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Független könyvvizsgãlói jelentés
Az Erste NyIltvégU Ingatlan Befektetési Alap befektetöinek
Vélemény
ElvégeztOk az Erste NyIltvegü Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban ,,az Alap”) 2016. évi eves
beszãmolOjának a konyvvizsgãlatãt, amely eves beszãmoló a 2016. december 31-i fordulOnapra
elkészItett merlegböl melyben az eszközök és források egyezö végosszege 322.030.749 E Ft, a
tárgyévi eredmény 8.293.626 E Ft nyereseg
és az ezen idöponttal vegzodä évre vonatkozO
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyeb magyarázO
informáciOkat tartalmazO kiegeszIto mellékletböl all.
Véleményunk szerint a mellékelt eves beszámolO megbIzhatO es valOs képet ad az Alap 2016.
december 31-en fennãllO vagyoni és pénzügyi helyzetérol, valamint az ezen idöponttal végzodo
évre vonatkozO jövedelmi helyzetérol a Magyarorszãgon hatãlyos, a számvitelröl szOlO 2000. évi
C. torvénnyel osszhangban (a továbbiakban ,,számviteli törvény”).
—

—,

Vélemény alapja
Könyvvizsgãlatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra
vonatkozO Magyarországon hatályos torvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennãllO felelössegeink bövebb IeIrãsát jelentésünk
,,A konyvvizsgálOnak az eves beszámolO könyvvizsgãlatãert valO felelössegei” szakasza
tartalmazza. Függetlenek vagyunk az AlaptOl és annak kezeläjétöl, az Erste Alapkezelö Zrt.-töl az
eves beszámolO általunk vegzett konyvvizsgálata szempontjábOl a Magyarországon hatalyos etikal
kovetelményekkel osszhangban, és eleget tettünk egyéb etikai felelösségeinknek ezekkel a
követelményekkel osszhangban. Meggyäzodesu nk, hogy az általunk megszerzett konyvvizsgálati
bizonyIték elegendö és megfelelb ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.
—

—

Egyeb kérdések
Az Alap 2015. évi eves beszámolóját más konyvvizsgãlO könyvvizsgálta, aki 2016. április 22-en
kelt kOnyvvizsgálOi jelentésében minösItés nélküli véleményt bocsátott ki.
Egyéb információk
Az egyéb informáciOk az Alap 2016. évi üzleti jelentéséböl állnak. Az Erste Aiapkezelo Zrt.
ügyvezetése (továbbiakban ,,vezetés”) felelös az üzleti jelentésnek a számviteli torvény, illetve
egyéb más jogszabály vonatkozO elöirãsaival osszhangban történö elkészItéséért.
A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszéban az eves beszámolOra adott véleményunk nem vonatkozik
az üzleti jelentésre.
Az eves beszamolo ãltalunk végzett konyvvizsgálatával kapcsolatban a ml felelösségünk az üzleti
jelentés átolvasása es ennek sorãn annak merlegelése, hogy az üzleti jelentés Iényegesen
ellentmond-e az eves beszámolOnak, vagy a konyvvizsgálat sorän szerzett ismereteinknek, vagy
egyébként ügy tünik-e, hogy az lényeges hibás allItast tartalmaz.
Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli torveny alapjan a mi felelösségünk továbbá az
üzleti jelentés átolvasása során annak a megItélése, hogy az üzleti jelentés a szamviteli torvény,
illetve, ha van, egyéb més jogszabaly vonatkozO elöIrásaival osszhangban készült-e.
KPMG Hungéria Kft a Hunganan imited ,abihty company and a member firm of
the KPMG network uf independent member firms aff,lated with KPMG lnternat,onal
Cosoerativel” KPf,lG International”), a Swss entity Comoany regstration B,daoest,
FOvaros IbrvenyszHk Cegblrdsdga, no Ot-D9-063t83

A kOnyvvzsgaIat során elvégzett munkánk alapján véleményunk szerint:
az Aap 2016. évi üzleti jeentése osszhangban van az Alap 2016. évi Oves beszámolOjOval és
az üzleti jelentés a szOmviteli törvény elöIrásaival összhang ban készült.
-

-

Mivel egyeb mãs jogszabãly az Alap szOmára nem it elö az üzleti jelentésre vonatkozó tovObbi
kovetelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem
tartalmaz a számviteli torveny 156. § (5) bekezdésének h) pontjãban elöirt véleményt.
A fentieken tül az AlaprOl Os annak kornyezetérol megszerzett ismereteink alapján jelentést kell
tennünk arrOl, hogy a tudomãsunkra jutott-e bármely Ienyegesnek tekinthetö hibOs közlés
(Ienyeges hibãs áHitãs) az üzleti jelentésben, es ha igen, akkor a szOban forgo hibás közlés (hibãs
OflItás) milyen jellegü. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.
A vezetés es az iränyItással megbIzott személyek feleiOssegel az eves beszãmolóért
A vezetés felelös az eves beszãmolOnak a szOmviteli törvénnyel osszhangban történö
elkészItéséért es valOs bemutatásáért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés
szuksegesnek tart ahhoz, hogy Iehetövé váljon az akãr csalãsbOl, akãr hibából eredb Ienyeges
hibãs állItOstOl mentes eves beszámolO elkészitése.
Az eves beszámolO elkészitése során a vezetés felelös az Alap vállalkozás folytatOsOra vaIO
képességének felméréséért, a váIaIkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott
helyzetnek megfelelö közzétételéért, valamint kivéve, ha a vezetésnek szãndékában all
megszuntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerü tevékenységet, vagy amikor nem all elötte
ezen kivül mãs reãlis lehetäseg a vállalkozás tolytatãsãnak elvén alapulO szãmvitel
alkalmazOsáért.
Az irãnyitOssal megbizott személyek felelösek az Alap penzugyi beszãmolási folyamatãnak
fel ugyeleteert.
—

—

A könyvvizsgálonak az eves beszámoló känyvvizsgálatáert való felelOssegel
Célunk kellö bizonyossãgot szerezni arrOl, hogy az eves beszámolO egésze nem tartalmaz akãr
csalásból, akár hibábOl eredö Ienyeges hibás ãllitást, valamint a véleményünket tartalmazO
konyvvizsgálOi jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyossãg magas fokü bizonyossãg, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra
vonatkozO Magyarorszãgon hatãlyos tarvényekkel es egyeb jogszabályokkal osszhangban
elvegzett konyvvizsgalat mindig feltãrja a lOtezö lényeges hibás állitást. A hibás Ollitások
eredhetnek csalásbOl vagy hibábOl, es lenyegesnek minösülnek, ha onmagukban vagy együttesen
ésszerü várakozások alapján befolyásolhatják a felhasznãlOk adott eves beszãmolO alapjan
meghozott gazdasági dbntOseit.
A Magyar Nemzeti KonyvvizsgOlati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO
Magyarországon hatalyos torvényekkel és egyeb jogszabOlyokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgãlat részeként szakmai megItelOst alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:
• AzonosItjuk és felbecsüljOk az eves beszOmolO akOr csalásbOl, akár hibábOl eredö lenyeges
hibás állitOsainak kockOzatait, az ezekre a kockázatokra reagálo konyvvizsgalati eljárOsokat
alakitunk ki és hajtunk végre, valamint a vélemenyunk megalapozasahoz elegendo és megfelelo
kOnyvvizsgálati bizonyitékot szerzünk. A csalásbOl eredö lényeges hibOs allitas fel nem tarasanak
kockazata nagyobb, mint a hibábOl eredöé, mivel a csalas magaban foglaihat összejOtszOst,
hamisitást, szándékos kihagyasokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felulIrasat.
• Megismerjuk a konyvvizsgOlat szempontjãbOl relevans belsö kontrolit annak érdekében, hogy
olyan konyvvizsgalati eljarasokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmOnyek között
meglelelOek, de nem azért, hogy a belsö kontroll hatOkonysagara vonatkozOan véleményt
nyilvOn itsunk.
—

—

—

—

• Ertékeljük a vezetOs éltal alkalmazott szémviteli politikOk megfelelösOget és a vezetés által
készItett szãmviteli becslések Os kapcsolOdO közzOtételek OsszerUsOgOt.

KOvetkeztetést vonunk le arrOl, helyénvalO-e a vezetés részéräl a vállalkozás folytatásának elvén
alapulO számvitel alkalmazãsa, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonyIték alapjãn arrOl,
fennãll-e Iényeges bizonytalansãg olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
jelentös ketseget vethetnek fel az Alap vãllalkozás tolytatãsára való kepessegevel kapcsolatban.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy Ienyeges bizonytalansãg all fenn, konyvvizsgálOi
jelentésünkben fel kell hivnunk a figyelmet az eves beszãmolOban Iévö kapcsolOdO közzétételekre,
vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelöek, minösItenünk kell véleményunket.
Következtetéseink a konyvvizsgalói jelentésünk dátumaig megszerzett konyvvizsgãlati
bizonyItékon alapulnak. Jövöbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap
nem tudja a vãllalkozást folytatni.
Ertékeljük az eves beszámolO, beleértve a közzétételeket is, átfogO prezentálãsãt, felépItését és
tartalmát, valamint azt, hogy az eves beszãmolO a valOs bemutatãst megvalósItO módon mutatja-e
be a mogottes ugyleteket és eseményeket.
Kommunikãljuk az irãnyItással megbIzott személyek felé egyeb kérdések mellett a
konywizsgãlat tervezett hatOkörét és ütemezését, a konyvvizsgá)at jelentös megãllapitásait,
beleértve a belsö kontrolinak a konywizsgálatunk során ãltalunk azonosItott jelentös hiányossãgait
is.
-

-
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Erste Nyiltvegü Ingatlan Befektetési Alap

Statisztikaj szñmjel:181$25$7 6$20 91501

Merle g
A datok:_ezerforintban
A tétel megnewzése

2015.12.31

201 6.1 2.31

FSZKOZöK (AKTIVAK)
A.

BefektetetteszkozOk

125431 183

141431 509

1.

Tárgyieszkozok

110431 183

121431509

1.

Ingatlanok

106128560

119038500

2.

Ingatlanokértékelesiku!onbozete

4292 193

2347548

958

1$ 11$

—

-—

3.
4.

Gépek, berendezések, felszerelések
Gépek, berendezesek, felszerelések értékelési kulonbOzete
— 5. Beruházások
6. Beruhizás okra adott elölegek
11. Befektetett pënzugyi eszkozök
1. Hosszu Iejãrat6 bankbetétek
ForgOeszkozok
1.
Készletek
I. Ingatlankeszletek
2. lngatlankeszletek értékelési kulonbozete
3. Kozvetitett szolgáltatãsok
II. Kovetelések
1. Követelések
2. Követelések értékvesztése (-)
3. KülThldipénzértékreszolo követelésekértékelésikulonbozete
4. ForintkoveteIésekértékeIésjkij1onbote
HI. Ertékpapirok
1. ErtékpapIrok
2. ErtékpapIrok értékelési kulönbozete
a) kamatokböl,osztalékokból
b) egyeb
1V Pénzeszkozök
—

-

—

—

B.

-

9472

27343

-

-

15 000 000
15 000 000
141733144
27 781

20 000 000
20 000 000
180186317
9 447

-

-

—

27 781

—

-

—

—

C.

D.

-

Pënzeszközok

2.

-

Valuta, devizabetét értékelési kulonbözete
AktIv idöbeli elhatãrolãsok

1.

Aktiv idôbeli elhatãrolãsok

2.

Aktiv idôbeli elhatãrolások éftékvesztése

-

FSZKOZOK(AKTIVAI9összesen

Atétel megnezése
FORRASOK (PASSZiVAK)
E. Sajãt tôke
I.
IndulOtöke
I. Kibocsátott befektetési iegyek névértéke

II.

Visszavásárolt befektetesi jegyek névértéke

3.

EIözô évek forgalma alapján az ev eleji indulö tôke

(-)

Tékevéltozés (tôkenovekmény)
2.

F.
G.

-

2.

I.

3.

EIözö évekbefektetesijegyekerteki(tilonbozete

4.

Ertékelési külonbozet tartaléka

Hosszá lejáratü kotelezettsëgek

II. Rdvid Iejáratti kotelezettségek
111. KOlfOldipénzértékreszOlo kötelezettsegekértekelesikulonbozete
H

Passziv idöbeli elhatirolãsok

FORRASOK(PASSZIVAK) összcsen:

393 401
146

-

-

-

61 165497
60629272
536 225
622238
86013

114984887

117950458

115049776

117801 67$

64 889
845 752
845 752

143 554

14$ 780
143 554

-

-

471 675

269 369

267 538 404

322 030 749

2015.12.31

2016.12.31

262 903 362
117248683
26 234 $42
19 $59 165
110 873 006

315 163 794

136874
35 369
15 743
1 17 24$

345
796
120
46$

195
391
$80
684
17$ 289 599
19 999 613
45 02$ 887
46007295
3 300 816
95 65$ 588
$ 293 626

4 047 956

6 074 428

-

145 654 679

Visszavásãrolt befektetési jegyek bevonási értékkOlonbozete
Eladott befektetési jegyek értékkulonbozete

5. EIözô évek eredménye
6. Ozleti ev eredménye
Céltartalékok
Kötelezettségek
I.

25772596
25538706
233 890
309606
75716

(-)

Szérmaztatott ugyletek értékelési kulonbozete

1 454462

-

-

—

1.

412 364
1208

—

—

9 447
1060915

947880
1 359036

—

—

-

-

23 934 553

-

32 060 503

37881
3 98$
$7 952
7 706

-

-

163 931

188 930

3 882 094
1 931

5 $84 538
960

587 086

792 527

267 538 404

322 030 749

eA’
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Erste Nyihvégü Ingatlan Befektetési Alap

Statisztikai számjel:18182587 6820 915 01

E re dmé nykimuta tã s

A datok: ezerforiutban
Megnevezés

I.

ErtékesItésnettOárbevëtele

II.

Egyéb bevételek

III.

Eladott áruk beszerzësi ërtëke

2015.12.31

IV. Müködési koltsegek
V.

Egyëb ráfordItások

VI.

Penzugyi müveletek bevételei

VII. Pënzügyi mi’.iveletek ráfordItãsai

2016.12.31

9491 901

11 079053

197 341

1 053 093

87 130

126 360

4 361 493

5 390 128

945 226

1 657 525

9 388 477

6 793 407

5 977 402

3 457 914

VIII Fizetett, fizetendö hozamok

-

Xl. Targyévi eredmény

7 706 468

-

8 293 626

Budapest, 2017. ãprilis 26.
Erste A!pkc?’ Zi.
1138 BudapesL Népit.4w0 U.
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3

2016. december31

Erste Nyiltvégü Ingatlan Befektetësi Alap

KIEGESZiTO MELLEKLET
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Erste Alapkezelö Zrt.
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2016. december 3 1.

Erste Nyiltvegu Ingatlan Befektetési Alap

1.

Az Erste NyIltvégü Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatãsa

Az Alap neve

Erste NyI1tvegi Ingatlan Befektetési Alap
Az Alap rövidItett etnevezése

Erste Ingatlan Alap
Az Map tIpusa, fajtája

Az Erste NyIltvégu Ingatlan Befektetési Alap Magyarországon nyilvãnos forgalomba hozatal ütján
létrehozott, nyiltvégü ingattanforgalrnazó befektetési alap.
Az Atap futamideje
Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtôl (2004.03.30.) határozatlan ideig terjed.
Felugyeleti nyllvántartartãsba vétel szãma, kelte

Az Erste NyI]tvégü Ingatlan Befektetési Alap (tovibbiakban: Alap) a Pénzügyi Szervezetek Allami
felugyelete engedelye (engedély szãma: 111/120.018-1/2004, kelte: 2004.03.30.) alapján, a nyilvántartásba
vételt követöen (Iajstrornszám: 121 1-7) 2004. március 30-an kezdte meg miiködését.
Az Alap befektetesi jegyeinekjegyzése 2004. március 17. és 2004. március 19. között bonyolödott.
Jegyzési árfolyarn a névérték 100 %-a volt.
Befektetési jegyek elöãltItãsa
A befektetési jegyek alapcImlete I Ft, azaz egy forint. A befektetési jegyek névreszölóak és dematerializált
formãban kerülnek elöállItásra, Igy fizikai kikérésükre nincs lehetoseg.
A portfolio lehetséges elemei

Az Alapkezelô az ingatlanportfolióba hozamnövelö és tôkenövekedési céllal olyan ingatlanokat vãrárol
melynek során figyelernbe veszi az adott régiO terUleti, népességi, gazdasági es infrastrukturális es egyéb, az
ingatlan értékére ható tényezöit, azok közép és hosszii táv(i vãltozásait és ezek hatását a teijes
ingatlanportfoliora a kockázatok csokkentése es az elérni kIvãnt hozam céljáböl.
Az Alap portfoliöjába az ingatlanokon felül a Magyar Allam vagy az MNB által kibocsátott, Iejiratát
tekintve egy évnél nern hosszabb futarnidejü ãllampapIrok; Iátra szölO és IekötOtt bankbetétek; OECD
tagáflarn ãltal kibocsátott, ejáratãt tekintve egy évnél nem hosszabb futarnidejii állarnpapIrok és fedezeti
ugyletek kerUihetnek.

