5,3
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 0,84% 3,07% 2,23
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 46,3% 56,1% 9,8
ROA 0,4% –1,6% –2,0
ROe 5,7% –23,2% –28,9
nettó kamatmarzs 2,54% 2,61% 0,07
kiadás/bevétel arány 72,3% 76,0% 3,8
Hitel/betét arány 120% 108% –12

1  2009-ben az OBs hitelátadásain elszámolt egyszeri veszteség, és az ahhoz kapcsolódó árfolyamkorrekciós tételek. 2008-ban az OTP 
leasing a.s. értékesítése kapcsán könyvelt értékvesztés, árbevétel, valamint a bruttó könyv szerinti érték kivezetésének összege.
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1  2008-ban részesedések értékesítésén elért egyszeri árfolyamnyereség.

O T P  B A n k A  s R B i J A

Az OTP banka Srbija gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft %

Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz nélkül 1.670 –8.990 –638
 egyedi tételek adózás után1 1.408 0 –100
 Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 262 –8.990
  Adózás elôtti eredmény 519 –9.024
   Mûködési eredmény 1.796 –2.277 –227
    Összes bevétel 12,316 8.010 –35
     nettó kamatbevétel 6.756 4.051 –40
     nettó díjak, jutalékok 2.329 1.954 –16
     egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 3.230 2.004 –38
    Mûködési költség –10.520 –10.287 –2
   értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –1.743 –6.277 260
   egyéb kockázati költség 465 –470 –201
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2008 2009 %
eszközök összesen 142.647 127.025 –11
Bruttó hitelek 94.721 89.878 –5
 Retail hitelek 34.336 33.607 –2
 Corporate hitelek 60.408 56.271 –7
Hitelek értékvesztése –5.989 –12.189 104
ügyfélbetétek 33.906 32.395 –4
 Retail betétek 24.032 23.546 –2
 Corporate betétek 9.882 8.848 –10
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 37.323 38.910 4
saját tôke 38.090 27.690 –27
Mutatók 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 10,8% 33,7% 23,0
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 2,21% 6,80% 4,59
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 58,7% 40,2% –18,5
ROA 0,2% –6,7% –6,9
ROe 0,7% –27,3% –28
nettó kamatmarzs 5,30% 3,00% –2,30
kiadás/bevétel arány 85,4% 128,4% 43,0
Hitel/betét arány 279% 277% –2

Az OTP banka srbija 2009-ben 9 milliárd forint 

veszteséget produkált. Minden bevételi tétel 

jelentôsen csökkent (a nettó kamateredmény   

40%-kal, a díj és jutalékeredmény pedig 

16%-kal), eközben a mûködési költségek 

2%-kal csökkentek, ugyanakkor a hitelkockázati 

költségek három és félszeresükre nôttek. 

A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 

33,7%-ra emelkedett 2009 végére, a 2009 

utolsó negyedévében végrehajtott rendkívül 

konzervatív portfólió értékelés és tisztítás követ-

keztében. ennek következtében korábbi években 

elszámolt, de be nem folyt kamatbevételek 

visszafordítására is sor került, ami a mûködési 

költségekben okozott egyszeri növekedést 2009 

utolsó negyedévében. A problémás portfólió 

céltartalék fedezettsége 40%-ra csökkent. 

2009-ben a bruttó hitelek 5%-kal, a betétek 

4%-kal zsugorodtak. A mérséklôdô üzleti aktivi-

tásnak megfelelôen jelentôs hálózat-racionalizá-

lásra került sor: éves szinten 45 fiók (–47%) 

került bezárásra, és 399 fôvel (34%-kal) csök-

kent a munkavállalói létszám. Az év végi fiók-

szám 50, a dolgozói létszám 784 fô volt.

