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Független könyvvizsgálOi jelentés

A Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. részvényesének

Az egyedi pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvegeztuk a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. (továbbiakban ,,a Bank) 2020. evi egyed pénzügyi
kimutatásainak a kOnyvvizsgalatát, amely egyedi pénzügyi kimutatások a 2020. december 31 -i fordulOnapra
elkészItett egyedi penzugyihelyzet-kimutatasból — melyben az eszközök összesen értéke 2.169.407 M Ft—,
az ezen idOponttal végzödO évre vonatkozó egyedi eredménykimutatásból — melyben az idöszak eredménye
4.346 M Ft nyereség —, az ezen idöponttal vegzOdO évre vonatkozó egyedi átfogó jövedelemkimutatásbOl,
egyedi sajáttökeváltozás-kiniutatásbOl és egyedi cash flow-kimutatásbOl, valamint a jelentös számviteli
politikák osszefoglalását és egyéb magyarázO informáciOkat tartalmazó kiegészItö megjegyzésekbOl állnak.

Véleményunk szerint a mellékelt egyedi pénzügyi kimutatások megbIzható és valOs képet adnak a Bank
2020. december 31 -en fennállO pénzügyi helyzetéröl, valamint az ezen idoponttal vegzodo évre vonatkozO
pénzUgyi teljesItményérol és cash-flow-iról az EurOpai Unió által befogadott Nemzetközi PénzUgyi
Beszámolási Standardokkal Osszhangban (továbbiakban: ,,EU IFRS-ek), valamint azokat minden Iényeges
szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelröl szóló 2000. évi C. torvénynek (továbbiakban
,,számviteli torvény”) az EU IFRS-ek szerint eves beszámolót készItO gazdalkodakra vonatkozO elöIrásaival
Osszhangban készItették el.

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a kOnyvvizsgálatra vonatkozó —

Magyarorszagon hatályos — tOrvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennálló felelossegeink bövebb leIrását jelentésünk ,,A konyvvizsgalonak az egyedi
pénzugyi kimutatások konyvvizsgálatáért vaIO felelOssegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk a
Banktól az egyedi pénzügyi kimutatások általunk vegzett kOnyvvizsgálata szempontjából a vonatkozO,
Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar KOnyvvizsgálói Kamara ,,A kOnyvvizsgálói hivatás
magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatá”-ban, valamint az ezekben nem
rendezett kérdések tekintetében a Konyvvizsgálók NemzetkOzi Etikal Standardok Testülete által kiadott
,,NemzetkOzi etikai kOdex kamarai tag konyvvizsgálOknak (a nemzetkOzi fuggetlensegi standardokkal
egybefoglalva) dm0 kézikonyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, es eleget tettUnk egyéb etikai
felelossegeinknek ezekkel a kOvetelményekkel osszhangban. Meggyözödésunk, hogy az általunk
megszerzett konyvvizsgálati bizonylték elegendo és megfelelo ahhoz, hogy megalapozza véleményUnket.

Ku/csfontosságü kanyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságO konyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megItélésunk szerint a
legjelentösebbek voltak a tárgyidöszaki egyedi pénzUgyi kimutatások általunk végzett konyvvizsgãlata során.
Ezeket a kérdéseket az egyedi pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett kOnyvvizsgálatanak

osszefUggésében és az arra vonatkozó véleményunk kialakItása során vizsgáltuk, és ezekröl a kérdésekröl
nem bocsátunk ki kUlön véleményt.
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Lásd az egyedi pénzügyi kimutatásokhoz füzött 3.1.

A kulcsfontosságü könyvvizsgálati kérdés

Az értékvesztési veszteségtartalékok a vezetés

legjobb becslését testesItik meg a várhatO

hitelezési vesztesegekre az amortizált bekerU lési

értéken értékelt ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és

käveteléseken (,hitelek”, ,,kitettsegek’) belül a

beszámolási fordu lOnapon. Kozéppontba állItottu k

ezt a terUletet, mivel az értékvesztési
vesztesegtartalekok meghatarozása szukségessé

teszi, hogy a Bank jelentös megIteleseket és

összetett feltételezéseket alkalmazzon bármely

ilyen értékvesztés osszegének számItása során.

Az egyedileg jelentOs nem teljesItö hitelek utáni

értékvesztés miatti vesztesegek a Banknak a

hitelekböl a jOvöben várhatO cash flow-k

jelenértékére vonatkozO becslésein alapulnak,

amelyek eredendOen bizonytalanok. A becsült

értéket befolyásolja tObbek kOzött a fedezet

értékére alkalmazott diszkonttényezö (haircut”), a

behajtási folyamat idötartama, valamint a

felszámolási vagy értékesItési folyamat koltsege.

A csoportos értékvesztés meghatározása olyan

kulcsfontosságü paraméterekre támaszkodó

modellezési technikákkal tOrténik, mint az

ugyfelminOsItes, a bedölési valószInUség és a

nemteljesItés esetén várható veszteség. Ezek a

model lezési technikák figyelembe vesznek olyan

tényezOket is, mint a mültbeli tapasztalatok, az

olyan kitettségek azonosItása, amelyeknél a

hitelezési kockázat jelentOsen megnOvekedett,

jovöre vonatkozO informáciOk és az egyéb

meg Itélések.

A kormány által a Covidl 9-járvány miatt hozott

intézkedések (lásd 6.9. megjegyzes), valamint az

ezek kOvetkeztében a szabályozói prudenciális

keretelvekben bekOvetkezö változások a
nemteljesItésre és halasztásra vonatkozóan meg

összetettebbé teszik a várható hitelezési veszteség

becslését. A nemteljesItéskori kitettsegek

azonosItása a jelenlegi gazdasági kornyezetben

szintén magasabb becslési bizonytalansaggal jar.

Ha a Bank várhatO hitelezési veszteség

modelijeiben lévO mogOttes feltételezések vagy

adatok nem aktuális kOrulménveket. eseménveket

és 4.5. megjegyzéseket.

— Hogyan kezeltük a kérdést könyvvizsgálatunk

során

A területen, adott esetben saját pénzUgyikockázat

kezelési, IT- es értékelési szakembereink

kOzremiködésével vegrehajtott konyvvizsgálati

eljárásaink tobbek közOtt az alábbiakat foglalták

magukban:

— Megvizsgáltuk a Bank várható hitelezési

kockázattal kapcsolatos mOdszereit és

modelljeit, és értékeltük azoknak a pénzugyi

beszámolási standardok releváns

kovetelményeinek vaIO megfeleleset. Ennek

részeként vizsgáltuk, hogy az ugyfelek szintjén

lévö tényezök értékelése alapján megfelelöen

kifinomult-e a Bank módszertana.

— Vizsgáltuk az értékvesztés számItása, az

ugyfelminosItes, a monitoring és a

fedezetnyilvántartás feletti kiválasztott

kontrollok kialakItását, bevezetését és

mUködési hatékonyságát. TeszteltUk továbbá a

késedelmes napok számItása és a default

megjelOlés feletti kiválasztott IT alapü

kontrollokat;

— Felmértük a várható hitelezési veszteség

becsléséhez használt adatok teljességét és

pontosságát, és értékeltük azok relevanciáját

és megbIzhatáságat;

— Felmértük, hogy kOvetkezetesen történt-e a

nemteljesités fogalmãnak és a releváns

standardok staging kritériu mainak alkalmazása.

Azt is felmértük, hogy a nemteljesItés

alkalmazott fogalma megfelelö-e a standardok

kovetelményei alapján;

— ErtékeltUk, hogy a hitelek staging besorolása és

a várható hitelezési vesztesegek

meghatározása során a Bank megfelelöen

figyelembe vette-e a piac Covidi 9-járványból

fakadó zavarainak hatásait. Az eljárás

részeként felmértUk a moratóriummal érintett

ügyfelekkel kapcsolatos nyomon követési

folyamatokat, valamint a hitelezési kockázat

jelentös növekedésének méréséhez használt

alternatIv tényezOk megfelelöségét.

Ugyfeleknek nyüjtott kölcsänök és követelések értékvesztése

2020. december 31-en az Ogyfeleknek nydjtott kölcsönök és kdvetelések állománya 975 677 milló Ft, ez az

összes eszkäz 45%-a; az ugyfeleknek nyUjtott kdlcsdnäk és követelések utáni értékvesztés 47 713 miIIió Ft.
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vagy feltételeket tükröznek, szukség lehet modell

utáni mOdosItásra is.

A fenti tényezok és osszetettsegek következtében

ügy Itéltük meg, hogy az ugyfeleknek nyUjtott

hitelek és kävetelések értékvesztéséhez annak

jelentös kockázata kapcsoládik, hogy az egyedi

pênzügyi kimutatások lenyeges hibás all Itást

tartalmaznak, amely kie melt figyelmet igenyelt

konyvvizsgálatunk során, és ezért ezt

kulcsfontossagü konyvvizsgálati kérdésnek

minösItettük.

Az egyedileg számitott értékvesztési

veszteségtartalékok esetében, a hitelek egy

kockázatalapü mintájára vonatkozóan:

— megvizsgáltuk a hitelfelvevö hitelaktáját,

beleértve a hitelfelvevövel folytatott levelezést

és a hitelfelvevO legfrissebb rendelkezésre állO

adássagszolgálati és pénzUgyi információit,

valamint ehhez kapcsolódó interjükat

készItettUnk a hitelkockazat-kezelokkel;

— az alábbiak szerint megvizsgáltuk a Bank

hitelböl várható jövöbeli cash flow-k

jelenértékére vonatkozó becsléseiben lévö

következö kulcsfontosság feltételezéseket:

• jOvöbeli követeléstérü lési forgatókonyveket

— a kockázati bizottság elemzései es

döntései alapján, azáltal, hogy különbözö

elemeket és feltételezéseket utköztettunk a

kitettseg mültbeli alakulásával es az

agazattal, valamint a jelenlegi gazdasági

feltételekkel kapcsolatos tapasztalatainkkal.

• fedezeti értékeket — a Bank által megbIzott

szakértOk által készItett eszközértékelések

alapján, akiknek a tapasztalatára,

kompetenciájára és objektivitására

fuggetlen felmérést készItettunk. Emellett

mintavétel alapján elvegeztuk a szakértök

értékbecslésének fuggetlen vizsgálatát.

A csoportos értékvesztési veszteségtartalékokra

vonatkozóan:

— megszereztUk a Bank várható hitelezési

veszteségre vonatkozó felmérése során

használt releváns jOvöre vonatkozó

információkat és makrogazdasagi

elörejelzéseket. Elvégeztuk az informáciOk

fuggetlen felmérését a Modellezési terü let

vezetöjével készItett megerOsItö interjü és a

nyilvánosan elérhetö informáciOk

megvizsgalasa ütján;

— az adott nemteljesItéseken korábban realizált

vesztesegek alapján, valamint a körü lmények

várhatO változásának tükrOzése céljából

esetlegesen szukseges mOdosItások

figyelembevételével megvizsgáltuk a Bank által

alkalmazott, nemteljes Ités esetén várható

veszteségi és bedölési valószmnUségi

paramétereket;

— felmértük a Bank várható hitelezési veszteség

modellje által le nem fedett kockázatok és

bizonytalanságok elszámolása céljábOl tett

esetleges modell utáni módosItások

Budapest Hite- ës Fejlesztési Bank Zrt. - K31 - 2020.1231.

3



megfelelöségét, beleértve azokat, amelyeket a

Covidi 9-járvány kitörése eredményezett. Az

eljárás részeként a számItások alapjául

szolgáló adatokat is teszteltUk;

A hitelek értékvesztésével kapcsolatos kOzzétételek

esetében:

megvizsgáltuk, hogy a Bank egyedi pénzUgyi

kimutatásaiban Iévö, a hitelek értékvesztésével

és a hitelezési kockázattal kapcsolatos

közzétételek megfeleloen ismertetik-e a

vonatkozó pénzugyi beszámolási keretelvek

által elOIrt releváns mennyiségi és minöségi

információkat.

Egyób információk

Az egyéb informáciOk a Bank 2020. évi üzleti jelentéséböl állnak. A vezetés felelös az üzleti jelentésnek a
számviteli torvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó elöIrásaival osszhangban tOrténö elkészItéséért.
A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszában az egyedi pénzügyi kimutatásokra adott véleményUnk nem
vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az egyedi pénzugyi kimutatások általunk végzett kOnyvvizsgalataval kapcsolatban a mi felelOsségunk az
üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelese, hogy az üzleti jelentés Iényegesen
ellentmond-e az egyedi pénzugyi kimutatásoknak, vagy a konyvvizsgalat során szerzett ismereteinknek,
vagy egyebkent ügy tQnik-e, hogy az Iényeges hibás áHItást tartalmaz.

A számviteli torvény alapján a mi felelossegUnk továbbá annak a megItéése, hogy az Uzleti jelentés a
számviteli törvény, illetve egyeb más jogszabaly vonatkozó elöIrásaival osszhangban készUlt-e és errol,
valamint az üzleti jelentés és az egyedi pénzügyi kimutatások Osszhangjáról vélemény nyilvánItása.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban a számviteli tOrvény alapján a mi felelOsségUnk továbbá annak az

ellenOrzése is, hogy az üzleti jelentés a számviteli tOrvény 95./C. §-ban meghatározott informáciOkat
rendelkezésre bocsátja-e.

VéleményUnk szerint a Bank 2020. évi Uzleti jelentése minden Ienyeges szempontból osszhangban van a

Bank 2020. évi egyedi pénzügyi kimutatásaival és a számviteli tOrvény vonatkozó elOIrásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Bank számára nem Ir elO további kOvetelményeket az üzleti jelentésre, ezért

e tekintetben nem mondunk véleményt.

Nyilatkozunk, hogy az üzleti jelentés rendelkezésre bocsátja a számviteli torvény 95./C. §-ban meghatarozott
informáciOkat.

A fentieken tül a Bankról és annak kornyezetérOl megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk

arrOl, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely Iényeges hibás állItás az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a
szóban forgo hibás állItás milyen jellegU. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.

A vezetés és az irányItással megbIzott személyek felelOsségel az egyedi pénzUgyi kimutatásokért

A vezetés felelOs az egyedi pénzUgyi kimutatásoknak az EU IFRS-ekkel Osszhangban tOrténO elkészItéséért
és valós bernutatásáért, továbbá a számviteli torvénynek az EU IFRS-ek szerint eves beszámolOt készItO
gazdalkodOkra vonatkozó elOIrásaival Osszhangban tOrténO elkészItéséért, valamint az olyan belsO

kontrollért, amelyet a vezetés szukségesnek tart ahhoz, hogy lehetOvé váljon az akár csalásbOl, akár hibábOl
eredO Ienyeges hibás állItástól mentes egyedi pénzUgyi kimutatások elkészItése.

Az egyedi pénzUgyi kimutatások elkészItése során a vezetés felelOs a Bank vállalkozás folytatására valO
kepessegének felméréséért, a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
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megfelelO közzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek szándékában all megszüntetni a Bankot vagy
beszüntetni az üzletszerü tevekenyseget, vagy amikor nem all elötte ezen kIvül más reális Iehetöség — a
vállalkozás folytatásának elvén alapulO számvitel alkalmazásáért.

Az irányItással megbIzott személyek felelOsek a Bank pénzugyi beszámolási folyamatãnak felugyeleteért.

A konyvvizsgálonak az egyedi pénzUgyi kimutatások kanyvvizsgálatáért való felelOsségel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy az egyedi pénzugyi kimutatások egésze nem tartalmaz akár
csalásból, akár hibából eredö Iényeges hibás állItást, valamint a véleményUnket tartalmazó kOnyvvizsgálói

jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyosság magas fokü bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarorszagon hatalyos —

torvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban elvégzett konyvvizsgalat mindig feltárja a létezö

Ienyeges hibás állItást. A hibás állItások eredhetnek csalásbOl vagy hibából, és lényegesnek minösülnek, ha
onmagukban vagy együttesen ésszerQ várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználók adott egyedi

pénzugyi kimutatások alapján meghozott gazdasagi döntése[t.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a kOnyvvizsgálatra vonatkozó — Magyarorszagon

hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgálat részeként szakmai

megItélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a kOnyvvizsgalat egésze során. Emellett:

• AzonosItjuk és felbecsüljUk az egyedi pénzugyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredO lényeges
hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagalO konyvvizsgalati eljárásokat alakItunk ki és

hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozásához elegendo és megfelelo kOnyvvizsgálati

bizonyltékot szerzUnk. A csalásbOl eredö ényeges hibás állItás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint

a hibából eredöé, mivel a csalás magaban foglaihat Osszejátszást, hamisItást, szándékos kihagyásokat,

téves nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll feulIrasat.

• Megismerjuk a konyvvizsgalat szempontjából releváns belsö kontrollt annak érdekében, hogy olyan
konyvvizsgálati eljarasokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmények között megfelelOek, de nem

azért, hogy a Bank belsö kontrolljának hatékonysagara vonatkozOan véleményt nyilvanItsunk.

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott szamviteli politikák megfelelöségét és a vezetés altal készItett

számviteli becslések és kapcsolOdO kOzzétételek ésszerüségét.

• Következtetést vonunk le arrOl, helyénvaló-e a vezetés részérOl a vállalkozás folytatásának elvén alapulO
számvitel alkalmazasa, valamint a megszerzett kOnyvvizsgálati bizonylték alapjan arról, tennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentOs kétséget vethetnek fel

a Bank vállalkozás folytatására való képességével kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le,

hogy lenyeges bizonytalansag all fenn, konyvvizsgaloi jelentésünkben tel kell hIvnunk a figyelmet az egyedi

pénzugyi kimutatásokban lévö kapcsolódá közzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem

megfelelOek, minOsItenünk kell véleményünket. Következtetéseink a konyvvizsgálOi jelentésünk datumaig
megszerzett konyvvizsgalati bizonyItékon alapulnak. Jövöbeli események vagy teltételek azonban

okozhatjak azt, hogy a Bank nem tudja a vállalkozást folytatni.

• Ertékeljük az egyedi pénzugyi kimutatások, beleértve a közzétételeket is, átfogO prezentalasat, felépItését

és tartalmát, valamint azt, hogy az egyedi pénzUgyi kimutatások a valOs bemutatast megvalósItó mOdon

mutatják-e be a mOgottes Ugyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az iranyItassal megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgalat

tervezett hatókörét és ütemezését, a kOnyvvizsgalat jelentOs megállapItásait, beleértve a belsö kontroilnak a

kOnyvvizsgálatunk soran általunk azonosItott jelentös hianyossagait is.

Nyilatkozunk az irányItassal megbIzott személyeknek arrOl, hogy megfelelunk a tuggetlenségre vonatkozó

releváns etikai kovetelményeknek, es kommunikáljuk fe!éjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket,

amelyekrol ésszerüen feltételezhetö, hogy befolyásolják a fUggetlenségUnket, valamint adott esetben a
veszélyek kikUszöbölése céljából tett intézkedéseket vagy az alkalmazott biztosItékokat.

Az iranyItassal megbIzott személyek telé kommunikalt kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket,

amelyek a targyidoszaki egyedi pénzUgyi kimutatások konyvvizsgalata soran a legjelentösebb kérdések, és
ennélfogva a kulcsfontossagü konyvvizsgálati kérdések voltak. KonyvvizsgalOi jelentésünkben ismertetjUk

ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabaly vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvanos közzétételét,
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vagy ha - rendkIvül ritka korUlmények kOzOtt - azt állapItjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgalOi

jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerü várakozások alapján annak hátrányos

kavetkezményei sülyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekQ hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozOi követelményekröl

A Bank 2020. évi egyedi pénzugyi kimutatásainak känyvvizsgalatára 2020. május 25-en vãlasztott meg a

Bank részvényese. A konyvvizsgálOi megbIzásunk idötartama megszakItás nélkUl összesen 24 év, a 1997.

december 31 -ével vegzOdo üzleti évtöl 2020. december 31 -ével vegzödo üzleti évig tartó idöszakot fedi le.

MegerosItjuk, hogy

• konyvvizsgáloi véleményunk osszhangban van a Bank Felugyelobizottsaga részére készItett 2021. március

22-i keltezésO kiegészItö jelentéssel.

• nem nyüjtottunk a Bank részére tiltott, nem kOnyvvizsgálati szolgáltatást, amely tiltott, nem konyvvizsgálati

szolgaltatasok kOrét az 537/2014 EU rendelet 5.cikk (1) bekezdése, valamint a tagországi derogáciO

tekintetében a Magyarországon hatályos, a Magyar KonyvvizsgalOi Kamaráról, a konyvvizsgálOi

tevekenységröl, valamint a kOnyvvizsgalói kozfelUgyeletrol szólO 2007. évi LXXV. törvény határozza meg.

Továbbá a könyvvizsgálat elvégzese során megöriztuk fuggetlenségunket a Ban ktOl.

A jelen fuggetlen konyvvizsgálOi jelentést eredményezo kOnyvvizsgalati megbIzásért felelös partner a jelen

fUggetlen kOnyvvizsgálOi jelentés aláIrOja

Budapest, 2021. március 25.

KPMG Hungária Kft.

i szám: 000202

Henye István

Partner, Kamaral tag kanyvvizsgáló

Nyilvántartási szám: 005674

Budapest Hitel- es Fejlesztesi Bank Zrt. - K31 - 2020.12.31.
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BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZOGYI KIMUTATAS

2020. DECEMBER 31.

— Pénzügyi Kimutatások

PENZÜGYI HELYZET KIMUTATAS (MERLEG)

adatok mFt-ban

Megnevezés Megjegyzések 2020.12.31 2019.12.31

Pénz es pénzeszkoz-egyenértékesek

Származékos pénzügyi eszközök

Erte kpa pIrok

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

(Jgyfeleknek nyüjtott kolcsönok és követelések

Befektetések eányvãllalatokban, közös váJIakozásokban és

társult vállalkozásokban

Ingatlanok, gépek és berendezések

Immateriális javak

Tényleges nyereségadO-kovetelés

Halasztott ado követelés

Egyéb eszközök

____________________________

ESZKOZöK OSSZESEN

Származékos pénzügyi kotelezettségek 4.2

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek 4.10

Ugyfelekkel szembeni koteiezettségek 4.11

Céftartalékok 4.12 & 3.1

Tényleges nyereségadO-kotelezettség 4.8

Halasztott adO kotelezettség 4.8

Egyéb kotelezettségek 4.13

_____________________________

Koteiezettségek összesen

Jegyzett tOke

Tartalékok

____________________________

Saját tOke összesen

SAJATTÔKE Es KOTELEZETTSEGEK OSSZESEN

4.1 291821 192059

4.2 4704 3137

4.3 620159 333934

4.4 170081 8914

4.5&3.1 1017198 917961

4.6 7894 8124

4.7 24553 23960

4.7 19304 15459

4.8 432 303

4.8 -
-

4.9 13261 11297

2169407 1515148

9036 9757

584672 201377

1389421 1120911

3795 2191

240 213

75 69

16832 19397

2004071 1353915

19396 19396

145940 141837

165 336 161 233

2169407 1515142

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

4.14

4.15

tDr. Lélfai Koppán\

EInok-Vezérigazat

Keresztyénné Deák Katalin

Pénzugyi Vezetó
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BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZUGYI KIMUTATAS

2020. DECEMBER 31.

— Pénzügyi Kimutatások

EREDMENYKIMUTATAS

ad9tok mEt-ban

Megjegyzes 2020. év vége 2019. ev vége

47646 41580

6189 5686

(4298) (1717)

43348 39863

Dsztalékbevétel

Jutalék és dIjbevétel

Jutalék és ciijráfordItás

_________________________________

Nettó jutalék és dijeredmény 5.2

Eredménnyel szemben valósan értékelten kivbh pénzugyi
- instrumentumok kivezetési nyeresége vagy vesztesége

Kereskedési cél 6 pénzugyi instrumentumok
- nyeresége vagyvesztesége

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt (nem kereskedési céIü)
- pénzugyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége
Nettd árfolyam nyereség vagy veszteség
Egyeb mCikOdési bevétel

Egyeb m(iködési ráfordItás

Szemdlyi jellegO ráfordItsok

Egyeb adminisztratIv koltsegek
Ertékcsbkkenés és amortizáció
Penzugyi eszkUzök módositásából származó nyereség veszteség
Ertékvesztés és céltartalék vagy értékvesztés

- és céltartalék visszaIrása

Leányvállalatokra képzett értékvesztés vagy
- értékvesztés visszairása

Adózás elétti eredmény

Nyeresegado 5.10

_______________________________

ADÔZOTF EREDMENY

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

Kamatbevétel

- ebböl nem effektiv kamatmódszerrel elszômolt lizing kern at

Kamatráforditás

Nettó kamateredrneny 5,1

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

3100 7400

44281 42862

(6627) (6659)

37654 36203

6392 4302

(918) (1755)

1122 (377)

1783 (852)

9781 3676

(26424) (19319)

(27325) (27515)

(14396) (14190)

(8317) (7970)
(5976) 18

(13012) (933)

(230) (272)

6582 18279

(2236) (2281)

4346 15998

Dr. Lé(fai Koppány
E(nok-VezerigazgatO

Keresztyénné Deák Katalin
Pen zugyi Vezetö
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BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZUGYI KIMUTATAS

2020. DECEMBER 31.

— Pénzügyi Kimutatások

ATFOGO JOVEDEL.EMKIMUTATAS

ADOZOU EREDMENY

Eredménybe átsorolható egyéb átfogó jövedeem

Egyéb átfogO jovedelemmel szemben valósan értékelt

- értékpapIrok nettó valós érték változása

Egyéb átfogá jOvedelemmel szemben valósan értékelt

- értékpapIrok eredménybe átvezetett netté Osszeg

Nyereségbe vagy veszteségbe átsorolható

- tételekhez kapcsolódó nyereségadó

EGYEB ATFOGO JOVEDEI.EM

TARGYEVI ATFOGO EREDMENY

adatok mFt-ban

2020. év vége 2019. év vége

4346 15998

(267) 2724

1788 2894

(2055) (170)

24 (245)

(243) 2479

4103 18477

EBBOL: - Kisebbségi részesedéseknektulajdonitható -

- Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonitható 4103

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

‘Dr. Lélfai Koppán

EInOk-Vezérigazgat

Keresztyénné Dek Katalin

Pénzugyi Vezetö

28477
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BUDAPEST BANK ZRT.
EVES PENZUGYI KIMUTATAS
2020. DECEMBER 31.
— Pénzugyi Kimutatások

SAJAT TOKE VALTOZAS KIM UTATAS

TARTALEKOK reszletezése

adatok mFt-ban

Teijes dtfogd jovedelem
Addzott eedméoy

Egydb dtfogd jovedelem
Teijes dtfogd jdvedelem bsszesen

Tdketulojdonosokkalfolytatott ugyletek
Részvdnykibocsdtds
Osztaldk

Tuajdonosokka ebonyoktott dgyletek
Tdketulajdonosokkal folytatott Ogyletek dsszesen

Egyéb tranzokciOk
Altaidnos tartaldk dtsoroldsa eredménytartalékbdl
Egyéb tranzakcidk bsszesen

Egyenleg 2019. december 31-en

Egyenleg 2020. janudr 01-en

Teljes dtfogd jovedelem

Addzott eredmény

Egydb dtfoga jövedelem
Teijes átfogO jdvedelem dsszesen

TOketulajdonosokkalfolytotott Ugyletek
Ré5zvenykiboCsatas
Osztalék

Tulajdonosokkal IebonyolItott dgyletek
Tdketulajdonosokkal folytatott Ogyletek dsszesen

Egyéb tranzakcdk
Altaldnos tartalék dtsoroldsa eredmdnytartalékbOl
Egyéb tranzakc6k dsszesen

Egyenleg 2020. december 31-en

JEGYZETt
Ertékelési Jogszabdlyi kotelezettségen TARTALEKOK SAJAT TKETOKE Eredménytartaléktartalék alapulo tartalekok

A Banknak és Ieányvállalatainak nincsen ellenörzést nem biztosItO részesedésre jutó saját tôke részük.

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

.4
C I

Keresztyénné Deák Katalin
Pénzugyi Vezetó

Egyenleg 2019. janudr 01-en 19 396 (147)

15998

171796 4962 126611 146007

- 15998 15998

2479

_______

2479
18477 18477

- 2479
-

-

- 2479 15998

-

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

-
- (3 251)

. (3 251) (3 251)

(1600) 1600
-

-

.
- (1600) 1600

19 396 2 332 132 943 6 562 141 837 161 233

19 396 2 332 132 943 6 562 141 837 161 233

.

. 4346
- 4346 4346

- (243)
-

- (243) (243)
. (243) 4346

- 4103 4103

-

- (434) 434
-

-

. (434) 434

19396 2089 136855 6996 145940 165336

Elnok-Vezérigazgató
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BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZÜGY( KIMUTATAS

2020. DECEMBER 31.

— Pénzügi Kimutatások

CASH—FLOW KIM UTATAS

MOkOdési cash flow

Adhzás elhtti eredmeny

Mádositô tényezdk

Ertékcsokkenés (i), Arnortizáciô (+)

PénzOgyi eszkbzdk mhdosftásából szérmazO nyereség, veszteség (1-)

Ertékvesztés és céltartalék képzés, feloldés )+)

Ertékvesztés képzés, feloldds befektetdsekre)-t)

Nem realizélt drfolyam rsyereség, veszteség (+1-)
Halasztott adh

Nettá kamateredmériy (-)
Osztaldkbevdtel (-)

Származékos pénzugyi eszkbzok vdltozdsa (novekedésndl-, csokkenésnél +)

FVTPL értékpapirok dllomdnydnak változása )nhvekedésnél-, csokkenésnél +)

Hitelintézetekkel szembeni kbvetelések vdltozdsa (novekedésnél-, csokkenésnél +)

Ugyfelekkel szembeni kbvetelések vdltozdsa (novekedésnél-, csbkkenésnél +)

Egyéb eszkOzOk vdltozésa (novekedésnél-, csokkenésnél +)

Hitelintézetekkel szenibeni kdtelezettsdgek vdltozdsa nem refinanszirozási célO

Ugyfelekkel szembeni kOtelezettségek véltozésa (novekedésnél +, csbkkenésnél -)

Szirmazékos pénzdgyi kbtelezettségek vdltozdsa (nbvekedésnél +, csokkenésnél -)

Egyéb kotelezettségek változása )novekedésnél ÷, cshkkenésnél -)

Kapott kamat (+)

Fizetett kamat (-)
Kapott osztalék lednyvdIIaIattOI (+)

Fizetett tdrsasdgi add

Mlkhddsi tevékenységbhl szdrmazó nettd pdnzáramlds

8sfektetési cash flow

Befektetések Iedny-adllalatokban, kbzOs és tdrsult vdllalkozdsokban

Befektetések egyéb vdllalkozásokban

Ingatlanok, gépek, berendezések beszerzése

Ingatlanok, gépek, berendezdsek értékesitése, egyéb kivezetések

Irnmateridlis javak beszerzése

Immateridlis javak értékesitése, egyéb kivezetések

Nero FVTPL értékpapirok beszerzése

Nero FVTPL értékpapirok kivezetése

Kapott osztaldk befektetésekbdl

Befektetési tevékenység sores felhaszndlt nettO pénzéramlás

Finanszirozási cash flow

Fizetett osztaldk

Refinanszirozdsi céld hitelintézetekkel szembeni kdtelezettsdgek beszerzése

Refinanszirozdsi célO hitelintézetekkel szembeni kdtelezettségek kivezetése

Részvénytula)donosoknak nero osztalékként tOrténd kifizetdsek

Finanszirozási tevékenységbhl származh nettd pénzáramlás

Pénzeszkozdk netth véltozdsa

Pénzeszkozdk devizadtértékeldsi kUlonbözete

PdnzeszkOzdk dllomdnya év elején

Pénzeszkozdk állomanya a periOdus vdgén

Keit: Budapest, 2021. március 25.

Jr. Lélfal Koppán

EInok-Vezérigazgat

- (4)

1 37

(5 064) (5 565)

214 190

(7 938) (6 597)

33 105

(987 258) (124 029)

705333 96115

(294 679) (39 748)

- (3251)

241870 99200

(79 354) (61 104)

162516 34845

94047 131740

5715 1296

192059 59023

291621 192059

PénzOgyi Vezeté

adatok oFt-ban

2020. 2019.

6582 18279

8 317

5 976

13 012

230

(1783)

30

(43 348)

(1 568)

(1 280)

(158 557)

(102 514)

2 828

217 885

249 358

(721)

42569

(4 012)

(2 337)

226 210

7 970

(18)

933

272

852

4

(39 863)

(524)

151

(1408)

(105 920)

(2 250)

5 103

210 093

6 353

(2 388)

42 284

(1704)

(1576)

136 643

Keresztyénné D&ák Katalin
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1 ALTALANOS BEMUTATAS

1.1 Budapest Bank bemutatása

A Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. (“Budapest Bank” vagy “Bank” székhelye: 1138 Budapest, Váci

t 193., http://www.budapestbank.hu/)) a kétszint(i bankrendszer létrehozásakor, 1987. január 1-jével

alakult meg az állam, állami tulajdonü vállalatok, magánszemélyek és szOvetkezetek 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 eläbb a Bank

tobbségi tulajdonosává vált, majd 2012 folyamán a maradék kisebbségi részesedést is kivásárolta es

ezzel 100%-ban tulajdonos lett a Bankban.

2015. február 13-an a GE Capital aláIrta a magyar állammal a Budapest Bank eladásárOl szOlO

szerzôdést. A vásárlás pénzügyi teljesItésére 2015. jünius 29-en került sor. Az állam nevében eljáró

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt lett a 100%-os tulajdonos.

2020. december 15-en megkezdte tényleges mQködését a Magyar Bankholding Zrt. (1122 Budapest,

Pethényi köz 10; www.magyarbankholding.hu), miután a Magyar Nemzeti Bank engedélyének

birtokában a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. es az MTB Zrt. meghatározó tulajdonosai a banki

részvényeiket a közös holding társaságba apportálták. Ezzel Magyarország második legnagyobb

bankcsoportja jött létre, amelyben a Magyar Allam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. révén 30,35

százalék, az MKB eddigi közvetlen tulajdonosai 31,96 szazalék, az MTB eddig közvetlen tulajdonosai

pedig 37,69 százalék tulajdonrésszel rendelkeznek.

A pénzügyi holding társaság az apportot követôen stratégiai döntéshozói, prudenciális kontroll és

csoportirányItási funkciOkat lat el a három bankcsoport felett, valamint megtervezi és levezényli a

bankok m(ködését optimalizáló füziós folyamatot. A részletes füziOs ütemterv, az üzleti stratégia

kidolgozására és a csoportm(ködésböl eredö szinergiák kiaknázása 2021-ben kerül sor. A Budapest

Bank, az MKB es az MTB a füziOs folyamat megtörténtéig megârzi önállO jogi státuszát, és külbn

márkanevek alatt mOködik.

A tulajdonosnak fizetendö várhatO osztalékfizetés mértéke jelenleg nem ismert.

A Bank mkOdési formáját kOzgyGlése 2012 során zártkörG részvénytársasággá változtatta, jelenleg

értékpapIrt nem bocsájt ki. A társaság jegyzett tókéje 2020. december 31-en 19 396 milliO Ft. A Bank

fiOkhálózata jelenleg 93 bankfiókból, illetve egy Békéscsabán találhatO Operációs KozpontbOl all a

budapesti székhelyen felül.

A Bank átlagos statisztikai állományi létszáma 2020-ban 2.888 fô, illetve 2019-ben 2.946 fó volt.

A Bank teijes kör( hitelintézeti tevékenység végzésére jogosult forintban és devizában egyaránt. A

Budapest Bank üzleti stratégiajának részletes bemutatását ezen Eves Pénzugyi Kimutatás ,,Ozleti és

Nem Pénzugyi Jelentés” része tartalmazza.

A számviteli törvény 155. § alapján a Társaság részére kOtelezó a konyvvizsgálat. A Társaság

konyvvizsgálOja a KPMG Hungária Kft., (KPMG cIme: 1134 Budapest, Váci üt 31), Henye lstván

(igazolvany szám: 005674). A Társaság a 2020-as évre a pénzügyi kimutatás konyvvizsgalataert

74.900.000 Ft + AFA konyvvizsgálati dIjat (2019. évre: 69.004.100 Ft + AFA), valamint 11.906.400 Ft +

AFA egyéb dIjat szâmolt el (2019. évre: 1.725.500 Ft + AFA).
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A Bank 2020. evi pénzügyi kimutatását dr. Lélfai Koppány, elnok-vezérigazgató (1082 Budapest, Baross
utca 21. 4. em. 1.) és Keresztyénné Deák Katalin, pénzügyi vezetd (1161 Budapest, Pálya utca 49.) Irják
a Ia.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányItásáért, vezetéséért felelc5s személy: Sziks
Zoltán (születési neve: Szücs Zoltán, anyja születési neve: Deh Terézia, regisztrálási száma: MK178499,
hatósági igazolványának száma: 6937, regisztrálási szakterülete: IFRS és pénzügyi a
Pénzugyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzdk nyilvántartásában).