—

Az Alapkezelö
Erste Alapkezelo Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népffirdô utca 24-26. 9.em
Cégjegyzékszama: 01-10-044157
A Letétkezelö
ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népfurdô utca 24-26.
Cegjegyzekszarna: 01-10-041054

Erste Alapkezelö Zrt.
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Erste Nyiltvegfl Ingatlan Befektetési Alap
A forgalmazó
Erste Befektetési Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, Népfurdô utca 24-26.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041373
CIB Bank Zrt.
Székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Cëgjegyzékszáma: 01-10-041004
At Erste Befektetési Zrt. forgatmazó Ugynoke
ERSTE Bank Hungary Zrt. flökhãlózata
Székhelye: 1138 Budapest, Népflirdö utca 24-26.
Cegjegyzekszáma: 01-10-041054
A Letétkezelô
ERSTE Bank Hungary Zrt.
Székhelye: 113$ Budapest, NépfUrdô utca 24-26.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041054
Az Alap könyvvizsgálöja:
Az Alap konyvvizsgálOja: KPMG Hungária Kit
Székhelye: 1134 Budapest, Váci üt 31.
Cëgjegyzékszáma: 01-09-063183
MKVK nyilvántartási szám: 000202; PénzUgyi intézményi minäsItési szám: T-000202/94
HitelesItô konyvvizsgãlo neve: Rózsai Rezsö
LakcIme: 1022 Budapest, felvinci Cit 20.
MKVK tagsági szãm: 005879; Pénzugyi intézményi minôsItési szám: E005879/2005
Az Ingatlanértekelö
ESTON International Ingatlantanãcsado Zrt.
(korábban: Biggeorge’s International (Magyarorszag) Ingatlantanãcsadó Rt.
Szekhelye: 1024 Budapest, Lövöház u. 39. II.em.
Cégj egyzékszáma: 01-10-044419
Az Alap képviseletére jogosult, at eves beszãmolót alãIró személyek
dr. Mesterhãzy Gyorgy Tibor
Erste Alapkezelo Zrt. igazgatósági tag, vezérigazgatO
LakcIme: 1052 Budapest Bécsi utca 5. 1.ern. 7.A.
Pázrnány Balázs
Erste Alapkezelö Zrt. igazgatosagának elnöke
LakcIme: 1141 Budapest, Fischer István u. 103.

A könyviteli szolgãltatasok körébe tartozö feladatok ellãtásával megbIzott személy:
Szén Mariann
LakcIme: 2112 Veresegyház, Margareta utca 29.
MKVK nyilvãntartási szám: 190006
Erste Alapkezelö Zrt.
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2.

A szãmviteli poiltika fö vonásai

2.]. Konyvvezetési és beszOinolósi kotelezettseg
Az Alap szãmviteli rendszerét a 2001. január I -jén hatályba lépett 2000. évi C. tv. (Számviteli torvény),
valamint a 215/2000. Kormányrendelet elöIrásai alapjãn alakItottuk ki.
Az Alap konyveit, nyilvántartásait a keftös konyvviteli rendszerre vonatkozó elöIrások szerint vezetjük. Az
adatrogzItes és a nyilvántartások vezetése során biztosItjuk az eszközökben, illetve forrásokban
bekövetkezett vãttozások mérését es összesItését, továbbâ biztosItjuk az eves beszimoló készItési
kotelezeftseg teljesItéséhez szUkseges i nformãciökat.
Az Alap üzleti eve megegyezik az adott naptári évvel.
A mérleg fordulónapja: 2016. december 31.
A merlegkeszItés idöpontja: 2017. január 3 1.

2.2. Ertékelési mödszerek
Az Alap eszközeit és kotelezeftségeit a kollektIv befektetési formákról és kezelôikröl, valamint egyes
pénzugyi tárgyi torvények mödosItásáröl szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint 215/2000. évi
kormãnyrendelet alapján kiatakItott kezelési szabályzatban foglalt értékelési szabályok szerint értékeljük.
Az alap konyveiben az ingatlanokat az értékelés idöpontjában, a befektetési politikában rögzItett egyéb
eszközök esetében tárgyhó utolsó napján kerUl e]számlásra a fokonyvi számlákon az értékelési kiilönbözet az
értékelési kUlönbözet tartalékával szemben.
Az ingatlanok értékelése a Kbftv. szabályaihoz igazodva a bérbeadási céllal beszerzett ingatlanok esetében 3
havonként, az épItetett ingatlanok értékét havonként határozza meg az Alap ingatlanertekelö társasága.
Az Ingatlanok bruttO értékének összetevöi: bekerülési érték, az ingatlan vétel elôkészItéséhez kapcsotódó
ingatlanbecslési dIj és szakértöi dIjak, az Ugynoki dIj, ugyvédi dIj vatarnint az ingatlan számla szerinti irának
2%-at kitevô illeték és államigazgatási eljárási dIjak.
Az Alap az ingatlanok esetében 100%-os maradványértéket hatãroz meg.
ErtékpapIrok: a mérleg fordulOnapján érvényes piaci értéken kerUlnek a mérlegbe, kütön soron fettüntetve
ezen eszközök beszerzési értékét es az értékelés napjãra meghatározoft piaci érték és a beszerzési érték
vagy kötési ár különbözetébôl adOdó értékelési kUlönbözet osszegét.
Az értékelési kulönbözet megbontásra kerUl kamatokból, osztalékokból, valamint egyéb piaci értékItéletböl
adódö értékelési kUlönbözetre.
Az Map portfoliöjában szereplô értékpapIrok készlet elszámolásánál, értéketésénél a FIFO módszert
alkalmazzuk.
Szãrmaztatott flgyietek: a rnérlegfordulönapján érvényes piaci értéken történik az értékelése, mely ezen
ugyletek esetében a jövôbeni várható eredményt jeizi. A devizaugyletek tekintetében az értékelés napján
érvényes MNB árfolyamot figyelernbe véve kerOl rnegallapItasra a piaci érték.
Három hónapon belüti Iejãratü forintkövetelések, kölcsönadott értékpapirok miatt fennãllö
követelések: bekerülési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkentett, visszaIrással növelt osszegében
kerülnek kimutatásra.
Három hónapon tñli Iejãratñ forintkövetelések: bekerUlési értéken kerOlnek kimutatasra. A harom
hönapon ttiIi lejãrati forintkövetelések keletkezésekor értékvesztés kerul efszárnolâsra, mely a mérlegben
kUlön soron negatIv elôjellel jelenik meg.
Forint pénzkészlet: a banki szam Iakivonatokkal egyezö értéken kerOlnek ki mutatasra.
AktIv es passzIv idôbeti elhatãrolãsok: bekerUlési értéken, illetve annak értékvesztéssel csökkenteft,
visszaIrással növelt osszegében kertitnek kimtitatásra. Követelés jellegü több évre elhatárolt aktIv idôbeli
elhatarolasok keletkezésekor értékvesztés kerUl elszamolasra mely a merlegben kUlön soron negatIv eIöjeIIeI
jelenik meg.
Kötelezettsegek: szerzôdés szerinti értéken mutatjuk ki a mérlegbe.
Az Alap a devizakészleteket, a kü]fdldi pénzértékre szölö követeléseket és a külfdldi pénzértékre szólö
kotelezettsegeket azok bekerUlésekor az MNB áltat közzétett devizaarfotyamon atszamItott forintértéken
veszi fel konyveibe.
-

-
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Ezen eszközök konyv szerinti értéke es az értékelés napi devizaãrfolyarnon átszámItott értéke közötti
árfolyam-kulönbozetek összevont egyenleget az értékelés napján a pénzUgyi mive1etek bevételei vagy
ráfordItásai közöft számolta el a 2005.12.31-vel záródö pénztigyi évig. A devizaeszközök és
devizakotelezettségek esetében az Alap ajövöben a 215/2000 (XII.1 1.) Korm.rendelet 7. § (11) b) pontja
szerint számolja el az árfolyam-kulonbozeteket.

2.3. Amortizáciös politika
A tárgyi eszközök maradványértékének rneghatározása az ingatlanok esetében egyedileg ingatlanonként
történik.
Az értékbecslö értékelésének megfetelöen az ingatlanok értéke a konyvekben mindig a piaci értéket mutatja.
A számviteli politikában rogzItett eszközcsoportok maradványérték és amortizáciös kulcsainak IeIrása:
Eszközesoport
Telek
Epulet EpItmény

Maradványérték
(a bekertilési érték %-ban)
100%
100%

Ertékcsokkenés
nines
nines

Az ingatlanok maradványértékének váttoztatásãra akkor kerfll sor, ha az ingatlan miiködtetésében
bekövetkezö változás ezt indokoija.
Terven felüli értékcsökkenés akkor kerül elszárnolisra ha a gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat
befolyásoló negatIv események következnek be vagy meghiüsul a beruházás.
Gépek berendezések felszerelések értékcsökkenésének elszámolãsa a bruftó értékük alapjãn Iineáris Ieirãsi
kuics alkalmazásával történik. Az eszkozok IeIrása a használatba vétel, üzembe helyezés napjával kezdödik
és a leselejtezés, értékesItés, illetve a maradványérték etérésének napjáig tart.(Nulla lehet a
maradvanyérték)Az eszközök leIrásãnál a Szãrnviteli torvényben rogzItett elvek kerülnek figyelembe vétetre
osszhangban a várható használati idô, a hasznos élettartarn végén várható maradványérték nagyságával. Az
Alap a 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök beszerzési értékét a használatba vételkor
egyoszegben szãmotja el koltségkent.

3.

EpItett ës ërtékesItett lakások beszerzési ërtëkenek Iflegl7atárOzása

Onkoltseg számItás rnódja:
1.

Egy albetéthez tartozó Iakás ingatlan értékének rneghatározása

Adoft helyrajziszámon
épIteft ingatlan beeszerzési értékét etosztjuk az épIteft albetétek összes
alapteruletével azzal a kiegeszItessel, hogy a garázs esetén az alapterUlet 50 %-os értéken kertil beszámItãsra.
Ezt a kalkulált értéket szorozzuk az albetéthez tartozO tertilet nagyságával.
2. Egy albetéthez tartozó telek ingatlan értékének meghatarozása
A telekrész onkoltségenek meghatározásának alapja az atbetét társasházi tulajdoni hányada.
A két tétel egyUttes értéke határozza meg egy lakás beszerzési értékét.

Erste Alapkezelö Zrt.
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3

Mérleghez kapcsoódö kiegeszItések

3.1

Befektetett eszközök

Az Alap befektetett eszközei között szereplo ingatlanok bérbeadási cé1i ingatlanok és ffiIdteri1et ingatlanok
funkcionális kategóriák szerinti megbontás alapjan kerül bemutatásra piaci értéken es a konyv szerinti
értéken. Az ingatlanok piaci értékének meghatározása döntöen euroban történik. A konyvekbe történô
rogzItesekor az értékelés napján érvényes MNB deviza árfolyamot alkalmazzuk a piaci érték
meghatározásához. Az alkalmazoft árfolyam a szãmviteli politikában választott árfolyamnak megfeleloen a
rnerlegfordulonapra érvényes MNB árfolyam, mely osszhangban van az ingatlanertekelo társaság és a
letétkezelö által meghatározott szabátyokkal.
A beruhãzások mérleg soron az ingatlati feIijItási folyarnat részteljesItései és a beruhãzások folyamata során
a befejezésig felmerult tételek kertiltek elszãmolásra.

Nettö

adatok. ezer forintban
Piaci érték*
HUF

konyv szerinti

érték
Tetek

2331601

2274040

Irodaingatlan

62 330 954

61 509 928

Kereskedelmi ingatlan

44 937 $65

4$ 509 547

Ipari ingatlan

5

Egyeb ingatlan

130 296

4 717 080

4 307 784

Osszesen
2016.12.30-i MNB irfolyam: I EUR 31 1,02 HUF

4

119 038 500

375

453

121 386 048

adatok: ezer forintban
Megnevezés
Ingatlanok
ingatlanok ërtékelés i kulonbOzete
pek, berendezések, felszerelesek
clepek, berendezések, felszerelések értékcsokkenés
pek, berendezéselç felszerelësekértékelési kulOnbOzete

2015.12.31

nUvekedës

106128560
4 292 193
1 443
485
0

Beruházãsok

9472
110431 I83

3.2

13837184
0
32 390
15 230
0
21609
13875953

csOkkenés

átsorolãs

927244
1 944 645
0
0
0
0
287! 889

0
0
0
0
0
0
0

feluli leims
0
0
0
0
0
3738
3738

2016.12.31
119038500
2 347 548
33 833
15 715
0
27343
121431 509

Befektetett pénzligyi eszközök

Befektetett pénzUgyi eszközök között szereplo bankbetétek összege 20.000 000 ezer forint.
3.3

Készletek

Az Alap készletei között közvetIteft szolgáltatások szerepe Inek mérlegfordu IOnapon.

3.4

KOvetetések

Az Alap követelés állorninyanakjellege szerint az alábbi részletezés szerint alakult:
adatok: ezer torintban

Megnevezés

Osszeg

Ingatlan bérbeadásáböl származó követelés
Befektetési jegy forgalrnazásáböl eredö követelés

1 166 301
280 $74

Erste Alapkezelo Zrt.
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Adott biztosIték
Eljárási dijak
Ado (áfa) és illeték követelés, eljárási dIj
Társasházi etszárnolás
Egyeb követelés száll. szemben
Követelések összesen

5 352
$60
633
348
94
454
1
462

Kovetelések értékvesztése
Az Alap
3.5

ingatlan

393 401

bérbeadásábOl származO 90 napon tiiIi 1ejiratii követelései után számolt el értékvesztést.

ErtékpapIrok

Az értékpapIrok rnerlegsor a fordulónapon az Map tulajdonában Ievö értékpapIrok bekerUtési
értékét,
valamint ezen ertékpapiroknak a merleg fordulónapjin érvényes piaci értéke és a bekerUlési
értéke közötti
kü Iönbözetét (értékelési különbözet) tartalmazza.
Az Alap tulajdonában egy even belüli Iejáratü magyar állampapIrok ésjegybank-képes értékpapIrok
vannak.
Magyar Allamkötvény HUF
adatok: forintban

ErtékpapIr
megnevezése
MAK 2017/B

ISIN
köd

Nettö
beszerzési érték

Nettö
piaci érték

Ertëkkül.
árf kul. -böi

HU0000402375

3 937 569 781

3 907 123 224

-30 446 557

Osszesen

3937569781

-30446557

&uttö
piaci érték

Ertékkül.
karnathöl

4 129 032 295 221 909 071
4129032295 221909071

Magyar Allamkotvény fUR
adatok: forintban

ErtékpapIr
megnevezése

ISIN
köd

REPHUN2O17/07/04 XSO2$4$10719

Osszesen

Nettö
beszerzési értëk

Nettö
piaci érték

ErtékküL
árf kül. -bo’l

Bruttö
piaci érték

Ertékkul.
kamathöl

12 607 983 633 12 281 110 669 -326 $72 965 12 539 455 543 258 344 875
12 607 983 633
-326 $72 965 12 539 455 543 258 344 875

Diszkont kincstãrjegy
adatok: forintban

ErtëkpapIr

ISIN
köd

Nettö
beszerzési érték

D170111

HU0000521232

2297212400

139163

2299802200

2450637

D1701 18

HU0000521240

1 138 147 160

99 326

1 139 257 319

1 010 833

D170125

HU0000521257

2787871403

291 551

2790207211

2044257

D170316

HU0000520945

5 990 69$ 930

$ 783 822

6 029 843 143

30 360 391

D170405

HU0000521356

5 297 561 000

0

5 297 561 000

0

D170524

HU0000521059

3 270 004 700

11 726 703

3 299211 300

17 479 $97

D170719

HU0000521125

3977759877

11 290269

3998224001

9173855

D170913

HU000052120$

2980113300

12278222

2997867000

5475478

D171025

HU0000521281

411867832

1 105530

413282713

309351

45 714 586 28 265 255 887

68 304 699

inegnevezése

Osszesen

Erste Alapkezelö Zrt.
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áif küi.-böi

Bruttó
piaci érték
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Hazai kotvény FUR
adatok: forintban

ErtékpapIr
megnevezése
MAEXIM2OI7

I$IN
köd
HU0O00357215

sszesen

Nettö
beszerzési érték

Nettd
piaci érték

Ertékkül.
árf kül. -böi

&uttö
piaci érték

Ertékkül.
karnatböl

4953 239424 4982291 5$4

29052 16O 4982351 30O

59716

4 953 239 424

29 052 160

59 716

4 982 351 300

Jelzáloglevel
adatok: forintban

ErtékpapIr

ISIN

Nettö

Nettö

Ertëkkül.

Brttttö

Ertékkiil.

megnevezése

köd

beszerzësi érték

piaci érték

árf küL -bö?

piaci érték

kamatböl

-51 078 564

1 214 $16 491

73 619 161

-51 078 564

1 214 $16 491

73 619 161

FJ17NFO1

HU000065250$

Osszesen

1 192 275 894

1 141 197 330

1 192 275 894

Befektetési jegy
adatok: forintban

ErtekpapIr

I$IN

Nettö

Nettd

Ertékkül.

