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FUggetlen könyvvizsgálói jelentés

A Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. részvényesének

A konszolidált pênzUgyi kimutatások könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

ElvegeztUk a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. (továbbiakban ,,a Bank) és leányvállalatai

(továbbiakban egyOttesen ,,a Csoport) 2020. evi konszolidált pénzugyi kimutatásainak a konyvvizsgálatát,

amely konszolidált pénzugyi kimutatások a 2020. december 31-i fordulónapra elkészItett konszolidált

penzUgyihelyzet-kimutatásból — melyben az eszközök Osszesen értéke 2.197.608 M Ft —, az ezen idoponttal

vegzödö évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból — melyben az idOszak eredménye 3.622 M Ft

nyereség —, az ezen idoponttal vegzOdo évre vonatkozO konszolidált atfogo jävedelemkimutatásból,

konszolidált sajáttökeváltozás-kimutatásbOl és konszolidált cash flow-kimutatásból, valamint a jelentös

számviteli politikák összefoglalását és egyéb magyarázó informáciOkat tartalmazó kiegeszItO

megjegyzésekböl állnak.

Véleményünk szerint a mellékelt konszolidált pénzugyi kimutatások megbIzhatO és valOs képet adnak a

Csoport 2020. december 31 -en fennállO konszolidált pénzugyi helyzetérOl, valamint az ezen döponttal

végzOdö évre vonatkozó konszolidált pénzügyi teljesItményéröl es konszolidált cash-flow-irál az Eurápai

UniO által befogadott Nemzetközi Pénzugyi Beszámolási Standardokkal Osszhangban (továbbiakban: EU

IFRS-ek), valamint azokat minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelröl szOlO

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

eves beszámolót készItö gazdalkodókra vonatkozO elöIrásaival osszhangban készItették el.

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — tOrvényekkel és egyeb jogszabalyokkal osszhangban hajtottuk végre. Ezen

standardok értelmében fennálló felelossegeink bövebb lefrását jelentésünk ,,A kOnyvvizsgálOnak a

konszolidált pénzUgyi kimutatások konyvvizsgálataert valO felelOssegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek

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

vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Konyvvizsgalói Kamara ,,A

kOnyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairOl és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatá”-ban,

valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a KanyvvizsgálOk NemzetkOzi Etikai Standardok

TestUlete által kiadott ,,Nemzetközi etikai kódex kamarai tag konyvvizsgálóknak (a nemzetközi fuggetlensegi

standardokkal egybefogialva)’ cImü kézikonyvében (az ESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk

egyeb etikai felelossegeinknek ezekkel a kovetelményekkel osszhangban. MeggyOzödesunk, hogy az

általunk megszerzett konyvvizsgalati bizonylték elegendo és megfelelö ahhoz, hogy megalapozza

véleményünket.

Kulcsfontosságü kanyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságü kOnyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megItélésunk szerint a

legjelentösebbek voltak a tárgyidoszaki konszolidált pénzOgyi kimutatások általunk végzett könyvvizsgálata
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során. Ezeket a kérdéseket a konszolidáft pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett konyvvizsgálatának

osszefuggesében és az arra vonatkozó véleményünk kialakItãsa során vizsgáltuk, es ezekrOl a kérdésekröl

nem bocsátunk ki külön véleményt.

Ugyfeleknek nyUjtott kölcsönök és követelések értékvesztése

2020. december 31-en az ugyfeleknek nyUjtott kolcsonak és követelések állománya 1 007240 mi/ho Ft, ez

az összes eszköz 46%-a; az ugyfeleknek nyüjtott kölcsönäk és kävetelések utäni értékvesztés 51198 mihIió

Ft.

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

A kulcsfontosságU könyvvizsgálati kérdés

Az értékvesztési vesztesegtartalekok a vezetés

legjobb becslését testesItik meg a várható

hitelezési veszteségekre az amortizált bekerülési

értéken értékelt ugyfeleknek nyüjtott kölcsOnök és

követeléseken (,,hitelek”, ,,kitettsegek”) belül a

beszámolási fordu lónapon. KOzéppontba all Itottuk

ezt a területet, mivel az értékvesztési

vesztesegtartalekok meghatarozása szukségessé

teszi, hogy a Csoport jelentOs megIteleseket es

összetett feltételezéseket alkalmazzon bármely

ilyen értékvesztés osszegenek számItása során.

Az egyedileg jelentös nem teljesItö hitelek utáni

értékvesztés miatti veszteségek a Csoportnak a

hitelekböl a jOvöben várható cash flow-k

jelenértékére vonatkozó becslésein alapulnak,

amelyek eredendOen bizonytalanok. A becsü It

értéket befolyásolja tObbek közOtt a fedezet

értékére alkal mazott diszkonttényezö (haircut”), a

behajtási folyamat idötartama, valamint a

felszámolási vagy értékesItési folyamat koltsege.

A csoportos értékvesztés meghatarozasa olyan

kulcsfontosságü paraméterekre támaszkodó

modellezési technikákkal tOrténik, mint az

ugyfelminbsItés, a bedölési valószInuség és a

nemteljesItés esetén várható veszteseg. Ezek a

model lezési technikák figyelembe vesznek olyan

tényezoket is, mint a miiltbeli tapasztalatok, az

olyan kitettségek azonosItása, amelyeknél a

hitelezési kockázat jelentösen megnövekedett,

jOvöre vonatkozó információk és az egyeb

meg Itélések.

A kormány által a Covidi 9-járvány miatt hozott

intézkedések (lásd 6.9. megjegyzés), valamint az

ezek következtében a szabályozói prudenciális

keretelvekben bekövetkezö változások a

nemteljesItésre és ha)asztásra vonatkozOan meg

összetettebbé teszik a várhatO hitelezési veszteség

becslését. A nemteljesItéskori kitettsegek

Hogyan kezeltUk a kérdést könyvvizsgálatunk

során

A területen, adott esetben saját pénzugyikockazat

kezelési, IT- és értékelési szakembereink

közremü ködésével végrehajtott konyvvizsgálati

eljárásaink többek kOzOtt az alábbiakat fog lalták

magukban:

— Megvizsgáltuk a Csoport várható hitelezési

kockázattal kapcsolatos mOdszereit és

modelljeit, és értékeltUk azoknak a pénzügyi

beszámolási standardok releváns

követelményeinek valO megfelelését. Ennek

részeként vizsgáltuk, hogy az ugyfelek szintjén

lévo tényezbk értékelése alapján megfelelben

kifinomu lt-e a Csoport mOdszertana.

— Vizsgaltuk az értékvesztés számItása, az

ugyfelminosItes, a monitoring és a

fedezetnyilvántartás feletti kiválasztott

kontrollok kialakItasat, bevezetését és

müködési hatekonyságát. Teszteltük tovabba a

késedelmes napok számItása és a default

megjelOlés feletti kiválasztott IT alapU

kontrollokat;

— FelmértUk a várhatO hitelezési veszteség

becsléséhez hasznalt adatok teljességét és

pontosságát, és értékeltük azok relevanciáját

és megbIzhatosagát;

— Felmértük, hogy következetesen történt-e a

nemteljesItés fogalmának és a releváns

standardok staging kritériu mainak alkalmazása.

Azt is felmértUk, hogy a nemteljesItés

alkalmazott fogalma megfelelo-e a standardok

kOvetelményei alapján;

— Ertékeltük, hogy a hitelek staging besorolasa és

a várható hitelezési veszteségek

meghatározása során a Csoport megfelelöen

figyelembe vette-e a piac Covidi 9-járványbOl

fakadó zavarainak hatásait. Az eljárás

részeként felmértük a moratóriummal érintett

Ugyfelekkel kapcsolatos nyomon követési
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I’,,y,

azonosItása a jelenlegi gazdasági kOrnyezetben

szintén magasabb becslési bizonytalansaggal jar.

Ha a Csoport várható hitelezési veszteseg

mode lljeiben lévö mogOttes feltételezések vagy

adatok nem aktuális körülményeket, eseményeket

vagy feltételeket tükröznek szUkség lehet modell

utáni mOdosItásra is.

A fenti tényezök és Osszetettségek következtében

ügy ItéltUk meg, hogy az ugyfeleknek nyüjtott

hitelek és kOvetelések értékvesztéséhez annak

jelentös kockázata kapcsolódik, hogy a konszolidált

pénzUgyi kimutatások lenyeges hibés állItást

tartalmaznak, amely kiemelt figyelmet igenyelt

kOnyvvizsgalatunk során, és ezért ezt

kulcsfontosságü konyvvizsgálati kérdésnek

minösItettük.

folyamatokat, valamint a hitelezési kockázat

jelentös növekedésének méréséhez használt

alternativ tényezök megfeleloségét.

Az egyedileg számitott értékvesztési

veszteségtartalékok esetében, a hitelek egy

kockázatalapü mintájára vonatkozóan:

— megvizsgaltuk a hitelfelvevO hitelaktáját,

beleértve a hitelfelvevövel folytatott levelezést

és a hitelfelvevö Iegfrissebb rendelkezésre álló

adosságszolgalati es pénzügyi információit,

valamint ehhez kapcsolódO interjükat

készItettünk a hitelkockazat-kezelökkel;

— az alábbiak szerint megvizsgáltuk a Csoport

hitelböl várhatO jövöbeli cash flow-k

jelenértékére vonatkozó becsléseiben lévö

következö kulcsfontossagü feltételezéseket:

• jOvöbeli követeléstérü lési forgatOkOnyveket

— a kockázati bizottsag elemzései és

döntései alapján, azáltal, hogy külOnbOzö

elemeket és feltételezéseket Utköztettünk a

kitettseg mültbeli alakulásával és az

ágazattal, valamint a jelenlegi gazdasági

feltételekkel kapcsolatos tapasztalatainkkal.

• fedezeti értékeket — a Csoport által

megbIzott szakértök által készItett

eszközértékelések alapján, akiknek a

tapasztalatára, kompetenciájára és

objektivitására fuggetlen felmérést

készItettUnk. Emellett mintavétel alapján

elvegeztuk a szakértök értékbecslésének

fuggetlen vizsgátatát.

A csoportos értékvesztési vesztesegtartalekokra

vonatkozóan:

— megszereztuk a Csoport várható hitelezési

veszteségre vonatkozó felmérése során

használt releváns jovöre vonatkozO

informaciokat és makrogazdasági

elörejelzéseket. ElvegeztU k az informáciOk

fUggetlen felmérését a Modellezési terület

vezetöjével készItett megerösItö interjü és a

nyilvánosan elérhetO információk

megvizsgálása ütján;

— az adott nemteljesItéseken korábban realizált

veszteségek alapján, valamint a korulmények

várható változásának tükrOzése céljábOl

esetlegesen szukseges módosItások

figyelembevételével megvizsgaltuk a Csoport

által alkal mazott, nemteljes Ités esetén várható
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veszteségi és bedölési vaIOszInségi

paramétereket;

— felmértUk a Bank várható hitelezési veszteség

modelije által le nem fedett kockázatok és

bizonytalanságok elszámolãsa céljából tett

esetleges modell utáni mOdosItások

megfeleloseget, beleértve azokat, amelyeket a

Covidi 9-járvány kitörése eredményezett. Az

eljárás részeként a számItások alapjául

szolgalo adatokat is teszteltUk;

A hitelek értékvesztéséve kapcsolatos közzététeek

esetében:

— megvizsgáltuk, hogy a Csoport konszolidált

pénzügyi kimutatásaiban lévO, a hitelek

értékvesztésével és a hitelezési kockázattal

kapcsolatos kOzzétételek megfelelöen

ismertetik-e a vonatkozá pénzügyi beszámolási

keretelvek által elöIrt releváns mennyiségi és

minöségi információkat.

Egyéb információk

Az egyeb információk a Csoport 2020. évi összevont (konszolidált) üzlefi jelentéséböl állnak. A vezetés

felelOs az Osszevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabaly

vonatkozó elöIrásaival Osszhangban történO elkészItéséért.

A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszában a konszolidált pénzügyi kimutatásokra adott véleményunk nem

vonatkozik az Osszevont (konszolidált) üzleti jelentésre.

A konszolidált pénzUgyi kimutatások általunk végzett konyvvizsgalatával kapcsolatban a mi felelösségunk az

összevont (konszolidált) üzleti jelentés átolvasása es ennek során annak merlegelése, hogy az összevont

(konszolidált) Uzleti jelentés Ienyegesen ellentmond-e a konszolidált pénzügyi kimutatásoknak, vagy a

konyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként ügy tünik-e, hogy az Ienyeges hibás állItãst

tartalmaz.

A számviteli törvény alapján a mi telelössegunk továbbá annak a megItélese, hogy az összevont

(konszolidált) üzleti jelentés a számviteli torvény, illetve egyéb más jogszabaly vonatkozó elöIrásaival

Osszhangban készült-e és errol, valamint az Osszevont (konszolidált) üzleti jelentés és a konszolidált

pénzugyi kimutatások Osszhangjárál vélemény nyilvánItása.

Az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel kapcsolatban a számviteli törvény alapján a mi felelosségunk

továbbá annak az ellenOrzése is, hogy az Osszevont (konszolidált) Uzleti jelentés a számviteli torvény 95./C.

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

Véleményunk szerint a Csoport 2020. évi Osszevont (konszolidált) üzleti jelentése minden Ienyeges

szempontbál Osszhangban van a Csoport 2020. évi konszolidált pénzUgyi kimutatásaival és a számviteli

tOrvény vonatkozó elOIrásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem Ir elö tovãbbi kOvetelményeket az Osszevont

(konszolidált) üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Nyilatkozunk, hogy az Osszevont (konszolidált) üzleti jelentés rendekezésre bocsátja a számviteli tOrvény

95./C. § és a 134. (5) bekezdésben meghatározott információkat.

A fentieken tül a CsoportrOl és annak kornyezeteröl megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennUnk

arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely Iényeges hibás állItás az összevont (konszolidált) Uzleti
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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 felelOssegel a konszolidált pénzügyi kimutatásokért

A vezetés felelös a konszolidált pénzugyi kimutatásoknak az EU IFRS-ekkel osszhangban tOrténö

elkêszItéséért és valOs bemutatásáért, továbbá a számviteli tOrvénynek az EU IFRS-ek szerint összevont

(konszolidált) eves beszámolOt készItö gazdálkodOkra vonatkozO elöIrásaival osszhangban tärténO

elkészItéséért, valamint az olyan belsö kontrollért, amelyet a vezetés szuksegesnek tart ahhoz, hogy

Iehetövé váljon az akár csalásbOl, akár hibábOl eredö Ienyeges hibás állItástOl mentes konszolidált pénzugy

kimutatások elkészItése.

A konszolidált pénzugyi kimutatások elkészItése során a vezetés felelös a Csoport vállalkozás folytatására

valO képességének felméréséért, a váIIakozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek

megfelelo közzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetésnek szándékában all megszüntetni a Csoportot

vagy beszUntetni az üzletszerü tevekenyseget, vagy amikor nem all elötte ezen kIvül más reális Iehetöség —

a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazásáért.

Az irányItással megbIzott személyek felelOsek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának felugyeletéért.

A konyvvizsgálOnak a konszolidáit pénzugyi kimutatások konyvvizsgálatáért való felelOsségei

Célunk kellO bizonyossagot szerezni arrOl, hogy a konszolidált pénzugyi kimutatások egesze nem tartalmaz

akár csalásbOl, akár hibábOl eredö lényeges hibás állItást, valamint a véleményUnket tartalmazó

konyvvizsgálOi jelentést bocsátani ki. A kellö bizonyosság magas tokü bizonyosság, de nem garancia arra,

hogy a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a kOnyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarországon

hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabalyokkal osszhangban elvOgzett konyvvizsgalat mindig feltárja a

létezO lényeges hibás állItást. A hibás állitások eredhetnek csalásbOl vagy hibábOl, és lenyegesnek

minösülnek, ha Onmagukban vagy egyuttesen ésszerU várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználOk

adott konszol idált pénzügyi kimutatások alapján meghozott gazdasagi döntéseit.

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozó — Magyarországon

hatályos — torvényekkel és egyéb jogszabályokkal osszhangban elvégzett konyvvizsgalat részeként szakmai

megItelest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a konyvvizsgálat egésze során. Emellett:

• Azonositjuk és felbecsüljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredö

lenyeges hibás állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagálO konyvvizsgálati eljárásokat

alakItunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményunk megalapozásához elegendo és megfelelO

kOnyvvizsgálati bizonyItékot szerzUnk. A csalásbOl eredö lenyeges hibás állItás tel nem tárásának kockázata

nagyobb, mint a hibából eredOé, mivel a csalás magaban foglalhat összejátszást, hamisItást, szándékos

kihagyasokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsO kontroll felUlIrasat.

• Megismerjuk a konyvvizsgãlat szempontjábOl releváns belsö kontrollt annak érdekében, hogy olyan

konyvvizsgálati eljarasokat tervezzünk meg, amelyek az adott korUlmények között megfelelOek, de nem

azért, hogy a Csoport belsö kontrolljának hatekonysagara vonatkozOan véleményt nyilvánItsunk.

• Ertékeljuk a vezetés által alkalmazott szamviteli politikák megtelelöségét és a vezetés által készItett

szamviteli becslések és kapcsolOdó kOzzétételek esszeruségét.

• Kovetkeztetést vonunk le arrOl, helyénvalO-e a vezetés részéröl a vallalkozas folytatasanak elvén alapuló

számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett känyvvizsgálati bizonyfték alapján arrOl, fennáll-e lényeges

bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentös ketséget vethetnek tel

a Csoport vallalkozas tolytatasara valO képességével kapcsolatban. Amennyiben azt a kOvetkeztetést vonjuk

le, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn, konyvvizsgaloi jelentésUnkben fel kell hIvnunk a figyelmet a

konszolidált pénzUgyi kimutatásokban lévö kapcsolódO kozzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen

közzétételek nem megfeleloek, minösItenUnk kell véleményUnket. KOvetkeztetéseink a kOnyvvizsgálOi

jelentésünk datumaig megszerzett kOnyvvizsgálati bizonyltékon alapulnak. JövObeli események vagy

teltételek azon ban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja a vállalkozást folytatni.
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• Ertékeljük a konszolidált pénzugyi kimutatások, beleértve a közzétételeket is, átfogO prezentálását,

felépitését es tartalmát, valamint azt, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatások a valós bemutatást

megvalos ItO mOdon mutatják-e be a mögöttes Ugyleteket és eseményeket.

• A konszolidált pénzügyi kimutatásokra vonatkozó vélemény nyilvánItásához elegendO és megtelelO

konyvvizsgálati bizonyltékot szerzUnk a Csoporton belUli gazdálkodó egysegek vagy Uzleti tevékenységek

pénzugyi információirOl. Felelösek vagyunk a csoportaudit irányItásáért, felugyeletéért és elvegzeséOrt.

Továbbra is kizárOlagos felelösséggel tartozunk a kOnyvvizsgálói véleményunkért.

Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek felé - egyeb kérdések mellett - a konyvvizsgalat

tervezett hatOkörét es ütemezését, a konyvvizsgalat jelentös megallapItasait, beleértve a belsö kontrolinak a

konyvvizsgálatunk során általunk azonosItott jelentös hianyossagait is.

Nyilatkozunk az irányItással megbIzott személyeknek arról, hogy megfelelunk a fuggetlensegre vonatkozO

releváns etikai kovetelményeknek, es kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket,

amelyekröl ésszerüen feltételezhetO, hogy befolyásolják a fuggetlenségunket, valamint adott esetben a

veszélyek kiküszObölése céljábOl tett intézkedéseket vagy az alkalmazott biztosItékokat.