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye
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C R n O G O R s k A  k O M e R C i J A l n A  B A n k A

A CKB gazdálkodásának kiemelt mutatószámai:

Eredménykimutatás 2008 2009 Változás
millió Ft millió Ft %

Adózott eredmény osztalék, végleges pénzeszköz és egyedi tételek nélkül 2.949 428 –85
 Adózás elôtti eredmény 3.116 430 –86
  Mûködési eredmény 5.774 7.227 25
   Összes bevétel 11.407 13.400 17
    nettó kamatbevétel 6.396 10.136 58
    nettó díjak, jutalékok 4.749 2.946 –38
    egyéb nettó nem kamatjellegû bevétel 262 318 21
   Mûködési költség –5.634 –6.173 10
  értékvesztésképzés a hitelezési és kihelyezési veszteségekre –2.495 –6.730 170
  egyéb kockázati költség –162 –68 –58
Fôbb mérlegtételek (záróállományok) 2008 2009 %
eszközök összesen 308.140 234.804 –24
Bruttó hitelek 255.021 181.137 –29
 Retail hitelek 155.430 112.606 –28
 Corporate hitelek 93.904 68.531 –27
Hitelek értékvesztése –4.350 –10.362 138
ügyfélbetétek 205.410 164.317 –20
 Retail betétek 92.783 90.943 –2
 Corporate betétek 110.735 73.374 –34
Alárendelt és járulékos kölcsöntôke 3.177 7.313 130
saját tôke 18.171 23.049 27
Mutatók 2008 2009 % - p o n t
90 napon túl késedelmes hitelek aránya 1,1% 10,9% 9,8
Hitelkockázati költség/átlagos hitelállomány 1,14% 3,09% 1,95
90 napon túl késedelmes hitelek összes céltartalékkal való fedezettsége 158,1% 52,7% –105,4
ROA 1,0% 0,2% –0,9
ROe 20,5% 2,1% –18,4
nettó kamatmarzs 2,25% 3,73% 1,48
kiadás/bevétel arány 49,4% 46,1% –3,3
Hitel/betét arány 124% 110% –14

A montenegrói Crnogorska komercijalna banka 

2009-ben 0,4 milliárd forintos nyereséget ért el. 

Bár a sikeres hitelátárazásoknak köszönhetôen a 

nettó kamateredmény 58%-kal nôtt y/y, mindez 

csak részben ellensúlyozta a közel háromszoro-

zódó kockázati költség, illetve a 38%-kal 

visszaesô jutalékok negatív hatását. A mérleg-

fôösszeg jelentôsen, 24%-kal csökkent. 

A sikeres betétgyûjtési akciók következtében 

a retail betét állomány az elsô félévi csökkenést 

követôen az év második felében már növeke-

dett, és 2009 végére megközelítette 

a 2008-as szintjét (–2% y/y).

A hitelállomány 29%-kal csökkent az elôzô 

évhez képest. ennek alapvetôen két oka volt: 

egyrészt a hitel-folyósítás a válságot követô 

likviditásszûkös idôszakban gyakorlatilag leállt. 

ennek következtében a lakossági hitelek és az 

Mkv hitelek állománya 2009-ben folyama-

tosan csökkent (elôbbi y/y –14%, utóbbi y/y 

–40%). Másrészt az y/y csökkenés további 

technikai jellegû oka, hogy 26 milliárd forint 

értékû vállalati hitelállományt megvett az OTP 

Bank a CkB-tól. A fenti folyamatok következ-

tében a hitel/betét arány jelentôsen javult: 

124%-ról 110%-ra.
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OTP Bank 2008 2009 Változás %
záró létszám (fô) 8.297 7.820 –5,7
Átlag létszám (fô) 8.333 7.977 –4,3
1 fôre jutó mérlegfôösszeg (m Ft) 695.7 863.3 24,1
1 fôre jutó adózott eredmény (m Ft) 16.1 19.8 23,3
Csoport 2008 2009 %
záró létszám (fô) 30.884 31.337 1,5
Átlag létszám (fô) 30.710 31.051 1,1
1 fôre jutó konszolidált mérlegfôösszeg (m Ft) 303.7 311.3 2,5
1 fôre jutó konszolidált adózott eredmény (m Ft) 7.8 4.8 –38,3