Bruttö

Ertékküt.

megnevezése

köd

beszerzési érték

piaci értëk

áif kül. -bö’l

piaci érték

kamatböl

ERSTE DOLLAR
PENZPJ ACI
BEF.JEGY

HU0000705991

6 676 348 360

6 919 590 791

243 242 430

6 919 590 790

0

ERSTE DOLLAR
PENZPtACI
BEF.JEGY

HU0000706007

3 1 10 617 910

3 1 14 993 734

4 375 $24

3 1 14 993 734

0

247 618 254 10 034 584 524

0

Osszesen

9 786 966 270

j Mindösszesen
3.6

60 629 271 604

-86 013 086

61 165 496 040 622 237 522

Pénzeszközök

A pénzeszkozök mérlegsor tartalma.
adatok: ezer forintban

Megnevezes

Osszeg

Látra szóló forint szimla

6 750 1 10

Látra szóló EUR számla
Lekötött betétek -forint betét
LekOtöft betétek euro betét

45 341 013

40 000 000
20 605 630

-

Lekötöft betétek usd betét
Pénzeszközök összesen

5 104 925

-

117 801 678

Valuta deviza készletek értékelése
3.7

148 780

AktIv idöbeli elhatárolãsok

Erste Atapkezelö Zrt.
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Az lekötött bankbetétek mérleg fordulönapjaig idoaranyosan járO kamatának osszege 126.315 ezer ft.
Elhatárolt bérleti dIj értéke 14.209 ezer Ft, elhatárolt koltsegek 3.030 ezer ft.
3.8

Szãrmaztatott ügyletekre vonatkozó adatok:

Az Alapnak a mérteg fordulónapon a következö hatãridôs iigytetei voltak:
••
Eszkoz
fX forward eladási pozkió nyitasa
fXforwardeladásipozIciónyitasa
fX forward eladási pozició nyitasa
FX forward eladási pozicio nyitasa
FXforwardeIadisipozicOnyftása
fXforwardeladäsipozIcionyitasa
FX forward eladãsi pozició nyftasa
FX forward eladasi pozicio nyitása
fX forward eladási poziciO nyftása
fX forward eladási pozicio nyitása
fXforwardeladásipoziciónyftása
fXforwardeladisipoziciOnyitasa
fX forward eladási pozicio nyitása
FXforwardeladásipozicionyitása
FX forward eladäsi pozició nyftása
FXforwardeladasipoziciónyitäsa
FXforwardebdãsipozicionyitasa
FX forward eladäsi pozicio nyitasa
fXforwardeladaspoziciónyitasa
fX forward eladási poziciô nyftása
FX forward eladást pozició nyitasa
fX forward eladási pozició nyitása
fX forward eladäsi pozicio nyitasa
fX forward eladási pozicio nyitasa
FX forward eladási pozicio nyitasa
Osszesen

3.9

..

Kotes datum
2016.07.11
2016.04.12
2016.08.15
2016.06.12
2016.12.12
2016.11.28
2016.11.29
2016.12.27
2016.12.14
2016.11.21
2016.12.16
2016.11.28
2016.12.28
2016.12.05
2016.11.22
2016.11.29
2016.12.19
2016.12.20
2016.12.05
2016.11.08
2016.05.30
2016.12.07
2016. 12.14
2016.12.19
2016.12.19

Lejarat
datuma
.

2017.01.11
2017.04.12
2017.02.15
2017.02.16
2017.01.11
2017.01.18
2017.02.01
2017.01.04
2017.01.11
2017.02.22
2017.01.18
2017.01.18
2017.02.01
2017.02.08
2017.04.27
2017.02.01
2017.01.25
2017.01.25
2017.02.08
2017.03.08
2017.05.31
2017.01.04
2017.01.25
2017.01.18
2017.01.25

.

Eszkoz mennyiseg
43 000 000
6500000
5 000 000
120 350 000
10000000
5000000
120 000 000
35 000 000
20000000
121 000 000
10000000
20000000
12 000 000
10000000
57 700 000
5000000
10000000
12500000
15000000
5000000
20000000
17500000
10 500 000
7955064
5 000 000

Eszkoz
Megnevezes
.

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
USA DOLLAR
USA DOLLAR
USA DOLLAR
USA DOLLAR

,..

.

.

kotesi
artolvam

...

Forduló napi
ugylet
eredmenye

.

Kotes napi
arfolyam

.

.

315.82
315.65
311.10
311.63
314.29
310.51
311.61
309.09
314.73
309.87
312.72
310.5!
309.35
314.12
309.35
311.62
312.37
311.58
314.12
307.10
318.87
291.46
295.57
298.30
298.32

313.75
203 828 742 Ft
311.94
2605$615ft
309.62
973 114 Ft
310.14
39 607 661 Ft
314.1
32 103 I35Ft
310.143053941 Ft
311.16
47 946 359 Ft
308.99
68 289 III Ft
314.5
73 005 636 Ft
309.18
177 436 567 ft
312.43
15 989212 Ft
310.14I2215763Ft
308.96
22 317 845 Ft
313.64
28665725Ft
308.2!
136 432 836 Ft
311.16
2047751ft
312.03
12 046921 Ft
311.25
5 185 643 Ft
313.64
42 9985$7Ft
306.15
21 603 115 Ft
314.18
139 343404 Ft
291.71
38 736643 Ft
295.97
20 743 340 Ft
298.65
37 232 433 Ft
298.65
23 625 008 Ft
269 369 237 Ft
-

-

-

-

-

-

.

-

Sajãttöke

3.9.1 Induló tôke
adatok: ezer forintban

Megnevezes

Osszeg

Mérleg fordulónapján forgalomban lévö befektetési jegyek névértéke
Tárgyidöszak elején forgalomban Iévö befektetési jegyek névértéke
Tárgyevben eladott befektetesi jegyek névértéke
Tárgyévben visszaváltott befektetési jegyek névértéke

136 874 195
1 17 24$ 684
35 369 391
-

15 743 880

3.9.2 Tökenovekmény
3.9.2.1

Befektetési jegy forgalmazása során felmerült értékkülönbözetböl szãrmazó tökeváltozás

A befektetesi jegy forgalmazása során felmerUlö értékkCilönbözet a befektetési jegy eladásakor, illetve
visszaváltásakor keletkezö, a befektetési jegy ãrfolyamértéke és névértéke közötti kü]önbözet
adatok: ezer forintban

Megnevezes
Erste Alapkezelö Zrt.

Osszeg
12

2016. december 3 1.

Erste Nyiltvegu Ingatlan Befektetësi Alap

Mérleg fordulónapján forgalomban Iévô befektetési jegyek értékkulonbözete
Elôzö évek visszaváltãsábOl eredö tökenovekmény
Tãrgyevben eladoft befektetési jegyek értékkülönbözete
Tárgyévben visszaváltott befektetési jegyek értékkUlönbözete
3.9.2.2

71 036 569
46 007 295
45 02$ $87
-

] 9 999 613

Töken6vekmény értékelési különbözetbôl

Az értékelési ktilönbözet tartaléka a merleg fordulönapjãn az Alap portföliöjiban Ievö befektetési
eszközökértékelési ktilönbözetét mutatja eszköz tipusonkénti megoszlásban.
adatok: ezer forintban

Megnevezés

Osszeg

Ert. küt. tart. -értékpapIr
Ert. kül. tart. (EP arfolyarn)

-

KUlfOldi pénzértékre szóló követelések es kotelezettsegek értékelési különbözete
Ertékelési kütönbözet tartaléka (határidös ugyletek)
Ertéketési különbözet tartaléka (ingatlanok)

2 347 548

Töken6vekmény az Map portföliöjãban szereplô eszközök
értéketési különbözetéböl
3.9.2.3

622 238
86 013
147 674
269 369

3 300 816

Tökenövekmény eredményböl

Az elözö évek eredrnénye 95.658.588 ezer Ft nyereség, mIg a tárgyév eredménye 8.293.626 ezer Ft
nyereség.

3.10

Céltartalék

Az Alapnál céltartalékot nem képeztunk.
3.11

Kotelezettségek

3.11.1 Hosszü lejáratü kotelezettségek

A hossz(i tejáratü kotelezeftsegek inerlegsoron az ingatlan bértôk áttal fizetett bérleti óvadék szerepel
176.807 ezer Ft osszegben, melynek megoszlása 100.559 ezer Ft és 245,7 ezer euro, melynek bekertilési
értéke 76.248 ezer Ft.
Garanciális kotelezeftsegekre rendelkezésre bocsátott összeg 12.123 ezer Ft.
3.11.2 Rövid lejáratñ kotelezettségek

A rovid lejárat(i kotelezettsegek rnegoszlása az alábbik szerint alakul:
adatok: ezer forintban

Megnevezes

Ôsszeg

Hitel
Szãtlitöi kotelezeftségek
Itleték kotelezeftseg ingatlanhoz kapcsolödö
Felugyelettel szernb.kotelezettségek
Garanciális kotelezettségek

-

172
55
19
22

-

ErtékpapIr flgytetekböl származó kotelezeffsegek
Erste Alapkezelö Zrt.

814
445
064
297

5 297 561
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Ado kotelezeftsegek
KülönadO
Rövid lejãratü kötelezettségek
3.12.

280 402
36955
5 884 538

PasszIv idöbeli elhatárolások

A passzIv idObeli elhatárotások tételei között az alább felsorolt tételek kerültek konyvelésre:
adatok: ezer forintban

Megnevezes

Osszeg

LetétkezelOi dIj
Könyvvizsgálati dIj
Forgalmazói dIj
-Ugyvedidij
Energia koltség (viz, csatorna, gáz, áram)
Uzemeltetési és karbantartási anyag
Ingatlan karbantartási dIj
Ingatlan kezelési, Uzemeltetési dij
Társasházi tulajdonok után fizeteft közös koltseg
Takaritási szolgáltatás
Bérleti és használati dIjak
Rektám és marketing koltseg
Ugyviteli dIj
Ingatlan közvetItöi dIj
Orzés, vagyonvedelem
TelekommunikáciOs dIj
Egyeb szotgaltatas személyi je1legi kifiz
Szakértöi dIj
Ingatlan bérbeadásãbOl származO bevétel
Ingatlan bérbeadásához kapcsolödó bevétel

39 334
1 920
300 904
2012
26 1 6$
45
7 396
2$ 724
163
3 105
91
66$
120
3 542
4 753
249

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3 19 23$
54 087
792 527

Osszesen

4.

Eredménykimutatãssal kapcsolatos kiegeszItesek

Az Map 2016. évi bevételei
adatok ezer forintban

Osszes bevétel
ErtékesItés nettö ãrbevétele
Ingatlan bérbeadásábOl szárrnazö bevétel
Ingatlan bérbeadásához kapcsolódó bevétel
Földhasználati dijbevétel, szolgalrni jog
Szolgâltatãsi dIjbevétel
Ingatlan eladãsból származó bevétel
- KözvetIteft szolgáltatás

11 079 053
9 790 02$
1 079 451
63 65$

-

-

-

-

-

-

Erste Alapkezelö Zrt.

-

145 856
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Egyéb bevétetek
Ingatlan ( bef.eszköz) értékesItés eladási at
Koltségek,ráfordItások ellentételezésére kapott bevétel
- Bekerulési értéket nern módosItö nyeresegjellegü ktilönbözet
Képzett értékvesztés kivezetése
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel
KártérItés, bIrságok, pótlékok, késedelmi kamatok
Egyeb bevétetek
-

1 053 093
987 600

-

-

-

-

-

-

56 515
5 7 2
190

3 061
15

Az Alap 2016. évi koltsegei, ráfordItãsai
adatok ezer forintban

Osszes koltség,
ráfordItás
Eladott áruk (továbbszãmlázott szolgãltatãsok)
beszerzési értéke
-

126 360

KözvetIteft szolgáltatás

126 360
5 390 128

Müködési kottségek összesen
Alapkezelöi dIj
-LetétkezelöidIj
Ingatlan értékbecslés
ForgalmazOi dIj
Konyvvizsgálati dIj
BiztosItási dIj
Ingattan karbantartási dIj
Ingatlan kezelési, üzerneltetési dIj
Társasházi tulajdonok után fizetett közös koltseg
TakarItãsi szolgáltatás, hulladék kezelés
Bérleti és hasznãlati dIj

574 374
433 117

-

17 883
3 254 786
3 200

-

-

-

41 49$

-

1 41 073
295 247

-

-

37 31 1

-

57 764
18 51 1

-

-

Hirdetés, reklám, közzététel
Ugyvédi, Ugyviteli dIj, kozjegyzöi
Ingatlanugynokijutalék
Mãs vállalkozó által végzett szolg dIja
Orzés, vagyonvedelem
Telekommunikációs szolgaltatás
-SzakértöidIj
Kozigazgatási dijak, hatösági szolg. dIjak
Bank és nyomtatvány koltség (hitel rendelkezésre tartási dIj)
Energia koltseg (viz, csatorna, gáz, ãram), even belUl elhaszn.eszköz
Egy even belUl elhasználódö eszkozok koltségei
Szemelyi jellegli egyéb kifizetések es adói
Vállalkozáshoz kapcsolödö adök
Ertékcsökkenési leirás (egyosszegü teIrás; tervszerinti IeIrás)
Egyéb ráfordItás összesen
Ingatlan értékesItés beszerzési ár
FelUgyeleti dij
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Erste Alapkezelö Zrt.

15

22 1 70
12 229

10 1 11
1 1 452
76 396
4 276
17657
230
247
31 1 659
12 896
13 224
7 587
15 230
1 657 525
927 244
72 227
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Különadó
Ingatlan adök- helyi adök
Kornyezetterhelési dIjak és adók
Ertékvesztés
- Káreseményekkel kapcsolatos ráfordItások
BIrságok, pötlékok, késedelmi kamatok, kártalanItás
Terven felüli értékcsökkenés
Hitelezési veszteség
Egyéb ráfordItások

141 385
502 446
217

-

-

-

-

-

2 321
2 335
3 73$
121
5 491

-

-

-

-

Az Alap 2016. évi pénzügyi eredménye

Pénzügyi mGveletek bevétele összesen
Karnatbevétel pénzintézettöl
ErtékpapIrok kamatbevétele
ErtékpapIrok árfolyamnyeresege

6 793 407
1 164 837
627 122
3 862

-

-

-

-

-

KüIfOIdi eszközök és kotelezettségek
átváltáskori árfolyam nyeresége
Határidós Ligyletek árfolyam nyeresége

522 057
4 475 529
3 457 914
2 807

Pénzugyi müveletek rãfordItãsa összesen
Hitelintézetnek fizetett kamat
Ertekpapirok kamatráfordItãsa
- ErtékpapIrok árfolyamvesztesége
-

-

-

-

-

306 1 17

KülfOIdi eszközok és kotelezettségek átváltáskori árfolyam veszt.
Határidös Ugyletek árfolyam vesztesége

2 355 796

I

Az Alap tárgyévi eredménye

5.

793 194

8 293 626

Egyéb kiegeszItések

Az Alap által felvett hitelek kondIciói az alábbiak:

Az Atap tãrgyidôszak végén nem rendelkezik hitelillomannyal és hitelkereftel:
Kapott bankgaranciãk:
Az Alap részére nyiijtott bankgaranciákat az 1. sz. mellékiet tartalmazza.
Az Alap nem alanya a társasági és iparüzési adönak. A helyi onkormányzati adórendeletek épItrnény és
telekadó kotelezeftségei terhelik az Alapot.
Az Erste Nyiltvegü Ingatlan Befektetési Alap az Erste Bank Hungary Zrt. által kötött biztosItási szerzödés
biztosItottjaként biztosItja az alap portfóliöjában lévö ingatlanokat a biztosItási szerzödésben rogzIteft
kockázatok szerint.

Erste Alapkezelo Zrt.
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6.

Cash-flow kimutatãs

adatok: ezer fonntban

A tétel megnevezése

2015.12.31

1. Szokásos tevékenységböl szãrmazó pénzeszköz-változiis

10 402 229

1. Tãrgyévi eredmeny (befolyt bérleti thjak és kapoft hozamok né&ul)
±
2. Elszãmoft amortizáciö

-

II. Befektetési tevekenysëgböl szãrmazö pénzeszköz-váttozás

15. Ingatlanok beszerzése
16. Ingatbnok ebdãsa +
17.
18.
19.
20.

-

+

3. Elszámoft értékvesztés és visszaIrãs ±
4. Elszãmoft értéketési kUlönbozet ±
5. Cekartalékképzes és felhasniálás kOlönbozete ±
6. Ingatlan befektetések értékesftésének, eredménye ±
7. ErtékpapIr befektetések értékesftésének, beváftásának eredménye
±
8. Befektetett eszközök áltományváftozása ±
9. Forgóeszkozok állomãnyváftozása
10. Rövid lejiratâ kotelezeftesegek állományváltozása ±
11. Hosszü lejãrati kotelezettségek állományvãltozisa +
12. AktIv idöbeli elhatárolások állomãnyváftozása ±
13. PasszIv idöbeli elliatárolások allomanyvãftozasa ±
14. Szãrmaztatott Ogyletek értékelési kulönbözetének vákozãsa

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

Befektetésijegy kibocsátás sorãn kapott apport
Befektetésijegy visszavásãrlása
Befektetésijegyek után fizetett hozamok

-

42$

3 148 255
18 969

34 712
1 005 087

-

-

18 963
687 980
-

-

169 154
9 999 022

-

Befektetésijegy kibocsãtás

2 379 924

6 531 001

-

III. Pénzugyi mflveletekböl származó pénzeszköz-vãltozás
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

-

145 861

-

Befolyt bérleti thjak +
Ertekpapfrok beszerzése
ErtékpapIrok eladása, beváftisa
Kapott hozamok +

2016.12.31

1 605 464
3 19$ 200
21 241
325 502
410 511
1 063 263
$ 59$ 750
5 169 173
152 000
8 077 184
117 193 374
103 524 965
2 009 648

-

-

-

-

-

-

60 356
302 255

5 054 000
75 73$
2 001 473
24 999
702 198
205 441
74] 044
35 158 213
11 892 539
987 600
9 776 237
201 337 93$
165 642 783
1 665 644

14 502 232

44 654 785

5$ 295 346

80 398 27$

-

-

-

-

43 793 718

-

-

35 743 493

-

Hite illetve kölcson felvétele +
Hftel, illetve kölcsön torlesztése

-

-

Hitel, illetve kotcson után fizetett kamat

-

-

IV. PénzeszközvãItozis

Erste Alapkezelo Zrt.