Az irányItással megbIzott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket,

amelyek a tárgyidöszaki konszolidált pénzUgyi kimutatások konyvvizsgalata során a Iegjelentösebb

kérdések, es ennelfogva a kulcsfontossagü konyvvizsgálati kérdések voltak. KOnyvvizsgaloi jelentésünkben

ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános

közzétételét, vagy ha - rendkIvül ritka korulmények között - azt állapItjuk meg, hogy egy adott kérdést a

konyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerU várakozások alapján annak hátrányos

kOvetkezményei sülyosabbak lennének, mint a kommunikáciO közérdekQ hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekröl

A Csoport 2020. évi konszolidált pénzugyi kimutatásainak konyvvizsgálatára 2020. május 25-en választott

meg a Csoport részvényese. A konyvvizsgálói megbIzásunk idOtartama megszakItás nélkUl összesen 24 év,

a 1997. december 31 -ével vegzodo üzleti évtöl 2020. december 31-ével végzödö üzleti évig tartó idöszakot

fedi le.

MegerosItjük, hogy

• konyvvizsgálOi véleményunk osszhangban van a Csoport Felugyelobizottsaga részére készItett 2021.

március 22-i keltezésü kiegészItO jelentéssel.

• nem nyüjtottunk a Csoport részére tiltott, nem kanyvvizsgalati szolgaltatást, amely tiltott, nem

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

derogació tekintetében a Magyarorszagon hatályos, a Magyar KOnyvvizsgálái Kamaráról, a konyvvizsgaloi

tevekenységröl, valamint a konyvvizsgaloi kozfelugyeletrOl szOló 2007. évi LXXV. torvény határozza meg.

Továbbá a konyvvizsgalat elvegzese során megöriztuk fuggetlenségUnket a Csoporttól.

A jelen fuggetlen konyvvizsgálói jelentést eredményezö konyvvizsgálati megbIzásért felelOs partner a jelen

fuggetlen konyvvizsgálói jelentés aláIrója.

Budapest, 2021. március 25.

KPMG Hungária Kft.

• 000202

István

Partner, Kamarai tag konyvvizsgäló

Nyilvãntartási szám: 005674
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BUDAPEST BANK ZRT.

KONSZOLIDALT EVES PENZUGYI KIMUTATAS

2020. DECEMBER 31.

— Konszolidált Pénzügyi Kimutatások

KONSZOLIDALT PENZUGYI HELYZET KIMUTATAS (MERLEG)

adatok mFt-ban

Megnevezés Megjegyzések 2020.12.31

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5&3.1

4.7

4.7

4.8

4.8

4.9

291 821

4 704

623 286

170081

1048761

24 734

19 734

451

203

13833

2 197 608

2019.12.31

192059

3 137

337399

8914

933 911

24 196

15 743

323

84

15795

1531561

Származékos pénzügyi kätelezettségek

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek

Ügyfelekkel szembeni kotelezettségek

Ce I ta rta I é ko k

Tényleges nyereségadó-kotelezettség

Halasztott ado kotelezettseg

Egyéb kotelezettségek

Kotelezettsegek összesen

Jegyzett tóke

Ta rta I é ko k

Saját tôke

SAJATTOKE Es KOTELEZETr5EGEK OSSZESEN

4.2 9036 9757

4.10 609301 212552

4.11 1389591 1121149

4.12&3.1 3804 2199

273

75

17 322

2 029 402

403

69

20591

1366720

19396 19396

148810 145445

168206 164841

2197608 1531561

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

Dr. Lélfal Koppr4

EInök-Vezérigaz

Keresztyénné Oeák Katalin

Pénzugyi Vezetö

Pénz és pénzeszkoz-egyenertékesek

Származékos pénzügyi eszközök

Erté kpapIrok

Hitelintézetekkel szemben fennáNó követelések

Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések

Ingatlanok, gépek és berendezések

Immateriális javak

Tényleges nyereségadó-kovetelés

Halasztott ado követelés

Egyéb eszközök

ESZKOZOK OSSZESEN

4.8

4.8

4.13

4.14

4.15



BUDAPEST BANK ZRT.
KONSZOLIDALT EVES PENZUGYI KIM UTATAS
2020. DECEMBER 31.
— Konszolidált Pénzugyi Kimutatások

KONSZOLIDALT EREDMENYKIMUTATAS

adatok mFt-ban

Megjegyzes 2020. 2019.

Jutalék és dIjbevétel

Jutalék és dijráforditás

_________________________________

Nettó jutalék és dijeredmény 5.2

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

Kereskedési célü pénzugyi instrumentumok

- nyeresége vagy vesztesége

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt (nem kereskedési céli)

- pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége

Nettó árfolyam nyereség vagy veszteség

Egyeb mékddési bevétel

Egyeb m0ködési ráfordItás

Személyi jellegO ráforditások

Egyeb adminisztratIv koltsegek

Ertékcsökkenés és amortizáció

Pénzugyi eszközök módosItásából származá nyereség veszteség
Ertékvesztés és céltartalék vagy értékvesztés

- és céltartalékvisszaIrása

Adózás elötti eredmény

Nyereségadó 5.10

_________________________________

ADOZOTr EREDMENY

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

Kamatbevétel 50 567 44 778
- ebbãl nem effektiv komotmOdszerrel elszO molt liz,nq kamat 9 729 9 392
Kamatráforditás (4 515) (1 842)

Nettókamateredmény 5.1 46052 42936

Osztalékbevétel

5.3

5.4

5.5

5.6

5.6

5.7

5.7

5.8

5.9

47 025 45 649

(6670) (6688)

40355 38961

6392 4302

(918) (1755)

1000 (824)

1758 (851)

10361 4473

(27057) (20335)

(28215) (28423)

(14714) (14572)

(8428) (8039)

(6065) 18

(14631) (1625)

5890 14266

(2268) (2695)

3622 11571

Keresztyénné Deák Kata(in

Pénzugyi Vezetã
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BUDAPEST BANK ZRT.
KONSZOLIDALT EVES PENZUGYI KIMUTATAS
2020. DECEMBER 31.
— Koriszolidált Périzügyi Kimutatások

KONSZOLIDALT ATFOGO JOVEDELEMKIMUTATAS

ADOZOTr EREDMENY

Eredménybe átsorolható egyéb átfogojovedeem

Egyéb átfogó jovedelemmel szemben valOsan értékelt
- értékpapIrok nettà valós érték változása

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valósan ërtékelt
- értékpapIrok eredménybe átvezetett nettó osszeg

Nyeresegbe vagy veszteségbe átsorolhatô
- tételekhez kapcsolOdO nyeresegadó

EGYEB ATF0GO JÔVEDELEM

TARGYEVI ATFOGO EREDMENY

adatok mFt-ban

2020. 2019.

3622 11571

EBBOL: - Kisebbseg részesedéseknek tulajdonitható
-

- Anyavállalat tulajdonosainak tuajdonItható 3365

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

lr.Lélfai Koppán

EInokVezérazat\

J
Keresztyénné Deák KataIn

Pénzügyi Vezetó

(283) 2713

1772 2883

(2055) (170)

26 (244)

(257) 2469

3365 14040

14040
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BUDAPEST BANK ZRT.

KONSZOLIDALT EVES PENZÜGYI KIM UTATAS

2020. DECEMBER 31.

______

— Konszolidált Pénzügyi Kimutatások

KONSZOLIDALT SAJAT TÔKE VALTOZAS KIMUTATAS

TARTALKOK részletezése

adatok mFt-ban

Egyenleg 2019. janudr 01-en

Teijes ariD 96 jovedelem

AdOzott eredmény

Egyéb atfogdjovedelem

TeIje5 átfogd jovedelem összesen

Tdketulajdonosokkalfoiytatott ugyletek

Részvénykibocsdtds

Osztalek

1ulajdonosokkal Iebonyolitott ugyletek

Tdketulajdonosokkal folytatott ugyletekosszesen

Egyéb tranzokcidk

Altaldnos tartalék dtsoroldsa eredmenytartaIékb6

EgyCb tranzakcidk összesen

Egyenleg 2019. december 31-en

Egyenleg 2020. január 01-en

Teijes dtfogô jOvedelem

Addzott eredmény

Egyéb dtfogOjdvedelem

TeIje5 dtfogO jövedelem dsszesen

TOketulajdonosokkalfolytotott ugyletek

Részvénykibocsdtds

Osztalék

Tulajdonosokkal Iebonyolitott ugyletek

T6ketulajdoriosokkal foItatott Ugyletek összesen

Egyéb tronzokcidk

Altaiãnos tartalék dtsoroldsa eredménytartalékbdl

Egyéb tranzakciók osszesen

Egyenleg 2020. december 31-en

JEGYZETT Jogszabdlyi
Ertékelési

TdKE Eredmértytartalék kotelezettségen alapuló
tartalEk

tartalékok

TARTALEKOK SAJAT TOKE

4962 134656 154052

- 11571 11571

- 2469

_______

2469

• 14040 14040

A Banknak és Ieányvâllalatainak nincsen ellenörzést nem bztosItá részesedésre jutO saját take részük.

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

Dr. Lélfai Koppán

EInok-Vezérigazgatc

Keresztyénné Deák Katalin

Pénzugyi Vezetö

19396 (120)

2469

2469

129 814

11571

11571

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

-
- (3251) • (3251) (3251)

-
. (1600) 1600 . -

-
- (1600) 1600 -

19396 2 349 136 534 6 562 145 445 164 841

19396 2 349 136 534 6 562 145 445 164 841

.
- 3622 - 3622 3622

. (257) - - (257) (257)

- (257) 3 622 - 3 365 3 365

-
- (434) 434 -

- - (434) 434 - -

19 396 2 092 139 722 6 996 148 810 168 206
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BUDAPEST BANK ZRT.

KONSZOLIDALT EVES PENZÜGYI KIM UTATAS

2020. DECEMBER 31.

— Konszolidált Pénzügyi Kimutatások

KONSZOLIDALT CASH—FLOW KIM UTATAS

MGködési cash flaw

Adózás elätti eredmény

Mddositó tényezdk

Ertékcsokkenés )+), AmortizáciO (+)
Pénzügyi eszkazok mádositásábOl származO nyereség, veszteség (1-)
Ertékvesztés és céltartalék képzés, feloldas (+)
Nem realizdlt árfolyam nyereség, veszteség (1-)
Halasztott ado
ErtékpapIrok valOs érték vdltozdsa (1-)
NettO karnateredmény (-)
Osztalékbevétel

Szdrmazékos pénzugyi eszkOzOkvdltozdsa (novekedésnél-, csokkenésnél +)
FVTPL értékpapirok dllomdnyOnak véltozasa )nOvekedésnél-, csOkkenésnél +)
Hitelintézetekkel szembeni kOvetelések vdltozdsa (nOvekedésnél-, csokkenésnél +)
Ugyfelekkel szembeni kOvetelések vdltozésa (nOvekedésnél-, csOkkenésnél +)
Egyéb eszkOzok vdltozésa )nOvekedésnél-, csOkkenésnél +)

Hitelintézetekkel szembeni kOtelezettségek véltozdsa nern refinanszirozási célO

Ugyfelekkel szembeni kOtelezettségek vdltozOsa (novekedOsnél +, csOkkenésnél -)
Származékos pénzOgyi kOtelezettségek vdltozdsa (nOvekedOsnOl +, csOkkenésnél -)
EgyOb kOtelezettségek véltozdsa (novekedésnél +, csOkkenésnOl -)

Kapott kamat (+)

Fizetett karnat
Kapott osztalOk IeányvállalattOI (+)
Fizetett tdrsasdgi adO

MOkdddsi tevékenysdgbdl származd nettó pénzdramlds

Befektetdsi cash flaw

Befektetések Iednyvdllalatokban, kazOs és tdrssltvdllalkozdsokban
Befektetések egyéb vdllalkozdsokban

Ingatlanok, gépek, berendezések beszerzése

Ingatlanok, gépek, berendezések drtékesitése, egyOb kivezetdsek
Immateridlis javak beszerzése
Irnmateridlis javak értOkesitOss, egydb kivezetések

Nem FVTPL értékpapirok beszerzése

Nern FVTPL értdkpapIrok kivezetése
Kapott osztalék belektetésekbdl

Befektetdsi tevékenység során felhaszndlt nettd pénzdramlds

Finanszfrazdsi cash flaw

Fizetett osztalék
Refinanszirozdsi célU hitelintdzetekkel szembeni kotelezettségek beszerzése

Refinanszirozdsi célii hitelintézetekkel szembeni kOtelezettségek kivezetése

Részvénytulajdonosoknak nem osztalOkkent történO kifizetések

Finanszirazási tevékenységböl szdrmazó nettó pénzáramlds

Pénzeszközäk nettó vdltozésa

PénzeszkOzbk devizadtértékelési kulOnbozete

PénzeszkOzbk dllomdnya év elején

Pénzeszközök államánya a periOdus végén

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

Dr. Lélfal Koppá y

Elnok-Vezériga

1 37

(5 065) (5 592)

225 192

(8 152) (6 796)

33 105

(987 274) (124 029)

704111 96115

(296 121) (39 968)

- (3251)

255 109 105 819

(80 366) (62 532)

174743 40036

94047 131740

5715 1296

192059 59023

291821 192059

Keresztyenne Deak Katahn

PénzUgyi Vezetö

adatok mFt-ban

2020. 2019.

5 890 14 266

8428
6 065

14 631

(1 758)

(88)
137

(46 052)

(1 568)
143

(158 557)
(111 514)

10970

210 777

249 290
(721)

(5 166)

41 273

(4 229)

(2 526)
215 425

8 039
(18)

1 625

851

(14)
442

(42 936)

(524)

1 574

(1408)

(105 335)

(5 552)

4 102
209 698

6 353
(1 566)

45 749
(1924)

(1 750)
131 672
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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
üt 193., http://www.budapestbank.hu/)) a kétszintQ bankrendszer létrehozásakor, 1987. január 1-jével
alakult meg az állam, állami tulajdonü vállalatok, magánszemélyek és szövetkezetek közös
vállalkozásaként. 1995 decemberében került sor a Bank privatizálására a General Electric Capital, az
EBRD és az APV Rt. részvételével. A General Electric Capital folyamatos vásárlásokkal eläbb a Bank
tobbségi tulajdonosává vált, majd 2012 folyamán a maradék kisebbségi részesedést is kivásárolta es
ezzel 100%-ban tulajdonos Iett a Bankban.

2015. február 13-an a GE Capital aláIrta a magyar állammal a Budapest Bank eladásárOl szólO
szerzädést. A vásárlás pénzügyi teljesItésére 2015. jünius 29-en került sor. Az állam nevében eljárO
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. és 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 százalék, az MTB eddig közvetlen tulajdonosai
pedig 37,69 százalék tulajdonrésszel rendelkeznek.
A pénzügyi holding társaság az apportot követöen stratégiai döntéshozói, prudenciális kontroll és
csoportirányItási funkciOkat lát el a három bankcsoport felett, valamint megtervezi és levezényli a
bankok m(iködését optimalizáló füziós folyamatot. A részletes füziós ütemterv, az üzleti stratégia
kidolgozására es a csoportmQkodésbäl eredö szinergiák kiaknázása 2021-ben kerül sor. A Budapest
Bank, az MKB és az MTB a füziós folyamat megtörténtéig megc5rzi önállO jogi státuszát, és külön
márkanevek alatt mUködik.
A tulajdonosnak fizetendö várhatO osztalékfizetés mértéke jelenleg nem ismert.

A Bank m(iködési formáját kozgyQlése 2012 során zártkör(i részvénytársasággá változtatta, jelenleg
értékpapIrt nem bocsájt ki. A társaság jegyzett tökéje 2020. december 31-en 19 396 milliO Ft. A Bank
fiókhálózata jelenleg 93 bankfiOkból, illetve egy Békéscsabán találhatO Operációs Kozpontból all a
budapesti székhelyen felül.
A Bank átlagos statisztikai állományi létszáma 2020-ban 2.939 fö, illetve 2019-ben 3.006 fc5 volt.

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

A számviteli törvény 155. § alapján a Társaság részére kötelezô a könyvvizsgálat. A Társasag
konyvvizsgalója a KPMG Hungária Kft., (KPMG cIme: 1134 Budapest, Váci üt 31), Henye lstvan
(igazolvany szam: 005674). A Tarsaság a 2020-as évre a pénzügyi kimutatás konyvvizsgalataert
94.002.000 Ft + AFA konyvvizsgálati dIjat (2019. évre: 86.745.000 Ft + AFA), valamint 11.906.400 Ft +

AFA egyéb dIjat számolt el (2019. évre: 1.725.500 Ft + AFA).
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A Bank 2020. évi pénzUgyi 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

ala.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozO feladatok irányItásáért, vezetéséért felelös személy: SzQcs
Zoltán (születési neve: Sz&s Zoltán, anyja születési neve: Deli Terézia, regisztrálási száma: MK178499,
hatOsági igazolványának száma: 6937, regisztrálási szakterülete: IFRS és pénzügyi a

Pénzugyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzök nyilvántartásában).

Jelen pénzügyi kimutatást és a hozzá kapcsolódó üzleti jelentést a Társaság az internetes honlapján is

közzéteszi, amelynek cIme: www.budapestbank.hu/info/irattar/.

1.2 Budapest Bank csoport Ieányvállalatainak bemutatása

A Budapest Bank szolgáltatásai egy részét a Bankcsoporthoz tartozó, szakosItott, szervezetileg
elkülOnült leányvállalatain keresztül nyüjtja, amelyekben közvetlenül 100% részesedéssel bIr.

Budapest Ala pkezeld Zrt.

A Budapest Alapkezelö 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 fiókhálózatán keresztül valósul meg, de a befektetési jegyek külföldi - csehországbeli -

forgalmazása is jelentds részt képvisel a Társaság teijes eves értékesItési volumenében. A pénztárak
összvagyona elérte a 127 milliárd forintot, mIg a befektetési alapok vagyona 312 milliárd forintot tett

ki 2020. december 31-en. A vagyonkezelésen belül a befektetési alapok és a nyugdIjpénztárak részére

végzett szolgáltatások végzése is elsddleges célja a Társaságnak.

Társaság az általa kezelt alapokban, az alapok indulását megkonnyItendô, pénzt helyezhet el, amelyet
azonban az alapok indulását követOen rövid idón belül, ki is von. Ennek megfelelöen a Társaság által

kezelt alapok vagyona nem kerül konszolidálásra a Budapest Alapkezeld Zrt. känyveibe. A Társaság

bevételei tCilnyomórészt kezelési szabályzatokban eldre lefektetett vagy eves vagyonkezelési

szerzódésben elöre rögzItett árszintQ szerzôdések alapján keletkeztek.

A Budapest Alapkezelä kockázatkezelési politikája és tevékenysége a Bankkal együtt kOzpontilag

egységes elvek szerint kerUlt kialakItásra. A Társaság a Bank tagjaival TAO csoportot alkot.

A Bank likviditási és tökestrategiájának megfelelöen a Társaság az eves nyereségét rendszerint kifizeti

osztalék formájában a tulajdonos felé. Az Alapkezelô átlagos statisztikai állományi létszáma 2020-ban

16f6.

Az Alapkezelô Zrt. 2020. év végi mérlegfdosszege 3.092 millió Ft, jegyzett tdkéje 500 milliO Ft, saját

tdkéje 2.855 millió Ft.