2009. december 31. Változás (Y/Y)
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 Bank 382 1.995 34.270 3.812 4.625 7.820 0 –20 718 –155 –135 –477

Dsk Bank 386 870 4.545 1.204 2.975 4.337 7 20 1.064 –399 36 59
OTP Banka
slovensko 77 116 644 119 188 607 –12 –3 42 –1 0 –132
OTP banka
Hrvatska 105 200 1.181 370 455 1.014 0 37 9 13 7 –33
OTP Bank
Romania 106 136 1.076 147 206 1.094 1 4 395 30 27 –2

OTP Bank JsC 206 215 403 86 282 3.833 –23 7 41 16 44 –559
OTP Bank
Russia 162 251 2.257 3.466 2.838 10.295 –7 59 88 430 19 1.846

OTP banka srbija 50 195 3.595 154 356 784 –45 –9 239 60 6 –399

CkB 40 105 3.535 179 320 507 0 0 512 –10 17 24
leánybankok
összesen 1.132 2.088 17.236 5.724 7.620 22.471 –79 115 2.390 108 144 804
Csoport
összesen
(aggregált) 1.514 4.083 51.506 9.537 12.244 31.337 –79 95 3.108 –47 9 453

Az OTP Csoport záró létszáma 2009. december 

31-én 31.337 fô volt, az elôzô év végéhez képest 

453 fôvel nôtt az állományi létszám. Az elmúlt 12 

hónap során a külföldi leányvállalatok közül jelentôs 

létszámleépítésre került sor az ukrán, valamint a 

szerb leánybank esetében (–559 fô, -399 fô), mely 

fôként a hitelezési aktivitás csökkenésének ered-

ménye, de jelentôsen csökkent az OTP Core 

létszáma is (–477 fô). Az orosz leánybank esetében 

az értékesítés növelésére tett erôfeszítések követ-

keztében az ügynöklétszám bôvítésére került sort, 

így a Bank állományi létszáma tavaly év vége óta 

közel 2.000 fôvel bôvült.

Az OTP Csoport fiókhálózata 1.514 fiókból állt 

2009 végén (–79 fiók y/y). A 2009-ben zajló 

folyamatos hálózatracionalizálás keretében a 

legje lentôsebb fiókbezárásra szerb leánybank 

esetében került sor (–45 fiók), de Ukrajnában is 

23, illetve szlovákiában 12 fiókot zártak be 

döntôen az utolsó negyedévben.

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye
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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 )  T Á B l A 
l Á B J e G y z e T e i

Általános megjegyzés: A táblázatban szereplô 

leányvállalati adózott 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 táb  lázat, tekintet nélkül 

arra, hogy mely leányvállalatnál jelentkezett 

az adott bevétel vagy ráfordítás tétel.

(1)  A stratégiai nyitott pozíció nagysága és deviza-

neme az alábbiak szerint alakult:

2007.01.01–2008.01.10.: 570 millió eUR short 

pozíció

2008.01.21.: 525 millió eUR short pozíció 

és 65 millió UsD short pozíció

2008.01.22–2008.09.07: 515 millió eUR short 

pozíció és 80 millió UsD short pozíció

2008.09.08: 495 millió eUR short pozíció 

és 108 millió UsD short pozíció

2008.09.09–2008.09.10: 485 millió eUR short 

pozíció és 122 millió UsD short pozíció

2008.09.11–2008.09.12.: 465 millió eUR short 

pozíció és 150 millió UsD short pozíció

2008.09.13–2008.12.28.: 315 millió eUR short 

pozíció és 150 millió UsD short pozíció

2008.12.29–2009.01.05.: 300 millió eUR short 

pozíció és 75 millió UsD short pozíció

2009.01.06– : 310 millió eUR short pozíció 

és 61,5 millió UsD short pozíció

Az OTP Bank 2007 elején döntött amellett, 

hogy a leánybankok kétévi várható eredményének 

megfelelô stratégiai nyitott devizapozíciót tart annak 

érdekében, hogy a konszolidált adózott ered-

ménynek a leányvállalati eredmények forintosítá-

sából származó forint árfolyam kitettségét fedezze. 