Jelen pénzügyi kimutatást s a hozzá kapcsolódO üzleti jelentést a Társaság az internetes honlapján is
közzéteszi, amelynek cIme: www.budapestbank.hu/info/irattar/.

1.2 Budapest Bank Ieányvállalatainak bemutatása

A Budapest Bank szolgáltatásai egy részét a Bankhoz tartozó, szakositott, szervezetileg elkülönült
Ieányvállalatain keresztül nyüjtja, amelyekben közvetlenül 100% részesedéssel bIr.

Budapest Alapkezelô Zrt.

A Budapest Alapkezeld Zrt-t 1992-ben alapItotta a Bank, mely az általa Iétrehozott befektetési alapokat
és nyugdIjpénztárak vagyonát kezeli. A befektetési jegyek forgalmazása elsösorban Magyarországon a
Budapest Bank fiOkhälózatán keresztUl valósul meg, de a befektetési jegyek külföldi - csehországbeli -

forgalmazása is jelentds részt képvisel a Tarsasag teijes eves értékesItési volumenében. A pénztárak
összvagyona elérte a 127 milliârd forintot, mIg a befektetési alapok vagyona 312 milliârd forintot tett
ki 2020. december 31-en. A vagyonkezeésen belül a befektetési alapok és a nyugdIjpénztárak részére
végzett szolgáltatások végzése is elsddleges célja a Társaságnak.

Társaság az általa kezelt alapokban, az alapok indulását megkonnyItendó, pénzt helyezhet el, amelyet
azonban az alapok indulasat követöen rövid idön belül, ki is von. Ennek megfelelden a Tarsasag által
kezelt alapok vagyona nem kerUl konszolidálásra a Budapest Alapkezelö Zrt. könyveibe. A Társaság
bevételel tülnyomórészt kezelési szabályzatokban eldre Iefektetett vagy eves vagyonkezelési
szerzódésben eldre rögzItett arszintQ szerzddések alapján keletkeztek.

A Budapest Alapkezeló kockázatkezelési politikája és tevekenysége a Bankkal egyutt kozpontilag
egységes elvek szerint került kialakItasra. A Társaság a Bank tagjaival TAO csoportot alkot.

A Bank Iikviditasi és tdkestratégiájának megfelelden a Társaság az eves nyereségét rendszerint kifizeti
osztalék formajaban a tulajdonos felé. Az Alapkezeld atlagos statisztikai állományi Iétszáma 2020-ban
16 fd.

Az Alapkezelä Zrt. 2020. év végi merlegföosszege 3.092 miIIió Ft, jegyzett tókéje 500 milliO Ft, sajat
täkéje 2.855 millió Ft.

Az Alapkezelö székhelye: 1138 Budapest, Vaci üt 193.
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Budapest LIzing Zrt.

A Bank által 1992-ben alapItott Budapest LIzing Zrt. legfontosabb tevékenysége a hosszii élettartamü

tárgyi eszközök termelôeszközök beszerzése es lIzingbe adása. Elsôsorban nagy teherbIrásü

haszongépjármQvek, termek5 és mezögazdasági gépek, berendezések, buszok és egyéb eszközök

pénzügyi IIzingen keresztül történä finanszIrozásával foglalkozik, de amennyiben az üzleti érdek

megkIvánja személy és kishaszon gépjármü finanszIrozást is végez.

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

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

konstrukciOban egyaránt — hitel és pénzkolcson nyüjtást is végezhet kizárOlag fogyasztónak nem

minäsülö ugyfélkor részére.

A Budapest LIzing Zrt. kockázatkezelési politikája és finanszIrozási tevékenysége a Bankkal egyutt

kozpontilag egységes elvek szerint került kialakItásra. A Társaság a Bank tagjaivai AFA és TAO csoportot

alkot.

A Târsaság hitelezési tevékenységét alapvetöen a Budapest Bank finanszIrozza, illetve célirányos

refinanszIrozási források is felvéteire kerülnek.

A Társaság átlagos statisztikai állományi Iétszáma 2020-ban 19 fô volt. Az cég 2020. év végi

mérlegföösszege 124.818 miIlió Ft, jegyzett tôkéje 62 millió Ft, saját täkéje 6.404 miIIió Ft.

A LIzing székhelye: 1138 Budapest, Váci üt 193.

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt.

A Budapest EszközfinanszIrozO Kft-ét a Bank 1991-ben alapItotta. A Budapest EszközfinanszIrozó Zrt.

2013-ban a Budapest Flotta Zrt-nek és a Budapest EszkbzfinanszIrozO Kft-nek 538 Zrt-be tbrténô

beolvadásával, majd annak névváltozásával jOtt létre.

A Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. a Budapest Bank csoport tagjaként személy és kishaszon gépjárm(,

a nagy teherbIrásü haszongépjárm(ivek, termelô gépek, berendezések és egyéb eszközök operatIv

IIzing konstrukció keretében történä finanszIrozásával foglalkozik. A cég tevékenységét a Budapest

LIzing Zrt-vel közös operáció alatt folytatja.

A társaság tevékenysége két kü)önbözä uzletâgra bontható, a termelöeszkOz finanszIrozO Uzletág a

korábban a Budapest EszközfinanszIrozO Kft. által végzett tevékenységet folytatja, mIg a Flotta kezeld

uzletág — melynek üzieti portfOliOja 2015-ben kifutott — a jogelöd Budapest Flotta Zrt. tevékenységéböl

mar csak a Budapest Bank gépjármQállományának flottakezelését végzi.

Az MNB 2020. jünius 23.-i határozata alapján engedélyezte a Társaság, mint pénzforgalmi intézmény

számára a hitelintézetekrôl és a pénzugyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. §

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások nyüjtása pénzügyi szolgáltatás

körében a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontja g) alpontja szerinti fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,

valamint h) alpontja szerinti számla információs szolgáltatás pénzUgyi szolgáltatások végzését.
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A Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. kockázatkezelési politikája és finanszIrozási tevékenysége a Bankkal
egyutt központilag egységes elvek szernt kerUlt kialakItásra. A Társaság a Bank tagjaival AFA és TAO
csoportot alkot.

A Társaság hitelezési tevékenységét szinte kizárólag a Budapest Bank finanszIrozza.

A Tarsasag átlagos statisztikai állományi Iétszáma 2020-ban 15 fö volt. Az cég 2020. év végi
mérlegfóosszege 3.176 millió Ft, jegyzett täkéje 15 millió Ft, saját tókéje 1.504 millió Ft.

Az EszközfinanszIrozO székhelye: 1138 Budapest, Váci üt 193.

12



BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZUGYI KIMUTATAS

2020. DECEMBER 31.

— KiegészItö Megjegzések — Számviteli politika

2 SZAMVITELI POLITIKA

A Bank által alkalmazott számviteli alapelvek, egy a pénzintézetek számára kötelezôen eIóIrt belsô

utasItásban a Szãmviteli Politikában került részletes dokumentálásra, melyet a Bank vezetösége

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

standardoknak megfelelöen készült, Igy az IFRS Keretelvek, az lAS 1 ,,A pénzugyi kimutatások

prezentáläsa” 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” cImQ

utasItás az alábbi tagolásban kerül kivonatos osszefoglalásra:

2.1 Számviteli Alapelvek
A. Alkalmazott számviteli sztenderdek

B. KonszolidáciO

C. Devizaértékelés

2.2 Eredménykimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek

D. Kamatbevétel és ráfordItás

E. Jutalékok
E. Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvUli pénzügyi instrumentumok

kivezetési nyeresége vagy vesztesége

F. Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi instrumentumok nettó

nyeresége

G. Egyéb mQködési bevétel és ráfordItás

H. Nyereségadó

2.3 PénzUgyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolódO számviteli elvek

2.3.1 Pénzügyi instrumentumok

2.3.1.1 Számviteli alapelvek

2.3.1.2 Amortizôlt bekerülési értékelés (ABE)

I. Befektetési célü hitelviszonyt megtestesItô értékpapirok

J. Ugyfeleknek nyjtott kölcsOnök es követelések

K. Hitelintézetekkel szembeni követelések

L. Minden amortizált bekerülési értékelésQ kategOriába sorolt pénzugyi

kötelezettség

M. Pénz es pénzeszkoz egyenértékesek

N. Sajáttôke
2.3.1.3 Valós értékelés eredménnyelszemben (FVTPL)

0. Kereskedési célü hitelviszonyt megtestesItä értékpapIrok

P. Származékos ugyletek

Q. Valós értékelés( kategóriába sorolt pénzügyi kotelezettség

R. Kötelezäen eredménnyel szemben valós értékelés(i értékpapIrok

S. Ogyfeleknek nyüjtott kölcsönök es követelések

2.3.1.4 Va/os értékelés egyéb Otfogo jovedelemmelszemben (FVTOCI)

T. Likviditási célü hitelviszonyt megtestesItö értékpapIrok

U. Befektetési cél részesedések
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2.3.2 Nem-pénzugyi instrumentumok
V. LIzingek
W. Ingatlanok, gépek és berendezések
X. Immateriális javak
Z. Készletek
AA. Egyéb eszközök és kotelezettségek
BB. FUggä kotelezettségek és céltartalékok
CC. Halasztott adózás
DD. Munkavállalói juttatások

2.4 A Bank által alkalmazott jelentös 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 Bank a pénzügyi kimutatásait a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (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 Bank, alapvetc5en nem elszámolási kérdésekben, hanem közzétételi és adminisztratIv
területeken:

• a 2000. évi C törvény a számvitelrc5l (továbbiakban ,,Számviteli törvény” vagy ,,Szt.”)
• a 2013. evi CCXXXVII törvény a hitelintézetekröl és a pénzügyi vállalkozásokrOl
• a 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzugyi vállalkozások eves

beszámolO készItési es könyvvezetési kotelezettségeinek sajátosságairól
(,,Kormányrendelet”)

• a 39/2016. (Xli.) MNB rendelet a nem teljesItá kitettségre és az átstrukturâft követelésre
vonatkozO prudenciális követelményekrc5l

• a 40/2016. (Xii.) MNB rendelet az ugyfél- és partnerminösItés, valamint a
fedezetértékelés prudenciális követelményeiröl.

A Bank az Igazgatóság által jóváhagyott, a konyvvizsgalOi záradékot is tartalmazó teijes eves pénzügyi
kimutatását a Szt. IX. fejezetének elöIrásai szerint helyezi letétbe és tesz eleget ezzel közzétételi
kötelezettségének.

A Bank a vállalkozás folytatásának elve alapján állItotta össze jelen pénz(gyi kimutatásokat.

Jelen pénzügyi kimutatások készItése során az eszkOzök és a kotelezettségek értékelése az eredeti
bekerülési érték alapján tärtént, kivéve az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzUgyi
eszközöket es kotelezettségeket, valamint az egyéb atfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszkbzöket, amelyek valós értéken kerülnek a pénzügyi helyzet kimutatásban
(mérlegben) értékelésre.
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A Bank üzleti eve megegyezik a naptári évvel (január 01. - december 31.), mIg a beszámolási idószak

uto(só napja (fordulónap): december 31. Pénzugyi kimutatásokat a Bank évente egyszer, a pénzugyi

helyzet kimutatás fordulónapjára készIt, melyben összehasonlItó információként csak a tárgyidOszakot

megelözä beszámolási iddszak zárO adatai kerülnek bemutatásra.

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

• ldöszak végi Pénzugyi helyzet kimutatás (Merleg)

• ldöszaki AtfogO eredmény kimutatás (ldôszaki Eredmény és Egyéb átfogO jövedelem

kimutatás)
• ldäszaki Saját tôke-változás kimutatás (STVK)

• ldôszaki Cash-flow kimutatás

• Megjegyzések

A Szt. szerinti Uzieti és Nem — PénzUgyi Jelentés is OsszeállItásra kerül, mely része a jelen Eves pénzugyi

kimutatásnak.

A Bank elsó alkalmazóként 2018.01.01-tól kezdve vezeti könyveit az IFRS-ek elöIrásai szerint és a 2018-

as beszámolási évrdl készItette el az eIsö IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatását.

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) folyamatosan ij sztenderdeket ad ki, melyek

státuszuktOl fuggden jelentôs hatással lehetnek a Társaság pénzUgyi kimutatásaira, Hatályba épésuk

státusza szerint az üj sztenderdek lehetnek:

IASB által kiadott, és EU által befogadott 2020. január 1-gyel

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

IASB által kiadott, de EU által meg nem befogadott

Az IASB által kiadott és az EU által elfogadott standardok és értelmezések, amelyek a jelenlegi idöszakra

vonatkozóan, 2020. január 1-ével, illetve az azt követôen kezdödô beszámolási idószakokban mar

hatályosak:

IFRS 9, lAS 39 és IFRS 7, standardok módosItásai — Kamatláb Referenciamutató Reform — pénzUgyi

instrumentumok es lIzingkotelezettségek szerz6déses pénzáramainak meghatározásához és a fedezeti

számvitelhez használt referenda kamatláb változásához kapcsolódó mOdosItások (hatályba Iépett a

2020. január 1-jével, illetve az azt követOen kezdc5dö beszámolási idôszakokban) — Az EU által

elfogadva: 2020. január 15-en,

IFRS 3 ,,Uzleti kombinációk” standard mádosItásai (hatályba lépett a 2020. január 1-jével, illetve az azt

követden kezdôdó beszámolási iddszakokban) —Az EU által elfogadva: 2020. április 21-jén,

lAS 1 és lAS 8 standardok módosItásai — Lényegesség Fogalma (hatályba lépett a 2020. január 1jével,

illetve az azt követôen kezdädô beszámolási idöszakokban),

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

a 2020. január 1-jével, illetve az azt követöen kezdôdd beszámolási idôszakokban).

Ezek a mOdosItások, üj standardok és értelmezések elsa alkalmazása a Társaság várakozása szerint nem

befolyásolja jelentósen a pénzügyi kimutatásokat.

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

hatályba:
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IFRS 9, AS 39, ERS 7, IFRS 4 és FRS 16 standardok módosItásai — Kamatláb ReferenciamutatO Reform,
,,2. fázis” — pénzugyi instrumentumok és IIzingkötelezettségek szerzc5déses pénzáramainak
meghatározásához és a fedezeti számvitelhez használt referenda kamatláb vältozásához kapcsolódO
módosItások (hatályba lépe a 2021. január 1-jével, illetve az azt követöen kezdödö beszámolási
idöszakokban)
IFRS 4 ,,BiztosItási szerzödések” standard kiegészItései — az IFRS 9 standard halasztása (hatályba lépe a
2021. január 1-jével, illetve az azt követäen kezdOdô beszámolási idäszakokban)
IFRS 16 ,,LIzingek” standard kiegészitései — COVID-19-ce kapcsolatos bérleti engedmenyek (hatályba
lép a 2020. jünius 1-jével, illetve az azt kOvetóen kezdödô beszámolási idöszakokban),
IFRS 17 “BiztosItási szerzödések” (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követôen kezdödô
beszámolási idäszakokban),

Ezek a módosItások, iij sztenderdek és értelmezések eIsö alkalmazása a Társaság várakozása szerint
nem befolyásolja jelentäsen a pénzügyi kimutatásokat.

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

lAS 1 ,,Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard kiegészItései (hatályba lép a 2023. január 1-ével,
illetve az azt követóen kezdódö beszámolási d6szakokban),
lAS 16 ,,lngatlanok, gépek és berendezések” standard módosItásai (hatályba lép a 2022. január 1-ével,
illetve az azt követäen kezdôdô beszámolási idäszakokban),
lAS 37 ,,Céltartalékok, fuggô kotelezettségek, fuggö követelések” standard módosItásai (hatályba lép a
2022. január 1-ével, illetve az azt követäen kezdôdö beszámolási idôszakokban),
Eves javitások az IFRS standardokhoz 2018-2020 (hatályba lép a 2022. januãr 1-ével, illetve az azt
követöen kezdädô beszámolási idOszakokban),
lAS 8 ,,Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai, hibák” és lAS 1 ,,PénzUgyi kimutatások
prezentálása” standard kiegészItései (hatályba lép a 2023. január 1-ével, illetve az azt követöen
kezdódâ beszámolás idäszakokban),
IFRS 10 ,,Konszolidált pénzügyi kimutatások” és lAS 28 ,,társult vállalkozásokban és közbs
vállalkozásokban lévô befektetések” standardok módosItásai (a közeljövôben nem várhatót a
módositások EU általi befogadása).

Ezek a mOdosItások, üj sztenderdek és értelmezések elsö alkalmazása a Társasâg várakozása szerint
nem befolyásolja jelentösen a pénzügyi kimutatásokat.

B. Konszolidáció

A Bank az IFRS 10 elöIrásai alapján konszolidált pénzügyi kimutatást készIt, mert anyavállalatként több
gazdálkodó egység felett ellenörzést gyakorol. A Bank minden jelenlegi leányvá)lalatát saját maga
alapItotta, ezért goodwillt nem mutat ki. Konszolidált saját täkében jelenleg ellenärzést nem biztosItO
részesedést nem mutat ki a Bank, mert minden konszolidálásba bevont gazdálkodó egységnek 100%-
ban tulajdonosa. A Bank konszolidálási körébe jelenleg csak a leányvállalatai tartoznak, közös vezetésQ
vállalata és társult vállalata nincs a Banknak.
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C. Devizaértékelés

A pénzügyi kimutatások prezentáciOs pénzneme a magyar forint. A pénzügyi kimutatásokban az adatok

millió forintra kerekItve szerepelnek (mFt vagy milliO forint). A Bank Uzieti tevékenységet szinte

kizárOlag Magyarországon folytat es tranzakcióinak döntä tobbsége forintban keletkezik eredetileg.

Ezért a Bank számviteli rendszereiben használt funkcionális deviza a magyar forint (HUE). A nem-forint

devizás tételeit a Bank MNB devizaárfolyamon értékeli. A Bank csak a devizás monetáris vagyon

&emeknél számol el fordulOnapi átértékeési különbözetet. Monetáris elem minden pénzeszkoz, es

azok az eszközök, illetve kotelezettségek, melyeket rendezni csak pénzeszkozzel lehetséges. Az

eredetileg, devizában nominált nem-monetáris vagyon elemek nem kerülnek átértékelésre. Ilyenek az

immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és készletek, melyek bekerülési árfolyamon

kerülnek a pénzügyi helyzet kimutatásban megjelenItesre. A devizában felmerülö értékvesztések és

képzett céltartalékok akkor kerülnek átértékelésre, ha az alap Ugylet is devizás.

A Bank a valutakészletet, a devizaszámlákon lévó devizát, a külföldi pénzértékre szóió követelést,

pénzügyi eszközt, értékpapIrt, illetve kotelezettséget eredeti devizában veszi nyilvántartásba, melyek

käzül 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 tranzakciOkat a fizetett bsszegben könyveli, és a ténylegesen flzetett

forint alapján határozza meg a nyilvántartásba vételi árfolyamot. A devizák közötti konverziós tételeket

a tényleges kereszt-árfolyamok alapján könyveli, majd azokat az MNB hivatalos devizaárfolyamon

értékeli at.

2.2 Ereclménykimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek

D. Kamatbevétel és ráfordItás

Perizügyi eszkäzök és pénzugyi kote/ezettségek esetén

A pénzügyi instrumentumokra elszámolt kamatbevételt és ráfordItást a Bank az effektIv kamatláb

mOdszer alkalmazásával mutatja ki, kivéve a kereskedési céllal tartott és valósan értékelt pénzügyi

eszközökre elszámolt kamatot. Az effektiv kamatláb az a ráta, amely a pénzügyi instrumentum várhatO

élettartam alatti becsült jövöbeni pénzkifizetések, vagy pénzbevételeket pontosan a pénzugyi eszköz

bruttO könyv szerinti értékére, vagy pénzügyi kötelezettség amortizált bekerülési értékére diszkontálja.

A jövâbeni cash-flow-kat a Bank az egyedi ugyleteknek, valamennyl a szerzödésekben rögzItett

tranzakciós bevételének és koltségének figyeIembevételéve becsli. Nevezetesen az alábbi

jogcImeknek van hatása az effektiv kamatláb (EIR) kiszámItására:

• SzerzödéskOtési es módosItási dl] bevétel

• HitelfolyósItási + hitelIgérvény + hitelbIrálati dIj bevétele

• Elötörlesztési es futamidô módosItasi dij bevétel

• Ertékbecsläi és kozjegyzc5i dlj ráfordItás

• UgynOki jutalék ráfordltás

• Ugynoki jutalék bevétel

• BeépItett biztosItási di]
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A Bank a fenti ügynevezett porlasztandó tételeket kamatként mutatja ki és I) vagy a kiszámItott effektIv
kamatlább& ii) vagy pedig Iineárisan porasztja a pénzügyi instrumentum futamideje során.

A Bank az alábbi pénzügyi instrumentumoknál alkalmazza a futamidé során a porlasztást EIR
módszerrel:

• Nyüjtott zárt végQ hitelek (LOC tIpusii hitelkártya követelés is)
• Kapott hitelek (refinanszIrozási)
• PénzUgyi Izing

• ErtékpapIrok

Az effektIv kamatláb meghatározása a pénzügyi eszköz és kötelezettség kezdeti megjelenItésekor
történik, és az a késäbbiekben sem mOdosul, kivéve ha:

• Uj porlasztandó tétel merül fel (ebben az esetben az eljárás megegyezik a futamidó elején
alkalmazott eljárással, a tétel porlasztása a hátralévd futamidä sorári történik)

• VáltozO kamatozási instrumentumoknál (hitelek, értékpapIrok), a kamat átárazódásával.

A várhatO hit&ezési veszteség kiszámItása szempontjábOl Stage 1 és Stage 2 besorolás(i pénzUgyi
eszközök esetén (ezek meghatározását Iásd a 2.4.1 megjegyzesben) a kamatbevételt az EIR-nek a
bruttó konyv szerinti értékre történö alkalmazásával számItja a Bank. A Stage 3 pénzügyi eszközök
esetén (meghatározasát Iásd a 2.4.1 megjegyzésben) a kamatbevétel kiszámItásánál az EIR-t a Bank az
értékvesztéssel csökkentett bruttó könyv szerinti értékre alkalmazza.

A pénzügyi kotelezettsegekre elszámolt kamatráfordItást az EIR-nek a pénzügyi kotelezettség
amortizált bekerülési értékére valO alkalmazásával számolja el a Bank.

Pénzügyi lIziny ügyletek esetén

A Bank a pénzUgyi Izing ügyletei esetén a kamatbevételt a IIzing implicit kamatlábának a lIzingbe
történô nettó befektetésre történö alkalmazásával számolja el.

A lIzing implicit kamatlába az a diszkontráta a lIzing kezdetekor, amely a minimális lIzingfizetesekre es
a nem garantált maradványértékre olyan összesItett jelenértéket ad, amely megegyezik Izingelt eszkOz
valós értéke és a Banknál felmerült kezdeti közvetlen koltségek összegével.

A pénzUgyi lizing kamatbevételeket a Bank a kamatbevételek között külön eredménykimutatás soron
mutatja be.

E. Jutalékok

A Bank által folytatott pénzügyi szolgáltatásokból származó minden olyan bevétel és ráfordItás, mely
nem kamat vagy kamatjellegci es nem kerül figyelembe véteire az eszközök és források bekerülési
értékének meghatározásakor, az ügyfeleknek nyüjtott dIj- es jutalékbevételek és ráfordItások között
kerülnek kimutatãsra. Ezek közé fóként átutalásokbOl, értékpapIr, befektetés alapkezelöi üzletágbOl és
a h[tel-uzletagbOl, valamint a biztosItásközvetItési és deviza-tranzakciókbOl származó fizetendö vagy
kapott dijak vagy jutalékok tartoznak (beleértve a konverziOs jutalékot is).
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A dIj- és jutalékbevételek elszâmo!ãsa kétféleképpen tOrténik:

• Az egy adott idöszakon keresztül nyjtott szolgáltatások dija a szolgá[tatási idö szak

tartama alatt kerUlnek elhatárolásra. Az ilyen dIjak közé tartoznak például a garanciadIjak,

• a szolgáltatásnyüjtáskor felszámItott egyszeri ,,point in time” bevétel (tranzakciós dIjak

köre például a forgalmi jutalék).

E. Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvüli pénzügyi instrumentumok kivezetési nyeresége

vagy vesztesége

A Bank ezen az eredménysoron mutatja ki a nem eredménnyel szemben valOsan értékelt pénzügyi

instrumentumain keletkezö eredményt nettO módon (például követelések eladása során keletkezö

eredmény, ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök kivezetést eredményezä jelentós szerzödésmOdosItása

következtében elszámolt eredmény, azaz a kivezetett hitel könyv szerinti értékének és a könyvekbe

felvett hitel valós értékének kUlönbözete). Szinttgy itt kerül kimutatásra a nem eredménnyel szemben

valósan értékelt a 2.3.1.2 és a 2.3.1.4 pontokban megnevezett értékpapIrok kivezetéskori eladáskor

realizált nettó árfolyam eredménye.

F. Eredménnyel szemben valOsan értékelt pénzügyi instrumentumok nettO nyeresége

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

vesztesége” tarta)mazza az összes eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz

vásárásábóI és eladásából szârmazó nettó realizált eredményt es nem realizált valOs érték változását.

Nem tartozik ide az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valOsan értékelt instrumentumok nyeresége

vagy vesztesége.

A Bank azokat az instrumentumokat soroija bekerüléskor ebbe a kategóriába, ha ez megszüntet vagy

Iényegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenItési inkonzisztenciát (amelyet számviteli meg

nem felelésnek (mismatch) is neveznek), amely ellenkezô esetben eIôáIIt volna amiatt, hogy az

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

megjelenItése eltérä alapokon történik.

Ezek a pénzügyi instrumentumok lehetnek kereskedési céhnak megjeloltek valamint nem kereskedési

céh, de kötelezôen vagy a Bank által választott módon eredménnyel szemben valOsan értékelendô

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

hogy rövid idön belül továbbértékesItésre kerüljön. A besorolás részletes kritériumait 2.3.1 fejezet; a

valós értékelési módszereket pedig 2.4.2 fejezet tartalmazza.

A bekerüiést követäen ezek az instrumentumok vaás értéken értékelödnek, kamatozO

instrumentumok esetén a valós érték és az amortizált bekerülési érték kulonbsegének 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 Bank havonta végez valós értékeést minden valós értékelésQ

instrumentumära.

G. Egyéb mQködési bevétel és ráfordItás

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

mQködési ráfordItás”-ként illetve minden olyan bevétel, mely nem tekinthetô alapvetäen a bankszer(
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mUköds bevételének, bruttó módon az ,,Egyéb m(iködési bevétel”-ként jelenik meg az eredmény
kimutatásban.

A következô jelentôs tételek szerepelnek itt:

A magyarországi pénzügyi vállalkozások 2010 óta ün. bankadó fizetésére kötelezettek.
Mivel a bankadó nem tárgyévi nettO bevételi értékeken alapszik, nem tekinthetô az IFRS-ek
szerint jOvedelemadónak, ezért a Bank egyeb mQködési ráfordItásként mutatja ki.

A Banknál a bankadó alapja a tárgyévet megelózã második ev pénzUgyi kimutatásában
szerepk5 mérlegfôosszeg, mOdosItva bizonyos bankközi ugyletekbôl származó
egyenlegekkel. Az ado mértéke 50 milliárd HUF-ig 0,15%, az azt meghaladO részre 0,2%.

A jelen pénzügyi kimutatásokban szereplO bankadó Osszegek tehát meg a magyar számviteli
elvek szerint elkészftett pénzügyi kimutatásokból Ievezetett adóaapokra kerültek
kiszámItásra.

• 2013-ban pénzügyi tranzakciOs illeték került bevezetésre bizonyos tranzakciO tIpusokra
(készpénzes mUveletek és átutalások). Az ado alanyi hatálya a magyarországi székhellyel
pénzUgyi szoigá!tatást nytijtOkra terjed ki. A pénzUgyi tranzakciós illeték az egyéb mQködési
ráfordItások között kerül elszámolásra a kapcsolódO gazdasági esemény felmerülésekor. A
bankkártyával végzett tranzakciók utáni illetékfizetési kötelezettség ettöl eltéröen ev elején
egy ässzegben kerül elszámolásra és az iIIetékfzetés alapja az ek5zO naptári év fizetési
m(iveletei.

• A BefektetO és a Betétvédelmi Alapok célja, hogy a befektetési szolgáltatók és bankok
esetleges fizetéskeptelensége miatt a befektetöket és betéteseket érO vagyoni károk
részbeni kompenzálását biztosItsa. A tagok eves dIjat fizetnek az alapoknak, melyet a Bank
a pénzugyi kimutatás évében számol el.

• A 2014-ben alapItott Szanálási Alapot a hitelintézetek és befektetési vállalkozások
finanszIrozzák, célja pedig, hogy a pénzügyi szektorban felmerük5 problémák kezelésének
koltségeit a szektor viseije. Az alap a tagok által fizetett eves djakbóI kerül feltöttésre. A
Bank az alapnak fizetendO dIjat a beszámolási évben számolja el. A Bank ezen felUl törvény
által eIOIrt kötelezO tagsági dijakat fizet tObb felügyeletei szervnek elsösorban a Magyar
Nemzeti Banknak.

• A bejövO számlákból, AFA szempontjábOl három csoportot lehet képezni: i) a kizárOlag AFA
kOteles szolgáltatásnyüjtásokhoz történO beszerzések áfája teijes mértékben IevonhatO, ii)
kizárOlag AFA mentes szolgáltatásnyüjtásokhoz történO beszerzések AFA-ja teijes
mértékben nem levonhatO, iii) illetve az olyan beszerzéseknél, amelyeket nem lehet
egyértelmien hozzárendelni kizárOlag adOkOteles, vagy kizárOlag adómentes
tevékenységekhez, az ãfa arányosan vonhatO 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 vonhatO vagy csak arányosan le nem vonható AFA egyéb m(ködési ráfordItásként
kerül elszámolásra.
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• A Bank a Izingbe 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 valós érték refinanszIrozási forrásokon es pénzügyi eszközökön ()ásd 5.6 pont).

• Az állami támogatást a Bank csak akkor jelenIt meg, ha keIIô bizonyosság van arra, hogy a

Bank eleget tesz a támogatáshoz kapcsolOdó feltételeknek, és megkapja a támogatást.

H. Nyereségadó

Nyereségadóként a Bank a társasági adót, és a heyi adákat kezeh.

A helyi adOk nem forgalmi jelleguk miatt képezik a nyereségadó részét az eredménykimutatásban. A

helyi adO az ipar(.izési adOt és az innováciOs járadékot foglaija magába.

A Bank halasztott ado követelést és kOte)ezettséget jelenItenek meg minden Ievonható és adókOteles

átmeneti különbözet után az lAS 12 sztenderdnek megfelelOen a pénzügyi helyzet kimutatásban. Ezek

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

eredményben elszámolandó tranzakciOhoz kapcsolOdik, illetve az egyéb átfogó jövedelemben,

amennyiben az az egyéb atfogO jövedelemben elszámolandO tranzakciOhoz kapcsolódik. Halasztott

ado követelés a levonhatO átmeneti különbOzetek után kerül elszámolásra, de csak amennyiben

várhatóan képzOdik olyan adOköteles nyereség, amivel szemben felhasználhatO lesz. A jövöbeni

adOköteles nyereség alátámasztására a Bank alapvetöen az üzleti terveket veszi alapul. A halasztott

adOzást lásd részletesen a CC. fejezetben.

Magyarországon az adóhatOság az adóévet kOvetO hat even belUl bármikor felulvizsgalhatja a

számviteli nyilvántartásokat és módosIthatja a kivetett adót. Ennek megfelelOen adóhatOsagi

ellenOrzés esetén a Banknál is elOfordulhat adOmódosItás. Az adOhatOság a Bank társasági

adóbevallásait 2015-ig bezárOlag felulvizsgálta és lezárta. A leányvállatoknál átfogó vizsgálat keretében

nem vizsgálták az el nem évült éveket. A Banknak nincs tudomása olyan jelentös elmaradt

adOkOtelezettségról, amely az adOhatóság által meg nem ellenOrzött évek kapcsán felmerülhetne.

2.3 Pénzügyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek

2.3.1 Pénzügyi instrumentumok

2.3.1.1 Számviteli alapelvek

a.) Kezdeti megjelenItés és értékelés

Kezdeti megjelenItéskor a pénzUgyi eszközt vagy pénzUgyi kOtelezettséget a Bank valós értéken

értékeli, növelve vagy csOkkentve — amennyiben a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség nem

az eredménnyel szemben valOs értéken értékelt — azon tranzakciOs kOltsegekkel, amelyek közvetlenül

a pénzügyi eszköz vagy a pénzugyi kote(ezettség kibocsátásánakvagy megszerzésenek tulajdonIthatOk.
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A Bank minden szokásos módon vásárolt vagy eladott pénzügyi instrumentumot a teijesItési idöponton
(értéknapon) jelenIti meg kOnyveiben mérlegtételként. A származékos pénzügyi instrumentumokat
pedig kötés napján jelenIti meg.

I.) A kezdeti megjelenItéskor a valOs érték Iegjobb bizonyltéka az ügyleti ár, azaz az adott vagy kapott
ellenérték valOs értéke.

ii) Ha a Bank meghatározza, hogy a valós érték a kezdeti megjelenItéskor eltér az ugyleti értéktäl, és a
valós érték azonos eszközre vagy kotelezettségre vonatkozó aktIv piacon jegyzett árral nem
bizonyItott, és olyan értékelési technikán sem alapul, amely kizárólag megfigyelhetd piacokrOl
származó adatokat használ, akkor a pénzügyi instrumentumot a kezdeti megjelenItéskor valós értéken
kell értékelni, mOdosItva azt ügy, hogy halasztásra kerüljOn a kezdeti megjelenItéskori valós érték és
az ugyleti érték eltérése. A kezdeti megjelenItést követäen a kUlönbözet egy megfelelO alapon az
instrumentum élettartama alatt kerül elszámolásra az eredményben, de nem késöbb, mint amikor az
értékelés megfigyelhetô piaci aciatokkal teijesen alátámasztásra kerül, vagy amikor az ugyletet Iezárják.

iii.) Ha a valOs érték azonos eszközre vagy kbtelezettségre vonatkozó aktIv piacon jegyzett árral
alátámasztható, vagy olyan értékelési technikán alapul, amely kizárólag megfigyelhetô piacokról
származO adatokat használ, az ugyleti ár és a valós érték kulonbségét a Bank az instrumentum kezdeti
megjelenItésekor elszámolja az eredménybe.

b.) Besorolás

Kezdeti megjelenItéskor a Bank a pénzügyi eszközöket amortizált bekerülési értéken, az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós értéken vagy az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként
soroja be.

C.) KOvetö értékelés

A Bank abban az esetben értékeli a pénzügyi instrumentumait amortizált bekerülési értéken ha az i) az
instrumentum portfOliójához kapcsolódó üzleti modell egyeduli célja szerzödéses pénzáramok
beszedése, es ii) a szerzödéses pénzáramok kizárOlag tökére és a fennálló tdke után járó kamatra
terjednek ki, ahol a take a folyOsItott összeg valós értékét jelenti, a kamat pedig hitelezési kockázatot,
forraskoltségeket, árrést es pénz iddértékét tUkrözi.

Az IFRS 9 elôIrása szerint amortizált bekerUlési érték az instrumentum kezdeti értéke csökkentve a
t6ketöresztésekkeI, módosItva az effektIv kamatláb módszerrei meghatározott kamattal és
csökkentve az értékvesztéssel. A Bank a ,,Kamatbevétel es ráfordItás” fejezetben meghatározott
effektIv kamatáb módszer aapján számolja ki és könyvei el eredményre a kamat bevételeket és kamat
ráfordItásokat es határozza meg az instrumentum amortizált bekerülési értékét, azaz a könyv szerinti
értékét. A nem bedölt pénzügyi eszkOzöknél (stage 1 es 2) az effektIv kamatláb módszerrel elszámolt
kamatbevétel a bruttO konyv szerinti érték alapján, mIg értékvesztett (bedölt - stage 3) ugyletek
esetében a nettó, azaz az értékvesztéssel csökkentett bruttO amortizált bekerUlési értékre kalkulálódik.
Az elszámolt értékvesztés havonta kerül aktualizálásra.

d-i.) Kivezetés-pénzügyi eszközök

A Bank akkor vezet ki egy pénzugyi eszközt, ha
• a pénzUgyi eszközbôl származó cash-fIow-kra vonatkozó jogok Iejárnak, vagy
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átadja a pénzugyi eszközbäl származó cash-flow-k átvételére vonatkozO szerzödéses jogokat

egy olyan ügyletben, amelyben lényegileg az összes, a pénzügyi eszköz tulajdonlásával járó

kockázat és haszon átadásra kerül.