Az Alapkezelä székhelye: 1138 Budapest, Váci üt 193.
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Budapest LIzing Zrt.

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

tárgyi eszkOzök termeldeszközök beszerzése és lIzingbe adása. Elsôsorban nagy teherbIrási

haszongépjármivek, termelô és mezógazdasági gépek, berendezések, buszok és egyéb eszközök

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

megkIvánja személy és kishaszon gépjármQ finanszIrozást is végez.

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

aIapi illetve deviza finanszIrozás keretében folytat, zárt illetve nylit vég( pénzügyi IIzing

konstrukciOban egyaránt — hitel és pénzkölcson nyJjtást is végezhet kizárólag fogyasztónak nem

minäsülö ugyfélkor részére.

A Budapest LIzing Zrt. kockázatkezelési politikája es finanszIrozási tevékenysége a Bankkal együtt

kOzpontilag egységes elvek szerint került kialakItásra. A Társaság a Bank tagjaival AFA és TAO csoportot

alkot.

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

refinanszIrozàsi források is felvéteire kerülnek.

A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 2020-ban 19 fö volt. Az cég 2020. év végi

mérlegföosszege 124.818 millió Ft, jegyzett täkéje 62 millió Ft, saját tökéje 6.404 milliO 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 EszközfinanszIrozO Kft-nek SBB Zrt-be történó

beolvadásával, majd annak névváltozásával jott létre.

A Budapest EszközfinanszIrozO Zrt. a Budapest Bank csoport tagjaként személy és kishaszon gépjármQ,

a nagy teherbIrásü haszongépjárm(vek, termeld gépek, berendezések es egyéb eszközök operatIv

lIzing konstrukció keretében történô finanszIrozásával foglalkozik. A cég tevékenységét a Budapest

LIzing Zrt-vel közös operáció alatt folytatja.

A társaság tevékenysége két különbözö Uzletágra bontható, a termeläeszköz finanszIrozó uzletág a

korábban a Budapest EszközfinanszIrozó Kft. által végzett tevekenységet folytatja, mIg a Flotta kezelô

uzletág — melynek üzleti portfóliója 2015-ben kifutott — a jogelôd Budapest Flotta Zrt. tevékenységéb5l

mar csak a Budapest Bank gépjárm(âIlományának flottakezelését végzi.

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

számára a hitelintézetekröl és a pénzügyi vállalkozásokról szOló 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 pénzügyi szolgáltatások végzését.
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A Budapest EszközfinanszIrozO Zrt. kockázatkezelési politikája és finanszIrozási tevékenysége a Bankkal
egyutt központilag egységes elvek szerint került kialakItásra. A Társaság a Bank tagjaival AFA és TAO
csoportot alkot.

A Társaság hitelezési tevékenységét szinte kizárOlag a Budapest Bank finanszIrozza.

A Társaság átagos statisztikai állományi Iétszáma 2020-ban 15 fö volt. Az cég 2020. év végi
mérlegfôosszege 3.176 millió Ft, jegyzett tökéje 15 miIlió Ft, saját t6kéje 1.504 milliO Ft.

Az EszközfinanszIrozó székhelye: 1138 Budapest, Váci üt 193.
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2 SZAMVITELI POLITIKA

A Bank által alkalmazott számviteli alapelvek, egy a pénzintézetek számára kötelezóen eIäIrt belsä
utasItásban a Számviteli Politikában került részletes dokumentálásra, melyet a Bank vezetäsége
engedélyezett, illetve a konyvvizsgálója véleményezett. A Bank számviteli politikája az IFRS
standardoknak megfelelóen készült, Igy az IFRS Keretelvek, az lAS 1 ,,A pénzugyi kimutatások
prezentálása” es 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. Konszolidáció
C. Devizaértékelés

2.2 Eredménykimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek
D. Kamatbevétel és ráfordItás
E. Jutalékok
E. Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvüli pénzUgyi instrumentumok

kivezetési nyeresége vagy vesztesége
F. Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi instrumentumok nettO

nyeresége
G. Egyéb mUködési bevétel és ráfordItás
H. NyereségadO

2.3 Pénzugyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek
2.3.1 Pénzugyi instrumentumok

2.3.1.1 Számviteli alapelvek
2.3.1.2 Amortizált bekerülési értékelés (ABE)

Befektetési célü hitelviszonyt megtestesItö értékpapIrok
J. Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések
K. Hitelintézetekkel szembeni követelések
L. Minden amortizált bekerülési értékelésQ kategóriába sorolt pénzügyi

kotelezettség
M. Pénz és pénzeszköz egyenértékesek
N. Sajáttäke

2.3.1.3 Valás értékelés eredménnyelszemben (FVTPL)
0. Kereskedési célü hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok
P. Származékos ugyletek

Q. Valós értékeIési kategáriába sorolt pénzügyi kotelezettség
R. Kötelezäen eredménnyel szemben valOs értékelés(I értékpapIrok
S. Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök es követelések

2.3.1.4 Valós értékelés egyéb átfogájovedelemmelszemben (FVTOCI)
T. Likviditási célü hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok
U. Befektetési céI részesedések

13



BUDAPEST BANK ZRT.
KONSZOLIDALT EVES PENZUGYI KIM UTATAS
2020. DECEMBER 31.

_______________

— Konszolidált KiegészItö Megjegyzések — Számviteli politika

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 jelentäs becslések
2.4.1 Ertékvesztés
2.4.2 ValOs érték meghatározás
2.4.3 Fedezeti ügyletek 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, alapvetóen nem elszámolási kérdésekben, hanem közzétételi es adminisztratIv
területeken:

• a 2000. évi C törvény a számvitelräl (továbbiakban ,,Számviteli törvény” vagy ,,Szt.”)
• a 2013. évi CCXXXVII törvény a hitelintézetekrôl és a pénzügyi vállalkozásokról
• a 250/2000. (XIl.24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzugyi vállalkozások eves

beszámoló készItési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairOl
(,,Kormányrendelet”)

• a 39/2016. (X.11.) MNB rendelet a nem teljesItä kitettségre és az átstrukturált követelésre
vonatkozO prudenciális követelményekról

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

A Bank az IgazgatOság által jOváhagyott, a konyvvizsgálOi záradékot is tartalmazO teijes eves pénzügyi
kimutatását a Szt. IX. fejezetének elöIrásai szerint helyezi letétbe és tesz eleget ezzel közzétételi
kotelezettségének.

A Bank a vállalkozás folytatásának elve alapján állItotta össze jelen pénzügyi kimutatásokat.

Jelen pénzügyi kimutatãsok készItése során az eszközök és a kotelezettségek értékelése az eredeti
bekerülési érték alapján történt, kivéve az eredménnyel szemben valOs értéken értékelt pénzugyi
eszközöket és kötelezettségeket, valamint az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valOs értéken
értékelt pénzUgyi eszközöket, amelyek valOs 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 iddszak
utolsó napja (fordulOnap): december 31. Pénzugyi kimutatásokat a Bank évente egyszer, a pénzugyi
helyzet kimutatás fordulónapjára készIt, melyben összehasonlItó információként csak a tárgyiddszakot
megeldzö beszámolási iddszak záró adatal kerülnek bemutatásra.

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

• Idószak végi Pénzügyi helyzet kimutatás (Mérleg)
• Idäszaki Atfogó eredmény kimutatás (ldöszaki Eredmény és Egyéb átfogó jövedelem

kimutatás)
• ldSszaki Saját töke-változás kimutatás (STVK)
• lddszaki Cash-flow kimutatás
• Megjegyzések

A Szt. szerinti Uzleti és Nem — Pénzugyi Jelentés is összeállItásra kerül, mely része a jelen Eves pénzügyi
kimutatásnak.

A Bank elsó alkalmazOként 2018.01.01-tc5I kezdve vezeti könyveit az IFRS-ek elöIrásai szerint és a 2018-
as beszámolási évröl készItette el az elsö IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatását.

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) folyamatosan tj sztenderdeket ad ki, melyek
státuszuktól fuggóen jelentös hatással lehetnek a Társaság pénzügyi kimutatásaira. Hatályba lépésuk
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 lépett
IASB által kiadott, de EU által meg nem befogadott

Az IASB által kiadott es az EU által elfogadott standardok es értelmezések, amelyek a jelenlegi idószakra
vonatkozóan, 2020. január 1-ével, illetve az azt követden kezdädô beszámolási iddszakokban mar
hatâlyosak:

IFRS 9, lAS 39 és IFRS 7, standardok módosItásai — Kamatláb ReferenciamutatO Reform — pénzügyi
instrumentumok es lIzingkotelezettségek szerzädéses pénzáramainak meghatározásához és a fedezeti
számvitelhez használt referencia kamatláb változásához kapcsolódó módosItások (hatályba lépett a
2020. január 1-jével, illetve az azt követöen kezdödd beszámolási iddszakokban) — Az EU által
elfogadva: 2020. január 15-en,
IFRS 3 ,,Uzleti kombináciOk” standard mOdosItásai (hatályba lépett a 2020. január 1-jével, illetve az azt
követöen kezdödä beszámolási idôszakokban) —Az EU által elfogadva: 2020. április 21-jén,
lAS 1 és lAS 8 standardok módosItásai — Lényegesség Fogalma (hatályba lépett a 2020. január 1-jével,
illetve az azt követôen kezdôdó beszámolási iddszakokban),
A Koncepcionális keretelvekre valO hivatkozások mOdosItásai az IFRS standardokban (hatalyba lépett
a 2020. januar 1-jével, illetve az azt követden kezdddô beszámolási idöszakokban).

Ezek a módosItasok, üj standardok és értelmezések elsa alkalmazása a Társaság varakozasa szerint nem
befolyásolja jelentösen a pénzügyi kimutatásokat.

IASB âltal kiadott és az EU által befogadott sztenderdek és értelmezések, amelyek meg nem léptek
hatalyba:
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IFRS 9, lAS 39, IFRS 7, IFRS 4 és IFRS 16 standardok mOdosItásai — Kamatláb Referenciamutató Reform,
,,2. fázis” — pénzügyi instrumentumok és IIzingkotelezettségek szerzödéses pénzáramainak
meghatározásához és a fedezeti számvitelhez használt referencia kamatláb változásához kapcsolOdó
módosItások (hatályba lépe a 2021. január 1-jével, illetve az azt követöen kezdödö beszámolási
idôszakokban)
IFRS 4 ,,BiztosItási szerzOdések” standard kiegészItései — az IFRS 9 standard halasztása (hatályba lépe a
2021. január 1-jével, illetve az azt kOvetäen kezdódó beszámolási idäszakokban)
IFRS 16 ,,LIzingek” standard kiegészItései — COVID-19-cel kapcsolatos bérleti engedmények (hatályba
lép a 2020. jünius 1-jével, illetve az azt követöen kezdddâ beszámolási idôszakokban),
IFRS 17 “BiztosItási szerzödések” (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követôen kezdOdó
beszámolási idöszakokban),

Ezek a módosItások, üj sztenderdek és értelmezések elsó alkalmazása a Társaság várakozása szerint
nem befolyásolja jelentósen a pénzügyi kimutatásokat.

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

lAS 1 ,,Pénzugyi kimutatások prezentálása” standard kiegészItései (hatályba lép a 2023. január 1-ével,
illetve az azt követöen kezdödö beszámolási idôszakokban),
lAS 16 ,,lngatlanok, gépek es berendezések” standard mOdosItásai (hatályba lép a 2022. január 1-ével,
illetve az azt követöen kezdödä beszámolási idôszakokban),
lAS 37 ,,Céltartalékok, fUggö kotelezettségek, fuggO követelések” standard módosItásai (hatályba lép a
2022. január 1-ével, illetve az azt követöen kezdädä beszámolási idôszakokban),
Eves javItások az IFRS standardokhoz 2018-2020 (hatályba lép a 2022. január 1-ével, illetve az azt
követôen kezdôdO beszámolási idôszakokban),
lAS 8 ,,Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai, hibák” és lAS 1 ,,Pénzügyi kimutatások
prezentálása” standard kiegészItései (hatályba lép a 2023. január 1-ével, illetve az azt követôen
kezdôdó beszámolási idôszakokban),
IFRS 10 ,,Konszolidált pénzügyi kimutatások” és lAS 28 ,,tärsult vállalkozâsokban és közös
vállalkozásokban lévó befektetések” standardok módosItásai (a közeljövöben nem várhatOt a
módosItások EU általi befogadása).

Ezek a módosItások, (ij sztenderdek es értelmezések elsa alkalmazása a Társaság várakozása szerint
nem befolyásolja jelentäsen a pénzügyi kimutatásokat.

B. KonszolidáciO

A Bank az IFRS 10 elôIrásai alapján konszolidált pénzUgyi kimutatást készIt, mert anyavállalatként több
gazdálkodó egység felett ellenörzést gyakorol. A Bank minden jelenlegi leányvállalatát saját maga
alapItotta, ezért goodwillt nem mutat ki. Konszolidált saját tökében jelenleg ellenörzést nem biztosItó
részesedést nem mutat ki a Bank, mert minden konszolidálásba bevont gazdálkodó egységnek 100%-
ban tulajdonosa. A Bank konszolidálási körébe jelenleg csak a Ieányvállalatai tartoznak, közös vezetésQ
vállalata és társult vállalata nincs a Banknak.
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C. Devizaértékelés

A pénzugyi kimutatások prezentációs pénzneme a magyar forint. A pénzügyi kimutatásokban az adatok

milhO forintra kerekItve szerepelnek (mFt vagy miIIió forint). A Bank üzleti tevékenységet szinte

kizárOlag Magyarországon folytat és tranzakciOinak döntô tobbsége forintban keletkezik eredetileg.

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

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

elemeknél számol eI fordulOnapi átértékelési különbözetet. Monetáris elem minden pénzeszkoz, és

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

eredetileg, devizában nomináft nem-monetáris vagyon eiemek nem kerülnek átértékelésre. Iiyenek az

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

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

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

A Bank a valutakészletet, a devizaszámlákon Iévö devizát, a külföldi pénzértékre szOlO követelést,

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

közUl a monetáris tételeket naponta a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos

devizaárfolyamon értékeli at es az eredményhatást minden instrumentum esetén ,,Nettó ârfolyam

nyereség vagy veszteség” eredmény soron számolja el.

A forintért vásárolt valuta, deviza tranzakciókat a fizetett osszegben könyveli, és a ténylegesen fizetett

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

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

értékeli at.

2.2 Eredménykimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek

D. Kamatbevétel és ráfordItás

Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek esetén

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

mOdszer alkalmazásával mutatja ki, kivéve a kereskedési celia! tartott és valOsan értékelt pénzügyi

eszközökre elszámoit kamatot. Az effektIv kamatláb az a ráta, amely a pénzügyi instrumentum várható

élettartam alatti becsüit jövdbeni pénzkifizetések, vagy pénzbevéteieket pontosan a pénzügyi eszköz

bruttó konyv szerinti értékére, vagy pénzügyi kotelezettség amortizált bekerülési értékére diszkontálja.

A jövdbeni cash-flow-kat a Bank az egyedi ugyIeteknek, vaiamennyi a szerzôdésekben rogzItett

tranzakciós bevételének és koitségének figyelembevételével becsIi. Nevezetesen az alábbi

jogcImeknek van hatása az effektIv kamatláb (EIR) kiszámItására:

• Szerzödéskötési és módosItási dIj bevétel

• HitelfoiyósItási + hiteilgérvény + hitelbIrálati dIj bevétele

• Elötöriesztési és futamidô módosItási dIj bevétel

• Ertékbecslöi és kozjegyzdi dIj ráfordItás

• Ugynoki jutalék ráfordItás

• Ugynöki jutaiék bevétel

• BeépItett biztosItási dIj
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A Bank a fenti ügynevezett porlasztandO tételeket kamatként mutatja ki és i) vagy a kiszámItott effektiv
kamatlábbal ii) vagy pedig lineárisan porlasztja a pénzügyi instrumentum futamideje során.

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

• Nyüjtott zárt vég( hitelek (LOC tIpusü hitelkártya követelés is)
• Kapott hitelek (refinanszIrozási)
• Pénzügyi lIzing

• ErtékpapIrok

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

• Uj porlasztandO tétel merül fel (ebben az esetben az eljárás megegyezik a futamidO elején
alkalmazott eljárással, a tétel porlasztása a hátralévö futamidd során történik)

• Váftozó kamatozásü instrumentumoknâl (hitelek, értékpapIrok), a kamat átárazódásával.

A várhatO hitelezési veszteség kiszámItása szempontjábOl Stage 1 és Stage 2 besorolásü pénzügyi
eszközök esetén (ezek meghatározását lásd a 2.4.1 megjegyzésben) a kamatbevételt az EIR-nek a
bruttO könyv szerinti értékre történO alkalmazásával számitja a Bank. A Stage 3 pénzugyi eszközök
esetén (meghatarozásat lásd a 2.4.1 megjegyzésben) a kamatbevétel kiszámItásánál az EIR-t a Bank az
értékvesztéssel csökkentett bruttO könyv szerinti értékre alkalmazza.

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

Pénzugyi lIzing ugyletek esetén

A Bank a pénzügyi lIzing ügyletei esetén a kamatbevételt a lIzing implicit kamatlábának a lIzingbe
történ6 nettO befektetésre történä alkalmazásával számolja el.

A lIzing implicit kamatlába az a diszkontráta a lIzing kezdetekor, amely a minimális lIzingfizetésekre és
a nem garantált maradványértékre olyan összesItett jelenértéket ad, amely megegyezik lIzingelt eszköz
valós értéke és a Banknál felmerült kezdeti közvetlen költségek összegével.

A pénzügyi lIzing kamatbevételeket a Bank a kamatbevételek között külön eredménykimutatás soron
mutatja be.

E. Jutalékok

A Bank által folytatott pénzugyi szolgáltatásokból szârmazó mincien olyan bevétel és ráfordItás, mely
nem kamat vagy kamatjellegQ és nem kerül figyelembe véteire az eszkOzök és források bekerUlési
értékének meghatározásakor, az ugyfeleknek nyüjtott dIj- és jutalékbevételek és ráfordItások között
kerülnek kimutatásra. Ezek közé f6ként átutalásokból, értékpapIr, befektetés alapkezelOi uzletágbOl és
a hitel-uzletágbOl, valamint a biztosItásközvetItési és deviza-tranzakciOkból származó fizetendö vagy
kapott dIjak vagy jutalékok tartoznak (beleértve a konverziOs jutalékot is).

18



BUDAPEST BANK ZRT.

KONSZOLIDALT EVES PENZÜGYI KIM UTATAS

2020. DECEMBER 31.
— Konszolidált KiegészItô Megjegyzések — Számviteli politika

A dIj- és jutalékbevételek elszámolása kétféleképpen tOrténik:

• Az egy adott idôszakon keresztül nyijtott szolgáltatások dIja a szolgáltatási idószak

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

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

köre például a forgalmi jutalék).

Vagyonkezelésbe5l származá dIjbevételek

A Bankcsoport az alapkezelesi/vagyonkezelesi szerzödéseiben arra váIIal szerzódéses kötelmet, hogy

meghatározott alap/pénztár vagyonát kezelL Mâs szogáftatást (a Csoport egyéb teljesItési kötelmét)

az alapkezelési/vagyonkezelési szerzôdések nem tartalmaznak. E szerzödések esetében:

• Alapkezelési Szabályzatokban rögzItett fix jutalék szint kerül kiszámlázásra,

• a fizetési feltétel jellemzóen azonnali fizetés, nincs finanszIrozási komponens,

• visszatérItési kötelmeket az adásvételi szerzödések nem tartalmaznak,

• a vevói szerzödésekkel kapcsolatosan a Társaság olyan dOntéseket nem hozhat, melyek a vevöi

szerzôdésekbäl származó bevételek osszegét es idözItését módosItja.