2009 elsô negyedévétôl a Bank a stratégiai 

nyitott devizapozíciót fedezeti ügyletté nyilvání-

totta. A Dsk, a CkB, az OTP banka Hrvatska és 

az OTP Banka slovensko esetében a fedezeti 

ügylet hatékony volt, így ezen bankok 2009-es 

és 2010-es várható eredményének megfelelô 

310 millió euró short pozíció árfolyamhatását 

2009 elsô negyedévétôl nem az eredményben, 

hanem a tôkével szemben számoljuk el. A stra-

tégia nyitott pozíción az elsô negyedévben adó 

elôtt keletkezô 16,2 milliárd forintos árfolyam-

veszteségbôl így 13,8 milliárd forint a tôkével 

szemben került elszámolásra, az eredményt 

mindössze 2,4 milliárd terheli.

(2) A szerb OTP banka srbija és az ukrán 

OTP Bank JsC leányvállalatokkal kapcsolatban 

2008. negyedik negyedévben elszámolt 

goodwill értékvesztés.

(3) Az OTP Core, a Corporate Centre és a külföldi 

bankok összesített adózás utáni eredménye 

adózott egyedi tételek nélkül.

(4) OTP Core: az OTP Bank, az OTP Jelzálog-

bank, az OTP lakástakarékpénztár, továbbá az 

OTP Faktoring zrt. konszolidált adózott ered-

ménye — csökkentve a nyitott pozíció adózott 

eredményével, kapott osztalékokkal, nettó 

végleges pénzeszközátvétellel, a leányvállalati 

finanszírozáson elért nettó kamateredménnyel, 

továbbá az alárendelt és járulékos kölcsöntôke 

elemek kamatráfordításával. 2008 elsô 

negyedévétôl továbbá az OBR-rel kötött finanszí-

rozási célú kamatswapok eredményével tisztítva.

(5) Corporate Centre: leányvállalati finanszí-

rozás OTP Banknál, illetve OTP Financing 

Cyprusnál keletkezô nettó kamat és nem 

kamat eredménye továbbá az alárendelt 

és járulékos kölcsöntôke kamatráfordítása, 

valamint finanszírozási célú swap-ügyletek 

nettó kamateredménye.

(6) A leányvállalatok bankközi finanszírozásán 

elért, az OTP Banknál és az OTP Financing 

Cyprusnál keletkezô nettó kamat és nem 

kamat eredmény, valamint finanszírozási célú 

swap-ügyletek nettó kamateredménye.

(7) 2008 elsô negyedévétôl a korrigált adózott 

eredmény nem tartalmazza az OTP Bankkal kötött 

csoportközi finanszírozási célú swapok átértékelési 

(fair value adjustment) eredményét.

(8) 2008 elsô félévében részesedések értékesí-

tésén elért egyszeri árfolyamnyereség.

(9) Az OTP leasing a.s. 2008 negyedik negyedé-

vében történt értékesítése kapcsán könyvelt érték-
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vesztés, árbevétel, valamint bruttó könyv szerinti 

érték kivezetésének összege. 2009-ben hitelátadá-

sokon elszámolt egyszeri veszteség.

(10) A Merkantil Bank és Car összesített adó utáni 

eredménye (osztalék és nettó végleges pénz-

eszköz nélkül).

(11) Az OTP leasing a.s. 2008 negyedik negyed-

évében történt értékesítése kapcsán könyvelt érték-

vesztés, árbevétel, valamint bruttó könyv szerinti 

érték kivezetésének összege.