-

-

16 305 711

17

-

615
11

-

-

2 965 571
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7.

Vagyoni es pénzügyi helyzet értékelése
adatok: ezer forintban

MutatO megnevezés

.,

Tokestruktura (I.)

,,

Tokestruktura (II.)

Likviditás

Szãmitãs módja

Bevételarányos
jovedeirnezoseg

Erste Alapkezelö Zrt.

2016.12.31.

sajáttöke
források

315 163 794
322 030 749

97.87%

idegen forrás
források

6 866 955
322 030 749

2.13%

forgoeszkozok

180 1$6 317
5 884 538

3062.03%

rövid IejãtatCi kotelezettseg
Vagyonarányos
jovedelmezoseg

Erték

eredmény

8 293 626

sajáttôke

315 163 794

eredmény

8 293 626
1 $ 925 553

bevételek

1$

2.63%

43.82%
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8.

Portfóliö jelentés ingatlan alapra
Alapadatok:

Alap nee,
LajstromszEma:
Aiapkezelö neRe:
Letétkezelö nee:
NEE szâmitãs tipusa:
Tárgynapi eszkozértlk Tirgy —I napon készul

Erste Nyiltvegu Ingatlan BefektetesiAlap
121 1-7
Erste Ajapkezelo Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt
Tárgy

Tárgy
Tdrgy

Tárgynap(T):
Sajdttoke:
Egyjegy-ejuta NEE:
Darabszãm:

—

—

—

I napi eszkozãllomány
I napi arfolyam adatok
2 napi befektellsijegy forgalmi adatok

2016.12.31

724 907.00 I
II 314 6362.304
I
136560008567

A trgynapi neffO eszkOzérték meghatamzasa;

Ill
1/2.

KOTELEZEUSEGEK
HitelállOmany(osszes)

OsszegiErtek
HiteIezS

0.00
6 342 618 674.00
51 359 838.00
38 044 324.00
291 039 085.00
-665 497.00
3191 258.00
-113383.00
18 938 474.00
36127181.00
677 420.00

Egyeb kötelezeffsegek.
Aiapkezeloi dij mialt
Letétkemlöj dij miaft
Forgalmazoi dij
Ingatlan értékelö dija miatt
Auditdij
BiztosftâsldIj
FeIugeIeti d1
Kulonado
Ogyvedi dij
KöététeII ktg. miaft
KöItsegkéntelszmoItegyebteteI miatt
Egb nem koltseg alapU
-

-

/3.

Céltartalekok

/4.

Passzivjdöbelj elhatárolãsok:

kotelezettseg

142 081 830.00

KOtelezeilségek összesen:

11/2.

11/3.1.

11/3.2

FoIszámIa, készpénz
pénszkômk
pénszkok
pénzeszkoz5k
Egyéb kStteIes:

HUF
EUR
USD

Lekotoft bankbetetek:
tétax.3ho Iekötesu.

Bank
MAGYARFORINT

OTPBANKNYRT

MAGYARFORINT

UrAtBA*

USAOOUAR

ERSTE BANK HUNQARYZ

3 honapnal hosszabb Iekotesu (osszes):
EURO

ERSTE BANK HUNGARYZ

EURO

ERSTEBANKHUNQARyZ

EURO

FHBKERBN

EURO

FHBKERBAA

MAGYARFORINT

ERSTEBHNKHUNGARYZ

MAGYARFORINT

ERSTEBANKHUNGARyZ

MAGYAR FORINT

ERSTE BANK HUNGARY z

MAGYARFORINT

ERSTEBANKHUNQARYZ

MAGYAR FORINT

ERSTE BANK HUNGARYZ

MAGYARFORINT

GopBAnkAG

MAGYARFORINT

11/4

Ertekpapirok (Ssszes):
ERSTE DOLLAR F
IACI BEF.JEGY
ERSTE EU
CI BEF.JEGY
D170111
1)170118
0170125
1)170316
D170405

Erste Alapkezelö Zrt.

0.05
0.00
0.00
000
0.00
2.02

6342618 67400
Osszeg/ Forgalmi érték

145 672 303.00
5000

Oérleti dij
Egyeb koveteles:
11/3.

0
2.015
0.016
0.012
0.09
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
1.83

5 761 938 144.00

ESZKOZtK
Il/i.

(%)

Futamido

INGBANK

MAGYARFORINT

INGBANK

MAGYARFORINT

OTPBANKNYRT

MAGYARFORINT

OW BANK NYRT

MAGYARFORINT

OTPBANKNYRT

MAGYAR FORINT

OW BANK NYRT

MAGYAR FORINT

UrAtBA,k

Megn.
HU0000705991

I

HU0000706007
HU0000521232
h

40

t57
HI
HI

“‘u
JUUUUO. 1 ibb

Uevtzanem

Futamido
84
63
28
120
155
364
364
186
94
94
95
95
210
209
91
91
91
91
91
91
Névérték

21266239
8926393

USD
EUR

,qnnnnnnnn

HUF
HUt
HUF
HUF
HUt

1267900000
2790690000
6031170000
3

19

(%)

51 24002362800
6179195262.00
45 060 813 592.00
14 774.00
169 671 72900
169 671 729.00

16.29
1.96
14.32
0.00
0.05

85 865 798 756.00
12179739818.00
4002515068.00
3 002 040 000.00
5 175 184 750.00
73 686 058 938.00
186 600 000.00
9279995376.00
2014526921.00
3 100113736.00
5 024 194 444.00
5 015 633 333.00
5 015 633 333.00
5 011 287 500.00
5 011 287 500.00
1 000159722.00
4000966667.00
5 000 798 611.00
4007539726.00
4 006 926 027.00
2503698630.00
4 004 986 301 .00
3 501 711 111.00
61 21(315 769.00

27.29
3.87
1.27
0.95
1.65
23.42
1.97
2.95
0.64
0.99
1.60
1.59
1.59
1.59
1.59
0.32
1.27
1.59
1.27
1.27
0.80
1.27
1.11

6 961 529 133.00
3 098 067 687.00
2299 7 (U UUU.UU
.

1 267709816.00
2 790 159 769.00
6 (,t.n 014 U0(.UU1
5297561 000.001

0.05
0.00

19.46
2.21
0.99
-

--

0.73
0.40
0.89

1.92
1.68

2016. december31.
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CD
CD
CD
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N
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CD.
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CD.

CD
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Erste NyIltvegu Ingatlan Befektetësi Alap

Budapest,

iv. Arpad Ut
Arpad Ut

Budapest, IV.

Budapest. IV. Munkdsotthan u.
Budapest, IV. Arpad Ut B9.
Debrecen, Csapd u. 26.
Sopron,

46.

Ut

GyBri

Budapest, Xi.

Kereskedelai ingatian
Kereskedelrm frigahan
Kereskedelmi rtgatlan
Koreskedek,ii Kigatlan
1-odakigatlan
ereskedek frigatlan
ari kigatlan
eteskedekil ingatlan
ereskedefrr wtgatlan

88.
88.

Andorotca27-31.

SIUI 05, Satcs utca 3.
Sudkestehervar, Balatoni Ut 70.

Smmbathety,

Puskds livadaro.

Ca

Dunaharaszti, DUzea Gy.
‘errs, II.ker. CrUly utca

4.

Szeksudrd, SzUuhenyi u. 40.
Dozeg, Bend/U 78/A. Fs 1.

NépkSru. 2.
Cs. sUtány B/bfsz 1.
Debrecen, CsapU utca Foam Irodahaz P/Un
Cegldd,

Budapest, KOrss/

Aika,

Szabadsag

Budapest, Arpad
Albertrrsa,

VasUt

Ut

68-70.
4

B

asvar,

yéb ingatian
Egyéb ingatlan
ereskedelmi ingatlan
ereskedelmi ingatlan
ereskedeIn ingatlan
ereskedelmi ingatlan
ereskedelmi ingatlan
ereskedelon ingatlan
ereskedelrru ingatlan
ereskedelmi ingatlan
eteskedekningatIan
ereskedelmi ingatlan
ereskedelud ingatlan
Epyëb rugatlan
ereskedelmi ingatlan
ereskedelmi ingatiun
ereskedefrtii ingatlan
ereskedelmi ingatlan
yéb ingatlan
tyéb ingatlan

iph. BU1

udapest, JUsz u. 105. (Tatd u.
zeged, Makkoshdzr kSrUt 29

65.)

AtkotmUny a 95

Nagy Lajos kir/Uy Utja
udapest, Szentmihdlyi Ut
udapest,

idtok, DUzea Gyorgy Ut 18-20

alatonfotdvdr, Budapesti Ut

1.

zegod, Naptdny Park
1.

ecs, Kincses Ut

udapest, VThar

u.

ajdUsmbosztd,

Su/takeija utca 4.

odapest, Arpdd

Ut

18-28.
88-70

A

tszt.

3.

ph

ebrecen, SzeetgyBrgylatvi Ut

9.

Uszeg, PogUnyi Ut 7.
/Ugethatom, MU Ut
apesoar, PB U. 2.
epesvUr, F6 U. 2.

Budapest, Koppdny

Ut

Kereskedelmiingatlan
KereskedeIn ingatlan
odaingatIan
odaeigatIan

56/B

udapest, VOci /d 31. (Angyalfgidi
udapest, FehOrvUd Ut 50-52.

1.5.2.
11.5.3.

11/6.
11/6.1.

22 632 918
51 732 457
34 805 226
37 687 125
325 777 161
1 732 996 172
3 612 661 500
748 725617
668 880 155
1 299 165 523
55 631 900
201 196 080
23 669 175
227 070 664
85 818 304
98 664 065
87 103 929
2 393 117 503
1 13 434 405
198 258 936
567 732 581
301 935 287
1 228 607571
316 271 953
173 016 266
169 982 729
132 652 835
101 895 035
8568019782
3 759 965 209
138 261 688
153 451 526
257 822 705
655 782 410
1 997 737 672
358 055 432
239 413 259

Ut 8.)

udapest, AngyaIf5 Ut 6.

IodaeigaUan

udapest,Attzutca2.

odakigatian
Telek

udapest,Vaci/U60.
Epites alaS áIIó ingatlanok
Gepek, berendezesek, felszerelések

38036/1

31951/3
27896/5
390315, 3897/0/A116
2789616
3990/10
25704

7983525638
4 467 864 293
8 742 105 162
2 013 701 348
6 600 249 902
11 380537043
2247665056

Szérmaatoftug4etek
Forward ügdetek(osszes):
EUR
USD
OpCiok (összes):

11/6,2.
11/6.

11 135 880.00
25 457 859.00
16 982 217.00
18 188 604.00
176 318 100.00
1 823 191 020.00
3 121 139 700.00
736 205 400.00
708 365 700.00
1 421 123 886.00
39 284 910.00
195 187 230.00
31 551 660.
225 810 900.
55277271.
94 964 310.
88 777 710.
1 770914 250.
84 447 090.
184 051 350.
624 073 275.
327 889 800.
900 768 960.
345 521 610.
268 498 440.
259 218 540.
137 000
103 000
9279900
4 163 581
138 000
171 0594
293 863
7578585
1 976 309 370 0
412 955 550
352 636 200
5 000 000

0.00
0.01
0.01
0.01
0.06
0.58
0.99
0.23
0.23
0.45
0.01
0.06
0.01
0.07
0.02
0.03
0.03
0.56
0.03
0.06
0.20
0.10
0.29
0.11
0.09
0.08
0.04
0.03
2.95
1.32
0.04
0.05
0.09
0.24
0.63
0.13
0.11
0.00

U. 2. (SotoksUd Ut 68., Gubacsi Ut

._____________________________

udapest, Pogarasi

5670/4

3120
6292
5531147
727912
42121A/2
1
3/9/A/il, 1657
2
/18/All
I 61A/25
1
/A/2
All
1/15/A/19
84 121A13
1
A/63, /64
7
1/0/8166
15
7120/1
56661105
754/2 754/1
026310/A132
4037317
536/A/i, 6536lA14
86417
24013151
23812/10
18670/2/All
2307/4/A/3
70301/0/660/61
27091
2917/20
5108/1/2
37213/A/5
5376/6

Iodmngatlan

ter

tér 4/A

u

7089110181120

8438/A/3, 84381A/37

yéb Nigatlan
yéb wngatlan
ereskedekni wtgatlan
yéb kigatlan
Egyéb kigatlan
yëb frtgatlan
Egyéb ingatlan

86.
utca

70884/0/AI57

3atI frtgatlan

6/A

27.

Gugasvulgyi

SudkeslehdrvUr,

71800101A/33, 138, I.
71800/O/A/33, /38,1.

Aktividöbeli elhatdrolások (össZes):

I

7909568 100.00
4 769 868 600.
8 367 376 500.
1 886 913 000.
6 526 863 000.
10981 215000.
2165310000.

2.51
1.52
2.70
0.60
2.07
3.59
0.69
000
0.00
0.00
0.42
0.42
0.43
-0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
101.60

3 821 344.00
3 821 344.00
1 311 939401.00
1 311 939401.00
1 341 931 269.00
-29 991 868.00
0.00
0.00
000

I
Eszkozdk összesen:

320 537 576 542,00

Az Alap futarnideje során nem fizet hozamot, a befektetésein elért nyereséget Ljra befekteti. A hozarn a
befektetési jegyek nettO eszközértékének ernelkedésén keresztul mérhetö. Az Alapkezelô folyamatos napi
neftö eszközértéken történö visszavásárlási kotelezeftseg vátlalásával biztosItja a befektetök számára, hogy
befektetési jegyeik vagy egy részük visszaváltásãval tetszöleges idöpontban hozzãjussanak a felhalmozott
hozamhoz.
felhIvjuk a befektetök figyelrnét, bogy a jelentésben szereplo mültbeli teljesItrnények, hozarnok nem
jelentenek garanciãt az Alap j övöbeni teljesitményére, hozamára.

Erste A!pezeIä Zrt.
113$ Budapest, Népfurdö

Budapest, 2017. április 26.

U.

246

Erste Alapkezelo Zrt.
Erste Alapkezelo Zrt.

21

2016. december 31.

Targy

(it

hoza

kapcsolódO kUlsö ds belsO

I. hrsz23812/3 alatti ingatlan kivitetez(ise,

Erste Atapkezeto Zrt.

Kdszeg, Tesco ämhäzjotáfläsi kotelezettsdgeinek
bizlositásãra
Budapest, XIII. Angya1fIdi (Is 8. alatti ingatlan
kivitelezdssel kapcsolatos gamncialis kotelezettsdgek
teljes lIes (ire
Budapest, XIII. Angyalfoldi (It 6. alatti ingatlan
kivitelezdssel kapcsolatos jótállCsi (is svatossigi
kotelezettsegek_teljesitdsëre
Budapest, Angyalfoldi (It 6. Vision Towers DEL,
Medicoverbeilemeny kiëpitese, egésmêgugyi inte(iny
kialakitisa

megvalositasával_kapcsotatos_kOtelezettsegek

infrastmktstr(iIis munk(ik elvdgzdse projeki

valamint a

Pëcs, Kincses

Felüjitással, kiviteezésseI kapcsolatos
hankgaranciák

Bankgaranciãk

Budapest, Futô u.

37-53.7. em.

22

1117 Budapest, lrinyi]. u. 4-20. B dp. V. em

1082

Swietelsky Magyarorszag KB.

Kft.

037 Budapest, Bojnâr u. 41-47.

037 Budapest, Bojtáru, 41-47.

1082 Budapest, Priteru. 29/A fOz 21.

Ingatlanfejleszto

-

Pedmno Construction Hungary
Epitoipari KB

K4 Eszak

Market Epito Zn.

Market Epito Zrt.

Bankqaranciát nyUjtó
Kibocsãtô bank

Unicredit Bank Hungary Zrt.

Ruiffeisen Bank Zrt.

Raiff’eisen Bank Zrt.

Raiffeisen BankZri.

Ruiffeisen BankZrt.