A Bankcsoport alapkezelési szerzôdései kizárólag a nettO eszközérték arányos fix dIjat tartalmaznak.

A Bankcsoport által folytatott befektetési szolgáltatásokbOl származOan a kezelt befektetési alapokkal

kapcsolatos alapkezek5i jutalék és a kezelt nyugdijpénztárakkal kapcsolatos vagyonkezelôi dIj bevételek

kerü Inek ezen a soron bemutatásra. Minden a Bankcsoport által kezelt alap és pénztár esetében az

egyes Alapkezelési Szabályzatokban rögzItett jutalék szint kerül kiszámItásra. A számItás bázisa az

alapok napi szinta nettó eszközértéke szorozva az AapkezeIési Szabályzatokban rögzItett

dIjszázalékkal. A dIj havonta egyszer kerül kiszámlázásra az alapok felé.

A Bankcsoport a vagyonkezelési szerzôdései vevóiként az egyes alapokat azonosItja. A Bankcsoport

valamennyi vagyonkezeläi dIjbevételét adott idôszak alatt számolja el.

E. Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvüli penzügyi instrumentumok kivezetési nyeresége

vagy vesztesége

A Bank ezen az eredménysoron mutatja ki a nem eredménnyel szemben valósan értékelt pénzUgyi

instrumentumain keletkezö eredményt nettó módon (például követelések eladása során keletkezô

eredmény, ugyfeleknek nyüjtott kOlcsönök kivezetést eredményezä jelentôs szerzódésmódosItása

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

felvett hitel valós értékének különbözete). Szintügy itt kerül kimutatásra a nem eredménnyel szemben

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

realizált nettO árfolyam eredménye.

F. Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi instrumentumok nettó nyeresége

Az ,,Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzugyi instrumentumok nyeresége vagy

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

vásárlásâbOl és eladásábOl származó nettó realizált eredményt és nem realizált valós érték változását.

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

vagy vesztesége.
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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 ellenkez6 esetben eIôáIIt volna amiatt, hogy az
eszközök vagy kotelezettségek értékelése, vagy az azokon képzädott nyereség vagy veszteség
megjelenItése eltérô alapokon történik.
Ezek a pénzugyi instrumentumok ehetnek kereskedési céIiinak megjeloltek valamint nem kereskedési
célü, de kötelezóen vagy a Bank által választott mOdon eredménnyel szemben valOsan értékelendö
eszközök. Kereskedési céllal tartott egy instrumentum, amennyiben beszerzése azzal a céllal tOrténik,
hogy rövid idän belül továbbértékesItésre kerüljön. A besoroás részletes kritériumait 2.3.1 fejezet; a
valOs értékelési módszereket pedig 2.4.2 fejezet tartalmazza.

A bekerülést követôen ezek az instrumentumok valós értéken értékek5dnek, kamatozó
instrumentumok esetén a valós érték es az amortizált bekerülési érték kulonbsegének változása az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nettó eredményében kerü az
eredmény kimutatásban elszámolásra. A kamatbevétel a valós értékeléssel együtt kerül elszámolásra
ugyanazon az eredménysoron. A Bank havonta végez valOs értékelést minden valós értékeIés(
instrumentumára.

G. Egyéb m(Iködési bevétel és ráfordItás

Minden olyan koftség, mely nem kapcsolódik szorosan a banki mQködés üzemi kOltségei közé ,,Egyéb
m(iködési ráfordItás”-ként illetve minden olyan bevétel, mely nem tekinthetä alapvetóen a bankszerQ
mtködés bevételének, bruttó mOdon az ,,Egyéb mUködési bevétel”-ként jelenik meg az eredmény
kimutatásban.

A kOvetkezö jelentös tételek szerepenek itt:
A magyarországi pénzügyi vállalkozások 2010 óta ün. bankadO fizetésére kötelezettek.
Mivel a bankadó nem tárgyévi nettO bevételi értékeken alapszik, nem tekinthetó az IFRS-ek
szerintjövedelemadOnak, ezért a Bank egyéb m(Iködési ráfordItásként mutatja ki.

A Banknál a bankadO alapja a tárgyévet megelôzO második év pénzügyi kimutatásában
szerepló médegfóosszeg, módosItva bizonyos bankközi ugyletekbãl származó
egyenlegekkel. Az ado mértéke 50 milliárd HUF-ig 0,15%, az azt meghaladó részre 0,2%.

Ajelen pénzUgyi kimutatásokban szereplä bankadó osszegektehát meg a magyarszámviteli
elvek szerint elkészItett pénzügyi kimutatásokbO evezetett acióaapokra kerültek
kiszámItásra.

• 2013-ban pénzUgyi tranzakciós illeték került bevezetésre bizonyos tranzakciO tIpusokra
(készpénzes mGveletek és átutalások). Az ado alanyi hatálya a magyarországi székhellyel
pénzügyi szolgáltatást nyüjtókra terjed ki. A pénzügyi tranzakciós illeték az egyéb mQködési
ráfordItások között kerül elszámolásra a kapcsolOdó gazdasági esemény felmerülésekor. A
bankkártyával végzett tranzakciók utáni illetékfizetési kotelezettség ettöl e[térôen ev elején
egy összegben kerül elszámolásra és az illetékfizetés alapja az eIözö naptári ev fizetési
m(iveletei.

• A Befektetó és a Betétvédelmi Alapok célja, hogy a befektetési szolgáltatók es bankok
esetleges fizetésképt&ensége miatt a befektetäket es betéteseket érö vagyoni károk
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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 válfalkozások

finanszIrozzák, celia pedig, hogy a pénzügyi szektorban felmerülö problémák kezelésének

költségeit a szektor viseije. Az alap a tagok által fizetett eves dIjakból kerül feltöftésre. A

Bank az alapnak fizetendö dIjat a beszámolási évben számolja el. A Bank ezen felül törvény

által eläIrt kötelezö tagsági dijakat fizet több felugyeletei szervnek elsösorban a Magyar

Nemzeti Banknak.

• A bejövô számlákból, AFA szempontjából három csoportot lehet képezni: I) a kizárOlag AFA

köteles szolgáltatásnyüjtásokhoz történö beszerzések áfája teijes mértékben levonható, ii)

kizárOlag AFA mentes szolgáltatásnyüjtásokhoz történ6 beszerzések AFA-ja teljes

mértékben nem evonhatá, iii) illetve az olyan beszerzéseknél, amelyeket nem lehet

egyértelmten hozzárendelni kizárOlag adOköteles, vagy kizárOlag adOmentes

tevékenységekhez, az áfa arányosan vonható le. Az arányszámot egy hányados adja, ahol a

számlálOban a Bank által létrehozott az AFA csoport bevételeinek AFA köteles ellenértéke,

a nevezäben pedig az áfa-köteles és áfa-mentes eHenérték osszege szerepel. Az összes fe

nem vonhatO vagy csak arányosan le nem vonhatO AFA egyéb m(ködési ráfordItásként

kerul elszámolãsra.

• A Bank a lIzingbe adott készletek kivezetési eredményét, az ingatlanok, gepek,

berendezések es immateriális javak, elidegenItésének nettó eredményét, illetve

kapcsolódó értékvesztés feloldást is ebben az eredmény kategóriában mutatja ki.

• Kezdeti valós érték refinanszIrozási forrásokon és pénzügyi eszközökön (lásd 5.6 pont).

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

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

H. Nyereségadó

Nyereségadóként a Bank a társasági adOt, és a helyi adókat kezeli.

A helyi adók nem forgalmi jellegük miatt képezik a nyereségadó részét az eredménykimutatásban. A

helyi adO az iparQzési adOt es az innovációs járulékot foglaija magába.

A Bank halasztott adO követefést es kotefezettséget jelenItenek meg minden levonhatO és adókötefes

átmeneti különbözet utân az lAS 12 sztenderdnek megfelek5en a pénzügyi helyzet kimutatásban. Ezek

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

eredményben elszámolandó tranzakciOhoz kapcsolOdik, illetve az egyéb átfogó jövedelemben,

amennyiben az az egyéb átfogO jövedelemben elszämolandO tranzakcióhoz kapcsolOdik. Halasztott

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

vãrhatóan képzOdik olyan adóköteles nyereség, amivel szemben felhasználhatO lesz. A jövObeni

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

adózást lásd részletesen a CC. fejezetben.

Magyarországon az adOhatóság az adOévet követO hat even belül bármikor felulvizsgalhatja a

számviteli nyilvántartásokat és mOdosIthatja a kivetett adót. Ennek megfeleläen adóhatOsági
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ellenörzés esetén a Banknál is elôfordulhat adómódosItás. Az adóhatóság a Bank társasági
adóbevallásait 2015-ig bezárólag felUlvizsgálta és Iezárta. A Ieányvállatoknál átfogo vizsgálat keretében
nem vizsgálták az el nem évült éveket. A Banknak nincs tudomása olyan jelentós elmaradt
adókotelezettségröl, amely az adóhatOság által meg nem ellenärzött évek kapcsán felmerülhetne.

2.3 Pénzügyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek

2.3.1 PénzQgyi instrumentumok

2.3.1.1 Számviteli atapelvek

a.) Kezdeti megjelenItés és értékelés

Kezdeti megjelenItéskor a pénzügyi eszközt vagy pénzügyi kotelezettséget a Bank valOs értéken
értékeli, nOvelve vagy csökkentve — amennyiben a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kotelezettség nem
az eredménnyel szemben valOs értéken értékelt — azon tranzakciás költségekket, amelyek közvetlenül
a pénzugyi eszköz vagy a pénzügyi kotelezettség kibocsátásának vagy megszerzésének tulajdonIthatOk.

A Bank minden szokásos mOdon vásárolt vagy eladott pénzügyi instrumentumot a tejesItési idöponton
(értéknapon) jelenIti meg könyveiben mérlegtételként. A származékos pénzügyi instrumentumokat
pedig kötés napján jelenIti meg.

I.) A kezdeti megjelenItéskor a valós érték Iegjobb bizonyltéka az ügyeti r, azaz az adott vagy kapott
ellenérték valOs értéke.

ii) Ha a Bank meghatározza, hogy a valós érték a kezdeti megjelenItéskor eltér az ügyleti értékt5l, és a
valós érték azonos eszközre vagy kötelezettségre vonatkozó aktIv piacon jegyzett árral nem
bizonyItott, és olyan értékelési technikán sem alapul, amely kizárólag megfigyelhetö piacokrOl
származó adatokat használ, akkor a pénzugyi instrumentumot a kezdeti megjelenItéskor valós értéken
keN értékelni, módosItva azt ügy, hogy halasztásra kerüljän a kezdeti megjelenItéskori valós érték es
az ugyleti érték eltérése. A kezdeti megjelenItést követóen a különbözet egy megfeleló alapon az
instrumentum élettartama alatt kerül elszámolásra az eredményben, de nem késöbb, mint amikor az
értékelés megfigyelhetó piaci adatokkal teijesen aátámasztásra kerül, vagy amikor az ügyetet ezárják.

iii.) Ha a valós érték azonos eszközre vagy kotelezettségre vonatkozó aktIv piacon jegyzett ârral
a$átámasztható, vagy oyan érték&ési technikán aapuI, amely kizáró)ag megfigyelhetö piacokról
származó adatokat használ, az ügyleti ár és a valOs érték kuionbségét 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 valOs értéken vagy az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként
soroija be.

c.) Követö értékelés

A Bank abban az esetben értékeli a pénzügyi instrumentumait amortizált bekerülési értéken ha az i) az
instrumentum portfóliójához kapcsolódO üzleti modell egyeduli célja szerzödéses pénzáramok
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beszedése, és ii) a szerzâdéses pénzáramok kizárólag tökére és a fennálló tc5ke után járó kamatra

terjednek ki, ahol a tôke a folyósItott összeg valós értékét jelenti, a kamat pedig hitelezési kockázatot,

forrásköltségeket, árrést és pénz idôértékét tükrözi.

Az IFRS 9 elóIrása szerint amortizá[t bekerülési érték az instrumentum kezdeti értéke csökkentve a

täketörlesztésekkel, módosItva az effektIv kamatláb módszerrel meghatározott kamattal és

csökkentve az értékvesztéssel. A Bank a ,,Kamatbevétel és ráfordItás” fejezetben meghatározott

effektIv kamatláb mOdszer alapján számolja ki és könyveli el eredményre a kamat bevételeket és kamat

ráfordItásokat es határozza meg az instrumentum amortizált bekerUlési értékét, azaz a konyv szerinti

értékét. A nem bedält pénzügyi eszközöknél (stage 1 és 2) az effektIv kamatláb mádszerrel elszámolt

kamatbevétel a bruttó könyv szerinti érték alapján, mIg értékvesztett (bedölt - stage 3) ugyletek

esetében a nettó, azaz az értékvesztéssel csökkentett bruttó amortizált bekerülési értékre kalkulálOdik.

Az elszámolt értékvesztés havonta kerül aktualizálásra.

d-i.) Kivezetés-pénzügyi eszközök

A Bank akkor vezet ki egy pénzügyi eszközt, ha

• a pénzügyi eszközbäl származO cash-flow-kra vonatkozó jogok lejárnak, vagy

• átadja a pénzügyi eszközbOl származO cash-flow-k âtvételére vonatkozó szerzödéses jogokat

egy olyan ugyletben, amelyben lényegileg az összes, a pénzügyi eszköz tulajdonlásával járO

kockázat és haszon átadásra kerül.

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

hozzárendelt konyv szerinti érték) es kapott ellenérték közötti külOnbözet az eredményben kerül

megjelenItésre.

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

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

k lényegesen eltéräek, az eredeti pénzügyi eszközbäl származó cash-flow-kra vonatkozó szerzódéses

jogok lejártak. Az ilyen módosItást az eredeti pénzügyi eszköz megsz(inéseként és egy üj pénzügyi

eszköz megjelenItéseként kell elszámolni. A Bank minden esetben megsz(nésnek tekinti a

szerzödésmódosItást, ha a pénzügyi eszköz devizanemét módosItják.

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

flow-k nem lényegesen eltéröek a módosItás elótti szerzädéses cash-flow-któl, a mOdosItás nem

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

eszköz bruttó könyv szerinti értékét (a mOdosItás utáni cash-flow-k eredeti effektIv kamatlábban

számolt jelenértékeként) és az üj, valamint a módosItás elätti bruttó könyv szerinti érték közötti

különbözetet mOdosItás miatti nyereségként vagy veszteségkéntjelenIti meg az eredményben.

d-ii.) Kivezetés — pénzügyi kötelezettségek

A Bank kivezeti a konyvekböl a pénzügyi kotelezettséget, amikor az megszQnt — vagyis amikor a

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

A Bank megszCinésnek tekinti azt is, amennyiben egy pénzügyi kotelezettség szerzödéses feltételei

módosultak és a módosItott pénzügyi kötelezettségból származó cash-flow-k iényegesen (legalább

10%-kal) eltéräek a módosItás elôtti cash-flow-któl. Amennyiben ez nem teljesül, a Bank akkor is

megszcinésnek tekinti a szerzódésmódosItást, illetve ha a kotelezettség devizanemét mOdosItják.
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Ebben az esetben a módosItott feltételeknek megfelelö j pénzügyi kotelezettséget a Bank valós
értéken jelenIti meg. A megszUnt pénzügyi kötelezettség könyv szerinti érték és az i.’ij, módosItott
pénzügyi kotelezettség könyv szerinti értéke közötti különbözetet a Bank az eredményben jelenIti meg.

Amennyiben a pénzügyi kotelezettségböl származó cash-flow-k nem lényegesen eltérôek a módosItás
elc5tti szerzödéses cash-flow-ktOl, a módosItás 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) es az üj,
valamint a módosItás elötti bruttó könyv szerinti érték közötti külonbözetet mOdosItás miatti
nyereségként vagy veszteségként jelenIti meg az eredményben. A mOdosItás bármely dIja vagy
koltsége az effektIv kamatlábat és a pénzügyi kotelezettség amortizált bekerülési értékét módosItja, es
a hátralévä futamidó alatt kerül elporlasztásra az eredményben.

e-i.) Ertékvesztés

Minden beszámolâsi fordulónapon a Bank megvizsgálja, hogy az amortizált bekerülési értéken értékelt
pénzUgyi eszközei értékvesztettek-e. A pénzugyi eszköz értékvesztettnek minösül, ha bekövetkezett
egy vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a pénzugyi eszköz becsült jövôbeli cash-flow-
ira. Az értékvesztés mOdszertanânak részletes leIrását lásd a 2.4.1 pontban.

A Bank az alábbi, nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök várható
hitelezési veszteségére vonatkozóan elszámolt veszteséget jelenIt meg:

• pénzUgyi lIzingböl eredö követelések;
• ugyfeleknek nyijtott hitelekbôl eredö követelések;
• kibocsátott pénzügyi garancia szerzödések; és
• kibocsátott hitelnyjtási elkotelezettségek.

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

Elettartami várható hitelezési veszteség: A pénzügyi instrumentum várható élettartama alatt
lehetséges nem-teijesItési eseményekbäl eredö várható hitelezési veszteség.

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

A Bank ezt az értékelési elvet alkalmazza mind a pénzUgyi lIzingböl, mind az ugyfeleknek nyüjtott
hitelekból származO követeléseire.

A Bank nyüjtott kölcsbnökból és pénzügyi lIzingekböl eredó követelései esetén nem él az IFRS9 5.5.10.
bekezdése által biztosItott Iehetóséggel, hogy bizonyos pénzügyi instrumentumokat alacsony
hitelkockázatünak tekintsen.
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e-ii.) A várható hitelezési veszteség értékelése

A várható hitelezési veszteség az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

• Azon pénzugyi eszközök, amelyek nem értékvesztettek a beszómolásifordulonapon: a várható

hitelezési veszteséget a Bank együttes alapon értékeli, különbOzó modellek segItségével;

• A beszômoiásifordulánapon értékvesztett pénzügyi eszközök: a bruttó könyv szerinti érték és

a becsült jöväbeli cash-flow-k jelenértékének kulönbozete;

• Le nem hIvott hitelnyájtási elkotelezettségek: a Bankot megilletä 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 kulonbség jelenértéke;

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

megtérItésére várhatóan fizetendä összeg, azokkal az osszegekket csökkentve, amelyeket a

Bank várhatóan a birtokostól, az adóstól vagy bármely más harmadik féltôl kap majd.

e-iii.) A várható hitelezési veszteségek meg/elenItése a pénzügyi he/yzetre vonatkozá kimutatásbari

A várhatO hitelezési veszteséget a Bank a kovetkezöképpen jelenIti meg:

• amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök esetében a bruttó könyv szerinti

értéket csökkentó asszegként (értékvesztés)

• a pénzugyi garanciaszerzödések és hitelnyüjtási elkötelezettségek esetén céltartalékként

e-iv.) LeIrôs

A hitelek és adósságinstrumentumok (reszlegesen vagy teijes mértékben) leIrásra kerülnek,

amennyiben a Bank ésszerQen nem várja a pénzügyi eszköz egészének vagy egy részének megtérulését.