(12) 2008. negyedik negyedévig: OTP leasing 

a.s. (szlovákia); 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). 

(13) A veszteséges külföldi leányvállalatokra 

az OTP Garancia zrt. eredménykimutatásában 

képzett céltartalék.

(14) OTP Garancia poistovna, a.s. (szlovákia), 

OTP Garancia zivotna poistovna a.s. (szlovákia), 

Dsk Garancia insurance AD (Bulgária), 

Dsk Garancia insurance life AD (Bulgária), 

Asigurarea CeCCAR- ROMAs sA (Románia) 

összesített adózott eredménye (osztalék 

és nettó végleges pénzeszköz nélkül).

(15) Az OTP Alapkezelô adózott eredménye 

OTP Banknak fizetett jutalék ráfordítások nélkül.

(16) llC AMC OTP Capitol (Ukrajna) 

és OTP Asset Management sAi s.A. (Románia)

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

slovensko (szlovákia), OTP Holding limited 

(Ciprus)

(18) Magyar csoporttagok összesen: a magyar 

leányvállalatok korrigált adózott eredményeinek, 

a Corporate Centre és a hozzájuk kapcsolódó 

konszolidációs kiszûréseknek az összege.

(19) külföldi csoporttagok összesen: a külföldi 

csoporttagok korrigált adózott eredményének és 

hozzájuk kapcsolódó esetleges adózott egyedi 

tételeknek az összege.

Az OTP Csoport teljesítményének a valós folya-

matokat tükrözô bemutatása érdekében a beszá-

molóban szereplô konszolidált, illetve egyedi 

ered ménykimutatásokon az alábbi szerkezeti 

kor rekciókat hajtottuk végre, a tájékoztató elemzô 

fejezeteiben pedig a korrigált adatok változá-

sait magyaráztuk. Az OTP Csoport konszolidált, 

illetve az OTP Bank egyedi számviteli eredmény ki-

mutatását a pénzügyi adatok között továbbra 

is szerepeltetjük. Korrekciók:

•	 	A	kapott	osztalékokat	a	véglegesen	átadott	és	

átvett pénzeszközökkel együtt, továbbá a straté-

giai nyitott devizapozíción keletkezett adózott 

eredményt, a Garancia Csoport értékesítésén 

2008. harmadik negyedévében elért adózott 

eredményt, illetve a szerb OTP banka srbija és 

az ukrán OTP Bank JsC leányvállalatokkal 

kapcsolatban 2008 negyedik negyedévben 

elszámolt goodwill értékvesztést kiemeltük az 

eredmény kimu tatás hierarchiából és a csoport, 

illetve a csoporttagok tevékenységébôl keletkezô 

egyéb adózott eredménytôl elkülönítve ele -

mezzük. 

• 	 	A	devizaswapok	kapcsán,	a	swapok	spot	lábának	

átértékelésébôl keletkezô FX-árfolyameredményt 

a nettó kamateredmény részeként mutatjuk be.

• 	 	A	devizaswapok	kapcsán	keletkezett	értékpapír	

árfolyameredményt szintén a nettó kamatered-

mény részeként jelenítettük meg.

•	 	Az	OTP	Jelzálogbanknál	2008	negyedik	negyed-

évben az ügynöki jutalékokkal kapcsolatos 

effektív kamatelhatárolás módszertana megválto-

zott. Annak érdekében, hogy az adatok idôsoro-

 san összevethetôek legyenek a 2008. negyedik 

negyedévi ügynöki jutalékokkal kapcsolatos 

kamatelhatárolást a korábbi módszertannak 

megfelelôen a jutalékok között jelenítettük meg 

(mind konszolidált, mind OTP Core szinten).

• 	 	A	biztosítási	díjbevételek	a	ráfordításokkal	együtt	

nettó módon az egyéb nettó nem kamatjellegû 

bevételek között kerülnek bemutatásra.