Erste NyIltvegQ Ingatlan Befektetësi Alap

2016.05.05

2015.01.12

2014.09.17

2015.09.28

201509.28

Kibocsátás dátun

79500 000 Ft

150 000 000 Ft

179 852 550 Ft

15000000 Ft

10 000000€

Ertek összeser”

2016. december 31.

2019.04.30

2018.02.Ot

2017.07.31

2020.09.30

2020.09.30

Ervényesse’

1. számü mellékiet

2047 TorOkbUlint, Depo
1117 Budapest, HengemialornUt 19-21.
8400Ajka HUrsfa u. I/B
2O46TOrOkbátint, Depo
4027 Debrecen. BôIcs nIna 37.

drnKft.

KIK Testil ds Non-Food KB.
Napcsillag Kft.
dm Kft.
PB Invest Kft

Erste Alapkezelo Zrt.

M6 Duna AutOpatya KoncessOs
Zn.

Budapest, XI. FehérvUri Ut 50-52. alatti ingatlan bCrleti
szerzöddse alapjCn a Bartö kbtetezettsUgeinek biztositCsUra

23

1117 Budapest. Budafoki Ut 56

1119 Budapest, BUrtlhi u. 34.

1139 Budappest, Vici 6199.

KPMG Hungáda KOnyvvizsgalo,
Ado Cs Kozgazdasägi TanCcsadO
Kft.
Wacker Chetme Hungaty
Kereskedetmi KB.

1117 Budapest, Alizu. I

1224 Budapest, Nagytétenyi Ut 29.

1223 Budapest, NagytUtényi Ut 29.

1222 Budapest, Xagytétényi Ut 29.

Hewlett-Packard Magyamrszag Kft.

Magyar RTL TelesiziO Zrt.

Magyar RTL Te1evió Zrt.

Magvan RTL TeleviziU Zrt.

1117 Budapest, Budafoki Ut 91-93.

1138 Budapest, KassUk Lajos u. 19-25.

DE1CF11’4ANN CipOkereskedelmi
KB.

BT ROC KB.

2225 0116, ZsarUka Ut 8

2225 Ufid, ZsarOka Ut 8.

Rossmann Magyarorsg Kft.

Rossmann MagyarorszUg KB.

Budapest. Xl. FehCrvan Ut 50-52. ulattt mgatlan bérteti
szerzUdése alapjUn a BCrtö kOtetezettsCgeinek biztositCsUra

Debrecen, Szent Anna u. 39-41. alatti ingatlan bétleti
szerzädése alapjan a Bérlö kotelezettsegeinek
biztositásãra
Budapest, )l1II. Angyalf6ldi Ut 8. alatti ingatlan bétleti
szerzödése alapjan a Bértö k6telezettségeinek
biztositásCra

Budapest, XXII. Nagytetenyi Ut 29. alatti tngatlan bUrlett
szet-zddUse atapjan a BérlU kotelezettsegemek biztositUséra

Budapest. XXII. NagytétCnyt Ut 29. atatti sigatlan bdrleti
szerzOddse alapjUn a Bértö kOtelezettsCgeinek biositUsám

Budapest. XXII. Nagytetenyt Ut 29. alatti ingattan bérteti
szerzddése atapjan a BerIô kbtetezenségeinek biflositUsUra

Debrecen, FORUM lmdahUz (hrsz 843912/A/2) bénleti
szerödése alapjUn a Bértö kOtetezettsegeinek biztositUsara

biztos ftására
Szeged, Napfdny Park bUrleti szerbdëse alapjan a Bertö
(Deichmann) kotetezettsegeinek biztositUsUra
Szeged, Napfeny Park bUrleti szeröddse alapjUn a Bdrlö (dm)
kOtetezettsëgeinek biztositUsdra
Szeged, Napfény Parkbdrtett szeroddse alapjan a BUrlô
(KIK) kotelezetts egemek biztositásUra
Szeged, Napfdny Park bdrleti szerodése alapjan a Bend
(Euro Family) ktelezettsegemek biztositäsUra
Debrecen-Jôa, SzentgyorgyvOlgyi Ut 9alatti ingatlan
brIeti szerzUddse alapjUn a BerIö kOzelezertsegeinek
biztositUsUra
Debrecen-Jôzsa ]özsapark uzemeltetési szerzoddses
kUtetezettsdgek teijesitésere

Budapest, Amãd Ut 68-70. szãm alatti Rossmann
bérbesétele targyUban fizetési kOtelezettségek

a BUrtö fizetesikUtetezettsUgeinekbiflosii6sUra

Bérleti, Bzemeltetési erzödésseI kapcsolatos
bankgaranciãk
Sopron, VUrkemlet $1. alatti uzlet bdrleti szerzOddse alap]an

K&H Bank Zrt

Unicredit Bank Hungaty Zrt.

K&H Bank Zrt.

INGBank NV. Magyarorszdgi
FiUktelepe

INGBank NV. Magyarorsgi
fiöktelepe

ING Bank NV. Magyarorsgi
FiUktelepe

ING Bank NV. Magyarorsgi
Fióktelepe

K&H Bank Zrt.

UniCredit Bank

CitibankZrt.

Raiffeisen Bank

Unicredit Bank Hungaty Zrt.

Citibank Zrt.

UniCredit Bank

Fioktelepe

ING Bank N V Magyarorszagi

Unicredit Bank Hungaty Zrt.

Erste Nyiltvegü Ingattan Befektetési Alap

2014 1009

2014.09.24

2015.07.29

2014.05.01

2016.05.01

2016.05.01

2016.05.01

2014.10.03

2016.04.28

2014.04.01

2014.01.17

-__________
__________

2013.12.02

2016.05.06

2016.06.23

2015.08.28

2016.01.20

16 000 00€

13945.00€

792858.00€

9343.30€

24348.26€

668 870.49€

6561.89€

143876.56€

5 000 000 Ft

11 082.00€

3 583 007 Ft

19016.00€

19 102.00€

10907£

30504€

29624€

2016. december31.

20170207

2017.06.30

2017.07.31

2017.04.30

2017.04.30

2017.04.30

2017.04.30

2018.03.31

2017.04.30

2017.04.24

2017.03.01

2018.09.10

2017.05.13

2018.01.31

2017.10.03

2017.01.25

1. szãmO mellékiet

...,.

......

Park

bérleti

szerôdése alapjan a

biztositCsãra

..

.

.

Erste Alapkezelö Zrt.

Budapest, Fehéninti (it 50-52. azém alatti ingatlan
bérleti szerzddéa alapjan a Bérlö katelezettsegeinek
biztositásCru

Szeged. Makkoshaz,krt 29. sremalatti rngattan benleti
srzodese alapjan a Benlo kotelemttsegetnek biaositasara

...

Budapest, XI. Aliz utca 2. alatti ingatlan bédeti
szerzodese alapjan a Berlokotelezettsegeinek
biztositasara
Budapest, XI. AIiz utca 2. alatti ingatlan bédeti
szerzodése alapjan a Bérlö kOtelezettségeinek
biztositásCra
Budapest, )0. AIiz utca 2. alatti ingatlan bérleti
szetzddése ulapyán a Bend kotelezettségeinek
biztositCsCra
Budapest, 30. AIiz utca 2. alatti ingatlan bétleti
szerzödése alapján a Bërlö katelezettségeinek
biztositdsCra
Budapest, XI. Aliz utca 2. alatti ingatlan bérteti
szerzddése alapján a Bérlö kotelezettségeinek
biztositãsCta
Budapest, 50. AIiz utca 2. alatti ingatlan bédeti
szerzodése alapján a Bend kotelezettségeinek
biztosutasara
Budapest, 50. AIiz utca 2. alatti ingatlan bédeti
szerzddése alapjãn a BCrlö kotelezetlségeinek

Budapest, XI. Fehérvan (it 50-52. alatti ingatlan berleti
smrzodese alapjan a Berlo kotetezettsegernek btflositasam

Budapest, XIII Angyalfoidi 61$. alattu rngattan berlet,
szeidese alapjan a Berlo kotelezettsegeinek btztos,tasara

Beulo fBennoim) kotelezettsegetnek btztosttasam

Szeged, Napfény

Budapest, XIII AngyawoIdu Ct 6. atatti ingatlan bértet,
smrzodese alapjan a Berlo kotelezettsegeinek b00ositasam

Budapest, XIII AngyalfbIdi Ct 6. alattt rngatlan bérleti
srwdese atapian a Benlo kotelezettsegeinek biosutasara

...

Budapest, XIII. Angyalibldi Ct 6. alatti mgatlan bërleti
szer2odese alapjan a Berlo kotelezettsegemek b00osutasam

1118 Budapest, Aliz utca 2.

1118 Budapest, AIiz utca 2.

1117 Budapest, Innyl Jôzsefutca4-20.

1117 Budapest, Ihnyi Jozsefutca 4-20.

GebeCt Kft.

Syngenta Kft.

Tata Consultancy Kft.

Tata Consultancy Kft.

lmhaus MagyarorszCg Bt.

24

2040 Budaörs, Malomkö utca 5.

1135 Budapest, Lehet u. 51.

1118 Budapest. Aliz utca 2.

Eurest Kft

KIKA Lakberendezésu Kft.

1117 Budapest, AIiz utca 2.

.

1117 Budapest, AIiz utca 2.

1117 Budapest, Fehéréri Ot 50-52.

1123 Budapest, AlkotCs u.50

1087 Budapest, Százados U. 18.

4042 Debrecen, Pallagi Cl 13.

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilths?lry Ct 42-46.

1082 Budapest, Futo u. 47-53.

1062 Budapest, Terézlot 55-57.

118$ Budapest, Nydrfds sot 31. 111.2.

1117 Budapest, FehCrvdn ut 50-52.

CR. Robinson Kft.

BalaBit-Europe Kereskedelmi es
Szoftterfejleszto <ft

.

Pont Systems Zrt.

Medicoer Zn.

Bennowm Kft.

TEVA Gyogyszergyar Zrt.

Provident Penigyi Zrt.

Futureal Management Kft.

L-COFFFEKfc.

DOMOTHERM Kereskedelmi ds
Siolgdltato KR

Budapest, Xl. Fehérvdñ üt 50-52. alatti ingatlan berleti
szerzodése alapjan a BetEl katelezettsCgeinekbizlositásCm

Budapest, XIII. Angyatibldi Ut 6. alatti mgatlan berteti
szerzLldCse alapjdn a Bend kUtelezettsegemek biztositãsám

httertoll-Europe Tanicsadö Zrt.

Budapest, Xl. Fehërsán Ut 50-52. alatti ingatlan bérleti
szerzüddse alapjan a BetEl kOtelezettsdgemek biflositdsdra
K&H Bank Zrt.

Bank Znt

Commenzbank Zut.

Raiffeisen

2016 t2.06

2016.03.17

2016.02.29

Citibak Euro e Plc
MagyarorszCgi Fioktelepe

..,

2016.03.09

2015.12.14

2011.01.07

2016.02.22

2016.02.03

2016.01.26

2015 11.30

2015,03.26

2015.07.24

2015.03.11

2015.05.14

2015.01.12

2016,03.08

201603,10

2015 07.06

Citibak Euro e Plc
Fioktelepe

UniCredit Zit.

UniCreditZrt.

CIB Bank

Deutsche Bank

Mugyarorszãgi FiOktelepe

Citibak Europe Plc

UniCredit Zrt.

RaiBaisen Bank Zrt.

K&H Bank Zrt.

Citibak Europe Plc Magyarotsgi
Ftoktelepe

K&H BankZrt.

Raiffeisen Bank Zrt.

Unicredit Bank Hungary Zn.

Unicredit Bank Hungary Zrt.

Erste Nyiltvegü tngatlan Befektetësi Alap

12297.00€

27 056 933 Ft

136231.00€

127826.00€

183033.00€

36 985.00€

63491.33€

14 533.44€

124788.00€

9 000 000 Ft

285978€

4 159740 Ft

194 140.00€

535685€

367731.00€

9 713.00€

30 000.00€

7 200 000 Ft

2016. december 31.

2017 12.06

2017.02.03

2021.01.23

2021.01.21

2019.01.31

2017.05.01

2017.12.31

2018.08.27

2019.12.31

2017 03.24

2017.09.30

2018.07.20

2018.12.15

2017.05.01

2020.03.31

2020,02.28

2017.0401

2018 07.28

1. számü mellékiet

Erste Nyfltvégü Ingatlan Befektetési Alap

UZLETI JELENTES

2016. december 31.

Erste Alapkezelo Zrt.

1

2016. december 3 1.

Erste Nyiltvegü Ingatlan Befektetési Alap

1. A befektetési alapkezelö mük6désében bekövetkezett vãltozások, valamint a befektetési
politika alakulãsára liatO fontosabb tényezök bemutatãsa
A gazdasãgi folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektctési politikãjára hatö tényezök
I. negyedev
A 2016-os év elsö negyedëvenek nyitO és záró adatait összevetve sok index esetében azt tapasztalhatjuk, bogy a
negyedév soran isszességeben inkább negatIv iranyü, de csak kismértékü elmozdulás volt lithatö. Azonban ez a fajta
osszegzés meglehetOsen csalóka, hiszen a részletes adatokat vizsgalva mir lãthatOvá válik, bogy februãr kozepeig a
tökepiacok jelentös esést szenvedtek el, majd ezt követöen jott csak a felgyOgyulásuk, amely tobb esetben pozitivvá
változtatta a negyedeves szintü index elmozdulásokat. A legjelentOsebb tengerentüli részvényindexek is a negyedev
sorãn vegyes iranyba változtak (S&P500: +0,77%, DJIA: +1,49%, Nasdaq Comp.: mInusz 2,75%). Az eurOpai fejlett
piaci indexek azonban az amerikai mutatöknãl általában gyengébben teljesitettek. A német DAX 7,24%-kal csOkkent
és az atfogO európai index a DJEU5O is 8,04%-kal gyengult. 2016 elsö negyedevében a tavalyi évben remek
teijesitményt nyüjtO magyar BUX index tovãbbra isjOl szerepelt és 10,58%-kal emelkedett, mely igy a 2015-os tobb
mint 40%-os teljesitményével egyutt mar egy nagyon impressziv ernelkedést tudhat maga mogott. A nyersanyag irak
magãra találãsával párhuzamosan a fejlOdO piacok teljesItményet reprezentãló MSCI Emerging index is erOsOdott
(QI: +5,37%). A jennek a dollãrral szembeni erosodése (6,36%) viszont a japan Nikkei225 tozsdeindex
gyengulesével (-1 1,95%)járt egyUtt.
Az eurOpai és az amerikai reszvénypiacoktol eltérOen az ãllampapirokat folyamatosan keresték a befektetOk. Azzal
pãrhuzamosan, ahogyan ev elejétOl a FED-to! vail idei kamatemelések szãma az eredetileg vãrt négy kamatemelésrol
fokozatosan lecsokkent, az amerikai 10 eves államkOtvények hozama is közel fél szãzalékkal mérséklödOtt, melynek
eredményekent a márciust 1,78%-on zártik. Az euröpai ãllampapir hozamok az ECB illampapir-vasãrlásanak
hatãsãra szintén csOkkentek. Ennek eredményeként a német 10 eves illampapIr hozam a negyedév végére mir csak
0,16%-on alIt (QI vãlt.: -0,47 százalékpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,24%-ta (QI vált.: -0,36 szazalékpont)
eseil. A nemzetkOzi kOtvénypiaci optimizmusnak megfelelOen a magyar allampapIrok esetében is csokkentek a
hozamok, melynek etedményeként a magyat kotvényindexek 3% ffilöfti negyedéves teljesitményt nyajtottak.
Az árupiacokon az elmOlt negyedév során azt láthattuk, bogy az év eleji mélypont utãn a negyedev végére az olaj ára
a tavalyi záröértéke fOIé kapaszkodott és a mãrciust mar a 40 dollãros szint kOzelében zárta, mely a brent esetében
6,78%-os, mIg a crude esetében 2,89%-os negyedeves emelkedést jelentett. Az atany áta a negyedév sotin szintén
emelkedett (1233 usd/uncia, plusz 16%-os negyedéves elmozdulis). A vizsgilt idOszakban a föbb devizapãtok
esetében a dollar és ajapan jen gyengUlt, Igy az EURUSD 1,14-en (3,5%-os gyengUles), mig az USDJPY 112,5-en
(6,3%-os gyengulés) zárt. A fotint az eutöval szemben nem mutatott jelentOs negyedéves elmozdulást, és marcius 31en 314,16-es szinten alit.
A negyedev sotan a fejlett piaci és a hazai állampapIr piacok szempontjãbOl is meghatarozo volt a fejlettjegybankok
vãrakozásaiban, illetve monetatis kondIciOiban tOtténO változãsok. Mãrcius elején az europai jegybank tovább
lazitotta az addig is meglehetOsen laza monetaris kondIcióit. Ennek sorãn az ECB a jegybanki alapkamatot 0,0%-ta
vãgta, mikozben az 0/N betétetekre fizetett jegybanki kamat mInusz 0,4%-ra csokkent (ezt megelOzOen minusz 0,3%
volt).
Az ECB dOntésênek fontos pontja volt, hogy a havi kotveny-visszavasarlasra fordItott osszeget felemelte 60 milliárd
eurOröl 80 milliárd eurOra. Ez tekintettel a visszavasarlasi program jovO mãrciusra tervezett kifutasara az összesen
visszavãsárolt kotvények volumenét +240 milliárd eurOvai megnovelte. Azonban azt is figyelembe véve, bogy az
ECB egy-egy kotvénysorozatbol csak kotlatozott mërtékben vasarolhat, ez a lépés mar onmagában azt
eredményezhette volna, hogy az eutöpai jegybank a program végére beleOtkOzhet a fenti sorozatonkénti
visszavasarlasi limitbe, Igy részben ennek elketUlése végett, a visszavasarlasi programot kiterjesztette ajO minOsitésti
valialati kotvenyekre is, mely üjabb 900-1000 miiliard eurOval bOvItette a visszavasarlassal potenciálisan érintett
értékpapirok kOtét. A fenti lépések meg kiegeszItesre kerUltek a TLTRO program feltételeinek jOniusi
megvaltoztatasaval, melynek eredmenyekepp azok az euröpai bankok, akik vallaljak, bogy a hitelvolumenUket 2,5%kal megnovelik az ECB 0/N betéti kamatán 4 eves futamidej(ijegybanki forrashozjuthatnak.
MindekOzben az amerikai kamatemelési varakozasok is osszeomlottak, hiszen 2015 végén a FED által kommunikalt 4
emeléssel szemben marcius végere mar az amerikai jegybank sem vail 2016-ra 2 emelésnél tObbet, mIg a piaci
varakozasok pedig meg ettOl is elmaradtak. A fenti események hatására a dollar is gyengUlni kezdeft. Ez a tamogato
nemzetkozi monetaris kornyezet, tovabba az MNB marciusi inflaciosjelenteseben szereplO 2016 tekintetében 0,3%os eves atlagos inflaciotjosolo elörejelzés a magyarjegybank szamara is lehetOvé tette egy kamatcsokkentési ciklus
UjbOli beindItasat.
-