Aftalâban ez a helyzet, ha a Bank ügy itéli meg, hogy az adOsnak nem all rendelkezésre elegendö

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

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

A pénzügyi instrumentumok az alábbi kategOriákban és értékelési elvek szerint kerülnek bemutatásra

a pénzügyi kimutatásokban:

2.3.1.2 Amortizált bekerLilési értékelés (ABE)

Az alábbi besorolásü instrumentumokat értékeli a Bank amortizált bekerülési értéken:

I. Befektetési célü hitelviszonyt megtestesIt5 értékpapIrok

Uzieti modell alapján azokat a papIrokat sorolja a Bank ebbe a kategóriába, ahol a cél szerz5déses

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

szerzödéses pénzâramok kizárólag tóke és kamatra terjednek ki. Lehetnek fix és változó kamatozásüak

is a papIrok. Elôtörlesztés, futamidô módosItás nem jellemzö és fizetés halasztása esetén nincsen

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

vagy premium nem felhalmozott kamatot testesIt meg.
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i. Ogyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések

A Bank fötevékenysege alapján Iakossági, vállalati és hitelintézeti ugyfeleknek folyósItott kölcsönök
keriilnek besorolásra ebbe a kategóriába. Az ebbe a kategóriâba sorolt instrumentumok üzleti
mocielijének céja a szerzödéses kamatok és a folyósItott töke beszedése. Abban az esetben sorol a
Bank amortizált bekerUlési értékelési kategOriába egy hitel terméket, amennyiben a kOlcsön kamata
csak a pénz idäértékét, hitelezési kockázat ellenértékét és nyereségrátát testesit meg. Lásd meg az
pontot a hitelek FVTPL besorolásához.

K. Hitelintézetekkel szembeni követelések

A Hitelintézetekkel szembeni követelések kOzött a hitelintézeti tevékenységhez kötödä tételek vannak,
mint péIdáu a más banknál elhelyezett Iekötött betétek.

L. Minden amortizált bekerülési értékelésQ kategóriába sorolt pénzügyi kotelezettség

Ebbe a kategáriába tartoznak az ugyfelekkel szembeni kotelezettsegek (betétek) a hitelintézetekkel és
jegybankkal szembeni kotelezettségek (loro számlák, felvett hitelek, refinanszIrozási források) és a
szállItói tartozások.

M. Pénz és pénzeszkoz-egyenértékesek

Ebben a kategóriában a három hónapnál kisebb Iejárati idövel (vagy vásárláskor három hOnapon belüli
hátralévO futamidövel) rendelkezO, nagy Iikviditásü, ezért rövid idän beIUI ismert osszegQ készpénzre
válthatO értékpapIrokat jelenIti meg a Bank. Szintén ebbe a kategoriába tartoznak készpénzállomány
és más bankoknál vezetett számlák (nostro-k) és az egynapos betétek.

N. Saját töke

A Bank saját tôkeként a tulajdonosok által a Bank rendelkezésére bocsátott, valamint az adózott
eredményböl a Banknál hagyott täkerészt mutatja ki. A saját take OsszetevOi a jegyzett take,
tôketartalék, eredménytartalék, halmozott egyéb átfogo jövedelem és jogszabályi kotelezettségen
alapuló tartalékok.
A Bank a saját tóke összetevôit a pénzugyi helyzet kimutatásban kOnyv szerinti értéken szerepelteti. A
Banknak nincs vissza vâsárolt saját részvénye, illetve a közelmültban a jegyzett tókéjét nem változtatta
meg és nem bocsátott ki részvényt. A t5keügyleteknek tulajdonItható tranzakciós koltsegek (például
saját részvények kibocsãtása) az bsszes adóhatással nettOsItott értékben, közvetlenül a saját tökét
csökkentenék.
A tôketartalék terhére jelenleg osztalék nem fizethetó ki. A tárgyévi adOzott eredmény az
eredménytartalék része. A Bank eredménytartalék csökkentéseként számolja el a tulajdonos felé
fizetendö osztalékot. Az elszámolás azt az idäszakot érinti, amikor az osztalék megállapItásra kerül,
azaz a tulajdonosnak joga k&etkezik az osztaiékra. Halmozott egyéb átfogo jbvedelem méregsoron a
Bank azon eredményjellegQ tételeket mutatja ki, melyek realizálása meg nem történt meg, ezért eves
eredményként nem jelenIthetaek meg. Jelenleg csak a Iikviditási célü, azaz az átfogó eredménnyel
szemben valOsan értékelt értékpapIrok valós értékelésébal származó különbOzetek halmozott
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egyenlegét tartalmazza a mérlegsor. A Bank a Jogszahályi kotelezettségen alapuló tartalékok soron

mutatja ki az eredménytartalékból elkülönItett általános tartalékot. A kötelezó törvényi, az adOzott

eredmény 10%-os mértékQ tartalékképzésen felü! további tartalékot a Bank nem képez.

2.3.1.3 Valós értékelés eredménnyel szemben (FVTPL)

Amennyiben az üzleti model! szerint a cél nem a szerzddéses pénzáramok beszedése, hanem

értékesItésbäl, kereskedésból származó haszon, árfolyam nyereség, vagy ha a szerzôdéses feltételek

meghatározott idäpontokban olyan cash-flow-kat eredményeznek, amelyek nem kizárOlag a tOke és a

kint levô tókeösszeg után járO kamat kifizetései, akkor minden esetben eredménnyel szemben kell

valOsan értékelni a pénzügyi instrumentumot. Ebbe a kategóriába sorolt pénzügyi eszközök után

értékvesztés nem kerül elszámolásra. A Bank havonta végez valOs értékelést minden valós értékeIési

instrumentumâra. A valOs értékelési különbOzet Onál!ó eredménykimutatás soron és nettó mOdon

kerül megjelenftesre a tárgyévi eredménykimutatásban. A valós értékelés alapelvei a 2.4.2 fejezetben

kerultek bemutatásra.

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

0. Kereskedési célü hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok

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

ebbe a kategóriába a Bank. Az ugyfelek megbIzása alapján vásárolt és az ugyfélnek továbbértékesItett

értékpapIrokat is ide sorolja a Bank.

P. Származékos ugyletek

DerivatIv Ugyleteket elsOsorban fedezeti céllal köt a Bank. Alkalmanként köt(het) kereskedési célü

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

határidös ugyletrésze az ugylet kötésekor merlegen kIvüli tételként kerül nyilvántartásba véteire a

határidds kötési árfolyam összegében.

A derivatIv pénzügyi instrumentumok az ugylet kötési napján könyvelOdnek valOs értéken, majd a

késöbbi értékelés is valós értéken történik.

A clerivatIv pénzügyi instrumentumok valós értékében beálló változás az eredmény kimutatäsban kerül

elszámolásra. Minden egyes derivatIva ugyletenkénti valOs értékének és bekerülési értékének

kulOnbsége jellegének megfeleläen eszközként vagy kotelezettségként kerül kimutatásra.

Azok a derivatIv ügyletek, amelyeket a Bank kockázat-menedzselésébOl származó pozIciók hatékony

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

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

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

fedezeti elszâmolás 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.
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Q. ValOs értékelésQ kategórithba sorolt pénzugyi kotelezettségek

A Bank akkor jelOl meg eredménnyel szemben valOs értékelés(nek egy pénzugyi kötelezettséget, ha
azzal következetessé tehetó a számviteli elszámolás (accounting mismatch elkerülése). Jelenleg
nincsen ilyen instrumentum.

R. Kötelezôen eredménnyel szemben valós értékelésQ értékpapIrok

llyen tIpus instrumenturnok p1. a tôzsdén jegyzett részeseciések.

S. Ogyfeleknek nyijtott kölcsönök és követeiések

Az ugyfeleknek nyüjtott hitelek ABE vagy FVTPL értékelési kategóriaba történö besorolást a Bank üzleti
modell teszt és ,,hitelviszonyt megtestesItä 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 kölcsön kamata csak a pénz idóértékét, hitelezési kockázat ellenértékét és
nyereségrátát testesIt meg és a kölcsön take a folyOsItott take valós értékét jelenti. A föbb besorolási
szempontok, melyek nem teljesülése esetén a hitelek FVTPL kategOriába kerülnek besorolásra az
alábbiak:

• Hitelnytijtás célja minden esetben szerzödéses pénzáramok beszedése.
• A szerzädéses pénzáramok kizárólag tôke és kamatra terjednek ki.
• A nyüjtott hitelek üzleti célja nem a jövendöbeli értékesItés, annak ellenére, hogy a behajtás

tevékenysége során rendszeresen értékesIt rosszhitel állományt.
• Elätörlesztés, futamidä mOdositás, átstrukturálãs esetén az elôtOrlesztési dijak mértéke nem

jelentäs (jellemzóen 2-3%).
• VáltozO kamatozás esetén a kamatláb a megjelolt referencia kamatláb változásával

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

• Az ugyfelek által meg nem fizetett täkét és kamatokat lejárt követelésként tartja nyilván a
Bank.

• Fizetés halasztása esetén nincs, vagy nem jelentös a kamatmentes periOdus.

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

2.3.1.4 Valós értékelés egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVTOCI)

Ha az üzleti modell szerint a szerzädéses pénzáram beszedése és adott esetben eladás a cél, és a
szerzädéses pénzáram takére és a fennálló töke után járó kamatra terjed csak ki, akkor egyéb átfogO
jävedelemmel szemben kell valósan értékelni egy pénzügyi eszközt. Az üzleti modell alapján az ide
sorolt instrumentumok két funkciOt látnak el, egyrészt szerzödéses pénzáramok beszedését, másrészt
napi likviditás menedzselését. A Bank âltal a likviditás biztosItása érdekében az ide sorolt értékpapIrok
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bármikor értékesItésre kerülhetnek. A Iikviditási okokbOl törtènö értékesItés várható gyakorisága és a

volumene alapján történik az egyes értékpapIrok Uzieti modeilbe történô besorolása.

Ebbe a kategOriaba tartozó pénzügyi instrumentumokra vonatkozó kamatok az effektIv kamat

módszerrel kerü!nek elszámolásra.

Az egyéb átfogO jOvedelemben elszámolt átértékelések osszegét az adósságinstrumentumok esetében

a késöbbiekben a Bank kivezetéskor (tipikusan értékesItés esetén) átvezeti a tárgyévi eredménybe.

Ertékvesztési eldIrásokat alkalmazni kell az ebbe a kategóriába sorolt pénzügyi eszközök után is,

amennyiben hitelezési kockázatuk nem elhanyagolható. A hitelezési veszteségként elszámolt

értékvesztés az átértékelési tarta)ék (OCI) javára történik értékvesztési eredménnyel szemben.

Az alábbi besorolásü instrumentumokat értékeli a Bank valósan az egyéb átfogó jövedelemmel

szemben (FVTOCI):

T. Likviditási céh hitelviszonyt megtestesIt5 értékpapIrok

A szerzödéses pénzáramok kizárólag tóke és kamatra terjednek ki. Elötörlesztés, futamidö módosItás

nem jellemzó. Lehetnek fix és változó kamatozásak is a papIrok. Változó kamatozás esetén a kamatláb

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

U. Befektetési célü részesedések

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

instrumentumnál sem, miszerint megjelölheti az ilyen részesedést egyéb átfogO jövedelemmel

szemben történô értékelésre.

2.3.2 Nem-pénzügyi instrumentumok

V. LIzingek

A Bank, mint IIzingbe ado

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

kölcsönbk 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 osszegek megfizetése ellenében, meghatározott futamidóre a szerzödés

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

beso ro I ásü.

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

során az IFRS 16 standard eläIrásai szerint, akkor pénzugyi IIzingként kezeli a Bank az ugyletet.

Penzugyi lIzing ugylet esetében a IIzing kezdetén a Bank, mint IIzingbeadó IIzingkovetelést mutat ki a

nettó IIzingbefizetesek összegében. Nettó IIzingbefizetések a jöväbeli minimális IIzingfizetések és a

garantält, illetve nem garantált maradványértékek osszegének a IIzing implicit kamatlábával

diszkontált jelenértéke (ennek meghatározását Iásd 2.2. D fejezet). A IIzingugylet kezdetén felmerülö,
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szerzôdéshez közvetlenül kapcsolOdO költségek, mint az ugynoki jutalékok, szerzôdéskotési és
módosItási dIjak es az értékbecslési dIjak a Izing követelés bekerUlési értékét módosItják és a futamidö
során kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi lIzing követelések megjelenItés után a befolyt lIzing dIjak tóke része csökkenti a
IIzingkovetelést, mIg a kamat része kamat bevételként kerül elszámolâsra (Iásd 2.2. D fejezet.). Az
idäszakban elszámolt értékvesztés csökkenti a IIzingkovetelés konyv szerinti értékét.
A IIzingkovetelések értékvesztésére a Bank ugyanazt a szabályrendszert alkalmazza, mint a pénzugyi
eszközei esetén (Iásd 2.4.1-ben kifejtve).

Az olyan IIzingek, amelyeknél lényegileg a tulajdonlással járO minden kockázat és haszon a Banknál
marad, operatIv IIzingként kerülnek besorolásra. A IIzingbe adott eszköz továbbra is a Bank könyveiben
kerül kimutatásra. A kapott lIzingdIjak a vonatkozó idäszak alatt Iineárisan kerülnek az eredményben
elszámolásra.

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

A Bank, mint IIzingbe vevö

Az IFRS 16 alapján az olyan lIzingek esetében, amelyeknél Iényegileg a tulajdonlással járó minden
kockázat es haszon a IIzingbe adónál marad, es nem kerUil at a Bankhoz, (korábban operatIv lIzing), a
IIzingbe vételi ügylet kezdetén Bank és Leányvállalatai használatijog-eszközt számolnak el, melyet azon
a mérlegsoron mutatnak be a mérlegben, ahova a mogöttes eszkOz tartozna, majd a Megjegyzésekben
kerülnek közzétételre, hogy mely mérlegsorok tartalmaznak használatijog-eszkozt is. A pénzügyi
helyzet kimutatásban az ,,Ingatlanok, gépek és berendezések” soron mutatja be a Bank ezen
eszközöket. A használatijog-eszkoz bekerülési értéke a vonatkozó IIzingkotelezettség kezdeti értéke, a
mar kifizetett lIzingdIjak értéke, továbbá a járulékos közvetlen koltsegek. Mivel a fizetendô IIzingdIjak
le nem vonható áfa része a futamidô során több részletben (p1. havonta) merül fel, ezért nem kerül
aktiválásra.
Bekerülést követóen minden használatijog-eszkoz bekerülési értéken kerül értékelésre, melynek során
a bekerülési értéket csökkenti a halmozott értékcsökkenés, és az elszámolt halmozott értékvesztés.

A rövid futamidejü IIzingbe vételi ugyleteket, továbbá a kisértékii mögöttes eszközök, illetve az
immateriális javak, mint mogottes eszközök lIzingbe vételére Bank és Leányvállalatai nem alkalmazzák
az IFRS 16 vonatkozó eläIrásait.

W. Ingatlanok, gépek es berendezések

A Bank akkor jelenIt meg tárgyi eszkOzként egy felmerült kiadást, ha a beszerzett eszköz even tül
közvetlenül, vagy közvetve szolgálja a banki tevékenységet, az eszközból származó gazdasági hasznok
várhatóan befolynak és a bekerülési érték megbIzhatóan mérhetö.

A Bank bekerülési értéken veszi fel konyveibe tárgyi eszközeit. Bekerülési érték részét képezik a le nem
vonható afaval, vamokkal, hatosagi dIjakkal növelt, engedményekkel csökkentett vételár; eszköz
használható állapotba hozatalához közvetlenül kapcsolódó felmerUlt költségek és az eszkbz
Ieszerelésével kapcsolatos jelentôs osszegQ várhatO koitségek. A banki forrásokat nem tekinti a Bank
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beszerzéshez kapcsolOdó általános célü hitelnek, mert azok a hitelintézeti tevékenység részét képezik,

ezért azok kamatal nem kerülnek aktiválásra.

A Bank a 15 ezer Ft alatti beszerzési érték( irodatechnikai eszközöket egyéb anyagkoltségként könyveli

a beszerzés idöpontjában. Minden 100.000 Ft alatti bekerülési értékQ és egyedi beszerzés(i eszközt a

Bank analitikusan nyilvântartésban vesz, majd a bekerülést kOvetöen azonnal egy összegben

értékcsökkent. Az azonos tIpusü és kis érték( eszközbket Bank és Leányvállalatai csoportosan is

nyilvántartásba veheti, aktiválja és a hasznos élettartamuk során értékcsökkenti.

A Bank az aktiválást követöen minden tárgyi eszközét a bekerülési érték modell szerint értékeli. Ez

alapján az eszközök könyv szerinti értéke a bekerülési érték csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel,

es az elszámolt halmozott értékvesztéssel, illetve a késdbbiekben aktivált koltsegekkel kötelezäen

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, Iineáris

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

Bank hasznos élettartamot, melyet évente felulvizsgál, és szukség esetén módosIt. A felüjItott

eszközöknél, ha a felüjItás értéke meghaladja a felüjItott eszköz bekerülési értékének 25%-at, szintén

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

esetében). Bérelt ingatlanon végzett beruházások IeIrása a bérleti szerzãdés lejárata alapján történik.

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

élettartamok alapján meghatározott leIrási kulcsai az alábbiak:

Megnevezés Elettartam

Epuletek 50 év

Földterületek n/a

HálOzatok (számItógépes, telekommunikáciOs) 12,5 év

Bérelt ingatlanon végzett beruházások bérleti szerzädés szerint

Bütorok 7ev

Biztonságtechnikai berendezések 7 év

Bank és irodatechnikai berendezések 7 év

Személyi számItógépek 3 év

Egyéb számItástechnikai berendezések 3 év

Mobil telefonok 2 év

Személygépkocsik 5 év

A Bank sajat eszközeinek Iegtobbjénél a tapasztalatok alapján a maradványérték nem materiális. Ebbäl

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

értéke 1 milliO Ft felett van. Szemelygépkocsiknál minden esetben megállapItásra kerül

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

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

azt, vagy ha nem var mar további hasznot belöle. A kivezetés eredményhatása nettO mOdon m(iködési

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

ellenérték és a kivezetett kbnyv szerint érték kulönbsége.
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X. Immateriális javak

Azokat a felmerült koltségeketjelenIti meg a Bank immateriálisjószágként, melyek olyan azonosItható
és nem tárgyiasult eszköz beszerzésre, vagy elöállItásra vonatkoznak, ami felett ellenärzési joga van,
várhatOan gazdasági hasznokat fognak termelni és bekerülési értéke megbizhatóan megállapItható.
AzonosItható egy immateriális eszköz, ha OnállOan értékesIthetö vagy szerzôdéses, törvényes jogokból
keletkezik.
A szerzett eszközök bekerülési értéke a megszerzés koltségei, mely meghatározására az Ingatlanok,
gépek, berendezések kezdeti értékelés szabályai vonatkoznak azza a kitétellel, hogy Ieszerelési kOltség
soha nem kerül aktiválásra immateriális eszköz bekerülési értékében. Saját elöállItásü immateriális
javak a Banknál csak a belsö fejlesztés(i szoftverek lehetnek. A saját fejlesztésQ szoftverek bekerülési
értéke minden olyan koftség, mely közvetlenül a fejlesztés érdekében, a fejlesztési szakaszban merült
fel, mint az anyagok, szolgáltatások koltségei, bérkoltségek es járulékai, szakértä dIjak (p1.
projektvezetési koltsegek) és tanácsadói dIjak, engedélyezési koltsegek.

