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Független könyvvizsgálói jelentés

A Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. részvényesének

A konszolidált pénzUgyi kimutatások könyvvizsgalataról készült jelerités

Vélemény

Elvegeztuk a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. és eányvállalatai (továbbiakban ,,a Csoport) 2019. évi

konszolidált pénzügyi kimutatásainak a kOnyvvizsgalatát, amely konszolidált pénzOgyi kimutatások a 2019.

december 31-i fordulónapra elkészItett konszolidált penzUgyihelyzet-kimutatásból — melyben az eszközOk

összesen értéke 1 .531 .561 M Ft —, az ezen idOponttal végzödö évre vonatkozó konszolidált

eredménykimutatásbOl — melyben az idöszak eredménye 11.571 M Ft nyereség —, az ezen idOponttal

végzOdö évre vonatkozó konszolidált átfogó jövedelemkimutatásbOl, konszolidált sajáttökeváltozás

kimutatásbOl és konszolidált cash flow-kimutatásból, valamint a jelentös számviteli politikák osszefoglalását

és egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegeszItö megjegyzésekbol állnak.

VáleményUnk szerint a mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások megbIzhatá és valós képet adnak a
Csoport 2019. december 31-en fennálló konszolidált pénzugyi helyzetéröl, valamint az ezen idöponttal

végzodö évre vonatkozó konszolidált penzugyi teljesItményérol és konszolidált cash-flow-irOl az Európai

UniO által befogadott Nemzetközi Penzugyi Beszámolási Standardokkal ässzhangban (továbbiakban: EU

IFRS-ek), valamint azokat minden lényeges szempontbOl a Magyarországon hatályos, a számvitelrOl szoló

2000. évi C. tOrvénynek (továbbiakban ,,számviteli torvény”) az EU IFRS-ek szerint összevont (konszolidált)

eves beszámolót készItO gazdálkodókra vonatkozO elöIrásaival összhangban készItették el.

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — törvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban hajtottuk végre. Ezen

standardok értelmében fennálló felelössegeink bOvebb leIrását jelentésUnk ,,A konyvvizsgálónak a
konszolidált pénzugyi kimutatások konyvvizsgálatáért valO felelösségei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek

vagyunk a Csoporttól a konszolidált pénzugyi kimutatások általunk végzett konyvvizsgalata szempontjából a

vonatkozó, Magyarorszagon hatályos jogszabalyokban és a Magyar KOnyvvizsgálái Kamara ,,A

konyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairOl és a fegyelmi eljárásrOl szólO szabályzatá”-ban,

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete ãltal

kiadott ,,Konyvvizsgálok Etikai KOdexe’-ben (az IESBA KOdex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettUnk egyeb

etikai felelosségeinknek ezekkel a követelményekkel osszhangban. Meggyozodesunk, hogy az általunk

megszerzett konyvvizsgálati bizonylték elegendO es megfelelö ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

FigyelemfelhIvás

FelhIvjuk a figyelmet a kiegészItö megjegyzések 6.9 pontjára, amely bemutatja a Csoport elsodleges

értékelését a KoronavIrus (Covid-1 9) jarvány hatásáról. VéleményUnk ezen kérdés vonatkozásában nincs

minOsItve.
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Ku/csfontossági1 kanyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságü konyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megItelesunk szerint a
Iegjelentosebbek voltak a targyidoszaki konszolidált pénzUgyi kimutatások általunk végzett kOnyvvizsgalata

során. Ezeket a kérdéseket a konszolidált pénzUgyi kimutatások egesze általunk végzett konyvvizsgalatanak

osszefuggeseben és az arra vonatkozó véleményUnk kialakitása során vizsgáltuk, és ezekröl a kérdésekröl

nem bocsátunk ki külön véleményt.

Ugyfelekkel szembeni követelések értékelése (933.911 millió Ft)

Lásd a konszolidált pénzugyi kimutatásokhoz fUzött 3.1. és 4.5. megjegyzeseket.

A kulcsfontosságü känyvvizsgálati kérdés

Az ugyfelekkel szembeni követelések értékvesztése
kulcsfontosságü konyvvizsgalati kérdésnek minösül
az ugyfelekkel szembeni követelések jelentosége
miatt. Az Ugyfelekkel szembeni követelések
(933.911 millió Ft) a mérlegfoosszeg 61 %-át teszik
ki, az ugyfelekkel szembeni követelések
értékvesztése 48.585 millió Ft 2019. december 31-
ére vonatkozáan. Megfelelo értékvesztés-képzés
nélkül az ugyfelekkel szembeni követelések konyv
szerinti értéke alulértékelt, vagy felUlértékelt lehet.

Az Ugyfelekkel szembeni egyedileg jelentös
kovetelések értékvesztés kalkulációja a fedezeti
értékek és a jövöbeni pénzforgalmak becslése
tekintetében szakértöi becslést igenyel, es jelentös
feltételezéseket tartalmaz.

A csoportosan megállapItott értékvesztést ECL
(Expected Credit Loss — VárhatO hitelezési
veszteseg) modellek alkalmazásával kalkulálja a
Csoport. Az ECL modellek osszetettsége és az
azokban alkalmazott jelentOs feltételezések miatt a
csoportos értékvesztés számitásában is jelentös
becslési bizonytalanság all fenn.

Az IFRS 9-hez kapcsolOdO közzétételek nagy
valószmnüseggel a befektetOkljogalkotOk
figyelmenek a kozéppontjában állnak.

Hogyan kezeltük a kérdést konyvvizsgálatunk
során

Konyvvizsgálati eljárásaink az alábbiakat
foglalták magukba:

Megértettuk a vezetOség döntéseit és a
folyamatba épitett kontrollokat, amelyek a
hitelekhez kapcsolódO értékvesztések teljesseget
és pontossagát biztosItják.

Teszteltük az értékvesztési és biztosItéki
szâmItások feletti kulcsfontossagü kontrollokat,
valamint elemeztük a havi Provision és Portfolio
Quality Review meetingen elhangzottakat.
Ellenöriztük IT szakértOink bevonásával, hogy a
rendszer megfeleloen kalkulálja a késedelmes
napokat.

Vizsgáltuk a becslések során felhasznált
adatoklinformációk megfeleloségét.

Hitelvizsgálatot hajtottunk végre az egyedileg
jelentös ugyfélhitelek mintáján, mely sorãn olyan
letedettséggel dolgoztunk, amely alapján a
fennmaradó állomanyban nem várunk jelentOs
hibát. H itelvizsgálatunk magában foglalta az
ugyfélreferensekkel tOrténö interjü lefolytatását,
az ugyfel- és biztosItéki monitoring tevékenység
ellenörzését, a Bank által alkalmazott
feltételezések merlegeléset, a hitelkockázat
kezelök által készItett értékvesztésbecslések
vizsgálatat, valamint a kulcsfontossagU
számItások üjbóli elvégzését. A feltevéseket
szakmai megItélésUnk és ágazati ismereteink
alapján vizsgáltuk. A biztosItéki értékeket a Bank
által elfogadott értékelök által végzett értékelések
és az általunk elvégzett felulvizsgálatok alapján
ItéltUk meg.

PénzUgyi Kockázatkezelési szakértöink
bevonásával értékeltUk az értékvesztési
modelleket és becslési paramétereket. IT
szakértöink bevonásával teszteltü k a
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tartalékképzéshez kapcsolódó alkalmazott
rendszerekbe épItett kontrollokat, valamint az
általános IT kornyezetet.

MegItéltuk az IFRS 9 áital elöIrt közzétételek
teljessegét és pontosságát.

Egyeb információk

Az egyéb informãciOk a Csoport 2019. évi Osszevont (konszolidált) üzleti jelentéséböl állnak. A vezetés
felelös az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a számviteli torvény, illetve egyéb más jogszabaly
vonatkozó elOIrásaival összhangban tOrténö elkészItéséért.
A jelentésünk VéIemény” szakaszában a konszolidált pénzügyi kimutatásokra adott véleményünk nem
vonatkozik az összevont (konszolidált) üzleti jelentésre.

A konszolidált pénzUgyi kimutatások általunk végzett konyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelOssegunk az
összevont (konszolidált) üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak merlegelese, hogy az összevont
(konszolidált) Uzleti jelentés Iényegesen ellentmond-e a konszolidált pénzugyi kimutatásoknak, vagy a
kOnyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyebkent Ugy tünik-e, hogy az Iényeges hibás állItást
tartalmaz.

A számviteli tOrvény alapján a mi felelossegunk továbbá annak a megItélése, hogy az összevont
(konszolidált) üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó elöIrásaival
Osszhangban készült-e és errol, valamint az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és a konszolidált
pénzugyi kimutatãsok Osszhangjãról vélemény nyilván Itása.

Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel kapcsolatban a számviteli tOrvény alapján a mi felelOssegUnk
továbbá annak az ellenOrzése is, hogy az Osszevont (konszolidált) üzleti jelentés a számviteli torvény 95./C.

§ és a 134. § (5) bekezdésben meghatarozott informáciOkat rendelkezésre bocsátja-e.

Véleményünk szerint a Csoport 2019. évi Osszevont (konszolidált) Uzleti jelentése minden lényeges
szempontbál osszhangban van a Csoport 2019. évi konszolidált pénzugyi kimutatásaival és a számviteli
tOrvény vonatkozó elOIrásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem Ir elö további kovetelményeket az összevont
(konszolidált) üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Nyilatkozunk, hogy az Osszevont (konszolidált) Uzieti jelentés rendelkezésre bocsátja a számviteli torvény
95./C. § és a 134. (5) bekezdésben meghatarozott információkat.

A fentieken tül a CsoportrOl és annak kOrnyezetérol megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk
arrOl, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényeges hibás állItás az Osszevont (konszolidált) üzleti
jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgO hibás állItás milyen jellegO. Ebben a tekintetben nincs jelenteni
valónk.

A vezetés és az irányItással megbfzott személyek felelOssegel a konszolidált pénzugyi kimutatásokért

A vezetés felelOs a konszolidált pénzUgyi kimutatásoknak az EU IFRS-ekkel osszhangban történO
elkészItéséért és valós bemutatásáért, továbbã a számviteli tOrvénynek az EU IFRS-ek szerint Osszevont
(konszolidált) eves beszámolOt készItO gazdálkodOkra vonatkozO elOIrásaival osszhangban történO
elkészItéséért, valamint az olyan belsO kontrollért, amelyet a vezetés szukségesnek tart ahhoz, hogy
lehetOvé váljon az akár csalásbOl, akár hibábOl eredO lényeges hibás állItástOl mentes konszolidált pénzügyi
kimutatások elkészItése.

A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészItése során a vezetés felelOs a Csoport vállalkozás folytatására
való képességének felméréséért, a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelO kOzzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek szándékában all megszuntetni a Csoportot
vagy beszüntetni az üzletszerU tevékenységet, vagy amikor nem all elOtte ezen kIvUl más reális lehetOség —

a vállalkozãs folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazásáért.
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Az irányItással megbIzott személyek felelOsek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának felugyeleteert.

A konyvvizsgálónak a konszolidált pénzügyi kimutatások kanyvvizsgalataert való felelOsségel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy a konszoHdált pénzügyi kimutatások egésze nem tartalmaz
akár csalásból, akár hibából eredO Ienyeges hibás állItást, valamint a véleményünket tartalmazO
konyvvizsgálói jelentést bocsátani ki. A keIIO bizonyosság magas fokü bizonyosság, de nem garancia arra,
hogy a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozó — Magyarorszagon
hatályos — tOrvényekkel és egyeb jogszabályokkal asszhangban elvegzett konyvvizsgalat mindig feltárja a
Iétezö Iényeges hibás állItást. A hibás állItások eredhetnek csalásból vagy hibábOl, és Ienyegesnek
minösülnek, ha onmagukban vagy egyuttesen ésszerQ várakozások alapján befolyásolhatják a telhasználók
adott konszolidált pénzUgyi kimutatások alapján meghozott gazdaság i dOntéseit.

A Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgáiatra vonatkozó — Magyarorszagon
hatályos — torvényekkel és egyeb jogszabalyokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgálat részeként szakmai
megItélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emeflett:

• AzonosItjuk és felbecsUljuk a konszolidált pénzugyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredö
Iényeges hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagáló konyvvizsgálati eljárásokat
atakItunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményünk megalapozásához elegendO és megfelelo
konyvvizsgálati bizonyltékot szerzünk. A csalásból eredO Ienyeges hibás állItás fel nem tárásának kockázata
nagyobb, mint a hibábOl eredöé, mivel a csalás magãban foglaihat Osszejátszást, hamisItást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felUlIrását.

• Megismerjuk a konyvvizsgaiat szempontjából releváns belsö kontrolit annak érdekében, hogy olyan
kOnyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott korülmények között megfeleloek, de nem
azért, hogy a Csoport belsö kontrolljának hatékonysagara vonatkozóan véleményt nyilvánitsunk.

• Ertékeljuk a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megfelelOségét és a vezetés által készitett
számviteli becslések és kapcsolódó kozzétételek ésszerUségét.

• Következtetést vonunk Ie arról, helyénvaló-e a vezetés részéröl a vállalkozás folytatásának elvén alapuló
számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett konyvvizsgalati bizonylték alapjãn arrOl, fennáll-e Iényeges
bizonytalansag olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, ametyek jelentös kétséget vethetnek fel
a Csoport vátlalkozás folytatására vaIó kepességével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk
le, hogy Iényeges bizonytalanság all fenn, konyvvizsgalOi jelentésünkben fel kell hIvnunk a figyelmet a
konszolidált pénzugyi kimutatásokban lévö kapcsolódO közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen
kOzzétételek nem megfelelöek, minOsItenUnk kell véleményunket. Következtetéseink a konyvvizsgáloi
jelentésünk datumaig megszerzett konyvvizsgalati bizonyltékon alapulnak. JOvöbeli események vagy
feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Ertékeljük a konszolidált pénzUgyi kimutatások, beleértve a közzétételeket is, átfogo prezentálását,
felépItését és tartalmát, valamint azt, hogy a konszolidált pénzUgyi kimutatások a valós bemutatást
megvalósItó módon mutatják-e be a mögOttes Ugyleteket és eseményeket.

• A konszolidált pénzUgyi kimutatásokra vonatkozó vélemény nyilvãnItásához etegendo és megfelelo
konyvvizsgálati bizonyltékot szerzUnk a Csoporton belüli gazdalkodO egységek vagy üzleti tevekenysegek
pénzugyi információiról. Felelösek vagyunk a csoportaudit irányItásáért, felugyeletéért és elvégzeseert.
Továbbra is kizarólagos felelosséggel tartozunk a konyvvizsgalói véleményunkért.

Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek fete - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgalat
tervezett hatókOrét és Utemezését, a konyvvizsgálat jelentös megállapItásait, beleértve a belsO kontroilnak a
kOnyvvizsgálatu nk során általunk azonos Itott jelentOs hiányosságait is.

Nyilatkozunk az iranyItással megbIzott személyeknek arról, hogy megfelelunk a fuggetlenségre vonatkozO
releváns etikai kovetelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket,
amelyekröl ésszerUen feltételezhetO, hogy befolyásolják a tUggetlenségunket, valamint adott esetben a
kapcsolódO biztosItékokat.

Az irányItással megbIzott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatarozzuk azokat a kérdéseket,
amelyek a tárgyidoszaki konszolidált pénzugyi kimutatások konyvvizsgálata során a Iegjelentösebb
kérdések, és ennélfogva a kulcsfontossagu konyvvizsgalati kérdések voltak. Konyvvizsgálói jelentésünkben

Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. - K30 - 2019.12.31.

4





ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivOve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános
kozzétételét, vagy ha - rendkivul ritka kOrulmények között - azt állapitjuk meg, hogy egy adott kérdést a
kOnyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszera várakozások alapján annak hátrányos
kOvetkezményei sülyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekü hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozOi kovetelményekröl

A Csoport 2019. évi konszolidált pénzUgyi kimutatásoknak kOnyvvizsgalatára 2019. május 30-an választott
meg a Csoport kozgyulese. A kOnyvvizsgálOi megbizásunk idötartama megszakItas nélkül összesen 23 év, a
1997. december 31 -ével végzOdO üzleti évtöl 2019. december 31-ével végzOdO üzleti évig tartO idöszakot
fedi le.

MegerOsItjuk, hogy

• konyvvizsgálói véleményunk Osszhangban van a Csoport Audit bizottsága részére készItett 2020. március
26-i keltezésü kiegesz Ito jelentéssel.

• nem nyüjtottunk a Csoport részére tiltott, nem kOnyvvizsgálati szolgaltatást, amely tiltott, nem
kOnyvvizsgálati szolgãitatások kOrét az 537/2014 EU rendelet 5.cikk (1) bekezdése, valamint a tagországi
derogáciO tekintetében a Magyarországon hatályos, a Magyar KOnyvvizsgálói Kamarárál, a konyvvizsgalái
tevekenységrOl, valamint a konyvvizsgálói kOzfelugyeletrOl szólO 2007. évi LXXV. törvény határozza meg.
Továbbá a kOnyvvizsgálat elvegzese során megOriztuk fuggetlensegunket a Csoporttól.

A jelen fuggetlen konyvvizsgálói jelentést eredményezo kOnyvvizsgalati megbIzasert felelOs partner a jelen
fuggetlen könyvvizsgalOi jeientés aláirója.

Budapest, 2020. március 26.

KPMG Hungária Kft.

.rtási zi: 000202

Henye István
Partner, Kamaral tag konyvvizsgáld
Nyilvántartási szám: 005674

Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. - K30 - 2019.12.31.
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KONSZOLIDALT PENZUGYI HELYZET KIMUTATAS (MERLEG)

adatck mFt-ban

Pénz es pénzeszkoz-egyenértékesek

Származékos pénzügyi eszkozök

ErtékpapIrok

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

Ogyfeleknek nyüjtott kölcsänök és követelések

Ingatlanok, gépek és berendezések

Immateriális javak

Tényleges nyeresegadó-kovetel és

Halasztott ado kovetelés

Egyéb eszközök

_________________________

ESZKZOK öSSZESEN

Szrmazékos pénzOgyi kotelezettségek 4.2

HitelintOzetekkel szembeni kotelezettségek 4.10

Ugyfelekkel szembeni kotelezettségek 4.11

COltartalékok 4.12 & 3.1

TOnyleges nyereségadO-kotelezettség 4.8

Halasztott adO kotelezettség 4.8

Egyéb kotelezettségek 4.13

_____________________________

Katelezettségek összesen

JegyzetttOke 4.14

Tartalékok 4.15

____________________________

Saját tOke

SAJATTOKE Es KOTELEZE1TSEGEK OSSZESEN

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

aiK’y

Elnok-Vezérigazgato

Megnevezés Megjegyzések 2019.12.31 218.12.31

4.1 192059 59023

4.2 3137 2613

4.3 337399 307483

4.4 8914 7201

4.5&3.1 933911 826408

4.7 24196 9610

4.7 15743 12929

4.8 323 865
4.8 84 246

4.9 15795 10357

1531561 1236735

9757 3405
212552 163388

1 121 149 892 073

2199 2245

403 -

69 1
20591 21571

1366720 1082683

19396 19396
145445 134656

164841 154052

1531561 1236735

Keresztyénn Deák Katalin

Pénzügyi Vezetó
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— Konszolidátt Pénzügyi Kimutatások

KONSZOLIDALT EREDMENYKIMUTATAS

adatok mEt-ban

Megjegyzés 2019. 2018.

Jutalék és dIjbevétel

Jutalék és dIjráfordItás

_________________________________

Nettó jutalék és dIjeredmény 5.2

Eredménnyel szemben valOsan értékelten kIvUli pénzügyi

- instrumentumok kivezetési nyeresege vagy vesztesége

Kereskedési céI pénzugyi instrumentumok

- nyeresége vagy vesztesége

Eredménnyel szemben valOs értéken értékelt (nem kereskedési célü)

- pénzOgyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesdge

Nettó árfolyam nyereség vagy veszteség

Egyeb m0kOdési bevétel

Egyéb m0kdddsi räford(tás

Személyi jeIIeg ráfordItások

Egyéb adminisztratIv koltsegek

ErtékcsOkkenés és amortizáció

Ertékvesztds és céltartalék vagy értékvesztés

- és céltartalék visszaIrása

_____________________________________

Adózás elötti eredmény

Nyeresegadó 5.10

_________________________________

ADÔZOTT
EREDMENY

__________________________

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

Dr. Le(fai Kojp.n \
EInok-Vezérigazgat-\

Kamatbevétel 44 796 37 868

- ebbäl nm effektiv kamatmódszerrel elszá molt lizing kamat 9 394 & 280

Kamatráforditás -- (1 842) (905)

Nettókamateredmény 5.1 42954 36963

Osztalékbevétel

5.3

5.4

5.5

5.6

5.6

5.7

5.7

5.8

5.9

45649 39943

(6688) (6057)

38961 33886

4302 1877

(1755) 50

(824) (354)

(851) 1491

4473 5497

(20335) (19031)

(28423) (26342)

(14572) (15694)

(8039) (5855)

(1625) 2470

14266 14958

(2695) (2419)

11571 12539

Keresztyénné Deák Katahn

Pénzügyi Vezetô

2



BUDAPEST BANK ZRT.
KONSZOLIDALT EVES PENZOGYI KIM UTATAS
2019. DECEMBER 31.
— Konszolidált Pénzügyi Kimutatások

KONSZOLIDALT ATFOGO JOVEDELEMKIMUTATAS

2019.

adatok mEt-ban

2018.

ADÔZO1T EREDMENY

Eredménybe átsorolható egyéb átfogó jövedelem

Egyéb atfogo jovedetemmel szemben valOsan értékelt

- értékpapIrok nettó valós értdk változása

Egyéb atfogo jovedelemmel szemben valósan értékelt

- értdkpapirok eredménybe átvezetett nettá osszeg

Nyereségbe vagy vesztesegbe átsoroiható

- tételekhez kapcsolOdO nyereségadó

EGYEB ATF0GO JOVEDELEM

TARGYEVI ATF0GO EREDMENY

11571 12539

EBBOL: - Kisebbsegi részesedéseknek tulajdonhtható -

- AnyaváIIaat tulajdonosainak tulajdonItható 14 040

Kelt: Budapest, 2020, március 26.

Jc
r. Lélfal Koppány

Elnok-Vezérigazg ó

KeresztyénnéDeák Katalin

Pénzugyi Vezetô

2713 (1415)

2883 (2061)

(170) 646

(244) 127
2469 (1288)

14040 11251

11251
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KONSZOLIDALT SAJAT TKE VALTOZAS KIMUTATAS

adatok riFt-ban

TARTALEKOK rdszletezdse

JEGYZETT Jogszabdlyi

TOKE Eredmenytartaldk kdtetezettségen alapuld

tartalékok

Egyenleg 2018. jariudr 1-en 193% 1 168 118 209 4028 123 409 142 801

Teljeo dtfogdjavede/ein

Addzotteredrndny

Egydb dtfogd)ovedeleni

Teijen dtfogo jbvedelem öoszesen

Toketulojdonosokkolfoiytotott SqyIetek

Rdszvdnykibocsdtds

Osztaldk

Tolajdonosokkal Iebonyolitott ugyletek

Tdketulajdonosokkal falytatott Ugyletek összenen

Egydb tronzokciók

Altaldnos tartaldk atsoroldsa eredmdnytartaldkbdl

Egydb tranzakciOk össoesen

Egyenleg 2018. december3l-dn

Egyenleg 2019. janudr 01-en

Te/jes dtfogd jövedelem

Addzott eredmdny

Egydb dtfogájdvedelern

TeI)es dtlogô jdvedelem összesen

TOketulojdoeosokkoifofrtotott ugyletek

Részvénykibocsdtds

Osutaldk

Tulajdonosokkal Iebonyolitott ugyletek

TdketuIajdonosokkaI folytatott dgyletek bsszesen

Egydb tranzakciOk

Altaidros tartalék dtsoroldsa eredmenytartalékbdl

Egyéb tranzakcidk osszenen

Egyenleg 2019. december 31-en

- 12539

)128yt

______

-

(1288) 12539

12539 12539

(1299) (1282)

11251 11251

A Banknak és Ieányvállalatainak nincsen ellenörzést nem biztosItó részesedésre jutá saját take részuk.

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

If a I Ko ppá n

EInok-Vezigaigai Pénzügyi Vezetô

Ertdkeldsi

tartaldk

TARTALEKOK SAJATTOKE

-
- )934) 934 - -

-
- (934) 934 - -

193% (120) 129814 4962 134656 154052

19396 (120) 129814 4962 134656 154052

-
- 11571 - 11571 11571

- 2459 - - 2489 2469

- 2469 11571 - 14040 14040

-
- 3251) - )3251) (3251)

-
- (3 251) - (3 251) (3 251)

-
- )1) 1609 - -

- - (1600) 1600 - -

19396 2349 136534 6562 145445 164841

Keresztyénné Deák Katalin
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Mdködési cash flaw

Adôzás elötti eredmény

Módositó tényezök

Ertlkcsókkenés )+), Amortizádá (‘-)
Ertékvesztés és céltartalék képzés, feloldás (+)
Nem realizdlt árfolysm nyereség, veszteség (÷1-)
Halasztntt ada

Ertékpapirok vales érték változlss (+1-)
Nettd kamateredmény (-)
Osztalékbevétel (-)

14 266

8 039

1 625

851

(14)

442

(42 954)

(524)

1 574

(1408)

(105 353)

(5 552)

4 102

209 698

6 353

(1566)

45 767

(1 924)

(1 750)

131 672

(243)

(151)

5 040

(145 481)

2 363

40

185 809

18

(1 285)

38 751

(912)

(2 458)

61444

Befektetések leánwvéllalatokban, kbzbs és térsult véllalkozásokban

Betektetések egyéb vállalkozásokban

Ingatlanok, gépek, berendezések beszerzése

Ingatlanok, gépek, berendezések ertékesitése, egyéb kivezetések

Imrnateriális javak beszerzése

lmrnateriális javak értékesitése, egyéb kivezetések

Nem FVTPL értékpapirok beszerzése

Neni FVTPL értékpapirok kivezetése

Kapolt osztalék befektetésekbdl

Befektetési tevékenység sordn felhasznált nettô pénzdramlds

Finanszirazdai cash flaw

Fizetett osztalék

Refieanszirozási célC hitelintézetekkel szernbeni kotelezettségek beszerzése

Refinanszirozási célO hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek kivezetése

Részvénytulajdonosoknak oem osztalékként történO kifizetések

FinanszIrozdsi tevékenységböl származd nettO pénzdramlds

Pénzeszközök nettd vdltozdsa

Pér,zeszkozók devizaátértékelési külbnbozete

Pér,zeszkozdk állománya év elején

Pénzeszkozdk államánya a periOdus végén

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

In
Dr. Lélfal Kop.gány

EInok-Vezérigaza O

37 -
(5 592) (2 751)

192 176

(6 796) (5 350)

105 30

(124029) (368931)

96 115 274 244

(39 968) (102 582)

(3 251) -
105 819 58 908

(62 532) (58 796)

40 036 112

131 740 (41 026)

1296 1444

59 023 98 605

192 059 59 023

Pénzugyi Vezetd
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KONSZOLIDALT CASH—FLOW KIMUTATAS

2019.

adatok mEt-ban

2018.

14 958

5 855

(2 470)

(1 491)

64

(36 963)

Származékos pénzUgyi eszkozok véltozésa (novekedésnél-, csokkenésnél +)
FVTPL értékpapirok állományának véltozésa )nbvekedésnél-, csokkenésnél +)
Hitelintézetekkel szembeni kovetelések véltozésa )novekedésnél-, csOkkenésnél +)
Ugyfelekkel szembeni kdvetelEsek véltozlsa )navekedésnél-, csokkenésnél 4)

Egyéb eszkdzok változása (navekedésnél-, csdkkenésnél +)

Hitelintézetekkel szernbeni kotelezettségek vlltozása nem refinanszirozási célC

Ügyfelekkel szembeni kbtelezettségek vlltozlsa )novekedésnél +, csokkenéseél -)
Szlrmazékos pénzUgyi kotelezettségek véltozésa )novekedésnél +, csokkenésnél-)

Egyéb kotelezettségek véltozésa )novekedésnél +, csokkenésnél -)

Kapott kamat )+)
Fizetett kamat

Kapott osztalék leányvlllalsttOl (a)

Fizetett társaslgi adO

MOkädési tevékenységbdl szdrmazd nettd pénzdramlds

Befektetéai cash flaw

Keresztyénné Deák Katalin
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-

— Konszolidált KiegészItä Megjegyzések — Aftalános bemutatás

1 ALTALANOS BEMUTATAS

1.1 Budapest Bank bemutatása

A Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (“Budapest Bank” vagy “Bank” székhelye: 1138 Buda pest, Váci
(it 193., http://www.budapestbank.hu/)) a kétszintG bankrendszer létrehozásakor, 1987. január 1-jével
alakult meg az állam, állami tulajdonü vállalatok, magánszemélyek és szövetkezetek közös
vállalkozásaként. 1995 decemberében került sor a Bank privatizálására a General Electric Capital, az
EBRD és az APV Rt. részvételével. A General Electric Capital folyamatos vásárlásokkal elöbb a Bank
tobbségi tulajdonosává vált, majd 2012 folyamán a maradék kisebbségi részesedést is kivásárolta és
ezzel 100%-ban tulajdonos lett a Bankban.

2015. február 13-an a GE Capital aláIrta a magyar állammal a Budapest Bank eladásáról szOló
szerzódést. A vásárlás pénzügyi teljesItésére 2015, j(inius 29-en kerUlt sor. Az állam nevében eljáró
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. szám II. emelet;
www.corvinus.hu) lett a 100%-os tulajdonos, amelynek tulajdonosi jogait 2019. év során a nemzeti
vagyon kezeléséértfelelös tárca nélküli miniszter gyakorolta. A Budapest Bank Csoport (a tová bbiakban
a ,,Bank” vagy ,,Bankcsoport” vagy ,,Társasäg”) teljes körQen konszolidálásra kerül a Corvinus
Nemzetközi Befektetési Zrt. konszolidált beszámolOjába.

A Bank mQködési formáját kozgy(lese 2012 során zártkörü részvénytársasággá változtatta, jelenleg
értékpapIrt nem bocsájt ki. A társaság jegyzett tökéje 2019. december 31-en 19 396 miIliO Ft. A
Bankcsoport fiOkhálózata jelenleg 94 bankfiókbOl, illetve egy Békéscsabán található OperáciOs
Kozpontból all a budapesti székhelyen felül.
A Bankcsoport átlagos statisztikai állományi létszáma 2019-ben 3.006 fô, illetve 2018-ban 2.952 fä volt.

A Bank teljes körQ hitelintézeti tevékenység végzésére jogosult forintban és devizában egyaránt. A
Budapest Bank üzleti stratégiájának részletes bemutatását ezen Eves Pénzugyi Kimutatás ,,Konszolidáft
Uzleti és Nem Pénziigyi Jelentés” része tartalmazza.

A számviteli törvény 155. § alapján a Társaság részére kötelezä a konyvvizsgálat. A Társaság
konyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft., (KPMG cIme: 1134 Budapest, Váci üt 31), Henye lstván
(igazolvány szám: 005674). A Társaság a 2019-es évre a pénzügyi kimutatás könyvvizsgálataért
86.745.000 Ft + AFA konyvvizsgâlati dIjat (2018. évre: 70.263.700 Ft + AFA), valamint 1.725.500 Ft +
AFA egyéb dIjat számolt el (2018. évre: 14.336.250 Ft + AFA).

A Bankcsoport 2019. évi pénzügyi kimutatását dr. Lélfai Koppány, elnok-vezérigazgatO (1082 Budapest,
Baross utca 21. 4. em. 1.) és Keresztyénné Deák Katalin, pénzUgyi vezetö (1161 Budapest, Pálya utca
49.) Irják ala.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányItásáért, vezetéséért felelös személy: Sz(ics
Zoltán (születési neve: SzQcs Zoltán, anyja születési neve: Deli Terézia, regisztrálási száma: MK178499,
hatOsági igazolványának száma: 6937, regisztrálási szakterUlete: IFRS és pénzügyi a
Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzäk nyilvántartásában).

Jelen pénzügyi kimutatást és a hozzá kapcsolódO üzleti jelentést a Társaság az internetes honlapján is
közzéteszi, amelynek cIme: www.budapestbank.hu/info/irattar/.
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1.2 Budapest Bank csoport Ieányvállalatainak bemutatása

A Budapest Bank szolgáltatásai egy részét a Bankcsoporthoz tartozó, szakosItott, szervezetileg

elkülönült Ieányvállalatain keresztül nyüjtja, amelyekben közvetlenül 100% részesedéssel bIr.

Budapest Alapkezelô Zrt.

A Budapest Alapkezelö Zrt-t 1992-ben alapItotta a Bank, mey az általa Iétrehozott befektetési alapokat

és nyugdijpénztárak vagyonát kezei. A befektetési jegyek torgalmazása elsOsorban Magyarországon a

Budapest Bank fiókhálózatán keresztü valOsul meg, de a befektetési jegyek külföldi - csehországbeli -

forgalmazása is jelentôs részt képvisel a Társaság teljes eves értékesItési volumenében. A pénztárak

osszvagyona elérte a 123 milliárd forintot, mIg a befektetési alapok vagyona 304 milliárd forintot tett

ki 2019. december 31-en. A vagyonkezelésen beIU a befektetési alapok és a nyugdIjpénztárak részére

végzett szolgáitatasok végzése is elsódleges celia a Társaságnak.

Társaság az általa kezelt alapokban, az alapok indulását megkonnyItendd, pénzt helyezhet el, amelyet

azonban az alapok indulását követôen rövid idön belül, ki is von. Ennek megfelelôen a Társaság által

kezelt alapok vagyona nem kerül konszolidálásra a Budapest Alapkezelô Zrt. könyveibe. A Társaság

bevételei tiInyomórészt kezelési szabályzatokban eidre Iefektetett vagy eves vagyonkezelési

szerzädésben elóre rögzItett árszintQ szerzädések alapján keletkeztek.

A Budapest Alapkezelä kockázatkezelési politikája és tevékenysége a Bankkal együtt központilag

egységes elvek szerint került kialakItásra. A Társaság a Bankcsoport tagjaival TAO csoportot alkot.

A Bank Iikviditási és tökestratégiájának megfele(öen a Társaság az eves nyereségét rendszerint kifizeti

osztaiék formájában a tulajdonos felé. Az Alapkezelô átlagos statisztikai âllományi Iétszáma 2019-ban

17 fö.

Az Alapkezeló Zrt. 2019. év végi mérlegfôosszege 2.971 millió Ft, jegyzett tókéje 500 milliO Ft, saját

tökéje 2.614 milIiO Ft.

Az Alapkezelö székhelye: 1138 Budapest, Váci üt 193.

Budapest LIzing Zrt.

A Bank által 1992-ben alapItott Budapest Lizing Zrt. legfontosabb tevékenysége a hosszü élettartamü

tárgyi eszközök termelöeszközök beszerzése és lIzingbe adása. Elsösorban nagy teherbIrásü

haszongépjármtivek, termeld és mezdgazdasági gépek, berendezések, buszok es egyeb eszközOk

pénzügyi lIzingen keresztül történá finanszIrozásával foglalkozik, de amennyiben az üzleti érdek

megkIvánja személy és kishaszon gépjárm finanszlrozást is végez.

A jelenlegi rendeletek szerint a Társaság a pénzügyi lIzing tevékenység mellett — melyet forint, deviza

alapü illetve deviza finanszIrozás keretében folytat, zárt illetve nyI[t végQ pénzügyi lIzing

konstrukcióban egyarânt — hitel és pénzkolcson nyüjtást is végezhet kizárOlag fogyasztOnak nem

minäsülä ugyfélkor részére.
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Konszolidált KiegészItö Megjegyzések — Altalános bemutatás

A Budapest LIzing Zrt. kockázatkezelési politikája és finanszIrozási tevékenysége a Bankkal egyutt
kozpontilag egységes elvek szerint került kialakItásra. A Társaság a Bankcsoport tagjaival AFA es TAO
csoportot alkot.

A Társaság hitelezési tevékenységét alapvetôen a Budapest Bank finanszIrozza, illetve cIirányos
refinanszIrozási források is felvételre kerülnek.

A Társaság átlagos statisztikai állományi Iétszáma 2019-ban 21 fô volt. Az cég 2019. ev végi
mérlegföosszege 123.660 millió Ft, jegyzett tökéje 62 milliO Ft, saját tôkéje 7.406 milIió Ft.

A LIzing székhelye: 1138 Budapest, Váci üt 193.

Budapest EszközfinanszIrozO Zrt.

A Budapest EszközfinanszIrozO Kft-ét a Bank 1991-ben alapItotta. A Budapest EszközfinanszIrozO Zrt.
2013-ban a Budapest Flotta Zrt-nek és a Budapest EszközfinanszIrozó Kft-nek SBB Zrt-be történó
beolvadásával, majd annak névváltozásával jött létre.

A Budapest EszközfinanszIrozO Zrt. a Budapest Bank csoport tagjaként személy és kishaszon gépjármCi,
a nagy teherbIrásü haszongépjárm(ivek, termelô gépek, berendezések és egyéb eszközök operatIv
lIzing konstrukciO keretében történô finanszIrozásával foglalkozik. A cég tevékenységét a Budapest
LIzing Zrt-vel közös operáció alatt folytatja.