A pénzUgyi eszköz kivezetésekor az eszköz könyv szerinti értéke (vagy az eszköz kivezetett részéhez

hozzárendelt könyv szerinti érték) és kapott ellenérték közötti kUlönbözet az eredményben kerül

megjelenItésre.

Amennyiben a pénzügyi eszközök szerzddéses feltételeit módosItják, a Bank megvizsgálja, hogy a

mOdosItott pénzügyi eszközböl származó cash-flow-k lényegesen eltéröek-e. Amennyiben a cash-flow

k lényegesen eltérôek, az eredeti pénzügyi eszközbdl származO cash-flow-kra vonatkozó szerzôdéses

jogok lejártak. Az ilyen módosItást az eredeti pénzügyi eszköz megszQnéseként és egy üj pénzugyi

eszköz megjelenItéseként kell elszámolni. A Bank minden esetben megszQnésnek tekinti a

szerzödésmódosItást, ha a pénzügyi eszköz devizanemét módosItják.

Amennyiben az amortizált bekerülési értéken értékelt módositott pénzügyi eszközbdl származó cash-

flow-k nem lényegesen eltéröek a mOdosItás elätti szerzödéses cash-flow-ktOl, a módosItás nem

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

eszkOz bruttO könyv szerinti értékét (a módosItás utáni cash-flow-k eredeti effektIv kamatlábban

számolt jelenértékeként) es az üj, valamint a módosItás elótti bruttó könyv szerinti érték közötti

külbnbözetet mOdosItás miatti nyereségként vagy veszteségként jelenIti meg az eredményben.

d-ii.) Kivezetés — pénzügyi kOtelezettségek

A Bank kivezeti a könyvekbdl a pénzügyi kotelezettséget, amikor az megsznt — vagyis amikor a

szerzddésben meghatározott kötelemnek eleget tettek — azt eltörölték, vagy az lejár.

A Bank megsz(inésnek tekinti azt is, amennyiben egy pénzUgyi kotelezettség szerzödéses feltételel

mOdosultak és a módosItott pénzügyi kötelezettségböl származó cash-flow-k lényegesen (Iegalább

10%-kal) eltéröek a módosItás elötti cash-flow-ktOl. Amennyiben ez nem teljesül, a Bank akkor is

megszQnésnek tekinti a szerzddésmOdosItást, illetve ha a kotelezettség devizanemét módosItják.

Ebben az esetben a módosItott feltételeknek megfelelä üj pénzügyi kotelezettséget a Bank valOs

értéken jelenIti meg. A megsz(int pénzügyi kotelezettség könyv szerinti érték és az üj, mOdosItott

pénzügyi kotelezettség konyv szerinti értéke közötti különbözetet a Bank az eredményben jelenIti meg.

Amennyiben a pénzügyi kotelezettségbäl származO cash-flow-k nem lenyegesen eltéröek a módosItás

elötti szerzddéses cash-flow-któl, a mOdosItás nem eredményezi az eredeti pénzügyi kotelezettség

kivezetését. Ebben az esetben a Bank üjraszámolja a pénzügyi kotelezettség amortizált bekerülési

értékét (a mOdosItás utáni cash-flow-k eredeti effektIv kamatlábban számolt jelenértékeként) és az

valamint a módosItás elOtti bruttó könyv szerinti érték közötti különbözetet módosItás miatti

nyereségként vagy veszteségként jeleniti meg az eredményben. A módosItás bármely dIja vagy

koltsége az effektIv kamatlábat és a pénzügyi kotelezettség amortizált bekerülési értékét módositja, es

a hátralévö futamidö alatt kerUl elporlasztásra az eredményben.

e-i.) Ertékvesztés

Minden beszámolási fordulónapon a Bank megvizsgálja, hogy az amortizált bekerülési értéken értékelt

pénzügyi eszkbzei értékvesztettek-e. A pénzügyi eszköz értékvesztettnek minösül, ha bekövetkezett

egy vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a pénzügyi eszköz becsült jövöbeli cash-flow

ira. Az értékvesztés mOdszertanának részletes leIrását lásd a 2.4.1 pontban.
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A Bank az alábbi, nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök várható
hitelezési veszteségére vonatkozOan elszámolt veszteséget jelenIt meg:

• pénzügyi lIzingbôl eredö követelések;
• ugyfeleknek nyüjtott hitelekböl eredö kovetelések;
• kibocsátott pénz(gyi garancia szerzódések; és
• kibocsátott hitelnyüjtási elkotelezettségek.

A Bank a pénzügyi eszközökre a kezdeti megjelenItestöl kezdve 12 havi várható hitelezési veszteség
kerül elszámolásra azon ugyletek esetén, ahol a hitelezési kockázat az Ugylet kezdeti megjelenItése Ota
nem nôtt jelentdsen (Stage 1, vagy 1. Szakasz - jól teljesItd ügyletek). Amennyiben a kezdeti
megjelenItés óta jelentösen megnovekedik a hitelkockázat (Stage 2, vagy 2. Szakasz — alulteljesItö
hitelek), vagy az ugylet értékvesztetté válik (Stage 3 vagy 3. Szakasz — értékvesztett, nem teljesItd
ugyletek), élettartami várható hitelezési veszteség kerül elszámolásra.

Elettartami várható hitelezési veszteség: A pénzügyi instrumentum várható élettartama alatt
lehetséges nem-teljesItési eseményekból eredö várható hitelezési veszteség.

A 12 havi várható hitelezési veszteség: az élettartami várhatO hitelezési veszteség része; azon várható
hitelezési veszteség, amely a pénzUgyi instrumentummal kapcsolatos, a pénzügyi kimutatás
fordulónapja után 12 hOnapon belül lehetséges nem teijesItési eseményekböl ered.

A Bank ezt az értékelési elvet alkalmazza mind a pénzügyi lizingból, mind az ügyfeleknek nyüjtott
hitelekból származó követeléseire.

A Bank nyüjtott kolcsönökbôl és pénzugyi lIzingekbôl eredö követelései esetén nem éI az IFRS9 5.5.10.
bekezdése által biztosItott Iehetdséggel, hogy bizonyos pénzLgyi instrumentumokat alacsony
hitelkockázatünak tekintsen.

e-ii.) A várhatá hitelezési veszteség értékelése

A várható hitelezési veszteség az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
• Azon pénzuqyi eszközäk, amelyek nem értékvesztettek a beszámolásifordulónapon: a várhatO

hitelezési veszteséget a Bank együttes alapon értékeli, kUlönbözö modellek segItségével;
• A beszamolásifordulánapon értékvesztett pénzügyi eszközök: a bruttO könyv szerinti érték és

a becsült jövObeli cash-flow-k jelenértékének különbözete;
• Le nem hIvott hiteInyjtOsi elkötelezettségek: a Bankot megilletö szerzödéses cash-flow-k, ha

a hitelnyüjtási elkotelezettség birtokosa lehIvja a hitelt és a Bank által a hitel IehIvása esetén
várt cash-flow-k közötti kulönbség jelenértéke;

• Pénzugyi garancia szerzödések: a birtokosnak a nála felmerülö hitelezési veszteség
megtéritésére várhatOan fizetendö összeg, azokkal az Osszegekkel csbkkentve, amelyeket a
Bank várhatóan a birtokostól, az adóstOl vagy bármely más harmadik féItöI kap majd.

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

A várhatO hitelezési veszteséget a Bank a kovetkezôképpen jelenIti meg:

• amortizált bekerülési értéken értékelt pénzUgyi eszközök esetében a bruttO könyv szerinti
értéket csökkentô összegként (értékvesztés)

• a pénzugyi garanciaszerzädések és hitelnyjtási elkbtelezettségek esetén céltartalékként
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e-iv.) Le/rás

A hitelek és adósságinstrumentumok (reszlegesen vagy teijes mértékben) IeIrásra kerulnek,

amennyiben a Bank ésszer(ien nem várja a pénzügyi eszkOz egészének vagy egy részének megtérulesét.

Altalában ez a helyzet, ha a Bank ügy Itéli meg, hogy az adOsnak nem all rendelkezésre elegendô

bevételforrás, amely a leIrással érintett osszeg visszafizetésére alkalmas cash-flow-t generálna.

Ugyanakkor a leIrással érintett pénzügyi eszközök végrehajtási eljárás tárgyát is képezhetik.

A pénzUgyi instrumentumok az alábbi kategóriákban es értékelési elvek szerint kerülnek bemutatásra

a pénzügyi kimutatásokban:

2.3.1.2 Amortizált bekerülési értékelés (ABE)

Az alábbi besorolási instrumentumokat értékeli a Bank amortizált bekerülési értéken:

I. Befektetési cék hitelviszonyt megtestesItä értékpapIrok

Uzieti modell alapján azokat a papirokat soroija a Bank ebbe a kategóriába, ahol a cél szerzôdéses

pénzáramok beszedése. Ezeket a papIrokat lejáratig jellemzöen minden esetben megtartja a Bank. A

szerzödéses pénzáramok kizárólag töke és kamatra terjednek ki. Lehetnek fix és változó kamatozásüak

is a papIrok. Elätörlesztés, futamidö módosItás nem jellemzô és fizetés halasztása esetén nincsen

kamatmentes periódus. Névérték alatt, vagy a felett vásárolt papIrok esetében a felmerülô diszkont,

vagy premium nem felhalmozott kamatot testesIt meg.

J. Ogyfeleknek nytjtott kölcsönök és követelések

A Bank fötevékenysége alapján lakossági, vállalati és hitelintézeti ugyfeleknek folyOsItott kölcsönök

kerülnek besorolásra ebbe a kategoriába. Az ebbe a kategóriába sorolt instrumentumok üzleti

modelijének célja a szerzôdéses kamatok és a folyósItott take beszedése. Abban az esetben sorol a

Bank amortizált bekerülési értékelési kategóriába egy hitel terméket, amennyiben a kölcsön kamata

csak a pénz idöértékét, hitelezési kockázat ellenértékét és nyereségrátát testesIt meg. Lásd meg az ,,S”

pontot a hitelek FVTPL besorolásához.

K. Hitelintézetekkel szembeni kOvetelések

A Hitelintézetekkel szembeni követelések között a hitelintézeti tevékenységhez kötödô tételek vannak,

mint például a más banknál elhelyezett lekötött betétek.

L. Minden amortizált bekerülési értékelés( kategOriába sorolt pénzUgyi kötelezettség

Ebbe a kategoriába tartoznak az ügyfelekkel szembeni kotelezettségek (betétek) a hitelintézetekkel es

jegybankkal szembeni kotelezettségek (loro számlák, felvett hitelek, refinanszIrozási források) és a

szállItói tartozások.
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M. Pénz és pénzeszkoz-egyenértékesek

Ebben a kategóriában a három hOnapnál kisebb Iejárati idóveI (vagy vásárláskor három hónapon belUli
hátralévô futamidôvel) rendelkezô, nagy Iikviditási, ezért rövid don beIüI ismert osszegQ készpénzre
válthatO értékpapIrokat jelenIti meg a Bank. Szintén ebbe a kategoriába tartoznak készpénzállomány
es más bankoknál vezetett szmIák (nostro-k) es az egynapos betétek.

N. Saját tOke

A Bank saját tOkeként a tulajdonosok által a Bank rendelkezésére bocsátott, valamint az adózott
eredménybOl a Banknál hagyott tOkerészt mutatja ki. A saját tOke összetevOi a jegyzett tOke,
tOketartalék, eredménytartalék, halmozott egyéb atfogó jövedelem és jogszabályi kOtelezettségen
alapulO tartalékok.
A Bank a saját tOke összetevOit a pénzügyi helyzet kimutatásban könyv szerinti értéken szerepelteti. A
Banknak nincs vissza vásárolt saját részvénye, illetve a kOzelmtjltban a jegyzett tc5kéjét nem változtatta
meg és nem bocsátott ki részvényt. A tOkeugyleteknek tulajdonIthatá tranzakciós koltségek (például
saját részvények kibocsátása) az Osszes adáhatással nettOsItott értékben, közvetlenUl a saját tOkét
csökkentenék.
A tO’ketartalék terhére jelenleg osztalék nem fizethetO ki. A tárgyévi adózott eredmény az
eredménytartalék része. A Bank eredménytartalék csökkentéseként számolja el a tulajdonos felé
fizetendO osztalékot. Az elszámolás azt az idOszakot érinti, amikor az osztalék megállapItásra kerül,
azaz a tulajdonosnak joga keletkezik az osztalékra. Halmozott egyéb átfoqó jovedelem mérlegsoron a
Bank azon eredmény jeIIeg( tételeket mutatja ki, melyek reaIizáása meg nem történt meg, ezért eves
eredményként nem jelenIthetOek meg. Jelenleg csak a Iikviditási célü, azaz az átfogO eredménnyel
szemben valOsan értékelt értékpapIrok valós értékelésébOl származó kUlOnbözetek halmozott
egyenlegét tartalmazza a mérlegsor. A Bank a Jogszabályi kotelezettségen alapuló tartalékok soron
mutatja ki az eredménytartaékbóI eküIönItett átaános tartalékot. A kötelezO törvényi, az adózott
eredmény 10%-os mérték(i tartalékképzésen felUl tovâbbi tartalékot a Bank nem képez.

2.3.1.3 Valós értékelés eredménnyel szemben (FVTPL)

Amennyiben az üzleti modell szerint a cél nem a szerzOdéses pénzáramok beszedése, hanem
értékesItésbOl, kereskedésbOl származó haszon, árfolyam nyereség, vagy ha a szerzOdéses feltételek
meghatározott idOpontokban olyan cash-flow-kat eredményeznek, amelyek nem kizárólag a tOke és a
kint levO tOkeasszeg után járó kamat kifizetései, akkor minden esetben eredménnyel szemben kell
valOsan értékelni a pénzugyi instrumentumot. Ebbe a kategóriába sorolt pénzügyi eszközök után
értékvesztés nem kerül elszámolásra. A Bank havonta végez valOs értékelést minden valOs értékeIés(
instrumentumára. A valós értékelési különbOzet önállO eredménykimutatás soron és nettO mOdon
kerül megjelenItésre a tárgyévi eredménykimutatásban. A valós értékelés alapelvei a 2.4.2 fejezetben
kerültek bemutatásra.
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Az alábbi besorolásU instrumentumokat értékeli a Bank valOs értéken eredménnyel szemben:

0. Kereskedési célü hitelviszonyt megtestesItö értékpapIrok

Forgatási céllal a rövid távon realizálOdó árfolyam nyereség elérésére beszerzett értékpapIrokat sorol

ebbe a kategóriába a Bank. Az ugyfelek megbIzása alapján vásárolt es az ugyfelnek továbbértékesItett

értékpapIrokat is ide soroija a Bank.

P. Származékos ügyletek

DerivatIv ugyleteket elsösorban fedezeti céllal köt a Bank. Alkalmanként köt(het) kereskedési célü

származékos ugyletet is, melynek célja árfolyamnyereség elérése. Minden határidds, derivatIv ugyletek

határidös ugyletrésze az Ugylet kötésekor mérlegen kIvüli tételként kerül nyilvántartásba vételre a

határidós kötési árfolyam osszegében.

A derivatIv pénzügyi instrumentumok az ugylet kötèsi napján könyvelddnek valOs értéken, majd a

késdbbi értékelés is valOs értéken történik.

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

elszámolásra. Minden egyes derivatIva ugyletenkénti valós értékének és bekerülési értékének

kulönbsége jellegének megfelelôen eszközként vagy kotelezettségként kerül kimutatásra.

Azok a derivativ ugyletek, amelyeket a Bank kockázat-menedzseléséböl származO pozIciOk hatékony

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

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

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

fedezeti elszámolás 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 Banknak beágyazott származékos termékei

nincsenek.

Q. Valós értékeIés( kategóriába sorolt pénzügyi kötelezettségek

A Bank akkor jelöl meg eredménnyel szemben valOs értékelésinek egy pénzugyi kotelezettséget, ha

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

nincsen ilyen instrumentum.

R. Kötelezöen eredménnyel szemben valós értékelés(i értékpapIrok

llyen tIpus instrumentumok p1. a täzsdén jegyzett részesedések.

S. Ügyfeleknek nyiitott kölcsönök és követelések

Az ugyfeleknek nyüjtott hitelek ABE vagy FVTPL értékelési kategóriába történö besorolást a Bank üzleti

modell teszt és ,,hitelviszonyt megtestesItö instrumentumok besorolása és 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 Bank amortizált bekerülési értékelési kategóriába egy hitel

terméket, amennyiben a kOlcsön kamata csak a pénz idóértékét, hitelezési kockázat ellenértékét es
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nyereségrátát testesIt meg és a kölcsön take a folyósItott töke valós értékét jelenti. A fäbb besorolási
szempontok, melyek nem teijesUlése esetén a hitelek FVTPL kategOriába kerUlnek besorolásra az
alábbiak:

• HiteInytjtás célja minden esetben szerzödéses pénzáramok beszedése.
• A szerzödéses pénzáramok kizárólag töke es kamatra terjednek ki.
• A nyüjtott hitelek üzleti célja nem a jövenddbeli értékesItés, annak ellenére, hogy a behajtás

tevékenysége során rendszeresen értékesIt rosszhitel állományt.
• Elötörlesztés, futamidô mOdosItás, átstrukturálás esetén az eldtörlesztési dIjak mértéke nem

jelentds (jellemzôen 2-3%).
• Változó kamatozás esetén a kamatláb a megjelolt referenda kamatláb változásával

párhuzamosan, azzal azonos irányba mozog és a kamat megállapItás gyakorisága egyezik
kamatperiódussal.

• Az ugyfelek által meg nem fizetett tôkét es kamatokat Iejárt követelésként tartja nyilván a
Bank.

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

Jelenleg olyan hitelek kerülnek FVTPL kategóriába, ahol a kamat nem kizárólag iddértéket, hitelezési
kockázatot es marzsot jelent es ezt az SPPI teszt is megerösIti (p1. a Családi Otthonteremtési
Kedvezménnyel, a CSOK-kal támogatott hitelek, vagy a BabavárO hitelek).

2.3.1.4 Valós értékelés egyéb átfogó jövedelemmel szemberi (FVTOCI)

Ha az üzleti modell szerint a szerzödéses pénzáram beszedése es adott esetben eladás a cél, és a
szerzädéses pénzáram tökére és a fennállO töke után járó kamatra terjed csak ki, akkor egyéb átfogó
jövedelemmel szemben kell valósan értékelni egy pénzugyi eszközt. Az Uzieti modell alapján az ide
sorolt instrumentumok két funkciOt látnak el, egyrészt szerzôdéses pénzáramok beszedését, másrészt
napi likviditás menedzselését. A Bank által a likviditás biztosItása érdekében az ide sorolt értékpapIrok
bármikor értékesItésre kerUihetnek. A Iikviditási okokból történä értékesItés várható gyakorisága és a
volumene alapján történik az egyes értékpapIrok üzleti modelibe történd besorolása.
Ebbe a kategóriába tartozO pénzUgyi instrumentumokra vonatkozó kamatok az effektIv kamat
módszerrel kerülnek elszámolásra.
Az egyéb átfogó jävedelemben elszámolt átértékelések összegét az adc5sságinstrumentumok esetében
a késôbbiekben a Bank kivezetéskor (tipikusan értékesItés esetén) átvezeti a tárgyévi eredménybe.

Ertékvesztési eldIrásokat alkalmazni kell az ebbe a kategóriába sorolt pénzUgyi eszközök után is,
amennyiben hitelezési kockázatuk nem elhanyagolható. A hitelezési veszteségként elszámolt
értékvesztés az átértékelési tartalék (OCI) javára történik értékvesztési eredménnyel szemben.
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Az alábbi besorolásü instrumentumokat értékeli a Bank valósan az egyéb átfogó jövedelemmel

szemben (FVTOCI):

T. Likviditási céI hitelviszonyt megtestesItö értékpapIrok

A szerzödéses pénzáramok kizárólag töke és kamatra terjednek ki. Elötörlesztés, futamidö mOdosItás

nem jellemzä. Lehetnek fix és változó kamatozásüak isa papIrok. Változó kamatozás esetén a kamatláb

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

U. Befektetési célti részesedések

Befektetési célü részesedések esetében a Bank nem választotta azt a Iehetöséget egyetlen

instrumentumnál sem, miszerint megjelolheti az ilyen részesedést egyéb átfogO jövedelemmel

szemben történô értékelésre.

2.3.2 Nem-pénzugyi instrumentumok

V. LIzingek

A Bank, mint lIzingbe ado

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

kölcsdnök és követelések” soron mutatja be a Bank a pénzügyi IIzingköveteléseket.

A Bank, mint IIzingbeadó azokat a megállapodásokat soroija a IIzingkovetelések közé, amelyek alapján

meghatározott összeg, vagy összegek megfizetése ellenében, meghatározott futamidóre a szerzödés

szerinti eszköz használati jogát átadja a IIzingbe vevönek. A lIzing ugylet lehet pénzügyi, vagy operatIv

besorolásü.

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

során az IFRS 16 standard elöIrásai szerint, akkor pénzügyi IIzingként kezeli a Bank az ugyletet.

Pénzügyi IIzing ugylet esetében a IIzing kezdetén a Bank, mint IIzingbeadó IIzingkOvetelést mutat ki a

nettó IIzingbefizetések osszegében. Nettó IIzingbefizetések a jöväbeli minimális IIzingfizetések és a

garantalt, illetve nem garantált maradványértékek osszegének a lIzing implicit kamatlábával

diszkontált jelenértéke (ennek meghatározását lásd 2,2. D fejezet). A lIzingUgylet kezdetén felmerülö,

szerzódéshez közvetlenUl kapcsolódO koltségek, mint az ugynoki jutalékok, szerzôdéskötési es

módosItási dijak es az értékbecslési dIjak a lIzing követelés bekerülési értékét módosItják és a futamidô

során kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi IIzing követelések megjelenItés után a befolyt lIzing dIjak töke része csökkenti a

IIzingkovetelést, mig a kamat része kamat bevételként kerül elszámolásra (Iásd 2.2. D fejezet.). Az

idôszakban elszámolt értékvesztés csökkenti a IIzingkovetelés könyv szerinti értékét.

A IIzingkovetelések értékvesztésére a Bank ugyanazt a szabályrendszert alkalmazza, mint a pénzügyi

eszközei esetén (Iásd 2.4.1-ben kifejtve).
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Az olyan lIzingek, amelyeknél Iényegileg a tulajdonlással járó minden kockázat és haszon a Banknál
marad, operatIv IIzingként kerUlnek besorolásra. A IIzingbe adott eszköz továbbra is a Bank könyveiben
kerül kimutatásra. A kapott IIzingdIjak a vonatkozó idószak alatt Iineárisan kerülnek az eredményben
elszámolásra.

OperatIv lIzing ugylet keretében a Bank jelenleg nem ad at eszközök üzIetszerien az IFRS16 standard
kritériumai szerint.

A Bank, mint IIzingbe vevä

Az IFRS 16 alapján az olyan IIzingek esetében, amelyeknél Iényegileg a tulajdonlással járó minden
kockázat és haszon a IIzingbe adOnál marad, és nem kerül at a Bankhoz, (korábban operatIv IIzing), a
IIzingbe vételi ugylet kezdetén Bank és Leányvállalatai használatijog-eszkozt számolnak el, melyet azon
a mérlegsoron mutatnak be a mérlegben, ahova a mögöttes eszköz tartozna, majd a Megjegyzésekben
kerUlnek közzétételre, hogy mely mérlegsorok tartalmaznak használatijog-eszkozt is. A pénzügyi
helyzet kimutatásban az ,,Ingatlanok, gépek es berendezések” soron mutatja be a Bank ezen
eszközöket. A használatijog-eszkoz bekerülési értéke a vonatkozó IIzingkotelezettség kezdeti értéke, a
mar kifizetett IIzingdIjak értéke, továbbá a jarulékos kOzvetlen koltségek. Mivel a fizetendó IIzingdIjak
le nem vonhatO áfa része a futamidó során több részletben (p1. havonta) merUl fel, ezért nem kerül
aktiválásra.
Bekerülést követöen minden használatijog-eszkoz bekerülési értéken kerül értékelésre, melynek során
a bekerülési értéket csökkenti a halmozott értékcsökkenés, és az elszámolt halmozott értékvesztés.

A rövid futamidejci lIzingbe vételi ugyleteket, továbbá a kisértékQ mögöttes eszközök, illetve az
immateriálisjavak, mint mögöttes eszközök IIzingbe vételére Bank és Leányvállalatai nem alkalmazzák
az IFRS 16 vonatkozO elöIrásait.

W. Ingatlanok, gépek es berendezések

A Bank akkor jelenIt meg tárgyi eszközként egy felmerUlt kiadást, ha a beszerzett eszkbz even tül
közvetlenUl, vagy közvetve szolgálja a banki tevékenységet, az eszközbäl származó gazdasági hasznok
várhatáan 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 nOvelt, engedményekkel csökkentett vételár; eszköz
használható állapotba hozatalához közvetlenül kapcsolOdO felmerUlt költségek és az eszköz
leszerelésével kapcsolatos jelentôs összeg(i várható kbltségek. 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(i irodatechnikai eszközöket egyéb anyagkbltségként konyveli
a beszerzés idôpontjában. Minden 100.000 Ft alatti bekerülési érték( és egyedi beszerzés(i eszközt a
Bank analitikusan nyilvántartásban vesz, majd a bekerülést követöen azonnal egy összegben
értékcsökkent. Az azonos tIpusü és kis értékQ eszközOket Bank és Leányvállalatai csoportosan is
nyilvantartasba veheti, aktiválja és a hasznos élettartamuk során értékcsökkenti.

A Bank az aktivalast követöen minden targyi eszközét a bekerülési érték modell szerint értékeli. Ez
alapjan az eszközök könyv szerinti értéke a bekerülési érték csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel,
és az elszamolt halmozott értékvesztéssel, illetve a késäbbiekben aktivált koltségekkel kötelezöen
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akkor korrigálva, amennyiben a ráaktiválandO 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, means

módszerrel napra arányosan havonta számolja el ráfordItásként. Eszköz csoportonként megállapIt a

Bank hasznos élettartamot, melyet évente feftilvizsgál, és szukség esetén mOdosIt. A feftijItott

eszközöknél, ha a felijItás értéke meghaladja a feIijItott eszköz bekerülési értékének 25%-at, szintén

felulvizsgálatra kerül a hasznos élettartam (kiemelten a bérelt ingatlanon végzett beruházások

esetében). Bereft ingatlanon végzett beruházások leIrása a bérleti szerzödés Iejárata alapján történik.

A Bank az alábbi eszköz csoportokat jelenIti meg, és a csoportoknak a jellemzä várható hasznos

élettartamok alapján meghatározott IeIrási kulcsai az alábbiak:

Megnevezés Elettartam

Epuletek 50 év

Földterületek n/a

Hálózatok (számItogépes, telekommunikációs) 12,5 év

Bérelt ingatlanon végzett beruházások bérleti szerzödés szerint

Bütorok 7ev

Biztonságtechnikai berendezések 7 év

Bank és irodatechnikai berendezések 7 év

Személyi számItOgépek 3 év

Egyéb számItástechnikai berendezések 3 év

Mobil telefonok 2 év

Személygépkocsik 5 év

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

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

értéke 1 milliá Ft felett van. Személygépkocsiknál minden esetben megállapItásra kerül

maradványérték, mely a beszerzéskor érvényes jövöbeli érték alapján kerül meghatározásra.

A Bank akkorvezet ki egy tárgyi eszközt, vagy immateriális jószágot könyveibäl, amennyiben elidegenIti

azt, vagy ha nem var mar további hasznot belôle. A kivezetés eredményhatása nettó módon mQködési

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

ellenérték és a kivezetett könyv szerint érték kulonbsége.

X. lmmateriális lavak

Azokat a felmerült koltségeket jelenIti meg a Bank immateriális jószágként, melyek olyan azonosItható

es nem tárgyiasult eszköz beszerzésre, vagy e!öállItásra vonatkoznak, ami felett ellenôrzési joga van,

várhatóan gazdasági hasznokat fognak termelni es bekerülési értéke megbIzhatóan megállapItható.

AzonosItható egy immatenialis eszköz, ha önállóan értékesIthetö vagy szerzódéses, torvényesjogokból

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

gépek, benendezések kezdeti éntékelés szabályai vonatkoznak azzal a kitétellel, hogy leszerelési koltség

soha nem kerül aktiválásra immateniális eszkOz bekerülési éntékében. Saját eloallItasu immateniális

javak a Banknal csak a belsä fejlesztésQ szoftverek lehetnek. A sajat fejlesztés( szoftvenek bekenülési
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értéke minden olyan költség, mely közvetlenül a fejlesztés érdekében, a fejlesztési szakaszban merült
fel, mint az anyagok, szolgáltatások koltségei, bérkoltségek es járulékai, szakértc5 dIjak (p1.
projektvezetési koltségek) és tanácsadói dIjak, engedélyezési költségek.

Z. Készletek

Beszerzéskor a készletek bekerülési értéken kerülnek elszámolásra, melynek része a vételár, a le 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 kOnyveiben - az
árukészletek között olyan értéken kerülnek nyilvántartásba véteire, amilyen értékkel a Bank elismerte
a követelés 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 bekerUlési értéke nem térül meg (mert p1.
megrongálódott, vagy elavult), akkor a Bank a készletet Ieértékeli a nettO realizálható értékre.

AA. Egyéb eszközök és kotelezettségek

A nem pénzugyi instrumentumnak számItO egyéb eszközök és kOtelezettsegek bekerüléskor
tranzakciOs áron kerülnek nyilvántartásba. A tranzakciós ár a szerzödés, számla, illetve egyéb számviteli
bizonylat szerinti összeg.
A Bank ezen tételek között jelenIti meg többek között a munkavállalOkkal szembeni követeléseket,
költségvetéssel szembeni kotelezettségeket (adO és tb elszámolások), nem kamat jeIIeg(
elhatárolásokat és a kUlOnféle egyéb aktIv és passzIv elszámolásokat.

Vevôi szerzc5dések jellemzöen a IIzing futamidc5 végi IIzingtárgy értékesItések, melyek esetében:
• a IIzingtárgy jellemzOen szállItói visszavásárlási szerzOdések keretében közvetlenUl a IIzingbe

vevO által kerül átadásra a vevOnek,
• a fizetési feltétel jellemz6en azonnali fizetés, nincs finanszIrozási komponens,
• visszaküldési, visszatérItési kOtelmeket az adásvételi szerzOdések jellemzOen nem

tartalmaznak,
• az adásvétel alapja jellemzOen az eredeti IIzingtárgy szállItóval megkotott visszavásárlási

garancia szerzOdés.
A vevOl szerzödésekkel kapcsolatosan a Bank olyan döntéseket nem hoz, melyek a vevôi

szerzOdésekbOl származó bevéteek összegét és idOzItését módosItja.

BB. Függö kötelezettségek és céltartalékok

Bank akkorjelenIt meg céltartalékot a pénzügyi helyzet kimutatásában, ha mOitbéli esemény hatására
fennáll olyan bizonytalan Osszeg kötelme, aminek értéke megbIzhatOan becsülhetö es vaószIn, hogy
a kötelem teijesItése eröforrások kiáramlásával jar majd. ValószInünek tekinti Bank a kotelezettséget,
amennyiben a kOtelem bekövetkezésének a valószIn(Isége az 50%-t meghaladja.

A céltartalékok az alábbi csoportok szerint kerülnek megbontásra:

• Hitelezési tevékenység során nyOjtott pénzügyi garanciákra és kezességekre
• Hitelezési tevékenység során nyOjtott hitelkeretekre
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• NyugdIjra és végkeIégitésre

• Le nem zárt peres ugyekre

• Atszervezéssel kapcsolatban képzett céltartalék

• Egyéb céltartalékok

Függó kOtelezettségként kerül közzétételre egy kötelem, amennyiben az

(a) lehetséges kötelem, amely mültbeli eseményekböl származik, és amelynek létezését csak egy vagy

több, nem teijesen a Bank ellenôrzése alatt áIIO, bizonytalan jövöbeli esemény bekövetkezése vagy

be nem következése fogja megerösIteni; vagy

(b)meglévd kötelem, amely mültbeli eseményekböl származik, de amely esetén

(I) nem valOszInG (50%-nál kisebb vaIoszIn(iseg), hogy a kötelem kiegyenlItése erôforrások

kiáramlásával jar maid; vagy

(ii) a kötelem összege nem mérhetö megbIzhatóan.

A fuggô kotelezettségeket a Bank nem jelenIti meg a mérlegben, de az alábbi függô kotelezettsegek

elkUlönItetten kimutatásra kerülnek a könyvekben:

• Nyüjtott pénzügyi garanciák

• Hitelelkotelezettségek

• Le nem zárt peres ugyekkel kapcsolatos fUggô kötelezettségek

Minden nyüjtott garancia fUggô kotelezettségként kerül elszámolásra. Nytijtott pénzugyi garanciák

kezdeti mérlegértékeként a befolyt garancia dIjak kerülnek kimutatásra. Követö értékelés a

garanciából származó várható veszteség értéke céltartalékként kerUf bemutatásra.

Az ugyfelek által le nem hIvott, de szerzádés szerint fennálló hitelkeretek összegét is fuggä

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

Bank, mIg követö értékként a várható veszteség értékét, A jOl teljesItö (szakasz 1) és alulteljesItö

(szakasz 2) portfOliókba tartozO hitelekhez kapcsolódO fuggö kötelezettségekre a Bank statisztikai

módszerekkel megbecsult kredit konverziOs faktor figyelembevételével képez tartalékot. A nem

teljesItô (bedält) hitelekhez (szakasz 3) kapcsolódO fuggô kötelezettségekre a Bank 100%-os IehIvási

valószIn(iséget feltételez. A hitelek értékvesztéséhez hasonlOan a Bank megbecsüli a várható

pénzáramokat, jelenértéket számol, a céltartalékot pedig a fuggö kotelezettség és a megtérulesek

jelenértékének a kulönbségeként számolja el.

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

kerüinek meghatározásra a perveszteség valószmnQsége és a perérték alapján vârhatóan, legnagyobb

valószInüséggel fizetendä osszeg.

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

és kommunikált elbocsátások miatti döntésnek a jöväben kifizetett osszegek fedezetét kell

megteremteni.

A nyüjtott garanciákra és hitelnyüjtási elkotelezettségekre képzett céltartalékok az (AS 37 standard

elöIrásai szerint kerülnek bemutatásra.
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CC. Haasztott adOzás

Adóköteles átmeneti külOnbözet keletkezik egy eszköz, vagy kotelezettség után, amennyiben a
kapcsolódO adót nem a tárgyidószakban, hanem a jövöben kell megfizetni. Levonható átmeneti
kUlönbözet esetében egy eszköz, vagy kotelezettségre vonatkoztatott és tárgyidöszakban
megfizetendd ado a jöväben IevonhatOvá válik.
A Bank havonta elkészIti a számviteli és az aclómérlegét, majd a két mérleg közötti kulOnbségek
tételesen besorolásra kerülnek állandó és átmeneti különbözet csoportba. Az állandO különbözetnek
nincsen halasztott ado vonzata, az átmeneti különbözetek pedig adOköteles és Ievonható megjelölést
kapnak.

Atmeneti küönbözet jeIemzöen az alábbi esetekben keletkezhetnek:
• EszkOzök értékcsökkenési IeIrása (ado és számviteli IeIrások kulcsok eltérése miatt)
• Bizonyos eszközök értékvesztése (nyereseg adóbOl Ievonható/nem Ievonhatóság miatt)
• Bizonyos céltartalékolás (nyereseg adóbOl Ievonható/nem Ievonhatóság miatt)

Emellett halasztott ado követeléseket eredményezhetnek a következOk:
• Eihatárolt veszteség (fe nem hasznát negatIv adóalap)
• Fel nem használt adOjOváIrás

Tárgyidöszaki halasztott ado kbvetelés és kötelezettséget a Bank beszámItja egymással szemben.
Amennyiben a rendelkezésre áIIO üzleti tervek alapján vaIOszIn(sIthetö, hogy a jövöben nem képzödik
annyi adOköteles jövedelem, amivel szemben a halasztott adOkövetelés felhasználhatO lenne, a
várhatóan fel nem hasznáhatO részre adóköveteés nem kerül kimutatásra.