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
árfolyamkülönbözet nem változtatja meg a beszerzési árat. A követelés ellenértékeként a Bank
tulajdonâba került eszközäket - amelyeket a Bank tovâbbértékesItési céllal tart könyveiben - az
árukészletek közbtt olyan értéken kerülnek nyilvántartásba véteire, amilyen értékkel a Bank elismerte
a követelés kiegyenlItését. Pénzugyi lIzingtárgy tényleges visszabirtoklásakor a társaság az eszközt az
értékbecslö által meghatározott aktuális kényszerértékesItési piaci áron veszi nyilvántartásba a
készletek között. Amennyiben várhatóan a készlet bekerülési értéke nem térül meg (mert p1.
megrongálódott, vagy elavult), akkor a Bank a készletet leértékeli a nettó realizálható értékre.

AA. Egyéb eszközök es kötelezettségek

A nem pénzügyi instrumentumnak számItO egyéb eszközök és kötelezettségek bekerüléskor
tranzakciOs áron kerülnek nyilvántartásba. AtranzakciOs ár a szerzödés, számla, illetve egyéb számviteli
bizonylat szerinti összeg.
A Bank ezen tételek között jelenIti meg többek között a munkavállalókkal szembeni követeléseket,
koltségvetéssel szembeni kotelezettségeket (adO és tb elszámolások), nem kamat jellegQ
elhatárolásokat és a különféle egyéb aktIv és passzIv eszámoásokat.

Vevôi szerzôdések jellemzäen a lIzing futamidO végi IIzingtárgy értékesItések, melyek esetében:
• a lIzingtárgy jellemzäen szállItOi visszavásárlási szerzädések keretében közvetlenül a IIzingbe

vevä által kerül átadásra a vevönek,
• a fizetési feltétel jellemzäen azonnali fizetés, nincs finanszIrozási komponens,
• visszaküldési, visszatérItési kötelmeket az adásvételi szerzödések jellemzäen nem

tartalmaznak,
• az adásvétel alapja jellemzôen az eredeti lIzingtárgy szállItOval megkötott visszavásárlási

garancia szerzädés.
A vevöi szerzódésekkel kapcsolatosan a Bank olyan döntéseket nem hoz, melyek a vevói

szerzödésekból származO bevételek összegét és idözItését mOdosItja.
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BB. Fuggô kotelezettségek és céltartatékok

Bank akkor jelenIt meg céltartalékot a pénzügyi helyzet kimutatásában, ha mLiItbéI esemény hatására

fennáll olyan bizonytalan osszegQ kötelme, aminekértéke megbIzhatóan becsUlhetô ésvalószIn(i, hogy

a kötelem teijesItése eröforrások kiáramlásával jar majd. VaIószIn(nek tekinti Bank a kotelezettséget,

amennyiben a kötelem bekövetkezésének a valószIni]sége az 50%-t meghaladja.

A céltartalékok az alábbi csoportok szerint kerülnek megbontásra:

• Hitelezési tevékenység során nyüjtott pénzUgyi garanciákra és kezességekre

• Hitelezési tevékenység során nyUjtott hitelkeretekre

• NyugdIjra és végkielégItésre

• Le nem zárt peres ugyekre

• Atszervezéssel kapcsolatban képzett céltartalék

• Egyéb céltartalékok

Fuggd kötelezettségként kerül közzétételre egy kötelem, amennyiben az

(a) lehetséges kötelem, amely müftbeli eseményekbäl származik, és ameynek Iétezését csak egy vagy

több, nem teijesen a Bank ellendrzése alatt áIIO, bizonytalan jövöbeli esemény bekOvetkezése vagy

be nem következése fogja megerösIteni; vagy

(b)meg/evd köte/em, amely mültbeli eseményekböl származik, de amely esetén

(I) nem valOszInQ (50%-nál kisebb valoszInQseg), hogy a kotelem kiegyenlItése eräforrások

kiáramlásával jar majd; vagy

(ii) a kötelem összege nem mérhetä megbIzhatOan.

A fuggó koteiezettségeket a Bank nem jelenIti meg a mérlegben, de az alábbi fUggó kotelezettségek

elkülönItetten kimutatásra kerülnek a könyvekben:

• Nyüjtott pénzugyi garanciák

• HitelelkOtelezettségek

• Le nem zárt peres ugyekkel kapcsolatos fuggó kotelezettségek

Minden nytijtott garancia fuggä kotelezettségként kerül elszámolasra. Nyijtott pénzügyi garanciák

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

garanciából származó várható veszteség értéke céltartalékként kerül bemutatasra.

Az ugyfelek által le nem hIvott, de szerzôdés szerint fennálló hitelkeretek osszegét is fuggô

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

Bank, mIg követö értékként a várható veszteség értékét. A jól teljesItô (szakasz 1) és alu[teljesItô

(szakasz 2) portfóliOkba tartozO hitelekhez kapcsolódó fuggö kotelezettségekre a Bank statisztikai

mOdszerekkel megbecsult kredit konverziós faktor figyelembevételével képez tartalékot. A nem

teljesItä (bedölt) hiteiekhez (szakasz 3) kapcsolódó függä kotelezettségekre a Bank 100%-os IehIvasi

vaIOszIn(séget feltételez. A hitelek értékvesztéséhez hasonlOan a Bank megbecsuli a várhatO

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

jelenértékének a kulonbségeként számolja el.
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Le nem zárt peres ugyekre képzett céltartalékok egyedileg ügyenként jogászi szakvélemény alapján
kerülnek meghatározásra a perveszteség valószIn(isége és a perérték alapján várhatóan, Iegnagyobb
va!ószIn(ségge! fizetendö összeg.

A korengedményes nyugdIj es végkielégltés miatti céltartalék képzésnek az üzleti ev során elhatározott
és kommunikált &bocsátások miatti döntésnek a jövôben kifizetett osszegek fedezetét kefl
megteremteni.

A nyüjtott garanciákra és hiteInyjtási elkotelezettségekre képzett céltartalékok az lAS 37 standard
elöIrásai szerint kerülnek bemutatásra.

CC. Halasztott adózás

Adóköteles átmeneti kUlönbözet keletkezik egy eszköz, vagy kotelezettség után, amennyiben a
kapcsolOdó adOt nem a tárgyidôszakban, hanem a jövdben kell megfizetni. Levonható átmeneti
különbözet esetében egy eszköz, vagy kotelezettségre vonatkoztatott és tárgyidószakban
megfizetendd adO a jövOben levonhatOvá válik.
A Bank havonta elkészIti a számviteli és az adOmérlegét, majd a két mérleg közötti kulönbségek
tételesen besorolásra kerülnek állandO és átmeneti különbözet csoportba. Az állandó különbözetnek
nincsen halasztott adO vonzata, az átmeneti különbözetek pedig adóköteles és IevonhatO megjelolést
kapnak.

Atmeneti különbözet jellemzöen az alábbi esetekben keletkezhetnek:
• Eszközök értékcsökkenési leIrása (adO es számviteli IeIrások kulcsok eltérése miatt)
• Bizonyos eszközök értékvesztése (nyereseg adObOl levonható/nem levonhatOság miatt)
• Bizonyos céltartalékolás (nyereseg adóbOl IevonhatO/nem levonhatOság miatt)

Emellett halasztott ado követeléseket eredményezhetnek a következök:
• Elhatárolt veszteség (fel nem használt negatIv adóalap)
• Fe! nem használt adOjOváIrás

Tárgyidôszaki halasztott adO követelés es kotelezettséget a Bank beszámItja egymással szemben.
Amennyiben a rendelkezésre álló üzleti tervek alapján valOszInsIthetO, hogy a jövôben nem képzödik
annyi adOköteles jövedelem, amivel szemben a halasztott adOkövetelés felhasználható lenne, a
várhatóan fe! nem használhatO részre adOkövete!és nem kerül kimutatásra.

A halasztott adO megállapItásához szukséges adOmérleg az aktuális értékeléskor hatályos adOzás
szabályok alapján kerül megállapItásra. A halasztott ado követelések és kötelezettségek mindig a
hatályos, vagy mar kihirdetett (tarsasagi) adókulcson kerülnek meghatârozásra. Atlagos adókulcsot
nem alkalmaz a Bank, mert a hatályos társasági ado törvény szerint egykulcsos a társasági adO, am
várhatOan nem fog változni.

DD. Munkavállalói juttatások

Amennyiben a munkavãllalOnak valamilyen jövóben fizetendä juttatás jar, mely várhatóan kifizetésre
kerül, a Bank munkavállalói juttatási kotelezettseget mutat ki, a vonatkozó koltség pedig arra az
idöszakra kerül elszámolásra, amikor munkavállalO a kapcsolOdO munkát teijesItette.
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Rövd tãvü juttatásra elhatârolás akkor kerül pénzügy helyzet kimutatásban megjelenItésre, ha az a

tárgyidäszakra vonatkozik, de kifizetése csak a következó idöszakra várható. Hosszt távi juttatásként

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

megszolgálást követä 12. hónapon tI várható.

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

megjelenItésre a Banknál:

• rövid távü juttatásként nyüjtott bérek, jutalmak, bónuszok, egyéb juttatások és kapcsolOdó

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

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

amennyiben tárgyidäszak után várhatóan kifizetésre, vagy felhasználásra kerülnek

(e I hatá ro Ia s),
• hossz távü juttatásként nyüjtott hQségjutalmak (jubileumi dIj) jöväben várhatáan

kifizetendä hányada (céftartalék),

• hossz távü juttatásként nyüjtott halasztott javadalmazások (jelentäs kockázatvállalói

bónusz) jövöben várhatOan kifizetendö hányada (elhatárolás),

• várható végkielégItések (céltartalék).

A Bank a pénzügyi helyzet kimutatásban megjelenItendö munkavállalói juttatások kotelezettsegeit

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

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

szabadsâg felhasználásra, vagy kifizetésre fog kerülni a következô idöszakban. A Bank a szolgálati idöt

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

Bank egy aktuáriusi számItási modell szerint, figyelembe véve mtiItbéIi adatok alapján a fluktuációt,

kort és szolgálati idöt, munkavállalOnként kalkulálja ki a jövôbeli kifizetési kotelezettséget, majd

diszkontálja ezt az értéket.

A Bank részvényei tôzsdén nem jegyzettek és piaci árfolyammal nem rendelkeznek. Kompenzációs

teljesItménymérés céljábOl a Bank számol egy elméleti részvényárfolyamot. Ajelentös kockázatvállalók

teljesItményfuggó javadalmazása a számItott részvényárfolyam fuggvényében kerül meghatarozasra.

A teljesItményfüggô javadalmazás 50%-a hosszü távü, halasztott javadalmazás. A Bank által

alkalmazott halasztási idôszak 3 év, amely idöszak alatt a halasztott rész 33%-33,5%-33,5% arányban

kerül kifizetésre. Az egyes években ténylegesen kifizethetô juttatás értékét befolyásolja a munkavállalO

tárgyévi értékelése és a Bank teljesItménye.

VégkielégItés akkor kerül elszámolásra, amikor nem elkerülhetó annak majdani kifizetése, azaz az

érintettel történO kommunikálást követöen.

2.4 A Bankcsoport által alkalmazott jelentös becslések

2.4.1 Ertékvesztés

Ertékvesztést a Bank az IFRS 9 elöIrásai szerint a várhatO hitelezési kockãzat változása alapján számol

el az amortizált bekerülési értékelésQ (hitelek, bankbetétek, értékpapIrok), és az átfogó eredménnyel

szemben valOsan értékelt pénzügyi eszközei (értékpapIrok) után. A Bank eltérö mOdszerrel határozza

meg az értékvesztést a hitelek, bankbetétek, valamint az értékpapIrok esetében.

A varhato hitelezési veszteségek és a hitelezési kockãzat mértéke szerint az IFRS 9 szerint harom

Szakaszt (,,Stage”-et) kUlönIt el a Bank. A stage 1, azaz a jól teljesItö eszközök esetében a kezdeti

megjelenItéstôl kezdve 12 havi varhato hitelezési veszteség kerül elszamolasra. Amennyiben a kezdeti
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megjelenItés óta jelentäsen megnovekedik a várható veszteség (stage 2 — alulteljesItô eszközök), vagy
objektIv evidencia all fenn a bedôlésre (stage 3— nem teljesItô eszközbk), élettartami várhatO hitelezési
veszteség kerül elszámolásra.

A hitelkockázatban a kezdeti megjelenItés óta bekövetkezett jelentôs növekedésre utalO kritériumok
a következök lehetnek:

• késedelem mértéke — legkésöbb 30 napos késedelemig,
• watchlistre kerülés — vállalati hitelek esetében
• vállalati szegmens esetében, szignifikáns rating/bedölesi valOszInUség romlása a kezdeti

rating/bedälesi valószmn(iséghez viszonyItva (1.5%-os bedôlési valOszInQség növekedés vagy
négy notch rating - kockázati besorolási kategória - romlás)

• lakossági szegmens esetében, az ugyleten jelentôs kockázatnövekedés következett be a
folyOsItáskori kockázathoz képest. Ez a trigger termékenként eltérhet, értékét a Bank
rendszeresen felulvizsgalja, és amennyiben szukséges, korrekciót alkalmaz. Jelenleg ez a
trigger a személyi és áruhitel esetén 25%, a többi termék esetén 50%-ban van meghatározva.

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

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

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

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

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

• az Ugyfél vagy az ugyfélcsoport bármely tagjának ugyletet a Bank sikeres csalásnak minösItette,
• az ugyfél vagy az ugyfélcsoport felmondott ugylettel rendelkezik,
• az ugyfél vagy az ugyfélcsoport bármely tagja behajtás kezelés alatt all,
• az ugyfélszintci késedelmes napok száma:

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

• egyedi tényezäk lakossagi hitelek esetében: magáncsöd, elhunytak, sikeres csalás, visszavont
végrehajtási eljárások semmisségi perrel érintett jelzálog ügyletek esetén.

Egyedi értékvesztés képzés csak a vállalati objektIv evidenciával rendelkezä, nem teljesItö hitelekre
történik. Ez, összeghatártól függetlenul, a vállalati uzletâg (kivéve autófinanszirozás) es a Bank
behajtása által kezelt állományát jelenti.
Az egyedi értékvesztés során a Bank megbecsuli az adott instrumentumhoz a jövóben várhatO
pénzáramokat, mely tartalrnazza a biztositékokbOl várható megtérulést is, egy optimista és egy
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pesszimista szcenáriót figyelembe véve. A szcenáriókat különbözó bekövetkezési valószInQséggel

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

pénzáramok eredeti effektIv kamatlábbal diszkontált jelenértékének kulonbsége.

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

Minden más pénzugyi instrumentumra a várható hitelezési veszteséget a Bank egyuttes alapon

értékeli, kUlönbözó modellek segItségevel.

Az instrumentumok csoportosItása termék alapon tOrténik, egyes termékeken belul is alszegmensekre

bontva a portfóliót, hogy a hason(ó karakterisztikával rendelkezä instrumentumok kerüljenek egy-egy

csoportba.

A következö termékekre/alszegmensekre bontja a Bank a portfáliOját:

• ielzálog
• AutOhitelek:

- Iakossági
- vállalati

• Hitelkártya
• Folyászámla
• Személyi kölcsön és áruhitelek

• Vállalati hitelek:
- rulurozO
- zártvég(
- mikró hitelek

• LIzingek

A lakossági termékek esetében további szegmentáció történik késedelmességi kategOriák,

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

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

A váflalati portfoliO esetében különbözö poolokat hoz létre a Bank a kockázati besorolás (OR vagy

Obligor Rating) ala pján.

A várható veszteség = PD (bedölési valoszInUseg)* LGD (vesztesegrata)* EAD (bedOléskori kitettseg)

A PD-k point in time szemléletO becslések, 12 havi default ráták alapján a lakossági portfóliOk esetében

átmenet valOszInGségeket becsül a Bank multinomiális modellek segitségével, vállalati portfOliOk

esetében survival jeIleg( modelleket alkalmaz.

A lakossági âtmenet valószInQsegek esetében a Bank megbecsuli, hogy egy even belül mekkora

valOszInüséggel Iesz egy ugyfél nem késö, harminc napnál nagyobb késedelemmel rendelkezO,

defaultos vagy lezárt. Ehhez statikus (Debt to Income, Loan to Value), dinamikus (keretkihasznaltsagra

vonatkozO informáciO a hitelkártyák és folyószámlahitelek esetén) es determinált (makrogazdasagi

várakozások) változOkat használ.

A Bank a várhatO veszteség becslése során eläre tekintc5 információkat is számItásba vesz. A Bank

meghatározott bizonyos kulcsfontosságü gazdasági változOkat, amelyek korrelálnak a hitelezési

kockázat és a várható veszteségek alakulásával. A vállalati portfOliOk esetében a legerOsebb változO a

GDP alakulása, a Iakossági portfóliOk esetben meg a munkanélkuliségi ráta.
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A Bank három különbözó, 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 makróvárakozásokkal számol, amIg a vállalati szegmensek esetében, a
stressz szcenáriOt ifletöen, egy konzervatIvabb, saját becslést alkalmaz, az optimista szcenárió
megegyezik, az alappálya meg aug tér el az MNB makrogazdasági várakozásaitól. A vállalati makro
elörejelzések ev végén nem kerültek frissItésre, meg a 2020 02-es becslést ala pján készültek. Az elôre
tekintö makrogazdasági információkat a PD becslésbe épIti be a Bank.
A Bank a lakossági hitelek esetén a termékenként becsült átmenetvalOszIn(ségek felhasználásával
számItja a lifetime PD értékeket. Jelzálog esetén 10, hitelkârtya, folyószámla és auto hitel esetén 6,
illetve személyi kölcsön esetén 4 eves idätartamra történik az elörejelzés.

A makrogazdasági mutatók vâltozásának a várhatO veszteségre gyakorolt hatását is elemezte a Bank.
Az érzékenység vizsgálat a lakossági szegmens esetében a GDP -60, a munkanélkuliségi ráta -20 bázis
pontos romlásának a hatását vizsgálta, ami a várható veszteséget 1%-kal növelte.
A vállalati portfoliO esetében a GDP változást -120, a munkanélkUliségi rátat -46 bázispontos
elmozdulás esetén vizsgálta a Bank, ami a várható veszteségben 4%-os növekedést eredményezett. Ha
például a GDP -2,2%-ról -3,4%-ra romlik es a munkanélkuliségi ráta S,5%-ról, 5,9%-ra nO, akkor az 0,6
Mrd plusz értékvesztés-képzést jelent a vállalati portfólión. Ha például a GDP -3,5%-rOl -4,1%-ra romlik
és a munkanélkuliségi râta 4,5%-ról, 5,7%-ra nO, akkor az 0,3 Mrd plusz értékvesztés-képzést jelent a
Iakossági portfóliOn.
Az érzékenység vizsgálatot a stage 1-es hitelekere 1 évre, a stage 2-es hitelekre, a lifetime PD-knél leirt
termékspecifikus idOtartamokra vonatkozOan 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 valOszIn(iséget, 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 kitettsegek
szorozva hitelkonverziós faktor osszegeként számoljuk ki. A hitelkonverziOs faktor kimért tapasztalati
számok alapján mutatja meg, hogy a mérlegen kIvüli tételek mekkora része kerül lehIvásra (alapvetOen
rulIrozó es hitelkártya termékek esetében kerLil számszerQsItésre).

Az átstrukturált hitelek portfOlióira a Bank nem alkalmaz külön modellt, viszont a jelzálog átstrukturált
hiteleket stage 2-be sorolja, a többi termék esetében a stage2-be sorolás a relatIv romlás vizsgálaton
keresztül kerül figyelembe vételre. A vállalati átstrukturálások jelentOs része a behajtás által kezelt
állományokon történik, 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 tOkekövetelmény megnOtt, a
hitelezési veszteségre és a stage besorolásra ennek nem volt hatása.