A z  i F R s  s z e R i n T i  e R e D M é n y  k i M U  T A T Á s O k 
k O R R i G Á l T  s O R A i n A k  l e v e z e T é s e

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye
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• 	 	A	bemutatott	idôszakok	alatt	akvizíció	elôtt	

képzett céltartalékok felszabadításából keletke-

zett egyéb nem kamatjellegû bevételeket az 

egyéb bevételek helyett a hitelekkel kapcsolatos 

kockázati költségek között szerepeltetjük, utóbbi-

akat csökkentve az akvizíció elôtti céltartalék-fel-

szabadításokkal.

• 	 	Az	Egyéb	bevételeket	az	ingatlantranzakciók	

nyeresége/vesztesége sorokkal összevonva jele-

nítettük meg, kivonva belôle az elôbb említett 

akvizíció elôtti céltartalék-felszabadítások mellett 

a véglegesen átvett pénzeszközöket, ugyanakkor 

a korrigált nettó egyéb bevételek soron szerepel-

tetjük az egyéb nem pénzügyi tevékenységgel 

kapcsolatos ráfordításokat, ezáltal nettó módon 

jelenítve meg a nem pénzügyi tevékenységgel 

kapcsolatos eredményt a korrigált nettó egyéb 

bevételeken belül.

•	 	Az	egyéb	ráfordításokból	kivontuk	az	Egyéb	

kockázati költségeket, melyeket külön tétel-

ként szerepeltetünk a korrigált eredmény-

kimuta tásban. Az egyéb kockázati költségeket 

a számviteli iFRs eredménykimutatásban 

az alábbi tételek alkotják: függô, jövôbeni 

kötelezettségek és peres ügyek kockázati 

költsége, vagyoni érdekeltségek és értékpa-

pírok kockázati költsége, továbbá céltartalék 

képzés egyéb eszközökre. Hasonlóképpen 

kivontuk a véglegesen átadott pénzeszkö-

zöket a kvázi marketing-költségként 

jelentkezô, de végleges pénzesz    köz    áta-

dásként elkönyvelt filmipari támogatások 

kivételével, továbbá a már említett egyéb 

nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos 

ráfordításokat. Az így kapott korrigált egyéb 

ráfordítások sor gyakorlatilag tisztán dologi 

költségeket tartalmaz.

•	 	Az	OAO	OTP	Bank	(Russia)	hiteleinek	kamat-

bevétel-elhatárolásaival párhuzamosan köny-

velt egyéb kockázati költségeket a nettó 

kamateredmény részeként mutatjuk ki mind 

a konszolidált, mind az OAO OTP Bank 

egyedi kimutatásaiban.

•	 	2008	elsô	negyedévében	egy	jogi	ügylet	

lezárulása miatt az OTP Core által végrehaj-

tott végleges pénzeszközátadást és az ezzel 

párhuzamosan ugyanakkora összegben az 

egyéb kockázati költség soron végrehajtott 

egyéb céltartalék felszabadítást nettó módon 

mutattuk be mind a konszolidált, mind az 

OTP Core eredménykimutatásban. (A tranz-

akció az eredményre nézve semleges volt 

2008 elsô negyedévben.)

•	 	A	kiadás/bevétel	arányt,	a	nettó	kamat

marzsot, a kockázati költség/bruttó hitelállo-

mány, továbbá a ROA, ROe mutatókat az 

egyedi tételek nélkül számított, korrigált 

szerkezetû eredménykimutatásból számoltuk. 

Így nem tartalmazzák a kapott osztalékokat 

vagy nettó végleges pénzeszköz átadást/átvé-

telt, a stratégiai nyitott pozíció eredményét, 

az OTP Garancia értékesítésén elért ered-

ményt és a goodwill leírások adó utáni 

hatását. A kiadás/bevétel mutató esetében 

a kiadások nem tartalmazzák az egyéb 

kockázati költségeket.