A társaság tevékenysége két különböz5 uzletágra bontható, a termelOeszköz finanszIrozó üzletág a
korábban a Budapest EszközfinanszIrozó Kft. által végzett tevékenységet folytatja, mIg a Flotta kezelô
uzletág — melynek üzleti portfóliOja 2015-ben kifutott — a jogelôd Budapest Flotta Zrt. tevékenysegebôl
mar csak a Budapest Bankcsoport gépjármQállományának flottakezelését végzi.

A Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. kockázatkezelési politikája és finanszIrozási tevékenysége a Bankkal
együtt kozpontilag egységes elvek szerint került kialakItásra. A Társaság a Bankcsoport tagjaival AFA és
TAO csoportot alkot.

A Tarsasag hitelezési tevékenységét szinte kizárólag a Budapest Bank finanszIrozza.

A Társaság átlagos statisztikai állomanyi Iétszáma 2019-ban 22 fô volt. Az cég 2019. ev végi
merlegfäosszege 4.246 millió Ft, jegyzett tökéje 15 milliO Ft, sajat täkéje 1.711 milliO Ft.

Az EszközfinanszIrozO székhelye: 1138 Budapest, Váci (it 193.
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2 SZAMVITELI POLITIKA

A Bank által alkalmazott számviteli alapelvek, egy a pénzintézetek számára kötelezden elôIrt belsô

utasItásban a Számviteli Politikában került részletes dokumentálásra, melyet a Bank vezet6sége

engedélyezett, illetve a konyvvizsgálója véleményezett. A Bank számviteli politikája az IFRS

standardoknak megfelelâen készült, Igy az IFRS Keretelvek, az lAS 1 ,,A pénzügyi kimutatások

prezentálása” és az lAS 8 ,,Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák” által

megfogalmazott alapelvek képezik alapját.

,,A Budapest Bank Zrt. és Leányvállalatainak IFRS számviteli politikája és értékelési szabályzata” cIm(

utasItás az alábbi tagolásban kerül kivonatos összefoglalásra:

2.1 Szâmviteli Alapelvek
A. Alkalmazott számviteli sztenderdek

B. Konszolidáció

C. Devizaértékelés

2.2 Eredménykimutatás &emeihez kapcsolOdó számviteli elvek

D. Kamatbevétel és ráfordItás

E. Jutalékok
E. Eredménnyel szemben valOsan értékelten kIvüli pénzügyi instrumentumok

kivezetési nye resége vagy vesztesége

F. Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi instrumentumok nettO

nyeresége
G. Egyéb m(ködési bevétel és ráfordItás

H. Nyereségadó

2.3 PénzUgyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolódO számviteli elvek

2.3.1 Pénzugyi instrumentumok

2.3.1.1 Szãmviteli alapelvek

2.3,1.2 Amortizált bekerülési értékelés (ABE)

Befektetési célü hitelviszonyt megtestesitd értékpapIrok

J. Ugyfeleknek nytijtott kölcsönök és követelések

K. Hitelintézetekkel szembeni követelések

L. Minden amortizált bekerülési értékelés( kategóriába sorolt pénzügyi

köte lezettség

M. Pénz és pénzeszköz egyenértékesek

N. Sajáttöke

2.3.1.3 Va/os értékelés eredménnye/szemben (FVTPL)

0. Kereskedési célü hitelviszonyt megtestesItO értékpapIrok

P. Származékos ugyletek

0.. Valós értékelés(i kategóriába sorolt pénzügyi kotelezettség

R. Kötelezöen eredménnyel szemben valOs értékelésQ értékpapIrok

S. Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések

2.3.1.4 ValOs értékelés egyéb OtfogOjovedelemmelszemben (FVTOCI)

T. Likviditási célü hitelviszonyt megtestesItd értékpapIrok

U. Befektetési célü részesedések
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2.3.2 Nem-pénzügyi instrumentumok
V. LIzingek
W. Ingatlanok, gépek es berendezések
X. Immateriálisjavak
Z. Készletek
AA. Egyéb eszközök és kotelezettségek
BB. Függö kotelezettségek és céltartalékok
CC. Halasztott adózás
DD. Munkavállalói juttatások

2.4 A Bankcsoport által alkalmazott jeientós becslések
2.4.1 Ertékvesztés
2.4.2 Valós érték meghatározás
2.4.3 Fedezeti ugyletek elszámolása

2.1 Számviteli Alapelvek

A. Alkalmazott számviteli sztenderdek

A Bankcsoport a konszolidált pénzügyi kimutatásait a Nemzetközi Számviteli Standard TestUlet
(International Accounting Standards Board “IASB”) EU által is befogadott sztenderdjeivel (,,IFRS-ekkel”)
osszhangban készItette el.

Az IFRS-ek által nem szabályozott területek tekintetében az alábbi fontosabb jogszabályokat
alkalmazza meg a Bankcsoport, alapvetöen nem elszámolási kérdésekben, hanem közzétételi es
adminisztratIv területeken:

• a 2000. évi C törvény a számvitelrôl (továbbiakban ,,Számviteli törvény” vagy ,,Szt.”)
• a 2013. évi CCXXXVII torveny a hitelintézetekrôl és a pénzUgyi vállalkozásokrOl
• a 250/2000. (XlI.24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzugyi vállalkozások eves

beszámoló készItési és könyvvezetési kotelezettségeinek sajátosságairOl

(,, Kormányrendelet”)
• a 39/2016. (Xli.) MNB rendelet a nem teljesItó kitettségre és az átstrukturált követelésre

vonatkozó prudenciális követelményekrôl
• a 40/2016. (X.1i.) MNB rendelet az ugyfél- és partnerminôsItés, valamint a

fedezetértékelés prudenciális követelményeiröl.

A Bankcsoport az IgazgatOsága által jóváhagyott, a konyvvizsgálói záradékot is tartalmazó teijes eves
pénzügyi kimutatását a Szt. IX. fejezetének elóIrásai szerint helyezi letétbe és tesz eleget ezzel
közzétételi kötelezettségének.

A Bankcsoport a vállalkozás folytatásának elve alapján állItotta Ossze jelen konszolidált pénzügyi
kimutatásokat.

Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások készItése során az eszközök és a kotelezettségek értékelése
az eredeti bekerülési érték alapján történt, kivéve az eredménnyel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközöket és kotelezettségeket, valamint az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós
értéken értékelt pénzügyi eszközöket, amelyek valOs értéken kerülnek a penzugyi helyzet
kimutatásban (merlegben) értékelésre.
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A Bankcsoport üzleti eve megegyezik a naptári évvel (január 01. - december 31.), mIg a beszámolási

idäszak utolsó napja (fordulOnap): december 31. Pénzugyi kimutatásokat a Bankcsoport évente

egyszer, a pénzügyi helyzet kimutatás fordulónapjára készIt, melyben ässzehasonlItó informáciOként

csak a tárgyidöszakot megelôzö beszámolãsi idószak zárO adatal kerulnek bemutatásra.

Pénzugyi kimutatások keretében Bank és Leányvállalatai az alábbi kimutatások készItik el:

• Idöszak végi Pénzügyi helyzet kimutatás (Merleg)

• ldOszaki Atfogó eredmény kimutatás (lddszaki Eredmény és Egyéb átfogó jOvedelem

kimutatás)

• lddszaki Saját töke-változás kimutatás (STVK)

• Idöszaki Cash-flow kimutatás

• Megjegyzések

A Szt. szerinti (Jzleti és Nem — Pénzugyi Jelentés is összeállItásra kerül, mely része a jelen konszolidált

eves pénzügyi kimutatásnak.

A Bankcsoport elsö alkalmazóként 2018.01.01-tôl kezdve vezeti konyveit az IFRS-ek elöIrásai szerint es

a 2018-as beszámolási évröl készItette el az elsô IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatását.

A Nemzetközi Számviteli Standard TestUlet (IASB) folyamatosan tij sztenderdeket ad ki, melyek

státuszuktOl fUggöen jelentôs hatással lehetnek a Bankcsoport konszolidált pénzügyi kimutatásaira.

Hatályba lépésuk státusza szerint az üj sztenderdek lehetnek:

• IASB által kiadott, és EU által befogadott 2019. január 1-el

• IASB által kiadott, és EU által befogadott, de nem hatályba Iépett

• IASB által kiadott, de EU által meg nem befogadott

Az IASB 6/ta! kiadott ës az EU 6/ta! e/fogadott standardok és érte/mezések, ame/yek a je/enlegi

idäszakra vonatkozóan, 2019. január 1-eve!, i/Ietve az azt követäen kezdädô beszámo/Osi id6szakokban

mdr hatályosak:
• Eves fejlesztések az IFRS-ek 2015-2017-es ciklusához (Az IFRS Fejlesztési Projekt

eredményeképpen az egyes standardokat érintden (IFRS 3, 1FRS 11, lAS 12 es lAS 23) történt

módosItás, elsôdlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a magyarázatok tisztázása

érdekében (hatályba lép a 2019. január 1-jével, illetve az azt követöen kezdödä beszámolási

idôszakokban.) — Az EU ãltal elfogadva 2019. március 14-en,

• lAS 19 ,,MunkavállalOi juttatások” standard mOdosItásai — Terv mOdosItása, korlátozás vagy

elszámolás — Az EU által elfogadva 2019. március 13-an,

• lAS 28 “Társult vállalkozásokban lévd befektetések” standard módositásai — Társult

vállalkozásokban lévö hosszü-távü érdekeltségek — Az EU által elfogadva 2019. február 8-an,

• IFRIC 23 ,,JövedelemadOk kezelésével kapcsolatos bizonytalanságok” — Az EU által elfogadva

2018. oktOber 23-an,

• IFRS 9 ,,PénzUgyi instrumentumok” standard módosItásai — Elötörlesztés jellemzök negatIv

kompenzációval — Az EU által elfogadva 2018. március 22-en,

• IFRS 16 ,,LIzngek” —Az EU által elfogadva 2017. október 31-en.

Ezek a módosItások, üj standardok és értelmezések elsO alkalmazása a Bankcsoport várakozása szerint

nem befolyásolja jelentösen a pénzugyi kimutatásokat.
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Ez alóI kivétel az IFRS 16 standard alkalmazása, mely a IIzingbe vevôi oldalon jelentós hatással járt
elsósorban az iroda ép(iletek és bankfiók bérletetekhez kapcsolódOan.

Az IFRS 16 átállás a Bankcsoport mérlegében jelentôs változást okozott, mIg az Eredménykim utatásban
a nettó eredményhatás nem volt jelentös. Ennek oka, hogy a sztenderd alapján a IIzingbe vevö egy
eszközhöz kapcsolódó használati jogot jelenIt meg, amely a lIzing tárgyául szolgá 16 eszköz
használatára/hasznosItására vonatkozó jogát testesIti meg, mIg a lIzing kotelezettség a lIzing
törlesztések megfizetéséhez ka pcsolódO kotelezettségét.
Az IFRS 16-ra való áttérésre a Bankcsoport a módosItott retrospektIv megközelItést alkalmazta, azaz
nem állapItotta meg üjra az összehasonlItó idöszakait a 2019-es évröl szOló konszolidált pénzugyi
kimutatásokban, hanem az IERS 16 elsö alkalmazásának hatását nyitó eredménytartalékkal szemben
számolta el 2019. január 1-jén.

A Bank a lizing kotelezettseg effektiv kamatlábának meghatározásához az 5 eves IRS karnatiábat
használja. Cij szerzädésekre a szerzôdés aláIrását megelözö hóvégén érvényes 5 eves IRS kamatot
használja a Bank. Szerzödés módosItás esetén, ha a futamidô változik akkor is j effektIv kamatlábat
határoz meg a Bank, ha a szerzódéses összeg változik például a deviza árfolyam változás miatt, akkor
marad az effektIv kamat.

Határozatlan idej(I szerzädések hátralévä futamidejét 10 évre becsli a Bank. A szerzödésben szereplä
hosszabbItási opciókat teijes hosszában figyelembe veszi a Bank, a futamidóbecslésekor.

Az alábbi táblázat az IFRS 16 átállás hatásait mutatja be a Bankcsoportra:

adatok mEt-ban

Megnevezés Osszeg

OperatIv lIzing kotelezettseg (eredeti szerzdéses Iejá rat) - 2018.12.31 5 784
- rövid Iejáratü szerzödések (1)
+ opciós idôszakra jutó operativ Izing kotelezettség 8 384
Osszes operativ lIzing kotelezettseg - 2018.12.31 14 167
Diszkontált pénzügyi IIzing kotelezettség - 2019.01.01 13 348

Az eszközhasználati jog azonos osszegben került aktiválásra, mint a pénzügyi lIzing kotelezettség, Igy
sem eredménytartalék, sem halasztott adO hatás nem keletkezett.

Pénzügyi lIzing kätelezettseg eredményhatàsa - 2019. év
- kamatráfordItás 200
- értékcsökkenés 1 975
Osszes eredményhatás 2 175

Ha 2019 folyamán továbbra is operatIv IIzingként konyvelte volna a bérleményeket a Bankcsoport,
akkor 2 091 milIió forint bérleti dIjat számolt volna el.
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A lIzingek elszámoiását Iásd bóvebben a 2.3.2 fejezet V. pontjában.

IASB ôItaI kiadott és az EU áItaI befogadott sztenderdek és értelmezések, amelyek meg nem léptek

hatályba:

• IFRS 9, lAS 39 és IFRS 7 standardok módosItásai — Kamatláb ReferenciamutatO Reform

(hatályba lép a 2020. január 1-jével, illetve az azt követôen kezdödO beszámolási

idôszakokban),
• lAS 1 es AS 8 standardok módositásai — Lényegesség Fogalma (hatályba lép a 2020. január 1-

jével, illetve az azt követden kezdôdö beszámolási idöszakokban),

• A Koncepcionális keretelvekre való hivatkozások módosItásai az IFRS standardokban (hatályba

lép a 2020. január 1-jével, iHetve az azt követöen kezdädó beszámolási idäszakokban).

Ezek a mOdosItások, üj sztenderdek és értelmezések elsd alkamazása a Bankcsoport várakozása szerint

nem befolyásolja jelentósen a konszolidált pénzugyi kimutatásokat.

Az IASB által kiadott és az EU áItaI meg nem befogodott sztenderdek és értelmezések:

• IFRS 17 “Biztositási szerzödések” (hatályba lép a 2021. január 1-jével, illetve az azt követöen

kezdddô beszámolási idöszakokban),

• IFRS 3 ,,Uzleti kombinációk” standard mOdosItásai (hatályba lép a 2020. január 1-ével, illetve

az azt követden kezdädä beszámolási idäszakokban).

Ezek a módosItások, j sztenderdek és értelmezések elsa alkalmazása a Bankcsoport várakozása szerint

nem befolyásolja jelentdsen a konszolidált pénzügyi kimutatásokat.

B. Konszolidáció

A Bank az IFRS 10 elóIrásai alapján konszolidált pénzUgyi kimutatást készIt, mert anyavállalatként több

gazdálkodó egység felett ellenörzést gyakorol. A Bank minden jelenlegi leányvállalatát saját maga

ala pItotta, ezért goodwilit nem mutat ki. Konszolidált saját täkében jelenleg ellendrzést nem biztosftO

részesedést nem mutat ki a Bank, mert minden konszolidálásba bevont gazdálkodó egységnek 100%-

ban tutajdonosa. A Bank konszolidálási körébe jelenleg csak a leányvállalatai tartoznak, közös vezetés(

vállalata es társult vállalata nincs a Banknak. A Bank a konszolidált pénzügyi kimutatásainak

OsszeállItásakor a leányvállalatok minden eszközét és kotelezettségét egységes értékelési eljárással

határozza meg. Az értékelés alapját a Bank, mint anyavállalat által alkalmazott értékelési eljárások

biztosItják, melyeket jelen pénzügyi kimutatás tartalmaz. A Bank a konszolidált pénzügyi kimutatást

egységes devizanemben, forintban állItja össze. A konszolidált pénzügyi kimutatások alapját képezö

egyedi pénzügyi kimutatások egységes fordulónapra, a konszolidált pénzügyi kimutatások

fordulónapjára vonatkoznak, amely december 31.

A Bank az elsö konszolidálás alkalmával bevont vállalkozások saját tökéjében megjelenö

halmozódásokat kisz(iri, a befektetések értékét a leányvállalatok saját tdke elemeivel szemben

kivezeti, hogycsak a Ieányvállalatok eszközei és kotelezettségei maradjanak a Csoport penzügyi helyzet

kimutatásában.
A Bank és Leányvállalatai egymassal szembeni Uzieti kapcsolataiból származó bevételeket és

ráfordItásokat kisz(ri az eredmény kimutatásból. A pénzugyi helyzet kimutatás konszolidálása során a

közbensö eredményeket, azaz a csoport tagjai egymás között realizált eredményének azt a részét,

amely az egyedi pénzügyi helyzet kimutatások fö értékében jelennek meg, kiszQrésre kerülnek a
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pénzügyi helyzet kimutatás eszközértékéböl és a tárgy evi adózott eredmény osszegébôl. Az elôzó
évben kiszQrt közbensó eredményt az eredményre semleges módon a Bank és Leányvállalatai saját
tôke változásaként kerül figyelembe véteire.

A Csoport erre szakosodott tagvállalata befektetési alapok illetve pénztárak vagyonkezelését végzi. A
Csoport az általa kezelt a)apokban, az alapok indu)ását megkonnyItendö, pénzt helyezhet el, amelyet
azonban az alapok indulását követäen rövid idön - jellemzöen egy hOnapon belül - ki is von. A Csoport
a keze[t alapok, pénztárak befektetési jegyeit a fentieken kIvül általában Iikviditási célból vásárolja meg
es jellemzôen rövid ideig tartja. Ezekkel a vásárlásokkal nem szerez kontroilt a befektetési alapok,
illetve a pénztárak felett (mivel azokjellemzóen nyilvánosan forgalmazott, sok befektetó részvételével
m(ködó alapok, illetve pénztárak). A fentieknek megfeleläen a Csoport által kezelt alapok vagyona
nem kerül konszolidálásra jelen pénzügyi kimutatásokban.

C. Devizaértékelés

A pénzügyi kimutatások prezentáciOs pénzneme a magyar forint. A pénzügyi kimutatásokban az adatok
millió forintra kerekItve szerepelnek (mFt vagy miIIió forint). A Bankcsoport üzleti tevékenységet szinte
kizárólag Magyarországon folytat és tranzakcióinak döntö többsége forintban k&etkezik eredetfleg.
Ezért a Bankcsoport számviteli rendszereiben használt funkcionális deviza a magyar forint (HUF). A
nem-forint devizás tételeit a Bankcsoport MNB devizaárfolyamon értékeli. Bankcsoport csak a devizás
monetáris vagyon elemeknél számol el fordulónapi átértékelési kUlönbözetet. Monetáris elem minden
pénzeszkoz, és azok az eszközök, illetve kötelezettségek, melyeket rendezni csak pénzeszkozzel
lehetséges. Az eredetileg, devizában nominált nem-monetáris vagyon elemek nem kerülnek
átértékelésre. Ilyenek az immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések es készletek, melyek
bekerülési árfolyamon kerülnek a pénzügyi helyzet kimutatásban megjelenItésre. A devizában
felmerülô értékvesztések és képzett céltartalékok akkor kerülnek átértékelésre, ha az alap ugylet is
d evizá s.

A Bankcsoport a valutakészletet, a devizaszãmlákon Iévä devizát, a kUlföldi pénzértékre szolO
követelést, pénzügyi eszközt, értékpapIrt, illetve kotelezettséget eredeti devizában veszi
nyilvántartásba, melyek közül a monetáris tételeket naponta a Magyar Nemzeti Bank által közzétett,
hivatalos devizaárfolyamon értékeli at és az eredményhatást minden instrumentum esetén ,,NettO
árfolyam nyereség vagy veszteség” eredmény soron számolja el.
A forintért vásárolt valuta, deviza tranzakciókat a fizetett osszegben konyveli, es a ténylegesen fizetett
forint alapján határozza meg a nyilvántartásba vételi árfolyamot. A devizák kOzötti konverziós tételeket
a tényleges kereszt-árfolyamok alapján kOnyveli, majd azokat az MNB hivatalos devizaárfolyamon
értékeli at.

2.2 Eredménykimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek

D. Kamatbevétel és ráfordItás

Pénzügyi eszközök és pénzugyi kotelezettségek esetén

A pénzügyi instrumentumokra elszámolt kamatbevételt és ráforditást a Bank az effektIv kamatláb
módszer alkalmazásával mutatja ki, kivéve a kereskedési céllal tartott es valósan értékelt pénzügyi
eszközökre elszámolt kamatot. Az effektIv kamatláb az a ráta, amely a pénzugyi instrumenturn várható
élettartam alatti becsült jövôbeni pénzkifizetések, vagy pénzbevételeket pontosan a pénzügyi eszköz
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bruttO könyv szerinti értékére, vagy pénzUgyi kotelezettség amortizált bekerülési értékére diszkontálja.

A jöväbeni cash-flow-kat a Bank az egyedi ugyleteknek, valamennyl a szerzädésekben rögzItett

tranzakciós bevételének és költségének figyelembevételével becsh. Nevezetesen az alábbi

jogcImeknek van hatása az effektIv kamatláb (EIR) kiszámItására:

• Szerzödéskötési és módosItási dIj bevétel

• HitelfolyOsItási + hiteilgérvény + hitelbIrálati dIj bevétele

• Elötörlesztési es futamidö mOdosItâsi dIj bevétel

• Ertékbecsläi és kozjegyzöi dIj ráfordItás

• Ugynoki jutalék ráfordItás

• Ugynoki jutalék bevétel

• BeépItett biztosItási dIj

A Bank a fenti ügynevezett porlasztandO tételeket kamatként mutatja ki és i) vagy a kiszámItott effektIv

kamatlábbal ii) vagy pedig lineárisan porlasztja a pénzugyi instrumentum futamideje során.

A Bankcsoport az alábbi pénzügyi instrumentumoknál alkalmazza a futamidO során a porlasztást EIR

módszerrel:
• Nyüjtott zárt vég( hitelek (LOC tIpusü h[telkártya követelés is)

• Kapott hitelek (refinanszIrozási)

• ErtékpapIrok

Az effektiv kamatláb meghatározása a pénzügyi eszköz és kbtelezettseg kezdeti megjelenItésekor

történik, és az a késôbbiekben sem módosul, kivéve ha:

• Uj porlasztandó tétel merül tel (ebben az esetben az eljárás megegyezik a futamidö elején

alkalmazott eljárással, a tétel porlasztása a hátralévO futamidô során történik)

• Változó kamatozásü instrumentumoknál (hitelek, értékpapIrok), a kamat átárazódásával.

A várható hitelezési veszteség kiszámItása szempontjából Stage 1 és Stage 2 besorolásü pénzügyi

eszközök esetén (ezek meghatározását lásd a 2.4.1 megjegyzesben) a kamatbevételt az EIR-nek a

bruttó könyv szerinti értékre történô alkalmazásával számItja a Bankcsoport. A Stage 3 pénzügyi

eszközök esetén (meghatarozasat lásd a 2.4.1 megjegyzesben) a kamatbevétel kiszámItásánál az EIR-t

a Bankcsoport az értékvesztéssel csökkentett bruttó könyv szerinti értékre alkalmazza.

A pénzügyi kotelezettségekre elszámolt kamatráfordItást az EIR-nek a pénzügyi kotelezettseg

amortizált bekerülési értékére való alkalmazásával számolja el a Bankcsoport.

Pénzügyi lizing ugyletek esetén

A Bankcsoport a pénzügyi lIzing ugyletei esetén a kamatbevételt a lIzing implicit kamatlábának a

IIzingbe történô nettó befektetésre történö alkalmazásával számolja el.

A lIzing implicit kamatlába az a diszkontráta a lIzing kezdetekor, amely a minimális lIzingfizetésekre és

a nem garantált maradványértékre olyan összesItett jelenértéket ad, amely megegyezik lIzingelt eszköz

valós értéke és a Bankcsoportnál felmerUlt kezdeti közvetlen koltségek osszegével.

A pénzügyi lIzing kamatbevételeket a Bankcsoport a kamatbevételek között külön eredménykimutatás

soron mutatja be.
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E. Jutalékok

A Bank által folytatott pénzügyi szolgáltatásokból származó minden olyan bevétel és ráforclItás, mely
nem kamat vagy kamatjellegDi és nem kerül figyelembe véteire az eszkOzbk és források bekerülési
értékének meghatározâsakor, az ugyfeleknek nytijtott dIj- és jutalékbevételek és ráfordItások között
kerünek kimutatãsra. Ezek közé föként átutalásokbó), értékpapIr, befektetés alapkezeläi üzletâgbOl és
a hitel-üzletágból, valamint a biztosItásközvetItési és deviza-tranzakciOkbOl származó fizetendc5 vagy
kapott dIjak vagy jutalékok tartoznak (beleértve a konverziós jutalékot is).

A dIj- és jutalékbevételek elszámolása kétféleképpen történik:
• Az egy adott idôszakon keresztül nyüjtott szolgáltatások dIja a szolgáltatási idäszak

tartama alatt kerülnek elhatárolásra. Az ilyen dIjak közé tartoznak például a garanciadIjak,
• a szolgáltatásnyüjtáskor felszámItott egyszeri ,,point in time” bevétel (tranzakciós dIjak

köre például a forgalmi jutalék).

Vagyonkezelésbäl származó dijbevételek
A Bankcsoport az alapkezelesi/vagyonkezelesi szerzôdéseiben arra váIIaI szerzddéses kötelrnet, hogy
meghatározott alap/pénztár vagyonát kezeli. Más szolgáltatást (a Csoport egyéb teljesItési kötelmét)
az alapkezelési/vagyonkezelesi szerzödések nem tartalmaznak. E szerzódések esetében:

• Alapkezelési Szabályzatokban rögzItett fix jutalék szint kerül kiszámlázásra,

• a fizetési feltétel jellemzöen azonnali fizetés, nincs finanszIrozási komponens,
• visszatérItési kOtelmeket az adásvételi szerzddések nem tartalmaznak,
• a vev5i szerzödésekkel kapcsolatosan a Társaság olyan döntéseket nem hozhat, melyek a vevc5i

szerz5désekböl származó bevételek összegét és idôzItését módosItja.

A Bankcsoport alapkezelési szerzödései kizárólag a nettó eszközérték arányos fix dIjat tartalmaznak.

A Bankcsoport által folytatott befektetési szolgáltatásokból származáan a kezelt befektetési alapokkal
kapcsolatos alapkezeläi jutalék és a kezelt nyugdIjpenztárakkal kapcsolatos vagyonkezelöi dIj bevételek
kerOlnek ezen a soron bemutatásra. Minden a Bankcsoport által kezelt alap és pénztár esetében az
egyes Alapkezelési Szabályzatokban rögzItett jutalék szint kerül kiszámItásra. A számItás bázisa az
alapok napi szint( nettó eszközértéke szorozva az Alapkezelési Szabályzatokban rögzItett
dIjszázalékkal. A dIj havonta egyszer kerül kiszámlázásra az aapok felé.

A Bankcsoport a vagyonkezelési szerzddései vevôiként az egyes alapokat azonosItja. A Bankcsoport
valamennyi vagyonkezelöi dIjbevételét adott idöszak alatt számolja el.

E. Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvüli pénzügyi instrumentumok kivezetési nyeresége
vagy vesztesége

A Bankcsoport ezen az eredménysoron mutatja ki a nem eredménnyel szemben valOsan értékelt
pénzUgyi instrumentumain keletkezä eredményt nettó módon (például követelések eladása során
ketetkezó eredmény, ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök kivezetést eredményezä jelentós
szerzädésmOdosItása következtében elszámolt eredmény, azaz a kivezetett hitel könyv szerinti
értékének és a könyvekbe felvett hitel valós értékének különbözete). Szintügy itt kerül kimutatásra a
nem eredménnyel szemben valOsan értékelt a 2.3.1.2 és a 2.3.1.4 pontokban megnevezett
értékpapIrok kivezetéskori eladáskor realizált nettO árfolyam eredménye.
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F. Eredménnyel szemben valOsan értékelt pénzügyi instrumentumok nettO nyeresége

Az ,,Eredménnyel szemben valOs értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy

vesztesége” tartalmazza az összes eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz

vásárlásábOl és eladásábOl származó nettO realizált eredményt és nem realizált valós érték változását.

Nem tartozik ide az egyéb átfogO jovedelemmel szemben valósan értékelt instrumentumok nyeresége

vagy vesztesége.

A Bankcsoport azokat az instrumentumokat soroija bekerUléskor ebbe a kategáriába, ha ez megszüntet

vagy Iényegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenItési inkonzisztenciát (amelyet számviteli

meg nem felelésnek (mismatch) is neveznek), amely ellenkezö esetben eIäáIIt volna amiatt, hogy az

eszközök vagy kotelezettségek értékelése, vagy az azokon képzödott nyereség vagy veszteség

megjelenItése eltérô alapokon történik.

Ezek a pénzügyi instrumentumok lehetnek kereskedési célünak megjeloltek valamint nem kereskedési

célti, de kötelezäen vagy a Bankcsoport által választott mádon eredménnyel szemben valósan

értékelendö eszközök. Kereskedési céllal tartott egy instrumentum, amennyiben beszerzése azzal a

céllal történik, hogy rövid idän belül továbbértékesItésre kerüljön. A besorolás részletes kritériumait

2.3.1 fejezet; a valós értékelési módszereket pedig 2.4.2 fejezet tartalmazza.

A bekerülést követden ezek az instrumentumok valós értéken értékelddnek, kamatozO

instrumentumok esetén a valOs érték és az amortizált bekerülési érték kulonbségének változása az

eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nettó eredményében kerül az

eredmény kimutatásban elszámolásra. A kamatbevétel a valós értékeléssel együtt kerül elszámolásra

ugyanazon az eredménysoron. A Bankcsoport havonta végez valós értékelést minden valós értékeIés(

i nstru me ntu ma ra.

G. Eyéb mQködési bevétel és ráfordItás

Minden olyan koltség, mely nem kapcsolódik szorosan a banki mQködés üzemi koltségei közé ,,Egyéb

m(iködési ráfordItás”-ként illetve minden olyan bevétel, mely nem tekinthetô alapvetöen a bankszerü

m(ködés bevételének, bruttó mOdon az ,,Egyéb m(ködési bevétel”-ként jelenik meg az eredmény

kimutatásban.

A következö jelentds tételek szerepelnek itt:

A magyarországi pénzugyi vállalkozások 2010 Ota ün. bankadO fizetésére kötelezettek.

Mivel a bankadO nem tárgyévi nettó bevételi értékeken alapszik, nem tekinthetô az IFRS-ek

szerintjövedelemadónak, ezért a Bankcsoport egyéb miködési ráfordItásként mutatja ki.

Az adOalap a tárgyévet megelözó második év pénzugyi kimutatása szerinti bevételek és

ráfordItások alapján számItott nettá kamateredmény és nettó jutalék- és dIjeredmény

6,5%-a a Budapest LIzing Zrt. esetén.

A Csoport anyavállalatánál a bankadó alapja a tárgyévet megelözô második év pénzugyi

kimutatásában szerepk5 mérlegfäosszeg, módosItva bizonyos bankközi ügyletekböl

származó egyenlegekke(. Az ado mértéke 50 milliárd HUF-ig 0,15%, az azt meghaladó részre

0,2%.
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A jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplö bankadO osszegek tehát meg a
rnagyar számviteli elvek szerint elkészItett pénzügy kimutatásokból Ievezetett ad óalapokra
kerültek kiszámItásra.

• 2013-ban pénzügyi tranzakciOs illeték került bevezetésre bizonyos tranzakciO tIpusokra
(készpénzes mQveletek és átutalások). Az adO alanyl hatálya a magyarországi székhellyel
pénzügyi szolgáltatást nyüjtOkra terjed ki. A pénzügyi tranzakciOs illeték az egyéb ni(Iködési
ráfordItások között kerül elszámolásra a kapcsolódó gazdasági esemény felmer(ilésekor. A
bankkártyával végzett tranzakciOk utáni illetékfizetési kötelezettség ettöl eitéröen év elején
egy osszegben kerül elszámolásra és az illetékfizetés alapja az eIôzö naptári év fizetési
m(iveletei.

• A BefektetO és a Betétvédelmi Alapok célja, hogy a befektetési szolgáltatOk és bankok
esetleges fizetésképtetensége miatt a befektetôket es betéteseket érö vagyoni károk
részbeni kompenzálását biztosItsa. A tagok eves dIjat fizetnek az alapoknak, melyet a Bank
a pénzügyi kimutatás évében számol el.

• A 2014-ben alapItott Szanálási Alapot a hitelintézetek es befektetési vállalkozások
finanszIrozzák, célja pedig, hogy a pénzügyi szektorban felmerülö problémák kezelésének
koltségeit a szektor viseije. Az alap a tagok áltai fizetett eves dIjakbOl kerül feltöftésre. A
Bank az alapnak fizetendO dIjat a beszámolási évben számolja el. A Bank ezen felül törvény
által elOIrt kötelezö tagsági dIjakat fizet több felugyeletei szervnek elsôsorban a Magyar
Nemzeti Banknak.

• A bejövO számlákból, AFA szempontjábOl három csoportot lehet képezni: I) a kizárolag AFA
kOteles szolgáltatásnyüjtásokhoz történä beszerzések áfája teijes mértékben Ievonható, ii)
kizárólag AFA mentes szolgáltatásnyüjtásokhoz történö beszerzések AFA-ja teijes
mértékben nem levonhatO, iii) illetve az olyan beszerzéseknél, amelyeket nem lehet
egyertelm(ien hozzárendelni kizárO!ag adóköteles, vagy kizárólag adOmentes
tevékenységekhez, az áfa arányosan vonható le. Az arányszámot egy hányados adja, ahol a
számlálOban a Bank által Iétrehozott az AFA csoport bevételeinek AFA köteles ellenértéke,
a nevezOben pedig az áfa-köteles és áfa—mentes ellenérték összege szerepel. Az összes le
nem vonható vagy csak arányosan le nem vonhatO AFA egyéb m(iködési ráfordItásként
kerül elszámolásra.

• A Bankcsoport a IIzingbe adott készletek kivezetési eredményét, az ingatlanok, gépek,
berendezések és immateriális javak, elidegenItésének nettO eredményét, illetve
kapcsolOdO értékvesztés feloldást is ebben az eredmény kategóriában mutatja ki.

• Kezdeti valOs érték refinanszIrozási forrásokon és pénzügyi eszközökön (Iásd 5.6 pont).

• Az állami támogatást a Bank csak akkorjelenIt meg, ha kellO bizonyosság van arra, hogy a
Bank eleget tesz a támogatáshoz kapcsolOdO feltételeknek, és megkapja a támogatást.
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H. Nyereségadó

Nyereségadóként a Bankcsoport a társasági adót, és a helyi adókat kezeli.

A helyi adók nem forgalmi jellegük miatt képezik a nyereségadó részét a konszolidált

eredménykimutatásban. A helyi ado az iparQzési adOt és az innováciOs adót foglaija magába.

A Bank halasztott ado követelést és kotelezettséget jelenItenek meg minden Ievonható és adóköteles

átmeneti kUlönbözet után az lAS 12 sztenderdnek megfelelden a pénzügyi helyzet kimutatásban. Ezek

állományváltozását az eredményben az adóráfordItások között jelenIti meg, amennyiben az az

eredményben elszámolandó tranzakcióhoz kapcsolódik, illetve az egyéb átfogO jövedelemben,

amennyiben az az egyéb átfogO jövedelemben elszámolandó tranzakcióhoz kapcsolOdik. Halasztott

ado követelés a levonható átmeneti különbözetek után kerül elszámolásra, de csak amennyiben

várhatóan képzödik olyan adóköteles nyereség, amivel szemben felhasználható esz. A jövöbeni

adóköteles nyereség alátámasztására a Bankcsoport alapvetãen az üzleti terveket veszi alapul. A

halasztott adózást lásd részletesen a CC. fejezetben.

Magyarországon az adóhatóság az adóévet követd hat even belül bármikor felUlvizsgálhatja a

számviteli nyilvántartásokat és módosIthatja a kivetett adót. Ennek megfelelden adóhatOsági

ellenörzés esetén a Bankcsoportnál is elófordulhat adómódosItás. Az adóhatóság a Bank társasági

adObevallásait 2015-ig bezarólag felulvizsgálta és lezárta. A leányvállatoknál átfogO vizsgálat keretében

nem vizsgálták az el nem évült éveket. A Bankcsoportnak nincs tudomása olyan jelentds elmaradt

adókotelezettségrôl, amely az adOhatóság által meg nem ellenörzött évek kapcsán felmerülhetne.

2.3 Pénzügyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek

2.3.1 Pénzugyi instrumentumok

2.3.1.1 Számviteli alapelvek

a.) Kezdeti megielenités és értékelés

Kezdeti megjelenItéskor a pénzügyi eszközt vagy pénzügyi kotelezettséget a Bankcsoport valOs értéken

értékeli, növelve vagy csökkentve — amennyiben a pénzugyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettseg nem

az eredménnyel szemben valOs értéken értékelt — azon tranzakciós koltségekkel, amelyek közvetlenül

a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi kotetezettség kibocsátásának vagy megszerzésének tulajdonIthatc5k.

A Bankcsoport minden szokásos mOdon vásárolt vagy eladott pénzügyi instrumentumot a teljesItési

idöponton (értéknapon) jelenIti meg könyveiben mérlegtételként. A származékos pénzügyi

instrumentumokat pedig kötés napján jelenIti meg.