-

-

-

IL negyedév
A 2016-os év második negyedevében a tOkepiaci indexek esetében altalaban nagy volatilitas mellett osszessegeben
csak kismértékO, vegyes iranyu elmozdulast láthattunk. A legjelentOsebb tengerentOli részvenyindexek is oldalaztak,
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Igy az S&P500, a DJIA 1-2 százalék közöfti mértëkben erösödött, mig a Nasdaq Composite fél százalékkal
mérsëklödöft. Az euröpai fejlett piaci indexek a Brexit jelentette piaci bizonytalanság miatt az amerikai mutatöknál
gyengebb teijesitményt mutattak. A német DAX es az atfogö európai index a D]EU5O is 2-5 százalêk közötti
mértékben esett. 2016 elsö negyedeveben és a tavalyi évben is remek teijesItményt nyjtó magyar BUX index mãra
oldalazásra váltoft es a második negyedévben fél szãzalékkal csökkent. A fejlefl piaci oldalazáshoz hasonlöan a
fejlödö piacok teljesitményét reprezentálO MSCI Emerging index a vizsgalt idöszakban is kismértékben gyengult
(0,32%). A jen a dollárral szemben 8%-kal erösödött, mIg a japan Nikkei225 tözsdeindex hasonlO mértékben (7
százalékkal) csokkent.
Az európai és az amerikai részvénypiacoktol eltéröen az ãllampapIrokat - a Brexitet követö elbizonytalanodás
nyomán - inkább vették a befektetök. A FED-töl év elején idénre várt négy kamatemelési dontés számának fokozatos
csökkenésével párhuzamosan a második negyedévben az amerikai 10 eves államkotvënyek hozama is 0,3 szãzalékkal
mérséklödött, melynek eredményeként a kotvények a j1niust 1,48%-os hozammal zártãk. Az europai allampapir
hozarnok az ECB ãllampapir-vásárlãsának hatására az ev sorin szintén csökkentek, mely a Brexit miatti aggodatmak
miatt a félév vegén üjabb lendOtetet kapott. Emek eredményeként a német 10 eves illampapir hozam a negyedev
végére mar csak mInusz 0,13%-ra, mIg az olasz 10 eves hozam 1,28%-ta eseft. A nemzetközi kotvénypiaci
likviditisbosegnek megfeteloen az idei év soran osszességeben a magyar allampapirok esetében is csokkentek a
hozamok, melynek eredményeként a magyar kotvenyindexek 3% fOlötti teljesItményt nyüjtottak, azonban a második
negyedévben - a Brexit fenyegetettseg miatt is - fokozOdO befektetöi bizonytalansãg miatt fél szãzalék koruli
csokkenést tudtak csak felmutatni.
Az árupiacokon az e1mLtt idöszakban azt láthattuk, bogy az év eleji mélypont után az olaj ára a tavalyi zirOértéke ffilé
kapaszkodott és a negyedevet mar az 50 dollãros szint kozelében zãrta, mely a btent és a etude esetében is 30% korOli
eves emelkedéstjelenteft. Az arany ára az eImUlt hónapokban osszességeben tovãbb etösodott, és eves szinten janius
végéig igy 25% kotüli emelkedést tudhat magáénak.
A deviza-átfolyamokat vizsgãlva lãtható, hogy a mãsodik negyedévben a dollir az eutóhoz képest kissé (2%-os
mértékben) erösödott, Igy a félévet az EURUSD 1,1 1-en zárta. A mãsodik negyedévben a forint az eurOval szemben
kissé gyengUlt, ésjnius 30-an 3 16,16-as szinten alit.
A negyedév sotán a Fitch Ratings-nel megtortént Magyarotszág befektetési kategOriába sorolása. A felminösItésunket
az indokolhatta, hogy a csökkenö novekedési kilãtások ellenéte továbbra is tarthatO a koltsëgvetes, az Erste-EBRD
Ozlet rnegkotesevel megtörtént a bankrendszerrel való kiegyezes, az allamadoság trendje GDP aranyosan csökkenö,
tovabba a svájci frank hitelek kivezetésével csOkkent kulsO setulekenység azt eredményezte, bogy a magyar
allampapIr befektetések kockazata a korabbiakhoz képest szamottevoen csOkkent.
Ha az eutöpai fejleményeket is megnëzzuk, ügy a janius 23-an tartott, az EU tagsag felulvizsgálatãt kezdemenyezö
brit népszavazás leheteft a negyedev egyik legnagyobb hatãsü hire. A btit szavazOk 72%-os részvétel meIleft 48,151,9%-os megoszlassal elutasitofták az uniös tagsaguk fenntartasat. Altalanossagban az volt tapasztalhatö, bogy a
kilépés mellett az idösebb, nem városban IakO angol allampolgarok szavaztak, mig a skötok vagy az északirek
onmagukban az EU-ban maradas melleft voksoltak. A szavazast kOvetOen a btiteknek 2 év all rendelkezésukre, bogy
az EurOpai UniOval valO gazdasagi, jogi és pénzUgyi kapcsolataikat Ojratárgyaljik.
III. negyedév
A 2016-os ëv harmadik negyedevében a tökepiacokon attalaban az arfolyamok pozitiv iranyu, de csak kisebb
mértékO, 10% alatti emelkedését tapasztalhattuk. A negyedev soran a legjelentösebb tengerentüli részvenyindexek is bar eltérO mërtékben, de egysegesen - emelkedtek (S&P500: +3,31%, DJIA: +2,11%, Nasdaq Comp.: +9,69%). Az
eurOpai fej left piaci indexek hasonlOan az amerikai mutatOkhoz szintén jOl teljesitettek. A német DAX 8,5$%-kal
erOsOdott és az atfogo europai index a DJEU5O is 4,$0%-kal emelkedett. 2016 harmadik negyedevében a tavalyi
évben es idén is temek teijesitményt nyUjtO magyar BUX index tovabbta is jOl szerepelt és 5,08%-kal nOvekedett,
mely igy a 2015-os tObb mint 40%-os teljesitményével együtt az idei tObb mint 15%-os erOsOdése utan, mar egy
nagyon impresszIv emelkedést tudhat maga mögOtt. A nyersanyagárak a jOliusi gyengélkedesuket augusztusban és
szeptemberben ledolgoztak és a negyedevet kvazi nullszaldOban (Brent: +0,5%, Crude: -0,6%) zartak. A befektetOi
kockazati etvagy erOsodésével parhuzamosan a fejlOdO piacok is magukra talaltak és a fejlOdO piacok teljesItmenyet
reprezentalo MSCI Emerging index is erOsOdOtt (+8,32%), miközben az arany stagnait (minusz 0,36%). A negyedev
soran a jen a dollarral szemben kismértékben erOsOdOtt (1,83%), ami meg nem rontofta el a tOzsdei befektetOk
hangulatat és igy ajapan Nikkei225 tOzsdeindex is emelkedett (+5,61.
Az eurOpai és az amerikai részvenypiacoktöl eltérOen a fejieft piaci allampapir hozamok - a korabban mar kialakult
alacsony szintjeikrOl
csak csekély mértékben valtoztak a negyedév folyamán, bar az amerikai 10 eves
allamkotvenyek hozama szeptember 30-an 1,60%-on alit, ami 0,11 szazaiekpontos emelkedés a félév végi szinthez
képest. Az eurOpai allanipapir hozamok az ECB folyamatos allampapir-vasarlasanak hatasara viszont szinten
maradtak vagy minimalis mértékben meg tovabb csOkkentek. Ennek eredményeként a nérnet 10 eves allampapir
hozam a negyedev végére minusz 0,05%-on alit (Q3 valt.: 0,00 szãzalékpont), mig az oiasz 10 eves hozam 1,19%-re
(Q3 vá)t.: -0,09 szizalékpont) mérséklOdOtt. Az alacsony fejlett piaci hozamkornyezet miaft a relative meg ,,magas”
hozamO magyat allampapirok jOl teljesitettek és a magyar kbtvenyindexek 2,3-2,5% közOfti negyedeves teijesItményt
nyOjtoftak. A forint az eurOval szemben tObb mint 2%-kal erOsodOft és szeptember 30-an 309,15-Os szinten alit.
—
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IV. negyedév
A 2016-os év utotsó negyedeveben a tokepiacokon iltaliban az irfolyamok pozitIv irinyü elmozdulisit
tapasztalhattuk. A negyedév sorin a Iegjelentasebb tengerentOli rëszvényindexek is bir eltérö mértèkben,
de
egységesen emelkedtek (S&P500: +3,25%, DJIA: +7,94%, Nasdaq Comp.: +1,34%). Az európai fejlett piaci
indexek az amerikai mutatöknil meg erösebb negyedévet tudhatnak maguk mogon. A német DAX 9,23%-kal
erösödott es az itfogö európai index a DJEU5O is 9,60%-kal emelkeden. 2016 negyedik negyedéveben a tavalyi
évben és idén is remek teijesitményt nyüjtö magyar BUX index tovibbra is jo) szerepelt és 12,57%-kal novekedett,
mely a 201 5-os tObb mint 40%-os emelkedése utin idén is 34%-kal erOsOdOtt és Igy egy meglehetosen impresszIv
kétéves emelkedést tudhat maga mOgott. Az olaj ira a negyedik negyedèvben 10% ft1Otti mértëkben emelkedett,
melynek hatisira a Brent és a Crude is 55 dollir kornyékén, az eves csOcsuk kozelében zirt. A negyedik negyedévben
a fejlödö piacok teijesItettek gyengebben es a szektor teljesItmenyët reprezentilO MSCI Emerging index kOzel 5%-kal
csOkkent, mikOzben az arany jelentOsen, 10% ffilOtti mértékben vesztett az értëkéböl. A negyedév sorin a jen
a
dollirral szemben gyengUlt (-15,25%), ami a japin Nikkei225 tözsdeindex hasonlö mërtékü erösodésével (+16,20%)
jirt egyOft.
Az európai és az amerikal részvénypiacoktol eltéröen a fejlett piaci illampapIr hozamok a koribban mit kialakult
alacsony szintjeikrOl
viszonylag jelentös mértékben emelkedtek a negyedev folyamin. Az amerikai 10 eves
itlamkotvények hozama december végén 2,44%-on ilit, ami 0,84 szazalekpontos nOvekedés a szeptember végi
szinthez képest. Az amerikai hozamokjelentös megemelkedésenek nagyobb része az Oj amerikai elnök megvilasztisa
utin kOvetkezett be. Az europai illampapIr hozamok az ECB folyamatos illampapIr-visirlisai ellenére szintén
emelkedtek. Ennek eredményeként a német 10 eves iflampapIr hozam a negyedev vegére 0,21%-on alit (Q4 vilt.:
+0,34 százaiékpont), mIg az olasz 10 eves hozam 1,82%-ra (Q4 vilt.: +0,63 szizalékpont) emelkedett. Azonban meg
ezen a koribbinil magasabb hozamszintek mellett is nehéz azt elkepzelni, hogy azok a befektetök, akik a 10 eves
német (vagy akir olasz) illamkotvényeket most megvisiroljik és azt a futamidö végéig megtartjik, realizilhatnak-e
birmiféle reilhozamot az ECB 2%-os infliciós célja mellett. Az alacsony fejlett-piaci hozamkOrnyezet miatt
a
relative meg ,,magas” hozamü magyar illampapirok vegyes teijesitményt nyüjtottak a hozamgOrbe eleje esett, mIg
a
vége emelkedett, vagyis a gorbe meredekebbé vilt
amely a magyar kotvényindexek 0,7% kOrUli negyedéves
emelkedését okozta. A forint az eurOval szemben kevesebb mint 1%-kal gyengult és az évet az EURHUF kurzus
311,69-en zirta.
November 8-in az amerikai elnokvilasztison nyert a tokepiacok szempontjiból elOzetesen komoly fenntartisokkal
kezelt jelOlt, majd a december 4-en tartott olasz és az osztrik nepszavazast megelozOen a referendumok virható
kimenetele borzolta a portfOlio managerek idegeit. Az azonban megfigyeihetO, hogy az események bekovetkeztét
kOvetOen, meg negatIv kimenetel esetén is csak meglehetôsen mérsékelt volt azok tOkepiaci hatisa. Trump
megvilasztisira adott negativ részvenypiaci reakció csak egy napig tartoft, akircsak az olasz korminyfO lemondisit
eredmenyezO referendum (devizapiaci) hatisa. A kotvénypiacokra gyakorolt hatis ugyan nagyobb volt, de a hozamok
emelkedése ezidiig az USA-ban is 1%-on belUl maradt.
A fentiekben emlitett konkrét eseteken tOlmenOen iltalinossigban is elmondhatO, bogy az elmOlt idöszakban
a
viligpolitikiban torténtek olyan viltozisok, melyek meg 10 évvei ezelOtt is nagy vaioszinüseggel erOs hatist
gyakoroitak volna a tOkepiacokra, most azonban ezek hatisa csak kismértékO es riadisul iltaliban csak itmeneti
jeilegU. A konkrét a régionkat érintO események kOzOl elég csak az orosz-ukrin hiborüs konfliktusra, vagy a tOrOk
puccskIsérletet kOvetO tOrok-orosz egymisra talilisra iiletve Torokorszig nyugati hatalmaktOl tOrtënO elfordulisira
gondolni, de ide tartozik az Oj amerikai elnok NATO védelem korlitossigival kapcsolatos illasfoglalisa vagy
a
Brexit is.
A politikai oldalrOl jOvO fenyegetettsegekre a piacok IithatOan nem tudnak reagalni es ezek a kockizatok az
irfolyamokban nem jelennek meg. Ennek az az oka, bogy a nagy jegybankok monetiris lazItisa eredmenyekent az
intézmënyi befektetOk es a bankok ,,fuldokolnak” a likviditisban és igy minden korrekciót visirlisra hasznilnak fel.
Ugy tOnik, bogy a jegybankok iltal a rendszerbe pumpãlt pluszlikviditis leradirozta a virhatO hozamok
eioszlasfiiggvenyenek negativ kimeneteti végét, es igy tOnik mintha eliminilta volna a befektetOk vesztesegektOl
valO félelmét. Azonban mivel a befektetOi hozamvadiszat kiviltO oka a lazajegybanki politika, Igy annak esetleges
szigorodisa vagy csak egy szigorodisra szimItO befektetOi hangulatviltozas is gyors befektetöi paradigmaviltast és
hirteien visszarendezOdést eredmënyezhet a tOkepiacokon.
Ha az amerikai monetiris politika elmOlt negyedeves, ilietve virhatO jOvObeli viltozisit vizsgiljuk, Ogy meg kell
emlItenOnk a FED decemberi 25 bizispontos kamatemeiését, melynek eredmenyekent az amerikal alapkamat 0,75%ra emelkedett. A piacokat a kamatemelés tenye nem iepte meg, hiszen az elOzetes virakozisok szerint a piaci
szereplOk szinte 100%-os valoszInuseggel emelésre szimitottak.
Ha az eurOpai monetiris politika viltozisait is megnézzuk, Ogy azt lithatjuk, hogy az ECB december 8-an dOntOtt a
kotvënyvásirlisi programjinak folytatisirói. Ennek keretében iprilistOl tovibbi 9 hónapra meghosszabbitotta
a
programot, bir a kotvényvisirlisok mirciusig havi 80 miiiiird eurOs Osszegét iprilistOl havi 60 milliãrd eurOra
csOkkentette. A dontés kovetkeztében az idei ëvben az ECB tovibbi 540 milliird eurO keresletet teremt az eurOpai
iliampapirok, illetve a befektetési kategOriis vilialati kotvenyek irint. Az ECB azt is bejelentette, hogy ezentOl
a
-