•	 	A	konszolidált	ROA	és	ROE	mutatók	esetében	

2008 év végéig a mutatók az egyszeri téte-

leket nem tartalmazó korrigált adózott ered-

ménybôl számolódnak, 2009-tôl kezdôdôen 

azonban — mivel az egyszeri tételek az ezt 

követô idôszakokban már nem jelentôs hatá-

súak — a korrigálatlan (egyedi tételeket is 

tartalmazó) számviteli adózott eredménybôl.
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millió forint 2008 2009
Auditált Auditált

Nettó kamateredmény 437.277 589.780
(+) swapok deviza árfolyameredménye 92.033 0
(+) swapok értékpapír árfolyameredménye 0 0
(+) nPl hitelek kamatára képzett egyéb kockázati költség (OTP Russia) –7.971 0
(–) ügynöki jutalékokkal kapcsolatos kamatelhatárolás (OTP Jelzálogbank) 5.393 0
Nettó kamateredmény (korrigált) 515.946 589.780

Nettó díjak, jutalékok 135.230 132.913
(+) ügynöki jutalékokkal kapcsolatos kamatelhatárolás (OTP Jelzálogbank) 5.393 0
Nettó díjak, jutalékok (korrigált) 140.623 132.913

Devizaárfolyam eredmény, nettó 130.527 –8.308
(–) swapok deviza árfolyameredménye 92.033 0
(–) stratégiai nyitott devizapozíció eredménye –5.899 –2.390
Devizaárfolyam eredmény, nettó (korrigált) 44.393 –5.918

Ingatlantranzakciók nyeresége és vesztesége 1.806 931
(+) Egyéb bevételek 27.801 66.309
(–) véglegesen átvett pénzeszköz 32 4
(–) Akvizíció elôtti hitelek értékvesztés felszabadítása 3.405 2.344
(+) egyéb egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás –6.709 –3.041
Nettó egyéb bevételek (korrigált) 19.461 61.851

Kockázati költség hitelekre és kihelyezési veszteségekre –111.448 –249.279
(+) Akvizíció elôtti hitelek értékvesztés felszabadítása 3.405 2.344
Kockázati költség hitelekre és kihelyezési veszteségekre (korrigált) –108.043 –246.935

Kapott osztalék és nettó végleges pénzeszköz átvétel/átadás (adózott) –783 –378
(–) végleges pénzeszköz átadás Bagat tranzakció kapcsán –2.070 0
(–) Filmipari támogatás (véglegesen átadott pénzeszköz) –1.092 –1.170
Kapott osztalék és nettó végleges pénzeszköz átvétel/átadás (adózott) 2.379 792

Értékcsökkenés –132.200 –45.141
(–) Goodwill értékcsökkenés (OTP banka srbija (szerbia), OTP Bank JsC (Ukrajna)) –93.592 0
Értékcsökkenés (korrigált) –38.608 –45.141

Egyéb mûködési ráfordítások –36.237 –29.075
(–) egyéb költségek –9.764 –6.714
(–) egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás –9.990 –4.318
(–) Hitelek kamatára képzett egyéb kockázati költség (OTP Russia) –7.971 0
(–) egyéb céltartalék felszabadítás Bagat tranzakció kapcsán 2.070 0
Egyéb kockázati költség (korrigált) –10.582 –18.043

Egyéb általános költségek –146.738 –140.482
(+) egyéb költségek –9.764 –6.714
(+) egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás –9.990 –4.318
(–) véglegesen átadott pénzeszközök –3.281 –1.277
(+) Filmipari támogatás (véglegesen átadott pénzeszköz) –1.092 –1.170
(–) egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás –6.709 –3.041
Dologi költségek (korrigált) –157.594 –148.366

kORR iGÁlT  kOnszOl iDÁlT  eReDMénysOROk 
levezeTése  ( i FRs  szeR inT)

Az OTP Bank külföldi leányvállalatainak teljesítménye