A halasztott ado megállapItásához szukséges adOmérleg az aktuãlis értékeléskor hatályos adOzási
szabályok alapján kerül megállapItásra. A halasztott ado követelések és kötelezettségek mindig a
hatályos, vagy mar kihirdetett (társasági) adOkulcson kerUlnek meghatározásra. Atlagos adókulcsot
nem alkalmaz a Bank, mert a hatályos társasági ado törvény szerint egykulcsos a társasági adO, ami
várhatóan nem fog vátozni.

DD. Munkavállalói juttatások

Amennyiben a munkavállalónak valamilyen jövôben fizetendO juttatás jar, mely várhatóan kifizetésre
kerW, a Bank munkaváUaói juttatási kbteezettséget mutat ki, a vonatkozó kotség pedig arra az
idOszakra kerül elszámolásra, amikor munkavállaló a kapcsolOdó munkát teijesItette.
Rövid távü juttatásra elhatárolás akkor kerül pénzUgyi helyzet kimutatásban megjelenItésre, ha az a
tárgyidöszakra vonatkozik, de kifizetése csak a következO idOszakra várható. Hosszü távi juttatásként
azok a juttatási elemek miatt képzett céltartalékok kerülnek megjelenItésre, melyek kifizetése a
megszolgálást követö 12. hónapon tiil varható.

Ennek keretében az alábbi esetekben kerül elhatârolás, vagy céltartalék jelleg(i kotelezettseg
megjelenItésre a Banknál:

• rövid távü juttatásként nyüjtott bérek,jutalmak, bOnuszok, egyéb juttatások és kapcsolódó
járulékaik, ha a kifizetésük a tárgyidöszak után tOrténik (elhatárolás),
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• rövid távü juttatásként nytijtott ki nem vett halmozódO szabadságok bér és járulékai,

amennyiben tárgyidc5szak után várhatOan kifizetésre, vagy felhasználásra kerülnek

(e I h atá ro Ia s),
• hosszti távü juttatásként nyUjtott hQségjutalmak (jubileumi dIj) jövôben várhatOan

kifizetendö hányada (céltartalék),

• hosszü távü juttatásként nyüjtott halasztott javadalmazások (jelentös kockázatvállalOi

bónusz) jövóben várhatóan kifizetendö hányada (elhatárolás),

• várható végkielégItések (céltartalék).

A Bank a pénzügyi helyzet kimutatásban megjelenItendô munkavállalói juttatások kotelezettsegeit

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

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

szabadság felhasználásra, vagy kifizetésre fog kerülni a következö idôszakban. A Bank a szolgálati idöt

hQségjutalom program keretében ismeri el. Az 5, 10, 15, 20, 25, 30 ev szoigáiatot jutalmazza a Bank. A

Bank egy aktuáriusi számItási modell szerint, figyelembe véve miItbéIi adatok alapján a fiuktuációt,

kort és szoIgalati idöt, munkaválialónként kalkulálja ki a jövãbeli kifizetési kotelezettséget, majd

diszkontáija ezt az értéket.

A Bank részvényei täzsdén nem jegyzettek es piaci árfolyammal nem rendelkeznek. Kompenzációs

teljesItménymérés céijábói a Bank számoi egy elméleti részvényárfoiyamot. Ajeientós kockázatváilaiOk

teijesItményfuggä javadaimazása a számItott részvényárfolyam fuggvényében kerül meghatározásra.

A teijesItményfuggö javadaimazás 50%-a hosszü távü, halasztott javadalmazás. A Bank áital

aikaimazott halasztási idószak 3 év, amely idöszak alatt a haiasztott rész 33%-33,5%-33,5% arányban

kerüi kifizetésre. Az egyes években tenylegesen kifizethetöjuttatás értékét befolyasolja a munkavâiiaió

tárgyévi értékeiése és a Bank teljesItménye.

VégkielégItés akkor kerüi elszámolásra, amikor nem elkerülhetô annak majdani kifizetése, azaz az

érintettel történä kommunikálást követöen.

2.4 A Bank által alkalmazott jelentös becslések

2.4.1 Ertékvesztés

Ertékvesztést a Bank az IFRS 9 eiôIrásai szerint a várható hitelezési kockázat változasa alapján számoi

el az amortizált bekerülési értékelés(i (hitelek, bankbetétek, értékpapIrok), és az atfogO eredménnyel

szemben valOsan értékelt pénzügyi eszkäzei (értékpapIrok) titan. A Bank eitérö mOdszerrel 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) küiönIt ci a Bank. A stage 1, azaz a jOl teljesItä eszközbk esetében a kezdeti

megjeIenItéstöi kezdve 12 havi várhatO hitelezési veszteség kerül elszámolásra. Amennyiben a kezdeti

megjelenItés Ota jelentôsen megnövekedik a varhato veszteség (stage 2 — alulteljesItö eszközök), vagy

objektIv evidencia all fenn a bedölésre (stage 3— nem teljesItô eszközök), éIettartami varhata hitelezési

veszteség kerül elszámolâsra.

A hitelkockázatban a kezdeti megjelenItés óta bekövetkezett jelentôs növekedésre utaló kritériumok

a következók lehetnek:

• késedelem mértéke — Iegkésóbb 30 napos késedelemig,

• watchlistre kerülés — valialati hitelek esetében
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• vállalati szegmens esetében, szignifikans rating/bedölesi vaIószInLség romlása a kezdeti

rating/bedölesi valOszIn(iséghez viszonyItva (1.5%-os bedölési valószinQség növekedés vagy
négy notch rating - kockázati besorolási kategória - romlás)

• Iakossági szegmens esetében, az ugyleten jelentc5s kockázatnOvekedés következett be a
folyOsItáskori kockázathoz képest. Ez a trigger termékenként eltérhet, értékét a Bank
rendszeresen felulvizsgálja, es amennyiben szUkséges, korrekciót alkalmaz. Jelenleg ez a
trigger a személyi és áruhitel esetén 25%, a tObbi termék esetén 50%-ban van meghatározva.

A fenti hitelkockázat nävekedését jelzä indikátorok határozzák meg a pénzügyi instrumentumok stage
2-be sorolását, és Igy a 12 havi várható veszteségröl az élettartami várhatO veszteségek elszámolását.
Amennyiben nem állnak fenn a stage 2-es besorolás feltételei, az instrumentum stagel-es besorolásba
kerülhet vissza.

A Bank nem él az IFRS 9 5.5.10. bekezdése által biztosItott Iehetöséggel, hogy bizonyos pénzügyi
instrumentumokat alacsony hitelkockázatünak tekintsen.

Amennyiben a fordulónapon történö értékelés során az egyes Ugylet esetében a nem teijesItés objektIv
bizonyltékok alapján bizonyosnak tekinthetô, az ugylet Stage 3-ba kerül.

Akkor tekintünk egy hitelt nem teljesItönek, és soroijuk at stage 3 kategóriába (es tekintjük
értékvesztettnek), ha az értékelési fordulónapon a következä kritériumok teljesülnek:

• kényszereljárás van az ugyfél vagy a cégcsoport bármely tagja ellen (felszámolás, csäd,
kényszertörlés stb.),

• az ugyfél vagy az ügyfélcsoport bármely tagjának ugyletét a Bank sikeres csalásnak minösItette,
• az ugyfél vagy az ugyfelcsoport felmondott ügylettel rendelkezik,
• az ugyfél vagy az ugyfélcsoport bármely tagja behajtás kezelés alatt áU,
• az ugyfélszintü késedelmes napok száma:

- vállalati ügyfél esetén meghaladja a 30 napot,
- mikro ugyfél esetén a 60 napot,
- az Autófinanszirozási Uzletág által finanszIrozott Ugyfél esetén a 90 napot,
- jelzálog és fedezetlen lakossági ugyletek esetén a 90 napot,

• egyedi tényezök lakossági hitelek esetében: magáncsdd, elhunytak, sikeres csalás, visszavont
végrehajtási eljárások semmisségi perrel érintett jelzálog Ugyletek esetén.

Egyedi értékvesztés képzés csak a vállalati objektIv evidenciával rendelkezO, nem teljesItô hitelekre
történik. Ez, osszeghatártól függetlenUl, a vállalati üzletág (kivéve autófinanszirozás) és a Bank
behajtása által kezelt állományátjelenti.
Az egyedi értékvesztés során a Bank megbecsuli az adott instrumentumhoz a jöväben várhatO
pénzáramokat, mely tartalmazza a biztosItékokból várhatO megtérulést is, egy optimista és egy
pesszimista szcenáriót figyelembe véve. A szcenáriókat kUlönbözä bekövetkezési valószIn(iséggel
sülyozva, a hitelezési veszteség a bruttó könyv szerinti érték és a Bank által becsült várható
pénzáramok eredeti effektIv kamatlábbal diszkontált jelenértékének külonbsége.

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

Minden más pénzugyi instrumentumra a várható hitelezési veszteséget a Bank együttes alapon
értékeli, különbözc5 modellek segItségével.
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Az instrumentumok csoportosItása termék alapon történik, egyes termékeken belül is alszegmensekre

bontva a portfóliót, hogy a hasonló karakterisztikával rendelkezó instrumentumok kerüljenek egy-egy

csoportba.

A következö termékekre/alszegmensekre bontja a Bank a portfólióját:

• ielzálog
• Autóhitelek:

- lakossági
- vállalati

• Hitelkãrtya
• Folyószámla
• Személyi kölcsön és áruhitelek

• Vállalati hiteek:
- rulIrozO
- zártvég(
- mikró hitelek

• LIzingek

A lakossági termékek esetében további szegmentáciO történik késedelmességi kategOriak,

folyósItáskori deviza, átstrukturált ügyletek, speciális, biztosItással kombinált relax és maxi hitelek,

valamint a törvényi forintosItáskor több mint 90 napos késedelemmel rendelkezö portfOliókra.

A vállalati portfoliO esetében kUlönbözö poolokat hoz létre a Bank a kockázati besorolás (OR vagy

Obligor Rating) alapján.

A várható veszteség = PD (bedOlési valoszInQség)* LGD (vesztesegrata)* EAD (bedOléskori kitettség)

A PD-k point in time szemIélet( becslések, 12 havi default ráták alapján a lakossági portfóliók esetében

átmenet valószIn(iségeket becsül a Bank multinomiális modellek segitségével, vállalati portfóliók

esetében survival jellegü modelleket alkalmaz.

A Iakossági átmenet valOszInQségek esetében a Bank megbecsuli, hogy egy even belül mekkora

valószInUséggel lesz egy ugyfél nem késO, harminc napnál nagyobb késedelemmel rendelkezO,

defaultos vagy Iezárt. Ehhez statikus (Debt to Income, Loan to Value), dinamikus (keretkihasználtságra

vonatkozO informáciO a hitelkártyák és folyOszámlahitelek esetén) és determinált (makrogazdasági

várakozások) változókat használ.

A Bank a várhatO veszteség becslése során elöre tekintO információkat is számItásba vesz. A Bank

meghatározott bizonyos kulcsfontosságü gazdasági változókat, amelyek korrelálnak a hitelezési

kockázat és a várható veszteségek alakulásával. A vállalati portfóliOk esetében a Iegerösebb változO a

GDP alakulãsa, a lakossági portfóliók esetben meg a munkanélkuliségi ráta.

A Bank három különbözO, alap, stressz és optimista szcenáriót alkalmaz a várható veszteség

számItásánál, 80-10-10%-os arányban. A lakossági szegmensek esetében az MNB által az intézmények

rendelkezésére bocsátott makrOvárakozásokkal számol, amIg a vállalati szegmensek esetében, a

stressz szcenáriOt illetOen, egy konzervatIvabb, saját becslést alkalmaz, az optimista szcenárió

megegyezik, az alappálya meg alig tér el az MNB makrogazdasági várakozásaitOl. A vállalati makro

elOrejeizések év végén nem kerUltek frissItésre, meg a 2020 Q2-es becslést alapján készUltek. Az elc5re

tekintô makrogazdasági informáciOkat a PD becslésbe épIti be a Bank.
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A Bank a lakossági hitelek esetén a termékenként becsült átmenetvalószInQségek felhasználásával
számItja a lifetime PD értékeket. Jelzálog esetén 10, hitelkártya, folyószámla és auto hitel esetén 6,
illetve személyi kölcsön esetén 4 eves idötartamra történik az elörejelzés.

A makrogazdasági mutatók változásának a várható veszteségre gyakorolt hatását is elemezte a Bank.
Az érzékenység vizsgálat a lakossági szegmens esetében a GDP -60, a munkanélkuliségi ráta -20 bäzis
pontos romlásának a hatását vizsgálta, ami a várható veszteséget 1%-kal növelte.
A vállalati portfOliO esetében a GDP változást -120, a munkanélküliségi rátat -46 bázispontos
elmozdulás esetén vizsgálta a Bank, ami a várható veszteségben 4%-os növekedést eredményezett. Ha
például a GDP -2,2%-rOl -3,4%-ra romlik és a munkanélkuliségi ráta 5,5%-ról, 5,9%-ra nO, akkor az 0,6
Mrd plusz értékvesztés-képzést jelent a vállalati portfOliOn. Ha például a GDP -3,5%-ról -4,1%-ra romlik
és a munkanélkuliségi ráta 4,5%-rOl, 5,7%-ra nO, akkor az 0,3 Mrd plusz értékvesztés-képzést jelent a
lakossági portfOlión.
Az érzékenység vizsgálatot a stage 1-es hitelekere 1 évre, a stage 2-es hitelekre, a lifetime PD-knél leIrt
termékspecifikus idOtartamokra vonatkozóan készItette el.

Az élettartami PD becslés a vállalati hitelek estében, a különbözO poolokban kimért 1-4 eves kumulativ
PD gorbék alapján, az Ugylet teijes élettartamára nézve számol bedOlési valószInQséget, figyelembe
véve az ugylet gazdasági élettartamát.

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

A veszteségráta a tOkemodelleknél használt LGD, a downturn faktor és az indirekt koltségek nélkül.

A bedOléskori 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 (alapvetOen
rulIrozó és hitelkártya termékek esetében kerül számszerQsItésre).

Az átstrukturált hitelek portfólióira a Bank nem alkalmaz külön modelit, viszont a jelzálog átstrukturált
hiteleket stage 2-be sorolja, a többi termék esetében a stage2-be sorolás a relatIv romlás vizsgálaton
keresztUl kerül figyelembe vételre. A vâllalati átstrukturálások jelentOs része a behajtás által kezelt
állományokon tOrténik, egyedi képzés alapján.

A Bank a 2020-as évben egységesItette a pillér 1-es és a pillér 2-es tOkekövetelmény számItásakor
használt default definiciOit. Ennek eredményeképpen a pillér 2-es tOkekOvetelmény megnOtt, a
hitelezési veszteségre és a stage besorolásra ennek nem volt hatása.

ErtékpapIrok és bankbetétek értékvesztése

A Bank minden likviditási célü (FVOCI) és befektetési célü (ABE) értékpapIrját és bankbetéteit stage 1
kategóriába sorolja, es e szerint állapItja meg az értékvesztést egészen addig, amIg a kibocsátO
hitelminOsItése alapján az értékpapIr befektetési fokozatiinak tekinthetO (azaz a Bank ezeket az
értékpapIrokat alacsony hitelkockázattinak tekinti). Ennek megállapItása a (S&P, Fitch, Moody’s) által
meghatározott és közzétett, a kibocsátOra vonatkozO hitelminOsItése alapján történik azokban az
esetekben, amelyekben ilyen minOsités elérhetO. Ezekben az esetekben a Bank befektetési
fokozatnak tekinti az értékpapIrt, ha a kibocsátO hitelminOsitése BBB- vagy Baa3, illetve ezeknél jobb.
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Azokban az esetekben, amelyekben külsä hitelminäsItés nem eérhetö, annak meghatározása, hogy

egy értékpapIr befektetési fokozatü-e, a Bank belsö hitelminösItése alapján történik.

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

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

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

élettartami várható veszteséget állapIt meg.

Az értékvesztés számszerQsItéséhez az értékpapIr kibocsájtó ugyfél minösItése alapján az amortizàlt

bekerülési értéket szorozzuk az adott Ugyfélre vonatkozó PD százalékkal és egy a devizától fuggó LGD

százalékkal.

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

instrumentum 30 napnál hosszabb késedelembe kerü, miközben az instrumentum kibocsátOját a külsö

hitelminösItés “CCC+”, ,,Caal” kedvezöbb kategOriába soroija, vagy ha a kibocsátót ettôl rosszabb

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

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

es 90 napos késed&em között van és az instrumentum kibocsátóját “CCC+”, ,,Caal”, vagy annál

rosszabb kategOnába sorolják.

2.4.2 Valós érték meghatározás

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

gyakorlatilag értékpapIrok, derivatIv ugyletek és ugyfeleknek nyüjtott hitelek lehetnek. Emellett a Bank

közzétételi céokra végez vafós érték meghatározást.

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

kotelezettség átruházásakor kifizetnénk egy piaci szereplä és a Bank között Iétrejött, szokásos piaci

feltételek mellett kötött ugylet alapján az értékelés idôpontjában. A valós értékelés során feIhasznát

adatok, értékelési eljárâsok határozzák meg, hogy az alkalmazott módszer a valós érték hierarchia

melyik szintjéhez tartozik. Ha kizárólag megfigyelhetö adatok alapján történik az értékelés, akkor az a

hierarchia 1-es szintjét jelenti. Ha közvetett módon állnak rendelkezésre megfigyelhetö adatok, akkor

mar a hierarchia 2-es szintjén Iehetünk. Amennyiben je(entäs nem megfigyelhetä adatokat lehet

alkalmazni a va(ós értékelés során, az a 3-as szintQ valós értékeést jelenti.

Az 1-es szint( adatok az eszköz, vagy kotelezettség aktiv piacán jegyzett árai. AktIv piac olyan piac,

amelyen az eszkOzre vagy a kotelezettsegre vonatkozó ügyletek megfelelö gyakorisággal es

mennyiségben mennek végbe ahhoz, hogy a piac folyamatosan árazási információt szolgáltasson.

A 2-es szintQ adatok az eszközhöz hasonló eszköz aktIv, vagy nem aktIv piacán jegyzet árai, esetleg

egyéb megfigyelhetá adatai (p1. hozamgorbék, kamatlábak, credit spreadek). 2-es szintQ adatnak

számIt az aktIv piaci adatból származtatott adat is.

A 3-as szintQ adatok minden esetben jelentós mértékben feltételezések alapján kerülnek

meghatározásra, de tUkrözniük kell a piaci viszonyok szerinti árazást és kockázatokat.

Az értékpapIrokat a Bank aktIv piaci árak felhasználásával, azaz 1-es, és 2-es szintQ input adatokkal

értékeli. Az értékpapIrokat piaci áron vásárolja meg a Bank, Igy kezdeti valós érték kU)önbözettel nem

kell számolni, Követä értékelés során alkalmazott piaci an államkötvények tekintetében az

AllamadOsság Kezeló Központ Zrt. (AKK) által minden nap délután közzétett vételi árfolyama. Más
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pénzintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok tekintetében alkalmazott árak
sorrendje: eladási ár, záró ár, elméleti ár. A nem ikvid kotvények esetében Varitron, Bloomberg és
Reuters rendszerekbôl elérhetö árfolyamokat vagy eméIet árakat haszná a Bank. Diszkont
kincstárjegy esetében a Budapesti Ertéktózsde napi kozépárfolyamát tekinti a Bank piaci árnak, ennek
hiányában elméleti árat aIkamaz a Bank. Az elméeti ár kiszámItása, az AKK adatokbó) hozamgorbe
becslés spline módszerrel történik.
Az értékpapIrokra kalkulált valós értékelési különbözet havi alapon, bruttó módon kerül elszámolásra
az eredményben az adott hOnap végén érvényes nyitott állományra.

A befektetésijegyek esetén a Társaság valOs értéknek a befektetési jegyeknek a befektetési alapok által
publikált értékelés napi egyjegyrejutó nettó eszközértékének és az Alapkezelö által tartott befektetési
jegyek számának szorzatát tekinti adott befektetési jegyre. Mivel valamennyi befektetési alap,
amelyekból a Társaság befektetési jegyeket vásáro$, nyIltvégi, foyamatosan és napi szinten
forgalmazott alap, a publikált nettó eszközértéket a Társaság jegyzett piaci árnak (a valós értékelés 1.
szint( inputja) tekinti.

A szOrmazékos ugyletek valOs 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 lezárná az értékelés pillanatában, azaz az értékelendä ugylet
hátralévö futamidejére vonatkozó ellentétes irányü ugylet kötési árfolyama. A Bank az értékeléskor
megbecsUli, hogy milyen áron tudná lezárni a piacon az adott ugyletet, és azt hasonhItja az eredeti
ugylet kötési árfolyamához. A Forwardok és deviza Swapok esetében Ugy állItja eIä ezt a Iezárási
árfolyamot, hogy az aktuális árfolyamhoz hozzáadja az aktuális swappontokat (ezt a két deviza
kamatkülönbözete határozza meg), Igy elôállItva egy piaci határidäs árfolyamot, A tárgynapi valOs
értéket az ügyletek kötési árfolyama és a — tárgynapi deviza zárOárfolyam és a tárgynapi záró FX
swappont összegébäl kalkulált — piaci forward árfolyamnak az Ugylet névértékével felszorzott
külonbsége adja. Több, ugyfelekkel megkötott Forward ugylet eredményhatását, egy nagyobb osszegQ
Forward ugylettel ellentételezi a Bank. Egy az egyes ellentételezést nagyobb összegQ ügyfeles ugylet
esetén alkalmaz a Bank, azaz az ugyfeles ugylettel azonos lejáratü, azonos összegQ, ellentétes irányi
Ugylettel. Ezen egymással osszefuggä ugyletek esetében a Bank nem alkalmaz fedezeti elszámolást,
nem készIt fedezeti dokumentációt, azaz ténylegesen nem kapcsolja össze az ugyfeles és az
ellentételezö Ugyleteket.

A kamatswap ügyletek valós értéke a jövôbeli cash-flow-k diszkontálásával kalkulálódik a megfelelä
hozamgOrbe felhasználásával. Az IRS-ek és CIRS-ek változO kamatozásü )ábának meg nem ismert cash-
flow-it a diszkontáláshoz is használt hozamgorbék segItségével becsüli az értékelä rendszer forward
kamatlábakat számolva a felhasznált hozamgorbéböl.

Bizonyos kamattámogatott kölcsönök a 2.3.1.3 S pontban kifejtett SPPI teszt alapján valós értékelésre
kerülnek. Két lépésben történik a valOs érték meghatározása. Elsôként egy piaci referenda kamatlábbal
diszkontálásra kerül minden jöväbeni pénzáram, majd az Igy kapott érték korrigálásra kerül a hitelezési
kockázatból eredô valOs érték változással.

A Bank közzétételi célokra a valós értéket a pénzügyi instrumentumok jövöbeli becsült szerzödéses
pénzáramlásainak jelenértékeként határozza meg, ahol a diszkontráta a nemteljesItés kockázatát is
figyelembe vevO kamatláb, amit a Bank az értékelés napján megfigyelhetô piaci kamatlábakbOl épIt tel.
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2.4.3 Fedezeti ugyletek elszámolása

A Bank egyes pénzUgyi instrumentumainak va(ós érték változásának, vagy pénzáram változásainak

ingadozó eredményhatását fedezeti ugyletekkel és a hozzá tartozO fedezeti számvite)IeI ellentételezi.

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

egymással szemben beazonosItható ügyet, kivéve a portfolio aIap ügynevezett macro-hedge, ii)

teljesülnek a fedezeti hatékonysági követelmények és iii) folyamatosan vezetett fedezeti

dokumentáció rendelkezésre all. Egy fennálló fedezeti kapcsolatot megszüntet a Bank, amennyiben a

három kritérium valamelyike nem teljesül vagy a fedezet Iejár. 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 jeIöI meg a Bank fedezeti tételként. Forward szerzOdések fedezeti

instrumentumként történO kiválasztása esetén a forward ugylet teijes egészében bevonásra kerül a

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

annak csak egy arányos részét, például azon célból, hogy a fedezeti és a fedezett ügyletek 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 dokumentáciOt készIt. A dokumentáciO

tartalmazza a fedezeti kapcsolat célját a fedezett és a fedezeti ugylet azonosItOját es kondIcióit, a

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

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

vonatkozóan vizsgál. Alkalmazott vizsgálati mOdszerek az arányelemzés (dollar-offset) és a szcenárió

elemzés (például az Ugyletek kondIciO szerinti kamatlábainak +/-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 alapUgylet között azonos módon, ellentétes irányba váftoznak a

kamatlábak vagy a devizaárfolyamok) és a fedezeti arány egy elOre meghatarozott szinten van.

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

kamatozásü jelzâloghitelek, fix kamatozási vállalati hitelek, auto hitelek, valamint lIzingek) valOs érték

változásának csoportos fedezése történik fixet-fizet-változOt-kap IRS (kamatswap) Ugyletekkel. A

valtozO kamatozásü hiteltermékek referencia kamatlába minden terméktIpus esetében a BUBOR,

illetve hosszü távon a BUBOR változása minden terméktIpus esetében befolyâsolja a fix kamatozás

termékek arazását is. Igy a Bank kizárolag olyan eszközöket von össze és fedez csoportként, amelyben

a csoportba tartozó egyedi eszközök azonos kockázati kitettségben osztoznak, fedezett kockázat

szempontjábOl homogén a portfOlio.

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

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

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

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

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

meghatarozasakor, az ugyfelek nem fizetés kockazatat (hitelkockazatat) nem.

A portfOliO fedezet során Bank az lAS 39 carve-out-nak megfelelôen hatékonyságot az elôretekintö

(prospektIv) mellett visszatekintô (retrospektIv) mOdon is mér. A portfOliO fedezet esetében akkor all

fent hatékonysag a fedezeti és az alapugylet között, ha a szcenárió elemzés szerint a kamatgorbe

mindkét irányba valO eltolasakor a fedezett és a fedezeti ugylet valós érték változásainak egymasra

vetItett aranya 80-125% közé esik.
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A fedezeti ugyletnek minôsItett derivatIvák valós értékének változása, amely a fedezeti ugylet
definIciója szerint hatékony ugyletnek tekinthetO, nyereségként vagy veszteségként kerül elszámolásra
az eredmény javára vagy terhére, azonos eredménysoron, az aIapugyeten &számolt valós érték
korrekciOval egyUtt. Ez akkor is érvényes, ha a fedezett tételt egyebként amortizált bekerUlési értéken
értékelt. A fedezeti ugylet nem hatékony része kOzvetenüI az eredménykimutatásban kerü
bemutatásra.
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3 KOCKAZATKEZELES

A banki tevékenység számos kockázatnak van kitéve. A Bank a kockázatvállalást a pénzügyi

szoIgáItatásnyijtás alapvetä jellegzetességének tekinti és uzleti tevékenységének természetes

velejárOjaként kezeli. A Bank a kockázatok pontos mérésére, megfelelô kezelésére és Iimitálására

vonatkozó rendszert mködtet. A Bankot érintó Ieglényegesebb kockázatok a következc5k:

3.1 Hitelkockázat

Hitelkockázat alatt azon veszteség Iehetöségét értjük, amelyet a Bank akkor szenved el, ha az Ugyfél

fizetésképtelenné válik, vagy nem tudja idôben teijesIteni fizetési kötelezettségeit. A Bank

hitelkockázat kezelési stratégiája befogadasi, monitoring és biztosItékkezelési folyamat mentén valósul

meg.

Befogadás

A Bank minden Iakossági és vállalati ugyfelét befogadáskor minösftéssel Iátja el statisztikai alapü vagy

szakértOi bIrálati modellek alapján. A Bank több döntési szintet alkalmaz a kockázatok megfelelä

kezelése érdekében. Aftalános szabályként az ugyfél minósItése, a kockázatvállalás mértéke és a

fedezetek értéke határozza meg a döntési szintet.

Monitoring

A Bank egyedi ugyletszint(i és portfolio szintU monitoringot üzemeltet annak érdekében, bogy képes

legyen a törvényi elc5Irásoknak megfelelô követelésminösItési rendszert mQködtetni, es kellä

gyorsasággal azonosItsa azokat a kitettségeket es Ugyfeleket, ahol az ugyfél nem képes vagy

valOszInGsIthetOen nem Iesz a jövOben képes a szerzOdéses kötelezettségeinek megfelelni.

BiztosItékok- hitelkockOzat mérséklés

A Bank a nyüjtott hitelek visszafizetését elsOsorban az ügyfél normális ugyletmenetében keletkezO

bevételbc5l várja, de a hitel vissza-nemfizetés kockázatainak fedezésére a Bank az ugyfelektOl biztosIték

nyüjtását ken. A Bank által befogadhatO biztosItéki kör uzletáganként, folyamatonként,

terméktIpusonként változhat, de az alapelv, hogy a biztosIték érvényesIthetô, adott esetben

reatizálhatO Iegyen. Az ingatlan és ingó biztosIték esetén szakértOk által készItett értékbecslés alapján

történik a vagyontárgy értékelése és a biztosIték analitikusan nyilvãn van tartva illetve biztosItva van a

hitel teijes futamideje alatt.

VOrható hite/ezési veszteség, értékvesztés

A fenti folyamatokra támaszkodva a várhatO hitelezési veszteségekre a Bank értékvesztést számol el

az IFRS 9 elôIrásai és a Budapest Bank által meghatározott mOdszertan (Iásd a 2.4.1 fejezetben) szerint

havi gyakorisâggal.
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3.1.1 Ogyfeleknek nyüjtott kölcsönök minösItésLik szerint és a nem teljesItä állomány

A Bank az IFRS 9 szerint megkulonboztetett minäsItési Szakaszokra (Stage-ekre) illetve a nem teljesItä
portfóliójára az alábbi értékvesztés osszegeket számolta el:

adatok mFt-ban

Szakasz 1. Szakasz 2. Szakasz 3. FVTPL Egyeb Osszeser
hitelek* kävetelés

2020. zãrO egyenleg

Ugyfeleknek nyüjtott kolcsdnbk es kovetelések bruttó dllomdnya
Ebböl nem teljesitö dllomdny

Ugyfeleknek nyüjtott kdlcsönok es kovefelések értékvesztés dllomdny

Ugyfeleknek nyüjtott kblcsönök es kdvetelések nettó dllomanya

__________________________________________________________________________

2019. zärô egyenleg

Ugyfeleknek nyjtott kdlcsöndk es kdvetelések bruttó dllomdnya
Ebbdi nem teljesftô’ állomdny

Ugyfeleknek nyjtott kdlcsönök es kovet&ések értdkvesztés dllomány

Ugyfeleknek nyéjtott kdlcsöndk es kovetelések nettó állomdnya

__________________________________________________________________________

Az FVTPL* a valOs értéken értèkelt hiteleket jelenti.
A Szakasz 1,2,3 (illetve Statel,2,3) meghatározásat lásd a 2.4.1 megjegyzésben.
A 2015-os torvényileg elöIrt forintosItáskor nem teljesItö, de azóta teljesItävé javult jelzáloghiteleket a
Bank 2019 folyamán átsorolta Szakasz 3-ból Szakasz 2-be, és ezért a Szakasz 3-mas állomány
megegyezik a nem teljesItä állománnyal.

A nem teljesItö állomány a teijes állománynak a 4,9% a nyitó egyenlegben. A záró egyenlegben 3,2%-
ra csOkkent ez az arány.

A Bankban az átstrukturált kOvetelések állománya 2020. december 31-en 41.122 milliO forint, 2019.
december 31-en pedig 48.882 milliO forint volt.

852740 133963 32687 41521 4000 1064911
-

- 32687 - - 32687

9801 12836 25076 - - 47713

842939 121127 7611 41521 4000 1017198

802 264 86 984 45 827 24 340 5 015 964 430
-

- 45827 - - 45827

4323 5657 36489 - - 46469

797941 81327 9338 24340 5015 917961
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3.1.2 Ugyfeleknek nyjtott kölcsöriök értékvesztés mozgástáblája

2020-ban az egyes MinösItési szakaszok között a következô mozgások történtek, melyek tartalmazzák

nem csak az esetleges átminósItéseket, hanem az üj hitelekból, illetve a megszQnésekbä) eredO

mozgásokat is:

adatok mEt-ban

Megnevezes Szakasz 1. Szakasz 2. Szakasz 3. Osszesen

Egyenlegjanuârl-én 4323 5657 36489 46469

Keletkeztetésbdl és vásárlásból szàrmazO novekedes* 4 528 1 706 1 243 7 477

Kivezetésbdl származOcsökkenés (616) (507) (7886) (9009)

Hitelkockázat-väftozásbdt származó váftozás (nettd) - - - -

- Nem változott a besorolás 2 123 1 342 (2 658) 807

- Szakasz 1-bdI átsorolás (792) 6 040 1 095 6 343

- Szakasz 2-bdl átsorolás 231 (1 434) 775 (428)

- Szakasz 3-ból átsorolás 4 32 (375) (339)

Kivezetéshez nem vezetd módositásból származó változás - - - -

Leirásokból és elengedesekbol származó csokkenés - - (3 607) (3 607)

Egyenleg a beszámolási idöszak végén 9 801 12 836 25 076 47 713

*A Bankban nincsen POCI követelés, ezen a soron a 2020 során folyósItott hitelek értékvesztés

mozgása kerül bemutatásra.

A fenti táblában a szakaszok közötti átsorolásokhoz kapcsolOdO sorok nem csak az átsorolás hatását

mutatjãk, hanem az átsorolás következtésben az értékvesztés változás mértékét is.

A 6.937 mFt kivezetésból származó csökkenés az értékesItett hitelek értékvesztéséhez kapcsolódó

csökkenés, illetve a 250 mEt deviza átértékelésböl származó növekedés nem részei a 5.9-ben

kimutatott hitelezési veszteségnek.

Az elengedett es leIrt hitelek bruttO értékének a kivezetése, illetve a kOveteléseken felül képzett egyéb

értékvesztés osszege az eredménykimutatás ,,Ertékvesztés és céltartalék vagy értékvesztés — és

céltartalék visszaIrása” soron 3.416 millió forinttal kerü(t könyvelésre. Ezeket a tételeket nem

tartalmazza a fenti táblázat.

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

A Bank hasonlóan az ugyfélkovetelésekhez a merleg alatti hitelkockázatokra és egyéb fuggä
kotelezettségekre céltartalékot képez az IFRS 9 és lAS 37 szabályai szerint:

2020. 12.31

Függ kotelezettsegek

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák

Egyéb fuggä kotelezettségek (beleértve a peres ugyeket)

Fuggä kötelezettségek összesen

Függö kotelezettsegek

Le nem hivott hitelkeretek és Garanciák

Egyéb fuggo kotelezettsegek (beleértve a peres ugyeket)

Fuggö kötelezettsegek összesen

adatok mEt-ban

A fenti táblázatban ,,bruttO”-ként megjelolt összeg a maximális IehIvhatO hitelkeretet, illetve a
pénzügyi garancia szerzädéseibäl adódóan a Bank által maximálisan fizetendö összeget reprezentálja.
Az egyéb fuggã kotelezettségek esetén a ,,bruttó” Osszeg a Bank által becsUlt maximálisan fizetendö
összeget tartalmazza.