-

-

-

-

—

-
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vãsárlásainál az overnight betéti kamat (mInusz 0,4%) nem jelent vãsárlási limitet. Eddig az ECB az 0/N betéti
kamat
alaff I hozam mellett nem vásárolhatott kotvényeket, azonban ez korlãt ajövöben mar nem él.
Befektetési Piac
A javulö befektetöi kornyezet és a bankok finanszirozási hajlandosagának a novekedése meghozta a hatását, mivel
az
elmült ëvek fokozatos novekedése utãn a befektetési piac 2016-ban tobb mint këtszerese volt az eläzö évhez këpest.
2015-ben hozzávetoleg 729 milliO eurO értékben cseréltek gazdát ingatlanok, mIg az idel év sorãn a volumen
mar
etérte a 1 700 mitliO eurót. Igy 2016 lett a masodik legerosebb év Magyarországon a vãlság etOtti rekord 2007-es
évet
kOvetOen, amikor a volumen elérte a 1 900 milliO eurOt. Mindezek mellett fontos kiemelni azt, hogy az
idei második
féléves tranzakciOs volument részben csOkkentették a 2017-ben életbe lépö kedvezöbb adözási feltételek, ami miatt
szãmos végsO stidiumban lévö tranzakciO lezárãsãt, hozzavetOleg 300 millió eurO értékben, elhalasztották 2017
elsO
negyedévére, amikor a tirsasagi adO mértéke mar csak 9% lesz.
A befektetési piacon a magyarorszigi szereplok aranya továbbra is meghatarozO maradt, mivel a teijes volumennek
tObb mint egyharmada hazal befektetOkhOz kothetö. Ezek kOzUl a legaktIvabb a három nyiltvegO ingatlanbefek
tetesi
alap volt, Ogymint az Erste lngatlan Alap, a Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap (DiOfa AlapkezelO)
es
az OTP Ingatlanbefektetési Alap.
Befektetési volumen alakulãsa 2014-201 6
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Forrás: Colliers kutatás, 2016
Az orszãg kedvezö megItéleset és az üj tökebeiramlãst az is segitette, bogy az év sorin az Osszes jelentOs
hitelminOsItö cég (S&P, Moodys, Fitch) befektetésre ajãnlott kategóriaba sorolta at az orszagot. Részben
ennek
kOszonhetOen is az év sorin számos Oj nemzetkOzi befektetö jelent meg a magyar piacon, föként Dél-Aftikai,
Brit és
Eszak-Amerikai hãttérrel, tovãbbi a német intézményi befektetOk is egyre inkább visszatérnek a magyar piacra.
Ezek
az Uj szereplok ajOvö ev során nOvelhetik részesedësUket, igy csOkkentve a magyar befektetOk arányát.
A befektetési piac dinamikájinak váttozãsát jOt mutatja, hogy annak eltenére, hogy a volumen tobb mint kétszerese
lett a tranzakciOk szãma nem nOtt ilyen jelentösen (+36%), Igy a novekedés alapjaul szolgalo érdemi
vãltozis az
egyes befektetések méretében keresendö, ami a tavalyl év sorãn itlagosan 15 miIliO eurO volt, mIg idei év sorãn
ez a
szam mar elérte a 25 milliO eurOt. Ehhez a valtozashoz az is jelentOsen hozzajarult, hogy a bankok
ma mar
hajiandosagot mutatnak nagyobb volumenü tranzakciOk OnãllO finanszfrozisira, ami az elmOlt évek sorãn
csak
szindikãlt konstrukciOban volt elkëpzelhetO.
Tovabbi erdekesseg, hogy az elmOlt idOszakban a tranzakciók zarasanak atlagos idöintervatluma is lerOvid(Ut, mivel
az elmOlt idOszakban mar jellemzOen 6 hOnapon betül meg tudott történni egy tranzakciO zãrãsa,
addig az ezt
megelOzo idOszakban ez meg jellemzOen 6-9 hOnapot vett igénybe. Ez fOként a vevöknek ll érdekében
lãtva a
gyorsanjavulO piaci kondiciOkat, amely miatt a gyors reagalas tényleges versenyelOnyhozjuttattatja Oket.
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A piacot egyre inkább az eladOi poziciók erösödésejellemzi, amit az is mutat, hogy az idei év sorãn mar egyre inkãbb
az általuk preferalt konstrukciökban törtëntek az eladások ës Igy inkább projekt cegeken keresztfll cseréltek gazdit az
ingatlanok. A legkeresettebb ingatlan tipus tovibbra is az iroda volt 56%- os részesedéssel, amit a kiskereskedelemi
ingatlanok kovettek 25%-al, majd az ipari 11%-el. Ezek az aranyok kozel hasonlOak voltak a tavalyi év során is és a
következö ëv sorãn arra lehet számItani, hogy ez a megoszlas hozzavetoleg fennmarad a kiskereskedelem szegmens
részesedésének enyhe novekedésével.
A kereslet novekedése a piaci hozamszintek csökkenësében is megmutatkozik, ami jellemzöen 0,5-1,0%
hozamcsokkenést jelentett az egyes ,,prime” ingatlantIpusok esetében a tavalyi évhez képest. A jellemzö ,,prime”
irodahozam 2016 vegen 6,5%-on alIt, mIg a kiskereskedelmi (bevãsirló utcák) 5,5-6,0%, bevásãrlOközpontok
esetében 6.5% közöff mozog, mIg az ipari!logisztikai ingatlanok esetében 8.0%-on ill. Az elérhetö jo minoségfl
befektetetési termékek szükulése vãrhatOan további hozamcsokkenést fog eredményezni ajovö év sorãn.
Premium ingatlanok elvárt bruttö hozama 2007-2016
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Forrás: Colliers kutatás
ElOrejelzés 2016 vegére vonatkozóan

Az elérhetö szabad irodateruletek hianyãban a fejlesztés alatt ãllö projektekben az elö-bérleti szerzödések arãnya
virhatóan növekedni fog, Igy szãmos fejlesztés meg az ãtadás elött nagyrészt bérbeadásra kerül, ami lehetövé teszi az
ilyen tipusü projektek elö- értékesitését. Mindezek fényeben vãrhatô, bogy az elö-értékesItési tranzakciOknak egyre
jelentösebb szerepet kapnak majd a kovetkezö év során.
További a 2016-os év kiugrO teljesitménye után némileg visszafogottabb tranzakciós volumenre szãmitunk,
nagysagrendileg 1,0- 1,3 milliãrd euro korul hiszen a keyes az Oj intézményi befektetOk szãmãra attraktiv termék,
amelyek árazãsa folyamatos növekedést mutatott. Ugyanakkor továbbra is vãrható Oj befektetök megjelenese a
magyar piacon, emiatt véleményunk szerint a budapesti premium hozamok a legtobb szegmensben csokkenhetnek
további 25 bázisponttal.
-

Iroda inatlanpiac

A kiemelkedö nettO felszivásnak koszonhetöen az Uresedési rãta az elmOlt 9 év legalacsonyabb ërtékére, 9,5%-ra
sullyedt. Mindeközben a bérleti dIjak stabilizálódtak; a tulajdonosok ãltal adott kedvezmények mértéke a népszerfi
részpiacokon és a keresett ingatlanokban csökkent. Novekedés a bérleti dIjak terén foképp a mar jOl teljesitö
épUleteknel figyelheto meg. A kihasznãltsig folyamatosan csokken, mivel sok üj szereplo jelenik meg a piacon, és
ezáltal a bérleti dijak is tovább növekednek.
Az irodapiac fO hajtOereje továbbra is a SSC/BPO es az állam, melyek tovãbbra is novekednek Btidapesten valarnint
vidéken is. Ugyanakkor a csokkenO munkaerO veszélytjelent a szektor növekedésére.
Budapest teijes irodaallománya 3,3 milliö m2. 2016-ban 96270 m2 Cij irodaterület kerUlt ãtadâsra, mely 89%-al
magasabb a megelozo evi értékhez képest. 2017-ben várhatöan 91 700 m2 irodaterOlet kerul atadasra.
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Atadások 2016-ban
Epület neve
Teijes méret (m2)
Vaci Greens ,,B”
25 604
Vãcil
5 700
V17
12 350
Nordic Light
24 900
Buda Loft
2 320
Corvin 4
25 400
forrás: BRF, Colliers Piackutatás

Részpiac
Váci üti folyosó
Pest KOzpont
Váci Corridor
Váci Corridor
North Buda
Central Pest

A 2016 sorãn ãtadott épuletek tobbséget spekulatIv alapon kezdték épIteni. Az év második
felében 66 000 m2
irodaterfllet kerUk átadásra, amelynek kozel kétharmadãra mar elö bérleti szerzOdést kOtOttek.
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Forrás: Budapest Research Forum

A bruttO bérbeadis mennyisége 2015-ben elérte az 53$ 000 m2-t, amely a valaha elért legmagasabb
bérbeadási
volumen Budapest irodapiacán, es amely több mint 13,5%-os novekedést mutat 2014-hez kepest.
2016-ban szintén
eros volt a bérbeadási volumen 467 109 m2 bérbeadással, ami ugyan 15%-at elmarad a 2015 azonos
idöszakátOl,
azonban nem szabad figyelmen kivul hagyni, hogy 2015 elsö felében két jelentOs tranzakciO novelte
a teljes
bérbeadási volument (Telekom 55 000 m2 és NSN 25 000 m2).
—

-

Bérbeadások tekintetében a hãrom tegnepszerubb részpiac a Váci Oti folyosO (35%), Pest Kozpont (25%),
valamint a
Buda kozpont piac (10%) volt. Az üresedési rãta a 2012-ben mért csOcsához képest folyamatosan csOkkent,
elérve a
9,5%-ot 2016-ban. Nem volt olyan reszpiac ahol ne csOkkent volna az Dresedés ebben az idöszakban.
A gazdasági válsag hatásãra csOkkenö, majd 2010 es 2013 kozott stabilizálOdO átlagos kinálati bérleti
dijak 20152016-ban emelkedésnek indultak; a premium ingatlanok kinálati bérleti dIjai emelkedtek a legjobban.
A keresett
épuletekben és részpiacokon a tulajdonosok által adott kedvezmények mértéke csökken vagy csokkenni lãtszik.
A szerzOdéskOtések jelentOs része a szolgaltatO es az IT szektorhoz kötOdOtt 2015-ben. Három jelentOs
elObérleti
szerzödës kerult alãIrásra 2015-ben: a Magyar Telekom az Oj székházába (55.000 m2), amelyet
a Wing fejleszt.
valamint a GE a Vici Greens B épUletében tobb mint 11 000 m2-t bérel, mIg az Nokia Networks Corvin
a
4 teljes
épuletére kotött elöbérleti szerzOdést.
2016-ban is eros évet zir a piac 467 000 m2 feletti bruttó bérbeadással. Figyelembe véve az ev során
ãtadásra kerUlö
irodateruleteket az Oresedési ráta további csOkkenésére számItunk minden részpiacon, mellyel Ojból egyszámjegy
Ore
csOkkenhet a budapesti uresedési ráta.
SzámItásaink szerint elsOsorban a kozepes és a nagy bérlök esetén a piac egyre neutrãlisabbá vãlik majd
koszOnhetOen
a minosegi, egybeftiggo terOletek csokkenö vilasztékinak. A tendencia mar most is láthatO a tulajdonosok
ãltal adott
kedvezmények mértékének apadásãban. Ezek a folyamatok erOsItik azt a véleményunket, hogy nem csak
az effektiv
bérleti dijak, de a kinälati bér]eti dIjak emelkedni fognak 2016 és 2018 kOzötti idöszakban.
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Elörejelzés 2017-re vonatkozöan
Várakozisaink szerint 2017-ben is eros évet fog zãrni a piac a bérbeadãst illetOen és ezáltal a bérleti
dijak is tovãbb
novekednek 2018-1g. Jelenleg számos uj spekulativ fejlesztës folyik, de a tOlnyomo tobbsege
csak 2018-ban kerul
ãtadásra. A késO kInã]at és az erOs kereslet kovetkeztében, a teijes bérbeadási volumen
201 $-ig várhatóan
tOlszarnyalja majd az átadãsokat. Figyelembe véve az év során átadásra kerUlö irodateruleteket,
az uresedési rãta
további csOkkenésére szãmitunk minden részpiacon, mellyel egyszámjegyfl marad a budapesti
kihasználtsag a
küvetkezö mãsfél évben.
A képzett munkaerO hiánya miatt es az eros kereslet eredményeképpen az épItOiparban az ãrak 40%-al
nOvekednek
majd, amely vãrhatOan magasabb bérleti dIjakban fog megmutatkozni, valamint az inflãciO elérheti
a 2-3%-ot.
A tendencia mar most is lãthatO a tulajdonosok által adott kedvezmények mértékének apadisában.
Ezek a folyamatok
erOsItik azt a véleményunket, hogy nem csak az effektiv bérleti dIjak, de a kinálati bérleti dijak is
emelkedni fognak
2017-ben.
Ipari in%atlanpiac
OsszefoglalO 2016-re vonatkozOan
A Budapest kOrnyéki ingatlanok esetében piaci élénkulés ès nOvekvO kereslet volt megfigyelheto
mind az ipari, mind
a logisztikai terflletek iránt az elmOlt évben. Az alacsony üresedésnek és az állandO keresletnek
koszonhetOen a
fejlesztök spekulatIv projektek elindItãsit fontolgatjak.
A teljes budapesti modem ipari ingatlan allomany 2016 során összesen Ot épulettel (76 000 m2) gyarapodott,
igy 1,9
mililO m2 ipari ingattan all a bérlOk rendelkezésére a fövãrosban és közvetten kornyékén. A
teijes nettO felszivãs 97
000 m2-t tett ki, ami 25%-al alacsonyabb, mint az elözO év végi adatok. Az év során osszesen 303 000
m2-re kOtOttek
szerzOdést mely 15%-al alacsonyabb, mint a tavaly év vegi adatok, melynek 73%-at az OjrakOtések
tették ki mintegy
221,000 m2-rel, mely mar a negyedik eve a tranzakciök tobbséget teszi ki.
2016-ban 24 darab 5 000 m2-t meghalado tranzakciát regisztrãltunk, Osszesen 299 000 m2 teruletre
vonatkozOan.
Tizenhárom ugylet is meghaladta a 10 000 m2-es méretet.
Teijes
méret
1m21

Ingatlan neve

Prologis Park Budapest Budaors
Inpark Páty
BILK
Prologis Park Budapest Harbor Park
ProLogis Park Budapest-Gyal
MO-Central Business Park
Utlö Airport Logistics Center
Forrás: BRE, Colliers kutatás
-

27 823
23 397
21 800
20 863
19 584
18 964
17 000

SzerzOdés tIpusa

MegOjftas
Elöbérelt
Megüjitas
MegOjItas
MegijItas
MegOjftas
MegOjItás

Az uresedési ráta az elmOlt év vege Ota 2,5 szãzalékponttal csOkkent kOzelItve Igy a 8,1%-os
ërtéket, mely a
legalacsonyabb érték a krizis Ota. Logisztikai parkokban (big box) az Qresedési ráta 7,5% mIg
a vãrosi logisztikaban
13,1%. 2016 végen 156 000 m2 volt kinalatban a piacon potenciilis bérlOknek, barS 000 m2-nél
nagyobb egybef’uggO
terUletek etérhetosege ritka a létezO togisztikai parkokban.
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Az elözö ëvben tapasztalt bérleti dijak enyhén emelkedtek: a big box kInãlati bérleti dijai 3,2-3,8 €/m2/hO közöft,
mig
a városi logisztikai épuleteké 4,3-4,8 €/m2/hö kozé emelkedtek. A nettö effektiv bérleti dijak tovibbra is atlagosan
510 %-kal alacsonyabbak, mint a kinãlati bérleti dijak.
Elärejelzés 2017-re vonatkozóan
A befektetési piac várhatáan tovãbb bövul 2017-ben, közeledik a vilság elötti 2 milliárd eurós rekord
évhez. A
legfontosabb piaci alapok továbbra is erösek es tãmogatjãk az ingatlanpiac aktivitãsãt, mind
az alacsony
kamatlábaknak koszonhetöen, valamint koszonhetöen a bankok nagyobb nyitottsaginak és kedvezöbb feltéteteiknek
az ingatlan finanszIrozãs iránt. A hozamcsokkenés várhatOan minden szegmensben folytatOdik, de legintenzIveb
ben
az irodapiacon lesz érzékelhetö.
Az irodai valamint az ipari szektorban a kihasználtság mar hosszabb ideje emelkedik, de tekintettel arra, hogy
az
épules alatt állO spekulatIv fejlesztések növekednek, több eladási Oziet virhatö a kovetkezö idäszakban.
Ez mind a
hozamokra, valamint a kihasznaltsagi mutatókra is hatással Iesz.
A kereslet az ipari es logisztikai ingatlanok iránt föleg az autóipar, elektronika és elosztási agazatban fog mutatkozni
2017-ben is. A Colliers elvárásai szerint az Oresedési ráta tovãbb csokken 2017 elsö félëv végéig, melynek
eredményeképp további spekulatIv fejlesztések kezdeményezése várható. A spekulatIv épflletek ãtlagos mérete
10 000
20 000 m2 tartominyban marad.