I.) A kezdeti megjelenItéskor a valós érték legjobb bizonyItéka az ugyleti ár, azaz az adott vagy kapott

ellenérték valós értéke.

ii) Ha a Bankcsoport meghatározza, hogy a valós érték a kezdeti megjelenItéskor eltér az ugyleti

értéktOl, és a valós érték azonos eszközre vagy kötelezettségre vonatkozO aktIv piacon jegyzett árral

nem bizonyItott, és olyan értékelési technikán sem alapul, amely kizárOlag megfigyelhetô piacokról

származó adatokat használ, akkor a pénzügyi instrumentumot a kezdeti megjelenItéskor valOs értéken
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kell értékelni, módosItva azt ügy, hogy halasztásra kerüljön a kezdeti megjelenItéskori valOs érték és
az Ugyleti érték eltérése. A kezdeti megjelenItést követöen a különbözet egy megfeleló alapon az
instrumentum étettartama alatt kerül elszámolásra az eredményben, de nem késöbb, mint amikor az
értékelés megfigyelhetö piaci adatokkal teijesen alátámasztásra kerül, vagy amikor az ugyletet Iezárják.

iii.) Ha a valós érték azonos eszközre vagy kotelezettségre vonatkozó aktIv piacon jegy-zett árral
aátámasztható, vagy o!yan értékelési technikán alapul, amely kizárólag megfigyelhetô piacokrOl
származó adatokat használ, az ugyleti ár és a valós érték kulonbségét a Bankcsoport az instrurnentum
kezdeti megjelenItésekor elszámolja az eredménybe.

b.) Besorolás

Kezdeti megjelenItéskor a Bankcsoport a pénzügyi eszközöket amortizált bekerülési értéken, az egyéb
átfogO jövedelemmel szemben valós értéken vagy az eredménnyel szemben valOs értéken értékeltként
sorolja be.

c.) Követô értékelés

A Bankcsoport abban az esetben értékeli a pénzUgyi instrumentumait amortizált bekerülési értéken ha
az i) az instrumentum portfóliójához kapcsolódó üzleti modell egyedüli célja szerzôdéses pénzáramok
beszedése, és ii) a szerzödéses pénzáramok kizárOlag täkére és a fennálló töke után járó kamatra
terjednek ki, ahol a töke a folyósItott összeg valós értékét jelenti, a kamat pedig hitelezési kockázatot,
forráskoltségeket, árrést és pénz idäértékét tükrözi.

Az IFRS 9 eläIrása szerint amortizált bekerülési érték az instrumentum kezdeti értéke csökkentve a
täketörlesztésekkel, mOdosItva az effektIv kamatláb módszerrel meghatározott kamattal es
csökkentve az értékvesztéssel. A Bankcsoport a ,,Kamatbevétel és ráfordItás” fejezetben
meghatározott effektIv kamatláb módszer alapján számolja ki és könyveli el eredményre a kamat
bevételeket és kamat ráfordItásokat és határozza meg az instrumentum amortizált bekerülési értékét,
azaz a könyv szerinti értékét. A nem bedôlt pénzügyi eszközöknél (stage 1 és 2) az effektIv kamatláb
módszerrel elszámolt kamatbevétel a bruttó könyv szerinti érték alapján, mIg értékvesztett (bedölt -

stage 3) ügyletek esetében a nettO, azaz az értékvesztéssel csökkentett bruttó amortizált bekerülési
értékre kalkulálódik. Az elszámolt értékvesztés havonta kerül aktualizálásra.

d-i.) Kivezetés-pénzügyi eszközök

A Bankcsoport akkor vezet ki egy pénzügyi eszközt, ha
• a pénzUgyi eszközböl származó cash-flow-kra vonatkozó jogok lejárnak, vagy
• átadja a pénzügyi eszközbôl származó cash-flow-k átvételére vonatkozó szerzödéses jogokat

egy olyan ugyletben, amelyben lényegileg az összes, a pénzügyi eszköz tulajdonlásával járó
kockázat es haszon átadásra kerül.

A pénzügyi eszköz kivezetésekor az eszköz konyv szerinti értéke (vagy az eszköz kivezetett részéhez
hozzârendelt konyv szerinti érték) es kapott ellenérték közötti különbbzet az eredményben kerül
megjelenItésre.

Amennyiben a pénzügyi eszközök szerzódéses feltételeit módosItják, a Bankcsoport megvizsgálja, hogy
a módosItott pénzügyi eszközböl származO cash-flow-k lényegesen eltéröek-e. Amennyiben a cash
flow-k lényegesen eltérôek, az eredeti pénzügyi eszközbdl származó cash-flow-kra vonatkozó
szerzôdéses jogok lejártak. Az ilyen módosItást az eredeti pénzügyi eszköz megszQnéseként és egy j
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pénzügyi eszköz megjelenItéseként kell elszámolni. A Bankcsoport minden esetben megszcinésnek

tekinti a szerzödésmódosItást, ha a pénzugyi eszköz devizanemét módosItják.

Amennyiben az amortizált bekerülési értéken értékelt módosItott pénzügyi eszközbäl származó cash-

flow-k nem lényegesen eltéróek a módosItás elôtti szerzödéses cash-flow-ktOl, a módosItás nem

eredményezi az eredeti pénzügyi eszköz kivezetését. Ebben az esetben a Bankcsoport üjraszámolja a

pénzUgyi eszkOz bruttO konyv szerinti értékét (a módosItás utáni cash-flow-k eredeti effektIv

kamatlábban számoltjelenértékeként) és az ij, valamint a módosItás elótti bruttó könyv szerinti érték

közötti különbözetet módosItás miatti nyereségként vagy veszteségkentjelenIti meg az eredményben.

d-ii.) Kivezetés — pénzügyi kötelezettségek

A Bankcsoport kivezeti a könyvekbôl a pénzügyi kötelezettséget, amikor az megszant — vagyis amikor

a szerzôdésben meghatãrozott kotelemnek eleget tettek — azt eltörölték, vagy az lejár.

A Bankcsoport megszUnésnek tekinti azt is, amennyiben egy pénzügyi kotelezettség szerzödéses

feltételei módosultak és a módosItott pénzUgyi kotelezettségból származó cash-flow-k lényegesen

(legalább 10%-kal) eltéróek a módosItás eldtti cash-flow-któl. Amennyiben ez nem teljesUl, a

Bankcsoport akkor is megszQnésnek tekinti a szerzddésmódosItást, illetve ha a kötelezettség

devizanemét módosItják,

Ebben az esetben a mOdosItott feltételeknek megfelelô üj pénzugyi kotelezettseget a Bankcsoport

valós értéken jeleniti meg. A megszQnt pénzUgyi kotelezettség könyv szerinti érték és az üj, mOdosItott

pénzügyi kotelezettség könyv szerinti értéke közötti különbözetet a Bankcsoport az eredményben

jelenIti meg.

Amennyiben a pénzügyi kotelezettségbôl származO cash-flow-k nem lényegesen eltéróek a mOdosItás

elôtti szerzôdéses cash-flow-ktOl, a mOdosItás nem eredményezi az eredeti pénzUgyi kotelezettség

kivezetését. Ebben az esetben a Bankcsoport üjraszámolja a pénzügyi kotelezettség amortizált

bekerülési értékét (a módosItás utáni cash-flow-k eredeti effektIv kamatlábban számolt

jelenértékeként) és az üj, valamint a mOdosItás elötti bruttó könyv szerinti érték közötti különbözetet

mOdosItás miatti nyereségként vagy veszteségként jelenIti meg az eredményben. A módosItás bármely

dija vagy koltsége az effektIv kamatlábat és a pénzügyi kotelezettség amortizált bekerülési értékét

mOdosItja, ésa hátralévä futamidä alatt kerül elporlasztásra az eredményben.

e-i.) Ertékvesztés

Minden beszámolási fordulónapon a Bankcsoport megvizsgálja, hogy az amortizált bekerülési értéken

értékelt pénzugyi eszközei értékvesztettek-e. A pénzugyi eszköz értékvesztettnek minâsül, ha

bekövetkezett egy vagy tObb olyan esemény, amely káros hatással van a pénzügyi eszköz becsült

jövôbeli cash-flow-ira. Az értékvesztés módszertanának részletes leIrását làsd a 2.4.1 pontban.

A Bankcsoport az alábbi, nem eredménnyel szemben valOs értéken értékelt pénzUgyi eszközök várhatO

hitelezési veszteségére vonatkozóan elszámolt veszteséget jelenIt meg:

• pénzügyi lIzingböl eredä kovetelések;

• ugyfeleknek nyüjtott hitelekbOl eredd kovetelések;

• kibocsátott pénzügyi garancia szerzôdések; és

• kibocsátott hitelnyüjtási elkotelezettségek.

A Bankcsoport a pénzügyi eszközökre a kezdeti megjelenItéstöl kezdve 12 havi várható hitelezési

veszteség kerül elszámolásra azon ugyletek esetén, ahol a hitelezési kockázat az Ugylet kezdeti
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megjelenItése óta nem nöttjelentósen (Stage 1, vagy 1. Szakasz -jOl teljesItö ugyletek). Ame nnyiben a

kezdeti megjelenItés óta jelentósen megnovekedik a hitelkockázat (Stage 2, vagy 2. Szakasz —

alulteljesItó hitelekL vagy az ügylet értékvesztetté válik (Stage 3 vagy 3. Szakasz — értékvesztett, nem

teljesItc5 ugyletek), élettartami várható hitelezési veszteség kerül elszámolásra.

Elettartami várható hitelezési veszteség: A pénzugyi instrumentum várhatO élettartama alatt

lehetséges nem-teljesitési eseményekbdl eredd várhatO hitelezési veszteség.

A 12 havi várhatO hitelezési veszteség: az élettartami várható hitelezési veszteség része; azo n várhatO

hitelezési veszteség, amely a pénzügyi instrumentummal kapcsolatos, a pénzugyi kimutatás

fordulónapja után 12 hOnapon belül lehetséges nem teijesItési eseményekbôl ered.

A Bankcsoport ezt az értékelési elvet alkalmazza mind a pénzügyi lIzingbdl, mind az ügyfeleknek

nyjtott hitelekböl származO követetéseire.

A Bankcsoport nyijtott kölcsönökból és pénzügyi lIzingekbäl eredd követelései esetén nem éI az IFRS9

5.5.10. bekezdése által biztosItott lehetöséggel, hogy bizonyos pénzügyi instrumentumokat alacsony

hitelkockázatünak tekintsen.

e-1L) A várhatá hitelezési veszteség értékelése

A várható hitelezési veszteség az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

• Azon pénzügyi eszközök, amelyek nem értékvesztettek a beszámolásifordulónapon: a várható

hitelezési veszteséget a Bank egyuttes alapon értékeli, különbözô modellek segItségével;

• A beszámolásifordulánapon értékvesztett pénzUgyi eszkozök: a bruttó könyv szerinti érték és

a becsUlt jövôbeli cash-flow-k jelenértékének külonbözete;

• Le nem h/vott hiteInyjtási elkötelezettségek: a Bankcsoportot megilletô szerzödéses cash-

flow-k, ha a hitelnyüjtási elkotelezettség birtokosa lehIvja a hitelt és a Bankcsoport által a hitel

lehIvâsa esetén várt cash-flow-k közötti kulonbség jelenértéke;

• Pénzügyi garancia szerzödések: a birtokosnak a nála felmerUlö hitelezési veszteség

megtérItésére várhatóan fizetendö osszeg, azokkal az osszegekkel csökkentve, amelyeket a
Bankcsoport várhatOan a birtokostOl, az adOstól vagy bármely más harmadik féltdl kap majd.

e-iii.) A vôrható hitelezési veszteségek megjelenItése a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban

A várható hitelezési veszteséget a Bank a kovetkezöképpen jelenIti meg:

• amortizált bekerülési értéken értékelt pénzugyi eszközök esetében a bruttO könyv szerinti

értéket csökkentö osszegként (értékvesztés)

• a pénzügyi garanciaszerzódések és hitelnyüjtási elkötelezettségek esetén céltartalékként

e-iv.) LeIrôs

A hiteek és adOsságinstrumentumok (részlegesen vagy teijes mértékben) leIrásra kerülnek,

amennyiben a Bankcsoport ésszer(en nem várja a pénzUgyi eszköz egészének vagy egy részének

megtérülését. Altalában ez a helyzet, ha a Bank ügy Itéli meg, hogy az adósnak nem all rendelkezésre

elegendd bevételforrás, amely a leIrással érintett összeg visszafizetésére alkalmas cash-flow-t

generálna. Ugyanakkor a teIrással érintett pénzügyi eszközök végrehajtâsi eljárás tárgyát is képezhetik.
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A pénzügyi instrumentumok az alábbi kategOriákban és értékelési elvek szerint kerülnek bemutatásra
a pénzügyi kimutatásokban:

2.3.1.2 Amortizált bekerülési értékelés (ABE)

Az alábbi besorolásü instrumentumokat értékeli a Bank amortizált bekerülési értéken:

I. Befektetési célü hitelviszonyt megtestesItä értékpapIrok

Uzieti modell alapján azokat a papIrokat soroija a Bank ebbe a kategóriaba, ahol a cél szerzädéses
pénzáramok beszedése. Ezeket a papIrokat Iejáratig jellemzôen minden esetben megtartja a Bank. A
szerzddéses pénzáramok kizárólag täke és kamatra terjednek ki. Lehetnek fix és változó kamatozásüak
is a papIrok. Elätörlesztés, futamidd mOdosItás nem jellemzö és fizetés halasztása esetén nincsen
kamatmentes periódus. Névérték alatt, vagy a felett vásárolt papIrok esetében a felmerülô diszkont,
vagy premium nem felhalmozott kamatot testesI.t meg.

J. Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és kOvetelések

A Bankcsoport fötevékenysége alapján Iakossági, vállalati és hitelintézeti ugyfeleknek folyOsItott
kölcsönök kerülnek besorolásra ebbe a kategOriába. Az ebbe a kategóriába sorolt instrumentumok
üzleti modelijének célja a szerzódéses kamatok és a folyósItott töke beszedése. Abban az esetben sorol
a Bankcsoport amortizált bekerülési értékelési kategóriába egy hitel terméket, amennyiben a kölcsön
kamata csak a pénz idOértékét, hitelezési kockázat ellenértékét és nyereségrátát testesIt meg. Lásd
meg az ,,S” pontot a hitelek FVTPL besoroásához.

K. Hitelintézetekkel szembeni követelések

A Hitelintézetekkel szembeni követelések között a hitelintézeti tevékenységhez kötddO tételek vannak,
mint például a más banknál elhelyezett Iekötött betétek.

L. Minden amortizált bekerülési értékeIési kategOriába sorolt pénzügyi kötelezettség

Ebbe a kategoriába tartoznak az ugyfelekkel szembeni kotelezettségek (betétek) a hitelintézetekkel es
jegybankkal szembeni kOtelezettségek (loro számlák, felvett hitelek, refinanszIrozási források) és a
szállitói tartozások.

M. Pénz és penzeszkoz-egyenértékesek

Ebben a kategOriában a három hónapnál kisebb Iejárati idävel (vagyvásarláskor három hónapon belUli
hátralévä futamidävel) rendelkezä, nagy Iikviditásü, ezért rbvid iddn belu ismert összegQ készpénzre
váltható értékpapIrokat jelenIti meg a Bank. Szintén ebbe a kategOriába tartoznak készpénzállomány

és más bankoknál vezetett számlák (nostro-k) és az egynapos betétek.
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N. Salát tôke

A Bank saját tôkeként a tulajdonosok által a Bank rendelkezésére bocsátott, valamint az adózott
eredményból a Banknál hagyott täkerészt mutatja ki. A saját töke összetevôi a jegyzett töke,
tôketartalék, eredménytartalék, halmozott egyéb átfogO jövedelem és jogszabályi kotelezettsegen
alapuló tartalékok.
A Bank a saját tôke összetevöit a pénzugyi helyzet kimutatásban könyv szerinti értéken szerepelteti. A
Banknak nincs vissza vásárolt saját részvénye, illetve a közelmültban a jegyzett tökéjét nem változtatta
meg és nem bocsátott ki részvényt. A tOkeugyleteknek tulajdonItható tranzakciOs koltségek (például
saját részvények kibocsátása) az összes adOhatással nettOsItott értékben, közvetlenül a saját täkét
csökkentenék.
A tãketartalék terhére jelenleg osztalék nem fizethetö ki. A tárgyévi adózott eredmény az
eredménytartalék része. A Bank eredménytartalék csökkentéseként számolja el a tulajdonos felé
fizetendô osztalékot. Az elszámolás azt az idäszakot érinti, amikor az osztalék megállapItásra kerül,
azaz a tulajdonosnak joga keletkezik az osztalékra. Halmozott egyéb Otfoyó jovedelem mérlegsoron a
Bank azon eredmény jellegQ tételeket mutatja ki, melyek realizálása meg nem történt meg, ezért eves
eredményként nem jelenIthetäek meg. Jelenleg csak a Iikviditási célü, azaz az átfogó eredménnyel
szemben valOsan értékelt értékpapIrok valós értékeléséböl származó különbözetek halmozott
egyenlegét tartalmazza a mérlegsor. A Bank a Jogszabályi kötelezettséyen alapulá tartalékok soron
mutatja ki az eredménytartalékból elkülönItett általános tartalékot. A kötelezô torvényi, az adózott
eredmény 10%-os mérték(I tartalékképzésen felül további tartalékot a Bank nem képez.

2.3.1.3 Valós értékelés eredménnyel szemben (FVTPI.)

Amennyiben az üzleti modeM szerint a cél nem a szerzödéses pénzáramok beszedése, hanem
értékesItésbäl, kereskedésbOl származó haszon, árfolyam nyereség, vagy ha a szerzádéses feltételek
meghatározott idôpontokban olyan cash-flow-kat eredményeznek, amelyek nem kizárOlag a take és a
kint Ievä tókeosszeg után járO kamat kifizetései, akkor minden esetben eredménnyel szemben kell
valOsan értékelni a pénzügyi instrumentumot. Ebbe a kategóriába sorolt pénzügyi eszközök után
értékvesztés nem kerül elszámolásra. A Bankcsoport havonta végez valós értékelést minden valós
értékelésQ instrumentumára. A valós értékelési különbözet önállO eredménykimutatás soron és nettó
mOdon kerül megjelenItésre a tárgyévi eredménykimutatásban. A valOs értékelés alapelvei a 2.4.2
fejezetben kerültek bemutatásra.

Az alábbi besoroIásii instrumentumokat értékeli a Bank valós értéken eredménnyel szemben:

0. Kereskedési célü hitelviszonyt megtestesItâ értékpapIrok

Forgatási céllal a rövid távon realizálódO árfolyam nyereség elérésére beszerzett értékpapIrokat sorol
ebbe a kategóriába a Bankcsoport. Az ugyfelek megbIzása alapján vásárolt es az ügyfélnek
továbbértékesItett értékpapIrokat is ide soroija a Bankcsoport.

P. Származékos ugyletek

DerivatIv ugyleteket elsäsorban fedezeti céllal köt a Bank. Alkalmanként köt(het) kereskedési célü
származékos ugyletet is, melynek celia árfolyamnyereség elérése. Minden határidäs, derivatIv ugyletek
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határidôs ugyletrésze az ugylet kötésekor mérlegen kIvüli tételként kerü) nyilvántartásba véteire a

határidôs kötési árfolyam osszegében.

A derivatIv pénzUgyi instrumentumok az ugylet kötési napján könyvelädnek valós értéken, majd a

késóbbi értékelés is valós értéken történik.

A derivatIv pénzügyi instrumentumok valós értékében beãllO változás az eredmény kimutatásban kerül

elszámolásra. Minden egyes derivatIva ugyletenkénti valOs értékének es bekerülési értékének

kUlonbsége jellegének megfelelôen eszközként vagy kotelezettségként kerül kimutatásra.

Azok a derivatIv ugyletek, amelyeket a Bank kockázat-menedzseléséböl származO pozIciók hatékony

fedezésére kötnek, de nem minôsülnek az IFRS 9 standard szerint számviteli fedezeti ugyletnek,

kereskedési célü derivatIváknak minösülnek. Ezért valós értéken kerülnek bemutatásra, és a nem

realizált nyereség és veszteség közvetlenül az eredménykimutatásban jelenik meg. A számviteli

fedezeti eIszmolás részleteit az 2.4.3 fejezet mutatja be.

Az alábbi származékos ugylet tIpusokkal foglalkozik a Bank: forward, deviza swap (CRS), kamat swap

(IRS), deviza swappal kombinált kamat swap (CIRS). A Bankcsoportnak beägyazott származékos

termékei nincsenek.

Q. Valós értékelésa kategóriá ba so rolt pénzugyi kötelezettségek

A Bank akkorjelöl meg eredménnyel szemben valós értékelés(nek egy pénzügyi kotelezettseget, ha

azzal következetessé tehetö a számviteli elszámolás (accounting mismatch elkerülése). Jelenleg

nincsen ilyen instrumentum.

R. Kötelezôen eredménnyel szemben valós értékelésQ értékpapIrok

llyen tipusü instrumentumok p1. a tôzsdén jegyzett részesedések.

S. Ugyfeleknek nyjtott kölcsbnök es követelések

Az ugyfeleknek nyüjtott hitelek ABE vagy FVTPL értékelési kategóriába tOrténö besorolást a

Bankcsoport üzleti modell teszt és ,,hitelviszonyt megtestesItö instrumentumok besorolása es

értékelése”, az ügynevezett SPPI (Solely Payments of Principal & Interest) teszt alapján végzi el, mely

minden hitel termék csoportra egyedileg készül. Abban az esetben sorol a Bankcsoport amortizá[t

bekerülési értékelési kategóriába egy hitel terméket, amennyiben a kölcsön kamata csak a pénz

idóértékét, hitelezési kockázat ellenértékét és nyereségrátát testesIt meg és a kölcsön tóke a

folyósitott töke valOs értékét jelenti. A fôbb besorolási szempontok, melyek nem teljesUlése esetén a

hitelek FVTPL kategóriába kerülnek besorolásra az alábbiak:

• Hitelnyüjtás célja minden esetben szerzôdéses pénzáramok beszedése.

• A szerzädéses pénzáramok kizárOlag tôke és kamatra terjednek ki.

• A nyüjtott hitelek Uzleti célja nem a jbvendöbeli értékesItés, annak ellenére, hogy a behajtás

tevékenysége során rendszeresen értékesIt rosszhitel állományt.

• Elótörlesztés, futamidc5 módosItás, átstrukturálás esetén az elötörlesztési dIjak mértéke nem

jelentös (jellemzäen 2-3%).

• Változó kamatozás esetén a kamatláb a megjelolt referencia kamatláb változásával

párhuzamosan, azzal azonos irányba mozog és a kamat megállapitas gyakorisága egyezik

ka m atpe nOd u ssa I.
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• Az ugyfelek által meg nem fizetett tökét és kamatokat Iejárt kOvetelésként tartja nyilván a
Ba nkcso port.

• Fizetés halasztása esetén nincs, vagy nem jelentäs a kamatmentes periódus.

Jelenleg olyan hitelek kerülnek FVTPL kategóriába, ahol a kamat nem kizárólag idäértéket, hitelezési

kockázatot és marzsot jelent és ezt az SPPI teszt is megerósIti (p1. a Családi Otthonteremtési

Kedvezménnyel, a CSOK-kal támogatott hitelek, vagy a Babaváró hitelek).

2.3.1.4 Valós értékelés egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVTOCI)

Ha az üzleti modell szerint a szerzödéses pénzáram beszedése és adott esetben eladás a cél, es a

szerzödéses pénzáram tökére és a fennálló tôke után járO kamatra terjed csak ki, akkor egyéb átfogó

jOvedelemmel szemben kell valOsan értékelni egy pénzügyi eszközt. Az üzleti modell alapján az ide

sorolt instrumentumok két funkciót Iátnak el, egyrészt szerzôdéses pénzáramok beszedését, másrészt

napi Iikviditás menedzselését. A Bankcsoport által a Iikviditás biztosItása érdekében az ide sorolt

értékpapIrok bármikor értékesItésre kerülhetnek. A Iikviditási okokból történô értékesItés várható

gyakorisága és a volumene alapján történik az egyes értékpapIrok Uzleti modeilbe történó besorolása.

Ebbe a kategóriába tartozó pénzügyi instrumentumokra vonatkozó kamatok az effektIv kamat

módszerrel kerülnek elszámolásra.
Az egyéb átfogO jövedelemben elszámolt âtértékelések összegét az adóssaginstrumentumok esetében

a késSbbiekben a Bankcsoport kivezetéskor (tipikusan értékesItés esetén) átvezeti a tárgyévi

e red me nybe.

Ertékvesztési elöIrásokat alkalmazni kell az ebbe a kategOriába sorolt pénzügyi eszközök után is,

amennyiben hitelezési kockázatuk nem elhanyagolhatO. A hitelezési veszteségként elszámoft

értékvesztés az átértékelési tartalék (CCI) javára történik értékvesztési eredménnyel szemben.

Az alábbi besoroIást instrumentumokat értékeli a Bankcsoport valósan az egyéb átfogó jövedelemmel

szemben (FVTOCI):

T. Likviditási célü hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok

A szerzädéses pénzáramok kizárólag tóke és kamatra terjednek ki. Elótörlesztés, futamidä mOdosItás

nem jellemzö. Lehetnek fix és változO kamatozásüak is a papIrok. VáltozO kamatozás esetén a kamatláb

a megjelolt referenda kamatláb változásával párhuzamosan, azzal azonos irányba mozog.

U. Befektetési céh részesedések

Befektetési célü részesedések esetében a Bankcsoport nem választotta azt a lehetóséget egyetlen

instrumentumnál sem, miszerint megjelblheti az ilyen részesedést egyéb atfogO jövedelemmel

szemben történO értékelésre.
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2.3.2 Nem-pénzügyi instrumentumok

V. LIzingek

A Bankcsoport, mint IIzingbe ado

A pénzügyi helyzet kimutatásban az ,,Amortizált bekerülési értéken értékelt ugyfeleknek nyüjtott

kölcsönök es követelések” soron mutatja be a Bankcsoport a pénzUgyi Iizingköveteléseket.

A Bankcsoport, mint IIzingbeadó azokat a megállapodásokat soroija a IIzingkovetelések közé, amelyek

alapján meghatározott osszeg, vagy osszegek megfizetése ellenében, meghatározott futamidöre a

szerzädés szerinti eszköz használati jogát átadja a IIzingbe vevônek. A lIzing ugylet lehet pénzügyi, vagy

operatIv besorolásCi.

Amennyiben minden Iényeges tulajdonlással kapcsolatos kockázat és haszon átadásra kerül az ugylet

során az IFRS 16 standard eldIrásai szerint, akkor pénzUgyi IIzingként kezeli a Bankcsoport az ugyletet.

Pénzugyi lizing ugylet esetében a lIzing kezdetén a Bankcsoport, mint IIzingbeadO IIzingkovetelést

mutat ki a nettó IIzingbefizetések osszegében. Nettó IIzingbefizetesek a jövöbeli minimális

IIzingfizetések és a garantált, illetve nem garantált maradványértékek osszegének a IIzing implicit

kamatlábával diszkontált jelenértéke (ennek meghatározását ásd 2.2. D fejezet). A lIzingugylet

kezdetén felmerUk5, szerzôdéshez közvetlenül kapcsolódó koltségek, mint az UgynOki jutalékok,

szerzôdéskötési és módosItási dIjak és az értékbecslési dIjak a IIzing követelés bekerulési értékét

módosItják és a futamidó során kerülnek elszámolásra.

A pénzugyi IIzing követelések megjelenItés után a befolyt lIzing dIjak tôke része csökkenti a

lIzingkovetelést, mIg a kamat része kamat bevételként kerül elszámolásra (Iásd 2.2. D fejezet.). Az

idöszakban elszámolt értékvesztés csökkenti a IIzingkovetelés könyv szerinti értékét.

A lIzingkovetelések értékvesztésére a Bankcsoport ugyanazt a szabályrendszert alkalmazza, mint a

pénzügyi eszközei esetén (lásd 2.4.1-ben kifejtve).

Az olyan IIzingek, amelyeknél Iényegileg a tulajdonlással járó minden kockázat és haszon a

Bankcsoportnál marad, operativ IIzingként kerUlnek besorolásra. A IIzingbe adott eszköz továbbra is a

Bankcsoport könyveiben kerül kimutatásra. A kapott lizingdIjak a vonatkozó idöszak alatt lineárisan

kerülnek az eredményben elszámolásra.

OperatIv lIzing ugylet keretében a Bankcsoport jelenleg nem ad at eszközök uzletszerUen az IFRS16

standard kritériumai szerint.

A Bankcsoport, mint IIzingbe vevô

Az IFRS 16 alapján az olyan lIzingek esetében, amelyeknél lényegileg a tulajdonlással járó minden

kockázat és haszon a lIzingbe adOnál marad, és nem kerül at a Bankcsoporthoz, (korábban operatIv

Izing), a lIzingbe vételi ugylet kezdetén Bank és Leányvállalatai használatijog-eszkozt számolnak el,

melyet azon a mérlegsoron mutatnak be a mérlegben, ahova a mOgöttes eszköz tartozna, majd a

Megjegyzésekben kerülnek közzétételre, hogy mely mérlegsorok tartalmaznak használatijog-eszkozt

is. A pénzUgyi helyzet kimutatásban 2019 évvégén csak a ,,lngatlanok, gépek és berendezések” soron

szerepelnek ilyen eszközök (bérelt ingatlanok). A használatijog-eszkoz bekerülési értéke a vonatkozó

IIzingkotelezettség kezdeti értéke, a mar kifizetett IIzingdIjak értéke, továbbá a járulékos közvetlen
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koltségek. Mivel a fizetendä IIzingdIjak le nem vonhatO áfa része a futamidô során több rész letben (p1.
havonta) merül fel, ezért nem kerül aktiválásra.
Bekerülést követóen minden használatijog-eszkoz bekerülési értéken kerUl értékelésre, melynek során
a bekerülési értéket csökkenti a halmozott értékcsökkenés, és az elszámolt halmozott értékvesztés.

A rövid futamidej( lIzingbe vételi ugyleteket, továbbá a kisértékQ mögöttes eszközök, illetve az
immateriálisjavak, mint mögöttes eszközök lIzingbe vételére Bank és Leányvállalatai nem alkalmazzák
az IFRS 16 vonatkozó elôIrásait.

W. Ingatlanok, gépek és berendezések

A Bank akkor jelenIt meg tárgyi eszközként egy felmerült kiadást, ha a beszerzett eszköz even tül
közvetlenül, vagy közvetve szolgálja a banki tevékenységet, az eszközbôl származO gazdasái hasznok
várhatOan befolynak és a bekerülési érték megbIzhatOan mérhetö.

A Bank bekerülési értéken veszi fel könyveibe tárgyi eszközeit. Bekerülési érték részét képezik a le nem
vonható áfával, vámokkal, hatósági dIjakkal növelt, engedményekkel csökkentett vételár; eszköz
használható állapotba hozatalához közvetlenül kapcsolOdó felmerült költségek és az eszköz
Ieszerelésével kapcsolatos jelentäs osszegQ várhatO koltségek. A banki forrásokat nem tekinti a Bank
beszerzéshez kapcsolOdO általános célü hitelnek, mert azok a hitelintézeti tevékenység részét képezik,
ezért azok kamatai nem kerülnek aktiválásra.
A Bank a 15 ezer Ft alatti beszerzési érték( irodatechnikai eszközöket egyéb anyagkoltségként könyveli
a beszerzés idôpontjában. Minden 100.000 Ft alatti bekerülési értékU és egyedi beszerzésQ eszközt a
Bank analitikusan nyilvántartásban vesz, majd a bekerülést követäen azonnal egy bsszegben
értékcsökkent. Az azonos tIpusü és kis érték(i eszközöket Bank és Leányvállalatai csoportosan is
nyilvántartásba veheti, aktiválja és a hasznos élettartamuk során értékcsökkenti.

A Bank az aktiválást követäen minden tárgyi eszközét a bekerUlési érték modell szerint értékelj. Ez
alapján az eszközök könyv szerinti értéke a bekerülési érték csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel,
es az elszámolt halmozott értékvesztéssel, illetve a késöbbiekben aktivált koltségekkel kötelezöen
akkor korrigálva, amennyiben a ráaktiválandó koltség értéke meghaladja az eszköz bekerülési
értékének 25%-at. Ingatlanok, gépek, berendezések felértékelése a választott értékelési modell miatt
nem lehetséges.
Ertékcsökkenés során a Bank az eszközök bekerülési értékét azok hasznos élettartama alatt, Iineáris
mOdszerrel napra arányosan havonta számolja el ráfordItásként. Eszköz csoportonként megállapft a
Bank hasznos élettartamot, melyet évente felulvizsgál, és szükség esetén módosIt. A felüjItott
eszközöknél, ha a feICjItás értéke meghaladja a felüjItott eszköz bekerülési értékének 25%-at, szintén
felulvizsgálatra kerül a hasznos élettartam (kiemelten a bérelt ingatlanon végzett beruházások
esetében). Bérelt ingatlanon végzett beruházások leIrása a bérleti szerzödés Iejárata alapján történik.
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A Bank az alábbi eszköz csoportokat jelenIti meg, és a csoportoknak a jellemzó várható hasznos

élettartamok alapján meghatározott leIrási kulcsai az alábbiak:

Megnevezés Elettartam

Epuletek 50 év

Földterületek n/a

Hálózatok (számItógépes, telekommunikációs) 12,5 ev

Bérelt ingatlanon végzett beruházások bérleti szerzódés szerint

Bütorok 7 év

Biztonságtechnikai berendezések 7 év

Bank és irodatechnikai berendezések 7 év

Személyi számItOgépek 3 ev

Egyéb számItástechnikai berendezések 3 év

Mobil telefonok 2 év

Személygépkocsik 5 év

A Bank saját eszközeinek legtobbjénél a tapasztalatok alapján a maradványérték nem materiális. Ebbôl

kiindulva a Bank saját eszközei esetén csak akkor határoz meg maradványértéket, ha annak várható

értéke 1 millió Ft felett van. Személygépkocsiknál minden esetben megállapItâsra kerül

maradványérték, mely a beszerzéskor érvényes jövóbeli érték alapján kerül meghatarozásra.

A Bank akkor vezet ki egy tárgyi eszközt, vagy immateriális jószágot konyveiból, amennyiben elidegenIti

azt, vagy ha nem var mar további hasznot belöle. A kivezetés eredményhatása nettó mOdon mQkodési

bevétel és ráfordItásként kerül az eredményben bemutatásra, mely az elidegenItés során járó

ellenérték és a kivezetett konyv szerint érték kulonbsége.

X. mmateriális avak

Azokat a felmerult koltsegeket jelenIti meg a Bank immateriáfisjószágként, melyek olyan azonosIthatá

és nem tárgyiasult eszkOz beszerzésre, vagy elöállItásra vonatkoznak, ami felett ellenãrzési joga van,

várhatOan gazdasági hasznokat fognak termelni és bekerülési értéke megbIzhatóan megállapIthato.

AzonosIthatO egy immateriális eszköz, ha önállOan értékesIthetô vagy szerzôdéses, törvényes jogokbOl

keletkezik.
A szerzett eszközök bekerülési értéke a megszerzés koltségei, mely meghatározására az Ingatlanok,

gépek, berendezések kezdeti értékelés szabályai vonatkoznak azzal a kitétellel, hogy leszerelési koltseg

soha nem kerül aktiválâsra immateriális eszköz bekerülési értékében. Saját elöállItásü immateriális

javak a Banknál csak a belsó fejlesztés(i szoftverek lehetnek. A saját fejlesztésü szoftverek bekerülési

értéke minden olyan koltség, mely közvetlenUl a fejlesztés érdekében, a fejlesztési szakaszban merült

fel, mint az anyagok, szolgáltatások koltségei, berkoltsegek és járulékai, szakértô dIjak (p1.

projektvezetési koltsegek) és tanácsadói dIjak, engedélyezési koltségek.

Z. Készletek

Beszerzéskor a készetek bekerülési értéken kerulnek elszámolásra, melynek része a vételãr, a )e nem

vonható AFA, az importvámok és a szállItási koltségek. A kiegyenlItéskor keletkezett deviza

árfolyamkUlönbözet nem változtatja meg a beszerzési árat. A követelés ellenértékeként a Bank

tulajdonába került eszközöket - amelyeket a Bank továbbértékesItési céllal tart könyveiben - az
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árukészletek között olyan értéken kerülnek nyilvántartásba véteire, amilyen értékkel a Bank elismerte
a kOvetelés kiegyenlItését. PénzUgyi IIzingtárgy tényleges visszabirtoklásakor a társaság az eszközt az
értékbecslö által meghatározott aktuális kényszerértékesItési piaci áron veszi nyilvántartásba a
készletek között. Amennyiben várhatóan a készlet bekerülési értéke nem térül meg (mert p1.
megrongálódott, vagy elavult), akkor a Bank a készletet Ieértékeli a nettó realizálható értékre.

AA. Egyéb eszközök és kötelezettségek

A nem pénzugyi instrumentumnak számItO egyéb eszközök és köt&ezettségek bekerüéskor
tranzakciós áron kerülnek nyilvántartásba. A tranzakciós ár a szerzödés, számla, illetve egyéb számviteli
bizonylat szerinti összeg.
A Bank ezen tételek között j&enIti meg többek között a munkavállalOkkal szembeni követeléseket,
koltségvetéssel szembeni kötelezettségeket (adO és tb elszámolások), nem kamat jellegQ
eIhatároásokat és a különféle egyéb aktIv és passzIv elszámolásokat.