Cé/tartalék részletesen
Brutto

Stage 1 Stage 2 Stage 3 lAS 37

432 712

1489

1304 935 345 -

-

- 1211

Céltartalék

Osszesen

2584

1211

2019.12.31

434201 1304 935 345 1211 3795

adatok mFt-ban

, Céltartalék rész/etesen Céltartalék
Brutto

Stage 1 Stage 2 Stage 3 lAS 37 Osszesen

359792 460 337 259 1056

1857 - - - 1135 1135

361649 460 337 259 1135 2191
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A lenti táblázat a céltartalékok mozgását mutatja 2020. évben:

2020.12.31

Céltartalékok mozgástábla
adatok mFt-ban

Megnevezé s

Hitelkeret és

Garanciák Perek

Egyéb

céltartalék Osszesen

Nyitó egyenleg

Növekedés

Felhasználás

Fe Is za bad Itá s

Záró egyenleg

2019.12.31

Megnevezés

Nyitó egyenleg

Növekedés

Fel használás

Fe Is za bad Itá s

Záró egyenleg

1056 482 653 2191

2087 8 133 2228

- (12) -
(12)

(559) - (53) (612)

2584 478 733 3795

adatok mFt-ban

Hitelkeret és Egyéb

Garanciák Perek céltartalék Osszesen

953 499 790 2 242

766 200 113 1079

(663) (217) (250) (1130)

1056 482 653 2191
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3.1.4 Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és biztosIték tIpusal

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

2020.12.31 adatok mFt-ban

Bruttó hitel BiztosIték Osszesen
Megnevezés állomány Engedményezes Garancia és Jelzálog Eszköz Ovadék

kezesség
Lakossági fedezetlen hitelek 107 153
Lakossági fedezett hitelek 345 965 1 737 898 316 037 77 999 396 671
VálIaPati hitelek és LIzingek 566 272 5 142 115 301 183 876 - 18547 322 866
Egyéb követelés 4000

ABE-n értékelt követelés 1 023 390 6 879 116 199 499 913 77 999 18 547 719 537
Valósan értékelt hitelek 41 521 31 256 10 559 41 815

Osszesen 1064911 6879 147455 510472 77999 18547 761352

2019.12.31 adatok mFt-ban

Bruttó hitel BiztosIték dsszesen
Megnevezes állomány Engedményezés Garancia és ielzálog Eszköz Ovadék

kezesség
Lakossági fedezetlen hitelek 99 200

-

Lakosságifedezetthitelek 312864 1930 1049 287826 67663 - 358468
Vállalati hitelek és LIzingek 523 011 5 552 68 336 157 892 - 20 075 251 855
Egyébkövetelés 5015 - - - - - -

ABE-n értékelt követelés 940 090 7 482 69 385 445 718 67 663 20 075 610 323
Valósanértékelthitelek 24340 - 17744 6722 - - 24466

Osszesen 964430 7482 87 129 452440 67663 20075 634789

3.1.5 Vállalati ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök ágazati megoszlása

A Bank hitelportfóliója ágazatonként megfelelóen koncentrált a beszámolási idOszakok végén:

Idôszak Mezägazdaság FeidolgozOipar EpItöipar Kereskedelem Szállitás Egyéb

2020.12.31 8% 32% 9% 26% 3% 22%
2019.12.31 7% 27% 9% 33% 4% 20%
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3.1.6 Pénzeszközök, értékpapIrok es hitelintézeti követelések értékvesztése

adatok mFt-ban

Pénzeszközök értékvesztése

Stage 1 Stage 1
Osszesen

FVTOCI ABE

Nyitó egyenleg

Keletkeztetésböl és vásárlásból származá novekedés

Lejáratból és értékesItésböl származó csökkenés

Stage 1-es pénzeszkozokre képzett értékvesztés változása

Devizaárfolyam változás hatása

Záró egyenleg

ErtékpapIrok értékvesztése

NyitO egyenleg

Keletkeztetésbäl és vásárlásból származó novekedés

Lejáratból és értékesItésbãl származó csökkenés

Stage 1-es értékpapirokra képzett értékvesztés változása

Devizaárfolyam változás hatása

Záró egyenleg

Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelintézetekkel

szemben fennálló követelések

Nyitá egyenleg

Keletkeztetésbäl és vásárlásból származó növekedés

LejáratbOl és értêkesitésbôl származó csökkenés

Stage 1-es követelésekre képzett értékvesztés változása

Devizaárfolyam változás hatása

Záró egyenleg

(4) - (4)

(12) - (12)

4 - 4

(12) - (12)

(56) (50) (6)

(104) (8) (96)

48 45 3

(112) (13) (99)

(4) - (4)

(4) - (4)

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

RövidItések magyarázata:

ABE: amortizált bekerülési értéken értékelt

FVTOCI: egyéb átfogó jövedelemmel szemben valOs értéken értékelt.

3.2 Likviditási kockázat

A Iikviditási kockázat kezelése a Bankban központosItva, egységes szabályok akaImazása meilett

történik. A Iikviditási kockázatkezelés célja, hogy hozzáférést biztosItson elegendô mennyiségU

forráshoz, mellyel a Bank indokolt koltségek árán, mérsékelten es siilyosan válságos környezetben is ki

tudja elégIteni Uzieti igényeit és pénzugyi kotelezettségeit. A kockázatkezelési keretrendszer részben

hatósági eldIrások, részben a menedzsment áftai definiáft irányelvek alapján került kialakItásra.
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A Bank a Iikviditási kockázati étvágyát a kiemelt Iikviditási mutatószámokon, illetve az azokhoz rendelt
limiteken keresztül definiálja:

• Rövid távü Iikviditási stressz tesztek esetén minimálisan 30 naptári napos tülélési idószak
teijesItése;

• Az Európai Unió által elvárt likviditásfedezeti követelmény (LCR) minimum szintjének
(100%) teljesItése;

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

A Bank bizonyos eszközök esetében küszöbértékeket is alkalmaz, melyek esetleges átlépése egy korai
figyelmeztetó jeizést ad. Likviditási Iimitrendszere mellett a Bank kUlönbözó monitoring eszközöket is
mQködtet. Az eszközök támogatják a Iikviditási kockázatok nyomon követését, felhIvják a figyelmet a
kedvezätlen trendekre, valamint Iehetövé teszik a Bank Iikviditási kockázati profiljának jobb
m egism e rését.

A Iikviditási pufferek olyan rendelkezésre áIló ikviditást jelentenek a Bank számára, amellyel a
válsághelyzetben fellépô potlólagos ikviditási igényét rövidtávon képes fedezni. A Bank rendszeres,
iletve eseti jelleggel stressz teszteket végez annak femérésére, hogy különféle stressz forgatókonyvek
feltételezései mellett hogyan alakulna a Bank likviditási helyzete.

A Bank törekszik arra, hogy finanszIrozási struktürája minél önáIóbb egyen, s jelentös arányban
alapozzon ugyfélbetétek gyQjtésére. Az egyes intézményi refinanszIrozási források szintén jelentös
elemét képezik a Bank finanszIrozási forrásainak.

Az alábbi táblázat a pénzügyi követelések és kotelezettségek, valamint a származékos ugyletekjovóbeli
Iejáratát mutatja be a szerzódéses lejárat, illetve ahol ez nem releváns, gynevezett betétlejárati
modell alapján 2019. és 2020. december 31-re vonatkozOlag:

adatok mFt-ban

Lejrat nélkkli/
1 hLejárati rnegbontás -2020. deceober 31. e3art/1tra

onaPOfl
1-3 hdnap 3hónap - lea 1- 5ev Seven t46 Ossiesen

szóld

12 2798 10659 73079 404982 124547 616077
28000 779065 13997 62128 503830 4225 1391245

-
- 623 1930 8682 4225 15460

28012 781863 24656 135207 • 908812 128772 2007322

- 38789 17665 18242 21089 9790 105575
- 38537 21419 18491 21723 9727 109897
. 252 (3754) (249) (634) 63 (4322)

42820 249001

- 1905

5992 164089

70043 32040

118855 447035

Pdnz es pénzeszkOz-egyenértEkesek

Ertékpapfrok

Hitelintézetekkel szemben fennállO kovetelesek
Ugyfeleknek nydjtott kolcsonok es kdveteldsek

Osszesen

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek

Ugyfelekkel szembeni kdtelezettségek

- ebbdlp4nzugy, lizing kdtelezettség

Osszesen

Szdrmazékos pénzdgyi eszközbk

Szdrmazékos pdnzugyi forrdsok

Osszesen

Le nem hivott hitelkeret, vdIIaIt garancia es kezessdg

823

50983

51806

204504

248 327

452 831

351 071

483 798

834869

90868

351 683

442 551

291 821

649 171

170081

1236874

2347547

73858 24477 42111 164512 98104 29650 432712
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adatok mFt-ban

Hitelintézetekkel szembeni katelezettsêgek

Ugyfelekkel szernbeni kätelezettségek

- ebbS! pénzügyi hung kdtelezettsèg

Osszesen

SzármazSkos pEnzügyi eszkozdk

SzármazSkos pénzU9yi források

Osszesen

Le nem hivott hitelkeret, váIIaIt garancia es kezesség

416 1997 6352 37340 104043 59968 210116

21322 513695 21271 60256 501113 5084 1122741

-
- 215 1 731 8328 5084 15358

21738 515692 27623 97596 605156 65052 1332857

- 45013 8861 17486 17922 6193 95475

- 45 401 8 790 19 693 21 967 6 143 101 994

- (388) 71 (2207) (4045) 50 (6519)

68 655 14 129 43686 156913 70988 5421 359792

3.3 Banki könyvi kamatkockázat

A kamatlábkockázat az a kockázat, amely szerint a pénzügyi instrumentumok értéke változik a piaci

kamatláb mozgásának hatásãra. A Bank az eszközöknek a hasonlO kamat- és törlesztési jellemzökkel

rendelkezö forrásokkal történä osszehangolására törekszik, mivel a cél a Bank teijes pénzügyi helyzet

kimutatására vonatkozóan a kamatkockázat alacsony szinten való tartása. A Bank a kamatozó

eszközeinek és forrásainak összetételét ügy alakItja, hogy a rövid Iejárati eszközök összhangban

Iegyenek a rövici Iejárat kötelezettségekkel, illetve a hosszii Iejáratü eszközök és a kapcsolódó hosszü

Iejáratü kötelezettségek kamatváltozása párhuzamosan történjen.

A konzervatIvan meghatározott kockázati limitek betartása mellett az Eszkäz-Forrás Menedzsment

taktikai nyitott pozIciót vehet fel, amennyiben tartOsnak minôsItett kamattrend alapján a Bank

jovedelmezôsegi céljait alátámaszthatóan egy nem semleges pozIció tartása támogatja jobban.

A Bank a banki könyvi kamatkockázat toleranciaszintjét sztenderd hozamgorbe stressz szcenáriOk

alapján kalkulált relatIv kamatjövedelem- és täkeváltozás hatásának elfogadhatO mértékeként

definiálja.

A lenti táblázat foglaija össze a Bank kamat átárazOdásból eredö nyitott pozIciOját az eszkOzök és

kotelezettségek Iejárati struktürâjában:

LejSratnélkOli/

Lejdrati megbontés - 2019. december 31. Lejärt/Látra
1 hoflaPon

1-3 hOnap 3 hSnap - 1ev 1-5ev 5 even tüIi Osazesen

szOIS

Penz Ss pénzeszkSz-egyenértekesek 28673 163 386 -

ErtSkpapirok - 524 6 125 73 722

Hitelintézetekke( szemben fennállS kovetelSsek 8 614 300 -

Ugyfeleknek nyüjtott kolcsonok en kSvetelSsek 69968 38863 57037 260 993

Osszesen 107255 203073 63162 334715

246 999

408 393

655 392

18990

260461

279451

192 059

346360

8914

1 095 715

1643048

0-lhô 1-3h6 3-6hó 6h6-lév 1-2ev 2-3ev 3-4ev 4-5ev 5évfelett

2020.12.31 adatok mEt-ban

AtdrazSddsE gap tdbla

Banki kdnyv

Pénz- en pénzenzkSz egynnértékesek 291 321 500 - - - - . - -

ErtékpapIrok 28478 700 97 399 99304 - 48 151 68275 189595 88257

F-litelintézetekkel szemben fenndllS kSvetelések 170081 - - - -
- -

tJgyfeleknek rmyCjtott kSlcsbnSk es kSvetelesek 282 725 158883 56 496 66 628 91 031 74 167 59843 82 859 144 866

772 605 159 783 153 895 165 932 91 031 122 318 128 118 272 454 233 123

Hite!intézetekkel szembeni kSte!ezettségek (10 946) (19 443) (36 068) (37 439) (63 630) (55 951) (30 199) (244 238) (86848)

(igyfelekkel szembeni kotelezettségek (758 180) (90 296) (52388) (44 417) (64 020) (82 591) (73 448) (224089) -

(769 126) (109 739) (88 448) (81 856) (127 650) (138552) (103647) (468227) (86 848)

Mérlegen kivl!i kovetelések 65 082 132434 245601 7 411 41 216 62 891 15483 63 398 31 066

Mémlegen kivuli kotelezettsegek (52 910) (58681) (180 628) (33 450) (45 456) (73 983) (87 038) (20472) (113 056)

12172 73753 64973 (26039) (4240) (11092) (71555) 42926 (81990)

15651 123797 130420 58037 (40859) (27326) (47084) (152847) 64285Diszkrét gap
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2019.12.31 aclatok mFt-ban

Atarazódásigaptãbla
0-lhó 1-31,6 3-61,6 61,6-1ev 1-2ev 2-3ev 3-4ev 4-5ev SévfelettBariki könyv

Pénz- es pénzeszkOz egyenértékesek 192 059 - - - - - - -

Ertékpapirok
- 5974 2629 64394 84591 18996 51893 85931 19526

Hitelintézetekkel szemben fennállO követelések 8914 - - - - - - -

Ugf&eknek ny6(tott kbksonSk es kovetelések 310 604 167 059 61936 47328 74338 63776 50357 44901 9)662
511 577 173 033 64565 111 722 158 929 82 772 102 250 130 832 117 188

Hitehr,tézetekkel szernbeni kotelezettségek (43 046) (5431) (55 334) (11845) (39 183) (16 227) (11 115) (6 782) (12 414)
(Jgyfelekkel szemben kotelezettségek (497 202) (81 785) (37 897) (38 313) (64 467) (83 766) (79916) (237 565) -

(540248) (87 216) (93 231) (50 158) (103 650) (99993) (91 031) (244347) (12 414)
MerlegenkivulikSvetelesek 99140 83959 227874 7444 7610 10387 62856 15519 12595
Mérlegen kivüli kotelezettségek (56 346) (56 708) (75 744) (15 822) (36 049) (39673) (87458) (82488) (77 692)

42 794 27 251 152 130 (8 378) (28 439) (29 286) (24 602) (66 969) (65 097)

Diszkrét gap 14123 113 068 123 464 53 186 26 840 (46 507) (13 383) (180 484) 39677

A kamatkockázatot a Bank szcenárióelemzéssel men, stressz teszteket is alkalmazva. Ezek részét
képezik a Bank 2. Pillér alatti tökekövetelmény számItási modelleknek is. Az alábbi táblázat foglaija
össze a pénzügyi instrumentumok eredményre és täkére gyakorolt lehetséges hatását egy 200
bázispontnak megfeleló hozamgorbe eltolódást feltételezve.

adatok mFt-ban

Töke érzékenysége Eredmény érzékenységeErzekenyseg (EBA floor)
+200 bp -200 bp ÷200 bp -200 bp

2020.12.31

H U F (2645) 1 361 3826 (3402)
EUR 2017 (478) 239 (239)

Egyébdeviza 402 (328) 121 (196)

Töke érzékenysége Eredmény erzékenységeErzekenyseg (0%-os floor)
÷200 bp -200 bp ÷200 bp -200 bp

HUF (113) (333) 3 725 (1 746)
EUR 435 28 175 17

Egyébdeviza 31 (119) 83 (71)

A fäbb referencia kamatlábak alapvetô globális reformja van folyamatban, amely az IBOR-nak
alternatIv, közel kockázatmentes hozamokka való ecser&ésére vagy reformjára irányul. A Bank
pénzUgyi instrumentumain nincsenek jelentös bankközi referencia-kamatlábaknak (interbank offer
rates, IBOR) való kitettségek, amelyek Iecserélödnének vagy megreformálásra kerülnének ezen piaci
szintQ kezdeményezés hatására. A Bank várakozâsa szerint az IBOR reform nem fog az üzletmenetében
jelentós operatIv, kockázatkezelési és számviteli hatást okozni.
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3.4 Devizaárfolyam-kockázat

A Bank célja a nem szándékolt napvégi nyitott devizapozIciOk minimalizálása, illetve napkozben

folyamatosan keletkezô pozIciók hatékony, a jovedelmezóségi szempontokat is figyelembe vevô

menedzselése.

A Bank a devizakockázat toleranciaszintjét a nyitott devizapozIciókra vonatkozO limiteken keresztUl

definiálja. A Bank napon belüli pozIciós- és stop-loss limiteket, valamint overnight poziciós limitet

m(ködtet annak érdekében, hogy a kereskedési celü deviza nyitott pozIcióvállalások ne haladjanak

meg egy ésszer(ien meghatározott mértéket.

A napi banküzem során, jellemzäen az ugyfe(ekkel folytatott tranzakciók által generált devizapoziciOkat

es a kereskedési szándékkal nyitott devizapozIciókat a Treasury gy menedzseli, hogy közben nem lépi

tül a nyitott pozIciOkra meghatározott kockázati korlátokat.

2020. december 31-en a Bank devizânkénti nyitott pozIciOja a kovetkezöképpen alakult:

2020.12.31 adatok mFt-ban

Deviza Mérleg szerinti Azonnali Nettó határidös Devizanemenkénti

nettó nyitott pozIció pozIció nettó nyitott

pozIciók pozIciók

USD 360 36 (445) (49)

CHF (401) (2) 405 2

CAD 3 -
-

3

GBP 163 20 (183) -

DKK 1 1 -
2

SEK (1) -
-

(1)

NOK 10 -
- 10

AUD (1) -
-

(1)

JPY 26 - (29) (3)

RON 464 - (433) 31

EUR (28857) 1755 27688 586

CZK (2) -
- (2)

PLN 37 3 (37) 3

A Banknak minimális nyitott devizapozIciójából adódOan egy jelentös devizaárfolyam változás esetén

is csekély mértékQ közvetlen eredményváltozása származna.
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2019. december 31-en a Bank devizánkénti nyitott pozIciója hasonlóképpen minimális kockázatot
hordozott:

2019.12.31 adatok mFt-ban

Deviza Mérleg sze rinti Azonnal I Nettó határidös Devizane me riké nti
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
- -

JPY (2) -
- (2)

RON 52
- (35) 17

EUR (3351) 716 2714 79
CZK 1 5

- 6
PLN (17) 14

- (3)

3.5 Kereskedési känyvi piaci kockázat

A Piaci kockázat annak a kockázatát jelenti, hogy egy pénzügyi instrumentum valOs értéke a piaci
árakban bekövetkezô változások hatására ingadozni fog. A piaci kockázatok közül a Bank deviza- és
kamatláb kockázatot vállal a kereskedési könyvi portfóliOban, azonban a kockázatvállalás
engedélyezett mértékét szQk limitek korlátozzák.

A Bank piaci kockázatok mérésére a kockáztatott érték (Value-at-Risk, röviden VaR) mOdszert
alkalmazza, ami a maximálisan vàrható veszteség becslésére szolgál egy feltételezett tartási periódus
és konfidenciaszint mellett. A Bank a piaci kockázatok napi szint(i mérésénél a 10 napos, 99%-os VaR-t
alkalmazza, ami azt mondja meg, hogy a 10 napos idc5távon elszenvedhetö potenciális veszteség 99%-
os valószInQséggel nem fogja meghaladni a VaR értéket. AVaR aIapi piaci kockázati mérési mOdszertan
elönye, hogy figyelembe veszi a piacon megfigyelt volatilitást, illetve a kockázati tIpusok közötti
diverzifikációs es korreláciOs hatásokat is. A Bank napi rendszerességgel számszer(sIti a VaR értéket a
variancia-kovariancia alap megközelItés alapján, továbbá stresszelt VaR alapü számItást is végez,
amely során egy korábbi historikus stressz periódus piaci áralakulásai alapján kerül meghatározásra a
kovariancia- és korrelációs matrix a VaR méréshez.
A Bank kockázati tIpusonként (devizaárfolyam- és kamatláb kockázat), illetve a teljes kereskedési
könyvi portfOlióra is számszerQsIti a VaR értéket. A teljes kereskedési könyvi portfOlio VaR-ja elmarad
a kockázati tIpusonkénti VaR értékek osszegétöl a diverzifikációs hatások miatt.
A VaR modellek megbIzhatóságát a Bank havi szinten elenOrzi, amely során összevetésre kerülnek a
napi VaR mérések eredményei a piaci kockázatnak kitett portfólió tenylegesen megvalOsult
értékváltozásával. A visszamérés eredménye alapján a Bank szukség esetén felUlvizsgálja a mérési
mOdszertant.
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A Bank a VaR alapü piaci kockázati mérések mellett, egyéb mérésekkel is monitorálja a kereskedési

könyvi piaci kockázatokat. A Bank napi rendszerességgel erzekenységvizsgálatot végez kockázati

tIpusonként a kereskedési könyvi portfóliOra, továbbá rendszeres stressz teszteknek is aláveti a

kereskedési könyvi portfáliót, annak felmérésére, hogy hogyan reagálna a kereskedési könyvi portfólió

a piaci sokkokra.

A Treasury számàra 2018. március hónaptOl engedélyezett a szándékolt overnight FX pozIció vállalása,

mIg kereskedési céllal tartott értékpapIr pozIciót 2018. december hónaptól vállalhat a Treasury.

A kereskedési portfólióra vonatkozó VaR a kovetkezóképp összegezhetö (millió Ft-ban):

adatok mFt-ban

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

Kockázati tIpus 2020. 2019.

Devizaárfolyam 4,28 2,56

Kamatláb 27,33 0,71

Teljes kereskedési könyvi VaR 26,70 2,13

Diverzifikáció 4,92 1,14

3.6 Tökemenedzsment és tökekövetelmény

A Bank tókekövetelményi számItásai a Bázel lll/CRR (575/2013/Eu rendelet) szerint készülnek. Az EU

jogi keretrendszerében megfogalmazott Bázel Ill globális irányelvek célja a pénzügyi rendszerek

biztonságának megteremtése, a szereplök esélyegyenk5ségének biztosItása mellett megfelelô

täketartalék és likviditâsi szint fenntartása, tevékenységukhoz mért megfelelö kockázatkezelési

képességuk kialakItása valamint a mQködés során felmerülä esetleges veszteségek fedezettsége.

Magyarországon a CRR (Capital Requirements Regulation) közvetlenül hatályosak.

Bázel Ill három pillérre épul: minimális tökekövetelmény, felugyeleti felUlvizsgálati folyamat és piaci

fegyelmezö erö. A Bázel Ill három, eltérd kifinomultságti megkozelItést kInál az 1. pillér hitelkockázati

täkekövetelmény számItásához. A Budapest Bank a standard módszer szerint kalkulálja a

tökekövetelmény Osszegét, amely a külsö hitelminósItések használatát Irja elä a bankoknak a

minósItett partnerekre alkalmazott kockázati silyozások meghatározásához, a többi partnert tag

kategóriákba soroija, és standardizált kockázati sülyokat alkalmaz ezekre a kategóriákra. A Bázel Ill

tökekövetelményt Ir elö a m(Iködési kockázatra vonatkozOan.

A Bank mGködési kockázati tolerancia határt határoz meg a belsô veszteségadatok értékelésére. Ez

határozza meg a mQködési kockázati eseményekböl származó pénzügyi veszteség azon a szintjét, ami

eves szinten meg elfogadhatO a Bank számára. A folyamatokhoz kötôdö kockázatok és kontrollok

feltárására, elemzésére es javItására a Bank a kockázatkezelési folyamataiba, valamint a

munkafolyamatokba épItett integrált rendszert m(iködtet. A täkekbvetelmény számItás során a Bank

jelenleg az AMA módszert alkalmazza a m(ködési kockázattal kapcsolatos tókekövetelmény

meghatározásá hoz.

A Bázel III 2. pillére (felugyeleti felulvizsgálati és értékelési folyamat) a Felugyeleti szabályozOszervek

bevonásával ügynevezett fejlett módszertannal men fel az 1. pillér alatt nem — vagy részben fedezett
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kockázatok pOtlOlagos tökekövetelményét. A Bank vezetô szabályozO szerve, a Magyar Nemzeti Bank
a csoport egészére vonatkozOan állapItja meg és ellenôrzi a tökekovetelményeket.

A Bázel III 3. pillére a piac fegyelmezä erejére vonatkozik, és célja a társaságok átlathatoságának
növelése azáltal, hogy a Bázel III szerinti kockázataik, töke- és kockázatkezelésUk konkrét, eläre
meghatározott részleteinek közzétételére kötelezi a társaságokat.

A tökemegfelelési szabályok szerint a tökemegfelelési mutató az alábbiak szerint alakult:

adatok mEt-ban

Basel III szerinti täkemegfeleles 2020. 2019.

Részvé nytäke
Jegyzetttáke 19396 19396
Tartalékok 143 845 139 504
Halmozott egyéb átfogo jövedelem 2 101 2332

lmmateriálisjavak (19304) (15459)
AVA prudens értékelés (285) (153)
Levonható halasztott adókövetelések
Tier 1 tdke

Tier 2 iárulékos tökeelemek

Szavatoló töke

Kockázattal sülyozott eszközök (RWA)
Operáciás Kockázat (OR)
Piaci kockázat (MR)

Hitelértékelési korrekció
Kockázattal sülyozott eszközök összesen

TOkemegfelelési mutatO

145 753

145753

789018

96452

566
6699

__________

892 735

16,33%

A Bank a szabályozOi célból megállapItott Tier 1 täkéjében az IFRS 9 értékvesztés hatásait azonnal
megjelenItette, nem választotta azt az opciOt, hogy az IFRS 9 értékvesztés hatást több év alatt elosztva
jelenfti meg a Tier 1 tókében.

145 620

145 620

873 678
95 788

205
4668

974 339

14, 95%
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4 A PENZUGYI HELYZET KIMUTATASHOZ FUZO1T KIEGESZ1TO MEGJEGYZESEK

4.1 Pénz es pénzeszköz-egyenértékesek

1 napos bankközi betétek

1 napos betétek MNB

Bankközi pénzszál(Itás

Ban kszámlák

Bekerü(éskor3 hOnapnál rövidebb hátralévö ejáratü értékpapIrok

Elszámolásokjegybankkal (MNBegyszla)

Kapcsolt vállalkozástól fe(vett hite)

Készpénz

Nostro

Ertékvesztés (stage 1)

Osszesen

2020.12.31

adatok mFt-ban

2019.12.31

4.2 Származékos pénzügyi i nstrumentumok

A Bank csak tözsdén kIvüli származtatott ugyletet kät, melyeket kötelezOen eredménnyel szemben

értékel. A kamat swap tartalmazza az IRS es MIRS termékeket.

2020.12.31-en nyitott származékos ugyletei a kovetkezäképpen alakultak:

2020.12.31
adatok mFt-ban

A Bank 2018-ban a Magyar Nemzeti Bankkal (MNB) HUF-ban denominált kamatswap ugyleteket (MIRS)

kötött, amelyek keretében félévente 6-havi BUBOR-nak megfelek5 kamatot kap, és évente fix kamatot

fizet a Bank az MNB-töl, illetve az MNB részére. A MIRS ugyletek megkotésekor a Bank nem fizetett

dIjat az MNB-nek. A MIRS ugyletekben fizetendö fix kamat kedvezôbb volt az ugyletek kötésekor, mint

a piacon elérhetö hasonlO paraméterQ kamatswap ugyletekben fizetendä fix kamat. Emiatt ezen

ugyletek kezdeti valós értéke nagyobb volt, mint azok tranzakciós ára (0 forint). A keletkezä

nyereségjellegci kUlönbözetet (2 513 millió HUF) a Bank a MIRS ugyletek kezdeti megjelenItéskor

azonnal eredménybe számolta el az IRS ügyletek áraiból felépItett hozamgorbéken alapuló valós érték

3103 -

245909 163390

- 92

4667 -

9833 3329

20 377 19 122

7944 6130

(12) (4)

291821 192059

Származtatott Névérték Névérték

ugylet tipusa eszköz oldal forrás oldal
Eszköz FMV Forrás FMV

Kamat swap

CIRS

Deviza forward

Deviza swap

Osszesen

591 505

6 288

26231

40558

Származékos
Nettó

penzugyi
pozicid

eszkdzök

(591 505)

(7423)

(26 361)

(40 385)

596 008

6380

26256

40542

(599 335)

(7436)

(26 370)

(40 377)

(3327)

(1056)

(114)

165

Származékos

penzUgyi

kotelezettsegek

(7743)

(1056)

(233)

(4)

Névértékkel

sOlyozott

hátralévö

futamidö (ev)

4,1

5,9

0,3

0,3

4416

119

169

664582 (665674) 669186 (673518) (4332) 4704 (9036)
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alapján, a ,,kereskedési célü pénzügyi instrumentumok - nyeresége vagy vesztesége”
eredménykimutatás sorra.

2019.12.31-en nyitott származékos Ugyletei a kovetkezôképpen alakultak:

2019.12.31 adatok mFt-ban

4.3 ErtékpapIrok

Ertékelési
MinésItés

hierarchia

adatok mFt-ban

2020. 12.31

Kereskedési céllal tartott értékpapIrok

AllamkotvEny

Kincstá rjegy

Kötelezäen az eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapirok
Ala p0k

Täzsdei részvények

Egyeb átfogó jovedelemmel szemben valós értéken értékelt ertékpapirok
Allamkotvény

Jelzáloglevel

Kincstárjegy

Vállalati kötvény

KárpOtlási jegy

Amortizált bekerOlési értéken értékelt értékpapirok
Allamkötvény

Jelzáloglevél

Kincstárjegy

Vállalati kötvény

Hitelintézeti kötvény
8a2/Ba3/B1 Level2

Baa3 Level2

Az ,,Alapok” kizárólag nyIItvég( befektetési alapokban vásárolt papIrokat reprezentál. Az év végén
állományban Iévá befektetési jegyeket pénzpiaci alapokban vásárolta a Bank, a fordulOnap etötti
kereskedési napon, Iikviditâsmanagement célokbOl.

Az FVTPL értékpapIrok kamat bevétele az Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzUgyi
instrumentumok nyeresége vagy vesztesége soron van kimutatva.

NévértékkelSzármazékos SzármazékosSzármaztatott Névérték Névérték NettO slyozottEszköz FMV Forrás FMV pénziigyi pénzugyiugylet tipusa eszkö oldal forrás oldal pozició hátralévi5eszkozök kotelezettsegek
futamidä (év)

Kamat swap 454 034 (454034) 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
Deviza forward 19 501 (19 590) 19 525 (19 600) (75) 26 (101) 0,3
Deviza swap 45 227 (45 158) 45 212 (45 156) 56 117 (61) 0,2

Osszesen 527 384 (527 980) 530 072 (536 692) (6 620) 3 137 (9 757)

Baa3 Levell 1 324

Baa3 LeveIl 62 784

Baa2 LeveI2 37 558
Baa3 Levell 125 863

Baa3 Levell 347855

0

9 897

34 878

620 159
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2019-ben összesen 2 milliO forint kamatot fizetett a Bank a repo ugyletet után, 2020-ban egyáltalán

nem kötött a Bank repo ügyletet.

adatok mEt-ban

Ertékelési
Minosites 2019.12.31

hierarchia

Kereskedési céllal tartott értekpapIrok

Allamkotvény

Kincstá rjegy

Kötelezäen az eredménnyel szemben valOs értéken értékelt értékpapIrok

Ala p0k

Tözsdei részvények

Egyeb atfogó jovedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapIrok

Allamkdtvény Baa3 LeveIl 90423

Jelzáloglevdl Baa2 LeveI2 36 534

Kincstá rjegy

Vállalatikotvény Ba3/Ba2 Level2 3762

Kárpótlási jegy Baa3 Level2

Amortizált bekerulési értékeri értékeit értékpapirok

AllamkOtvény Baa3 LeveIl 170 103

Jelzáloglevél

Kincstárjegy

Hitelintézeti kdtvény Baa3 Level2 33 112

333 934

A Bank pénz és pénzeszkoz-egyenértékesnek tekinti a vásárlásukkor 3 hOnapnál rövidebb futamidejU

értékpapIrokat, ezért ezeket a pénz és pénzeszkoz-egyenértékesek mérlegsoron mutatja ki.

2020.12.31-en nem volt ilyen állományunk.

4.4 Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

adatok mFt-ban

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések részletezése 2020.12.31 2019.12.31

Bankközi kihelyezések 3925 300

Marginfedezet 5979 8600

Kéthetes MNB betét 160000

MNB elkülönItett betét 6 6

Egyéb

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

171 8

170081 8914
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4.5 Ügvfeleknek nyültott kölcsönök és követelések

2020. 12.31 adatok mFt-ban

Megnevezés

Lakossági fedezetlen hitelek
Lakossági fedezett hitelek
Vállatati hitelek és Lczingek
Egyéb követelés
Amortjzált bekerülési értéken értékelt követelések
Eredménnyel szemben kötelezOen valósan értékelt hitelek

__________________________________________

Ugyfelekkel szembeni követelés összesen

2019. 12.31

Megnevezés

Lakossági fedezetlen hitelek
Lakossági fedezett hitelek
Vállalati hitelek és LIzingek
Egyéb követelés
Amortjzált bekerülési értéken értékelt követelések
Eredménnyel szemben kötelezâen valósan értdkelt hitelek

________________________________________________

Ugyfelekkel szembeni követelés összesen

A Bank az ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések között mutatja ki a Növekedési Hitelprogram
(NHP) keretében a kis- es középvállalkozásoknak (KKV-k) nytljtott, HUF-ban és EUR-ban denominált
kölcsönökböl eredä követeléseit. Az NHP hitelprogram keretében a KKV-knak nyüjtott kölcsönök
kamatozása fix, maximum 2,5%. Ez a kamatozás a kölcsönök nyüjtásakor a piaci kamatozásnál
kedvezöbb volt, Igy a nyüjtott kolcsonösszeg és a kölcsönök bekerüléskori valOs értéke között
kUlönbözet keletkezett. A nyijtott kölcsön összeg és a jövóbeni cash flow jelenbe piaci kamaton
visszadiszkontált értékének különbOzete, (gy kezdeti valós értékként lett elszámolva. A különbözetet a
Bank 2019-tôl számolja el azonnal az eredménybe (2.3.1.1 a). A hitelekre és értékvesztésre vonatkozó
további informáciOkat lásd a 3.1 Hitelkockázat fejezetben. Az elszámolt kezdeti valós érték kUlönbözet
effektIv kamat módszerrel kerül a hitel futamideje alatt porlasztásra.

Valós értékelésO hitelek

ValOsan értékelt hitelek csak 2018-ban az IFRS 9 szabályok szerint kerültek kimutatásra, 2018 elôtt a
Szt. szerinti kimutatások nem tartalmaztak valOs értékelésQ hitelállományt. A hitelek valós érték
hierarchiája Level 3. E hitelek kamatbevétele, valamint egyéb valOs érték változása is az ,,Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzugyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége” sorban kerül
elszámolásra (Iásd az 5.5 pontot). A hitelek valós értékeléséról további informáciOk a 2.3.1.3 ,,S”, az 5.5
és 6.7 pontban találhatók. A valOsan értékelt hitelek valOs érték változásait a Bank az eredményben
számolja el.

BruttO állomány Ertékvesztés Nettó állomány

107153 11353 95800

345965 15235 330730

566272 21125 545147

4000 - 4000

1023390 47713 975677

41521 - 41521

1064911 47713 1017198

adatok mFt-ban

Bruttó állomány Ertékvesztés Nettó állomàny

99200 8949 90251

312864 22929 289935

523011 14591 508420

5015 - 5015

940090 46469 893621

24340 - 24340

964430 46469 917961

60



BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZUGY K(MUTATAS

2020. DECEMBER 31.

— KiegészItô Megjegyzések — Pénzügyi helyzet kimutatás

Az eredménnyel szemben valás értéken értékelt hitelek a kovetkezöképpen változtak 2020 folyamán:

adatok mFt-ban

Megnevezés LeveI3

Bruttó állomány Nyitó 24 340

EbbO’I valós érték különbözet (308)

Bruttó áflomány valós érték különbözetének eves változása 365

Bruttó állomány folyósItás 17 804

Bruttó állomány kamatbevétel 1 337

Bruttó állomány törlesztés (2 325)

Bruttó állomány kivezetési eredmény -

BruttO állományba történö átsorolás -

Bruttó állományból történö átsorolás -

BruttO állomány záró 41 521

Ebbó’I valás érték kulänbäzet 57

Macro-fedezetbe vont hite/ek

A fix kamatozásü hite)ek kamatkockázatát a Bank kamatswapokkal mérsékli. 2020 végén 165,5 milliárd

Ft fix kamatozásü hitelállomány és kamatswap állomány volt fedezeti kapcsolatba vonva. A fedezeti

céllal kötött kamatswapok a származékos ugyletek valOs értéke mérlegsorokon szerepelnek (Iásd 4.2

pontot).

adatok mFt-ban

Fedezeti kamatswapok Hedge kapcsolatba vont IRS

névértéke ek valós érték különbözete

Eszköz 40265 359

Forrás 125186 (3617)

165451 (3258)

2020-ban 221 millió Ft veszteséget számolt el a Bank a fedezeti kapcsolatba vont kamat swapokon a

fedezeti kapcsolat során. A fedezetbe vont fix kamatozásü hitelek, amelyek az “Ugyfeleknek nyjtott

kölcsbnök és követelések” mérlegsoron szerepelnek, kamatkockázat változására 360 milliO forint
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veszteséget számolt el a Bank a fedezeti kapcsolat ideje alatt 2020 során. A Iezárt hedge kapcsolatokból
meg 2 489 milliO forint amortizálatlan osszeg szerepel az Egyéb eszközök mérleg soron (4.9 pont).

adatok mFt-ban

Fix kamatozásü NettO
Kamatswapok

hitelek eredmeny
PozitIv valás érték változás 5993 6231 12224
NegatIvvalósértékváltozás (6353) (6452) (12805)

(360) (221) (581)

Nettó eredményhatást Iásd az 5.5 pontban.