ErtékpapIrok és bankbetétek értékvesztése

A Bank minden likviditási célO (FVOCI) és befektetési célO (ABE) értékpapIrját és bankbetéteit stage 1
kategóriába soroija, és e szerint állapItja meg az értékvesztést egészen addig, amIg a kibocstó
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hitelminäsItése alapján az értékpapIr befektetési fokozatünak tekinthetô (azaz a Bank ezeket az

értékpapIrokat alacsony hitelkockázatünak tekinti). Ennek megállapItása a (S&P, Fitch, Moody’s) áIta

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

esetekben, amelyekben ilyen minôsItés elérhetô. Ezekben az esetekben a Bank befektetési

fokozatünak tekinti az értékpapIrt, ha a kibocsátO hitelminôsItése BBB- vagy Baa3, illetve ezeknél jobb.

Azokban az esetekben, amelyekben külsö hitelminôsItés nem elérhetä, annak meghatározasa, hogy

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

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

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

kategóriába történä átsorolást és a képzendã értékvesztést. Stage 2-ben és stage 3-ban a Bank

élettartami várható veszteséget állapIt meg.

Az értékvesztés számszerQsItéséhez az értékpapIr kibocsájtó ugyfél minósItése aapján az amortizált

bekerülési értéket szorozzuk az adott ugyfélre vonatkozó PD százalékkal és egy a devizátOl fuggó LGD

százalékkal.

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

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

hitelminósItés “CCC+”, ,,Caal” kedvezöbb kategOriába soroija, vagy ha a kibocsátót ettóf 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 késedetembe esik, vagy ha az instrumentum 30

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

rosszabb kategóriaba sorolják.

2.4.2 Valós érték meghatározás

A Bank a 2.3.1.3 és 2.3.1.4 pontokban felsorolt pénzügyi instrumentumokat értékeli va(ósan. Ezek

gyakonlatilag értékpapIrok, derivatIv ugyletek es Qgyfe/eknek nyiijtott hitelek lehetnek. Emellett a Bank

közzétételi célokra végez valós érték meghatározást.

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

kotelezettség átruházásakor kifizetnénk egy piaci szereplO és a Bank között étrejött, szokásos piaci

feltételek mellett kötött ugylet alapján az értékelés idäpontjában. A vafOs értékelés során felhasznált

adatok, értékelési eijárások határozzák meg, hogy az &kalmazott módszer a valOs érték hierarchia

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

hierarchia 1-es szintjét jeenti. Ha közvetett mOdon állnak rend&kezésre megfigyehetö adatok, akkor

mar a hierarchia 2-es szintjén tehetünk. Amennyiben jelentós nem megfigyelhetö adatokat lehet

alkalmazni a valós értékelés során, az a 3-as szintQ valós értékelést jelenti.

Az 1-es szintL adatok az eszköz, vagy kotelezettség aktIv piacán jegyzett árai. AktIv piac olyan piac,

amelyen az eszközre vagy a kotelezettségre vonatkozO ugyletek megfelelô gyakorisaggal és

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

A 2-es szint( adatok az eszközhöz hasonlO eszköz aktIv, vagy nem aktIv piacán jegyzet árai, esetleg

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

számIt az aktIv piaci adatból származtatott adat is.
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A 3-as szint( adatok minden esetben jeentös mértékben feltételezések alapján kerülnek
meghatározásra, de tükrözniük kelP a piaci viszonyok szerinti árazást és kockázatokat.

Az értékpapIrokat a Bank aktIv piaci árak felhasználásával, azaz 1-es, és 2-es szinti input adatokkal
értékeli. Az értékpapIrokat piaci áron vásárolja meg a Bank, Igy kezdeti valós érték különbözettel nem
kelP számolni. Követö értékelés során alkalmazott piaci ár államkötvények tekintetében az
Allamadósság Kezelô Központ Zrt. (AKK) által minden nap délután közzétett vételi ârfolyama. Más
pénzintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesItö értékpapIrok tekintetében alkalmazott árak
sorrendje: ePadási ár, zárO ár, elméleti ár. A nem Iikvid kötvények esetében Varitron, Bloomberg és
Reuters rendszerekbôl elérhetó árfolyamokat vagy elméleti árakat használ a Bank. Diszkont
kincstárjegy esetében a Budapesti Ertéktózsde napi kOzépárfolyamát tekinti a Bank piaci árnak, ennek
hiányában elméleti árat alkalmaz a Bank. Az elméleti ár kiszámItása, az AKK adatokból hozamgorbe
becslés spline módszerrel történik.
Az értékpapIrokra kalkulált valós értékelési különbözet havi alapon, bruttó módon kerül elszámolásra
az eredményben az adott hónap végén érvényes nyitott állományra.

A befektetésijegyek esetén a Társaság valós értéknek a befektetési jegyeknek a befektetési alapok által
publikált értékelés napi egyjegyre jutO nettO eszközértékének és az Alapkezelä által tartott befektetési
jegyek számának szorzatát tekinti adott befektetési jegyre. Mivel valamennyi befektetési alap,
amelyekb6l a Társasâg befektetési jegyeket vásárol, nyultvegQ, folyamatosan és napi szinten
forgalmazott alap, a publikált nettO eszközértéket a Társaság jegyzett piaci árnak (a valós értékelés 1.
szinti inputja) tekinti.

A szOrmazékos ugyletek valós értékeléséhez tisztán piaci adatokat és kiigazItott piaci adatokat is
alkalmaz a Bank. Ezen ugyletek esetében, az értékeléshez használt ár az az ár, amelyet akkor
alkalmazna a Bank, ha az adott Ugyleteket lezárná az értékelés pillanatában, azaz az értékelendô ugylet
hátralévó futamidejére vonatkozó ellentétes irányü ugylet kätési árfolyama. A Bank az értékeiéskor
megbecsuli, hogy milyen áron tudná Iezárni a piacon az adott ügyletet, és azt hasonlItja az eredeti
ugylet kötési árfolyamához. A Forwardok és deviza Swapok esetében ügy állItja e16 ezt a lezárási
árfolyamot, hogy az aktuális árfolyamhoz hozzáadja az aktuális swappontokat (ezt a két deviza
kamatkülönbözete hatârozza meg), Igy elôállItva egy piaci határidds árfolyamot. A tárgynapi valOs
értéket az ugyletek kötési árfolyama és a — tárgynapi deviza záróárfolyam és a tárgynapi záró FX
swappont osszegéböl kalkulált — piaci forward árfolyamnak az ugylet névértékével felszorzott
külonbsége adja. Több, ugyfelekkel megkotott Forward ugylet eredményhatását, egy nagyobb osszeg(
Forward ügylettel ellentételezi a Bank. Egy az egyes ellentételezést nagyobb osszegi’J ugyfeles ugylet
esetén alkalmaz a Bank, azaz az ugyfeles ugylettel azonos lejáratü, azonos osszeg(i, ellentétes irányü
ugylettel. Ezen egymással összefuggô ugyletek esetében a Bank nem alkalmaz fedezeti elszámolást,
nem készIt fedezeti dokumentäciOt, azaz ténylegesen nem kapcsolja össze az ugyfeles és az
ellentételezc3 ügyleteket.

A kamatswap ugyletek valós értéke a jövôbeli cash-flow-k diszkontálásával kalkulálOdik a megfelelä
hozamgorbe felhasználásával. Az IRS-ek es CIRS-ek változó kamatozásti lábának meg nem ismert cash-
flow-it a diszkontáláshoz is hasznâlt hozamgorbék segItségével becsüli az értékelö rendszer forward
kamatlábakat szâmolva a felhasznált hozamgorbeböl.

Bizonyos kamattámogatott kölcsönök a 2.3.1.3 S pontban kifejtett SPPI teszt alapján valós értékelésre
kerülnek. Két lépésben történik a valós érték meghatãrozãsa. Elsôként egy piaci referenda kamatlábbal
diszkontálásra kerül minden jövôbeni pénzáram, majd az Igy kapott érték korrigálásra kerül a hitelezési
kockázatból eredä valós érték változással.
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A Bank kOzzétételi célokra a valós értéket a pénzügyi instrumentumok jövóbeli becsüit szerzädéses

pénzáramlásainak jelenértékeként határozza meg, ahol a diszkontráta a nemteljesItés kockázatát is

figyelembe vevö kamatláb, amit a Bank az értékelés napján megfigyelhetO piaci kamatlábakból épit fel.

2.4.3 Fedezeti ugyletek elszámolása

A Bank egyes pénzugyi instrumentumainak valOs érték váftozásának, vagy pénzâram változásainak

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

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

egymással szemben beazonosItható ugylet, kivéve a portfolio alapü igynevezett 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 kamatozási követelések meghatározott portfOlióját (macro hedge) vonja

fedezeti kapcsolatba a Bank.

Fedezeti instrumentumként csak származékos ügyletek kerülnek megjelolésre. OpciO tIpusü

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

instrumentumként történä kiválasztása esetén a forward ugylet teljes 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 ugyletek lejárati ideje

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

meghatározott csoportját is.

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

tartalmazza a fedezeti kapcsolat célját a fedezett és a fedezeti Ugylet azonosItóját és 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 kondIció 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 változnak a

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

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

kamatozásü jelzáloghitelek, fix kamatozás vállalati hitelek, autO hitelek, valamint lIzingek) valós érték

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

változO kamatozásü hiteltermékek referencia kamatlába minden terméktIpus esetéberi a BUBOR,

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

termékek árazását is. Igy a Bank kizárólag olyan eszközöket von össze és fedez csoportként, amelyben

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

szempontjábOl homogén a portfolio.

A portfoliO fedezeti ugyletbe vont hitelkövetelések valOs értékének meghatározása az ügyletek cash

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

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

helyett a fedezeti ügylet (IRS) fix Iábát alkalmazza. A fedezeti kapcsolatba vont instrumentumok valOs

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

meghatározásakor, az Ogyfelek nem fizetés kockázatát (hitelkockázatát) nem.
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A portfólió fedezet során Bank az lAS 39 carve-out-nak megfelelöen hatékonysagot az elöretekintô
(prospektIv) meflett visszatekintó (retrospektIv) módon is mér. A portfólió fedezet esetében akkor all
fent hatékonyság a fedezeti es az alapugylet között, ha a szcenáriO elemzés szerint a kamatgorbe
mindkét irányba való eltolásakor a fedezett es a fedezeti ugylet valós érték változásainak egymásra
vetItett aránya 80-125% közé esik.

A fedezeti ugyletnek minOsItett derivatIvak valós értékének valtozasa, amely a fedezeti ügylet
definIciója szerint hatékony ugyletnek tekinthetö, nyereségként vagy veszteségként kerül elszámolásra
az eredmény javára vagy terhére, azonos eredménysoron, az alapugyleten elszámolt valós érték
korrekcióval együtt. Ez akkor is érvényes, ha a fedezett tételt egyébként amortizált bekerUlési értéken
értékelt. A fedezeti ügylet nern hatékony része közvetlenül az eredrnénykimutatásban kerül
bern utatásra
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3 KOCKAZATKEZELES

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

szolgáltatásnyüjtás alapvetä jellegzetességének tekinti és üzleti tevékenységének természetes

velejárójaként kezeli. A Bank a kockázatok pontos mérésére, megfelelä kezelésére és Iimitálására

vonatkozO rendszert mOködtet. A Bankot érintô leglenyegesebb kockázatok a következök:

3.1 Hitelkockázat

Hitelkockázat alatt azon veszteség Iehetóségét értjük, amelyet a Bank akkor szenved ef, ha az ügyféf

fizetésképtelenné válik, vagy nem tudja idöben teijesIteni fizetési kotelezettségeit. A Bank

hitelkockázat kezelési stratégiája befogadási, monitoring és biztosItékkezelési folyamat mentén valósul

meg.

BefogadOs

A Bank minden fakossági és vállalati ugyfelet befogadáskor minösItéssel Iátja el statisztikai aIapi vagy

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

kezelése érdekében. AIta(ános szabályként az ugyfél minósItése, a kockázatváflafás mértéke és a

fedezetek értéke határozza meg a döntési szintet.

Monitoring

A Bank egyedi ugyletszintQ és portfoliO szint(i monitoringot üzemeltet annak érdekében, hogy képes

Iegyen a törvényi elöIrásoknak megfelelO követelésminôsItési rendszert miiködtetni, és keIlO

gyorsasággal azonosItsa azokat a kitettségeket és ugyfeleket, ahol az ugyfél nem képes vagy

valószIn(isIthetôen nem Iesz a jövOben képes a szerzôdéses kotelezettségeinek megfelelni.

BiztosItékok- hitelkockOzat mérséklés

A Bank a nyüjtott hitelek visszafizetését elsOsorban az ugyfél normális ugyletmenetében keletkezó

bevételbOl várja, de a hitel vissza-nemfizetés kockázatainak fedezésére a Bank az ugyfelektöl biztosIték

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

terméktIpusonként vá[tozhat, de az alapelv, hogy a biztosIték érvényesIthetö, adott esetben

realizálhatO Iegyen. Az ingatlan és ingO biztosIték esetén szakértOk által készItett értékbecslés alapján

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

hitef teijes futamideje alatt.

Várható hitelezési veszteség, értékvesztés

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

az IFRS 9 elOIrásai és a Budapest Bank által meghatározott módszertan (lásd a 2.4.1 fejezetben) szerint

havi gyakorisággal.
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3.1.1 Ügyfeleknek nyüjtott kölcsönök minösItésük szerint és a nem teljesItö állomáriy

A Bank az IFRS 9 szerint megkulönboztetett minösItési Szakaszokra (Stage-ekre) illetve a nem teljesItô
portfóliójára az alábbi értékvesztés osszegeket számolta el:

adatok mEt-ban

Szakasz 1. Szakasz 2. Szakasz 3.
5I1TL Egyéb

Osszesen
hptelek koveteles

2020. záró egyenleg

Ugyteeknek nyüjtott kdcsbnök és követ&ések bruttO állománya
Ebbdlnem teijesIta dliomdny

Ugyfeieknek nyjtott kdlcsdnbk es kovetelések ért4kvesztés állomany

Ugyfeleknek nyüjtott kblcsdndk es követelések nettd állománya

______________________________________________________________________

2019. záró egyeneg

Ugyfeleknek nyüjtott kölcsdndk és követelések bruttd állománya
EbbdI nem teljesitd’ dllomány

Ugyfeleknek nydjtott kdlcsönok es kbvetelések értékvesztés IIomány

Ugyfeleknek nyijtott kdlcsdndk es kdvetelések nettd állománya

_______________________________________________________________________

Az FVTPL* a valOs értéken értékelt hiteleketjelenti.
A Szakasz 1,2,3 (iletve Statel,2,3) meghatározását ásd a 2.4.1 megjegyzésben.
A 2015-os torvényileg elOIrt forintosItáskor nem teijesItO, de azóta teljesItOvé javult jelzáloghiteleket a
Bank 2019 folyamán átsorolta Szakasz 3-bOl Szakasz 2-be, és ezért a Szakasz 3-mas állomány
megegyezik a nem teijesItO állománnyal.

A nem teljesItO álomány a teijes álománynak a 4,9% a nyitó egyenlegben. A záró egyenlegben 3,2%-
ra csökkent ez az arány.

A Bankban az átstrukturált kOvetelések állománya 2020. december 31-en 41.888 miIliO forint, 2019.
december 31-en pedig 49.745 millió forint volt.

872387 147141 34899 41521 4011 1099959
- 34899 - - 34899

11405 13772 26021 - - 51198

860982 133369 8878 41521 4011 1048761

808759 96592 47778 24340 5027 982496
-

- 47778 -
- 47778

5061 5983 37541 -
- 48585

803698 90609 10237 24340 5027 933911
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3.1.2 Ogyfeleknek nyüjtott kölcsönök értékvesztés mozgástáblája

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

nem csak az esetleges átminäsItéseket, hanem az üj hitelekbc5l, illetve a megsz(inésekbäl eredó

mozgásokat is:

adatok mFt-ban

Megnevezés Szakasz 1. Szakasz 2. Szakasz 3. Osszesen

Egyenlegjanuárl-én 5061 5983 37541 48585

Keletkeztetésbôl és vásárlásbál származO novekedés* 5 121 1 804 1 243 8 168

Kivezetésbólszármazócsökkenés (663) (523) (7893) (9079)

Hitelkockázat-változásbál származóváltozás (nettó) - - - -

- Nem váitozott a besorolás 2458 1 520 (2 569) 1 409

- Szakasz 1-bôI átsorolás (860) 6504 1 225 6869

- Szakasz 2-bäl átsorolás 283 (1 548) 800 (465)

- Szakasz 3-bál átsorolás 5 32 (390) (353)

Kivezetéshez nem vezetô módositásból származó változás - - - -

LeIrásokból és elengedésekböl származó csOkkenés - - (3 936) (3 936)

Egyenleg a beszámolási idoszak végén 11 405 13 772 26 021 51 198

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

mozgása kerül bemutatásra.

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

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

A 6.937 mEt kivezetésbôl származó csökkenés az értékesItett hitelek értékvesztéséhez kapcsolódó

csökkenés, iHetve a 328 mEt deviza átértékelésbäl származó növekedés nem részei az 5.9-ben

kimutatott hitelezési veszteségnek.

Az elengedett és leIrt hitelek bruttO értékének a kivezetése, illetve a követeléseken felül képzett egyéb

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

céltartalék visszaIrása” soron 3.742 millió forinttal kerüft könyvelésre. Ezeket a tételeket nem

tartalmazza a fenti táblázat.

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

A Bank hasonlOan az ugyfélkovetelésekhez a mérleg alatti hitelkockázatokra és egyéb fUggä
kötelezettségekre céltartalékot képez az FRS 9 és lAS 37 szabályai szerint:

2020. 12.31 adatok mFt-ban

Fuggö kotelezettsegek BruttO
Céltartalék részletesen

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Céltartalék

1AS37 Osszesen

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák
Egyeb fOggô kotelezettségek (beleértve a peres ugyeket)

FUgg6 kotelezettsegek összesen

2019. 12.31

FUggö kotelezettsegek

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák
Egyeb fUggô kotelezettsegek (beleértve a peres ugyeket)

FUggä katelezettsegek összesen

935 345 - 2584
-

- 1220 1220

374970 1304 935 345 1220 3804

adatok mFt-ban

, Céltartalék részletesen CéltartalékBrutto
Stage 1 Stage 2 Stage 3 lAS 37 Osszesen

337 376 460 337 259 1 056
1968 - - - 1143 1143

339344 460 337 259 1143 2199

A fenti táblázatban ,,bruttó”-ként megjelölt összeg a maximális lehIvható hitelkeretet, illetve a
pénzügyi garancia szerzädéseiböl adOdóan a Bank által maximálisan flzetendä összeget reprezentálja.
Az egyéb fuggö kotelezettségek esetén a ,,bruttó” összeg a Bank által becsult maximálisan fizetendö
összeget tartalmazza.