Vevöi szerzôdések jellemzden a Izing futamidö végi IIzingtárgy értékesItések, melyek esetében:
• a IIzingtárgy jellemzôen szállItói visszavásárlási szerzödések keretében közvetlenül a IIzingbe

vev5 által kerül átadásra a vevónek,
• a fizetési feltétel jellemzöen azonnali fizetés, nincs finanszIrozási komponens,
• visszaküfdési, visszatérItési kötelmeket az adásvételi szerzOdések jellemzöen nem

ta rta I ma z na k,
• az adásvétel alapja jellemzOen az eredeti IIzingtárgy szállItóval megkötott visszavásárlási

garancia szerz6dés.
A vevöi szerzôdésekkel kapcsolatosan a Bankcsoport olyan döntéseket nem hoz, melyek a vevöi

szerzödésekbdl származO bevételek összegét es idOzItését mOdosItja.

BB. Fuggö kotelezettségek és céltartalékok

Bank akkorjelenIt meg céltartalékot a pénzugyi helyzet kimutatásában, ha mültbéli esemény hatására
fennáll olyan bizonytalan összeg( kötelme, aminek értéke megbIzhatOan becsülhetä ésvaIószIn(, hogy
a kötelem teljesItése erôforrások kiáramlásával jar majd. ValOszInQnek tekinti Bank a kötelezettséget,
amennyiben a kötelem bekövetkezésének a vaIószInisége az 50%-t meghaladja.

A céltartalékok az alábbi csoportok szerint kerUlnek megbontásra:

• Hitelezési tevékenység során nyüjtott pénzügyi garanciákra és kezességekre
• Hitelezési tevékenység során nyüjtott hitelkeretekre
• NyugdIjra és végkielégItésre
• Le nem zárt peres ugyekre
• Atszervezéssel kapcsolatban képzett céltartalék
• Egyéb céltartalékok

Fuggä kotelezettségként kerül közzétételre egy kötelem, amennyiben az
(a) lehetséges kate/em, amely mültbeli eseményekbdl származik, és amelynek létezését csak egy vagy

több, nem teijesen a Bank ellenörzése alatt altO, bizonytalan jOvöbeli esemény bekövetkezése vagy
be nem következése fogja megerOsIteni; vagy
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(b)meglévôkotelem, amely mültbeli eseményekbôl származik, de amely esetén

(i) nem vaIószIn( (50%-nM kisebb vaiOszmnQseg), hogy a köte)em kiegyenlItése eröforrások

kiáramlásával jar maid; vagy

(ii) a kötelem összege nem mérhetä megbIzhatóan.

A fuggó kotelezettsegeket a Bankcsoport nem jeleniti meg a mérlegben, de az alábbi fuggó

kotelezettségek elkülönItetten kimutatásra kerülnek a könyvekben:

• Ny(ijtott pénzügyi garanciák

• Hitelelkötelezettségek

• Le nem zárt peres ugyekkel kapcsolatos fuggö kotelezettségek

Minden nyüjtott garancia fuggô kotelezettségként kerül elszámolásra. Nyüjtott pénzügyi garanciák

kezdeti merlegértékeként a befolyt garancia dIjak kerülnek kimutatásra. Kbvetö értékelés a

garanciábOl származO várhatO veszteség értéke céltartalékként kerul bemutatásra.

Az ugyfelek által le nem hIvott, de szerzödés szerint fennállO hitelkeretek összegét is fuggô

kotelezettségként mutatja ki a Bank. Hitelkeretek kezdeti mérlegértékét nullában határozza meg a

Bank, mIg követö értékként a várhatO veszteség értékét. A jot teljesItö (szakasz 1) es alultetjesItO

(szakasz 2) portfOliOkba tartozO hitelekhez kapcsolOdO fuggO kotelezettségekre a Bank statisztikai

módszerekkel megbecsult kredit konverziós faktor figyelembevételévet képez tartalékot. A nem

teljesItO (bedOlt) hitelekhez (szakasz 3) kapcsolOdó fuggô kötelezettségekre a Bank 100%-os IehIvási

vaIOszIniséget feltételez. A hitelek értékvesztéséhez hasonlOan a Bank megbecsuli a várható

pénzáramokat, jelenértéket számol, a céltartatékot pedig a fuggö kötelezettség és a megtérulesek

jelenértékének a kulonbségeként számolja el.

Le nem zárt peres ugyekre képzett céltartalékok egyedileg ugyenként jogászi szakvélemény alapján

kerülnek meghatározásra a perveszteség valOszInQsége és a perérték alapján várhatóan, Iegnagyobb

valOszInQséggel fizetendO ässzeg.

A korengedményes nyugdIj és végkielégItés miatti céltartalék képzésnek az üzleti év saran elhatározott

és kommunikált etbocsátások miatti döntésnek a jövOben kifizetett osszegek fedezetét kell

megteremteni.

A nyüjtott garanciákra és hitelnyüjtási elkotelezettségekre képzett céltartalékok az lAS 37 standard

elãIrãsai szerint kerülnek bemutatásra.

CC. Halasztott adOzás

Adóköteles átmeneti külOnbözet keletkezik egy eszköz, vagy kotelezettség után, amennyiben a

kapcsotOdO adOt nem a târgyidöszakban, hanem a jövöben kell megfizetni. Levonható átmeneti

kUlönbözet esetében egy eszköz, vagy kotelezettségre vonatkoztatott és tárgyidöszakban

megfizetendO ado a jOvc5ben levonhatOvá vátik.

A Bank havonta elkészIti a számviteli és az adómérlegét, majd a két mérleg kOzötti kulonbségek

tételesen besorolásra kerülnek állandó és átmeneti különbözet csoportba. Az állandó különbözetnek

nincsen halasztott ado vonzata, az átmeneti különbözetek pedig adóköteles es levonhatO megjelolest

kapnak.
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Atmeneti különbözet jellemzôen az alábbi esetekben keletkezhetnek:

• Eszközök értékcsökkenési IeIrása (adO és számviteli IeIrások kulcsok eltérése miatt)

• Bizonyos eszközök értékvesztése (nyereseg adObOl IevonhatO/nem IevonhatOság miatt)

• Bizonyos céltartalékolás (nyereseg adObOl IevonhatO/nem IevonhatOság miatt)

Emellett halasztott ado követeléseket eredményezhetnek a következOk:

• Elhatárolt veszteség (fel nem használt negatIv adóalap)

• Fel nem hasznáit adOjOváIrâs

TárgyidOszaki halasztott adO követelés és kotelezettséget a Bank beszámItja egymással szemben.

Amennyiben a rendelkezésre áIIó üzleti tervek alapján vaIószin(sIthetö, hogy a jövöben nern képzôdik

annyi adOköteles jövedelem, amivel szemben a halasztott adókövetelés felhasználható lenne, a

várhatóan fel nem használható részre adOkövetelés nem kerül kimutatásra.

A halasztott adO megállapItásához szUkséges adómérleg az aktuális értékeléskor hatályos adOzási

szabályok alapján kerül megállapItásra. A halasztott adO követelések es kotelezettségek rnindig a

hatályos, vagy mar kihirdetett (társasági) adOkulcson kerUlnek meghatarozásra. Atlagos adókulcsot

nem alkalmaz a Bank, mert a hatályos társasági adO törvény szerint egykulcsos a társasági adO, ami

várhatOan nem fog változni.

DD. MunkavállalOi juttatások

Amennyiben a munkaváUalOnak valamilyen jövOben fizetendö juttatás jar, mely várhatOan kifizetésre

kerül, a Bank munkavállalói juttatási kotelezettséget mutat ki, a vonatkozO koltség pedig arra az

idOszakra kerül elszámolásra, amikor munkavállaló a kapcsolOdO munkát teijesItette.

Rövid távti juttatásra elhatárolás akkor kerü) pénzügyi helyzet kimutatásban megjelenItésre, ha az a

tárgyidOszakra vonatkozik, de kifizetése csak a következO idOszakra várható. Hosszü távü juttatásként

azok a juttatási elemek miatt képzett céltartalékok kerülnek megjelenItésre, melyek kifizetése a

megszolgálást követä 12. hónapon tül várható.

Ennek keretében az alábbi esetekben kerül elhatárolás, vagy céltartalék jellegQ kotelezettseg

megjelenItésre a Banknál:

• rövid távü juttatásként nyjtott bérek, jutamak, bOnuszok, egyéb juttatások és kapcsolódO

járulékaik, ha a kifizetésük a tárgyidOszak után történik (elhatárolás),

• rövid távü juttatásként nyüjtott ki nem vett halmozOdó szabadságok bér és járulékai,

amennyiben tárgyidOszak után várhatOan kifizetésre, vagy felhasználásra kerülnek

(elhatárolás),
• hosszü távü juttatásként nyüjtott hUségjutalmak (jubileumi dIj) jövOben vãrhatóan

kifizetendö hányada (céltartalék),

• hosszü távü juttatásként nyüjtott halasztott javadalmazások (jelentOs kockázatvállalOi

bOnusz) jövóben várhatOan kifizetendO hányada (elhatárolás),

• várhatO végkielégItések (céltartalék).

A Bank a pénzugyi helyzet kimutatásban megjelenItendO munkavállalói juttatások kotelezettsegeit

azon az értéken mutatja ki, amennyit várhatOan fizetnie kell majd a rendezésük soran. Ki nem vett

szabadságokra vonatkozO kotelezettség becslése azzal a feltételezéssel éI, hogy a teijes ki nem vett

szabadság felhasználásra, vagy kifizetésre fog kerülni a következô idOszakban. A Bank a szolgalati idät
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hUségjutalom program keretében ismeri el. Az 5, 10, 15, 20, 25, 30 év szolgálatot jutalmazza a Bank. A
Bank egy aktuáriusi számItási modell szerint, figyelembe véve mültbéli adatok alapján a fluktuációt,
kort es szolgálati idöt, munkavállalónként kalkulálja ki a jövdbeli kifizetési kotelezettseget, majd
diszkontálja ezt az értéket.
A Bank részvényei täzsdén nem jegyzettek és piaci árfolyammal nem rendelkeznek. Kompenzációs
teljesItménymérés céljából a Bank számol egy elméleti részvényárfolyamot. Ajelentös kockázatvállalók
teljesItményfuggó javadalmazása a számItott részvényárfolyam fuggvényében kerül meghatározásra.
A teljesItményfuggô javadalmazás 50%-a hosszü távü, halasztott javadalmazás. A Bank által
alkalmazott halasztási idôszak 3 év, amely idäszak alatt a halasztott rész 33%-33,5%-33,5% arányban
kerül kifizetésre. Az egyes években ténylegesen kifizethetd juttatás értékét befolyásolja a munkavállaló
tárgyevi értékelése és a Bank teljesItménye.
VégkielégItés akkor kerül elszámolásra, amikor nem elkerülhetó annak majdani kifizetése, azaz az
érintettel történä kommunikálást követöen.

2.4 A Bankcsoport által alkalmazott jelentäs becslések

2.4.1 Ertékvesztés

Ertékvesztést a Bank az IFRS 9 elöIrásai szerint a várható hitelezési kockázat változása alapján számol
el az amortizált bekerülési értékelésO (hitelek, bankbetétek, értékpapIrok), és az átfogO eredménnyel
szemben valósan értékelt pénzügyi eszközei (értékpapIrok) után. A Bank eltérô módszerrel határozza
meg az értékvesztést a hitelek, bankbetétek, valamint az értékpapIrok esetében.

A várható hitelezési veszteségek és a hitelezési kockázat mértéke szerint az IFRS 9 szerint három
Szakaszt (,,Stage”-et) különIt el a Bank. A stage 1, azaz a jól teljesItd eszközök esetében a kezdeti
megjelenItéstôl kezdve 12 havi várható hitelezési veszteség kerül elszámolásra. Amennyiben a kezdeti
megjelenItés óta jelentOsen megnovekedik a várható veszteség (stage 2 — alulteljesItö eszközök), vagy
objektIv evidencia all fenn a bedólésre (stage 3— nem teljesItô eszközök), élettartami várhatO hitelezési
veszteség kerül elszámolásra.

A hitelkockázatban a kezdeti megjelenItés Ota bekovetkezett jelentôs növekedésre utaló kritériumok
a következäk lehetnek:

• szignifikáns rating/beddlesi valószIn(iség romlása a kezdeti rating/bedölesi valószInQséghez
viszonyItva (1.5%-os PD növekedés vagy négy notch rating romlás),

• watchlistre kerülés — vállalati hitelek esetében,
• késedelem mértéke — legkésöbb 30 napos késedelemig,
• egyedi behajtási indikátorok — lakossági hitelek esetében, 30 napos késedelem alatt is bizonyos

behajtási tevékenységek megnovekedett hitelkockázat jelentenek (korai behajtási akciOk és a
késäbbi bedälési valOszIn(iségek korrelációja határozza meg, hogy a különbözö termékeknél
milyen behajtási akciOkat vesz figyelembe a Bank).

PD: bedälési valószInQség; notch: kockázati besorolási kategória

A fenti hitelkockázat növekedését jelzä indikátorok határozzák meg a pénzügyi instrumentumok stage
2-be sorolását, és Igy a 12 havi várható veszteségröl az élettartami várható veszteségek elszamolasat.
Amennyiben nem ãllnak fenn a stage 2-es besorolás feltételei, az instrumentum stagel-es besorolásba
kerülhet vissza.
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A Bank nem él az IFRS 9 5.5.10. bekezdése által biztosItott lehetôséggel, hogy bizonyos pénzügyi

instrumentumokat alacsony hitelkockázatünak tekintsen.

Amennyiben a fordulOnapon történö értékelés során az egyes Ugylet esetében a nem teljesIts objektIv

bizonyitékok alapján bizonyosnak tekinthetô, az ugylet Stage 3-ba kerül.

Akkor tekintünk egy hitelt nem teljesItänek, és soroijuk at stage 3 kategOriába (es tekintjük

értékvesztettnek), ha az értékelési fordulónapon a következö kritériumok teljesülnek:

• kényszereljárás van az ugyfel vagy a cégcsoport bármely tagja ellen (felszámolás, csód,

kényszertörlés stb.),
• az ugyfél vagy az ugyfélcsoport bármely tagjának ugyletét a Bank sikeres csalásnak ml n6sItette,

• az ugyfél vagy az ügyfélcsoport felmondott ugylettel rendelkezik,

• az Ugyfél vagy az ugyfélcsoport bármely tagja behajtás kezelés alatt all,

• az ugyfélszint(i késedelmes napok száma:

- vállalati ugyfél esetén meghaladja a 30 napot,

- mikro ugyfél esetén a 60 napot,

- az AutófinanszIrozási Uzletág által finanszIrozott ugyfél esetén a 90 napot,

- jelzálog es fedezetlen lakossági ugyletek esetén a 90 napot,

• egyedi tényez6k lakossági hitelek esetében: magáncsöd, elhunytak, sikeres csalás, visszavont

végrehajtási eljárások semmisségi perrel érintett jelzálog ugyletek esetén.

Egyedi értékvesztés képzés csak a vállalati objektIv evidenciával rendelkezö, nem teljesItö hitelekre

történik. Ez, osszeghatártOl fuggetlenUl, a vállalati uzletág (kivéve autófinanszIrozás) és a Bank

behajtása által kezelt állományát jelenti.

Az egyedi értékvesztés során a Bank megbecsuli az adott instrumentumhoz a jövöben várhatO

pénzáramokat, mely tartalmazza a biztosItékokbOl várható megtérulést is, egy optimista es egy

pesszimista szcenáriót figyelembe véve. A szcenáriókat különbözô bekövetkezési valOszmnQseggel

sülyozva, a hitelezési veszteség a bruttó könyv szerinti érték és a Bank által becsült várható

pénzáramok eredeti effektIv kamatlábbal diszkontált jelenértékének különbsége.

Egyedi elbIrálás szerinti értékvesztés képzés történik az értékpapIrokra, és bankközi kintlévöségekre.

Minden más pénzügyi instrumentumra a várhatO hitelezési veszteséget a Bank együttes alapon

értékeli, különbözô modellek segItségével.

Az instrumentumok csoportosItása termék alapon történik, egyes termékeken belül is alszegmensekre

bontva a portfáliót, hogy a hasonlO karakterisztikával rendelkezä instrumentumok kerüljenek egy-egy

csoportba.

A következö termekekre/alszegmensekre bontja a Bank a portfOlióját:

• Jelzálog
• Autóhitelek:

- lakossági
- vallalati

• Hitelkártya
• Folyószámla
• Személyi kölcsön és aruhitelek

• Vállalati hitelek:
- rulIrozó

37



BUDAPEST BANK ZRT.
KONSZOLIDALT EVES PENZUGYI KIM UTATAS
2019. DECEMBER 31.

Konszolidált KiegészItô Megjegyzések — Számviteli politika

- zártvég(
- mikrO hitelek

Lizingek

A lakossági termékek esetében további szegmentáció történik késedelmessegi kategóriák,
folyósItáskori deviza valamint a törvényi forintositáskor több mint 90 napos késedelemmel rendelkezô
portfóliOkra.
A vállalati portfólió esetében különbözö poolokat hoz létre a Bank a kockázati besorolás (OR vagy
Obligor Rating) alapján.

A várhatO veszteség = PD (bedälési valoszInuseg)* LGD (vesztesegrata)* EAD (beddléskori kitettseg)

A PD-k point in time szemléletQ becslések, 12 havi default ráták alapján 2-tôl 4 eves idôablakokon
kimérve, a lakossági portfóliOk esetében átmenet mátrixok, vállalati portfóliók esetében survival
jellegQ modellek alapján.

A Bank a stressz teszthez a jövdre vonatkozO makrogazdasági mutatOkat és feltételezéseket vesz
figyelembe, mint a GDP, infláció, munkanélkuliségi ráta, alapkamat, valamint a keresetek változása. Az
elôre tekintô makrogazdasági információkat korrekcióval a PD becslésbe épIti be a Bank. Az egyik
szcenáriO az alappálya, a második szcenárió a stressz pálya, a Bank stressz teszt makró szcenáriOja. A
szcenáriók silyozása során az alappálya dominál.

Az élettartami PD becslés a vállalati hitelek estében, a különbözd poolokban kimért 1-4 eves kumulatIv
PD görbék alapján, az ugylet teljes élettartamára nézve számol bedölési valOszIn(iséget, figyelembe
véve az Ugylet gazdasági élettartamát.

A lakossági hitelek esetében az élettartami PD becsléseket a 12 havi PD-k kiméréséhez használt
mátrixok hatvãnyra emelésével számolja ki a Bank.

A veszteségráta a tdkemodelleknél használt LGD, a downturn faktor és az indirekt koltségek nélkUl.

A beddléskori kitettséget, az EAD-t a mérlegen belüli kitettségek és a mérlegen kIvüli kitettségek
szorozva hitelkonverziós faktor osszegeként számoljuk ki. A hitelkonverziós faktor kimért tapasztalati
számok alapján mutatja meg, hogy a mérlegen kIvüli tételek mekkora része kerül lehIvásra (alapvetôen
rulIrozO és hitelkártya termékek esetében kerül számszer(isitésre).

Az átstrukturált hitelek portfOlióira a Bank nem alkalmaz külön modellt, viszont a lakossági
átstrukturált hitelek, az átstrukturálás dátumától számItott 24 hOnapon belül, nem kerülhetnek stage
2-néljobb kategóriába. Avállalati átstrukturálásokjelentös része a behajtás által kezelt állományokon
történik, egyedi képzés alapján.

A Csoport az MNB által hozott üj szabályozások eredményeképpen várhatóan bevezet bizonyos
változtatásokat a default definIcióval kapcsolatosan. Amint a felulvizsgált definIciO belsd
kockázatkezelési célokra alkalmazásra kerül, a Csoport ugyancsak ezt tervezi alkalmazni a hitelezési
veszteségek mérésére, valamint azon pénzügyi eszközök azonosItására, amelyeknek a
hitelkockázatäban jelentds nOvekedés történt vagy amelyek megromlott hitelképességQek. A Csoport
várhatóan a 2020. december 31-el záródó üzleti évben vezeti be az j definIciOt es ezt várhatóan
számviteli becslés változásként fogja elszámolni. Az ij default definIciá alkalmazása a Stage 2 és Stage
3 kategóriákba sorolt pénzügyi instrumentumok állományának növekedését okozhatja. A Csoport
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jelenleg nem tudja számszerQsIteni az ezen változásnak a pénzugyi kimutatásokban megjelenItett

várható hitelezési veszteség összegére gyakorolt hatását, de, a mar elvégzett munka alapján Csoport

várakozása szerint a hatás nem Iesz Iényeges.

Ertékpapfrok és ban kbetétek értékvesztése

A Bank minden Iikviditási célü (FVOCI) és befektetési célü (ABE) értékpapIrját és bankbetéteit stage 1

kategOriába soroija, és e szerint állapItja meg az értékvesztést egészen addig, amIg a kibocsátO

hitelminösItése alapján az értékpapIr befektetési fokozatünak tekinthetd (azaz a Bank ezeket az

értékpapIrokat alacsony hitelkockázat(inak tekinti). Ennek megállapItása a (S&P, Fitch, Moody’s) által

meghatározott és közzétett, a kibocsátóra vonatkozO hitelminösItése alapján történik azokban az

esetekben, amelyekben ilyen mindsItés elérhetô. Ezekben az esetekben a Bank befektetésj

fokozatünak tekinti az értékpapIrt, ha a kibocsátó hitelminósItése BBB- vagy Baa3, illetve ezeknél jobb.

Azokban az esetekben, amelyekben külsô hitelminc5sItés nem elérhetó, annak meghatározása, hogy

egy értékpapIr befektetési fokozati-e, a Bank belsö hitelmindsItése alapján történik.

Amennyiben adott fordulOnapon az értékpapIr nem tekinthetä befektetési fokozatünak, a Bank

partnerminäsItési információk és a késedelem alapján határozza meg a stage 2-es, vagy 3-as

kategóriába történó átsorolást és a képzendö értékvesztést. Stage 2-ben és stage 3-ban a Bank

élettartami várható veszteséget állapIt meg.

Az értékvesztés számszerQsItéséhez az értékpapIr kibocsájtó ugyfel minösItése alapján az amortizált

bekerülési értéket szorozzuk az adott Ugyféire vonatkozó PD százalékkal és egy a devizától fuggö LGD

százalékkal.

Az értékpapIrok és bankközi betét kihelyezések akkor kerülnek stage 2-es kategóriába, amikor az

instrumentum 30 napnál hosszabb késedelembe kerül, miközben az instrumentum kibocsátóját a kUIsó

hitelrninösItés “CCC+”, ,,Caal” kedvezöbb kategOriába soroija, vagy ha a kibocsátót ettöl rosszabb

kategóriäba sorolják és a késedelem a 30 napot nem en el. A stage 3-as kategóriába sorolás feltétele

pedig az, hogy az instrumentum 90 napnál hosszabb késedelembe esik, vagy ha az instrumentum 30

es 90 napos késedelem között van és az instrumentum kibocsátóját “CCC+”, ,,Caal”, vagy annal

rosszabb kategóriába soroijak.

2.4.2 Valós érték meghatározás

A Bank a 2.3.1.3 és 2.3.1.4 pontokban felsorolt pénzugyi instrumentumokat értékeli valósan. Ezek

gyakorlatilag értékpapIrok, derivatfv ügy/etek és ugyfe/eknek nyüjtott hite/ek lehetnek. Emeflett a

Bankcsoport közzétételi célokra végez valós érték meghatározást.

Valós érték alatt azt az árat értjUk, amelyet egy eszköz értékesItésekor kapnánk, illetve egy

kotefezettség atruhazasakor kifizetnénk egy piaci szereplä és a Bank között Iétrejött, szokasos piaci

feltételek mellett kötött ugylet alapjan az értékelés idopontjaban. A valós értékelés saran felhasznalt

adatok, értékelési eljárások hatarozzak meg, hogy az alkalmazott módszer a valOs érték hierarchia

melyik szintjéhez tartozik. Ha kizarolag megfigyelhetö adatok alapjan történik az értékelés, akkor az a

hierarchia 1-es szintjét jelenti. Ha közvetett mOdon ailnak rendelkezésre megfigyelhetô adatok, akkor

mar a hierarchia 2-es szintjén Iehetünk. Amennyiben jelentös nem megfigyelhetô adatokat lehet

alkalmazni a valós értékelés során, az a 3-as szinti valós értékelést jelenti.
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Az 1-es szint( adatok az eszköz, vagy kotelezettség aktIv piacán jegyzett árai. AktIv piac olyan piac,
amelyen az eszközre vagy a kotelezettségre vonatkozó ugyletek megfelelô gyakorisággal és
mennyiségben mennek végbe ahhoz, hogy a piac folyamatosan árazási információt szolgáltasson.
A 2-es szint( adatok az eszközhöz hasonló eszköz aktIv, vagy nem aktIv piacán jegyzet árai, esetleg
egyéb megfigyelhetä adatai (p1. hozamgorbék, kamatlábak, credit spreadek). 2-es szintQ adatnak
számIt az aktIv piaci adatbOl származtatott adat is.
A 3-as szintQ adatok minden esetben jelentds mértékben feltételezések alapján kerülnek
meghatározásra, de tükrözniük kell a piaci viszonyok szerinti árazást és kockázatokat.

Az értékpapIrokat a Bank aktIv piaci árak felhasználásával, azaz 1-es, és 2-es szint( input adatokkal
értékeli. Az értékpapIrokat piaci áron vásárolja meg a Bank, Igy kezdeti valOs érték különbOzettel nem
kell számolni. Követô értékelés során alkalmazott piaci ár államkotvények tekintetében az
AllamadOsság Kezelc5 Központ Zrt. (AKK) által minden nap délután közzétett vételi árfolyama, Más
pénzintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesitä értékpapIrok tekintetében alkalmazott árak
sorrendje: eladási ár, záró ár, elméleti ár. A nem likvid kötvények esetében Varitron, Bloomberg es
Reuters rendszerekböl elérhetô árfolyamokat vagy elméleti árakat használ a Bank. Diszkont
kincstárjegy esetében a Budapesti Ertéktózsde napi kozépárfolyamát tekinti a Bank piaci árnak, ennek
hiányában elméleti árat alkalmaz a Bank. Az elméleti ár kiszámItása, az AKK adatokbOl hozamgorbe
becslés spline módszerrel történik,
Az értékpapIrokra kalkulált valOs értékelési különbözet havi alapon, bruttO módon kerül elszámolásra
az eredményben az adott hOnap végén érvényes nyitott állományra.

A befektetésijegyek esetén a Társaság valós értéknek a befektetési jegyeknek a befektetési alapok által
publikált értékelés napi egy jegyre jutó nettó eszközértékének és az Alapkezeld által tartott befektetési
jegyek számának szorzatát tekinti adott befektetési jegyre. Mivel valamennyi befektetési alap,
amelyekbãl a Társaság befektetési jegyeket vásárol, nyIltvégQ, folyamatosan és napi szinten
forgalmazott alap, a publikált nettO eszközértéket a Társaság jegyzett piaci árnak (a valós értékelés 1.
szinW inputja) tekinti.

A származékos ugyletek valós értékeléséhez tisztán piaci adatokat és kiigazItott piaci adatokat is
alkalmaz a Bank. Ezen ugyletek esetében, az értékeléshez használt ár az az ár, amelyet akkor
alkalmazna a Bank, ha az adott ugyleteket Iezárná az értékelés pillanatában, azaz az értékelendó Ugylet
hátralévä futamidejére vonatkozó ellentétes irányü ugylet kötési árfolyama. A Bank az értékeléskor
megbecsuli, hogy milyen áron tudná Iezárni a piacon az adott Ugyletet, és azt hasonlItja az eredeti

ugylet kötési árfolyamához. A Forwardok és deviza Swapok esetében ügy állItja elô ezt a Iezárási
árfolyamot, hogy az aktuális árfolyamhoz hozzáadja az aktuális swappontokat (ezt a két deviza
kamatkülönbözete határozza meg), Igy eldállItva egy piaci határidôs árfolyamot. A tárgynapi valOs
értéket az ugyletek kötési árfolyama és a — tárgynapi deviza záróárfolyam és a tárgynapi záró FX
swappont osszegébôl kalkulált — piaci forward árfolyamnak az ugylet névértékével felszorzott
kulonbsége adja. Több, ugyfelekkel megkotött Forward Ugylet eredményhatását, egy nagyobb OsszegQ

Forward ugylettel ellentételezi a Bank. Egy az egyes ellentételezést nagyobb összegO ugyfeles Ugylet
esetén alkalmaz a Bank, azaz az ugyfeles ugylettel azonos Iejáratü, azonos osszegU, ellentétes irányü
ugylettel. Ezen egymással osszefuggö ugyletek esetében a Bank nem alkalmaz fedezeti elszámolást,

nem készIt fedezeti dokumentáciOt, azaz tenylegesen nem kapcsolja össze az ugyfeles es az
ellentételezô ugyleteket.

A kamatswap ugyletek valós értéke a jöväbeli cash-flow-k diszkontálásával kalkulálódik a megfelelO
hozamgorbe felhasználásával. Az IRS-ek és CIRS-ek változó kamatozásü lábának meg nem ismert cash
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flow-it a diszkontáláshoz is használt hozamgorbek segItségével becsüli az értékelö rendszer forward

kamatlábakat számolva a felhasznált hozamgorbebôl.

Bizonyos kamattámogatott kölcsönök a 2.3.1.3 S pontban kifejtett SPPI teszt alapján valOs értékelésre

kerülnek. Két lépésben történik a valOs érték meghatározása. Elsöként egy piaci referencia karnatlábbal

diszkontálásra kerül minden jövóbeni pénzáram, majd az Igy kapott érték korrigálásra kerül a hitelezési

kockázatból eredä valós érték változással.

A Bankcsoport közzétételi célokra a valós értéket a pénzügyi instrumentumok jövóbeli becsült

szerzódéses pénzáramlásainak jelenértékeként határozza meg, ahol a diszkontráta a nernteljesItés

kockázatát is figyelembe vevö kamatláb, amit a Bankcsoport az értékelés napján megfigyelhetö piaci

kamatlábakból épIt fel.

2.4.3 Fedezeti ügyletek elszámolása

A Bank egyes pénzügyi instrumentumainak valós érték változásának, vagy pénzáram változásainak

ingadozó eredményhatását fedezeti ugyletekkel és a hozzá tartozO fedezeti számvitellel ellentételezi.

Fedezeti kapcsolatot a Bank IFRS 9 elâirásai alapján akkor létesIt, ha I) fedezeti par minden tagja

egymással szemben beazonosIthatO ugylet, kivéve a portfoliO alapü ügynevezett macro-hedge, ii)

teljesülnek a fedezeti hatékonysági követelmények és iii) folyamatosan vezetett fedezeti

dokumentáció rendelkezésre all. Egy fennállO fedezeti kapcsolatot megszuntet a Bank, amennyiben a

három kritérium valamelyike nem teljesül vagy a fedezet lejár. Fedezett instrumentumként

(alapugylet) jelenleg a fix kamatozásü követelések meghatározott portfOlióját (macro hedge) vonja

fedezeti kapcsolatba a Bank.

Fedezeti instrumentumként csak származékos ugyletek kerülnek megjelolésre. Opció tIpusü

származékos ugyletet nem jelöl meg a Bank fedezeti tételként. Forward szerzödések fedezeti

instrumentumként történO kiválasztása esetén a forward ugylet teljes egeszében bevonásra kerül a

fedezeti ugyletbe. A Bank fedezeti kapcsolatba bevonhat mind teijes pénzügyi instrumentumot, mind

annak csak egy arányos részét, például azon célbOl, hogy a fedezeti és a fedezett Ugyletek lejárati ideje

minél közelebb legyen egymáshoz. Fedezett tételként a Bank megjelölhet egyedi tételt, vagy tételek

meghatározott csoportját is.

Fedezeti kapcsolat létesItés napjára a Bank fedezeti dokumentációt készIt. A dokumentáció

tartalmazza a fedezeti kapcsolat célját a fedezett és a fedezeti ugylet azonosItOjât és kondIciOit, a

fedezni kIvánt kockázat beazonosItását és a fedezeti hatékonyság mérésének mOdszerét. Fedezeti

hatékonyságot a Bank a fedezeti par osszekapcsolása napjára és utána havonta, hO végére

vonatkozóan vizsgâl. Alkalmazott vizsgãlati mOdszerek az arányelemzés (dollar-offset) és a szcenáriO

elemzés (például az ugyletek kondIció szerinti kamatlábainak +1-50 bázis pontos változtatása). Fedezeti

kapcsolatot hatékonynak akkor tekint a Bank, ha a fedezett és a fedezeti tétel között gazdasági

kapcsolat van (azaz a fedezeti és az alapügylet között azonos mOdon, ellentétes irányba változnak a

kamatlábak vagy a devizaárfolyamok) és a fedezeti arány egy elôre meghatározott szinten van.

A macro—hedge során több, amortizált bekerülési értéken értékelt terméktIpus (jelenleg a fix

kamatozásü jelzáloghitelek, fix kamatozásü vállalati hitelek, auto hitelek, valamint lIzingek) valOs érték

valtozasanak csoportos fedezése történik fixet-fizet-változót-kap IRS (kamatswap) ügyletekkel. A

változO kamatozás hiteltermékek referencia kamatlába minden terméktIpus esetében a BUBOR,

illetve hosszü távon a BUBOR változása minden terméktIpus esetében befolyásolja a fix kamatozásü

termékek árazását is. Igy a Bank kizárOlag olyan eszközöket von össze es fedez csoportként, amelyben
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a csoportba tartozO egyedi eszközök azonos kockázati kitettségben osztoznak, fedezett kockázat

szempontjábOl homogén a portfOliO.

A portfOliO fedezeti ugyletbe vont hitelkövetelések valós értékének meghatározása az ugyletek cash

flow-jának diszkontálásával történik. Ennek számolásához a Bank ün. hipotetikus ugyletet alkalmaz,

melynek minden paramétere megegyezik az eredeti kölcsönkövetelésével, kivéve a kamatlábat, mely

helyett a fedezeti ugylet (IRS) fix lábát alkalmazza. A fedezeti kapcsolatba vont instrumentumok valós

értékelésekor a Bank csak a fedezett kamatkockázatbOl származó hatást veszi figyelembe a valós érték

meghatározasakor, az ugyfelek nem fizetés kockázatát (hitelkockázatát) nem.

A portfOliO fedezet során Bank az AS 39 carve-out-nak megfelelôen hatékonyságot az elöretekintö

(prospektIv) mellett visszatekintd (retrospektIv) módon is mér. A portfoliO fedezet esetében akkor all

fent hatékonyság a fedezeti és az alapugylet között, ha a szcenárió elemzés szerint a kamatgörbe

mindkét irányba valO eltolásakor a fedezett és a fedezeti ugylet valOs érték változásainak egymásra

vetItett aránya 80-125% közé esik.

A fedezeti ugyletnek minOsItett derivatIvák valOs értékének változása, amely a fedezeti ugylet

definIciOja szerint hatékony Ugyletnek tekinthetO, nyereségként vagy veszteségként kerül elszámolásra

az eredmény javára vagy terhére, azonos eredménysoron, az alapugyleten elszámolt valós érték

korrekcióval együtt. Ez akkor is érvényes, ha a fedezett tételt egyébkent amortizált bekerülési értéken

értékelt. A fedezeti ugylet nem hatékony része közvetlenül az eredménykimutatásban kerül

bemutatásra.
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3 KOCKAZATKEZELES

A banki tevékenység számos kockázatnak van kitéve. A Bank a kockázatvállalást a pénzügyi
szolgáltatásnyüjtás alapvetô jellegzetességének tekinti és üzleti tevékenységének terrnészetes
velejárójaként kezeli. A Bank a kockázatok pontos mérésére, megfelelö kezelésére és Iirnitálására
vonatkozó rendszert m(ködtet. A Bankot érintó Ieglényegesebb kockázatok a következOk:

3.1 Hitelkockázat

Hitelkockázat alatt azon veszteség Iehetöséget értjUk, amelyet a Bank akkor szenved el, ha az ugyfél
fizetésképtelenné válik, vagy nem tudja idöben teijesIteni fizetési kotelezettségeit. A Bank
hitelkockázat kezelési stratégiája befogadási, monitoring és biztosItékkezelési folyamat mentén valOsul
meg.

Befogadás

A Bank minden Iakossági és vállalati ugyfelét befogadáskor minösItéssel Iátja el statisztikai a Iapü vagy
szakértöi bIrãlati modellek alapján. A Bankcsoport több döntési szintet alkalmaz a kockázatok
megfelelö kezelése érdekében. Altalános szabályként az Ugyfél minösItése, a kockázatvállalás mértéke
és a fedezetek értéke határozza meg a döntési szintet.

Monitoring

A Bank egyedi ugyletszintQ és portfolio szint( monitoringot üzemeltet annak érdekében, hogy képes
legyen a törvényi elöIrásoknak megfeleld követelésminOsItési rendszert mQködtetni, és kellö
gyorsasággal azonosItsa azokat a kitettségeket és ügyfeleket, ahol az ugyfél nem képes vagy
valószInQsIthetôen nem lesz a jövöben képes a szerzôdéses kotelezettségeinek megfelelni.