LIzingkovetelések részletezése

adatok mFt-ban

2020.12.31 2019.12.31
Bruttó IIzingkövetelések

lévenbeluli 37915 36372
1-5évenbelüli 82026 67881
5évnélhosszabb 4302 3528
Osszesen 124243 107781

Minimális IIzingdIj követelésekjelenértéke
lévenbelüli 31561 31258
1-5évenbelüli 73624 60630
5évnél hosszabb 4070 3256
Osszesen 109 255 95 144

Megnemszolgáltbevétel 14988 12637

Nem garantált maradványérték 15082 12 150

A Bank IIzingbe adóként kizárólag pénzUgyi IIzingekkel rendelkezik, habár a jogi formáját tekintve mind
operatIv mind pénzügyi IIzing (utóbbin belUl nyIltvégU és zártvégü pénzügyi IIzing) finanszIrozást végez.

- Zárt vég(i pénzUgyi IIzing: A futamidä alatt az eszkbz feletti tulajdonjog a LIzingbeadónál van.
A futamidô végén a LIzingbe vevö az utolsó IIzingdIj megfizetesével automatikusan megszerzi
a IIzingtárgy tulajdonjogát.

- Nylit vega pénzUgyi lIzing: A futamidö alatt az eszköz feletti tulajdonjog a LIzingbeadónál van,
azonban, a futamidä végén a LIzingbe vevd eldöntheti, hogy éI elövásárlási jogával és a
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szerzOdésben rögzItett maradványérték megfizetésével megszerzi a IIzingtárgy tulajdonjogát,

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

értékesItésre a IIzingtárgy, vagy visszaadja az eszközt a IIzingbeadOnak.

A lIzing ugyletek jellemzöen HUF-ban denomináltak. A portfoliO futamideje maximum 10 év, átlagos

mértéke 59 hOnap.

A társaság lIzingszerzOdései nem tartalmaznak valamely IIzingbe vevO oldali teljesItménymutatótól

fuggO lIzing (bérleti) dIjakat.

4.6 Befektetések leányvállalatokban, közös es társult vállalkozásokban

Jelenleg a Banknak az alább megadott három leányvállalati befektetése van, melyekkel a Bank egyUtt

alkotja a bankcsoportot. A Ieányvátlalatok részletes bemutatását lásd az 1.2 fejezetben.

adatok mEt-ban

Tárgyévi
Beszerzesi . Jegyzett Merleg

Nev . Szavazati arany Sajat toke ,. atfogo
ertek toke foosszeg

jovedelem

Budapest LIzing Zrt. 6380 100% 6404 62 98 124818

Budapest Alapkezelá Zrt. 10 100% 2855 500 2100 3092

Budapest Eszközfinanszirozó Zrt. 2006 100% 1 504 15 (207) 3 176
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4.7 Ingatlanok, gépek, berendezések és immateriális javak

2019 és 2020 során a Bank tárgyi eszközei bruttó értékének és amortizációjának két eves mozgása az
alábbiak szerint alakult:

adatok mFt-ban

Változások 2020 során
Számitás

Ingatlan
technikaiIngatlanok

használati jog
eszközök

Egyeb Osszesen

Nyitó egyenleg 2020. jan. 1-en

rtékcsökkenés
ErtékesItések, kivezetések

átsorolások

Egyenleg 2020.12.31

Nettó Nyitó egyenleg 2020. jan. 1-en

Nettó Egyenleg 2020.12.31

Változások 2019 során

Bekerulési érték

ZárO egyenleg 201812.31-en

IFRS l6hatása

Nyitó egyenleg 2019. jan. 1-en
Beszerzés, belsé elc5állItás

átsorolás

Ertékesftések, kivezetések
Egyenleg 2019.12.31

Ertékcsökkenés

Nyitô egyenleg 2019. jan. 1-en
Ertékcsbkkenés

ErtékesItések, kivezetések
átsorolàsok

Egyenleg 2019.12.31

Nettó Nyitó egyenleg 2019. jan. 1-en

Nettó Egyenleg 2019.12.31

5503 1924 5254 4501 17182
407 2078 1079 693 4257
(75) (26) (246) (174) (521)

5835 3976 6087 5020 20918

5250 13531 2148 3031 23960

5378 12758 2274 4143 24553

Számitás
Ingatlanok

Ingatlan
technikal Egyeb összesenhasznalati jog
eszkozok

10409 - 6532 7694 24635
- 13102 - - 13102

10409 13102 6532 7694 37737
562 2365 1583 1054 5564

(218) (12) (713) (1216) (2159)
10753 15455 7402 7532 41142

5115 - 5158 4763 15036
592 1936 800 787 4115

(204) (12) (704) (1049) (1969)

5 503 1 924 5 254 4 501 17 182

5294 13102 1374 2931 22701

5250 13531 2148 3031 23960

Bekerülési érték

Ertékcsökkenés

Nyitóegyenleg2o2o.jan. 1-en 10753 15455 7402 7532 41142
Beszerzés, belsé eläállitás 550 1 430 1 208 1 875 5 063
átsorolás

- - - - -

ErtékesItések, kivezetések (90) (151) (249) (244) (734)
EgyenIegZO2O.12.31 11213 16734 8361 9163 45471
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A Banknak nincsenek saját eIöálIItásii eszközei vagy ingatlanjai és e célbOl felmerUit koltségei. 2020 év

végén a Banknak 589 mFt szerzädéses kotelezettsége alit fenn ingatlanok, gépek és berendezések

beszerzésére.

Az immateriális javak között szoftver es vagyoni érték(i jogok találhatók.

2020.12.31

Vagyon
Szoftve r

értékCI jog
46366 155

(27065) (152)

adatok mFt-ban

A Bank 2019 es 2020 során kutatási és fejlesztési célra nem számolt el ráfordItást. 2020. év végén a

Banknak 2.727 mEt szerzödéses kotelezettsége alit fenn szoftverek beszerzésére. A Bank ingatlanjain,

gépeszközein és berendezésein ilietve az immateriális javain nem all fenn tulajdonjogot korlátozO

biztosIték vagy egyéb teher.

Bruttó

Hal mozott amortizáció

2019.12.31

Bruttó

Halmozott amortizáció

Osszesen

46521

(27 217)

1930419301 3

adatok mEt-ban

Vagyon
Szoftver Osszesen

erteku jog

38680 160 38840

(23225) (156) (23381)

15455 4 15459
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4.8 Adókövetelések és adókötelezettségek

A bank egyes Ieányvállalatai egyedi nyereségadOkovetelés vagy ado kotelezettség pozIcióban zárták a
pénzügyi éveiket, mely pozIciók nem kerültek nettósItásra a pénzügyi helyzet kimutatásban. A nettó
adópozIció az alábbi mozgástábla szerint alakul.

adatok mFt-ban

Halasztott ado állomány alakulása
Halasztott adO kOvetelés(+) / kotelezettseg(-) állomány
N yi to
Tárgyévi változás

__________________________________

Zá ró

Halasztott ado valósan értékelt értékpapIrból OCI-ban
N yitO

Tárgyévi változás

__________________________________

Zá ró

Osszesen halasztott ado

Halasztott adO követelés(+) / kotelezettség(-)
Tényleges nyereségadó követelés(+) / kotelezettseg(-)

__________________________________

Mérleg szerinti nettó adOkövetelés

Mérlegszernti nyereségadó követelés(+)
Mérleg szerinti nyereségadO kotelezettseg(-)

___________________________________

Me rieg szerinti nettó adókOvetelés

2020.12.31 2019.12.31

162 166
(30) (4)
132 162

(230) 14

23 (244)

(207) (230)

(75) (69)

(75) (69)
192 90
117 21

432 303
(315) (282)
117 21
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Halasztott ado átmerieti különbözetek szerinti bontása

Nyitó

Céltartalékon

Tãrgyi eszközökon, immateriális javakon

Ertékvesztésen

Elhatárolt veszteségen

Tárgyévi változás

Céltartalékon

Targyi eszkozökon, immateriális javakon

Ertékvesztésen

Elhatárolt veszteségen

Céltartalékon

Tárgyi eszközökön, immateriális javakon

Ertékvesztésen

Elhatárolt veszteségen

3 180

1 223

1 084

6
1011

107

(11)

12

465

1 342
2 544

(389)

2489
198

880

1 017

905

628

47

(20)

268
1564

1610
1 743

(392)

2 850

197

BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZUGYI KIMUTATAS

2020. DECEMBER 31.

— KiegészItö Megjegyzések — Pénzügi helyzet kimutatás
adatok mFt-ban

2020.12.31 2019.12.31

82

79

1

77

88

1

Zá rO

162 166

5 5

(35) (9)

(30) (4)

87 82

44 79

1 1

132 162

adatok mEt-ban

2020.12.31 2019.12.31

4.9 Egyéb eszközök

Ado es adOjelleg(i tételek

Bevételek aktIv idôbeli elhatárolása

Koltsegek és ráforditások aktIv döbeli elhatárolása

Euronet elszámolási számla

Kártyaelszámolási számlák

Készletek

Készletek értékvesztése

KIIrng számlák

Lakossági Iakásvásárlási hitellel kapcsolatos elszámolási számla

Pénzügyi LIzingelszámolási számlák

Egyéb eszközök

Egyéb értékvesztés

Fedezett tételek valOs értékének változása kamatlábkockázatokra

vonatkozó portfolio fedezeti ugyletek során

Befektetések egyeb vállalkozásokban

13261 11297
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A készletek között szerepelnek visszavett eszközök is, elsäsorban a lizing tevékenységhez
kapcsolódóan:

adatok mFt-ban

2020.12.31 2019.12.31

Visszavett eszközök bruttó értéke
Visszavett eszközök értékvesztése
Egyéb kész)et bruttó értéke
Egyéb készlet értékvesztése

_____________________________________

2020-ban a visszavett eszközökön elszámolt értékvesztés
2019-ben a visszavett eszközökän elszámolt értékvesztés

-

Befektetések egyéb vállalkozásokban 2020. december 31-en:

adatok mEt-ban

BeszerzésiVallalkozas Neve Szekhelye Szavazati arany
e rte k

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 1082 Budapest, Kisfaludy utca 32. 190 2,42%
Swift Avenue Adele lB 1310 La Hulpe Belgium 8 0,01%

4.10 H itelintézetekkel szembeni köte Iezettségek

adatok mFt-ban

2020.12.31 2019.12.31

RefinanszIrozási forrás - MNB-tâl 178 647
Refinanszirozási forrás - Egyéb hitelintézet 69 130
RefinanszIrozási forrás - ielzalogbankok 89033
Ban kközi forrás 502
MFB-vel szembeni kotelezettségek 15079
Hosszii lejárati hitel - MNB-töl 232 270

-

Egyéb hitelintézettel szembeni kotelezettségek

___________________________________

A Bank 2020. december 31-en biztosItékként nyüjtott megterhelt eszközeinek értéke 423.036 miIliO
fornt értékpapir és 93.538 millió forint követelés volt.

32

(11)

75

34
(20)

13

96 27

83 656

40869

51 255

10 161

15019

11 417
584 672 201 377
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ATársasága hitelintézetekkel szembeni kOtelezettségek között mutatja a ki a Növekedési Hiteiprogram

(NHP) keretében az MNB-töI kapott 0%-os kamatozásii refinanszIrozási forrást.

4.11 Ogyfelekkel szembeni köteiezettségek

2020.12.31

adatok mEt-ban

2019.12.31

Lakossági betétek

Vállalati betétek

Befektetési alapok betétel

Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák

SzáII(tók

Pénzugyi lIzing kotelezettség

OgyfeekkeI szembeni egyéb kotelezettsEg

14110 13884

2897 3735

1389421 1120911

A méreg alatt elszámolt egyes fuggä kotelezettség állományra az alábbi

elszámolásra:

céItartaékok kerultek

2020.12.31 adatok mFt-ban

Fuggô kötelezettségek Bruttó Céltartalék

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák 432 712

Egyéb fuggä kotelezettségek (beleértve a peres ugyeket) 1 489

Függö kotelezettsegek összesen

2019.12.31

Fuggö kotelezettsegek

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák

Egyéb fuggä kotelezettségek (beleértve a peres ugyeket)

Függô kotelezettségek összesen

434201 3795

adatok mEt-ban

Bruttó Céltartalék

359792 1056

1857 1135

361649 2191

370 106

930332

37 876

27 600

6 500

307353

729 556

38995

21149

6239

4.12 Céltartalékok

2 584

1 211
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A fenti táblázatokban ,,bruttá”-ként megjelolt összeg a maximális IehIvható hitelkeretet, illetve a
pénzUgyi garancia szerzódéseiból adódOan a Bank által maximálisan fizetendö összeget reprezentálja.
Az egyéb fuggó kotelezettségek esetén a ,,bruttO” összeg a Bank által becsü[t maximálisan fizetendó
összeget tartalmazza.

A Bank néhány nagy értékQ perét egyedileg minäsIti és képez rá céltartalékot. Az 50%-naP nagyobb
vaIószmn(séggeI negatIv kimenetel(I perekre a Bank a várhatO veszteség mértékében céltartalékot
képez. A perek idöbeli kimenetele tipikusan több év.

4.13 Egyéb kötelezettségek

adatok mFt-ban

Egyé b köte Iezettségek részletezése 2020.12.31 2019.12.31

KoltségekpasszIvhavi elhatárolása 4910 5345
Hitelkártyatülfizetések 2564 2824
KlIringszámlák 2409 3254
Adóésadójellegatételek 2289 2075
Kártyaelszámolási számlák 1714 1418
Egyébéselszámolási számlák 2946 4481

16832 19397

4.14 Jegyzett take

2020 folyamán nem történt a jegyzett tökében változás.

Névérték Részvények ErtékMegnevezes
(Ft) darabszama (mFt)

Nyitóállomány2o20.01.01 1000 19395945 19396
Tárgyévi változás - -

Záraallomany 2020.12.31. 1000 19395945 19396

A Bank jegyzett tökéje névre szólO 1.000 forintos névértékQ törzsrészvényböl PI, mely 100%-ban a
Magyar Bankholding Zrt. tulajdonában van (Iásd az 1.1 fejezetet).

Megnevezés Részvé nytIpus N évérték Részvé nye k Erté k

(Ft) darabszáma (mFt)
Törzsrészvény névreszóló 1000 19395945 19396
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4.15 Tartalékok

A 2020. évi halmozott egyéb átfogó jövedelem az értékpapIrokon keletkezett:

adatok mFt-ban

Egyéb átfogO jovedelemmel szemben valósan értékelt

értákpapIrok nyitO értékelési különbözete 2 332

Ev közbeni vétel és árfolyamváltozás hatása 1802

Lejárat miatti kivezetés (14)

Ertékesités miatt eredménybe átvezetett nettó osszeg (2 055)

Halasztott ado hatása 24

Halmozott egyéb átfogó jövedelem záró 2 089
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5 AZ EREDMENYKIMUTATASHOZ FUZOTT KIEGESZ1TÔ MEGJEGYZESEK

5.1 Nettó kamateredmény

adatok mFt-ban

Kamatbevétel részletezése 2020. 2019.

Pénz és pénzeszkoz-egyenértekesek
Atfogójovecielemmel szemben valós értékelt értékpapIrok
Amortizáit bekerülési értéken értékelt értékpapirok
Amortizált bekerüési értéken értéket hitelintézetekkel szemben fennállO koveteiések
Amortizált bekerülési értéken értékelt ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések

- ebbSl nem effektIv kamatmódszerrel elszámolt lizing kamat

Késedelmi kamat
- ebbSl nern effektiv kamatmódszerrel elszámolt lizing kamat

____________________________

Kamatbevétel

KamatráfordItás részletezése

Amortizált bekerülési drtéken értdkelt hitentézetekkel szembeni kotelezettsdgek
Amortizált bekerUlési értéken értékelt ugyfelekkel szembeni kotelezettségek

_______________________

Kamatráforditás

Nettó kamateredmény

_______________________

A fenti kamatbevételek és ráfordItások effektIv kamatlábmódszerrel kerültek elszámolásra, Iásd a 2.2
D pontot. Az ettöl eltérä kamatszámItás, az FVTPL pénzügyi eszközök esetében, a kamatbevétel és
ráfordftás nem a kamat bevétel-ráfordItás soron kerül megjelenItésre, hanem az Eredménnyel

szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége/vesztesége eredmény soron.

108 117
2877 925

3363 4231

1319 335

39186 34877
6175 5669

793 1095
14 17

47645 41580

2020. 2019.

(2884) (864)

(1414) (853)
(4298) (1717)

43348 39863
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5.2 Nettó jutalék és dIjeredmény

Jutalék és dIjbevétel részletezése 2020.

Alapokkal kapcsolatos jutalék es dIjbevétel

BiztosItási jutalék bevétel

Folyószámla és megtakarItási termékek jutalék és dijbevétele

Hiteltermékek jutalék és dIjbevétele

Ugyfél konverziós eredmény (trade income)

Jutalék és dIjbevétel

adatok mFt-ban

Jutalék és dIjráfordItás részletezése

Forgalmazási és egyébjutalék

Bankkártya és hitelkártyadIjak jutalékok

Szlavez és hitelhez kapcs jutalék

Jutalék és dIjráfordItás

Nettó jutalék és dIjeredmény

2020. 2019.

(534) (468)

(4803) (4730)

(1290) (1461)

(6627) (6659)

37654 36203

5.3 Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvüli penzügvi instrumeritumok kivezetési

nyeresége vagv vesztesége

Megnevezés 2020.

adatok mFt-ban

Hitelintézet FVTOCI - árfolyameredmény

Hitelintézet ABE- árfoyameredmény

960

Allamkötvény FVTOCI - kivezetéskori árfolyameredmény

Allamkötvény ABE - kivezetéskori árfolyameredmény

VáHalati kötvény FVTOCI - kivezetéskori árfolyameredmén’

Egyéb részesedés - kivezetéskori árfolyameredmény

Saját követelés értékesItés

Pénzügyi instrumentumok kivezetési eredménye

797 -

1890 2582

298 170

-
(1)

2447 1551

1 592

1 777

29 999

5 350

5 563

44281

2019.

1469

1 662

29548

5053

5 130

42862

2019.

6392 4302
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A rövidItések definIcióját és tartalmát Iásd a 2.3.1-3. pontok alatt. Az egyéb atfogo jövede(emben
elszámolt átértékelések összegét a késôbbiekben a Bank kivezetéskor (tipikusan értékesItés esetén)
minden esetben átvezeti ebben a sorban a tárgyévi eredménybe.

A követelés értékesItés bedôlt hitelek behajtási piacon való értékesItésének nettó eredményét
reprezentálja.

5.4 Kereskedési célü pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége

adatok mFt-ban

Megnevezés 2020. 2019.

Kamatswap (17) (2922)
CIRS (762) (124)
Devizaswap (1 778) 890
Deviza forward 25 302
AllampapIr 695 99
Vállalati kötvény 919

Osszesen

Megnevezés

Osszesen

(918) (1755)

A hitelekre vonatkozó fedezeti ugyletekhez további információt Iásd az 4.5 és a 2.4.3 fejezetekben.

A Bank tdzsdén kIvüIi származtatott Ugyleteket köt, melyeket kötelez6en eredménnyel szemben
értékel.

5.5 Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy
vesztesége

adatok mEt-ban

2020. 2019.

Nem kereskedési célü, kötelezöen eredménnyel szemben
1337 412valásan értékelt pénzügyi eszközök kamata

Nem kereskedési célü, kötelezöen eredménnyel szemben
366 (6)valósan értékelt pénzügyi eszközök valós értéke

Fedezeti ugyletek nettó nyeresége vesztesége (581) (783)

1122 (377)
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5.6 Egyéb mIködési bevétel es ráforditás

adatok mFt-ban

Egyéb bevétel részletezése 2020. 2019.

Egyéb 833 696

ElãzöévihelyesbItések** 2124 1909

Kezdeti valós érték refinanszIrozási forrásokon* 5 191 109

KözvetItói tevékenység 973 778

Továbbszámlázás 660 184

Egyéb bevétel 9 781 3 676

Egyéb ráfordItás részletezése 2020. 2019.

BankadO (2180) (1708)

Egyéb (1415) (781)

KártérItés, bIrság (47) (54)

Koteezótagságidijak (2194) (1785)

Kezdeti valós érték hiteleken* (5 161) (109)

Le nem vonható áfa (1 809) (1597)

TranzakciOs Hleték (13 618) (13 285)

Egyéb ráfordItás (26 424) (19 319)

Nettó egyéb eredmény (16643) (15643)

*A Bank az MNB Növekedési Hiteprogram Fixhez kapcsolódóan 2019-töI kezdve kezdeti valós értéket

számol el a program keretében nyüjtott hitelekre és IIzingekre, valamint a felvett refinanszIrozási

forrásra.

**Az elôzö évi helyesbItések adószempontból ek5zó évet érintô tételek.
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5.7 AdminisztratIv költségek

adatok mEt-ban

Személyi jellegü ráfordItások részletezése 2020. 2019.

Bérkoltség (21474) (21099)
Bérjárulékok (4410) (4904)
Személyi jellega egyéb kifizetések (1 441) (1 512)
Személyi jeIIeg( ráforciItások (27 325) (27 515)

Egyéb adminisztratIv koltsegek részletezése 2020. 2019.

Ingatlangazdálkodási koltségek (3015) (2 615)
SzámItástechnikai ka(tségek (4887) (3605)
Marketing költségek (1 513) (2 301)
KommunikáciOs koltségek (1 108) (1 105)
SzakértôidIjak (1159) (1507)
Igénybe vett szolgáltatások koltségei (946) (1026)
Egyéb adminisztratIv koltségek (1768) (2031)
Egyéb adminisztratIv költségek (14 396) (14 190)

AdminisztratIv költségek

Létszám (fö)

(41721) (41705)

2888 2946
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5.8 Ertékcsökkenés és amortizáció

Ingatlanok, gépe k és be rendezések értékcsökkenés részletezése 2020.

Ingatlanok

SzámItástechnikai eszközök

Eszközhasználati jogok*

Egyéb

_____________

Ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenés

Immaterial is javak amortizáció részletezése

Immateriális javak

Immateriális javak amortizáció

Ertékcsökkenés és amortizáció

adatok mFt-ban

*A Bank 2019. január 1-töI az IFRS 16 alapján a hosszii Iejáratü bérleti szerzödéseket eszközhasználati

jogként aktiválja és értékcsOkkenést számol el rá.

5.9 Ertékvesztés és céftartalék vagy értékvesztés - és céltartalék visszaIrása

11 525

(178)

1 587

78

adatok mEt-ban

1354

(498)

(55)

132

Osszesen 13012 933

2019.

(407)

(1079)

(2 078)

(694)

(4258)

(592)

(800)

(1936)

(787)

(4115)

2020. 2019.

(4059) (3855)

(4059) (3855)

(8317) (7970)

Megnevezés

Hitelezéshez kapcsolOdó értékvesztés képzés/felszabadItás

Elengedés es leIrások nettó hatása

Céltartalék képzés/felszabadItás

Egyéb pénzügyi instrumentumokra képzett értékvesztés

2020. 2019.
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5.10 Nyereségacló részletezése

adatok mEt-ban

2020. 2019.

Tényleges adóráfordItás
társasági ado
helyl ipar(izési ado
innováciOs járulék

___________ __________

Korábbi idôszakok tényleges adórãfordItsaira elszámolt mOdositások
társasági adO
helyl ipar(izési adO
innováciOs járulék

______________________________

Halasztott ado ráfordItás(+) / bevétel(-)
tá rgyévi
korábbi idOszakok helyesbItése

________________________________

Halasztott ado IeIrás(+) / visszaIrás(-)
IeIrás
visszaIrás

Korábban ki nem mutatott halasztott ado elhatárolt veszteségen

Nyereségadó ráfordItás összesen

______________________________

Adózás eIötti eredmény (a)

Adózás elôtti eredmény alapján vail adO [a *9%]

iparOzési adO hatása (tárgyévi és eIc3zO evi)
innovációsjárulék hatása (tárgyévi és eIözO evi)
elOzO évi társasági ado hatása
elOzO Ovi halasztott ado hatása
állandO (permanens) kulönbözetek hatása
halasztott adO le(rás, visszaIrás hatása
halasztott adOként meg nem jelenItett elhatárolt vesztesOg hatása
adókedvezmény hatása

egyéb hatás (konszolidáció miatt)

_______________________________

Osszes nyereségadO

Eredménykimutatásban kimutatott nyeresegadO (b) 2 236

EffektIv adókulcs (Osszes nyeresegadora) [b/a] 33,97%

1 902
285

2 187

1 905

286

2 191

EffektIv adókulcs levezetés

191 46
(150) 40

(22) -

19 86

30 4

30 4

2236 2281

adatok mFt-ban

2020. 2019.

6 582 18 279

592 1645
1752 1944

263 286
191 47

(727) (1 054)

165 (21)
- (566)

2236 2281

2 281

12,48%
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6 EGYEB INFORMACIOK

6.1 Pénzügyi mutatók

2020. év 2019. év

Jovedelmezöségi mutatók:

Haszonkulcs Adózott eredmény 4346 15998
1

= 4,15% 16,75%
Osszes bevétel 104 808 95 518

RCA Adózott eredmény 4346
= 020%

15998
1,06%

Záróeszkdz 2169407 1515148

ROE(1) Adózotteredmény 4346
2,63%

15998
= 992%

SajéttOke 165336 161233

ROE(2) Adózotteredmény 4346
22,41%

15998
z 82,48%

Jegyzetttãke 19396 19396

Tökeellátottsági mutató:

Tökedttételi mutatO Mérlegfäosszeg 2169407
13,12

1515148
= 9,40

Sajáttöke 165336 161233

Fedezettségi mutató:

Hitel a betét%-ban Osszes hitel eslIzing 1187279
= 14%

926875
7010%

Osszesbetét 1974093 1322288

Hatékonysági mutatók:

Egyfärejutóeredmeny Adózotteredmény 4346 15998

Atlagos állományi létszám 2888 ‘ 2946

Koltseg/nettó bevétel mutató Koltség2 41721
51,51%

41705
= 54,83%

Nettóbevétel3 81002 76066

A mutatOk számItásánál felhasznált értékek miIIió forintban vannak kimutatva.

M egj egyzése k:
- Osszes bevétel: kamatbevétel, osztalékbevétel, jutalék és dIjbevétel, egyéb m(jköclési bevétel.

- Költség: személyi jeNegQ ráfordItások, egyéb adminisztratIv költségek.

- Nettó bevétel: nettó kamateredmény, nettó jutalék és dIjeredmény.
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6.2 Az Igazgatóság és a FelUgyeld Bizottság tagjainak a 2020. üzleti év utáni járandóságai

Megnevezés
Járandóságban részesültek

(fö)
Járandoság összege

(mFt)

Igazgatóság 5

Felugyelä Bizottság 6

Osszesen 11

6.3 Az Igazgatóság, a Cégvezetés, a Felugyelö Bizottság taglainak folyósItott kölcsönök

adatok mFt-ban

Megnevezés Fennálló tartozás Lenyeges feltételek
2020. december 31-en

1. MunkältatOi kamatmentes kdlcsdn

- lgazgatóság

- Felugyelo Bizottság

hossziilejáratü kdlcsön,

ingatlan jelzálog jog
ingatlan biztositék

1. Osszesen:

2. Lakáscélü kedvezm. kamatozásO kölcsön
- Igazgatóság

- Felugyelö Bizottság

2. Osszesen:

3. ielzáloghitel

- IgazgatOság

- Felugyelô 8izottsg

3. Osszesen:

4. Személyi Hitel

- Igazgatóság

• Felugyela Bizottság

4. Osszesen:

Mindösszesen:

7,00 4,89 2,11

7 5 2

25,00 5,44 19,56

25 5 20

32 10 22

hosszilejáratü kdlcsdn,

ingatlan jelzálog jog

ingatlan biztositék

hosszülejáratii kölcsön,

ingatlan jelzálog jog

ingatlan biztositék

hosszülejáratü kdlcson,

flints biztositdk

Az igazgatóság és a Felugyelä Bizottság tagjainak összesen 1.010.000 Ft folyószámlahitel kerete es
3.000.000 Ft hitelkártya kerete van, amelyre a sztenderd bankos szerzôdési feltételek vonatkoznak.

33

20

53

FolyósItás Tdrlesztés
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6.4 KulcspozIcióban Iévö vezetök végkielégItése

KulcspozIcióban Iévö vezetôk részére munkaviszony megszüntetése után a következö juttatások

kerültek kifizetésre:

adatok mFt-ban

2020. 2019.

VégkielégItés 68 96

6.5 Ieányvállalatoknak nyüjtott hitelek kondIciói

VáHalat Deviza Futamidô Kamatláb 2020

Budapest LIzing Zrt. HUF-EUR-USD 1-9ev 0,01% - 1,65%

Budapest EszközfinanszIrozási Zrt. HUF-EUR-USD 1-5ev 0,13% - 1,38%

VáIIaIat Deviza Futamidö Kamatláb 2019

Budapest Lizing Zrt. HUF-EUR-USD 1-10ev 0,01% - 2,44%

Budapest EszközfinanszIrozási Zrt. HUF-EUR-USD 2-5ev 0,11% - 2,37%
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6.6 Kapcsolt felekre vonatkozó információk

adatok mFt-ban

Mérleghez kapcsolódó tételek

Kapcsolt partner Tranzakciók Osszeg

2020.12.31 2019.12.31
Budapest Lizing Zrt. E AktIv elhatárolás 3 (7)
Budapest LIzing Zrt. E Hitel 92 995 103 818
Budapest LIzingZrt. E Vevö és egyéb követelés 12 10
Budapest LIzing Zrt. F Látra szóló betét 2 1
Budapest LIzingZrt. F SzállItói és egyéb kotelezettség 4 4
Budapest Alapkezelô Zrt. E AktIv eIhatroIás 3 1
Budapest Alapkezel6 Zrt. E Vevö és egyéb kbvetelés 1 1
Budapest Alapkezelö Zrt. F Látra szóló betét 300 91
Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. E AktIv elhatárolás - -

Budapest Eszközfinanszirozá Zrt. E Hitel 1 548 2 396
Budapest EszközfinanszIrozá Zrt. E Vevé és egyéb követelés 4 2
Budapest EszközfinanszIrozá Zrt. F Látra szólá betét 1 1
Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. F PasszIv elhatárolás 107 1
Budapest EszközfinanszIrozá Zrt. F SzállItOi és egyéb kotelezettség 2 2

Mérlegen kIvüli tételek

.. OsszegKapcsolt partner Tranzakciok
2020.12.31 2019.12.31

BudapestLczingZrt. MK Hitelkeret/Garancia 64773 23314
Budapest Eszközfinanszirozá Zrt. MK Hitelkeret 2 064 1 021

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó tételek

.. OsszegKapcsolt partner Tranzakciok
2020.12.31 2019.12.31

Budapest Lizing Zrt. R Egyéb réfordItás (1) -

Budapest LIzing Zrt. B Kamat bevétel 811 592
Budapest LIzing Zrt. B Jutalékbevétel 147 106
Budapest LIzingZrt. B Továbbszámlázás bevétele 60 62
BudapestAlapkezelôZrt. B Jutalékbevétel 1 1
Budapest Alapkezelé Zrt. B Továbbszámlázás bevétele 20 18
Budapest EszközfinanszIrozO Zrt. K Eszközfinböl továbbszámlázott koltségek (123) (372)
Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. R Kamat ráfordftás

- (4)
Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. B Kamat bevétel 15 16
Budapest EszközfinanszIrozá Zrt. B Jutalékbevétel 3 4
Budapest Eszközfinanszirozó Zrt. B Továbbszámlázás bevétele 10 18
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CORVINUS ZRT.

EXIMBANK RT.

EXIMBANK RT.

EXIMBANK RT.

MFB ZRT.

MFB ZRT.

MEB ZRT.

MFB ZRT.

MFB ZRT.

MEB ZRT.

VOLAN TARSASAGOK

VOLN TARSASAGOK

VOLAN TARSASAGOK

EGYEB ALLAMI INTEZMENYEK

EGYEBALLAMI INTEZMENYEK

EGYEBALLAMI INTEZMENYEK

Bankközi hitel felvétel

Kapott hitelkeret (MK)

Kapott garancia (MK)

Nyüjtott hitel

Kapott betét

Egyéb hitel (MK)

Nyüjtott hitel

Kapott betét

Egyéb tételek (MK)

Kapcsolt fél

Magyar Bankholding Zrt.

adatok mFt-ban

Egye n leg

2020.12.31

777

MBH Leányvállalatai

MBH LeányváHalatai

MBH Leányvállalatai

MBH Leányvállalatai

MBH Leányvállalatai

MBH Leányvállalatai

MBH Leányvállalatai

Vevó és elhatárolás

Al ampapIr elszámolás

Bankközi betét

Kötvé fly

Egyéb követelés

SzálIItá és elhatárolás

RefinariszIrozási forrás

84

321

3 104

37 557

35

727

88089

A Banknak a fefiti jelentós traflzakciói voltak kapcsolt vállalkozásokkal.

6.7 Nem valósari értékelt pénzUgyi instrumentumok valós érték hierarchiája

Az alábbi táblázat azoknak a pénzügyi eszközöknek a valós értékét mutatja, amelyek esetén a vezetés

arra a következtetésre jutott, hogy a konyv szerinti érték jo közelItése a valOs értékflek.

adatok mFt-ban

Egyenleg
Kapcsolt fél Tranzakció tIpusa

2020.12.31 2019.12.31

Kapottbetét (1370) (2350)

RefinanszIrozási forrás (68 857) (39 647)

Kapott hitelkeret (MK) - 3 111

Kapott garancia (MK) 1 546 1 555

VásároltértékpapIr 34880 32975

Deviza swap ugyletek piaci értéke - 21

Bankközi betétek 2 974

(15 653)

799

43

(18 100)

12 568

507

(20700)

1 704

(16 241)

625

32 039

560

(11976)

12 568

547

(3845)

473

TranzakciO tIpusa

Vev5 és elhatárolás
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Pénzugyi instrumentum Indoklás
Pénz és penzeszkoz-egyenértekesek Gyors forgás, valOs érték változás elhanyagolhatô kockázata
Hitelintézetekkel szemben fennállô követelések Rövid ejárat, változó kamatozás
Ugyfelekkel szembeni kotelezettsegek Fôként szállitói tartozások, rövid lejárat
Egyéb eszkozökböl a pénzugyi eszközok Rövid Iejárat
Egyeb kotelezettsége kból a pé nzügyi kotelezettsége k Rövid lejárat

adatok mFt-ban

2020.12.31 2019.12.31
Megnevezés Könyv szerinti VaIOs érték Level Könyv szerinti VaIOs érték Level

érték érték
ErtékpapIrok, ebból: 392 630 395 189 203 215 209 129

LI szin ten értéke/t értékpapIrok 347 855 349 947 Li 170 103 175 079 Li
L2szinten értékeltértékpapfrok 44 775 45242 L2 33112 34050 L2

Ugyfeleknek nyüjtott kdlcsdnok és kovetelések 1017 198 1 019 948 L3 917 961 921 731 L3

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek 584 672 579 608 L3 201 377 198 761 L3

Az ErtékpapIrok esetén az aktiv piaccal rendelkezc5 ugyleteknél a valós piaci árakon alapul az érték.

Az Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések valós érték meghatározásánál a diszkontált cash-
flow számitás technikáját alkalmazza a bank. Kivétel ez aIóI a Iátra szóló követelések, ahol a valós érték
megegyezik a könyv szerinti értékkel, továbbá a nem teljesItö ugyletek, ahol a nettó könyv szerinti
értékkel megegyezik a valós érték.

6.8 Osztalék

A tulajdonosnak fizetendö várható osztalékfizetés mértéke jelenleg nem ismert. A Budapest Banknak,
mint tulajdonosnak a Budapest Alapkezelô Zrt. 2,2 milliárd forint osztalék fizetését határozta el a 2020
év teljesItménye alapján.