-

Az alacsony rendelkezésre állö kInãlat és a novekvö kereslet a logisztikai és végfelhasznãlöi I ipari ingatlanok irént,
virhatöan tovabbi BTS projektek inditãsit fogja tamogatni 2017 sorãn.
Budapesten, az egësz deli MO régiO ës a fö autopãlyák (Ml, M3, M5) kornyeke továbbra is a Jegkeresettebb.
A
Colliers meg mindig folyamatos érdeklödést tapasztal a vidéki jO minöségU ipari ingatlanok iránt (akãr bérelni
vagy
vásárolni), valamint a zoldmezös fejlesztési telkek terén. Györ es kozvetlen szomszedsaga, Tatabánya, Komirom
Esztergom megye, Miskoic es kornyéke meg mindig a legkedveltebb helyek.
Ev végéig ot fejlesztés (76 000 m2) kerUlt átadãsra, ami a piaci kinãlatot gyarapItja. Azonban mivel
a kereslet
meghaladja a kInãlatot, valamint a rendelkezésre áIlO ingatlanok hiánya miafl, a kihasználtsig csökkenése
nem
várhatO, és a bérleti dijak tovébbi növekedése is elképzelhetö.
Kiskereskedelmi piac
2016 osszefoglalO
2016-ban a kiskereskedelemi forgalom volurnene 4.6%-kal haladta meg a tavalyit, pedig a meg év
elején élô
vasárnapi boltzár miatt a kiskereskedök egy Ujabb nehéz évre számftoftak. Az elelmiszer- és élelmiszer
jelleg(i
vegyes kiskereskedelemben 2,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 6,8, az uzemanyag-kiskereskedelemben
5,1%-
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kal nöft az ërtékesItés volumene. igy ez mir a harmadik egymást kovetö ev, amikor a novekedés meghaladja
az 4%ot. A kereslet föként a bevisãrlO utcãkon növekedett, azonban a bevásárlókozpontokban is jelentös növekedést
regisztraltak. A legfrissebb e)emzés szerint ezzel a magyar novekedés dobogos az euröpai rangsorban: a kontinens
21
vizsgãlt országa közul a kiskereskedelem forgalmának legnagyobb növekedésët 2016 utolsó negyedëvëbe
n
Torokorszagban mérték 8,8 százalékkal, ezt Lengyelorszãg koveti 4,7 százalékkal, és Magyarorszãg 4,5 százalékkal.
Az elsö három negyedéves idöszakban negativ tartományban mozgö mennyiségi eladás csökkenése az
utolsO
negyedévben megallt és enyhe, 0,4 szizalékos emelkedést ert el Magyarorszigon. Az eurOpai átlag 0,8 százalékos
növekedést mutat. Magyarorszagon az élelmiszerek, hiztartási vegyi iruk és kozmetikumok piacãn átlagosan
4,1
százalékos volt az irszInvonal-novekedés hatása negyedéves osszevetésben, Európãban átlagosan 0,9 százalékkal
emelkedtek az ãtlagos egysegárak.
A magyar élelmiszerpiac osszessegeben értékben 4,3 százalékkal novekedett, mIg a vegyl ãruk piaca 5,2 szãzalékkal.
A 2013-2015 közotti években Nyugat-Dunántülon történt a legnagyobb novekedés, bizonyára az oftani, elsösorban
az
ipari beruházások révén izmosodO vãsárlOerö nyomán. 2016-ban azonban növekedésben Budapest itvette
a vezetést
az egyes fOldrajzi tërsegekre 11 százalék feletti növekedési Otemével, mivel az országos 4,5 szãzalékos átlag
bö két és
félszerese az ország többi terségevel szemben. A fövárost is magában foglalo Kozép-Magyarország mellett
egyedUl a
mar emlItett Nyugat-Dunánffil kiskereskedelme bôvult az átlagosnãl nagyobb Otemben, a tobbi terséghez
képest.
Eszak-Magyarorszagon 2016-ban mindössze 2,7 szizalékkal nött a kiskereskedelmi forgalom.
A kormény intézkedései is hozzãjárultak a növekedés eléréséhez; ügymint a csOkkentett jövedelemadö, valamint
a
jelzãloghitelek átalakitása, amely tobb elkolthetö jövedelmet hagyott a háztartisoknál, amit a fogyasztãs növelésére
tudtak forditani. Ezen felul a tartósan alacsony Uzemanyagárak, az alacsony inflãciO is osztonzöleg
hatott a
fogyasztásra. Tovãbbá, az egyes igazatokban jelentkezö szakember hiãny miatt gyorsabb UtemO bérnovekedé
s is
jelentkezett, ami tovább növelheti a fogyasztást. A gazdasagi tényezökon kivul, bizonyos egyedi intézkedések
is
segItették a kiskereskedelem bövUlësét; ügymint az online pënztãrgep bevezetése, amin keresztul jobban
átláthatOvá
vãlt az egész szektor, valamint az adOfizetést isjobban nyomon Iehetett kovetni.

Uj Kinálat
2016-ban mindössze egy j projekt átadásra került sor, a magyar fejlesztö Horizon által befejezeft Váci
1, amely egy
vegyes kiskereskedelmi és iroda fejlesztés. A projekt 6 200 m2-es kiskereskedelmi terUlettel rendelkezik,
amit a
nemzetközi H&M divathérlö veil bérbe. Kovetkezö két évben nem vãrhatO üj bevásãrlökozpont átadãsa az orszägban.
A legkozelebbi átadãs 2019-re tervezeft, amikor a futureal ãltal fejlesztett Etele Plázája megnyitãsa vãrhatO.
Echo
tnvestment bejelentefte, bogy a 36 000 m2-es Mundo BevãsárlOközpont fejlesztését nem indItják el, mivel törölték
az
M4-es Metro bövItését, valamint a gyors villamos projektet is.
Részben a turizmus eros nOvekedésének a budapesti belvãrosãban jelentOs nOvekedés várhatO
az utcai
kiskereskedelem terUletén. A kOlvárosban fOként Soroksãri Ot mentén lesz mozgás, közel 5 év után IKEA bejelentette,
hogy egy Oj 34 000 m2-es iruházat nyit a 22. kerUletben, valamint Immochan szintén egy 8 000 m2-es bOvOlést
tervez.
2019-re az Auchan egy 14 000 m2-es Oj fejlesztés itadását tervezi Solymiron.
Jelenleg nincs informáciOnk jelentOs kiskereskedelmi koncepciOk megvalosulásãrOl a kOvetkezO két
évben vidéken
sem, annak ellenére, hogy ImmoFinanz aktIvan keres bOvOlési IehetOsëgeket a StopShop hálOzatãnak. Tapasztalatai
nk
alapjän, a másodlagos városok bérleti dijai meg nem eleg magasak ahhoz, hogy megfelelO megtérulest
a biztositsanak
a fejlesztOknek ahhoz, bogy belevagjanak egy Oj projektbe.
Tra nza kciOk
A kiskereskedelmi piacon a befektetési tranzakciOk tekintetében is élénkUlés volt figyelhetO meg an utObbi években.
A nagy bevásárlökozpontok kOzül két esetet lehet kiemelni, az egyik az Allee bevãsárlOkozpont eladãsa 2014-ben,
tovãbbã a Wing és Morgan Stanley által 2016-ban megszerzett Mom Park és a Mamut bevásãrlókOzpont melyet
a
Lonestar veil meg. Emellett mind az Indotek csoport mind a DiOfa ingatlanalap tObb régi ëpitésO plázãt vásárolt
meg
az ország tObb pontján. KiemelkedO tranzakciönak nevezhetO a Váci I üzletház20l6 ev végi eladása, mety
a piacon
rég nem Iátoft alacsony hozamszinten tOrtént meg.
A fent emlItett tranzakciOkon kIvfll tObb élelmiszerUzlet adás-vétel is tOrtént az elmUlt években (TESCO,
SPAR
szupermarketek és diszkont Uzietek).
Forgalom
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A kiskereskedelmi forgalom volumene 4,5 szãzalékkal nött 2016-ban az elözö évi 5,8 százalëk után, a naptirhatãstöl
megtisztItott adat 4,6 szãzalékos növekedëst mutat. 2016-ban az országos kiskereskedelmi forgalom 47 szãzaléka az
élelmiszer- ës élelmiszerjellegfl vegyes Uzletekben, 40 százalëka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben, 13 százaléka
pedig az uzemanyagtoltö állomások uzemanyag-forgalmãban realizãlödott. Magyarorszagon az online kereskedelem
bövult a legjobban, de jelentös utemben nött a ruházati cikkek értékesItése, es az átlag felett bövfllt a tartOs cikkek,
háztartãsi cikkek, valamint a számItistechnikai eszközok forgalma is.

Kiskereskedehi’i üzetek forgairna
1Gs

1,04
132

2012

2013

—E:en, &er Li: etek forgm

2D1

2015

2015

—Nern Cemszer j&eg0 term ékek fcrm

Forrás: Ksh.hu
A táblázat a kiskereskedelmi uzletek forgalmát ábrázolja, az elözö év átlagforgalmãhoz hasonlitva az egyes évek
adatait.
Elörejelzés

Colliers optimista a piaci kilátásokat iltetöen, mivel az eurOpai itlaghoz képest kétszer nagyobb mêrtékben nött a
kiskereskedelmi forgalom az utöbbi hãrom év sorin. A növekedés mogott reãlbërek emelkedése, az alacsony infláciö
és a kormãnyzati intézkedësek vannak. Elörejelzéseink szerint a kiskereskedelem novekedëse kitart jovöre is a
minimal bér növekedésének valamint az adOcsökkentésnek köszonhetöen és meg infliciO esetén is 3-4% közötti
forgalom növekedésre szãmithatunk.
Mivel jelenleg nincs ñj projekt fejlesztés alaft, viszont a bérlöi kereslet folyamatosan novekszik, misodosztilyC
lokiciOk nagyobb érdeklödësre szimIthatnak, valamint a kiemelt bevisirlO utcik bérleti dIjai is virhatóan tovibb
emelkednek. A modem kiskereskedelmi ingatlan illomãny vidéken továbbra is korlitozott és nincs terv üj
fejlesztésekröl. Azoknak a virosoknak van esélye bevisirlOkozpontot vagy egyëb kereskedelmi parkot létesiteni,
amelyek nemzetközi bérlöket és befektetöket képesek bevonzani. Ugyanakkor keyes az esélye, hogy 20 000 m
méretet meghalado üj kiskereskedelmi egységek kerUljenek fejlesztésre vidéki virosokban.
Az Alap kezelése soran hozott befektetési döntCsek
Az Erste Ingatlan Alap portfolioja a 2016-os év elején egy uj irodahizzal bôvult. Az üj ingatlan a budai irodapiacon
tatilhatO, a 18.000 nm teruletfl Office Garden II. irodahiz. Ezt követöen, par hOnappal késöbb a Promenade Gardens
lrodahiz fejlesztésének telkét visirolta meg az Alap. A 25.000 nm terOletfl irodahiz virhatOan 2018. kozepére készQl
el. A meglevo portfoliöbOl az év sorin hirom ingatlan került értékesItésre, egy vidéki irodahiz és két kereskedelmi
ingatlan, egyik Budapesten, a misik vidéken.
Az Alapkezelo továbbra is keresi a megfelelo befektetéseket, a fOkusziban budapesti ,,A” kategOriis irodahizak,
valamint kereskedelmi ingatlanok ilinak. Az ingatlankeresés mellett az Alapkezelo ezenttil is nagy hangsñlyt fektet a
meglevo portfolio kezelésére, a bérleti szerzOdések hosszabbItisira, az ingatlanok szukseg szerinti felUjitisira.
Az Erste Ingatlan Alap egyéb pénzeszközeinek esetében elsod!eges cél a megfelelo likviditás biztositisa a IehetO
legjobb hozam elérése mellett, ezért az Alap ingatlanba meg be nem fektetett vagyonit az I évnél rovidebb itlagos
hitralévö futamidövel rendelkezö bankbetétekbe (HUF vagy fedezeft deviza), even belüli lejiratO illampapIrokba
vagy illamilag garantilt értékpapIrokba, vagy mis az Erste AlapkezelO Zrt. iltal kezelt Alapokba (p1. Erste Euro
Penzpiaci Alapba és Erste Dollir Pénzpiaci Alapba) helyezi ki.
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Az Erste Asset Management GmbH az ERSTE Group Bank AG 100%-os közvetett tulajdonãban álIó társasága, mely
stratégiai irányItãsi feladatai melleft biztositja az alap-, es vagyonkezelesi uzletag infrastruktüráját.
A Társaságnál sem az irãnyItási struktOrában sem a tevekenysëgi körében jelentös változás nem kovetkezett be az idei
ev során. A Társaság 2014. jCilius 21-en a Kbfiv. 203.-ának (1) bekezdése alapjãn nyilatkozatott tett, hogy a
Befektetësi Alapkezelö a Kbftv. rendelkezéseinek minden tekintetben megfelel.
2016. mãrcius 7-ével a Társaság kizirOlagos tulajdonosãnak (EAM) székhelye A-I 100 Vienna, Belvedere 1.
Ausztriãra változott. 2016. jünius 13-an a Társasag tulajdonosa (EAM) és a RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft
m.b.H. (RJNGTURM) ügy hatãroztak, hogy a Ringturm Alapkezelöt beolvasztjik az EAM-be. A Ringturmnak
tulajdonosa volt az EAM (95%) és VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) Wiener Versicherung Csoport (5%)
2009. január 1-je Ota. A beolvadãs kovetkeztëben a VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) 1.16%-os részesedést
szerzeft az EAM-ben.
A fövirosi Torvenyszek Cegbirösága a cg. 01-10-044157/168. szãmü vëgzesevel 2012.04.12-töl hatalyosan a
cegjegyzekbe bejegyezte az alábbi vãltozásokat:
A Tãrsaság angol nyelvü elnevezése Erste Asset Management Limited.
A Társasãg német nyelvü elnevezése törlésre kerUlt.
A Társaság szekhelye: 113$ Budapest, NépfllrdO u. 24-26. 9. em.
-

-

Weblapja: www.erstealapkezelo.hu
Tarsasag tulajdonosai és szavazati aranyuk 2016. december 31 -en:
Erste Asset Management GmbH
A-lOb Vienna, am Belvedere 1.
Austria
Tulajdonosi arány: 100%
Szavazati arãny: 100 %
A 2016-os évben az Alapkezelo palettijãban a tökevédelmet nyijtO penzpiaci és rövid kotvény alapok befektetësi
politikája az év folyamén megváltozott es a tökevédett megnevezés kikerült az alapok nevéböl. Az Erste Alpok
Ingatlan
Alapok Alapja befektetési alap esetén, mind az alap befektetési politikaja, mind elnevezése megvãltozott 2016.
december 27-ével. Az j megnevezés Erste Dueft Alapok Alapja left.
Az ëv során az Alapkezelö egy alapját szüntette meg, ez az Erste Tökevédett Alapok Alapja volt, aminek megszOnési
dãtuma 2016. jCinius 3-ára esett. Az év sorén az Alapkezelö két ij befektetési alapot inditott 2016 augusztusában az
Erste NyIkvégü Dollér Ingatlan Befektetësi Alapok Alapjat ës az Erste NyIltvégü Hazai Dollér Kotvény Befektetési
Alapot.
A 2016-os esztendOben az Alapkezelo kisebb mOdositãsokkal, de megtartofta a megelozö évben kialakItott befektetési
alapjainak palettãját. Az Alapkezelö befektetësi alapokban kezelt állománya az elsô ket hónapos csökkenëst kovetäen
kOzel folyamatosan emelkedeft, mIg az ëv végi 931 milliárdos állomãnyt el nem érte. Ezzel eves szinten 4.1 8%-kal
nOtt az Alapkezelö befektetési alapokban kezelt állomãnya.
A befektetësi alapok piacéra vegyes hatéssal volt a tavalyi évben az ertekpapfr piacok hektikus teljesitrnénye.
MeghatározO volt az eszköz- és befektetési alap tIpusok közöfti átrendezödések. Jelentös kiãramlás volt tapasztalhatO
a likviditisi és pénzpiaci alapokból, mig számoftevöen az ingatlanalapok tudtak csak nöni az év sorãn. A teijes év
folyaman a befektetési alapokba 149 milliãrd tokekiaramlas volt tapasztalható, ami forduló ëvet jelent a korãbbi ëvek
neftO tökebeáramlisihoz képest.
Az Erste Alapkezelo 4.2%-os befektetési alap állománynovekedésevel év végére 16.76%-os piaci részesedést ért el a
nyilvános befektetési alapok piacin. Ez az egy ëvvel megelôzö adathoz képest 0.6$ szãzalékpontos emelkedést
eredményezeft, amivel a harmadik legnagyobb alapkezelöböl a mãsodik legnagyobb alapkezelövé tudott elorelepni a
magyar alapkezelöi piacon.
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