BiztosItékok- hitelkockázat mérséklés

A Bank a ny(ijtott hitelek visszafizetését elsösorban az ugyfél normális ügyletmenetében keletkezO
bevételból várja, de a hitel vissza-nemfizetés kockázatainak fedezésére a Bank az ugyfelektöl biztosfték
nyüjtását ken. A Bankcsoport által befogadható biztosItéki kör uzletáganként, folyamatonként,
terméktIpusonként változhat, de az alapelv, hogy a biztosIték érvényesIthetô, adott esetben
realizálhatO Iegyen. Az ingatlan és ingO biztosIték esetén szakértôk által készItett értékbecslés alapján
történik a vagyontárgy értékelése és a biztosIték analitikusan nyilván van tartva illetve biztosItva van a
hitel teijes futamideje alatt.

VOrható hitelezësi veszteség, értékvesztés

A fenti folyamatokra támaszkodva a várható hitelezési veszteségekre a Bank értékvesztést számol el
az IFRS 9 elöIrásai és a Budapest Bank által meghatarozott módszertan (lásd a 2.4.1 fejezetben) szerint
havi gyakorisággal.
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3.1.1 Ogyfeleknek nytijtott kölcsönök minâsItésük szerint és a nem teljesItä állomány

A Bank az IFRS 9 szerint megkulonboztetett minäsItési Szakaszokra (Stage-ekre) illetve a nem teljesftô

portfOliójára az alábbi értékvesztés osszegeket számolta el:

adatok mFt-ban

Szakasz 1. Szakasz 2. Szakasz 3
FVTPL Egyéb

Osszeseri
h1elek* kovetees

2019. zárô egyenleg

U9yfeleknek nyjtott kdcsönök es koveteldsek bruttó dllománya

Ebböl nem teljesitö Ollomány

Ugyfeleknek nyjtott kbcsdnôk es követelesek értékvesztés dllomdny

Ugyfeleknek nyjtottkoIcsbndk es kdvetelések nettO dllománya

______________________________________________________________________

2018. zárô egyenleg

Ugyfeleknek ny(tott kölcsönok en kdveteiések bruttó dllomdnya

Ebböl nem teljesito dllomdny

Ugyfeleknek nyCjtott kdlcsönök en követelések értékvesztés dllomdny

Ugyfeleknek ny6jtott kölcsdnök en követe(6sek nettO dllomdnya

______________________________________________________________________

Az FVTPL* a vaOs értéken értékelt hiteleketjelenti.

A Szakasz 1,2,3 (illetve Statel,2,3) meghatározását Iásd a 2.4.1 megjegyzesben.

A 2015-os torvényileg elOIrt forintosItáskor nem teljesItO, de azOta teijesitOvé javultjelzáloghiteleket a

Bank 2019 folyamán átsorolta Szakasz 3-bOl Szakasz 2-be, és ezért a Szakasz 3-mas állomány

megegyezk a nem teljesItó állománnyal.

A nem teijesItO állomány a teijes állománynak a 7% a nyitó egyenlegben. A záró egyenlegben 4,9%-ra

csökkent ez az arány.

A Bankcsoportban az átstrukturált követelések állománya 2019. december 31-en 49 745 miIIió forint,

2018. december 31-en pedig 61 541 millió forint volt.

808759 96592 47778 24340 5027 982496
-

- 47778 - 47778

5061 5983 37541 - 48585

803698 90609 10237 24340 5027 933911

755 886 53 603 68 701 3 851 5 984 888 025
-

- 62477 - - 62477

5145 3066 53466 - - 61617

750741 50597 15235 3851 5984 826408
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3.1.2 Ügyfeleknek nyüjtott kölcsönök értékvesztés mozgástábtája

2019-ban az egyes MinOsItési szakaszok kOzött a következO mozgások történtek, melyek tartalmazzák
nem csak az esetleges átminOsItéseket, hanem az tij hitelekbOt, itletve a megszanések hOt eredO
mozgásokat is:

adatck mFt-ban

Megnevezes Szakasz 1. Szakasz 2. Szakasz 3. sszesen

Egyenlegjanuárl-én 5146 3005 53466 61617

Keletkeztetésböl és vásárlásból származO növekedés 2 365 1 256 2 440 6 061
Kivezetésb származó csökkenés (767) (259) (12 050) (13 076)
Hitelkockázat-változásból származó váltoLás (nettó) - - - -

- Nem változott a besorolás (1 185) (401) (2 411) (3 997)
-Szakasz 1-bôI átsorolás (609) 2350 2725 4466
- Szakasz 2-böl átsorolás 110 (1 227) 1 012 (105)
- Szakasz 3-ból átsorolás 1 1 259 (2 094) (834)
Kivezetéshez nem vezetö módosItásból származó váftozás - - 6 6
LeIrásokbál és elengedésekböl származó csokkenés - - (5 553) (5 553)

Egyenleg a beszámolási idöszak végén 5 061 5 983 37 541 48 585

A fenti táblában a szakaszok közötti átsorolásokhoz kapcsolódó sorok nem csak az átsorolás hatását
mutatják, hanem az átsorolás kOvetkeztésben az értékvesztés változás mértékét is.

A 9.556 mFt kivezetésbOl származó csökkenés az értékesItett hitelek értékvesztéséhez kapcsolódO
csökkenés, iltetve a 38 mFt deviza átértékelésbOl származó növekedés nem részei a 6.9-ben kimutatott
hitelezési veszteségnek.
Az elengedett és eIrt hitetek bruttó értékének a kivezetése, itletve a követeléseken felUt képzett egyéb
értékvesztés összege az eredménykimutatás ,,Ertékvesztés és céltartalék vagy értékvesztés — és
céltartalék visszaIrása” soron 5.189 millió forinttal kerUlt könyvelésre. Ezeket a tételeket nem
tartaimazza a fenti táblázat.

Az értékesItett és leIrt hitelek nem képezik végrehajtás tárgyát.
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3.1.3 Céltartalékok és változásuk

A Bank hasonOan az ugyfélkovetelésekhez a mérleg alatti hitelkockázatokra és egyéb fuggä

kotelezettségekre céltartalékot képez az FRS 9 és AS 37 szabályai szerint:

2019.12.31

Fuggö kotelezettsegek Bruttó
CEltortalEk rész)etesen

Stage 1 Stage 2 Stage 3

adatok mEt-ban

Céltartalék

lAS 37 Osszesen

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák

Egyeb fuggö kotelezettségek (beleértve a peres ugyeket)

Fuggä kotelezettsegek

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák

Egyeb fuggd kotelezettsegek (beleértve a peres ugyeket)

FUggö kotelezettségek összesen

A fenti tábázatban ,,bruttO”-ként megjelolt összeg a maximális IehIvható hitelkeretet, illetve a

pénzügyi garancia szerzödéseiböl adódóan a Csoport által maximálisan fizetendö összeget

reprezentálja. Az egyéb fuggö kotelezettségek esetén a ,,bruttó” összeg a Csoport által becsült

maximálisan fizetendö összeget tartalmazza.

Függä kotelezettsegek összesen

2018. 12.31

FOgg6 kotelezettségek

337 376 460 337 259 1 056

1968 - - - 1143 1143

339344 460 337 259 1143 2199

adatok mEt-ban

. Céltartalék részletesen Céltartalék
Brutto

Stage 1 Stage 2 Stage 3 lAS 37 Osszesen

343 770 462 201 290 - 953

1393 - - - 1292 1292

345 163 462 201 290 1 292 2 245
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A lenti táblázat a céltartalékok mozgását mutatja:

Céltartalékok mozgástábla

Nyitó egyen leg

Növekedés
Felhasználás

Felsza badItás

Záró egyenleg

2018.12.31

Megnevezés

Nyitó egyen leg

Növekedés
Felhasználás
Fe Isza bad Itá s

Zàró egyenleg

953 499 793 2 245

766 200 119 1085

(663) (217) (251) (1 131)

1 056 482 661 2 199

adatok mFt-ban

Hitelkeret és Egyeb

Garanciák Perek céltartalék Osszesen

871 1081 658 2610

678 52 174 904
- (280) (36) (316)

(596) (354) (3) (953)

953 499 793 2 245

3.1.4 Ogyfeleknek nyüjtott kölcsönök és biztosIték tIpusai

A bank által nyüjtott ugyfél kölcsönök nagyobbrészt biztosItékokkal fedezett, melyek a táblázatban
biztosItéki értéken kerülnek kimutatásra, kivéve a jellegénél fogva fedezetlen hiteleket:

2019.12.31 adatok mFt-ban

Megnevezés

Lakossági fedezetlen hitelek

Lakossági fedezett hitelek

Vállalati hitelek és LIzingek

Egyéb követelés

Bruttó hite

áIIomny BiztosIték
Engedményezes Garancia és Jelzálog

kezesség

1049 287826 67663
68442 157892 120098

2019.12.31

Megnevezés
Hitelkeret és

Garanciák
Perek

Egyéb

céltartalék

adatok mFt-ban

Osszesen

99202

312 864

541 063

5027

___________________

Biztoslték
Eszköz Ovadék összesen

1 930

5 552
- 358468

20075 372059

ABE-n értékeltkövetelés 958156 7482 69491 445718 187761 20075 730527
Valósan értékelt hitelek 24 340 - 17744 6 722 -

- 24466

Osszesen 982496 7482 87235 452440 187761 20075 754993
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2018.12.31
adatok mFt-ban

Bruttó bite I

állomány BiztosIték Biztositék

Megnevezés Engedmenyezes Garancia és ielzáiog Eszköz O,adék összesen

kezesség

Lakossági fedezetlen hitelek 87920

Lakossági fedezett hitelek 276 265 2 131 1249 242 376 14358 4 260 118

ValatihitelekésLizingek 514005 7206 48590 153051 154556 30504 393907

Egyébkbvetelés 5984 -
-

-
-

ABE-nértékeltkövetelés 884174 9337 49839 395427 168914 30508 654025

Valósanértékelthitelek 3851 -
- 4968 -

4968

Usszesen 888025 9337 49839 400395 168914 30508 658993

3.1.5 Vállalati ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök ágazati megoszlása

A Bank hitelportfóliója ágazatonként megfelelôen koncentrált a beszámolási idöszakok végén:

Idöszak Mezägazdaság Feldolgozói par EpItäi par Kereskedelem SzáII Itàs Egyéb

2019. 12.31 7% 22% 8% 27% 11% 25%

2018.12.31 9% 20% 7% 27% 12% 25%
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3.1.6 Pénzeszközök, értékpapIrok és hitelintézeti követelések értékvesztése

adatok mFt-ban

Pénzeszközök értékvesztése

NyitO egyenleg
Keletkeztetésbäl és vásdrlásból származó növekedés
Lejáratból és értékesftésbät származó csökkenés
Stage 1-es pénzeszkozbkre képzett értékvesztés változása - - -

Devizaárfolyam változás hatása

____________________________________

Záró egyenleg

________________________________

ErtékpapIrok értékvesztése

Nyitó egyenleg
Keletkeztetésböl és vásárlásból származó növekedés
Lejáratból és értékesftésbäl származó csökkenés
Stage 1-es értékpapIrokra képzett értékvesztés változása
Devizaárfoyam változás hatása

___________________________________

Záró egyenleg

______________________________

Amortizált bekerOlési értéken értékelt hitelintézetekkel
szemben fennálló követelések

Nyitó egyenleg
Keletkeztetésbäl és vásárlâsból származó növekedés
Lejâratbói és értékesitésb származó csökkenés
Stage 1-es kovetelésekre képzett értékvesztés változása
Devizaárfolyam változás hatása

___________________________________

Záró egyenleg

________________________________

A Statel, Stage2, Stage 3 meghatározását Iásd a 2.4.1 megjegyzésben.

RövidItések magyarázata:
ABE: amortizált bekerülési értéken értékelt
FVTOCI: egyéb átfogO jovedelemmel szemben valós értéken értékelt.

3.2 Likviditási kockázat

A iikviditási kockázat kezelése a Bankcsoportban központosItva, egységes szabályok alkalmazása
mellett történik. A Iikviditási kockázatkezelés célja, hogy hozzáférést biztosItson elegendä mennyisegt
forráshoz, mellyel a Bankcsoport indokolt koltségek árán, mérsékelten és sülyosan válságos
környezetben is ki tudja elégIteni üzleti igényeit és pénzugyi kotelezettségeit. A kockázatkez&ési
keretrendszer részben hatOsági elôIrások, részben a menedzsment által definiált irányelvek alapján
került kialakItásra.

Osszesen Stage 1

FVTOCI
Stage 1

ABE

(1)
- (1)

(4) (4)
1 - 1

(4)
- (4)

(22) (5) (17)
(46) (45) (1)

8 1 7
4 (1) 5

(56) (50) (6)

(1)
- (1)

1
- 1
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A Bankcsoport a Iikviditási kockázati étvágyát a kiemelt Iikviditási mutatOszámokon, illetve az azokhoz

rendelt limiteken keresztül definiálja:

• Rövid távü Iikviditási stressz tesztek esetén minimálisan 30 naptári napos tülélési idöszak

teijesItése;
• Az EurOpai UniO áftal elvárt Iikviditásfedezeti követelmény (LCR) minimum szintjének

(100%) teijesItése;

• A nettO stabil forrás ellátottsági ráta (NSFR) minimum szintjének (100%) teijesItése.

A Bankcsoport bizonyos eszközök esetében küszbbértékeket is alkalmaz, melyek esetleges átlépése

egy korai figyelmeztetö jeizést ad. Likviditási Iimitrendszere mellett a Bankcsoport különbözô

monitoring eszközëket is m(ködtet. Az eszközök támogatják a Iikviditási kockázatok nyomon

követését, felhIvják a figyelmet a kedvezdtlen trendekre, valamint Iehetävé teszik a Bankcsoport

Iikviditási kockázati profiljának jobb megismerését.

A Iikviditási pufferek olyan rendelkezésre áIó Iikviditást jelentenek a Bankcsoport számára, amellyel a

válsaghelyzetben fellépâ pOtlólagos Iikviditási igényét rövidtávon képes fedezni. A Bankcsoport

rendszeres, illetve eseti jelleggel stressz teszteket végez annak felmérésére, hogy különféle stressz

forgatókonyvek feltételezései mellett hogyan aakuIna a Bankcsoport ikviditási helyzete.

A Bankcsoport törekszik arra, hogy finanszirozási struktürája minél önállóbb Iegyen, s jelentôs

arányban alapozzon ugyfélbetétek gyQjtésére. Az egyes intézményi refinanszIrozási források szintén

jelentös elemét képezik a Bankcsoport finanszIrozási forrásainak.

Az alábbi táblázat a pénzugyi követelések és kotelezettségek, vaamint a származékos ugyletek jövöbeli

Iejâratát mutatja be a szerzOdéses Iejárat, iHetve ahol ez nem releváns, ügynevezett betétlejárati

model! alapján 2018. és 2019. december 31-re vonatkozólag:

adatok mFt-ban

Lejdrat nélkOli/
1 h

Lejdrati megbontds -2019. december 31. Lejdrt/Ldtra 1-3 hdnap 3 hdnap-1 év 1-5 év 5 even ti3I Osszesen

szdió

416 2297 6925 40209 111099 60463 221409

21353 513695 21283 60289 501288 5103 1123011

-

-
227 1 764 8502 5103 15596

21 769 515 992 28 208 100 498 612 387 65 566 1 344 420

• 45013 8861 17486 17922 6193 95475

- 45401 8790 19693 21967 6143 101994

- (388) 71 (2 207) (4 045) 50 (6 519)

65135 13230 41707 149341 63397 4566 337376

Az MNB irányelveinek megfelelden a Bank megváltoztatta a Iátraszóló betétek várhatO lejáratának

modelijét, aminek hatására jelentdsen megnött az 1 hónapon belüli lejáratü betétek aránya a hosszabb

lejáratüakhoz képest.

28673

3466

8 614

69919

110 672

163 386

524

300

39423

203 633

Pénz es pénzeszkóz-egyenértékesek

Ertekpapirok

HitelintêzetekkeJ ozemben fenn4ló kovetelêsek

Ugyfeleknek nyCjtott kOlcsOnok es kovetelesek

Osszesen

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek

Ugyfelekkel szembeni kotelezettségek

• obb6lpéozügyi Uzog kte!o,ett,eg

Osszesen

Származékos pénzugyi eszkozök

Származékos pénzügyi katelezettségek

Osszesen

Le oem hvott hitelkeret es e4Ia!t garancia 65 kezesség

6 125

58046

64 171

73 722

265 946

339 668

246 999

417 089

664088

18990

260 275

279 265

192059

349826

8914

1110698

3661497
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a datok mFt-ban

LejratnéIküIi/
lhonapon

Lejarati megbontas- 2018. december 31. Lejart/Latra
bejOl

Osszesen

szóló

Pénz es pénzeszkoz-egyenértékesek

Ertékpapirok

Hitelintézetekkel szemben fennãIIó követelések

Ugyfeleknek nytijtott kölcsönök 44 követvlések

Osszesen

59023

324196

7201

966588

1357008

Hitelintézetekkel ozembeni kbtelezettségek

Ugyfelekkel szembeni kotelezettségek

Osszesen

Szârmazékos pénzugy( eszkózbk

Származékos pénzugyi kote)ezettségek

Osszesen

469 5069 7281 45956 76696 32195 167666

20902 64401 34124 61644 711364
— 892435

21 371 69 470 41 405 107 600 788 060 32 195 1 060 101

- 12616 4801 15554 19972 5952 58895
- 12784 4408 16390 21112 4435 59129
- (168) 393 (836) (1 140) 1 517 (234)

Le nem hIvott hitelkeret es vál)alt garancia es kezesség

3.3 Banki könvvi kamatkockázat

64073 11002 61 189 156 019 48353 3 134 343 770

A kamatlábkockázat az a kockázat, amely szerint a pénzügyi instrumentumok értéke változik a piaci
kamatláb mozgásának hatására. A Bank az eszközöknek a hasonló kamat- és törlesztési jellemzäkkel
rendelkezó forrásokkal történö osszehangolására törekszik, mivel a cél a Bankcsoport teijes pénzügyi
helyzet kimutatására vonatkozóan a kamatkockázat alacsony szinten való tartása. A Bank a kamatozO
eszközeinek és forrásainak összetételét ügy alakItja, hogy a rövid Iejáratü eszközök összhangban
Iegyenek a rövid Iejáratü kötelezettségekkel, illetve a hosszü Iejáratü eszközök és a kapcsolódó hosszü
Iejáratü kotelezettségek kamatváltozása párhuzamosan történjen.

A konzervatIvan meghatározott kockázati limitek betartása mellett az Eszköz-Forrás Menedzsment
taktikai nyitott pozIciót vehet fel, amennyiben tartósnak minösItett kamattrend alapján a Bank
jovedelmezc5ségi céljait alátámaszthatóan egy nem semleges pozIció tartása támogatja jobban.

A Bankcsoport a banki könyvi kamatkockázat toleranciaszintjét sztenderd hozamgorbe stressz
szcenáriók alapján kalkulált relatIv kamatjövedelem- és tôkeváltozás hatásának elfogadhato
mértékeként definiálja.

A lenti táblázat foglaija össze a Bank kamat átárazódásbOl eredô nyitott pozIcióját az eszközök és
kotelezettségek Iejárati strukttrájában:

2019.12.31 adatok roFt-bar,

1-3hónap 3hónap-lév 1-5ev 5éventtili

48024 10999 - - -

5 341 6 344 333 31 511 271066 9 601.

4225 2976 - - - —

81 643 47 185 52 835 244 878 345 496 194 551.

139233 67 504 53 168 276 389 616562 204 15Z

Atdrazdddsi gap tdbla
Banki kdnyv

Pen,- en penzeszkoz egyenertekesek

Er té k pa p iro k

Hitelintdzetekkel szennbern fenvdlld kovetetések

Ugyfereknek rnySjtott kölcsörnok és kdvetelések

Hitelirntézetekkel szembeni kötelezettségek

Ugyfe[ekkel szembenni kdtelezettségek

Ménlegen kivuli kdvetelések

Menlegen SinuS kötelezettségek

Diszkrét gap

0-166 1-366 3-Gho 6hd-ldv 1-2ev 2-3ev 3-4ev 4-5ev Sévfelett

192059 . - . . -

3466 5973 2629 64394 84591 10996 51893 85931 19526
8914 . . . . . . -

326554 167059 61936 47328 74338 63776 50357 44901 97662
530993 173032 64565 111722 158929 82772 102250 130832 117188
(54 221) (5 431) (55 334) (11 845) (39 183) (16 227) (11 115) (6 782) (12 414)

(497 440) (81 785) (37 897) (38 313) (64 467) (83 766) (79 916) (237 565) -

(551 661) (87 216) (93 231) (50 158) (103 650) (99 993) (91 031) (244 347) (12 414)
99 140 83 959 227 874 7 444 7 610 10 387 62 856 15 519 12 595

(56 346) (56 708) (75 744) (15 822) (36 049) (39 673) (87 458) (82 488) (77 692)
42 794 27 251 152 130 (8 378) (28 439) (29 286) (24 602) (66 969) (65 087)

22 126 113 067 123 464 53 186 26840 (46 507) (13 383) (180 484) 39 677
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Az MNB irányelveinek megfelelóen a Bank megváltoztatta a IátraszólO betétekvárható átárazódásának

modelijét, aminek hatására jelentäsen megnótt az 1 hOnapon belüli Iejáratü betétek aránya a hosszabb

ejáratüakhoz képest.

20l8.l231 a4atok rt-ba,

Atárazódásigaptábla 0- 166 1-366 3-666 666- 1é 1- 2ev 2-3ev 3-4ev 4-5ev Sévfelett
83nki konyv

Pénz- es pénzeszkOz egyenértékesek 59023 - - - - -

Ertekpapirok 11465 - 8 382 16020 74447 69456 63 255 54 749 9709

HteiintézetekkeI szemben fennáIIO kävetelések 7201 - - - - - - - -

Ugyfeleknek nyüjtott kölcsbnök és követelések 331 397 126 763 97239 38195 53270 42412 42 946 29981 58201

409086 126763 105621 54215 127717 117868 106201 84730 67914

H,telintézetekkel szembeni kotelezettségek (17353) (6951) (39865) (31 508) (25 131) (19661) (10640) (6733) (5546)

Ugyfelekkel szembeni kótelezettségek (185 321) (76915) (44 180) (41 315) (73 854) (122 248) (108 223) (240017) -

(202674) (83866) (84045) (72823) (98985) (141909) (118863) (246750) (5546)

Mérlegen kiv(1i kovetelések 40 576 133 501 171 613 41231 20838 11207 10411 62851 2423

Merlegen kivuh kotelezettségek (58047) (144017) (103609) (23945) (15376) (30788) (15 130) (63098) (41 291)

(17 471) (10 516) 68013 17286 5462 (19 581) (4719) (157) (38 868)

Oiszkrétgap 188941 32381 89589 (1322) 34194 (43 622) (17381) (162 177) 23500

A kamatkockázatot a Bank szcenárióelemzéssel men, stressz teszteket is alkalmazva. Ezek részét

képezik a Bank 2. Pillér alatti tôkekövetelmény számItási modelleknek is. Az alábbi táblázat foglaija

össze a pénzügyi instrumentumok eredményre és tôkére gyakorolt lehetséges hatását egy 200

bázispontnak megfelelã hozamgorbe eltolódást feltételezve.

adatok mFt-ban

Töke êrzékenysége Eredmény érzékenysége
Erzekenyseg (0%-os floor)

+200 bp -200 bp +200 bp -200 bp

2019.12.31

HUF (113) (333) 3725 (1746)

EUR 435 28 175 17

Egyébdeviza 31 (119) 83 (71)

2018.12.31

HUF (1019) (1033) 2151 (1591)

EUR 1674 (151) 343 (80)

Egyébdeviza 109 (242) 75 (119)

A fãbb referenda kamatlábak alapvetö globális reformja van folyamatban, amely az IBOR-nak

alternatIv, közel kockázatmentes hozamokkal való Iecserélésére vagy reformjára irányul. A Csoport

pénzügyi instrumentumain nincsenek jelentös bankközi referencia-kamatlábaknak (interbank offer

rates, IBOR) valO kitettségek, amelyek Iecserélödnének vagy megreformálásra kerülnének ezen piaci

szintQ kezdeményezés hatására. A Csoport várakozása szerint az IBOR reform nem fog az

uzletmenetében jelentös operatIv, kockázatkezelési és számviteli hatást okozni.
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3.4 Devizaárfolyam-kockázat

A Bank célja a nem szándékolt napvégi nyitott devizapozIciók minimalizálása, illetve rapkozben
folyamatosan keletkezô pozIciók hatékony, a jovedelmezôségi szempontokat is figyelernbe vevä
menedzselése.

A Bank a devizakockázat toleranciaszintjét a nyitott devizapozIciókra vonatkozO limiteken keresztul
definiája. A Bankcsoport napon beIüi pozIciOs- és stop-loss limiteket, valamint overnight pozIciOs
limitet mQködtet annak érdekében, hogy a kereskedési célii deviza nyitott pozIciOvállalások ne
haladjanak meg egy ésszer(ien meghatározott mértéket.

A napi banküzem során, jellemzöen az ugyfelekkel folytatott tranzakciók által generált devizapozIciOkat
és a kereskedési szándékkal nyitott devizapozIciOkat a Treasury ügy menedzseli, hogy közber nem lépi
tü a nyitott pozIciókra meghatározott kockázati korlátokat.

2019. december 31-en a Bank devizánkénti nyitott pozIciója a kovetkezôképpen alakult:

2019.12.31 adatok mFt-ban

Deviza Mérleg szerinti Azonnali Nettó határidös Devizanemenkénti
nettó nyitott pozIció pozIció nettó nyitott

pozIciók pozIciók

USD (11845) 389 11436 (20)
CHF (2427) - 2435 8
CAD (1) - - (1)
GBP (1419) (29) 1435 (13)
DKK (5) 1

- (4)
SEK (11) 15 - 4
NOK 4 - - 4
AUD

- - -

ipy (2) -
- (2)

RON 52 - (35) 17
EUR (3351) 716 2714 79
CZK 1 5

- 6
PLN (17) 14 - (3)

A Banknak minimális nyitott devizapozIciójábOl adódóan egy jelentôs devizaárfolyam változás esetén
is csekély mérték(i közvetlen eredményváltozása származna.
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2018. december 31-en a Bank devizánkénti nyitott pozIciója hasonlóképpen minimális kockázatot

hordozott:

2018.12.31 adatok mFt-ban

Deviza Mérlegszerinti Azonnali Nettó határidös Devizanemenkénti

nettó nyitott pozIció pozIció nettó nyitott

pozIciók pozIciók

USD (9433) 264 9174 5

CHF (29) 25 -
(4)

CAD - -
-

-

GBP (9) 19 -
10

DKK (1) - - (1)

SEK (1) - -
(1)

NOK 10 - -
10

AUD 22 (20) -
2

JPY 15 -
(14) 1

RON (4) - -
(4)

EUR 11913 643 (12582) (26)

CZK 4 - -
4

PLN (54) 63 -
9

3.5 Kereskedési könyvi piaci kockázat

A Piaci kockázat annak a kockázatát jelenti, hogy egy pénzügyi instrumentum valós értéke a piaci

árakban bekövetkezö változások hatására ingadozni fog. A piaci kockázatok közül a Bank deviza- es

kamatláb kockázatot vállal a kereskedési könyvi portfOlióban, azonban a kockázatvállalás

engedélyezett mértékét sz(ik limitek korlátozzák.

A Bank piaci kockázatok mérésére a kockáztatott érték (Value-at-Risk, röviden VaR) módszert

alkalmazza, ami a maximálisan várható veszteség becslésére szolgál egy fettételezett tartási periOdus

és konfldenciaszint mellett. A Bank a piaci kockázatok napi szint( mérésénél a 10 napos, 99%-os VaR-t

alkalmazza, ami azt mondja meg, hogy a 10 napos idótávon elszenvedhetö potenciális veszteség 99%-

os valoszIn(séggel nem fogja meghaladni a VaR értéket. A VaR alapti piaci kockázati mérési módszertan

elônye, hogy figyelembe veszi a piacon megfigyelt volatilitást, illetve a kockázati tipusok közötti

diverzifikäciós és korreláciOs hatásokat is. A Bank napi rendszerességgel számszerQsIti a VaR értéket a

variancia-kovariancia alapü megközelItés alapján, továbbá stresszelt VaR alapü számItást is végez,

amely során egy korábbi historikus stressz periódus piaci áralakulásai alapján kerül meghatározásra a

kovariancia- és korreláciOs matrix a VaR méréshez.

A Bank kockázati tIpusonként (devizaárfolyam- és kamatláb kockázat), illetve a teljes kereskedési

konyvi portfólióra is számszerUsIti a VaR értéket. A teijes kereskedési könyvi portfólió VaR-ja elmarad

a kockázati tipusonkénti VaR értékek osszegétôl a diverzifikációs hatások miatt.

A VaR modellek megbIzhatóságát a Bank havi szinten ellenörzi, amely során összevetésre kerülnek a

napi VaR mérések eredményei a piaci kockázatnak kitett portfólió ténylegesen megvalósult
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értékváltozásával. A visszamérés eredménye alapján a Bank szukség esetén felulvizsgálja a mérési
mOdsze rta nt.
A Bank a VaR alapü piaci kockázati mérések mellett, egyéb mérésekkel is monitorálja a kreskedésj
könyvi piaci kockázatokat. A Bank napi rendszerességgel érzékenységvizsgálatot végez kockázati
tIpusonként a kereskedési könyvi portfOliOra, továbbá rendszeres stressz teszteknek is alâveti a
kereskedési könyvi portfOliOt, annakfelmérésére, hogy hogyan reagálna a kereskedési könyvi portfOlio
a piaci sokkokra.

A Treasury számára 2018. március hónaptól engedélyezett a szándékolt overnight FX pozIckS vállalása,
mIg kereskedési céllal tartott értékpapIr pozIciOt 2018. december hOnaptól vállalhat a Treas ury.

A kereskedési portfólióra vonatkozó VaR a következOképp osszegezhetó (miIlió Ft-ban):

adatok mEt-ban

Parametrikus VaR (99%, 10 nap) - napi átlag

Kockázati tIpus 2019 2018

Devizaárfolyam 2,56 0,43

Kamatláb 0,71 1,24

Teijes kereskedési könyvi VaR 2,13 1,27

DiverzifikáciO 1,14 0,40

3.6 Tökemenedzsment és tôkekövetelmény

A Bank tOkekovetelményi számItásai a Bázel llI/CRR (575/2013/EU rendelet) szerint készülnek. Az EU
jogi keretrendszerében megfogalmazott Bázel Ill globális irányelvek célja a pénzügyi rendszerek
biztonságának megteremtése, a szereplök esélyegyenlöségének biztosItása mellett rnegfelelö
täketartalék és likviditási szint fenntartása, tevékenységukhoz mért megfelelô kockázatkezelési
képességuk kialakItása valamint a mUködés során felmerülô esetleges veszteségek fedezettsege.
Magyarországon a CRR (Capital Requirements Regulation) közvetlenül hatályosak.

Bázel Ill három pillérre épul: minimális tökekövetelmény, felugyeleti felUlvizsgálati folyamat és piaci
fegyelmezO erO. A Bázel Ill három, eltérO kifinomultságü megkozelItést kInál az 1. pillér hitelkockázati
tökekovetelmény számItásához. A Budapest Bank a standard mOdszer szerint kalkulálja a
tökekövetelmény összegét, amely a kUIsô hitelminösItések használatát Irja elö a bankoknak a
minOsItett partnerekre alkalmazott kockázati sülyozások meghatározásához, a többi partnert tag
kategOriákba soroija, és standardizált kockázati sülyokat alkalmaz ezekre a kategóriákra. A Bázel Ill
tôkekövetelményt Ir elô a m(ködési kockázatra vonatkozóan.
A Bankcsoport m(ködési kockázati tolerancia határt határoz meg a belsö veszteségadatok
értékelésére. Ez határozza meg a miIködési kockázati eseményekböl származO pénzügyi veszteseg azon
a szintjét, ami eves szinten meg elfogadható a Bankcsoport számára. A folyamatokhoz kötädô
kockázatok és kontrollok feltárására, elemzésére ésjavItására a Bank a kockázatkezelési folyamataiba,
valamint a munkafolyamatokba épItett integrált rendszert mQködtet. A tôkekövetelmény számItás
során a Bank jelenleg az AMA mOdszert alkalmazza a mUködési kockázattal kapcsolatos
tökekövetelmény meghatározásához.
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A Bázef III 2. pillére (felugyeleti feuIvizsgáIati és értékelési folyamat) a Felugyeleti szabályozószervek

bevonásával ügynevezett fejlett módszertannal men fel az 1. pillér alatt nem — vagy részben fedezett

kockázatok pótlólagos tökekövetelményét. A Bankcsoport vezetô szabályozO szerve, a Magyar Nemzeti

Bank a csoport egészére vonatkozóan állapItja meg és ellenOrzi a tôkekovetelményeket.

A Bázel III 3. pillére a piac fegyelmezO erejére vonatkozik, és célja a társaságok átláthatóságának

nOvelése azáltal, hogy a Bázel III szerinti kockázataik, take- és kockázatkezelésük konkrét, dare

meghatározott részleteinek közzétételére kötelezi a társaságokat.

A tökemegfelelési szabályok szerint a konszolidált tôkemegfelelési mutatO az alábbiak szerint alakult:

adatok mFt-ban

Basel III szerinti täkemegfelelés 2019. 2018.

Részvénytóke

iegyzetttöke 19396 19396

Tartalékok 143096 134777

Halmozott egyéb átfogO jövedelem 2 349 (121)

Immateriális javak (15 743) (12 929)

AVA prudens érték&és (157) (60)

LevonhatO halasztott adókövetelések (83) (65)

Tierltôke 148858 140998

Tier 2 Járulékos tôkeelemek -

Szavatoló töke 148 858 140 98

Kockázattal sülyozott eszközök (RWA) 880 397 817 510

Operációs Kockázat (OR) 98 158 98 707

Piaci kockázat (MR) 206 95

Hitelértékelési korrekció 4 668 1 149

Kockázattal sIyozott eszközök összesen 983 429 917 461

Täkemegfelelési mutató 15,14% 15,37%

A 2018-as konszolidált eves pénzUgy kimutatásban szereplâ tökemegfelelesi mutatóhoz képest, a

konszolidált eves pénzügyi kimutatás aláirása után, a végsö 2018-as tökemegfeielesi mutató

kismértékben 15,35%-no! vãltozott 15,37%-ra.

A Bank a szabályozOi célbOl megál!apItott Tier 1 tOkéjében az !FRS 9 értékvesztés hatásait azonnal

megjelenItette, nem választotta azt az opciOt, hogy az IFRS 9 értékvesztés hatást több ev alatt elosztva

jeleniti meg a Tier 1 tôkében.
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4 A PENZUGYI HELYZET KIMUTATASHOZ FOZOTT KIEGESZ1TÔ MEGJEGYZESEK

4.1 Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek

2019.12.31

adatok mEt-ban

2018.12.31

1 napos bankközi betétek

1 napos betétek MNB

Bankközi pénzszállItás

Ban kszám lák

Bekerüléskor 3 hónapnál rövidebb hátralévô lejáratü értékpapIrok
Elszámolások jegybankkal (MNB egyszla)

Kapcsoltvállalkozástól felvett hitel

Készpénz

Nostro

Ertékvesztés (stage 1)

Osszesen

(4) (1)

4.2 Származékos pénzügyi instrumentumok

A Bank csak tözsdén kIvUli származtatott ugyletet köt, melyeket kötelezôen eredménnyel szemben
értékel. A kamat swap tartalmazza az IRS és MIRS termékeket (2018-ban a HIRS terméket is).

2019.12.31-en nyitott származékos ügyletei a kovetkezôképpen alakultak:

2019.12.31 adatok mFt-ban

A Csoport 2018-ban a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) HUE-ban denominált kamatswap ügyleteket
(MIRS) kötött, amelyek keretében félévente 6-havi BUBOR-nak megfelelö kamatot kap, és évente fix
kamatot fizet a Csoport az MNB-töl, illetve az MNB részére. A MIRS ugyletek megkotésekor a Csoport
nem fizetett dIjat az MNB-nek. A MIRS Ugyletekben fizetendö fix kamat kedvezöbb volt az ügyletek
kötésekor, mint a piacon elérhetö hasonló paraméterQ kamatswap ugyletekben fizetendö fix kamat.
Emiatt ezen ugyletek kezdeti valós értéke nagyobb volt, mint azok tranzakciós ára (0 forint). A
keletkezä nyereségjelleg(i külonbözetet (2 513 millió HUF) a Csoport a MIRS ügyletek kezdeti

- 11000
163390 -

92 -

3329 6337

19 122

6 130
16 057

25 630

192059 59023

Névé rtékke I
Származékos Származékos

Származtatott Névérték Névérték Nettó sályozott
Eszköz FMV Forrás FMV pénzOgyi pénzOgyi

Ugylet tIpusa eszköz oldal forrás oldal pozició hátralévã
eszközök kotelezettségek

futamjdö (ev)

Kamat swap 454 034 (454 034) 456 553 (462 708) (6 155) 2 994 (9 149) 4,1
CIRS 8 622 (9 198) 8 782 (9 228) (446) - (446) 6,8
Devizaforward 19501 (19590) 19525 (19600) (75) 26 (101) 0,3
Deviza swap 45 227 (45 158) 45 212 (45 156) 56 117 (61) 0,2

Osszese n 527384 (527980) 530072 (536692) (6620) 3137 (9757)
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megjelenItéskor azonnal eredménybe számolta el, a ,,kereskedési célü pénzügyi instrumentumok -

nyeresége vagy vesztesége” eredménykimutatás sorra.