6.9 A covid-19 iárvánv hatàsa a Budapest Bank csoport m(Iködésére

A Budapest Bankcsoport m(iködési kornyezetében 2020. évben jelentkezett fontos külsö hatás a
COVID-19 virus terjedése, amely mind Magyarországon, mind az országon kIvül jelentôs gazdasági,
társadalmi (ugyfelviselkedesi) változásokat hozott. Az erre adott felUgyeleti és szabályozói
intézkedések szintén jelentôs hatással bIrtak a Bank mQködésére az elmiilt idäszakban.

A változások alapvetôen negatIvan befolyásolták a Bank mQködési környezetét, amelyek tükrözôdnek
a Bank pénzügyi mutatóinak átmeneti romlásában. Ugyanakkor, a Bank továbbra is stabilan miködik
és a megváltozott környezetben is teljeskörQen folytatja üzleti tevékenységét. A Bank év végével 4,3
mrd eredményt ért el, Igy a tôkemegfelelésben és a Iikviditási mutatOkban (a Covid-19 miatt
kbnnyItett) szabályozói elvárásoknak várhatOan megfelel a Bank 2020-ban és 2021 elsa félévében is.
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A Bank müködésére gyakorolt, Iegfontosabb direkt hatások:

a) Hiteltörlesztési moratOrium bevezetése, mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben

és ennek hatásai mind a hitelkockázati monitoring folyamatokban, mind a bekövetkezO

szerzOdésmódosItás kapcsán jelentkezO veszteségben

b) Fogyasztási hitelek árazására vonatkozó intézkedések

c) Növekvd munkanélkuliség, romlO gazdasági kilátások miatti értékvesztés nOvekedés

d) Uj bankadó bevezetése

e) Osztalékfizetés szüneteltetésére vonatkozO ajánlás

a) A koronavIrus krIzishelyzetre tekintettel a Magyar Allam a Banki hitelezést szabályozó

rendeletet—,,Kormányrendeletet” 47/2020. (III. 18.)- bocsátott ki 2020. március 18- i hatállyal,

melyet a 2020. evi LVIII. törvény is megerösItett. A Kormányrendelet szerint a veszélyhelyzet

fennállása alatt az adOs bank által üzletszerUen nyijtott hitel- és kölcsönszerzödésböl, illetve

pénzügyi IIzingszerzOdésbOl eredö tôke-, kamat-, illetve dIjfizetési kotelezettsége teljesItésére

fizetési haladékot kap (fizetési moratorium). Afizetési moratorium 2020. december 31-éig tart,

melyet a Magyar Allam a moratorium 2-vel meghosszabbItott 2021. jünius végéig Igy a teijes

moratOriumi idôszak 15 hOnapot fed le. A szerzOdéses kotelezettségek teljesItésének

határideje, illetve a kotelezettségvállalás idätartama a fizetési moratOrium idejével

meghosszabbodik. A bankok nem számIthatnak fel kamatos kamatot a moratOriumi idöszak

alatt meg nem fizetett kamatra, de a futamidó meghosszabbodása miatt összességében

nagyobb kamatbevételt számolnak el.

IFRS9 alapján a moratóriumban résztvevä Ugyletek változó cash flowjãt az eredeti effektIv

kamattal visszadiszkontálva, ebbOl egy nem realizátt mOdosItási veszteség keletkezik, amelyet

a Bank a moratOriumban résztvevö ugyletekre megbecsult és Iekönyvelt. A Bank a moratorium

1-et es moratOrium 2-öt egyben számolta ki és könyvelte le, azt feltételezve, hogy a

moratorium 2021. jünius 30.-ig tart. Az eredmény kimutatásban az bsszeg nagysága (6Mrd Ft)

miatt kiemelésre kerU[t a Pénzugyi instrumentumok mOdosItásábOl származO nyereség

veszteség soron.

A Bank számItásai során az érintett cash flow változások nem haladták meg a 10 %-ot, ennek

megfeleläen kivezetéssel nem járó szerzôdésmOdosItást eredményeztek, mely megegyezik a

piaci gyakorlattal.

b) A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet, illetve a 2020. évi LVIII. törvény másik intézkedése: a

rendelet hatálybalépését követöen kötött szerzddés alapján felvett, zálogjoggal nem

biztosItott fogyasztOi hitelek esetén a teljes hiteldIj mutatO nem haladhatja meg a jegybanki

alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét 2020. december 31.-ig.

c) A romlO makrogazdasági paraméterekkel osszefuggésben a Bank jelentôs értékvesztést

képzett lakosság, vállalat és mikro szegmensben is. A vállalat esetében a Bank ágazati szinten

elemezte a kockázati csoportokat, kiemelten kezelve a koronavIrus által Ieginkább érintett

gazdasági területeket. Magas kockázati kategOriába sorolta a turizmust, vendéglatást,

jármQgyártást, autO- és alkatrészgyártást, szállItást. Külön eljárásrendet dolgozott ki a portfoliO

monitoringra a moratOrium idószakára, attOl fuggöen, hogy alacsony vagy magas kockázati

kategOriába tartozik az ugyfel. A magas kockázatü iparágak részaránya a portfOlióban 11,01%

volt 2020 végén. Ezen felül, ha barmely ügyfél

limitmodosItása/Iimitfelulvizsgalata/monitoringja során jelentOs pandémiás érintettség,
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kockázat merül fel, akkor az Ugyfélre a magas kockázati kategOria eljárásrendje szerint járt el.
A TEAOR alapti kockázati besorolás mellett a forgalomvisszaeses is egy olyan trigger, ami kUlön
monitoring eljárást vont maga után. Amennyiben egy ugyfélnek a halmozott forgalma több
mint 30%-kal visszaesett az eIôzä év hasonló idôszakához képest, akkor a speciális monitoring
vonatkozik rá. Amennyiben a forgalomvisszaesés nem haladta meg a 30%-os küszöbOt, akkor
a Bank igy tekintette, hogy az ügyfé) csak kihasználja a moratorium adta lehetöséget, és nem
feltételezte, hogy a várható hitelezési kockázat jelentäsen nOtt az instrumentum teijes
élettartamát tekintve. Az 50 miIlió forint feletti kitettséggel rendelkezO, moratóriumot igénybe
vevô, kockázatosnak Itélt ugyfelek esetében egyedi, szakértOi alapü bottom-up vizsgálat is
megtörtént, annak megállapItására, hogy történt-e jelentös növekedés a hitelkockázatban.
Amennyiben a szakértOi vizsgálat ezt megállapitotta, stage 2-be sorolás is történt, és ennek
megfelelä növekedést számolt el a Bank a várhatO veszteségben. A Iakosság esetében, a
moratorium alatt lévO portfóliOt a jövedelemcsökkenés es behajtási informáciOk
(moratóriumba ki-be lépökröl szerzett plusz információ) mentén vizsgalta Bank, és sorolta
stage 2-be azokat az ugyleteket, ahol negatIv információval rendelkezett az ugyfélrOl.
Jelentc5sebb képzést a fedezetlen hiteleken (személyi kölcsön, hitelkártya) számolt el. Azokra
az ugyletekre, ahol nem alit rendelkezésre információ az ugyfél heiyzetéröl, a bottom-up
információvai rendeikezO ugyféikoron kimért ECL% változást vetItettük rá, mint menedzsment
overlay ügy a vállalati, mint a lakossági szegmensben. Osszességében a hitelezési veszteség
soron 2020-ban 13,1 Mrd Ft képzést kanyveit a Bank. Ennek két összetevöje volt a BAU
értévesztés meliett: értékvesztési modellek makró szcenáriOinak váitozása, ami eisOsorban a
Covid járvány miatt romiO várakozásokból származott, valamint bottom-up vizsgáiatok
eredményeképpen képzett piusz értékvesztés. Az overlay, amit az információval nem
rendelkezö moratóriumos áliományra számoitunk el arányosan összesen 1 Mrd Forintot tesz
ki. A Bank három külbnbözô, alap, stressz es optimista szcenáriót aikaimaz a modeliekben a
várható veszteség számItásánál, 80-10-10%-os arányban. A lakossági szegmensek esetében az
MNB áltai az intézmények rendeikezésére bocsátott makróvárakozásokkal számol, amIg a
váilalati szegmensek esetében, a stressz szcenáriOt illetóen, egy konzervatIvabb, saját becslést
alkalmaz, az optimista szcenárió megegyezik, az aiappáiya meg aug tér el az MNB
makrogazdasági várakozásaitOl. Az elOre tekintO makrogazdasági információkat a PD becsiésbe
épIti be a Bank, A default definIció nem váitozott a COVID miatt.

d) A járványugyi bankadO eves kotelezettsége 1 895 miliió forint volt, amit teijes összegben
befizetett a Bank. EbbOi at év alatt 1 785 miliiO forint visszaigényeihetö iesz a következO Ot év
bankadOjábOi, amely összeg az egyéb eszközök mérieg soron kerül bemutatásra.

e) 2020-as eredmény utan a Budapest Bank tulajdonosa nem szavazott meg osztalékfizetést.

6.10 Moratériummal érintettet portfólió statisztika

2020 év végén a moratOriumban érintett ugyfelek száma eiérte a 243 ezret. Az érintett ugyfelek
hitelportfOuiója bruttó kitettség, értékvesztés és szektoralis megoszlás tekintetében a kovetkOképpen
alakuit 2020. december 31-en:
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adatok mft-ban

TeljesItc5 Nem teljesItä

Brutté hitelek Hitelek Ebböl Stage2 Ertékvesztés Hitelek Ertékvesztés

MoratOrium hatálya ala tartozO 307 490 298 367 74948 -11 755 9 124 -4646

hitelek

EbbOl:

Lakosság 171 617 167 909 35 307 -6 798 3 708 -2 328

ebbOl lakOingatlanrial fedezett 66490 63 928 9445 -870 2 561 -1 548

Vállalatok 134 917 129 501 38 739 -4 845 5 416 -2 319

ebbOl kit- és kozépvallalkozasok 120 329 114 915 37 374 -4683 5415 -2 318

és ingatlannal fedezett 54 970 52473 12 159 -1473 2497 -850

6.11 Pénzügyi helyzet kimutatás fordulónap utáni események

Az MNB a ,,Vezetdi körlevél az IFRS 9 standard alkalmazásában a makrogazdasági informáciOk

felhasznáásárOl és a hitelkockázat jelentös növekedését jelzd tényezökról” szóló körlevelében

megfogalmazott bizonyos elvárásokat a moratOriumban lévd portfólióban rejló kockázatok

azonosItásával kapcsolatban a koronavIrus világjárvány miatt megváltozott körulményekre valO

tekintettel. Ebben rendelkezik a moratorium tényének figyelembevételérOl a nemteljesItés, az

átstrukturálás és a hitelkockázat növekedésének megállapItása során. Az intézkedések hatäsát csak

2021. eIsö negyedévében kell érvényesIteni, Igy a hatásának a számszer(isItése folyamatban van. A

Bank nem számItjelentösértékvesztésváltozásra ennek hatására, mivela 2020-as évvégén érvényben

Iévö modelljei és a bottom-up vizsgálatok alapján megképzett plusz értékvesztés és overlay megfelelO

szintet biztosIt a moratOriumos portfOlio várhatO veszteségeinek fedezetére.

Csak az átstrukturált áliomány növekedése és stage 2-be sorolása várható a körlevélben

megfogalmazottak implementálásának az eredmenyekepp, a hitelezési a hitelezési kockázat

megnövekedésére nem számItunk.
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7 UZLETI JEI.ENTES

7.1 Aftalános bemutató

A Budapest Bank

A Budapest Bank az egyik legelsö hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac
egyik meghatározO szereplöje, a nyolc hazai nagybank egyike. A bankcsoport 2015. jünius 29-en állami
tulajdonba került: a Corvinus NemzetkUzi Befektetési Zrt. megvásárolta a GE Capital-tál a Budapest
Bank Zrt. 100 százalékos üzletrészét.

2020-ban a Budapest Banknál tulajdonos váltás történt. A Bank eddigi tulajdonosa, az állam nevében
eljáró Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 100%-os tulajdonrészét az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt.
—vel együtt közös holding társaságba a Magyar Bankholding Zrt apportálta. Igy Budapest Bank üj 100%-
os tulajdonosa a Magyar Bankholding Zrt. lett, amelyben a Magyar Allam a Corvinus Nemzetközi
Befektetési Zrt. révén 30,35 százalék, az MKB eddigi közvetlen tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB
eddigi közvetlen tulajdonosai pedig 37,69 százalék tulajdonrésszel rendelkeznek.

A Budapest Bank vezetói

név szervezeti egység beosztás

Dr. Lélfai Koppány Vezérigazgatóság elnok-vezérigazgato

Csáki Bela Vezérigazgatóság üzleti vezérigazgató-helyettes

Puskás András VezérigazgatOság mQködtetésért felelós
vezérigazgató-helyettes

Dr. Németh Krisztián Jog és Compliance jogi és compliance vezetô

Dr. Barna Kornél VezérigazgatOság vezérigazgatOi kabinet vezetö,
marketing kommunikáció

Alföldi Ferenc Informatika informatikai vezetó

Lasetzky Frigyes* OperáciO operáciO és minóség vezetö

Nyulasi Peter Kockázatkezelés kockázatkezelési vezetä

Almási Akos Belsö ellenörzés belsä ellenärzés vezetö

Dr. Sándor Csaba HR és KommunikáciO HR-ért és kommunikáciOért
felelös vezetó

Keresztyénné Deák Katalin Pénzugy pénzügyi vezetô

Somodi LászlO Bankbiztonság és bankbiztonsági és
ingatlangazdálkodás ingatlangazdálkodási vezetô

*2021 02.01-töl Kovács Anita
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A Bank konyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. Henye István bejegyzett konyvvizsgálóval. A KPMG az

féléves és eves auditon kIvül a következö audit munkákat végezte 2020. év folyamán: a Bank által

felajánlott jelzáloghitel követelésállomány csomag törvényben és belsä szabályzatban való

megfelelésének vizsgálata.

7.2 2020 üzleti év eredményei

A Budapest Bank a 2020-as évben tovább folytatta az OnfinanszIrozó modell keretében történó

m(ikOdést. 2020 végén a Bank forrásainak 64% -at a betétállomány, 27% -at a refinanszIrozási források

(es egyéb hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek) tették ki. A mérlegfäosszeg 43%-os növekedése

mellett a betétek 24%-kal, a refinanszIrozási források 190%-kal ndttek.

Az üzleti betétek aránya az összes betéten belül 93%. Az egyéb betéteket az Alapkezelöi betétállomány,

a Befektetési szolgáltatas elszámolási számlák és az NFA letétek alkotják. (NFA: a Nemzeti

Foldalapkezelö Szervezet letéti számlákbO származó, átmenetileg a bank rendelkezésére álIó forrás).

Az egyéb betétekhez soroijuk továbbá az IFRS 16 standard értelmében keletkezett Pénzugyi IIzing

kotelezettséget (aktivált ingatlan bérleti dIjak osszege). Az Uzieti betéteken belül a látra szólá betétek

aránya nätt (82%-ról 85%-ra).

Szintén változott a refinanszIrozási források összetétele. Uj elemként megjelent az MNB hosszü lejáratü

hitel, rnelynek aránya a refinanszIrozási forrásokon belül 40%. A Növekedési Hiteiprogram (NHP)

refinanszIrozási forrás sülya csökkent (42%-ról 31%-ra). Ezzel párhuzamosan a jelzálog refinanszIrozás

is csökkent 25%-ról 15%-ra (ielzáloghitel finanszIrozás Megfelelési MutatO - JMM mutatónak valO

megfelelés miatt). A bankközi és egyéb refinanszIrozási források aránya csökkent.

2020-ban a Bankcsoport lakossági hitelállománya dinamikusan növekedett: a bruttO hitel állományok

alapján az eldzd év végéhez képest 13%-os a növekedés. Ezen belül a jelzáloghitel 10%-kal, a babavárO

hitel 79%-kal, a fedezetlen hitelek 8%-kal auto hitelek állománya 14%-kal haladta meg a 2019

decemberi záró állományt. Ugyanakkor meg kell emlIteni, hogy a követelés értékesitési és portfoliO

tisztItási tevékenység folytatódott a bankban, jelentös eredményeket elérve 2020-ban.

MegállapIthatO, hogy a jelzáloghitelezés ij volumene a járvány helyzet ellenére megkozelItette az

elözö évit. Az elc5zö évhez képesti eltérést egyrészt a koronavIrus, másrészt egy normal piaci korrekciós

hatás idézte ek5 (6 eves folyamatos ár és tranzakciószám emelkedést követä lassulás, ami mar 2019-

ben érzékelhetd volt). A havi trend kedvezd volt: a hirdetményl árazás és a folyamatok

üjrapozIcionálásnak köszönhetôen az iij volumen és a piacrészünk folyamatosan nOvekedett, Igy

augusztus hónaptól meghaladtuk az 5 mrd ft-os ij volumen kihelyezéseket. Az értékesItési

eredmények alakulasaban továbbra is jelentôs szerepet játszott, hogy a harmadikfeles partnereknél

remek poz(ciót sikerUlt elérni.

Az MNB ajanlassal osszhangban szinte a teljes kihelyezett üj volumen 5-10 eves kamatperiódusü volt.

Tovabba tavaly év végén bevezettük a futamidä alatt végig fix kamatozási konstrukciOt is.

A lakossági stratégiának fontos részét képezik a hosszü távü harmadik feles egyuttm(ikodések, Igy a

Tesco Global Aruház Zrt.-vel illetve a Media Markt Kft.-vel fennállO szerzôdésünk.

A személyi kölcsön üj volumene 47%-kal csökkent az eldzö évhez képest. Ezen termék esetében a

járvány helyzet hatasa eräsen érezhetô volt. Egyrészt a piaci élénkUlés elmaradt, a tavalyi év azonos

idôszakához képest az tij folyOsItások piaca felére esett vissza, másrészt megjelent marcius közepétäl

a kötelezö THM korlátozás bevezetése miatti szigorübb kockázatkezelési feltételekre visszavezethetó

kInálati hiány hatása is. Az árazási korlátozással érintett tij személyi kölcsön termékek igénylése 2020.

április 6-an indult el és 2020. decemberében ért véget.
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Az auto hitelek üj volumene 9%-kal csökkent az elözö évhez képest. A koronavIrus okozta válsághelyzet
komoly hatást gyakorolt ugyan a gépjarmQértékesItési piacra, de ennek ellenére az autófinanszIrozás
üj volumene csak mérsékelten maradt el az elözö évitdl.

2016-ban indult egy üj, stratégiai kezdeményezés, hogy a Budapest Bankcsoport részt vállal a Nemzeti
Foldalapkezelö Szervezet (NFA) által koordinált állami földértékesItési programban. A Bankcsoport
szerepe két, piaci alapon nyüjtott banki szolgáltatásból all: Ietétkezeldként befogadja a licitálni kIvánO
gazdáktOl a biztosItéki osszegeket, és késdbb a nyertesek számára közvetItöként az MFB által nyijtott
földhitel kérelem befogadását és folyOsItását végzi. Az MFB-NHP Földvásárlási Hiteiprogram
szerzôdéskötési szakaszát a Bankcsoport 2017 márciusában sikeresen lezárta. 2020-ban a Bankcsoport
az NFA programhoz kapcsolódóan 170 milliO Ftjutalékbevételt realizált.

A Budapest Bank vállalati uzletága, amely elsôsorban a hazai kis- és középvállalatok kiszolgálására
fókuszál, sikeresen használta ki a koronavirus idöszakát. Ebben a helyzetben is fOkuszt helyeztünk a
sales aktivitásra, a kkv ugyfélszerzesben és nettO ugyfélszám növekedésben is másodikok voltunk a
piacon. A gazdaságélénkItö programok közül az NHP Hajrá-t, a Széchenyi Kártya Program üj hiteleit és
az EXIM KárenyhItc5 termékeit is elsök között vezettük be a piacon. Igy növelni tudtuk eläzö évhez
képest a vállalati hitelállományunkat 11%-kal, a lIzing állományt pedig 8%-kal.

A Bankcsoport továbbra is hangsülyt fektet a technológiai üjItásokra.
2020. március 2-an elindult Magyarországon az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR), ami megbIzhatóan és
stabilan mQködik a Budapest Banknál.
A fiákokban számos digitalis kezdeményezés indult el, mint az ATM-es készpénzbefizetés, a
videochates ugyfél azonosItás, a videóbankár funkció, az NFC azonosItásra képes UgyfelhIvok és ATM
ek, online áruhitel értékesItés.
2020 jüniusban elindult a Bank üj szolgáltatása, a Budapest Pénzügyi Asszisztens. A szolgáltatás
lényege egy továbbfejlesztett számlázóprogram, amely nem csak szãmlakiállItásra és küldésre
alkalmas, hanem a számlákat, a hozzájuk tartozO pénzmozgásokat is egy helyen tudja kezelni.

Továbbra is fókuszban van a Bank által nyüjtott szolgaltatások kapcsán az ugyfélélmény minöségének
javItása, ezáltal is pozitIvan megkülonboztetve magát a piacon.
Ennek jegyében 2020-ban is folyamatos a BB Mobilapp és a Netbank fejlesztése. Fedezetlen
hiteltermékek automatikus jOváhagyási arányának növelésével kapcsolatban történt fejlesztés, ezáltal
gyorsabba válik a jóváhagyási folyamat, amely szintén hozzájárul az ugyfélélmény javulásához. 2020
során bevezetésre került a fizetési kérelem és a POS szolgáltatás is, valamint vállalati ugyfelek esetén
megjelent az elektronikus dokumentum aláIrás lehetösége, ami a papIr alapü szerzddés kivaltasat
tâmogatja.

A Budapest Bankcsoport hálózata a tavalyi év végére 92 bankfiókból all. A Budapest területén talalhato
bankfiOkok telephelynek, a Budapest területén kIvüli fiOkok fióktelepnek minäsülnek.
A Bankcsoport a törvényi elc5Irásoknak megfelelôen Ozemi Tanaccsal m(iködik. A foglalkoztataspolitikai
döntések, a mindenkori Uzemi Tanács egyetértésével történnek.

7.3 Eszközminöség és portfolio

A Bank mérlegföosszege 2020. év folyamán nagymértékben 1515 milliárd forintrOl 2169 milliárd
forintra nött. A pénzeszkOzok, az alacsony kockázatü állampapIrok és a hitelintézetekkel szembeni
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követelések 1086 milliárd forintot tettek ki 2020. december 31-en. Ez az összes eszközOknek az 50%-

at reprezentálja.

A hitelezésbc5l eredó ugyfeleknek nyiijtott kölcsönök nettó állománya jelentOs mértékben növekedett

és 1086 milliárd forintot tett ki 2020. év végére. A 2020-as év folyamán a Bankcsoport az üzleti

hangsülyt továbbra is a kis- és középvállalati portfolióra helyezte, A kis- és kozépvállalati

számlanyitások terén a nagybankok között az eIözö évhez hasonlóan második poziciOt ért el a Bank,

például az MFB Pontok kInálta keresztértékesItési lehetôséggel élve. A tülnyomórészt kis- és

kozépvállalkozásokhoz kihelyezett értékvesztés nélkül számolt vállalati hitelállománya lIzinggel együtt

60lmilliárd forintot tett ki, ami jOl érzékelteti e szegmensnek a Bank stratégiájában elfoglalt központi

szerepét.

A Bank lakossági hitelállománya isjelentös, melynekértékvesztés nélkül számItott összege 495 milliárd

forint volt.

A követelésekre képzett értékvesztés Osszege 2020 ev folyamán kisebb mértékben 46 milliárd forintról

48 milliárd forintra nôtt elsäsorban a moratóriumi változások hatására, ami osszességében 4.4 %-os

értékvesztés / bruttO követelés fedezeti arányt képvisel 2020. 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 jelentösen lecsökkentek a jelzálog és autO hitelek

torvényileg kötelezö forintosItása miatt.

Az összes eszközök 13,74 %-a devizában nominált (12,17% 2019-ban), a deviza eszközök tobbsége

elsösorban EUR-ban, USD-ben, CHF-ben nomináltak.

Az összes forrás szintén 14,99 %-a (13,48% 2019-ban) devizában nominált, a devizaforrások tobbsége

szintén EUR-ban, USD-ben, CHF-ben nomináltak.

A devizaarfolyamok valtozása a Bankot a kockázatkerülö uzletpolitikája miatt Ienyeges mértékQ,

nyitott deviza pozIciO hiányában csupán kismértékben érintheti. A banknak nem volt jelentös deviza

nyitott pozIciója az év végén.

A Bank továbbra is kiemelkedOen magas szintU likviditási eszkozallomannyal rendelkezik, ezzel a

magyar pénzpiacon tartósan bankközi kihelyezd pozIciOban van. Likvid pénzeszkozei, hitelintézeti

követelései illetve értékpapIrjai merlegfôosszegenek 50%-at teszik ki. Osszes egy even belül IejarO

eszköze 1070 mrd-ot tett ki, ezzel szemben az egy even belüli kotelezettségek 969mrd Ft-t, ami ebben

a szegmensben mintegy 101 milliardnyi kedvezä nettó eszköztöbblet pozIciótjelent.

A Bank az eszközök és forrasok eltérô atarazodasabol szarmazo kamatkockázatot elsôsorban

harmonikus, kockazatkerulo árazási és portfolio menedzselési gyakorlatával, elöre meghatározott

szinten belül kezelte, a kamatkockazatot folyamatosan a mérlegtételek egészére ugyletszintQ

mélységben monitorozza, illetve stressz-tesztekkel értékeli. 2016 óta a növekvd fix kamatozasu

eszközök (mind értékpapIrokra, mind egyes hitelekre) kamatkockazatanak csökkentésére kamat

swapok kerültek megkOtésre.
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Osszessegeben a Budapest Bank nagyon eros Iikviditás-, cash flow- és kamatláb menedzsmentet tartott
fent az ev folyamán.

7.5 TökepozIció

2020-ban a Budapest Banknál tulajdonos váltás történt. A Bank tulajdonosa, az állam nevében eljáró
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 100%-os tulajdonrészét az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. —vel
együtt közös holding társaságba a Magyar Bankholding Zrt apportálta. A tulajdonos váltás a Bankstabil
tOkepozIcióját nem érintette; jegyzett tOkéje 19 396 millió forint. 2020 végén a Bank saját tOkéje 165
336millió Ft-ot tett ki.

A Bank az adOzott eredményébOl 6 996 milliO Ft magyar jogszabályok által elOIrt általános tartalékot
képzett meg az elmült évek folyamán. 2020 év folyamán nem fizetett, illetve 2019-ben 3 251 millió Ft
osztalékot fizetett ki a tulajdonosa felé, ami nem változtatta meg a Bank erOs tOkepozIcióját illetve
uzleti nOvekedési lehetOségét.

A Bank egyedi tOke megfelelési 16,33%-os értéke a Jegybank által kötelezOen elOIrt 12,86% fOlött van.
2020-ban a Bank egyedi szavatoló tOkéjének a felugyeleti szabályoknak megfelelO Basel Ill IFRS alapü
összege 145 753 millió Ft volt (2019-ben 145 620 milliO Ft). A szavatolO tOke változását (+133 millió Ft)
a tartalékok növekedése (+4 341 milliO Ft), immateriális javak levonásának növekedése (+3 845 millió
Ft) és az értékelési korrekció változãsa okozta. A tOkemenedzsment alkalmazása során a Csoport
folyamatosan nyomon követi az egyes tOkeelemek alakulását.
A kockázattal sülyozott eszközOk - beleértve a mQködési és a piaci kockázatot - állománya a 2019. év
végi 974 339 millió Ft-rOl 8,38 %-kal 892 735 milliO Ft-ra csökkent. A kockázattal slyozott eszközOk
csökkenésének oka, — es együttal a konszolidált riporttOl eltérO változás magyarázata - hogy a 2020-as
évben az elOzetes MNB jóváhagyást követOen a Bank a Budapest LIzing Zrt. leányvállalatával szembeni
kitettségeit nulla százalékos kockázati slyba sorolta. ielentOsnek tekinthetO meg a CVA kockázat
növekedése, mely 2019. év végi 4 668 millió Ft-os szintrOl 2020 év végére 6 699 millió Ft-ra emelkedett.
A növekedés oka a megnOvekedett bankközi aktivitás. Szintén növekedett a poziciókockázatból (+ 361
milliO Ft) es m(iködési kockázatbOl (+ 664 millió Ft) származó kitettség, de ezek mértéke nem tekinthetO
jelentOsnek.

7.6 iovedelmezäség

A Bank 2020-ban is stabil, a moratériumi nehézségek ellenére és mOdosItott üzleti tervéhez képest
magasabb eredményt ért el. A Bank adOzott eredménye 4,3 milliárd forint nyereség, amely 11,6
milliárd forintos csökkenés az elOzO évi állapothoz képest, melynek fO oka a moratóriumi szabályok
miatti módosItási eredmény, illetve a Covid hatás miatt megképzett extra értékvesztés. A mellékelt
eredmény kimutatás IFRS számviteli szabályok szerint készült mind 2019, mind a 2020 évekre.
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adatok mEt-ban

Eredmé nyki mutatás

Nettó kamateredmény

Nettá jutalék és dIjeredmény

Pénzügyi instrumentumok nyeresége

Egyéb bevétel/ráfordItás (nettó)

MUködési koltségek

Erté kvesztés

Nyereségadó

Adózott eredmény

2020. 2019.

43 348 39 863

37654 36203

8379 1318

(16643) (15643)

(50038) (49675)

(13012) (933)

(2236) (2281)

4341 15998

Delta %

3485 8,7%

1451 4,0%

7061 535,7%

(1000) 6,4%

(363) 0,7%

(12079) 1294,6%

45 -2,0%

(11657) -72,9%

Az eredmény sorok változását elsc5sorban a következö tételek okozták:

A Bank nettO kamatbevétele 3,5 miHiárd forinttal javuft az eIdzd

dinamikusan növekvô hitelvolumenek miatt.

évhez képest elsösorban a

• A nettó jutalék közel 1,5 milliárd forintos növekedése föleg a hitelvolumenekkel párhuzamosan

növekvO folyOszámla- és Iekötött betétek jutalék- és dIjbevételéböl származik.

• A pénzügyi instrumentumok nyeresége 7 milliárd forinttal javult eIdzö évhez képest. A

kedvezö eltérést a derivatIvák valós értékelésének alakulása és az értékpapIrok

árfolyameredménye magyarázza.

• A nettO egyéb ráfordItások romlása egyrészt a forgalom növekedéséböl adódó magasabb

tranzakciós iIIetékbóI származik, másrészt a magasabb bankadó a számItás alapjául szolgáló

idäszakban a mérlegfóosszeg közel 20%-os növekedése miatt.

• Jelentös rontO hatást okoz a moratorium miatti mOdosItási eredmény (6 mrd Ft)

• Miiködési koltségeink 363 millió forintos növekedését a nagyobb értékcsökkenés okozta

• 2020-ban az értékvesztés-képzés mértéke jelentOsen meghaladta az eIözO évit, amit a Covid

miatti extra értékvesztés-képzés magyaráz.

A Bank 2020-ban 4.341 Mrd Ft-os adózott eredményt ért el.
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8 NEM PENZÜGYI JEI.ENTES

8.1 Üzleti modell

A bank teijes körQ pénzügyi szolgáltatást nyljt Iakossági és váIIaIaU Ugyfeleinek. A termékek -

számlatermékek, bankkártyák, megtakarItások, hitelek, biztosItások - és szolgáltatások IeIrása a Bank
honlapján elérhetô a www.budapestbank.hu oldalon.

A Budapest Bank hangsülyos szerepet visz a kormányzat olyan gazdaságpolitikai céljainak hatékony
megvaósItásában, mint p1. a kkv-k hiteezése vagy az otthonteremtési támogatás magyar családokhoz
történö eljuttatása.

Te rye k

December 15-en mérföldkähöz érkezett a Magyar Bankholding Zrt.: Iétrejött Magyarország második
Iegnagyobb bankcsoportja a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank részvételével. EttöI a
naptOl kezdve iij, közös stratégiaalkotás, illetve közös irányitás és kontroll vette kezdetét, és
Magyarország eddigi Iegnagyobb banki stratégiai projektje indult el.

• A Bank aktuális üzleti és kockázati stratégiai terve 2020-2025 közötti idószakot OIeIi fel. Ez a
terv meg a különálló m(ködést feltételezi, a szinergia és integrációs hatások az MBH (Magyar
Bankholding) terv szintjén kerülnek kimutatásra.

• A terv az IFRS számviteli standard-re épUl (osszhangban azzal, hogy a könyvvezetés
2018.01.01-tôI átállt az IFRS 9 számviteli sztenderdre, a tOrvényi eläIrásoknak megfelelöen).

Fó üzleti prioritások:

• A tartósan fenntartható nyereségtermelô képesség érdekében a Bank nem kIván változtatni a
mQködési alapelvein, a stratégiai célok megvalOsItása érdekében eröteljes növekedési
Iehetóségeket vázolt fel:

• Cél: A 4 fennmaradó országos nagybank között maradni

• Változatlan, univerzális banki stratégia

• Országos Iefedettséget biztosItá fiókhálózat

• Stabil Iikviditás

• Vállalati hitelek (bruttó): dinamikus növekedési (item a stratégiai terv idószakában a
kedvezô gazdasági környezet miatt

• Lakossági hitelek (bruttó): dinamikus növekedési ütem a stratégiai terv idôszakában a
kedvezä gazdasági környezet miatt
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Uzieti modell

• Változatlan üzleti modelt: dinamikus növekedés, tulajdonosi e(várásoknak megfefelä

osztalékfizetés, stabil Iikviditás, középtávon akciókkal.

• A Bank továbbra is konzervatIv kockázatkezelés és Ovatos uzletpolitika mentén alakItja

portfólióját, ami kiszámItható profitpályát eredményez számára.

• A Bank stratégiája szerint az aktiv, univerzális pénzintézetek közé pozIcionálja magát, Igy

jelenleg a fiók- es értékesItési hálOzatának fenntartására és szabad kapacitásainak gyors

feltöltésére koncentrál.

• A lakossági szegmensben a növekedés sülypontjai: a személyi kölcsön, jelzáloghitelezés, mikro

hitelek és a hitelkártya tevékenyseg további erösItését tUzte ki célul a Bank.

• A vállalati hitelportfóliO iparági tekintetben továbbra is jOl diverzifikált. A vállalati stratégia

fókuszában továbbra is a KKV szegmens all, ami a válfalati hitelportfólió közel 85%-at adja. A

Bank a válság idején sem csökkentette jelentc5s mértékben az üzletkötäk számát, Igy országos

lefedettseg(i értékesItési hálózattal tudja támogatni az intenzIv sales tevékenyseget. Továbbra

is a Bank biztosIt elsósorban forrást a Budapest LIzing Zrt. leányvállalatának.

• Az MEB pontok további jelentös ugyfélszerzesi potenciált jelentenek a Bank számára, amit 1-2

even belül az ebböl adódO eros keresztértékesItési hullám is követhet.

• A Bank devizakonverziOs eredményét segIti, hogy a treasury tevékenység a vállalati üzletághoz

került, Igy szorosabb az egyuttmOkodés a két terület között, amit aktIvabb termékértékesItés

követ majd a tervek szerint

A Budapest Bank stratégiája az alábbi fókuszpontokat fogalmazza meg:

• Nyereséges növekedés

• Ugyfélélmény

• Digitalis áttbrés

• Stabil mQkOdés

• Tulajdonosi szinergiák

VIziO: Magyarország legszerethetObb és leginkább ajánlott bankja leszUnk.

Rövidtávon:

• A digitalis fejlOdést szolgálO project portfoliO minOségi és határidOre történO leszállItása

• A tradIcionális (fiOkhálózat, harmadik feles értékesItési csatornák, mobil applikáció,

internetbank) és nem tradIcionális csatornák (online hitelfolyamat és számlanyitás, fintech

partneri kapcsolatok, human chat, kozosségi media) párhuzamos jOvedelmezO mOködtetése,

egységes mérés kialakItása. Digitalis jelenlét, értékesItési volumen növelése
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• Növekó ROE és adózott eredmény, javuló koltséghatékonyság

• Stabil töke és likviditási helyzet biztositása (tulajdonosi osztalékfizetés mellett)

• A Holdinggal és a tagbankokkal való szoros egyuttmQkodes, aktIv részvétel a FüziOs
Programban

A stratégiai célok és a dinamikus növekedés megvalósItását az alábbi föbb akciók
támogatják:

• Szervezeti átalakItás a stratégiával összhangban (fiók, Money + hálázat)

• Marketing kampányok, növekvO online csatorna arány

• Folyamat optimalizáció folytatása kockázatkezelés oldalon

• KövetelésértékesItési stratégia

Illetve az eröteljes innováciO:

• Ui kártyarendszer lehetöségeinek kihasználása
Cél üj, innovatIv kártyakonstrukciók, hüségprogramok, online
bankszámlanyitás bevezetése.