2018.12.31-en nyitott származékos ugylete) a kovetkezôképpen alakultak:

2018.12.31 adatok mFt-ban

4.3 ErtékpapIrok

adatok mFt-ban

Ertékelési
Minosites 2019.12.31

hierarchia

Kereskedési céllal tartott értékpapirok

Al(amkötvény

Kincstárjegy

Kötelezöen az eredménnyel szemben valós értéken értékelt ertékpapIrok*

Alapok

Tâzsdei részvények

Egyéb átfogó jävedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapIrok

Allamkotvény

Jelzáloglevél

Kincstárjegy

Vállalati kötvény

Kárpót)ási jegy

Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapirok

Allamkötvény

ielzálog(evél

Kincstárjegy

Hitelintézeti kötvény Baa3 Level 2

Az ,,Alapok” kizárOlag nyIltvégG befektetési alapokban vásárolt papirokat reprezentál. Az év végén

állományban Iévô befektetési jegyeket pénzpiaci alapokban vásárolta a Csoport, a fordulónap elötti

kereskedési napon, Iikviditásmanagement célokbOl.

Az FVTPL* értékpapIrok kamat bevétele az Eredménnyel szemben va(Os értéken értékelt pénzügyi

instrumentumok nyeresége vagy vesztesége soron van kimutatva.

Származtatott Névérték Névérték

ügylet tipusa eszköz oldal forrás oldal
Eszköz FMV Forrás FMV

Kamat swap

0 RS

Deviza forward

Deviza swap

Osszesen

465 546

13959

12 212

12877

Származé kos
NettO

penzugyl
pozició

eszközök

465 546

(14453)

(12 243)

(12 934)

466255

14 908

12 260
12874

(466 623)

(15 281)

(12 248)

(12 937)

(368)

(373)

12

(63)

Származékos

penzugvi

kötelezettsegek

(2886)

(373)

(30)
(116)

2 518

42

53

Névértékkel

st:ilyozott

hátralévö

futamidö (ev)

2,6

7,7

0,5

0,1

504594 425916 506297 (507089) (792) 2613 (3405)

N/A Levell

N/A Levell

Baa3 Levell

Baa2 Level2

8a3/Ba2 Level2

Baa3 LeveI2

Baa3 Levell

2 449

980

90423

36534

3 762

36

170 103

33 112

337399
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2018-ban egyáltalán nem kötött repO ugyletet. 2019-ben összesen 2 miIIió forint kamatot fizetett a
Bank a repó ugyletet után.

Kincstárjegy

Kárpótlási jegy

Amortizált bekerülési értéken értékelt èrtékpapIrok

Al am kötvé fly

ielzáloglevél

Kiflcstárjegy

Hitelintézeti kötvény

adatok mFt-ban

Minösftés Ertékelési 2018.12.31
hierarchia

Baa3 Levell
Ba3 Level2

Baa3 LeveI2 46

258787

Baa3 LeveIl 225182

Baa3 Level2 33605

307 483

*A Csoport pénz és pénzeszkoz-egyenértékesnek tekinti a vásárlásukkor 3 hónapnál rövidebb
futamidejQ értékpapIrokat, ezért ezeket a pénz és pénzeszkoz-egyenértékesek mérlegsoron rnutatja
ki.

4.4 Hitelintézetekkel szemben fennâlló követelések

adatok mFt-ban

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések részletezése 2019.12.31 2018.12.31

Bankközi kihelyezések 300

Margin fedezet 8600

Egyéb 8

MNB elkülönItett betét

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések
6 6

8914 7201

Kereskedési céllal tartott értékpapIrok

Allamkotvé fly

Kincstárjegy

Köteezöen az eredménnyel szemben vales értéken értékelt értékpapIrok*

Alapok

Tözsdei részvények

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapirok

Allamkötvény

Jelzáloglevél

151
Baa3 Levell 151

N/A Levell
N/A Levell

5 295

3872

1423

43250

26524

16680

2 975

4213

7
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4.5 Ügvfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések

2019.12.31 adatok mFt-ban

Megnevezés

Lakossági fedezetlen hitelek

Lakossági fedezett hitelek

VáIIaIati hitelek és LIzingek

Egyéb követelés

Amortizált bekerülési értéken értékelt követelések

Eredménnyel szemben kotelezôen valOsan értékelt hitelek

Ugyfelekkel szembeni követelés összesen

2018.12.31

Megnevezés

Lakossági fedezetlen hitelek

Lakossági fedezett hitelek

Vállalati hitelekés Lizingek

Egyéb követelés

Amortizált bekerülési értéken értékelt követelések

Eredménnyel szemben kötelezôen valósan értékelt hitelek

Ugyfelekkel szembeni követelés összesen

Nettó állomány

90 253

289935

524356

5027

909571

______________ _____________

24 340

933911

adatok mFt-ban

Bruttó állomány Ertékvesztés NettO állomány

87920 11313 76607

276265 36438 239827

514005 13866 500139

5984 - 5984

884174 61617 822557

3851 - 3851

888025 61617 826408

A Csoport az ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések között mutatja ki a Növekedési

Hiteiprogram (NHP) keretében a kis- és középvállalkozásoknak (KKV-k) nyüjtott, HUF-ban és EUR-ban

denominált kölcsönökböl eredö koveteléseit. Az NHP hiteiprogram keretében a KKV-knak nyüjtott

kölcsönök kamatozása fix, maximum 2,5%. Ez a kamatozás a kölcsönök nyüjtásakor a piaci

kamatozásnál kedvezôbb volt, Igy a nyüjtott kolcsonosszeg és a kölcsönök bekerüléskori valós értéke

között különbözet keletkezett. A különbözetet a Csoport 2019-töI számolja el azonnal az eredménybe

(2.3.1.1 a). A hitelekre és értékvesztésre vonatkozO további informáciOkat Iásd a 3.1 Hitelkockázat

fejezetben.

Va/os értékelésO hitelek

Valósan értékelt hitelek csak 2018-ban az IFRS 9 szabályok szerint kerültek kimutatásra, 2018 elött a

Szt. szerinti kimutatások nem tartalmaztak valós értékelésü hitelállományt. A hitelek valOs érték

hierarchiája Level 3, E hitelek kamatbevétele, valamint egyéb valós érték változása is az ,,Eredménnyel

szemben valOs értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége” sorban kerül

elszámolásra (lásd az 5.5 pontot). A hitelek valós értékeléséröl további informáciOk a 2.3.1.3 ,,S”, az 5.5

és 6.7 pontban taIlhatók.

Bruttó áHomány

99 202

312864

541 063

5027

958 156

24340

982496

Ertékveszté s

8949

22929

16707

48585

42585
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Az eredménnyel szemben valOs értéken értékelt hitelek a következöképpen változtak 2019 folyamán:

adatok mFt-ban

Megnevezés Level 3

Bruttó állomány Nyitó 3 851
Ebböl valós érték különbözet (217)
Bruttó állomány valOs érték különbözetének változása 7
BruttO állomány folyOsItás 21 234

Bruttó áI Iomány kamatbevétel 412
Bruttó állomány törlesztés (1 164)

Bruttó állomány kivezetési eredmény -

Bruttó állományba történd átsorolás -

Bruttó állománybOl történó átsorolás

Bruttó állomány záró 24 340

Ebböl va/os érték kulönbözet (308)

Macro-fedezetbe vont hitelek

Afix kamatozásCi hitelek kamatkockázatát a Bank kamatswapokkal mérsékli. 2019 végén 128,1 milliárd
Ft fix kamatozásü hiteIálIomny és kamatswap állomány volt fedezeti kapcsolatba vonva. A fedezeti
céllal kötött kamatswapok a származékos ugyletek valós értéke mérlegsorokon szerepelnek (lásd 4.2
pontot).

adatok mFt-ban

Fedezeti kamatswapok Hedge kapcsolatba vont IRS-ek

névértéke valós érték különbözete

Eszköz 23383 275

Forrás 104690 (3725)

128073 (3450)

2019-ben 3 299 millió Ft veszteséget számolt el a Bank a fedezeti kapcsolatba vont kamat swapokon a
fedezeti kapcsolat során. A fedezetbe vont fix kamatozás hitelek, amelyek az “Ugyfeleknek nyüjtott
kölcsönök és követelések” mérlegsoron szerepelnek, kamatkockázat változására 2 516 millió forint
nyereséget számolt & a Bank a fedezeti kapcsolat ideje alatt 2019 során. A lezárt hedge kapcsolatokbóp
meg 2 850 milliO forint amortizálatlan összeg szerepel az Egyéb eszközök merleg soron (Iásd 4.9 pont).
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adatok mFt-ban

Fix kamatozás Nettó
Kamatswapok

hitelek eredmeriy

PozitIv valOs érték változás 5 796 3033

NegatIv valós rték változás (3 280) (6332)

2516 (3299) (783)

NettO eredményhatást Iásd az 5.5 pontban.

LIzingkovetelések részletezése

adatok mFt-ban

2019.12.31 2018.12.31

Bruttó IIzingköveteések

lévenbelüli 79430 62146

1-5 even belüli 144 316 120 171

5évnélhosszabb 8930 8437

Osszesen 232 676 190 754

Minimâlis IIzingdIj követelések jelenértéke

lévenbelüli 71418 55635

1-5 even belufl 133 371 111 249

5 évnéi hosszabb 8 349 7 900

Osszesen 213 138 174 784

Meg nem szolgált bevétel 19 538 15 970

Nem garantáft maradványérték 17 194 17 063

A Csoport IIzingbe adOként kizárólag pénzügyi IIzingekkel rendelkezik, habár a jogi formáját tekintve

mind operatIv mind pénzügyi lizing (utóbbin belül nyultvégQ as zártvégt pénzUgyi lIzing) finanszIrozást

végez.
- Zárt vég(i pénzügyi lizing: A futamidô alatt az eszköz feletti tulajdonjog a LIzingbeadónM van.

A futamidä végén a Lizingbe vevö az utolsó IIzingdIj megfizetésével automatikusan megszerzi

a IIzingtárgy tulajdonjogát.

- Nyult végQ pénzügyi IIzing: A futamidä alatt az eszköz feletti tulajdonjog a LIzingbeadOnál van,

azonban, a futamidô végén a LIzingbe vevö eldöntheti, hogy & elövãsárlási jogával és a

szerzôdésben rogzItett maradványérték megfizetésével megszerzi a IIzingtárgy tulajdonjogat,

vagy éI a vevökijelölési jogával és harmadik fél részére kerül maradványértéken közvetlenUl

értékesItésre a IIzingtárgy, vagy visszaadja az eszközt a IIzingbeadónak.
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A lIzing ugyletek HUF-ban és EUR-ban denomináltak. A portfoliO futamideje 1-11 év közöti .iáltozik,
átlagos mértéke 5 ev.

A társaság lIzingszerzOdései nem tartalmaznak valamely IIzingbe vevô oldali teijesitményrn utatOtOl
fuggO lIzing (bérleti) dIjakat.

4.6 Befektetések Ieányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban

Jelenleg a Banknak az alább megadott három leányvállalati befektetése van, melyekkel a Bank együtt
alkotja a bankcsoportot. A leányvállalatok részletes bemutatását Iásd az 1.2 fejezetben.

adatok mFt-ban

Beszerzési Jegyzett
Tárgyévi

Merle
Nev Szavazati arany Sajattäke átfogá

ertek toke foosszeg
jove del em

Budapest LIzing Zrt. 6380 100% 7406 62 1089 123 660
Budapest AIapkezeI Zrt. 10 100% 2614 500 2036 2971

Budapest EszkozfinanszIrozó Zrt, 2006 100% 1711 15 (434) 4246

63



Bekerülési érték

ZárO egyenleg 2018.12.31-en

FRS 16 hatása

Nyitó egyenleg 2019.jan.1-én

Beszerzés, bels6 elöállitás

átsorolás

ErtékesItések, kivezetések

Egyenleg 2019.12.31

NyitO egyenleg 2019.jan.1-én

Ertékcsökkenés

Ertékesftések, kivezetések

átsorolások

Egyenleg 2019.12.31

Nettó Nyitó egyenleg 2019.jan.1-én

Nettó Egyenleg 2019.12.31

Változások 2018 saran

Bekerülési érték

Nyitó egyenlegjan.1-én

Beszerzés, belsö eIäá!IItás

Atsorolás

ErtékesItések, kivezetések

Egyen leg beszámolási idäszak végén

Ertékcsökkenés

Nyitó egyenlegjan.1-én

Ertékcsökkenés

ErtékesItések, kivezetések

Atsorolás

Egyenleg beszámolási idöszak végén

Känyv szerinti érték

Nettó Nyitó egyenleg jan.1-én

Nettö Egyenleg idöszak végén

Számitás

technikal

eszközök

24 688

13 348

38 036
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4.7 Ingatlanok, gépek, berendezések és immateriális javak

2018 és 2019 során a Bank tárgyi eszközei bruttó értékének és amortizációjának két eves mozgása az

alábbiak szerint alakult:

datok mFt- ban

Eszközhasznàlati jog
Változasok 2019 saran Ingatlanok Egyeb Osszesen

(Ingatlanok)

10409 0 6533 7746

- 13348 - -

10 409 13 348 6 533 7 746

562 2369 1583 1078

(218) (12) (713) (1241) (2 184)

10753 15705 7403 7583 41444

5115 - 5157 4806 15078

592 1975 800 795 4162

(204) (12) (704) (1 072) (1 992)

5 503 1 963 5 253 4 529 17 248

5 294 13 348 1 376 2 940 22 958

5250 13742 2150 3054 24196

9 820 0 5 775 7 329 22 924

591 - 912 1 248 2 751

- - (1) 1 -

(2) - (153) (832) (987)

10409 0 6533 7746 24688

4586 0 4529 4719 13834

530 - 776 749 2 055

(1) - (147) (663) (211)
-

- (1) 1 -

5 115 0 5 157 4 806 15 078

5234 0 1246 2610 9090

5 294 0 1 376 2 940 9 610
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A Banknak nincsenek saját elôállItásü eszközei vagy ingatlanjai es e célbOl felmerült koltség I. 2019 év
végén a Banknak 176 mFt szerzôdéses kötelezettsége alit fenn ingatlanok, gépek es berndezések
beszerzésére.

Az immateriális javak között szoftver és vagyoni érték( jogok taiáihatOk.

2019.12.31 adatok mFt-ban

Vagyon
Osszesen

értékI jog

2018.12.31

Bruttó

Hal mozott amortizáció

adatok mFt-ban

Vagyon
Szoftver Osszesen

erteku jog

35 161 164 35 325

(22237) (159) (22396)

12924 5 12929

A Bank 2018 és 2019 során kutatási és fejlesztési célra nem számolt el ráfordItást. 2019. év végén a
Banknak 2 666 mFt szerzädéses koteiezettsége alit fenn szoftverek beszerzésére. A Bank ingatlanjain,
gépeszközein és berendezésein illetve az immateriáIis javain nem all fenn tulajdonjogot koriátozO
biztosIték vagy egyéb teher.

Szoftve r

Bruttó 39115 160 39275

Halmozottamortizáció (23376) (156) (23532)

15739 4 15743
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4.8 Adókövetelések és adókötelezettségek

A bankcsoport egyes Ieányvállalatai egyedi nyereségadókovetelés vagy adO kotelezettseg pozIciOban

zárták a pénzügyi éveiket, mey pozIciOk nem kerültek nettósItásra a konszolidáft pénzügyi helyzet

kimutatásban. A nettO adOpozIció az alábbi mozgástábla szerint alakul, figyelembe véve az IFRS 9

átállás halasztott ado hatását is 2018.01.01-en.

adatok mFt- ban

Halasztott ado állomány alakulása

Halasztott adO követelés(+) / kotelezettseg(-) állomány

Nyitó

Tárgyévi változás

_________________________________

Zá ró

Halasztott ado valósan értékelt értékpapIrbOl OCI-ban

NyitO

Tárgyévi változás

Tárgyévi eredménybe átsorolás

___________________________________

Zá ró

Osszesen halasztott adO

Halasztott adO követelés(+) / kotelezettseg(-)

Tényeges nyereségadO követelés(+) I kotelezettség(-)

____________________________________

Mérleg szerinti nettó adókövetelés

Mérleg szerinti adókövetelés(+)

Mérleg szerinti adakoteezettseg(-)

___________________________________

Mérleg szerinti nettó adOkövetelés

2019.12.31 2018.12.31

232 296

14 (64)

246 232

13 (115)

(244) 186

- (58)

(231) 13

15 245

15 245

(80) 865

(65) 1110

407 1111

(472) (1)

(65) 1 110
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adatok rnFt-ban

Halasztott ado átmeneti különbözetek szerinti bontása

Nyitó

2019.12.31 2018.12.31

Ce I ta rta I é ko n

Tárgyi eszközökön, immateriIisjavakon

Erté kvesztése n

Elhatárolt veszteségen

Tárgyévi vóltozós

Ce I ta rta I é ko n

Tárgyi eszközökön, immateriálisjavakon

Ertékvesztésen

Elhatárolt veszteségen

Zá rO

Ce I ta rta é ko n

Tárgyi eszközökön, immateriális javakon

Ertékvesztésen

Elhatárolt veszteségen

4.9 Egyéb eszközök

77 107
88 80

2 4

1493

1320

909

628

3493

(118)

268

1 564

1610

1973

(392)

2850

197

15 795

adatok mFt-ban

1 476

1 193

764

1 973

745

67

(33)

189

490

1401

1816

(295)

335

236

10357

65 105
232 296

5 (30)
(9) 8

- (2)
18 (40)
14 (64)

82 77
79 88

2 2
83 65

246 232

2019.12.31 2018.12.31

Ado és adOjelleg(i tételek

Bevételek aktiv idObeli elhatárolása

KoltsOgek és ráfordftások aktIv idObeli elhatárolása

Euronet elszámolási számla

Kártyaelszámolási számlák
Készletek*

Készletek értékvesztése

KlIring számlák

Lakossági lakásvásárlási hitellel kapcsolatos elszámolási számla

POnzügyi LIzing elszámolási számlák

Egyéb eszközök

Egyéb értékvesztés

Fedezett tételek valós értOkének változása kamatlábkockázatokra vonatkozO portfOlio

fedezeti Ugyletek sorOn

Befektetések egyéb vállalkozásokban
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*LIzing szerzâdésekbäl visszavett eszközök, elsôsorban autObuszok és mezdgazdasági gépek, amelyek

értékesItése folyamatban van.

A készletek között szerepelnek visszavett eszközök is, elsósorban a lIzing

kapcsoládóan:

Visszavett eszközök bruttó értéke*

Visszavett eszközök értékvesztése

Egyéb készlet bruttó értéke

Egyéb készlet értékvesztése

2019-ben a visszavett eszközökön elszámolt értékvesztés

2018-ban a visszavett eszközökön elszámolt értékvesztés

2019.12.31

tevékenységhez

adatok mFt-ban

2018.12.31

*LIzing szerzôdésekbôl visszavett eszközök, elsösorban autóbuszok és mezdgazdasági gépek, amelyek

értékesItése folyamatban van.

Befektetések egyéb vállalkozásokban 2019. december 31-en:

Székhelye

1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.

Avenue Adele 1 B 1310 La Hulpe Belgium

Beszerzési
Szavazati arány

é rte k

190 2,42%

7 0,02%

4.10 Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek

2019.12.31

83 189

52 511

51 255

10 161

15 019

adatok mEt-ban

2018.12.31

61075

47 896

34 187

3 652

16 109

3 429

(118)
64

49

(33)
18

3375 34

(98)
(10)

Vãllalkozás Neve

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Swift

adatok mFt-ban

Refi nanszIrozási forrás - MNB-täl

RefinanszIrozási forrás - Egyéb hitelintézet

RefinanszIrozási forrás - Jelzálogbankok

Ban kközi forrás

MFB-vel szembeni kotelezettségek

Egyéb hitelintézettel szembeni kotelezettségek 417 469

212552 163388
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A Bank 2019. december 31-en biztosItékként nyüjtott megterhelt eszközeinek értéke 97.84 milIiO
forint értékpapIr és 43.111 milIiO forint követelés volt.

ATársaság a hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek között mutatja a ki a Növekedési Hiteprogram
(NHP) keretében az MNB-täI kapott 0%-os kamatozásü refinanszIrozási forrást.

4.11 Ugvfelekkel szembeni kötelezettségek

2019.12.31

adatok mFt- ban

2018.12.31

Lakossági betétek

Vállalati betétek

Befektetési alapok betétei

Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák

Szá II ftó k

Pénzügyi lIzing kotelezettseg*

Ugyfelekkel szembeni egyéb kotelezettség

*IFRS 16 átállás hatása (lásd 2.1 pont)

307353 276401

729556 546496

38995 39163

21149 20095

6350 6402
14103 -

3643 3516

1121149 892073
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4.12 Céltartalékok

A mérleg alatt elszámolt egyes fuggä kotelezettség állományra az alábbi céltartalékok kerültek

elszámolásra:

201 9.12.31 adatok mFt-ban

Függö kötelezettségek Bruttó Céltartalék

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák 337 376

Egyéb fuggô kbtelezettségek (beleértve a peres ügyeket)

Függô kötelezettségek összesen 339344 2199

2018.12.31 adatok mFt-ban

Függä kotelezettségek

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák

Egyéb fuggö kotelezettségek (beleértve a peres ugyeket)

Bruttó Céltartalék

FUggö kotelezettségek összesen 345163 2245

A fenti táblázatokban ,,bruttó”-ként megjelo[t összeg a maximális IehIvhatO hitelkeretet, illetve a

pénzügyi garancia szerzödéseibôl adOdOan a Csoport által maximálisan fizetendô összeget

reprezentálja. Az egyéb fuggö kötelezettségek esetén a ,,bruttó” összeg a Csoport által becsult

maximálisan fizetendä összeget tartalmazza.

A Bank néhány nagy érték( perét egyedileg minäsIti es képez rá céltartalékot. Az 50%-nál nagyobb

vaIószIn(séggeI negatIv kimenetelU perekre a Bank a várhatO veszteség mértékében céltartalékot

képez. A perek idôbeh kimenetele tipikusan több ev.

1 968

1056

1 143

343 770

1393

953

1 292
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4.13 Egyéb kötelezettségek

adatok mFt-ban

Egyé b köte Iezettségek részletezése 2019.12.31 Z018.12.31

Koltségek passzIv havi elhatárolása 2 564 2095
Hitelkártyatülfizetések 2824 3096
KlIringszámlák 3254 5742
Adóésadójelleg(Hételek 2200 2073
Kártyaelszámolási számlák 1418 901
Egyéb 8331 7664

20591 21571

4.14 Jegyzett take

2019 folyamán nem történt a jegyzett täkében változás.

Névérték Részvények ErtékMegnevezes
(Ft) darabszama (mFt)

Nyitó állomány 2019.01.01 1000 19395945 19396
Tárgyévi változás

-

Záróállomány 2019.12.31. 1000 19395945 19396

A Bank jegyzett tOkéje névre szóló 1.000 forintos névértékQ törzsrészvénybäl all, mely 100%-ban a
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. tulajdonában van (lásd az 1.1 fejezetet).

Megnevezés RészvénytIpus Névérték Részvények Erték

(Ft) darabszáma (mFt)
Törzsrészvény névreszóló 1000 19395945 19396

4.15 Tartalékok

A 2019. évi halmozott egyéb átfogO jövedelem az értékpapIrokon keletkezett:

adatok mFt-ban

Egyéb átfogo jovedelemmel szemben valósan értékelt értékpapIrok nyitó értékelési különbözete (120)
Ev käzbeni vétel és rfoIyamváItozâs hatása 2874
Lejárat miatti kivezetés g
ErtékesItés miatt eredménybe átvezetett nettó összeg (170)
Halasztott ado hatâsa (244)
Hal mozott egyéb átfogô jövedelem záró 2 3i9
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5 AZ EREDMENYKIMUTATASHOZ FOZöTT KIEGESZ1TÔ MEGJEGYZESEK

5.1 Nettó kamateredmény

Kamatbevétel részletezése

adatok mFt-ban

2019. 2018.

117

925

4231

335

38083
9367

1 105

97

773

2 984

1012
31756

6271

1 246

A fenti kamatbevételek és ráfordItások effektIv kamatábmódszerreI kerültek elszámolásra, Iásd a 2.2

D pontot. Az ettäl eltérô kamatszámItás, az FVTPL pénzügyi eszközök esetében, a kamatbevétel és

ráfordItás nem a kamat bevétel-ráfordItás soron kerül megjelenItésre, hanem az Eredménnyel

szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége/vesztesége eredmény soron.

Pénz és penzeszkoz-egyenértékesek

Atfogójovedelemmel szemben valós értékelt értékpapirok

Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapIrok

Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

Amortizált bekerulési értéken értékelt ugyfeleknek nyjtott kölcsönök és követeések

- ebbdl nem effektfvkamatmódszerrel elszámolt lizing kamat

Késedelmi kamatbevétel
- ebbdl nem effektivkamatmodszerrel elszámolt lIzing kamat

Kamatbevétel

KamatráfordItás részletezése

Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek

Amortizált bekerülési értéken értékelt ugyfelekkel szembeni kotelezettségek

KamatráfordItás

Nettó kamateredmény

27 9

44796 37868

2019. 2018.

(989) (448)

(853) (457)

(1842) (905)

42954 36963
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5.2 Nettó lutalék és dIjeredmény

iutalék és dIjbevétel részletezése

adatoic rnFt-ban

2019. 2018.

Alapokkal kapcsolatos jutalék és dIjbevétel 4330

BiztosItási jutalék bevétel* 1669

FolyOszámla és megtakarItási termékek jutalék és dijbevétele

Hiteltermékek jutalék és dijbevétele

Ugyfél konverziós eredmény (trade income)

Jutalék és dli bevétel

Jutalék és dljráfordItás részletezése

Forgalmazási és egyebjutalék

Bankkártya és hitelkártyadIjakjutalékok

Számlavezetéshez és hitelhez kapcsolódó jutalék

Jutalék és dIjráfordltàs

Nettó jutalék és dIjeredmény

5 130

45 649

*A 2018-as átfogojovedelem kimutatásban az egyéb mQködési bevétel soron szerepelt.

5.3 Eredménnyel szemben valósan értékelten klvüli pénzügi instrumentumok kivezetési

nyeresége vagy vesztesége

Megnevezés 2019.

adatok mFt-ban

Hitelintézet FVTOCI - árfolyameredmény

Allamkötvény FVTOCI - kivezetéskori árfolyameredmény

Allamkötvény ABE - kivezetéskori árfolyameredmény

Egyéb részesedés - kivezetéskori árfolyameredmény

VáIIaIati kätvény FVTOCI - árfolyameredmény

Saját követelés értékesItés

Pénzügyi instrumentumok kivezetési eredménye

- 23

- (670)

2582 (183)

(1) 7

170 -

1551 2700

4302 1877

A rövidItések definIcióját és tartalmát Iásd a 2.3.1-3. pontok alatt. Az egyéb átfogó jövedelemben

elszámolt átértékelések osszegét a késöbbiekben a Bank kivezetéskor (tipikusan értékesItés esetén)

minden esetben átvezeti ebben a sorban a tárgyévi eredménybe.

29 548

4972

4552

26 148

4691

4552

39 943

2019. 2018.

(491) (392)
(4730) (4495)
(1467) (1170)
(6688) (6057)

38961 33886

2018.
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A követelés értékesItés bedölt hitelek behajtási piacon való értékesItésének nettó eredményét

reprezentálja.

5.4 Kereskedési célü pénzügyi instrumentumok nyeresége vagv vesztesége

Megnevezés 2019.

Kamatswap

Cl RS

Devizaswap

Deviza forward

All am pap Ir

Osszese n

2922 1312

124 (781)

(890) (625)

(302) 144

(99) -

A Bank tózsdén kIvüli származtatott ugyleteket köt, melyeket kötelezôen eredménnyel szemben

értékel.

Az MNB által 2016-ban indItott Piaci Hiteiprogram keretében a Bank hitelezési aktivitáshoz kötött

kamatcsere-ugyleteket (HIRS) kötött 95.990 milIió forint névértékben 2019. februári lejárattal. A HIRS

ek induláskori piaci értékét a Bank a futamidd végéig idôarányosan számolta el, mint Kereskedési céli

pénzügyi instrumentumok nyereségét (2018-ban 973 millió forint). Az elhatárolt kezdeti nyereség

2018. december 31-en fennálló egyenlege 157 millió forint volt.

5.5 Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi

vesztesége

Me gne ye zé s

Nem kereskedési célü, kötelezäen eredménnyel szemben

instrumentumok nyeresége vagy

adatok mFt-ban

2019. 2018.

valósan értékelt pénzügyi eszkozök kamata

Nem kereskedési célü, kötelezöen eredménnyel szemben

valósan értékelt pénzügyi eszkozök valós értéke

412 191

(453) (301)

Fedezeti ugyletek nettó nyeresége vesztesége

Osszese n

(783)

A pénzUgyi eszközök valós értéke a valós értékelés(i hitelekre (Iásd 4.5 pontot) elszámolt 7 millió Ft

illetve a tözsdei részvényekre es alapokra (lásd 4.3 pontot) elszámolt 446 milliO Ft valOs érték

korrekcióból származik.

A hitelekre vonatkozó fedezeti ugyletekhez további informáciOt Iásd az 4.5 és a 2.4.3 fejezetekben.

adatok mFt-ban

2018.

1755 50

(244)

(824) (354)
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5.6 Egyéb mIködési bevétel és ráfordItás

adatok mEt-ban

Egyéb bevétel részletezése 2019. 2018.

BiztosItás*
- 1533

Egyéb 917 490

EläzdévihelyesbItések 1909 2695

Kezdeti valós érték refinanszIrozási forrásokon** 685 -

KözvetItäi tevékenység 778 483

Továbbszámlázás 184 296

Egyébbevétel 4473 5497

Egyéb ráfordItás részletezése 2019. 2018.

Bankadó (1854) (2071)

Egyéb (1026) (987)

KártérItés, bIrsg (56) (386)

Kötelezä tagsági dIjak (1812) (2002)

Kezdeti valós érték hiteleken** (685) -

Le nem vonható áfa (1617) (1 509)

Tranzakciós illeték (13 285) (12 076)

Egyéb ráfordItás (20 335) (19 031)

Nettó egyéb eredmény (15862) (13534)

*A 2019-es átfogO jövedelem kimutatásban a jutalék és dIjbevétel soron szerepel.
**A Bank az MNB Növekedési Hiteiprogram Fixhez kapcsolOdóan 2019-tôI kezdve kezdeti valós értéket
számol el a program keretében nyüjtott hitelekre és IIzingekre, valamint a felvett refinanszirozásj
forrásra.
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5.7 AdminisztratIv költségek

adatok mEt-ban

Személyi jeIIegCi ráfordItások részletezése 2019. 2018.

Bérkoltség (21771) (20070)

Bérjárulékok (5058) (4941)

Személyi jellegQ egyéb kifizetések (1 594) (1 331)

Személyi jeIIegi ráfordItások (28 423) (26 342)

Egyéb adminisztratIv koltségek részletezése 2019. 2018.

Ingatlangazdálkodási koltségek (2 647) (4230)

SzámItástechnikai koltségek (3 670) (3 653)

Marketingkoltségek (2307) (2433)

Kommunikációs koltségek (1 128) (1 123)

SzakértäidIjak (1569) (1057)

Igénybe vettszolgaltatások koltsegei (1128) (957)

Egyéb adminisztratIv kaltségek (2 123) (2241)

Egyéb aciminisztratIv koftségek (14 572) (15 694)

AdminisztratIv költségek

Létszám (fö)

(42995) (42036)

3006 2952
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5.8 Ertékcsökkenés es amortizáció

Immateriális javak amortizàció részletezése

Immateriális javak

Immateriális javak amortizáció

Ertékcsökkenés és amortizáció

adatok mFt-ban

(530)

(776)

(749)

(2055)

(592)

(800)

(1975)

(795)

(4162)

2019. 2018.

(3877) (3800)

(3877) (3800)

(8039) (5855)

*A Bankcsoport 2019. január 1-täI az IFRS 16 alapján a hosszii Iejárati bérleti szerzôdéseket
eszközhasználati jogként aktiválja és értékcsökkenést számol el rá.

5.9 Ertékvesztés és céltartalék vag értékvesztés - és céltartalék visszaIrása

adatok mFt-ban

Megnevezés 2019. 2018.

(1 187)
(943)
(370)

Osszesen 1 625 (2470)

Ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenés részletezése 2019. 2018.

Ingatlanok

SzámItástechnikai eszközök

Eszközhasználati jog*

Egyéb

Ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenés

Hitelezéshez ka pcso Iódó értékvesztés képzés (felsza badItá s)

Elengedés és IeIràsok nettO hatása

Céltartalék képzés (felszabadItás)

Egyéb pénzügyi instrumentumokra képzett értékvesztés

2 041

(498)

(51)

133 30
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5.10 Nyereségadó részletezése

adatok mFt-ban

2019. 2018.

Tényleges adóráfordItás

társasági ado

helyi par(izési ado

nnováciOs járulék

_________ _________

Korábbi idószakok tényleges adóráfordItàsaira eszámoIt módosItások

társasági adO

helyi iparOzési adO

innovádOsjárulék

___________________________

Halasztott ado ráfordItás(i-) I bevétel(-)

tárgyOvi

korábbi idOszakok helyesbItése

____________________________

Halasztott adO leIrás(+) /visszaIras(-)

I eIrás
visszaIrás

EffektIv adókulcs levezetés
adatok mFt-ban

2019. 2018.

14266 14958

1284 1346

2117 1628

313 235

64 147

(47) -

(1111) (504)

- (40)

(566) (496)

641 103

2695 2419

2695 2419

215
2083

313

2611

345
1632

236

2213

63 147

35 (4)

98 143

33 103

(47) -

(14) 103

- (40)

2695 2419

Korábban ki nem mutatott halasztott adO elhatárolt veszteségen

Nyereségadó ráfordItás összesen

AdOzás elâtti eredmény (a)

AciOzás elôtti eredmény alapján várt ado [a*9%]

iparOzOsi ado hatása (tárgyevi és elOzO evi)

innovációsjárulék hatása (tOrgyevi és eIOzO evi)

elOzO évi társasági adO hatása

elOzö évi halasztott adO hatása

OflandO (permanens) kulonbozetek hatása

halasztott adO IeIrás, visszaIrOs hatása

halasztott adOként meg nem jelenItett elhatárolt vesztesOg hatása

adOkedvezmény hatása

egyOb hatás (konszolidáció miatt)

Osszes nyeresegadó

Eredménykirnutatásban kimutatott nyereségadó (b)

EffektIv adókulcs (összes nyeresegadóra) [b/a] 18,89% 16,17%
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6 EGYEB INFORMACIOK

6.1 Pénzügyi mutatók

2019. év 2018. év
Jovedelmezäségi mutatók:

Haszonkulcs Adózott eredmény 11571 12539
= 12,19% 15,05%

Osszes bevétel 94918 83308

ROA Adózott eredmény 11571
= 0,76%

12539
1 01%

Záróeszkdz 1531561 1236735

ROE (1) AdOzott eredmény 11571
= 7,02%

12539
— 8 14%

Saját téke 164 841 154052

ROE (2) Adózott eredmény 11571
= 59,66%

12539
64 65%

Jegyzetttöke 19396 19396

T6keellatottsági mutató:

Tókeáttételi mutató MérlegfoOsszeg 1531561
= 929

1236735
803

Saját téke 164 841 ‘ 154 052

Feciezettségi mutató:

Hitel a betdt %-ban Osszes hitel és lIzing 942 825
= 70,69%

833 609
= 7898%

Osszesbetét 1333701 1055461

Hatékonysági mutatók:

Egy fére jutá eredmdny AdOzott eredmdny 11571
= 3 85

12539
4 25

Atlagos állományi Iétszám 3006 ‘ 2952

Kaltség/nettó bevétel mutató Koltség2 42995
= 52,49%

42036
=

Netté bevétel3 81915 70849

A mutatók számItásánál felhasznált értékek milliO forintban vannak kimutatva.

M egjegyzése k:
- Osszes bevétel: kamatbevétel, osztalékbevétel, jutalék és dIjbevétel, egyéb m(ködési bevétel.
- Költség: személyi jelleg(i ráfordItások, egyéb adminisztratIv koltségek.
- Nettó bevétel: nettO kamateredmény, nettó jutalék és dIjeredmény.
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6.2 Az Igazgatóság és a Felügyelä Bizottság tagjainak a 2019. Uzleti év utáni járandóságai

Megnevezés
iárandóságban részesUlte k iárandóság összege

(fö) (mFt)

lgazgatóság

Felugyelô Bizottság

6

6

21

14

Osszesen 12 35

6.3 Az Igazgatóság, a Cégvezetés, a Felügyelä Bizottság tagjainak folyósItott kölcsönök

adatok mFt-ban

Megnevezés FennáIIO tartozás
Folyósitás Törlesztés

2019. december 31-en
Lényeges feltételek

1. Munkáftatói kamatmentes kölcsön

- Igazgatóság

- Felugyelô 8izottság

1. Osszesen:

2. Lakãscélü kedvezm. kamatozásü kölcsön

- Igazgatóság

- Feiugyeló Bizottság

2. Osszesen:

3. JeIzaIoghite

- gazgatóság

- Felugyelö Bizottság

3. Osszesen:

4. Szemelyi Hitel

- Igazgatoság

- FelUgyelö Bizottsag

4. Osszesen:

Mindosszesen:

7,00 4,10 2,90

7 4 3

25,00 25,00 -

25 25

32 29 3

hossziIejáratt.i kölcsön,
i ngatlan jelzálog jog

ngatlan biztosték

hosszOlejáratá kölcsOn,

ingatlan jelzalog jog

ingatlan biztositék

hossziilejáratü kölcson,

ingatlan jelzâlog jog

ingatlan biztositék

hosszülejáratO kölcsön,

nincs biztosIték

Az IgazgatOság és a Felugyelã Bizottság tagjainak összesen 0 Ft folyószámla-hitelkerete és 1.000.000 Ft

hitelkártya kerete van, amelyre a sztenderd bankos szerzôdési feltételek vonatkoznak.
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6.4 KulcspozIcióban Iévö vezetök végkielégItése

KulcspozIciOban Iévä vezetök részére munkaviszony megszüntetése után a következö juttatások
kerültek kifizetésre:

adatok mFt-ban

2019. 2018.

VegkielégItés 96 103

6.5 Leányvállalatoknak nyüjtott hitelek kondIciói

VáIIaIat Deviza Futamidö Kamatláb 2019

Budapest LIzing Zrt. HUF-EUR-USD 1-10 év 0,01%-2,44%

Budapest EszközfinanszIrozási Zrt. HUF-EUR-USD 2-5 év 0,11%-2,37%

VâIIaIat Deviza Futamidä Kamatláb 2018

Budapest LIzing Zrt. HUF-EUR-USD 2-3 év 0,37% - 2,67%

Budapest EszközfinanszIrozási Zrt. HUF-EUR-USD 2-3 év 0,30% - 2,60%

6.6 Kapcsolt felekre vonatkozó információk

adatok mFt-ban

Egyenleg
Kapcsolt fel Tranzakcio tipusa

2019.12.31 2018.12.31

CORVINUS ZRT. Kapott betét (2 350)

EXIMBANK RT. RefinanszIrozási forrás (51 289) (46 103)

EXIMBANK RT. Kapott hitelkeret (MK) 4925 3 384

EXIMBANK RT. Kapott garancia (MK) 1 555 228

MFBZRT. VásároltértékpapIr 32975 33513

MFB ZRT. Deviza swap ugyletek piaci értéke 21 -

MFB ZRT. Bankközi hitel f&vétel (16 241) (17 902)

MFB ZRT. Kapott hitelkeret (MK) 625 589

MEB ZRT. Kapott garancia (MK) 32 039 38

VOLAN TARSASAGOK Nyüjtott IIzing 24 391 27 960

A Banknak mint állami tulajdonLi vállalatnak a fenti jelentôs tranzakciói voltak kapcsolt

vállalkozásokkal.
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6.7 Nem valósan értékelt pénzügyi instrumentumok valós érték hierarchiája

Az alábbi táblázat azoknak a pénzugyi eszközöknek a valós értékét mutatja, amelyek esetén a vezetés

arra a következtetésre jutott, hogy a kOnyv szerinti érték jó közelItése a valós értéknek.

Pénzügyi instrumentum Indoklás

Pénz es penzeszkoz-egyenértékesek Gyorsforgãs, valós érték változás elhanyagolható kockázata

Hitelintézetekkel szemben fennállO kovetelések Rövid Iejárat, változó kamatozás

(Jgyfelekkel szembeni kotelezettségek Fóként szállitOi tartozások, rävid lejärat

Egyéb eszközökböl a pénzügyi eszközok Rövid lejárat

Egyéb köte lezettségekböl a pénzugyi katelezettsége k Rövid lejárat

adatok mFt-ban

2019.12.31 2018.12.31

Megnevezés Könyv szerinti KOnyv szerinti
Valos ertek Level Valos ertek Level

ertek ertek

ErtékpapIrok, ebbôl: 203 215 209 129 258 787 262 285

LI szinten értékelt értékpapirok 170 103 175079 Li 225 182 227 970 Li

t2szinten értékelt értékpopirok 33112 34050 [2 33605 34315 L2

Ugyfeleknek ny0jtott kolcsbnök és követelések 933911 940434 L3 826408 826941 L3

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek 212 552 210 144 L3 163 388 157 927 L3

Az ErtékpapIrok esetén az aktIv piaccal rendelkezô ugyleteknél a valOs piaci árakon aJapul az érték.

Az Ogyfeleknek nyijtott kölcsönök és követelések valós érték meghatározásánál a diszkontált cash-

flow számItástechnikáJát alkalmazza a bank. Kivétel ez aIóJ a látra szOló követelések, ahol a valOs érték

megegyezik a könyv szerinti értékkel, továbbá a nem teljesItö ugyletek, ahol a nettó könyv szerinti

értékkel megegyezik a valOs érték.

6.8 Osztalék

A tulajdonosnak, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt-nek, fizetendä várható osztalékfizetés

mértéke jelenleg nem ismert. A 2019 évi pénzügyi teijesItményre vonatkozó osztalékot a tulajdonosi

jogokat gyakorlO nemzeti vagyon kezeléséért felelOs tárca nélküli miniszter döntése alapjän a Bank

2020 ev folyamán fizeti ki. A Budapest Banknak, mint tulajdonosnak a Budapest LIzing Zrt. 1,1 milliárd

forint, a Budapest Alapkezeló Zrt. 2 milliárd forint osztalék fizetését határozta el a 2019 ev

teljesItménye alapján.
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6.9 Pénzügyi helyzet kimutatás fordulónap utáni események

A koronavIrus-járvány, mint fordulónap utáni eseménynek a Bankra gyakorolt hatásáról

A koronavIrus krIzishelyzetre tekintettel a Magyar Allam a Banki hitelezést szabályozO rendeletet —

,,Kormányrendeletet” 47/2020. (III. 18.) - bocsátott ki 2020. március 18- i hatállyal. A Kormányrendelet
szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt az adós bank által üzletszerQen nyüjtott hitel- es
kölcsönszerzödésból, illetve pénzügyi IIzingszerzödésbôl eredä töke-, kamat-, illetve dIjfizetési
kotelezettsége teijesItésére fizetési haladékot kap (fizetési moratorium).
A fizetési moratorium 2020. december 31-éig tart. A szerzOdéses kotelezettségek teijesItésének
határideje, illetve a kotelezettségvállalás idOtartama a fizetési moratorium idejével meghosszabbodik.
A veszélyhelyzet fennállása alatt Iejáró szerzôdés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. A fizetési
moratorium nem érinti az adOs azon jogát, hogy az eredeti szerzOdési feltételek szerint teljesItsen.

A Bank vezetése mérlegelte a koronavIrus krIzis és a Kormányrendelet 2020 évre hatO hitelezési,
Iikviditási, tôke, operációs és egyéb üzleti kockázatait. A vezetés a következö megállapItásokat tette,
illetve akciókat hozta a jelen beszámolO aláIrásáig:

Hitelezés

A Bank kockázatkezelése megvizsgálta, hogy a portfóliójában milyen eszközöket milyen rnértékben
érinthetnek a virus gazdasági hatásai, és ezek mekkora arányt képviselnek a Bank teijes
eszkozállományában, milyen értékvesztés fedezettségi szinttel bIrnak jelen pillanatban, illetve hogyan
érinti a Bankot a bejelentett hiteltörlesztési moratorium, valamint milyen intézkedéseket tervez ezzel
kapcsolatosan.
Az alábbi ágazatok arányát, biztositékkal és értékvesztéssel fedezettségét vizsgálta meg a Bank:

• szolgáltatás

• auto és alkatrészek

• járm(igyártás

• vendéglátãs

• turizmus

• konny(iipar

• kommunikáciO

• szOrakoztató ipar

A veszélyeztetettként beazonositott portfOlióban az autO és az ehhez kapcsolódO iparágak vannakjelen

a Iegnagyobb süIIyaI a Budapest Bank esetében.

A kritikus portfOliOban lévO kitettségek biztosItékkal, értékvesztéssel és céltartalékkal való
fedezettségét megfelelOnek Itéli meg jelenleg a Bank. A behajtás által jelenleg kezelt állomány ezekben
az iparágakban nem jelentOs.
Egyeläre a Bank nem tervezi plusz értékvesztés megképzését a moratorium alatt sem a Iakossãgi sem
a vállalati portfóiiOn, erre vonatkozOan várja és kérte az MNB állásfoglalását is, amennyiben szükséges
az értékvesztés modellek felulvizsgálatra kerUlnek.

A Bank megkezdte az alaprendszereinek fejlesztési projektjét, hogy a prolongáciOt es egyéb lehetseges
megoldásokat rendszer szinten kezelni tudja.
Mivel a Kormányrendelet lehetOséget biztosit az adOsoknak, hogy az eredeti szerzOdési feltételek
szerint teljesItsenek, ezért a Bank mindent megtesz, hogy azon ugyfeleit, akik továbbra is tudják fizetni
a törlesztOrészleteket, beazonositsa, és meggyOzze a folyamatos törlesztésrOl.
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A Bank várja a további részletszabályozásokat, és a Kormányrend&etben leIrtak pontositását.

Li kvid itás

A Bank elemezte a 2020 évre vonatkozO Iikviditási helyzetét, melynek során a következä

feltételezéseket használta.

A likviditást negatIvan befolyásoló feltételezések:

• a 2020. február végi záró hitel portfólió alapvetöen nem csökken a törlesztések felfuggesztese

miatt

• mar kiszerzôdött hitelkeretek lehIvása lakossági mikro és vállalati ugyfelek esetében is

jelentôsen megnovekszik. A lehIvások egyenletesen a március-jünius hónapok során történnek

• a kamat és dIjbevétel vonzatü cash flow kiesése a moratOrium miatt.

A Bank 2020. február végén jelentös Iikviditási többlettel rendelkezett a normal likviditási tervet es

stressz tényezãket figyelembe véve. Ezzel a többlettel az LCR mutatója 167% volt (a torvényi elvârás

100%). Ezt a többfetet csökkentik hOnaprOl hónapra a Iikviditást negatIvan befolyásolO feftételezések.

A Iikviditási többlet 2020 év végéig jelentOsen Iecsökken, de a legrosszabb forgatOkonyv szerint is az

LCR mutató a törvényi elvárás szintjén alakul.

A Bank a következô akciOkat tervezi a Iikviditási szint biztosItására, illetve a likviditási többlet

nOveiésére:
• extra jelzálog refinanszIrozási források bevonása

• változatlan fizetöképességQ ugyfelek aktIv megkeresése és ösztönzése az önkéntes

törlesztésre

TOkehelyzet

A Bank elemezte a 2020 évre vonatkozóan tOkehelyzetét. A következô feltételezéseket használta:

A Iikviditási elemzéshez használt feltételezések mellett a tôkemegfelelést negatIvan befolyásolO

további feltételezések:

• a moratorium miatt ki nem fizetett kamat és dij növeli a hitelállományt, ezáltal az RWA-t

• forgalomkiesés miatt alacsonyabb dIjbevétel

Egyéb feltételezések:

• a torvényileg elrendelt tOke és kamat moratorium nem jelent átstrukturálást, Igy a meglévO

minOsItések nem kerülnek automatikusan rosszabb kategOriába, ezért a Bank jelenleg nem

számol erre vonatkozóan terven felüli mértékben értékvesztés képzéssel, de amennyiben

szukséges az értékvesztés modellek felulvizsgálatra kerülnek

A fenti feltételezésekkel módosItott 2020 évi tOkekalkuláció szerint a Bank tOkemegfelelesi szintje a

jelenlegi szabályozói szint felett marad.

Mindezek mellett a moratorium ellenére tOrlesztésre kerülO állomány biztosIthatja az üj hitelek

kihelyezését.

Operáció

Az MNB elvárásainak megfelelOen a Bank rendelkezik tesztelt forgatOkonyvvel krIzis helyzetekre,

kUlönös tekintettel a BIA kritikus üzleti folyamatokra. A Magyarországon is kialakult koronavIrus

krIzisre a Bank vezetése elrendelte a BIA kritikus folyamatok teljes körL home office-ban való

teijesItését, az ezen felüli folyamatok esetében pedig a Iehetö legnagyobb arányü otthoni
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munkavégzést. A Bank rendelkezik az ehhez szUkséges távoli elérés technolOgiájával és a ho me office
bOl vaIO munkavégzés sikeresen elindult, a Banki m(iködés zökkendmentesen zajlik.

Uzleti hatás

A Bank felfuggesztette a személyi kölcsön, áruhitel, jelzáloghitel, gepjarmUfinanszIrozas esetében az
esedékes dIjak beszedését és a törlesztési ütemezéseket ennek megfelelden átalakItja at. Jelenleg
folyik azon folyamatok kialakItása, melyek biztosItják az ugyfelek számára, hogy a Kormányre ndeletnek
megfeleldenjelezhessék, amennyiben nem kIvánnak élni a moratorium Iehetc5ségével. EldkészItés alatt
állnak azon ugyfélkommunikaciok, melyekböl az ugyfelek értesülhetnek a moratorium rszIeteir6I,
osszefoglalva, hogy a moratOrium mit jelent a hitelük hátralévô idOszakával kapcsolatban -Iutamidó,
tOketartozás, többlet kamat terhek vonatkozásában.

FogyasztOi hitelek vonatkozásában a Kormányrendelet alkalmazott üj alapkamat + 59-os THM
maximumnak kell megfelelnie a Banknak. A szakebb kockázati koltsegeket is figyelembe véve a
Bankvezetés dolgozik üj konstrukciókon és a releváns ugyfélkor definiálásán, hogy a fenti
keretrendszert is figyelembe véve, kockázati es üzleti szempontbOl is Iegyen megfelelö kihelyezési
kInálata.

A koronavIrus járvány negatIv hatása az ugyfelek által birtokolt, a Budapest Alapkezelö által kezeit
portfOliOk árfolyamesésében is megjelenhet. A járvány terjedésével párhuzamosan az elmült
idOszakban a tökepiac több szegmensében jelentOs mozgást Iehetett tapasztalni, mely az AlapkezelO
által kezelt portfóliók értékét negatIvan érintette az ugyfelek portfóliOiban szereplö részvények,
vállalati kötvények, állampapIrok és egyéb pénz- és tökepiaci eszközök árfolyamesése következtében.
Az Alapkezelö az általa kezelt portfOliOkban iparági szempontbOl jellemzöen diverzifikált kitettségekkel
rendelkezik, Igy az egyes szektorokat érintO hatások az egyes portfóliOkat jellemzOen csak az adott
iparág gazdaságon és tókepiacon belUli stilyával arányosan érintik.

Egyéb események

A Korrnány az EurOpai UjjáépItési és Fejlesztési Bank iranyaba tett vállalás teijesItésének ek5készItése
keretében felhIvta a nemzeti vagyon kezeléséért felelOs tárca nélküli minisztert 2018-ban, hogy
folytasson tárgyalásokat a potenciális pénzintézetekkel a Budapest Bankban fennállO többségi
közvetett állami tulajdonnak a Corvinus Zrt. által megfizetett vételárat elérO vagy azt meghalado
értéken történö értékesItésérOl. Az ezzel kapcsolatos üzleti atvilagItások 2019-tOl kezdödöen 2020 —

ban is folyamatosan tartanak.
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7 UZLETI JELENTES

7.1 Altalános bemutató

A Budapest Bank csoport

A Budapest Bank az egyik legelsö hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac

egyik meghatározó szereplôje, a nyolc hazal nagybank egyike. A bankcsoport 2015. jünius 29-en álIami

tulajdonba került: a Corvinus Nemzetkäzi Befektetési Zrt. megvásárolta a GE Capital-tôl a Budapest

Bank Zrt. 100 százalékos üzetrészét. A bankcsoport fäbb tagjai a bank 100 százalékos tulajdonü

leányvállalatai: a Budapest AlapkezelO Zrt. és a Budapest LIzing Zrt. és a Budapest EszközfinanszIrozO

Zrt.

A Budapest Bank vezetöi

nev szervezeti egység beosztás

Dr. Lélfai Koppány Vezérigazgatóság elnok-vezerigazgató

Csáki Bela VezérigazgatOság üzleti vezérigazgató-helyettes

Puskás András VezérigazgatOság makodtetésert felelds

vezérigazgató-helyettes

Dr. Németh Krisztián Jog és Compliance jogi és compliance vezetó

Dr. Barna Kornél Vezérigazgatóság vezérigazgatói kabinet vezetô,
marketing kommunikáció

Alföldi Ferenc Informatika informatikal vezetö

Lasetzky Frigyes Operáció operáció és minäség vezetö

Nyulasi Peter Kockázatkezelés kockázatkezelési vezetö

Almási Akos Belsó ellenôrzés belsó ellenórzés vezetc5

Dr. Sándor Csaba HR és Kommunikáció HR-ért és kommunikációért
felelös vezetó

Keresztyénné Deák Katalin Pénzügy pénzügyi vezetä

Somodi László Bankbiztonság és bankbiztonsági es

ingatlangazdá)kodás ingatlangazdálkodási vezetö

A Bank konyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. Henye lstván bejegyzett konyvvizsgálóval. A KPMG az

féléves és eves auditon kIvül a következd audit munkákat végezte 2019. év folyamán: a Bank által

felajánlott jelzáloghitel kbvetelésállomány csomag tbrvényben és belsö szabályzatban való

megfelelésének vizsgálata.
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7.2 2019 üzleti év eredményei

A Budapest Bankcsoport a 2019-es évben tovább folytatta az önfinanszIrozó modell keretében történö
mQködést. 2019 végén a Bankcsoport forrásainak 73% -at a betétállomány, 14% -at a refina nszIrozási
források (es egyéb hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek) tették ki. A mérlegfôosszeg 24%-os
növekedése mellett a betétek 26%-kal, a refinanszIrozási források 30%-kal nättek.

Az üzleti betétek aránya az összes betéten belUl 92%. Az egyéb betéteket az Alapkezeläi betétIlomány,
a Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák és az NFA letétek alkotják. (NFA: a Nemzeti
Foldalapkezelä Szervezet letéti számlákból származó, átmenetileg a bank rendelkezésére áIIó forrás).
Az egyéb betétekhez soroijuk továbbá az IFRS 16 standard értelmében keletkezett PénzLigyi lIzing
kotelezettséget (aktivált ingatlan bérleti dIjak osszege). Az Uzieti betéteken belUl a Iátra szóló betétek
aránya némileg csökkent (84%-ról 82%-ra).
Szintén változott a refinanszIrozási források összetétele. A Növekedési Hiteiprogram (NHP)
refinanszIrozási forrás sülya nätt (37%-ról 39%-ra). Ezzel párhuzamosan tovább emelkedett a jelzálog
refinanszIrozás 20%-ról 23%-ra (ielzaloghitel finanszIrozás Megfelelési Mutató - JMM mutatónak valO
megfelelés miatt). A bankközi és egyéb refinanszIrozási források aránya csökkent.

2019-ben a Bankcsoport Iakossági hitelállománya dinamikusan növekedett: a bruttó hitel állományok
alapján az elôzä év végéhez képest 19%-os a növekedés. Ezen belül a jelzáloghitel 12%-kal, a fedezetlen
hitelek 33%-kal (ebböl a babaváró hitel megjelenése 20%-ot tesz ki), autO hitelek állománya 18%-kal
haladta meg a 2018. decemberi zárO állományt. Ugyanakkor meg kell emlIteni, hogy a követelés
értékesItési és portfOliO tisztItási tevékenység folytatódott a bankban, jelentôs eredményeket elérve
2019-ben.

MegállapfthatO, hogy a jelzáloghitelezés üj volumene 11%-kal haladta meg az elOzô évit. Az elmült
években megvalOsult a jelzáloghitelezés folyamatának üjragondolása (melynek keretében a hitelbIrálat
átfutási ideje jelentäs mértékben csökkent). Az értékesItési eredmények alakulásában továbbra is
jelentös szerepet játszott, hogy a harmadikfeles partnereknél remek pozIciOt sikerült elérni.
Az MNB ajánlással összhangban a kihelyezett üj volumen 97%-a fix kamatozásü, azaz 5-10 eves
kamatperiOdusü volt.

A lakossági stratégiának fontos részét képezik a hosszü távü harmadik feles együttm(ikodesek.
MegüjItásra került a Tesco Global Aruház Zrt-vel kötött szerzödésünk is.
A személyi kölcsön j volumen 32%-kal nôtt az elózö évhez képest. A folyamatos
marketingkampánynak, ezen belUl a Tesco vásárlókártyás ugyfelek személyi kölcsön
keresztértékesItési kampányának és a broken csatorna üjraélesztésének köszönhet6en a piaci
részesedést is sikerült növelni a tavalyl év azonos idöszakához képest.

Az autO hitelek üj volumene 42%-kal nOtt az elOzä évhez képest, amiben szerepet játszott az NHP
üjraindulása is, de köszönhetö meg számos módszeres szolgáltatásfejlesztésnek, a partnerkapcsolatok
dinamizálásának és partnerakvizIcióknak is.

2016-ban indult egy üj, stratégiai kezdeményezés, hogy a Budapest Bankcsoport részt vállal a Nemzeti
Foldalapkezelô Szervezet (NFA) által koordinált állami földértékesItési programban. A Bankcsoport
szerepe két, piaci alapon nyüjtott banki szolgáltatásbOl all: letétkezelöként befogadja a licitálni kIvánó
gazdáktól a biztosItéki osszegeket, és késc5bb a nyertesek számára közvetItöként az MFB által nyüjtott
földhitel kérelem befogadását és folyósItását végzi. Az MFB-NHP Földvásárlási Hitelprogram
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szerzódéskötési szakaszát a Bankcsoport 2017 márciusában sikeresen lezárta. 2019-ben a Bankcsoport

az NFA programhoz kapcsolódóan 200 milliO Ft jutalékbevételt realizált.

A Budapest Bank vállalati uzletága, amely elsösorban a hazai kis- és kozépvállalatok kiszolgálására

fókuszál, sikeresen használta ki a gazdasági konjunktüra idäszakát, és a rendkIvül éles ârazási es

kockázati verseny ellenére 31%-kal növelte portfolióját 2017 vége óta. Az elmült két évben a bruttO

vállalati hitel 34%-kal, a lIzing állomány 22%-kal nött. A kedvezö makrogazdasagi folyamatok mellett a

hitelezés bôvülését elösegItette az országos lefedettségi] sales hálózat és az intenzIv értékesItési

tevékenység.
A tranzakcionális bankolás terén is sikerült tovább bävülni: üj számlanyitások terén 2. helyezést ert el

a Bankcsoport a versenytársak között. A devizakonverziós eredményt segIti, hogy a Treasury

tevékenység a vállalati uzletághoz tartozik, igy meg szorosabb az egyuttmtikodés a két terület között.

A vállalati stratégia fókuszában továbbra is a KKV szegmens all, ami a hitelportfólió közel 85%-at adja.

2019-ben a nagyvallalati szegmens aránya némileg csökkent (21%-rOl 16%-ra).

A Bankcsoport továbbra is hangsülyt fektet a technológiai üjItásokra: 2018-ban a digitalis stratégia

fontos mérföldköve volt a Budapest Bank Mobilfizetés elindItása. 2019-ben több fejlesztést is sikerült

megvalósItani: m(iködésbe lépett a Budapest Internetbank üj, modularizált verziója, melynek

következtében csökken az élesItésekkel, (ij funkciók bevezetésével járó karbantartási do és migráció

során nincs szUkség a teljes internetbank leállItására — ezzel jelentOsen javitva az ügyfélélmenyt. Mind

a mobilalkalmazás, mind az internetbank honlapja is megijult, a website mögött dolgozó technolOgiát

is érintve.

A Budapest Bankcsoport hálózata a tavalyi évvégére 94 bankfiókbOl all. A Budapest területén található

bankfiókok telephelynek, a Budapest területén kIvüli fiókok fióktelepnek minOsülnek.

A Bankcsoport a törvényi elOIrásoknak megfelelOen Uzemi Tanáccsal miködik. A foglalkoztatáspolitikai

döntések, a mindenkori Uzemi Tanács egyetértésével történnek.

A GE-rOl valO leválás kapcsán, a Bankcsoport számára - az önálló finanszIrozás mellett - a másik nagy

kihIvás a GE által szolgáltatott rendszerek kiváltása volt. 2018-ban sikeresen lezajlott az utolsó nagy

leválási project, a kártyarendszer átállás. Az azonnali fizetési rendszert illetOen a Bankcsoport minden

szükséges intézkedést megtett, hogy a 2020. márciusi indulás feltételeinek eleget tegyen.

7.3 Eszközminóség és portfolio

A Bankcsoport mérlegfOosszege 2019. évfolyamán nagymértékben 1237 milliárd forintról l53lmilliárd

forintra nOtt, A pénzeszkozok, az alacsony kockázati állampapIrok és a hitelintézetekkel szembeni

követelések 544 milliárd forintot tettek ki 2019. december 31-en. Ez az összes eszközöknek a 35%-at
reprezentálja.

A hitelezésbOl eredO ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök nettO állománya jelentOs mértékben növekedett

és 928 milliard forintot tett ki 2019. év végére. A 2019-as év folyaman a Bankcsoport az üzleti hangsülyt

tovabbra is a kis- és kozépvallalati portfoliOra helyezte. A kis- és kozépvallalati számlanyitások terén a

nagybankok kOzött az elOzO évhez hasonlóan masodik pozIciót ért el a Bank, peldaul az MFB Pontok

kInálta keresztértékesItési lehetOséggel élve. A tülnyomórészt kis- és kOzépvállalkozásokhoz

kihelyezett értékvesztés nélkül számolt vállalati hitelállománya lIzinggel egyutt 540 milliárd forintot

tett ki, ami jól érzékelteti e szegmensnek a Bank strategiajaban elfoglalt kozponti szerepét.
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A Bank Iakossági hitelállománya isjelentôs, melynek értékvesztés nélkül számItott osszege 437 milliárd
forint volt.

A követelésekre képzett értékvesztés összege 2019 folyamán jelentäs mértékben 62 milliárci forintrOl
49 milliárd forintra csökkent a javuló portfOlio minôség hatására, ami osszességében 5%-os
értékvesztés / bruttó követelés fedezeti arányt képvisel 2019. év végén.

A Bank a szukséges értékvesztéseket, valamint céltartalékokat megképezte.

7.4 Eszköz-forrás szerkezet és Iikviditás

A Bank deviza alapü kihelyezései és forrásai 2015-ben jelentôsen lecsökkentek a jelzálog és autO hitelek
torvényileg kötelezO forintosItása miatt.
Az összes eszközök 15 %-a devizában nominált (19% 2018-ban), a deviza eszközök tobbsége e Isösorban
EUR-ban, USD-ben CHF-ben nomináltak.

Az összes forrás szintén 14%-a (18% 2018-ban) devizában nominált, a devizaforrások tobbsége szintén
EUR-ban, USD-ben CHF-ben nomináltak.

A devizaárfolyamok változása a Bankot a kockázatkerülô uzletpolitikája miatt lényeges mértékQ,
nyitott deviza pozIciO hiányában csupán kismértékben érintheti. A banknak nem volt jelentós deviza
nyitott pozIciOja az év végén.

A Bank továbbra is kiemelkedOen magas szint( likviditási eszközállománnyal rendelkezik, ezzel a
magyar pénzpiacon tartOsan bankközi kihelyezö pozIcióban van. Likvid pénzeszkOzei, hitelintézeti
követelései illetve értékpapIrjai mérlegfóosszegének több, mint 30%-at teszik ki. Dsszes egy even belül
IejárO eszköze 718 mrd-ot tett ki, ezzel szemben az egy even belüli kotelezettségek 666 mrd Ft-t, ami
ebbe a szegmensben mintegy 52 milliárdnyi kedvezô nettó eszköztöbblet pozIciót jelent.

A Bank az eszközök és források eltérö átárazOdásábOl származó kamatkockázatot elsôsorban
harmonikus, kockázatkerülö árazási és portfoliO menedzselési gyakorlatával, elôre meghatározott
szinten belül kezelte, a kamatkockázatot folyamatosan a mérlegtételek egészére ügyletszintü
mélységben monitorozza, illetve stressz-tesztekkel értékeli. 2016 óta a növekvö fix kamatozásü
eszközök (mind értékpapIrokra, mind egyes hitelekre) kamatkockázatának csökkentésére kamat
swapok kerültek megkotésre.

Osszességében a Budapest Bank nagyon eros Iikviditás-, cash flow- és kamatláb menedzsmentet tartott
fent az év folyamán.

7.5 TökepozIció

2015-ben a Budapest Banknál tulajdonosváltás történt. Az állam nevében eljáró Corvinus Nemzetkozj
Befektetési Zrt. lett a Bank 100%-os ij tulajdonosa. A tulajdonos váltás a Bankcsoport stabil
tOkepozIcióját nem érintette; jegyzett tOkéje 19 396 milliO forint. 2019 végén a Bankcsoport saját
tOkéje a 11 571 milliO Ft tãrgyévi eredménnyel együtt 164 841 milliO Ft-ot tett ki.
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A Bank az adózott eredményébäl 6 562 millió Ft magyar jogszabályok által elöIrt általános tartalékot

képzett meg az elmült évek folyamán és 2019-ben 3 251 millió Ft osztalékot fizetett a tulajdonosa felé,

ami nem változtatta meg a Bank eros tOkepozIcióját illetve üzleti növekedési lehetôségét.

A Bankcsoport tOke megfelelési 15,14%-os értéke a Jegybank által kötelezOen elOIrt 12,87% fölött van.

2019-ben a Csoport szavatoló tOkéjének a felugyeleti szabályoknak megfelelO Basel Ill IFRS alap

Osszege 148 856 millió Ft volt (2018-ban 140 998 milliO Ft). A szavatoló tOke változását (7 858 milliO Ft)

a tartalékok növekedése (+8 320 miIIió Ft), immateriális javak levonásának növekedése (2 814 millió

Ft) és az értékelési korrekció változása okozta. A tOkemenedzsment alkalmazása során a Csoport

folyamatosan nyomon követi az egyes tOkeelemek alakulását.

A kockázattal sü(yozott eszközök - beleértve a mt’ikbdési és a piaci kockázatot - állománya a 2018. év

végi 917 461 milliO Ft-ról 7,19 %-kal 983 429 millió Ft-ra nOtt. A kockázattal sülyozott eszkOzOk

növekedése fOként a hitelezési aktivitás nOvekedésének köszönhetO. Az OperáciOs kockázati

tOkekövetelmény csökkenése a folyamatok kontrolljának nOvekedésének köszönhetO.

7.6 Jovedelmezâség

A Bankcsoport 2019-ben is kiemelkedO, üzleti tervéhez képest magasabb eredményt ért el. A

Bankcsoport adOzott eredménye 11.571 milliO forint nyereség, amely 968 millió forintos csökkenés az

elözO evi állapothoz képest. A mellékelt eredmény kimutatás számviteli szabályok szerint készült mind

2018, mind a 2019-es évre.

adatok mEt-ban

Eredménykimutatás 2019 2018

Nettó kamateredmény 42954 36963

Nettó jutalék és dijeredmény 38961 33886

Pénzügyi instrumentumok nyeresége 872 3064

Egyéb bevétel/ráfordItás, nettó (15 862) (13 534)

MQködési koltségek (51 034) (47 891)

Ertékvesztés (1625) 2470

Nyereségadó (2695) (2419)

Adózott eredmény 11571 12 539

Az eredmény sorok változását elsOsorban a következO tételek okozták:

A Bank nettO kamatbevétele 6,0 milliárd forinttal nOtt az elOzO

dinamikusan növekvO hitelvolumenek miatt.

Delta %

5991 16,2%

5075 15,0%

(2 192) -71,5%

(2328) 17,2%

(3143) 6,6%

(4095) -165,8%

_____________________

(276) 11,4%

___________________

(968) -7,7%

évhez képest, elsOsorban a

• A nettO jutalék és dIjeredmény 15%-os növekedése fOleg a hitelvolumenekkel párhuzamosan

növekvO folyószámla- és lekötött betétek jutalék- és dIjbevételébOl származik.

• A pénzügyi instrumentumok nyeresége 2,2 Mrd Ft-tal romlott elOzO évhez képest. A 2018-as

évben kedvezO egyszeri tétel javItotta jelentOsen az eredményt, ez pedig a MIRS program

keretében megkotott kamatswapok kezdeti valós értéke.
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• A nettó egyéb ráfordItások romlása elsäsorban a forgalom növekedéséb6l adOdó rnagasabb
tranzakciós illetékböl származik.

• MUködési koltségeink növekedését föként a sávos béremelés, továbbá a GE le\0’álás és a
stratégiai projektek miatti nagyobb értékcsökkenés okozta.

• 2019-ben az értékvesztés-képzés mértéke mar meghaladta a felszabadItásét, de
nagyságrendjét tekintve az ev végi bruttO hitelállomány csupán 0,2%-at jelentette csa k.

Osszességében nemcsak a Bankcsoport egésze m(ködött 2019-ben is nyereségesen, hanern az egyes
Ieányvállalatok tobbsége is. A Budapest LIzing 1.089 millió Ft, a Budapest Alapkezelô pedig 2.036 milliO
Ft adózott nyereséget ért el, mIg a Bp. EszközfinanszIrozó vesztesége 425 millió Ft volt.
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8 NEM PENZUGYI JELENTES

8.1 Üzleti niodell

A bankcsoport teijes kör( pénzügyi szolgáltatást nyüjt Iakossági és vállalati ugyfeleinek. A termékek -

számlatermékek, bankkártyák, megtakarItások, hitelek, biztosItások - és szolgáltatások IeIrása a Bank

honlapján elérhetö a www.budapestbank.hu oldalon.

A Budapest Bank Csoport az állami tulajdonlás eddig eltelt négy évében nem csak fenn tudta tartani

eredményes m(ködését, de jelentôs mértékben erOsödött is a pénzintézet helyzete. A Budapest Bank

Csoport hangsiIyos szerepet visz a kormányzat olyan gazdaságpolitikai céljainak hatékony

megvalósItásában, mint p1. a kkv-k hitelezése vagy az otthonteremtési támogatás magyar családokhoz

történä eljuttatása.

Te rye k

• A Bankcsoport aktuális üzleti és kockázati stratégiai terve 2020-2022 közötti idószakot öleli fel.

• A terv az IFRS számviteli standard-re épUl (osszhangban azzal, hogy a könyvvezetés

2018.01.01-täi átállt az IFRS 9 számviteli sztenderdre, a törvényi etäIrásoknak megfelelöen).

Fô Uzieti prioritások:

• A tartOsan fenntartható nyereségtermeló képesseg érdekében a Bankcsoport nem kIván

változtatni a mQködési alapelvein, a stratégial célok megvalOsItása érdekében eräteljes

növekedési lehetöségeket vázolt fel:

• Cél: A 4 fennmaradó országos nagybank között maradni

• Változatlan, univerzális banki stratégia

• Országos lefedettséget biztosItó fiókhálózat

• Stabil likviditás

• Vállalati hitelek (bruttó): dinamikus növekedési ütem a stratégiai terv idöszakában a

kedvezö gazdasági környezet miatt

• Lakossági hitelek (bruttó): dinamikus növekedési ütem a stratégiai terv idöszakában a

kedvezö gazdasági környezet miatt

Uzieti modell

• Változatlan üzleti modell: dinamikus növekedés, tulajdonosi elvárásoknak megfelelä

osztalékfizetés, stabil Iikviditás, középtâvon akciókkal.

• A Bank továbbra is konzervatIv kockázatkez&és és Ovatos uzletpolitika mentén aJakftja

portfóliOját, ami kiszámItható profitpályát eredményez számára.
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• A Bank stratégiája szerint az aktIv, univerzális pénzintézetek közé pozIcionálja magát, Igy
jelenleg a fiók- és értékesItési hálózatának fenntartására és szabad kapacitásainak gyors
feltöltésére koncentrál.

• A Iakossági szegmensben a növekedés sülypontjai: a személyi kölcsön, jelzáloghitelezés, mikro
hitelek és a hitelkártya tevékenység további erdsItését tQzte ki célul a Bank.

• A vállalati hitelportfOliO iparági tekintetben továbbra is jól diverzifikált. A vállalati stratégia

fókuszában továbbra is a KKV szegmens all, ami a vállalati hitelportfOlió közel 85%-at adja. A

Bank a válság idején sem csökkentette jelentôs mértékben az üzletkötdk számát, Igy országos

lefedettségQ értékesItési hálOzattal tudja támogatni az intenzIv sales tevékenységet.

• Az MEB pontok további jelentc5s ugyfélszerzési potenciáltjelenteneka Bank számára, amit 1-2

even belül az ebbäl adódó eros keresztértékesItési hullám is követhet.

• A Bank devizakonverziOs eredményét segIti, hogy a treasury tevékenység a vállalati üzletághoz

került, Igy szorosabb az egyuttmQkodés a két terület között, amit aktIvabb termékértékesItés

követ majd a tervek szerint

A Budapest Bank stratégiája az alábbi fókuszpontokat fogalmazza meg:

• Nyereséges növekedés

• Ügyfélélmény

• Digitalis áttörés

• Stabil miködés

• Tulajdonosi szinergiák

VIzió: Magyarország legszerethetObb és leginkább ajánlott bankja legyen a Budapest Bank.