• Teljes online hitelfolyamat megvalOsItasa
Elsö lépésként online áruhitel, majd személyi kOlcsön kiaakItása

• Digitalis ökoszisztéma bevezetése
A digitalis stratégia keretében a mikro ugyfélkör számára kerül kialakitásra
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 Felelösségvállalás stratégiánkat a teijes mQködési kornyezetunket érintö felelös
magatartás és mQködés, az ugyfelek, a munkatársak és a civil társadalom iránti elkotelezettség
határozzák meg. Meghatározó eleme a pénzugyi kultüra fejlesztése, a kozosségi értékek irãnti
elkotelezettség, az onkéntesség, az esélyegyenlöség biztosItása és a kornyezetvédelem.

FeleIôs vállalatként arra törekszünk, hogy a civil társadalom életének aktIv részesévé váljunk, és
segItséget nyüjtsunk a társadalmi problémák kezeléséhez. Az adományozás mellett komplex
támogatási rendszert m(ködtetünk: saját alapitványainkon keresztul, valamint elismert közcélü
szervezetekkel való egyUttm(iködéseink keretében szerepet vállalunk a lakosság pénzugyi
tudatosságának fejlesztésében, a kultüra, a szellemi élet, az oktatâs és a szociálisan hátrányos
helyzetQek támogatásában. Munkatársainkat is arra buzdItjuk, hogy önkéntes munkával vegyék ki
részüket a közosségek fejlödését célzO akciOkbál. A támogatandó Ugyek egy részét maguk a kollégák
jelölik ki. Belsó kommunikációs felületeinken évente több alkalommal teszünk közzé CSR hIrlevelet,
valamint a Bázis elnevezés( bels6 kommunikáciOs felületünkön (intranet) is rendszeresen publikálunk
társadalmi felelösségvállalással kapcsolatos cikkeket.
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A Budapest Bank felelösségvállalási programjai a bank mQködésébe integrálva valósulnak meg, amit a

bank vezetösége, valamint a marketingkommunikációs területekért felelös menedzsment tag felugyel.

A különbözâ programok osszehangolt megvalósftását a bank kommunikációs osztálya végzi.

A pénzügyi kultüra fejlesztése

A hazai pénzintézetek közül elsóként kezdtünk el foglalkozni a pénzugyi kultüra fejlesztésével, Igy ezen

a területen mára több mint 30 eves tapasztalatot halmoztunk fel. Célunk, hogy segItsük a lakosság

helyes, átgondolt pénzügyi döntéshozatalát, es hozzájáruljunk a pénzUgyi tudatosság fejlôdéséhez.

Ennek érdekében számos olyan kezdeményezést indItottunk, amelyek a Iakosság széles körének

nyüjtanak segItséget a szukséges pénzUgyi ismeretek elsajátItásában. ,,Budapest Bank az Oktatásért és

a Magyar Pénzugyi Kultüráért” AlapItványunk pályázati forrásai 1991 óta jãrulnak hozzá a hazal és

határon tüli pénzügyi és közgazdasági képzéshez.

A 2010-ben indult ,,Dobbantó, Budapest Bank — pénzügyekröl nôknek” programunk

kompetenciafejlesztó tréningjei és klubeseményei mar több mint 2.000 vállalkozOnc5nek segItettek a

sikeres üzletmenethez szükséges pénzUgyi-vállalkozOi ismeretek megszerzésében.

A közel 30 országot átfogó European Money Week (Európai Pénzhét) kezdeményezéshez

Magyarország 2015-ben csatlakozott, a programsorozatban bankunk önkéntesei is részt vesznek.

Munkatársaink a program keretein tül is rendszeresen tartanak pénzügyi ismeretterjesztâ elôadásokat

oktatási intézményekben. 2019-ben a Magyar BankszOvetség ,,PénzUgyi Kultüra Nagykovete” dIjjal

ismerte el a Budapest Bankot a Pénz7 pénzügyi kuItiirafejlesztési programban valO aktIv részvételéért.

Az elmült nyolc évben a Budapest Bank fô támogatója volt a PénzSztár gazdasági-pénzügyi középiskolai

versenynek, amely kiváló eszköz a pénzugyi kultüra fejlesztésére ebben a fiatal korosztályban.

FótámogatOként az egyes fordulók szervezésében, versenyhelyszIn biztosItásában, illetve a

zsQrizésben is aktlvan részt vettünk. 2020-ban a koronavlrus-járvány idején online videOk

elkészltéséhez nytijtottunk támogatást.

A kozösségi értékekért

1991-ben hoztuk létre a ,,Budapest Bank Budapestért” AlapItványt azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a

fóvárosi civil társadalom fejlädéséhez, szellemi és kulturális értékeinek megärzéséhez, gyarapItásához,

valamint a város épItett és természeti értékeinek megOvásához.

2006-ban mindössze 30 munkatárssal kezdte meg m(iködését békéscsabai Szolgáltató Központunk,

mára viszont csaknem 800 fat foglalkoztatunk, Igy ml lettünk Békés megye egyik legnagyobb

munkáltatOja. KezdettOl fogva aktIvan részt veszünk a város életében, támogatjuk a helyl kozosségeket.

2006 óta eddig közel 280 millió forinttal támogattuk a helyi oktatási intézményeket, a helyi sportolókat

(kézilabda, röplabda, foci, tornászok stb.) és a város legnagyobb rendezvényeit. Evek Ota támogatjuk a

legkiemelkedöbb helyi eseményeket, p1. a Kolbászfesztivált vagy a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba

Szupermaratont. 2013 óta palyazati keretek között is segItjuk a város fejlôdéséért tevékenykedä civil

szervezeteket. A program megvalosltasaban partnerunk Békéscsaba Megyei Jogü Város

Onkormányzata, mind a tematika meghatározásában — hiszen minden forduló elótt közösen választjuk

ki azokat a területeket, ahol valóban hasznosnak érezzUk a támogatást -, mind pedig a pályázati forrás

biztosItásában, amit közösen teremtünk elô. A program során médiapartnerként szorosan

egyuttmakodunk a Békés Megyei HIrlappal. 2020-ban egy pályázati ciklust valósItottunk meg, amely

keretében 11 nyertes szervezet részesült összesen 8 milliO forint vissza nem térItendä támogatásban.

Az eddigi tizenegy kiIrasra összesen 384 palyazat érkezett, a jelentkezók közül pedig 131 nonprofit

szervezet, összesen 62 milliO forint támogatást nyert el.
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A tavalyi ev megpróbáltatásai es kihIvásai a szokásosnál jobban rávilágItottak arra, hogy mennyire
fontos az összetartás és a szolidaritás. Ezért a Budapest Bank vezetôsége igy döntött, hogy a
karácsonyi ajándékokra fordItandó osszegbôl három szervezetet támogat összesen 20.000.000
forinttal. 2020 decemberében egy Facebook kampányt szerveztünk, amelynek részeként arra kértük
munkatársainkat, ugyfeleinket, partnereinket, valamint közosségi media követôinket, döntsék el ák,
hogy a három szervezet, a Peter Cerny AlapItvány, az Okumenikus Segélyszervezet és a WWF
Magyarország milyen arányban részesüljön a 20 millió forintos adományból. Bar az adományok utalâsa
decemberben megtortént, jelképes átadásuk 2021 elején valOsult meg.

Onkéntesség

VálIaIati kultüránkban csaknem két évtizedes hagyománya van az onkéntességnek. A Törôdés 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, v&amint oktatási és egészségügyi intézmények megüjitásához.
Nem csupán két kozpontunk, hanem országszerte található bankfiókjaink munkatársai is részt vesznek
a kezdeményezésben, hogy szorosabbra fQzzék a kapcsolatot a helyl kozosségekkel, közösen
szépItsenek meg helyi intézményeket. Evente több száz munkatárs, összesen körülbelül 2.600
önkéntes Orával nyüjt segitséget.

Emellett kollégáink rendszeresen szerveznek pénzbeli és tárgyi adománygyQjtéseket, jótékonysági
süteményvásárt — a befolyó összeget gyermekek jOlétét támogatO civil szervezetekhez juttatják el -,

és negyedévente véradást budapesti és békéscsabai központjaikban. 2020-ban a Magyar
Bankszovetség Elnokségenek kezdeményezésére szektor szintQ banki összefogás eredményeképpen
elindult JOTETT BANK projekthez is csatlakoztunk: az oktOberben megrendezésre került véradó
programban mindkét kozpontunkban részt vettek kollégáink.

8.3 Környezetvédelem

A Budapest Banknal arra törekszünk, hogy vállalati tevékenységunk kornyezetre gyakorolt hatásait a
lehetô legalacsonyabb szinten tartsuk, KUlönösen odafigyelUnk arra, hogy takarékoskodjunk az
energiával, ésjelentös mértékben csökkentsük az uvegházhatást okozO C02 kibocsátást.

2019-ben önkéntes vallalas keretében azt a célt Wztük ki, hogy 2025-ig 25 százaékkal csökkentjük
székházainknak és bankfiókjainknak Okológiai lábnyomat. A kornyezetvédelmi szerepvállalásunkat a
WWF Magyarország partnerként tamogatja. A karboncsökkentés elérése érdekében 2020-ban számos
lépést tettUnk mar meg: megüjulO villamosenergiábál fedeztük épUleteink fogyasztásat, 5 db
elektromos gépjármQvel bôvItettük flottankat, üj, kornyezettudatos gépészeti berendezéseket
szereztünk be a fiokfeltjItasok során, napelemet telepItettunk rákosszentmihályi fiókunkba,
fenntartható környezet alapot indItottunk, és sikeresen m(iködik ,,zöld auto” finanszIrozási
program u n k.

A környezetvédelem iranti elkötelezettségUk fényében, valamint az onkéntesseg sokéves
hagyomanyat követve a 2019-es Tisza-tavi PET Kupa szereplésunk utan a 2020-as Bodrogi PET Kupa
versenyén is csapatot indItottunk. A Bodrogi PET Kupát a BB legénysége meg is nyerte, a versenyben
résztvevO csapatok pedig egyutt 4 nap alatt 6 tonna hulladéktól mentesItették közösen a Bodrogot.

OnszervezOdO csoportjaink közül a ,,ZöId lroda” munkatarsi kezdemenyezés foglalkozik a
környezettudatos munkahelyi kultüra es kornyezet kialakItasanak és fejlesztésének tamogatasaval,
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amit az ingatlangazdálkodási terület koordinál. Ezen kIvül belsö kommunikációval hIvjuk fel a figyelmet

kbrnyezetUnk védelmének fontossagara.

KOrnyezetbarát intézkedéseink:

• az elszállItott ztizdai anyagokat szerzôdött partnerünk üjrahasznosItja,

• a PET palackokat gyQjtjuk,

• a tell sIkosság-mentesItést környezetbarát so használatával végzunk,

• a jogszabályok által elvárt hatósági felulvizsgálatok idäben történä elvégzésével igyekszunk

mérsékelni a hc3termelö- és kilmaberendezések környezetre gyakorolt hatását.

Környezetvédelmi logi megfelelés

A Budapest Bank á[tal üzemeltetett légszennyezä pontforrás és diffüz Iégszennyezä forrásra vonatkozO

jogszabályoknak való megfeleléssel biztosltja, hogy a kibocsátott szennyezäanyagok megfeleljenek a

jogszabályi határértékeknek.

Energiafelhasználás

Környezetunk megOvása, az eróforrások megfelelô kihasználása mindannyiunk közös feladata,

ahogyan az is, hogy fejlödésünk fenntartható Iegyen. A bank elkötelezett munkatársai

energiatudatosságának nävelése rant. Energetikal tevékenységUnk celia az energiafogyasztás és az

energiakoltségek minimalizálása, kOrnyezetünk eröforrásainak minél kisebb kihasználása mellett, oly

módon, hogy azzal munkatársaink es Ugyfeleink komfortérzete ne csökkenjen. További célunk, hogy

rendszeres kommunikáciOval növeljük dolgozóink energiatudatosságát. Az energetika témaköre a

bankon belül az ingatlangazdálkodáshoz tartozik, ahol egy fäállásü energetikus foglalkozik a témával.

Az energiahatékonyságrOl szOIO 2015. évi LVII. törvény elöIrja, hogy a Budapest Banknak, mint

nagyvállalatnak kötelezc5 négyévente energetikal auditot készItenie, valamint szukséges egy jogilag

fUggetlen energetikai szakreferenst alkalmaznia. Az energetikal szakreferens az általunk szolgáltatott

adatok alapján készlt havi és eves jelentést energiafelhasználásunkrOl, továbbá részt vesz vállalatunk

energiatudatosabb szemléletformálásának kialakItásában.

8.4 Foglalkoztatáspolitika

Közel 3.000 alkalmazottunk 40 százaléka a budapesti székházban, 27 százaléka a békéscsabai

SzolgáltatO KUzpontban, 33 szãzaléka pedig az országos fiókhálózatban dolgozik.

2006-ban hoztuk létre a Békéscsabai SzolgáltatO Központot, ahol jelenleg közel 800 kollégánk dolgozik,

Igy a Budapest Bank Békés megye egyik legnagyobb munkáltatója.

Sikereinkben kulcsszerepet játszanak a hosszü távon is motivált, felkészült munkatársaink, ezért

kiemeft figyelmet fordItunk a támogató, családbarát munkahelyi környezet Iétrehozására, illetve a

munka-magánélet egyenstilyának megtartására. 2002-ben vezettük be az atipikus foglalkoztatasi

formákat, amelyeket jeliemzöen megváltozott élethelyzetben (p1. gyermek születésekor, egészségi

állapotban bekövetkezett változáskor) igényelnek munkatársaink. A Három Királyfi, Három Királylány

Mozgalom által kilrt pályázaton 2020-ban is ,,Családbarát VálIalat” cImben részesültünk.

Munkatársaink tevékenységét nyomon kOvetjük, és elismerjük, egyéni fejlc5dését folyamatosan

figyelemmel klsérjük, és változatos szakmai képzésekkel, tréningekkel segltjuk karrierjüket. Bérezési

rendszerünket az egyéni teijesItményekhez igazItjuk.
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A jelentös munkavállalói hatást érintô tételeket a kollektIv szerzôdés szabályozza, amelynek
módosItásához a szakszervezet hozzájárulása is szukséges.

A kollektIv szerzödés által Iefedett alkalmazottaink aránya 100%.

Uzemi tanácsot mUködtetünk, és egyeztetunk a szakszervezettel a munkatársakat érintö kérdésekben.
VelUk egyuttm(iködve hajtjuk végre a változásokat, biztosItva a munkatársak maximális képviseletét.
Az érdekképviseleti szervek visszajelzéseit a tervezett változásokkal kapcsolatosan figyelembe vesszük.
MGködésünk valamennyi aspektusa dokumentált, amely minden dolgozO számára elérhetô és
elektronikusan kereshetô a szabályozási tárban. Az egyes utasItások és irányelvek változását széles
körQ szakmai és érdekképviseleti véleményezés eIözi meg (szintén dokumentáltan), és a változások
csak a véleményezökjóváhagyását követöen publikálhatók. Aváltozásokról minden munkatárs értesül
és csak az értesItést követöen léphet érvénybe az üj szabályozás. Aggályos eljárás esetén a dolgozOk —

akár névtelenül is — az ombudsmanokhoz forduihatnak, amennyiben vezetôjük vagy felettes vezetäjük
irányában nem szIvesen jelzik a felmerült problémãt. A szakszervezet és az üzemi tanács is utánajár a
dolgozOi aggályoknak. SzUkség esetén — akár a felsövezetést is bevonva — üj eljárási szabályokat
javasoihatnak az aggályos mQködés/eljárás/döntési folyamat kiküszöbölésére. Rendszeres felsövezetói
megbeszélések konnyItik meg a vállalati kereszthatások azonosItását és kezelését, ahol a HR vezetä
azonositja a várható munkaválaói hatásokat, illetve tájékoztatja a HR menedzsereket a kOzvetenebb
visszajelzés érdekében. Rendszeres része a felsôvezetés fOrumának a vállalati eseményekröl —

eredményekräl, tervekröl egyaránt — szólO HR beszámolO, az általános tájékoztatás és esetleges
kockázatok feltárása céljábOl, amelynek eredményeként módosulhat a végleges elképzelés.

Amennyiben törvényi eläIrás szabja meg a tájékoztatási kotelezettségeket a munkavállalók felé az öket
érintö nagyobb változásokról, azokat teljes mértékben betartjuk. A kollektIv szerzödés adott
témakOrOkben Ir elö minimális tájékoztatási idät:

Dolgozó részérôl: - munkaidó-kedvezmény igénybevétele

Munkáltató részéról: - munkarend elrendelés és változás - szabadsãg kiadása

Altalános gyakorlat, hogy visszamenö!eges hatásü változást a vállalat vezetösége nem vezet be. A
témakörtöl fuggöen — figyelembe véve az érdekképviseletek javaslatát, amennyiben dolgozók nagyobb
csoportját is érinti a változás — a dolgozókat jellemzôen 2-4 héttel korábban tájékoztatjuk a várható
nagyobb változásokról.

Evente mintegy 170 gyakornokot foglalkoztatunk. Bankunknál a gyakornokok felelässegteljes munkát
végeznek, atfogó szakmai tapasztalatszerzésuket rotációs programunk biztosItja. Mindig is nagy
hangsülyt helyeztünk az utánpótlásképzésre és -nevelésre, amelynek egyik mérföldköve a Gyakornoki
Osszefogás Program (GYOP) létrehozása volt.

A Hello BB kezdeményezésünket azért hoztuk létre, hogy a bankszektor iránt érdeklódö és szakmai
fejlôdésükben motivált fiatalokat üj eszkozök bevonásával ismertessük meg változatos gyakornoki es
pályakezdó programjainkkal. Ennek keretében Iétrehoztuk a program folyamatosan frissülä
micrositeját (amely 2017-töl a www.hellobb.hu cImen érhetö el), valamint Facebook oldalát
(https://www.facebook.com/hellobudapestbank/), ezen kIvül munkatársaink rendszeresen részt
vesznek egyetemi és föiskolai rendezvényeken, állásbôrzéken, és belsö programokat is szervezUnk
gyakornokok és leendö gyakornokok számára.
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Bankunk támogatja a kollégák önszervezôdó, érdeklödési körök mentén kialakItott csoportjait,

amelyek 2017 Ota megüjulva, az alábbi hat Munkatársi Kezdeményezés csoportban mQködnek, és

aktIvan formálják a vállalati kultürát:

AwitBsarát DOLGOZOSZULÔK EQESZSEG JOTEKONYSAG NÔKANÔKERT ZÔLURODA

CSAPAT CSAPAT CSAPAT CSAPAT CSAPAT CSAPAT

A eL-lô ãJat- A eendA ê A JAtkr.y A nAi yriv A IudaIe

kjs jyakorto dotqoz k[attaoa rrkato req lrra. rrta keora

kozo&.tt4o szUtk corrokt:sak a mar atarsak kezdAnyazések ozor botat a êo kkrrryezai

ttroqatsa r000sqtuoatoo srogCsa kteirrtor a rrA katakttJrkjk,

kbnrrã Irazrte- sairak aIàs0 kApoetrrt trrrjterzlCs tjlrszésAnrrk

mCrryaz&oekket Cs k-a r too mJ(tCoe tCmoatisa.

Munkahelyi egészség és biztonság

AktIvan részt veszünk munkatársaink egészségének megörzésében, optimális kornyezetet teremtUnk

számukra a munkavégzéshez. Egészségprogramunk célja, hogy munkatársaink és csaladtagjaik

nagyobb figyelmet forditsanak egészségük megörzésére. Ehhez segItséget is nyüjtunk kollégainknak —

kedvezményes sportolási lehetöség biztosItásával, rendszeres sz(irôvizsgálatok és egészségmegörzést

segItö programok szervezésével, a mozgást, a stressz-kezelést és a mentális egészséget, rezilienciát

támogatO foglalkozásokkal. 2020-ban az online térben tartottuk életben az Egészségprogramot, és erre

dedikált zárt Facebook csoportunkban különféle ék5 (maId késöbb bármikor visszanézhetô)

mozgásórákat biztosItottunk kollegáinknak.

A Budapest Bank csoport elkötelezett célja, hogy biztosItsa az egészséget nem veszélyeztetö és

biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, munkavállalói egészségenek,

munkavégzä képességének megóvása és munkakörUlményeik humanizálása érdekében, megelözve

ezzel a munlcabaleseteket és a foglalkozással osszefuggö megbetegedeseket. A bank gondoskodik az

élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetö tüzek megelózésérôl, a tQzoltás alapvetó feltételeinek

biztosItásáról, a létesItés és a használat során megtartandó tQzvédelmi jogszabályok, szabványok,

hatOsági ek5Irások érvényesItésére irányuló tevékenység ellátâsáról, azok személyi, tárgyi es anyagi

feltételeinek szabályozásán és biztosItásán keresztül. A munka- és tQzvédelem rendszerének

szervezése a ,,Bankbiztonság — Fizikai biztonság” szervezeti egységen belül kezelt terület. A

munkavédelem munkaegészségugyi részterületén jelentkezö feladatok ellátása a foglalkozási—

egészségugyi szolgálat kompetenciáján belül van megszervezve. A munkavállalók munkavédelmi

érdekképviseletét a munkavédelmi képviselô látja el. A fiókhálózat valamennyi tagjára, továbbá a

budapesti és békéscsabai kbzpontokra kiterjedä, minden naptári évben legalább egyszer elvégzett

atfogó audit történik, amiról fényképekkel illusztrált riport készül, dedikációval, határidövel. A riportot

CSAPATVEZETÔK

Farras M6na,a

8.5 Szociálpolitika

CSAPATVEZETÔIc

N3r EszterRna

Ralari ErerVn

Mr.rm
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érintett vezetö, bankbiztonsagi és ingatlangazdálkodási vezetä, fizikal biztonsági vezetô,
ingatlangazdálkodási vezet5, regionális beruházási munkatárs, Uzemeltetési munkatárs,
munkavédelmi képviselä, a foglalkozási—egészségügyi szolgáltató által delegált üzemorvostan
szakorvos kapja meg. A munkabalesetek nyilvántartása a szabályozói környezetnek megfelelô módon,
vagyis munkabaleseti jegyzdkonyvekben, területi munkabaleseti nyilvántartásokban és összesItett
munkabaleseti nyilvántartásban történik.

Munkavállalók képzése és oktatása

A Budapest Banknál minden munkatársunk számára Iehetövé tesszük a szakmai és személyes fejlödést.
SokrétQ képzési rendszerünk biztosItja, hogy bdvIthessék tudásukat, a rátermetteket pedig segItjuk a
vezetövé válásban. Ujonnan csatlakozó munkatársaink számára orientációs programot szervezUnk. A
fiOkhálózatunkhoz csatlakozó üj munkatársainknak két hónapos intenzIv szakmai betanulási
programot biztosItunk. A frissdiplomások számára öt különbözö területen müködtetünk vezetôképzö
programot. Ezek jellemzöen kétévesek és rotáciában megszerezhetô tapasztalatokra épülnek. A
Békéscsabai Szolgáltató Kozpontban a belépést követô elsö évben területtöl fuggöen 80-160 órányi
oktatás var a munkavállalOkra, mIg a telefonos területeket dolgozOk 6-8 hetes elméleti és mentoring
programon vesznek részt.

A munkavállalók képzése tekintetében bankunk stratégiai megközelItése az, hogy folyamatosan
fenntartsuk es tovább épItsük a fejlesztö szemléletti kultürát. Olyan szakmai és képessegfejlesztö
megoldásokat biztosftunk munkatársaink számára, amelyek támogatjak egyéni fejlödésüket, szervezeti
sikerességüket, karriercéljaik elérését. Képzettséguk szintjét folyamatosan emelve és a növekvô piaci,
szabályozói elvárásokhoz igazItva biztosItjuk szakértelmük fenntartását. Ezzel motiváljuk
munkatársainkat és növeljük elkotelezettséguket, ami a munkaeró megtartását is el6segIti. Az interjük
során képzési rendszerünk kiemelkedö pozitIvumként jelentkezik a Ieendó munkatársak szemében. Az
általános képességfejlesztés és vezetöképzés a HR szervezetfejlesztési és képzési terület irányItásával
mCködik, a szakmai képzések pedig az adott szakmai területek szervezésében történnek a mindenkori
technikai igények megvalósItására és az iij technikai és szakmai megoldásokra koncentrálva. A
lakossági uzletág esetében ezen tülmenäen az üj belépô értékesItö koflégák betanItásának es
fejlesztésének hatékonysãgát egy külön erre a területre fókuszálO képzési csapat biztosItja.

8.6 Emberiiogok

Sokféleség és esélyegyenläség

CSR stratégiánk egyik fókuszterülete az esélyegyenlöség. Váflalati kultUránk meghatározO eleme a
befogadó munkahelyi szem(életmód, Igy mindenki számára egyenlö esélyeket biztosItunk a
teljesItményük szerinti érvényesUléshez. Eppen ezért alapItO és aktIv tagjai vagyunk a 2010-ben
étrejött Munká[tatók Esélyegyenlôségi Fórumának is. Csatlakoztunk a Boston Consulting Group és az
Autonómia AlapItvány által 2014-ben indItott Integrom Programhoz, 2016-ban pedig az AutonOmia
AlapItvány HRom kezdeményezéséhez, amelyek azt tQzték ki célul, hogy minél több roma fiatal
dolgozhasson szellemi munkakörben az ország nagyvállalatainál. Jelenleg is alkalmazunk megváltozott
munkaképessegU kollégákat, és további erófeszItéseket teszünk annak érdekében, hogy számuk
tovább nôjon. A megváltozott munkaképességUek integrációját érintô szakmai kérdésekben több
partnerünk van, ilyen például a sérült emberek munkavállalását is támogató Saiva Vita AlapItvány.
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Egyenlô javadalmazás

Nincs olyan juttatásunk, amelyet kizárOlag teijes munkaidôsöknek nyüjtunk. Minden juttatásunk
azonos feltételekkel jar a minimum 3 hónapnál hosszabb munkaviszonnyal rendelkezä munkatársak
számára. Cafeteria juttatásunk az alacsonyabb jövedelmciek — Igy a részmunkaidösek — számára
további kedvezö feltételt nyüjt, mivel a fix és jövedelemarányos rész esetén a fix rész mind a
bérjövedeiemtäl, mind a munkaidä arányátó fUggetlen.

A javadalmazás szabályait HR kézikönyvünk tartalmazza, amely minden munkatárs számára szabadon
hozzáférhetô, változásairól — a változások osszefoglalásával — pedig azonnali tájékoztatást kapnak. A
munkaköreink 100%-ban mindkét nem által szabadon betälthetäek és jellemzäen mindkét nem
kepviseki be is töltik. A jövedelem jellemzOit munkakörönként határozzuk meg — fuggetlenul a
munkakört betöltök nemétôl vagy egyéb más személyes jellemzôitál — és évente monitorozzuk a piaci
változások fényében. Az egyenlö bánásmód elveit szem elôtt tartva évente megvizsgáljuk, hogy van-e
jelentós eltérés a nôi és férfi bérek között azonos munkakörökben.

Anti-d iszkrimináció

Munkatársaink szerepét kuIcsfontosságiinak tartjuk üzleti eredményességunkben, A Budapest Banknál
tudjuk, hogy sikerességunk alapját a hosszü távon is motivált, elkötelezett és felkészült munkatársak
jelentik. Vállalati kultüránk meghatározO eleme a befogadó munkahelyi szemléletmód fenntartása.
Mindenki számára egyenlö esélyeket biztosItunk a teljesItményuk szerinti érvényesüléshez.

• A foglalkoztatást érintô döntéseket érdem és teijesItmény alapján hozzuk meg, beleértve az iskolai
végzettséget, sza kma i ta paszta latot, ké pessége ket, készségeket, hozzáá I last, teijesItmé nyt.

• A döntéseket nem befolyásolhatja a személy származása, bôrszIne, vallása, nemzeti vagy etnikai
hovatartozása, neme (a terhességet is beleértve), szexuális beállItottsaga, nemi identitása, kora,
fogyatékossága vagy egyéb, törvény által védett tulajdonsága.

• Senki sem tagadhatja meg a munkatãrsával folytatott munkát, illetve a vele való együttmQködést
ilyen jellemzó miatt.

• Nagy figyelmet fordItunk a támogató munkahelyi környezet kialakItására, ahol nem fordul eIä a
törvény áftal védett jellemzök miatti zaklatás, valamint megfélemlItés vagy megalázás.

• Az emberi jogokat tiszteletben tartjuk.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme a szervezeten belül a belsô adatvédelmi tisztviselö — jogtanácsos
munkatársunk — felek5ssége. Az adatvédelem keretrendszerét adatvédelmi szabályzatunk adja,
részletes rendelkezések az Uzletszabályzatokban, Altalános Szerzödési Feltételekben, belsä
szabályzatokban, utasItásokban találhatók. Belsô auditot a belsó ellenörizés ellenörzési terve szerint,
külsö auditot átfogO MNB vizsgálat részeként végzunk.

8.7 Antikorrupció

A Budapest Bank üzleti tevékenységének alapja — a mQködésünkre vonatkozO szigorü törvényi és
szabályozási környezeten tülmutatóan — a bank Etikai Kádexe, amely m(ködésünk minden területét
szabályozza, legyen szó a bank irányItásáról, a hitelezésröl vagy az ügyfelekkel való kapcsolattartâsról.
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Az Etikai KOdexben foglaltak betartását a bank minden munkavállalOjátOl elvárja, ezen kIvUl az

elóIrások egy része a beszállItói, alvállalkozói szerzOdésekben is szerepet kap. Ez az értékrend elôIrja

az üzleti tevékenységünkre vonatkozó jogszabályok betartását, az ôszinte, tisztességes, megbIzható és

etikus magatartást. Meggyözödésunk, hogy csak egyetlen olyan siker van, amellyel megörizhetjük
tekintélyunket, megszolgálhatjuk ugyfeleink bizalmát — ez pedig az etikus magatartással elért siker.
Ennek érdekében munkatársaink mindent megtesznek azért, bogy megfeleljenek a Iegszigortbb
elvárásoknak az etikus üzleti magatartás területén.

A Budapest Bank Etikai KOdexének elsa témaköre a korrupciO tiltása. Mindennem(i üzleti
kapcsolattartás során tilos a megvesztegetés, és annak Iátszatát is kerülni kell. Minden alkalmazottnak
ugyelnie kell arra, hogy a Iátszatát is elkerülje annak, hogy olyan juttatásokat ad vagy fogad el, amelyek
célja etikátlan üzleti elönyszerzés, Iegyen szó a hatósági 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 celia az etikátlan üzleti elónyszerzés.

• Ugyanez vonatkozik az ajándékok és szórakoztatás elfogadására: nem fogadhatO el olyan juttatás,
amelynek egyértelmU célja etikátlan üzleti elönyszerzés.

• Szigorü ellenörzéseket végzünk a megvesztegetés megelözése és leleplezése céljából. A szigorü
ellenärzés kiterjed a bankcsoport nevében és képviseletében az üzleti tranzakciók során eljáró

harmadik felek kinevezésére es kezelésére is.

• A könyveléseket és nyilvántartasokat pontosan vezetjük annak érdekében, bogy azok megfelelôen
tükrbzzék az összes ugylet valOdi természetét.

• Ugyeljen az olyan jutalékokra, amelyek aránytalanul magasnak tünnek a nyüjtott szolgáltatásokhoz
képest.

8.8 Vátlalkozás tevékenységével kapcsolatos kockázatok, jogszabályi megfelelés és nem pénzügyi
jeIIegCI teljesItménymutatók

A vállalkozás tevékenysége, üzleti kapcsolatai, termékei és szolgáltatásai számos kisebb-nagyobb
kockázatot hordoznak a jogszabályi megfelelés, a kornyezetvédelem, a szociális - és foglalkoztatâsi
politika, a korrupció, a megvesztegetés elleni kUzdelem és az emberi jogok témaköröket illetôen.

A Budapest Bankot, lévén nem termelö, hanem pénzintézeti szolgáltatást nyijtó vállalat, kevesebb
kornyezetvédelmi kockázat érinti. Ez elsösorban az ,,Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII.

törvény”-nek való megfelelest jelenti,

A Budapest Bank közel 3.000 fôt foglalkoztat, ezért a foglalkoztatási politikai kockázatok kiemelt
jelentäséggel bIrnak. Ez a Munka Törvénykönyvének való általános megfelelésen kIvUl jelenti az Uzemi
Tanács elvárásainak való megfelelést, sikeres munkaugyi auditokat, a munkahelyi egészség és

biztonsági elóIrások beta rtását.

A pénzintézeti tevékenységböl adódóan kiemelt fontossággal bIr a korrupció és a megvesztegetésbôl
adOdO kockázatok elleni k(izdelem. Ezért a Budapest Bank 2000 óta mGkädteti a compliance

(megfelelaseg) funkciót, amely célja, bogy a bank a törvényi megfeleláségen tül is igyekezzen

megfelelni az ugyfelek igényeinek, elvárásainak. A compliance funkció részt vesz valamennyi

termékhez kapcsolOdó folyamatban a terméktervezéstôl a termékárazáson keresztül a monitoringig,
beleértve az ugyfél- és marketing kommunikációt. A legfontosabb, bogy a termékek, szolgáltatások
átláthatOak és praktikusak legyenek, és csak olyasmit kInáljanak az ugyfelek számára, amire valóban

szükséguk van. A compliance területnek kiemelt szerepe van: a termékfejlesztés szinte minden
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fázisában résztvesz, az értékesItéstôl kezdve az ugyfel-tájekoztato anyagok elkészItéséig. A bank sokat

tesz a hazai pénzugyi kultüra fejlesztéséért is, éppen azért, hogy az ugyfelek is képesek Iegyenek a saját

teherviseld képességQk felmérésére. Kiemelt kérdésként kezelik a felelös hitelezést és a felek5s banki

Ugyintézést, a transzparens termékek biztosItásãt, ezek közérthetd kommunikációját, valamint a

pénzügyi kultra fejlesztését. A jogszabályi megfelelesen ttilmutató felelôs gondolkodãsmód a

vállalati-üzleti kuftüránk nagyon eros eleme.

A bank kiemelt figyelmet fordIt arra, hogy az Ugyfelek képesek Iegyenek az igényeik és a pénzugyi

teherviseld képességuk szerinti legmegfelelObb banki termék vagy szolgáltatás kiválasztására. A

tájékoztató anyagok mind a termékek m(Iködésének sajátosságaira, mind pedig a lehetséges

kockázatokra felhIvják ugyfeleink figyelmet. A tanácsadók fokozottan figyelnek arra, hogy az ugyfel

megértse a tudnivalOkat, emellett tájékoztatják az Ugyfelet a megvásárolt termék összes

paraméterérOl. 2009 óta alkalmazzák a felelOs bankolási standardokat, amelyek hozzájárulnak az

ugyfelek pénzugyeiket érintO tudatos döntéshozatalához. Ezek egyik Tegfontosabb eszkOze az

értékesItést követO hIvások rendszere: ezen keresztül mérhetO, hogy az ugyfelek megkapták-e a

termékekre vonatkozó szukséges tájékoztatást. Különösen nagy figyelmet fordItanak a világos,

közérthetO kommunikációra a hitelek esetében, amikor nem csak az Ugyfelek igényeit, de lehetOsegeit

is fontos mérlegelni. A kollégákat felkészItik arra, hogy pontos informáciOkat nyjtsanak az

ugyfeleknek, emellett a honlapon is elérhetOek mindazon fogyasztOvédelmi tájékoztatások, amelyek

segItséget nyüjtanak egy-egy pénzügyi dOntés meghozatala elOtt (p1. fogyasztOvédelmi tájékoztató

oldalak, kalkulátorok).

A fenti kockázatok mérésére számos nem pénzügyi jellegt’I teljesItménymutatOt és azok rendszeres

mérését vezetette be a bank. Ezek a teljesség igénye nélkül a következOk:

• KötelezO egészségUgyi szQrések,

• KbtelezO tréningnyilvántartási statisztika,

• Ombudsman statisztika,

• Munkahelyvédelmi szabályok betartásának monitoringja (p1. t(izriadó, clean desk),

• Ogyfélpanasz iroda, panasz regisztráció és statisztika, Pénzmosási jelentésszolgálat.

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

Dr. Lélfai Koppán Keresztyénné Dák Katalin

Elnok-VezerigaIga Pénzugyi ‘ezetO
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