Rövidtávon:

• A digitalis fejlOdést szolgálO project portfólió minOségi és határidOre történO leszállItása

• Azonnali fizetési rendszer éles mQködés elindItása

• A tradIcionális (fiókhálózat, harmadik feles értékesItési csatornák, mobil applikáció,
internetbank) és nem tradIcionális csatornák (online hitelfolyamat és számlanyitás, fintech
partneri kapcsolatok, human chat, kozosségi media) párhuzamos jövedelmezO mQködtetése,
egységes mérés kialakItása. Digitalis jelenlét, értékesItési volumen növelése

• NövekO ROE és adózott eredmény, javuló koltséghatékonysag

• Stabil tOke és likviditási helyzet biztosItasa (tulajdonosi osztalékfizetés mellett)

A stratégial célok és a dinamikus növekedés megvalOsItását támogató akciók:

• Szervezeti átalakItás a stratégiaval osszhangban
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• Marketing kampányok, növekvO online csatorna arány

• Folyamat optimalizáciá folytatása kockázatkezelés oldalon

• KövetelésértékesItési stratégia

lnnováciO:

• Uj kártyarendszer Iehetóségeinek kihasználása

Cél üj, innovatIv kártyakonstrukciók, hQségprogramok, online

bankszámlanyitás bevezetése.

• Teijes online hitelfolyamat megvalósItása

Elsô lépésként online áruhitel, majd személyi kölcsön kialakItása

• Azonnali fizetések
A törvényi elôIrásoknak valO megfelelés biztosItását követôen elmozdulás az

Lizleti elônyöket is jelentä fejlesztések irányába.

• Digitalis ökoszisztéma bevezetése

A digitalis stratégia keretében a mikro ugyfelkor számára kerül kialakItãsra

komoly ugyfélpotenciált jelentve.

• Háttér rendszerek modernizálása

8.2 A társadalmi felelösségvállalás

A felelös gondolkodás a Budapest Bank csoport tevékenységének minden szintjén érvényesUl. A

vállalati Társadalmi Feleldsségvállalás stratégiánkat a teijes mQködési kornyezetunket érintä felelôs

magatartás és m(ködés, az ugyfelek, a munkatársak és a civil társadalom iránti elkotelezettség

határozzák meg. Meghatározó eleme a pénzügyi kuIttra fejlesztése, a közosségi értékek iránti

elkotelezettség, az onkéntesség, az esélyegyenlöség biztosItása és a környezetvédelem.

FeleIós vállalatként arra törekszünk, hogy a civil társadalom életének aktIv részesévé váljunk, és

segItséget nytjtsunk a társadalmi problémák kezeléséhez. Az adományozás mellett komplex

támogatási rendszert mQködtetünk: saját alapitványainkon keresztül, valamint elismert közcélü

szervezetekkel való egyuttmOkodeseink keretében szerepet vállalunk a lakosság pénzügyi

tudatosságának fejlesztésében, a kultira, a szellemi élet, az oktatás és a szociálisan hátrányos

helyzetaek támogatásában. Munkatársainkat is arra buzdItjuk, hogy Onkéntes munkával vegyék ki

részüket a kozösségek fejlödését célzó akciókból. A támogatandó ugyek egy részét maguk a kollégák

jelölik ki. BeIsô kommunikációs felületeinken évente több alkalommal teszUnk közzé CSR hIrlevelet,

valamint a Bázis eInevezés( belsâ kommunikációs felü!etünkön (intranet) is rendszeresen publikálunk

társadalmi felek5sségvállalással kapcsolatos cikkeket.

A Budapest Bank felelossegvallalasi programjai a bank müködésébe integrálva valósulnak meg, amit a

bank vezetösége, valamint a marketingkommunikációs területekért felelôs menedzsment tag felugyel.

A kUlönbözö programok osszehangolt megvalósItását a bank kommunikáciOs osztálya végzi.
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A pénzügyi kultüra fellesztése

A hazai pénzintézetek közül elsôként kezdtünk el foglalkozni a pénzugyi kultüra fejlesztéséve I, Igy ezen
a területen mára több mint 30 eves tapasztalatot halmoztunk fel. Célunk, hogy segItsuk a Iakosság
helyes, átgondolt pénzügyi döntéshozatalát, és hozzájáruljunk a pénzügyi tudatosság fejlOdéséhez.
Ennek érdekében számos olyan kezdeményezést indItottunk, amelyek a Iakosság széles körének
nyüjtanak segItséget a szükséges pénzügyi ismeretek elsajátItásában. ,,Budapest Bank az Oktatásért es
a Magyar Pénzugyi Kultüráért” AlapItványunk pályázati forrásai 1991 Ota járulnak hozzá a hazai es
határon tüli pénzügyi és kozgazdasági képzéshez.

A 2010-ben indult ,,Dobbantó, Budapest Bank — pénzugyekrôl näknek” programunk
kompetenciafejlesztö tréningjei és klubeseményei mar több mint 2.000 vállalkozónônek segItettek a
sikeres üzletmenethez szükséges pénzugyi-vállalkozói ismeretek megszerzésében.

A közel 30 országot átfogó European Money Week (EurOpai Pénzhét) kezdeményezéshez
Magyarország 2Ol5Zben csatlakozott, a programsorozatban bankunk önkéntesei is részt vesznek.
Munkatársaink a program keretein tül is rendszeresen tartanak pénzügyi ismeretterjesztó elôadásokat
oktatási intézményekben. 2019-ben a Magyar Bankszovetség ,,Pénzügyi Kultüra Nagykövete” dIjjal
ismerte el a Budapest Bankot a Pénz7 pénzügyi kuItrafejIesztési programban valO aktIv részvételéért.

Az elmült négy évben a Budapest Bank fã támogatója volt a PénzSztár gazdasági-pénzugyi középiskolai
versenynek, amely kiválO eszköz a pénzügyi kultüra fejlesztésére ebben a fiatal korosztalyban.
Fôtámogatóként az egyes fordulók szervezésében, versenyhelyszIn biztosItásában, illetve a
zsQrizésben is aktIvan részt vettünk.

A közosségi értékekért

1991-ben hoztuk létre a ,,Budapest Bank Budapestért” AlapItványt azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a
fövárosi civil társadalom fejlädéséhez, szellemi és kulturáiis értékeinek megörzéséhez, gyarapItásához,
valamint a város épItett és természeti értékeinek megóvásához.

2006-ban mindössze 30 munkatárssal kezdte meg m(ködését békéscsabai Bankm(veleti Központunk,
mára viszont csaknem 800 föt foglalkoztatunk, Igy mi lettünk Békés megye egyik legnagyobb
munkáltatOja. Kezdettäl fogva aktIvan részt veszUnk a város életében, támogatjuk a helyl közössegeket.

2006 Ota eddig mintegy 250 millió forinttal támogattuk a helyi oktatási intézményeket, a helyi
sportolOkat (kézilabda, roplabda, foci, tornászok stb.) és a város iegnagyobb rendezvényeit. Evek óta
tamogatjuk a legkiemelkedäbb helyi eseményeket, p1. a Kolbászfesztivált vagy a Békéscsaba-Arad
Békéscsaba Szupermaratont. 2013 Ota pályazati keretek között is segItjuk a város fejlôdéséért
tevékenykedä civil szervezeteket. A program megvalósItásában partnerünk Békéscsaba Megyei Jogü
Varos Onkormányzata, mind a tematika meghatározasaban — hiszen minden fordulO elätt közösen
valasztjuk ki azokat a területeket, ahol valóban hasznosnak érezzUk a tamogatást -, mind pedig a
palyazati forrás biztosItásában, amit közösen teremtünk elö. A program során szorosan
egyuttm(Ikodunk tovabba civil partnerként az Eröforrás AlapItvány United Way Magyarorszaggal,
valamint médiapartnerként a Békés Megyei HIrlappal.

2019-ben egy palyazati ciklust valósItottunk meg, amely keretében 15 nyertes szervezet részesLilt
összesen 8 millió forint vissza nem térItendö tamogatasban. Az eddigi tIz kiIrasra összesen 359 palyazat
érkezett, a jelentkezãk közül pedig 120 nonprofit szervezet, összesen 54 millió forint tamogatast nyert
el.
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Onkéntesség

Vállalati kultüránkban csaknem két évtizedes hagyománya van az önkéntességnek. A Töródés Napja

önkéntes akciósorozatunkat minden évben kétszer, tavasszal és összel megrendezzUk. A program

keretében munkatársaink — sokszor a családtagjaikat is bevonva — országszerte önkéntes munkájukkal

járulnak hozzá gyermek- és ifjüsági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények megüjItásához.

Nem csupán két kozpontunk, hanem országszerte találhatO bankfiókjaink munkatársai is részt vesznek

a kezdeményezésben, hogy szorosabbra füzzék a kapcsolatot a helyi kozosségekkel, közösen

szépItsenek meg helyi intézményeket. Evente több száz munkatárs, összesen körülbelUl 2.600

önkéntes órával nyüjt segItséget.

Emellett kollegáink rendszeresen szerveznek adománygyQjtéseket — mind pénzbeli és tárgyi, valamint

—, jOtékonysági süteményvásárt, és véradást. Egyebek mellett minden decemberben jótékonysági

süteményvásárt tartanak budapesti és békéscsabai kOzpontunkban, és a befolyó összeget gyermekek

jólétet támogató civil szervezeteknek juttatják el. 2019-ben a budapesti központban befolyt 301.290

forintot a Re-Formáló Egyesuletnek adományozták a kollégák, mIg a Békéscsabán összegytlt ll5ezer

forintot Esély PedagOgia Központ Pánczél lmre Tagintézményének ajánlották fel, és a bank ezen felül

megduplázta a munkatársi kezdeményezésre gyQlt osszeget.

8.3 Környezetvédelem

A Budapest Banknál arra törekszunk, hogy vállalati tevekenységunk környezetre gyakorolt hatásait a

lehetä legalacsonyabb szinten tartsuk. KülönUsen odafigyelunk arra, hogy takarékoskodjunk az

energiával, és jelentds mértékben csökkentsük az uvegházhatást okozO C02 kibocsátást.

2019-ben önkéntes vállalás keretében azt a célt tUztUk ki, hogy 2025-ig 25 százalékkal csökkentjük

székházainknak és bankfiókjainknak okolOgiai Iábnyomát. A környezetvédelmi szerepvállalásunkat a

WWF Magyarország partnerként támogatja: a természetvédelmi civil szervezet további szakértók

bevonásával idén tavasszal felmérte a bank okológiai lábnyomát m(ködése valamennyi területének

átvizsgálásával a villamosenergia-fogyasztástól a flottaUzemeltetésen keresztUl a céges étkezésig,

valamint a hulladékkezelésig. Az afapItvány emellett a vállalás részleteinek kidolgozásában, illetve az

eredmények felUlvizsgálatában is segIt.

A karboncsOkkentés eléréshez a Budapest Bank 2020-tól többek között megtjulo villamos energiából

fedezi kozponti épuletének fogyasztását, korszer(isIti fttô- és htt6rendszereit, napelemeket telepIt a

saját tulajdonában lévä ingatlanjaira, elektromos és plug-in hibrid gépjárm(Ivekkel bävIti flottáját,

valamint mUködése során meg tovább csökkenti papIrfelhasználását.

Onszervezödô csoportjaink közUl a ,,Zöld Iroda” munkatársi kezdeményezés foglalkozik a

környezettudatos munkahelyi kultra és környezet kialakItásának és fejlesztésének támogatásaval,

amit az ingatlangazdálkodási terület koordinál. Ezen kIvül belsO kommunikációval hIvjuk fel a figyelmet

környezetünk védelmének fontosságára.

Környezetbarát intézkedéseink:

• az elszállItott züzdai anyagokat szerzddött partnerunk (ijrahasznosItja,

• a PET palackokat gyLjtjük,

• a téli sIkosság-mentesItést környezetbarát so használatával végzUnk,

• a jogszabályok által elvárt hatOsági felUlvizsgálatok idöben történO elvégzésevel igyekszunk

mérsékelni a hôtermelô- és kllmaberendezések kornyezetre gyakorolt hatâsát.
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Környezetvédelmi jogi megfelelés

A Budapest Bank által üzemeltetett Iégszennyezö pontforrás és diffüz Iégszennyezä forrásra \ionatkozó
jogszabályoknak való megfeieléssel biztosItja, hogy a kibocsátott szennyezöanyagok megfe leijenek a
jogszabályi határértékeknek.

E ne rgiafe I ha szn a las

Környezetünk megóvása, az eröforrások megfelelö kihasználása mindannyiunk közös feladata,

ahogyan az is, hogy fejlôdésUnk fenntartható Iegyen. A Budapest Bank elkötelezett munkatársai

energiatudatosságának növelése iránt. Energetikai tevékenységunk célja az energiafogyasztas es az
energiaköltségek minimalizálása, környezetunk erôforrásainak minél kisebb kihasználása mellett, oly
módon, hogy azzal munkatársaink és ugyfeleink komfortérzete ne csökkenjen. További célunk, hogy
rendszeres kommunikáciOval növeljük dolgozóink energiatudatosságát.

Az energetika témaköre a bankon belül az ingatlangazdálkodáshoz tartozik, ahol egy fdállásü
energetikus foglalkozik a témával.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény elôIrja, hogy a Budapest Banknak, mint
nagyvállalatnak kötelezó négyévente energetikai auditot készItenie, valamint szukséges egy jogilag
fuggetlen energetikai szakreferenst alkalmaznia. Az energetikai szakreferens az általunk szolgaltatott

adatok alapján készIt havi és eves jelentést energiafelhasználásunkrOl, továbbá részt vesz Vállalatunk

energiatudatosabb szemléletformãlásának kialakItásában.

8.4 Foglalkoztatáspolitika

Mintegy 3.000 alkalmazottunk 43 százaléka a budapesti székházban, 27 százaléka a békéscsabai

Bankm(veIeti Kozpontban, 30 százaléka pedig az országos fiókhálOzatban dolgozik.

2006-ban hoztuk létre a Békéscsabai BankmQveleti Kozpontot, ahol jelenleg közel 800 kollégánk
dolgozik, Igy a Budapest Bank Békés megye egyik Iegnagyobb munkáltatója.

Sikereinkben kulcsszerepet játszanak a hosszü távon is motivált, felkészült munkatársaink, ezért

kiemelt figyelmet fordItunk a támogató, családbarát munkahelyi környezet Iétrehozására, illetve a
munka-magánélet egyensCilyãnak megtartására. 2002-ben vezettük be az atipikus foglalkoztatási

formákat, amelyeket jellemzöen megváltozott élethelyzetben (p1. gyermek születésekor, egészségi
állapotban bekövetkezett változáskor) igényelnek munkatársaink. A Három Királyfi, Három Királylány

Mozgalom által kiIrt pályázaton 2019-ban is ,,Családbarát VáIIaIat” cImben részesültünk.

Munkatársaink tevékenységét nyomon követjük, és elismerjük, egyéni fejlödését folyamatosan

figyelemmel kIsérjük, és változatos szakmai képzésekkel, tréningekkel segItjuk karrierjüket. Bérezési
rendszerUnket az egyéni teljesItményekhez igazItjuk.

A jelentós munkavállalOi hatást érintô tételeket a kollektIv szerzödés szabályozza, amelynek

módosItásához a szakszervezet hozzãjárufása is szukséges.

A kollektIv szerzddés által Iefedett alkalmazottaink aránya 100%.
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Uzemi tanácsot m(iködtetünk, es egyeztetunk a szakszervezettel a munkatársakat érintö kérdésekben.

Velük egyuttmUkodve hajtjuk végre a változásokat, biztosItva a munkatársak maximális képviseletét.

Az érdekképviseleti szervek visszajelzéseit a tervezett változásokkal kapcsolatosan figyelembe vesszUk.

M(iködésünk valamennyl aspektusa dokumentált, amely minden dolgozó számára elérhet6 es

elektronikusan kereshetó a szabályozási tárban. Az egyes utasItások és irányelvek változását széles

kör( szakmai és érdekképviseleti véleményezés elózi meg (szintén dokumentáltan), és a változások

csak a velemenyezäk jOváhagyását követóen publikálhatók. A változásokról minden munkatárs értesül

es csak az értesItést követóen léphet érvénybe az üj szabályozás. Aggályos eljárás esetén a dolgozOk —

akár névtelenül is — az ombudsmanokhoz forduihatnak, amennyiben vezetöjük vagy felettes vezetc5jük

irányában nem szIvesen jeizik a felmerült problémát. A szakszervezet és az üzemi tanács is utánajár a

dolgozOi aggalyoknak. Szukség esetén — akár a felsôvezetést is bevonva — üj eljárási szabályokat

javasoihatnak az aggályos m(iködés/eljárás/döntési folyamat kiküszöbölésére. Rendszeres felsôvezetöi

megbeszélések könnyItik meg a vállalati kereszthatások azonosItását és kezelését, ahol a HR vezetô

azonosItja a várható munkavállalói hatásokat, illetve tájékoztatja a HR menedzsereket a közvetlenebb

visszajelzés érdekében. Rendszeres része a felsövezetés fOrumának a vállalati eseményekról —

eredményekrôl, tervekröl egyaránt — szóló HR beszámoló, az általános tájékoztatás és esetleges

kockázatok feltárása céljából, amelynek eredményeként mOdosulhat a végleges elképzelés.

Amennyiben törvenyi eläIrás szabja meg a tájékoztatási kotelezettségeket a munkavállalók felé az öket

érintô nagyobb változásokról, azokat teijes mértékben betartjuk. A kollektIv szerzödés adott

témakörökben Ir eIó minimális tájékoztatási dot:

DolgozO részérOl: - munkaidO-kedvezmény igénybevétele

Munkáltató részérOl: - munkarend elrendelés és változás - szabadság kiadása

Altalános gyakorlat, hogy visszamenOleges hatásü változást a vállalat vezetOsége nem vezet be. A

témakörtOl fuggOen — figyelembe véve az érdekképviseletek javaslatát, amennyiben dolgozOk nagyobb

csoportját is érinti a változás — a dolgozókat jellemzOen 2-4 héttel korábban tájékoztatjuk a várhatO

nagyobb változásokrOl.

Evente mintegy 250 gyakornokot foglalkoztatunk. Bankunknál a gyakornokok felelOsségteljes munkát

végeznek, átfogó szakmai tapasztalatszerzésUket rotáciOs programunk biztosItja. Mindig is nagy

hangsülyt helyeztunk az utánpOtlásképzésre és -nevelésre, amelynek egyik mérföldkOve a Gyakornoki

Osszefogás Program (GYOP) létrehozása volt.

A Hello BB kezdeményezésünket azért hoztuk létre, hogy a bankszektor iránt érdeklOdO es szakmai

fejlOdésükben motivált fiatalokat üj eszközök bevonásával ismertessük meg változatos gyakornoki es

pályakezdó programjainkkal. Ennek keretében létrehoztuk a program folyamatosan frissülO

micrositeját (amely 2017-tOl a www.hellobbhu cImen érhetO el), valamint Facebook oldalát

(https://www.facebook.com/hellobudapestbank/), ezen kIvül munkatársaink rendszeresen részt

vesznek egyetemi és fOiskolai rendezvényeken, állásbörzéken, és belsc5 programokat is szervezünk

gyakornokok es leendO gyakornokok számára.
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Bankunk támogatja a kollègák önszervezôdd, érdekk3dési körök mentén kialakItott csoportjait,

amelyek 2017 Ota megüjulva, az alábbi hat Munkatársi Kezdeményezés csoportban maködnek, és

aktIvan formálják a vállalati kultürát:

AtLaiBBarit DOLGOZO SZULQK EOESZSEG JOTEKONYSAG NK A NOKERT ZOLD RODA
CSAPAT CSAPAT CSAPAT CSAPAT CSAPAT CSAPAT

A Ac-Aa La A 1cr4ö AZ icr•v iA A n Lcyoe A

arla. ,O:ag yyakat &iy’aa. a rAra’ ka

ab:essAyp4s szu[3 unkaa’aak a munkaIarsai< kezdooanvazések e2Zi tea a 43 cOiieZt’

tñmoqat5sa egr?sz5gUId1I,s4ss;rfnoaca. k,c,vpIen a c4hk1: car’ak

kth5nbbU ezee- saqJnakceIeee kêpvisolete karrerfe’eszte5 jeezI4e:e

rt’thiiyeiOikke és koo;4Ir,iasI. €:I:J,r:9iteaC

8.5 Szociálpolitika

Munkahelyi egészség és biztonság

AktIvan részt veszünk munkatársaink egészségének megórzésében, optimális környezetet teremtünk

számukra a munkavégzéshez. Egészségprogramunk célja, hogy munkatársaink es családtagjaik

nagyobb figyelmet fordItsanak egészséguk megôrzésére. Ehhez segItséget is nyüjtunk kollégáinknak —

kedvezményes sportolási lehetöség biztosItásával, rendszeres sz(rôvizsgálatok és egészségmegc5rzést

segItd programok szervezésével, a stressz-kezelést és a dohányzásrOl valO leszokást segItd

treningekkel. Az Egészség Programunk keretében online orvosi tanácsadás és kedvezményes

egészségügyi szolgáltatások is elérhetóek voltak kollégáinknak. Ezen tül egy mobil applikáciO

segItségével, egészséggel kapcsolatos egyéni vállalásokat tehettek és követhettek nyomon, és

csapatversenyen is részt vehettek. A 2019-as Egészség Program keretében Egészség napot is

szerveztünk, amelynek keretébenegészséges életmOdon, pihenésen és relaxáción volt a hangsüly,

jOtékonysági gy(ujtäakcioval párosItva.

A Budapest Bank csoport elkötelezett célja, hogy biztosItsa az egészséget nem veszélyeztetö es

biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, munkavállalOi egészsegenek,

munkavégzd képességének megóvása és munkakörülményeik humanizálása érdekében, rnegelözve

ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással osszefuggô megbetegedéseket. A bank gondoskodik az

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetô tüzek megeldzésérdl, a t(izoltás alapvetö feltételeinek

biztosItásáról, a létesItés és a használat során megtartandO tizvédelmi jogszabályok, szabványok,

hatósági eldIrások érvényesItésére irányulO tevékenység ellátásáról, azok személyi, tárgyi és anyagi

feltételeinek szabályozásán és biztosItásán keresztül. A munka- és tQzvédelem rendszerének

szervezése a ,,Bankbiztonság — Fizikai biztonság” szervezeti egységen belül kezelt terület. A

munkavédelem munkaegeszségugyi részterületén jelentkezô feladatok ellátása a foglalkozási—

egészségügyi szolgálat kompetenciáján belül van megszervezve. A munkavállalOk munkavédelmi

érdekképviseletét a munkavédelmi képviseló látja el. A fiOkhálózat valamennyi tagjára, továbbá a

budapesti és békéscsabai bankm(iveleti kozpontokra kiterjedö, minden naptâri évben legalább egyszer

CSAPATVEZEfK
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elvégzett átfogó audit történik, amirôl fényképekkel illusztrált riport készül, dedikáciOval, határidävel.

A riportot érintett vezetô, bankbiztonsági és ingatlangazdálkodási vezetô, fizikai biztonsági vezetô,

ingatlangazdálkodási vezetö, regionális beruházási munkatárs, üzemeltetési munkatárs,

munkavédelmi képviselã, a foglalkozási—egészségugyi szolgáltatO által delega[t Uzemorvostan

szakorvos kapja meg. A munkabalesetek nyilvántartása a szabályozói környezetnek megfelelö módon,

vagyis munkabaleseti jegyzökonyvekben, területi munkabaleseti nyilvántartásokban és OsszesItett

munkabaleseti nyilvántartásban történik.

Munkavállalók képzése és oktatása

A Budapest Banknál minden munkatársunk számára Iehetövé tesszük a szakmai és személyes fejlödést.

SokrétL képzési rendszerünk biztosItja, hogy bóvIthessék tudásukat, a rátermetteket pedig segItjuk a

vezetôvé vá(ásban. Ujonnan csattakozó munkatársaink számára orientációs programot szervezUnk. A

fiókhálOzatunkhoz csatlakozó j munkatársainknak két hónapos intenzIv szakmai betanulási

programot biztosItunk. A frissdiplomások számára öt különbözô területen mciködtetünk vezetäképzó

programot. Ezek jeflemzôen kétévesek és rotáciOban megszerezhetö tapasztalatokra épulnek. A

Békéscsabai BankmUveleti Kozpontban a belépést követä elsa évben területtäl fuggaen 80-160 órányi

oktatás var a munkavállalókra, mIg a telefonos területeket dolgozók 6-8 hetes elméleti és mentoring

programon vesznek részt.

A munkavállalOk képzése tekintetében bankunk stratégiai megkozelItése az, hogy folyamatosan

fenntartsuk és tovább épItsuk a fejlesztô szemléletQ kultürát. Olyan szakmai és képességfejlesztö

megoldásokat biztosItunk munkatársaink számára, amelyek támogatják egyéni fejlôdésüket, szervezeti

sikerességuket, karriercéljaik elérését. Képzettségük szintjét folyamatosan emelve és a nOvekvä piaci,

szabályozOi elvárásokhoz igazItva biztosItjuk szakértelmük fenntartását. Ezzel motiváljuk

munkatársainkat és növeljük elkotelezettségüket, ami a munkaerä megtartását is eläsegfti. Az interjk

során képzési rendszerünk kiemelkedö pozitIvumkéntjelentkezik a Ieendä munkatársak szemében. Az

általános kepességfejlesztés és vezetöképzés a HR szerzetfejlesztési és képzési terület irányItásával

m(iködik, a szakmai képzések pedig az adott szakmai területek szervezésében történnek a mindenkori

technikai igények megvalósItására és az üj technikai és szakmai megoldásokra koncentrálva. A

lakossági uzletág esetében ezen tülmenöen az j belépö értékesItö kollégák betanItásának es

fejlesztésének hatékonyságát egy külOn erre a területre fókuszáló képzesi csapat biztosItja.

8.6 Emberi Jogok

Sokféleség és esélyegyenlöség

CSR strategiánk egyik fOkuszterülete az esélyegyenlôség. Vállalati kultüránk meghatározO eleme a

befogadó munkahelyi szemléletmOd, Igy mindenki számára egyenlô esélyeket biztosItunk a

teljesItményuk szerinti érvenyesuléshez. Eppen ezért alapItO és aktIv tagjai vagyunk a 2010-ben

létrejött Munkáltatók Esélyegyenlöségi Fórumának is. Csatlakoztunk a Boston Consulting Group és az

Autonómia AlapItvány által 2014-ben indItott Integrom Programhoz, 2016-ban pedig az Autonómia

AlapItvány HRom kezdeményezéséhez, amelyek azt tüzték ki célul, hogy minél több roma fiatal

dolgozhasson szellemi munkakörben az ország nagyvállalatainál. Jelenleg is alkalmazunk megváltozott

munkaképességQ kollégákat, és további eröfeszitéseket teszünk annak érdekében, hogy számuk

tovább nôjön. A megváltozott munkakepességQek integrációját érintô szakmai kérdésekben több

partnerünk van, ilyen például a sérült emberek munkavállalását is támogatO Salva Vita AlapItvány.
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Egyenk5 javadalmazás

Nincs olyan juttatásunk, amelyet kizárólag teijes munkaidösöknek nyüjtunk. Minden jLlttatásunk
azonos feltételekkel jar a minimum 3 hOnapnál hosszabb munkaviszonnyal rendelkezô mu nkatársak
számára. Cafeteria juttatásunk az alacsonyabb jövedeImiek — Igy a részmunkaidösek számára
további kedvezô feltételt nyüjt, mivel a fix és jövedelemarányos rész esetén a fix rész mind a
bérjövedelemtäl, mind a munkaidô arányától fUggetlen.

A javadalmazás szabályait HR kézikonyvünk tartalmazza, amely minden munkatárs számára szabadon
hozzáférhetö, változásairOl — a változások osszefoglalásával — pedig azonnali tájékoztatást kapnak. A
munkaköreink 100%-ban mindkét nem által szabadon betälthetâek és jellemzöen mindkét nem
képviselôi be is tältik. A jövedelem jellemzöit munkakörönként határozzuk meg — függetlenul a
munkakört betöltäk nemétäl vagy egyéb más személyes jeIIemzôitâI — és évente monitorozzuk a piaci
változások fényében. Az egyenk3 bánásmOd elveit szem elótt tartva évente megvizsgáljuk, hogy van-e
jelentös eltérés a näi és férfi bérek között azonos munkakörökben.

Anti-d iszkrimináciO

Munkatársaink szerepét kulcsfontosságünak tartjuk üzleti eredményességunkben. A Budapest Banknál
tudjuk, hogy sikerességünk alapját a hosszü távon is motivált, elkötelezett és felkészUlt munkatársak
jelentik. Vállalati kultüránk meghatározó eleme a befogadO munkahelyi szemléletmOd fenntartása.
Mindenki szâmára egyenlö esélyeket biztosItunk a teljesItményuk szerinti érvényesüléshez.

• A foglalkoztatást érintó döntéseket érdem és teljesItmény alapján hozzuk meg, beleértve az
iskola i végzettséget, szakmai ta paszta latot, ké pességeket, készségeket, hozzáá last,
teljesItményt.

• A döntéseket nem befolyásolhatja a személy származása, börszmne, vallása, nernzeti vagy
etnikai hovatartozása, neme (a terhességet is beleértve), szexuális beállItottsága, nemi
identitása, kora, fogyatékossága vagy egyéb, tbrvény által védett tulajdonsága.

• Senki sem tagadhatja meg a munkatársával folytatott munkát, illetve a vele valO
együttm(ködést ilyen jellemzô miatt.

• Nagy figyelmet fordItunk a támogató munkahelyi környezet kialakItásâra, ahol nem fordul eIó
a törvény által védett jellemzôk miatti zaklatás, valamint megfélemlItés vagy megalázás.

• Az emberi jogokat tiszteletben tartjuk.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme a szervezeten belül a belsö adatvédelmi tisztviselô — jogtanácsos
munkatársunk — felelössége. Az adatvédelem keretrendszerét adatvédelmi szabályzatunk adja,
részletes rendelkezések az Uzletszabályzatokban, Altalános Szerzödési Feltételekben, belsö
szabályzatokban, utasItásokban találhatók. Belsä auditot a belsö ellenörizés ellenörzési terve szerint,
külsó auditot atfogo MNB vizsgálat részeként végzunk.

8.7 Antikorrupció

A Budapest Bank üzleti tevékenységének alapja — a m(iködésünkre vonatkozO szigort törvényi és
szabályozási környezeten tülmutatOan — a bank Etikai KOdexe, amely mQködésünk minden területét
szabályozza, Iegyen szó a bank iranyItásárOl, a hitelezésräl vagy az ugyfelekkel vaIO kapcsolattartásról.
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Az Etikal Kódexben foglaltak betartását a bank minden munkavállalOjától elvárja, ezen kIvül az

elöIrások egy része a beszáilItOi, alvállalkozói szerzödésekben is szerepet kap. Ez az értékrend eläIrja

az üzleti tevékenységünkre vonatkozó jogszabályok betartását, az ôszinte, tisztességes, megbIzható és

etikus magatartást. Meggyözödésunk, hogy csak egyetlen olyan siker van, amellyel megörizhetjuk

tekintélyünket, megszolgalhatjuk ugyfeleink bizalmát — ez pedig az etikus magatartással elért siker.

Ennek érdekében munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek a egszigorübb

elvárásoknak az etikus üzleti magatartás területén.

A Budapest Bank Etikai Kódexének elsö témaköre a korrupció tiltása. MindennemQ üzleti

kapcsolattartás során tilos a megvesztegetés, és annak Iátszatát is kerülni kell. Minden alkalmazottnak

ugyelnie kell arra, hogy a látszatát is elkerülje annak, hogy olyan juttatásokat ad vagy fogad el, amelyek

célja etikátlan iizleti elónyszerzés, Iegyen szó a hatosági engedélyezési eljárásokról, vagy az

ugyfeleknek/partnereknek nyüjtott tájékoztatásról, ajánlatokról, hitelelbIrálásról stb.

• Senki sem Igérhet vagy kInálhat fel olyan pénzbeli vagy egyéb vagyoni érték( juttatást mások

részére, amelynek célja az etikátlan üzleti elänyszerzés.

• Ugyanez vonatkozik az ajándékok és szOrakoztatás elfogadására: nem fogadhato el olyan

juttatás, amelynek egyértelmQ célja etikátlan üzleti elônyszerzés.

• Szigorü ellenôrzéseket végzunk a megvesztegetés megelôzése és leleplezése céljából. A szigorü

ellenórzés kiterjed a bankcsoport nevében és képviseletében az üzleti tranzakciók során eljárO

harmadik felek kinevezésére és kezelésére is.

• A konyveléseket és nyilvántartásokat pontosan vezetjük annak érdekében, hogy azok

megfelelöen tUkrözzék az összes ugylet valódi természetét.

Ugyeljen az olyan jutalékokra, amelyek aránytalanul magasnak t(nnek a nyüjtott szolgáltatásokhoz

képest.

8.8 Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kockázatok, jogszabályi megfelelés es nem pénzügyi

ieIIegCi teljesItménymutatók

A vállalkozás tevékenysége, üzleti kapcsolatai, termékei es szolgáltatásai számos kisebb-nagyobb

kockázatot hordoznak a jogszabályi megfelelés, a környezetvédelem, a szociális - és foglalkoztatási

politika, a korrupciO, a megvesztegetés elleni küzdelem és az emberi jogok témaköröket iHetóen.

A Budapest Bankot, lévén nem termelô, hanem pénzintézeti szolgaltatást nyüjtó vállalat, kevesebb

kOrnyezet védelmi kockázat érinti. Ez elsôsorban az ,,Az energiahatékonysagrol szóló 2015. évi LVII.

tarvény”-nek valO megfelelést jelenti.

A Budapest Bank közel 3.000 fót foglalkoztat, ezért a foglalkoztatási politikai kockázatok kiemelt

jelentc5séggel bIrnak. Ez a Munka Torvénykönyvének való általános megfelelésen kIvül jelenti az Uzemi

Tanács elvárásainak valO megfelelést, sikeres munkaugyi auditokat, a munkahelyi egészség es

biztonsági elôIrások betartását.

A pénzintézeti tevékenységbäl adódóan kiemelt fontossággal bIr a korrupció és a megvesztegetésból

adódO kockázatok elleni küzdelem. Ezért a Budapest Bank 2000 óta mLködteti a compliance

(megfelelôség) funkciOt, amely célja, hogy a bank a törvényi megfelelöségen tiI is igyekezzen

megfeleini az ugyfelek igényeinek, elvárásainak. A compliance funkciO részt vesz valamennyi

termékhez kapcsolódó folyamatban a terméktervezéstdl a termékárazáson keresztül a monitoringig,

beleértve az ugyfél- és marketing kommunikációt. A legfontosabb, hogy a termékek, szolgáltatások

átlâthatóak és praktikusak legyenek, és csak olyasmit kInáljanak az ugyfelek számára, amire valOban
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szukséguk van. A compliance területnek kiemelt szerepe van: a termékfejlesztés szint minden
fázisában részt vesz, az értékesItéstäl kezdve az Ugyfél-tájékoztató anyagok elkészItéséig. A Bank sokat
tesz a hazai pénzügyi kultüra fejlesztéséért is, éppen azért, hogy az ugyfelek is képesek Iegyeniek a saját
teherviselc3 képességUk felmérésére. Kiemelt kérdésként kezelik a felelôs hitelezést és a felek5s banki
ügyintézést, a transzparens termékek biztosItását, ezek közérthetô kommunikációját, valamint a
pénzügyi kultüra fejlesztését. A jogszabályi megfelelésen tilmutató felelös gondolkoclásmod a
vállalati-üzleti kultüránk nagyon eros eleme.

A bank kiemelt figyelmet fordIt arra, hogy az ugyfelek képesek legyenek az igényeik és a pénzügyi
tehervisek3 képességuk szerinti legmegfelelObb banki termék vagy szolgáltatás kiválasztására. A
tájékoztató anyagok mind a termékek mUködésének sajátosságaira, mind pedig a lhetséges
kockázatokra felhIvják ugyfeleink figyelmét. A tanácsadOk fokozottan figyelnek arra, hogy az ugyfel
megértse a tudnivalOkat, emellett tájékoztatják az ugyfelet a megvásárolt termék összes
paraméterérOl. 2009 Ota alkalmazzák a felelOs bankolási standardokat, amelyek hozzájá rulnak az
ugyfelek pénzugyeiket érintO tudatos döntéshozatalához. Ezek egyik Iegfontosabb eszköze az
értékesItést követO hIvások rendszere: ezen keresztül mérhetO, hogy az Ugyfelek megkaptak-e a
termékekre vonatkozO szukséges tájékoztatást. Különösen nagy figyelmet fordItanak a világos,
közérthetc5 kommunikációra a hitelek esetében, amikor nem csak az ugyfelek igényeit, de lehetOsegeit
is fontos mérlegelni. A kollégákat felkészItik arra, hogy pontos informáciOkat nyüjtsanak az
ugyfeleknek, emellett a honlapon is elérhetOek mindazon fogyasztóvédelmi tájékoztatások, amelyek
segItséget nyüjtanak egy-egy pénzügyi döntés meghozatala elOtt (p1. fogyasztóvédelmi tájékoztató
oldalak, kalkulátorok).

A fenti kockázatok mérésére számos nem pénzügyi jellegQ teljesItménymutatót és azok rendszeres
mérését vezetette be a Bank. Ezek a teljesség igénye nélkül a következOk:

• KötelezO egészségugyi sz(irések,

• KötelezO tréningnyilvántartási statisztika,

• Ombudsman statisztika,

• Munkahelyvédelmi szabályok betartásának monitoringja (p1. tüzriadO, clean desk),

• Ugyfélpanasz iroda, panasz regisztráció és statisztika, Pénzmosási jelentésszolgálat.

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

Dr. Lélfai Koppán Keresztyénné Deák Katalin

Elnok-Vezériga t’ Pénzugyi VezetO

103




		2020-03-31T15:42:41+0200
	Budapest
	Az eredeti papíralapú dokumentummal egyezo - A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