373 366

1 604

1304
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A lenti táblázat a céltartalékok mozgását mutatja 2020. évben:

Céltartalékok mozgástabla

2020.12.31 adatok mEt-ban

Hitelkeretés Egyéb
Perek Osszesen

Garanciák céltartalék

1056 482 661 2199

Megnevezés

NyitO egyenleg

Növekedés

Felhasználás

Fe sza bad Itá s

Zárâ egyenleg

2019.12.31

Megnevezés

Nyitó egyenleg

Növekedés

Felhasználás

Fe I sza bad Itás

Záró egyenleg

2087 8 134 2229

- (12) - (12)

(559) - (53) (612)

2584 478 742 3804

adatok mFt-ban

Hitelkeretés Egyéb
•, Perek Osszesen

Garanciak celtartalek

953 499 793 2245

766 200 119 1085

(663) (217) (251) (1131)

1056 482 661 2199
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3.1.4 Ogyfeleknek nyüjtott kölcsönök és biztosIték tIpusai

A bank által nyüjtott ugyfél kölcsönök nagyobbrészt biztosItékokkal fedezett, melyek a táblázatban
biztosItéki értéken kerülnek kimutatásra, kivéve a jellegénél fogva fedezetlen hiteleket:
2020.12.31 adatok mFt-ban

Bruttó hitel

állomány BiztosIték BiztosIték
Megnevezés Engedményezés Garancia és JeIzIog Eszköz Ovadék összesen

kezesség
Lakossági fedezetlen hitelek 107 153 - - - - - -

Lakossági fedezett hitelek 345965 1737 898 316037 77999 - 396671
VállalatihitelekésLizingek 601309 5142 115353 183876 116608 18547 439526
Egyébkovetelés 4011 - - - - - -

ABE-nértékeltkövetelés 1058438 6879 116251 499913 194607 18547 836197
Valósan értékelt hitelek 41 521 31 256 10 559 41 815

Ôsszesen 1099959 6879 147507 510472 194607 18547 878012

2019.12.31 adatok mFt-ban

Bruttó hitel

állomány BiztosIték BiztosIték
Megnevezés Engedményezés Garancia és Jelzálog Eszköz Ovadék összesen

kezesség
Lakossági fedezetlen hitelek 99202 - - - - - -

Lakosságifedezetthitelek 312864 1930 1049 287826 67663 - 358468
Vállalati hitelek és LIzingek 541 063 5 552 68 442 157 892 120098 20 075 372 059
Egyébkovetelés 5027 - - - - - -

ABE-n értékelt követelés 958 156 7 482 69 491 445 718 187 761 20 075 730 527
Valósan értékelt hitelek 24340 - 17744 6722 - - 24466

Ôsszesen 982496 7482 87235 452440 187761 20075 754993

3.1.5 Vállalati Ugyfeleknek nyiijtott kölcsönök ágazati megoszlása

A Bank hitelportfóliája ágazatonként megfelelöen koncentrált a beszámolási idôszakok végén:

Icföszak Mezôgazdaság Feldolgozóipar EpItöipar Kereskecielem SzállItàs Egyéb

2020.12.31 9% 26% 9% 22% 8% 26%
2019. 12.31 7% 22% 8% 27% 11% 25%
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3.1.6 Pénzeszközök, értékpapIrok és hitelintézeti követelések értékvesztése

adatok mFt-ban

Stage 1
Osszesen

FVTOCI

Nyitó egyenleg

Keletkeztetêsbäl és vásárlásból származó novekedés

Lejáratbál és értékesItésböl származó csökkenés

Stage 1-es pénzeszközokre képzett értékvesztés változása -

DevzaárfoIyam változás hatäsa

___________________________________

Záró egyenleg

______________________________

ErtékpapIrok értékvesztése

Nyitá egyenleg

Keletkeztetésböl és vásárlásból származó novekedés

LejáratbOl és értékesitésbôl származó csäkkenés

Stage 1-es értékpapIrokra képzett értékvesztés változása

Devizaárfolyam változás hatása

___________________________________

Záró egyenleg

______________________________

Amortizált bekerUlési értéken értékelt hitelintézetekkel

szember’i fennálló követelések

NyitO egyenleg

Keletkeztetésböl es vásárlásból származó növekedés

Lejáratból és értékesitésbäl származO csökkenés

Stage 1-es kovetelésekre képzett értékvesztés változása

Devizaárfolyam változás hatása

___________________________________

Záró egyenleg

______________________________

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

RövidItések magyarázata:

ABE: amortizált bekerülési értéken értékelt

FVTOCI: egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt.

3.2 Likviditási kockázat

A Iikviditási kockázat kezelése a Bankban kozpontosItva, egységes szabályok alkalmazâsa mellett

történik. A Iikviditási kockázatkezelés célja, hogy hozzáférést biztosItson elegendä mennyiség(

forráshoz, mellyel a Bank indokolt koltségek árán, mérsékelten és sIyosan válságos környezetben is ki

tudja elégIteni üzleti igényeit és pénzUgyi kotelezettségeit. A kockázatkezelési keretrendszer részben

hatósági elóIrások, részben a menedzsment által definiált irányelvek alapján kerut kialakItásra.

Pénzeszközök értékvesztése

Stage 1

ABE

(4) - (4)

(12) - (12)

4 - 4

(12) - (12)

(56) (50) (6)

(104) (8) (96)

48 45 3

(112) (13) (99)

(4) - (4)

(4) - (4)
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A Bank a Iikviditási kockázati étvágyát a kiemelt Iikviditási mutatOszámokon, illetve az azokhoz rendelt
limiteken keresztül definiálja:

• Rövid távü likviditási stressz tesztek esetén minimálisan 30 naptári napos tülélési idószak
teljesItése;

• Az EurOpai Unió által elvárt Iikviditásfedezeti követelmény (LCR) minimum szintjének
(100%) teijesItése;

• A nettO stabil forrás ellátottsâgi ráta (NSFR) minimum szintjének (100%) teljesItése.

A Bank bizonyos eszközök esetében kUszöbértékeket is alkalmaz, melyek esetleges átlépése egy korai
figyelmeztetö jeizést ad. Likviditási Iimitrendszere mellett a Bank külOnbözd monitoring eszközöket is
mQködtet. Az eszközök támogatják a Iikviditási kockázatok nyomon követését, felhIvják a figyelmet a
kedvezätlen trendekre, valamint Iehetdvé teszik a Bank Iikviditási kockázati profiljának jobb
megismerését.

A Iikviditási pufferek olyan rendelkezésre áflO ikviditást jelentenek a Bank számára, amellyel a
válsághelyzetben fellépö pótlólagos Iikviditási igényét rövidtávon képes fedezni. A Bank rendszeres,
illetve eseti jelleggel stressz teszteket végez annak felmérésére, hogy különféle stressz forgatOkonyvek
feltételezései mellett hogyan alakulna a Bank Iikviditási helyzete.

A Bank törekszik arra, hogy finanszIrozási struktürája minél önállább Iegyen, s jelentös arányban
alapozzon ugyfébetetek gy(jtésére. Az egyes intézményi refinanszirozási források szintén jelentös
elemét képezik a Bank finanszIrozási forrásainak.

Az alábbi táblázat a pénzUgyi követelések és kotelezettségek, valamint a származékos ugyletekjovdbeli
Iejáratát mutatja be a szerzödéses Iejárat, illetve ahol ez nem releváns, Cigynevezett betétlejárati
modell alapján 2019. és 2020. december 31-re vonatkozOlag:

adatok mFt-ban

Lejdrat neIkll/
1 h

Le(ãrati megbontds - 2020. december 31. Le)árt/t.dtra
oflaPOn

1- 3hdnap 3 hónap- 1ev 1- 5ev 5 even tOll Osszesen
szdló

12 3455 11969 79415 420672 125600 641123
27968 779066 14018 62164 503990 4225 1391431

-
- 634 1965 8841 4229 15665

27 980 782 521 25 987 141 579 924 662 129 825 2 032 554

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

42820

3 127

5992

70 171

122 102

249001

1905

164089

33083

448078

Pen, es pénzeszkoz-egyenértékesek

Ertekpapirok

Hitelintézetekkel scemben fennello kSvetelések
lJgyfeleknek nyCjtott kOlcsdnOk es kdvetelések

Osszesen

Hitelintd,etekkel szembcni kotelezettségek

Ugyfelekkel szembeni kotelezettsegek
- bböl pOnzug lizi,,g koteleaettség

Osszesen

Szdrmazékos penzdgyi eszkdzök

Szdrmazékos pénzügyi kOtelezettsegek

Osszesen

Le nem hivott hitelkeret és vdllalt 8arancia es kezesség

823

52 786

53 609

204 504

257 033

461 537

351 071

503 319

854390

90868

352 324

443192

291 821

652 298

170081

1 268 716

2 382 916

64529 21436 37150 146470 80301 23480 373366
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adatok mFt-ban

Hitelintezetekkel szembeni kbtelezettségek

Ugyfelekkel szensbeni kote)ezettsegek

- obbSI pérrugyi iizinq kotelezettség

Osszesen

Származekos penzugyi eszkozok

Szârmazékos pénzugyi )coteiezettségek

Osszesen

416 2297 6925 40209 111099 60463 221409

21353 513695 21283 60289 501288 5103 1123011

-
- 227 1 764 8502 5103 15596

21769 515992 28208 200498 622397 65566 1344420

- 45013 8861 17486 17922 6193 95475

- 45401 8790 19693 21967 6143 101994

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

Le nem hivott hitelkeret és vállalt garancia ês kezesség 65135 13230 41707 149341 63397 4566 337376

3.3 Banki könvvi kamatkockázat

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

kamatláb mozgásának hatására. A Bank az eszközöknek a hasonlO kamat- és törlesztési jellemzókkel

rendelkezó forrásokkal történö osszehangolására törekszik, mivel a cél a Bank teijes pénzügyi helyzet

kimutatására vonatkozOan a kamatkockázat alacsony szinten való tartása. A Bank a kamatozO

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

Iegyenek a rövid Iejáratü kotelezettségekkel, illetve a hosszü lejáratü eszközök és a kapcsolódO hosszü

Iejáratü kötelezettségek kamatváltozása párhuzamosan történjen.

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

taktikai nyitott pozIciót vehet fel, amennyiben tartósnak minäsItett kamattrend alapján a Bank

jovedelmezöségi céljait alátámaszthatóan egy nem semleges pozIció tartása támogatja jobban.

A Bank a banki könyvi kamatkockázat toleranciaszintjét sztenderd hozamgorbe stressz szcenáriók

alapján kalkulált relatIv kamatjövedelem- és täkeváltozás hatásának elfogadható mértékeként

definiálja.

A lenti táblázat foglaija össze a Bank kamat átárazódásból eredö nyitott pozIcióját az eszközök és

kotelezettságek Iejárati struktürájában:

2020. 12. 31
adatok mFt-ban

25346 127 149 134 787 67029 (25 145) (17 230) (40 242) (192 569) 54840

Lejárat né)kuIi/

Lejdrati megbontds - 2019. december 31. Lejárt/Ldtra
1

1- 3 hOnap 3 hdnap- 1 év 1- 5ev 5 even téli Osszesen

szd(Ô

Pénz es pénzeszkoz-egyenértékesek 28 673 163 386 - -

Ertékpapirok 3 466 524 6 125 73 722

Hitelintézetekkel szemben fenndfló kOvete(ések 8614 300 - -

Ugyfeleknek nyüjtott kdlcsöndk éo kOvetelések 69919 39423 58046 265 946

Ôsszesen 110672 203633 64171 339668

246 999

417089

664088

18990

260 275

279 265

192059

349 826

8914

1110698

1661497

Atdrazóddsi gap tdbla
Banki konye
Pénz- ds pénzeszkaz egyeedr-tekesek

Ertkkpapirok

Hitelintdzetekkel szembers fenndlld kavetelések

Ugyfelekeek nyd;tott kIcsdndk ds kovetelések

Hitehetézetekkel szerebeni kdtelezettségek

Ugyfelekkel szembeni kStelezettsdgek

Mérleger, kr,Uli kdvetelések

Mérlegerr kivüli kdtelezettségek

Dis,krét gap

0.166 1-366 3-666 666-1ev 1-2Cc 2-3ev 3-4ev 4-5Cc 5évfelett

291321 500 - - - - - - -

31605 700 97399 99304 - 48151 60275 189595 80257

170081 - - - - - - - -

289924 162754 62382 77198 109426 86620 67957 53421 639079

782931 163954 159781 176502 109426 134771 136232 243016 227336

(11 407) (20 262) (37 587) (39 017) (66 311) (58 318) (31 471) (254 422) (90 506)

(758 350) (90 296) (52 380) (44 417) (64 020) (92 591) (73 448) (224 089) -

(769 757) (110 558) (89 967) (83 434) (130 331) (140 909) (104 919) (478 511) (90 506)

65082 132434 245601 7411 41216 62891 15483 63398 31066

(52 910) (59 681) (190 628) (33 450) (45 456) (73 983) (87 038) (20 472) (113 056)

12 172 73 753 64 973 (26 039) (4 240) (11 092) (71 555) 42 926 (81 990)
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2019.12.31 adatok mFtban

Atdr3zóddsigaptdbla
0- lhd 1-3hd 3-664 6h6- 1ev 1-2ev 2-3ev 3-4ev 4- 5ev 5dvfelettBanki konyv

Pdnz- és pénzeszkoz egyenértekesek 192 059 - - - . . - -

Ertdkpapirok 3466 5973 2629 64394 84591 18996 51893 85931 19526
F-{itelintezetekkel szemben fenridllO kovetelesek 8914 - - - - - -

UgfeIeknek nydjtott kolcsdridk es kovetelések 326 554 167 059 61936 47328 74338 63 776 50357 44901 97662

530993 173032 64565 111122 158929 82712 102250 130832 117 188
Hitelintdzetekkel szemben, kotelezettségek (54 221) (5431) (55 394) (11 845) (39 183) (16 227) (11 115) (6782) (12 414)
Qgyfelekkel szemberii kotelezettségek (497 440) (81 785) (37 897) (38 313) (64 467) (83 766) (79 916) (237 565) -

(551661) (87216) (93231) (50158) (103650) (99993) (91031) (244347) (12414)
Mérlegen kivuli kdvetelések 99140 83959 227 874 7444 7610 10387 62856 15519 12595
Mdrlegen kivuli kotelezettségek (56 346) (56 708) (75 744) (15 822) (36049) (39 673) (87458) (82 488) (77692)

42 794 27251 152 130 (8378) (28439) (29 286) (24 602) (66669) (65 097)

DiszkrCt gap 22126 113067 123464 53188 26840 (46507) (13 383) (180484) 39677

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

adatok mFt-ban

- Töke erzékenysege Eredmény érzékenysége
Erzekenyseg (EBA floor)

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

2020. 12.31

HUF (2645) 1361 3826 (3402)
EU R 2017 (478) 239 (239)

Egyébdeviza 402 (328) 121 (196)

- Töke erzékenysege Eredmény érzékenysege
Erzekenyseg (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 föbb referenda kamatlábak alapvetö globális reformja van folyamatban, amely az IBOR-nak
alternatIv, közel kockázatmentes hozamokkal való Iecserélésére vagy reformjára irányul. A Bank
pénzugyi instrumentumain nincsenek jelentôs bankkOzi referencia-kamatlábaknak (interbank offer
rates, IBOR) valO kitettségek, amelyek Iecserélódnének vagy megreformálásra kerülnének ezen piaci
szintQ kezdeményezés hatására. A Bank várakozása szerint az IBOR reform nem fog az üzletmenetében
jelentös operatIv, kockázatkezelési és számviteli hatást okozni.
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3.4 Devizaárfolyam-kockázat

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

folyamatosan keletkezá pozIciók hatékony, a jovedelmezäségi szempontokat is figyelembe vevô

menedzselése.

A Bank a devizakockázat toleranciaszintjét a nyitott devizapozIciókra vonatkozO limiteken keresztül

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

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

meg egy ésszerQen meghatározott mértéket.

A napi banküzem során, jellemzóen az ugyfelekkel folytatott tranzakciók által generált devizapozIciOkat

és a kereskedési szándékkal nyitott devizapozIciOkat a Treasury ügy menedzseli, hogy közben nem lépi

til a nyitott pozIciOkra meghatározott kockázati korlátokat.

2020. december 31-en a Bank devizánkénti nyitott pozIciója a kovetkezóképpen alakult:

2020.12.31 adatok mFt-ban

Deviza Mérleg szerinti Azonnali Nettó határidös Devizanemenkénti

nettó nyitott pozIcio 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 devizapozIciOjábOl adódOan egy jelentös devizaárfolyam változás esetén

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

2019. 12.31 adatok mFt-ban

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

pozIciók pozIciók

USD (11845) 389 11436 (20)
CHF (2427) - 2435 8
CAD (1) -

- (1)
GBP (1419) (29) 1435 (13)
DKK (5) 1

- (4)
SEK (11) 15

- 4
NOK 4 - - 4
AUD - - -

-

JPY (2) - - (2)
RON 52 - (35) 17
EUR (3351) 716 2714 79
CZK 1 5 - 6
PLN (17) 14

- (3)

3.5 Kereskedési könvvi 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 portfOlióban, azonban a kockázatválaás
engedélyezett mértékét szük limitek korlátozzák.

A Bank piaci kockázatok mérésére a kockáztatott érték (Value-at-Risk, röviden VaR) módszert
alkalmazza, ami a maximálisan várható veszteség becslésére szolgál egy feltételezett tartási periOdus
és konfidenciaszint mellett. A Bank a piaci kockázatok napi szint( mérésénél a 10 napos, 99%-os VaR-t
alkalmazza, ami azt mondja meg, hogy a 10 napos idötávon elszenvedhetö potenciàlis veszteség 99%-
os valOszInaséggel nem fogja meghaladni a VaR értéket. A VaR alapt piaci kockázati mérési mOdszertan
elönye, hogy figyelembe veszi a piacon megfigyelt volatilitást, illetve a kockázati tIpusok közötti
diverzifikációs es korrelációs hatásokat is. A Bank napi rendszerességgel számszerUsIti a VaR értéket a
variancia-kovariancia alapü megkozelItés alapján, továbbá stresszelt VaR alapü számItást is végez,
amely során egy korábbi historikus stressz periódus piaci áralakulãsai alapján kerül meghatározásra a
kovariancia- és korreláciOs matrix a VaR méréshez.
A Bank kockázati tIpusonként (devizaárfolyam- es kamatláb kockázat), illetve a teijes kereskedési
könyvi portfóliOra is számszerüsIti a VaR értéket. A teijes kereskedési könyvi portfólió VaR-ja elmarad
a kockázati tIpusonkénti VaR értékek összegétöl a diverzifikációs hatások miatt.
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A VaR modellek megbIzhatóságát a Bank havi szinten ellendrzi, amely során összevetésre kerülnek a

napi VaR mérések eredményei a piaci kockázatnak kitett portfoliO ténylegesen megvalósuft

értékváltozásával. A visszamérés eredménye alapján a Bank szukség esetén felulvizsgálja a mérési

mOdszertant.

A Bank a VaR alapü piaci kockázati mérések mellett, egyéb mérésekkel is monitorálja a kereskedési

könyvi piaci kockázatokat. A Bank napi rendszerességgel érzékenységvizsgálatot végez kockázati

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

kereskedési könyvi portfOliót, annakfelmérésére, hogy hogyan reagálna a kereskedési könyvi portfoliO

a piaci sokkokra.

A Treasury számára 2018. március hOnaptOl engedélyezett a szándékolt overnight FX pozIciO vállalása,

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

A kereskedési portfóliOra vonatkozO VaR a kovetkezöképp osszegezhetö (millió Ft-ban):

adatok mFt-ban

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

Kockázati tIpus 2020. 2019.

Devizaárfolyam 4,28 2,56

Kamatláb 27,33 0,71

Teijes kereskedési könyvi VaR 26,70 2,13

Diverzifikáció 4,92 1,14

3.6 Tökemenedzsment és täkekövetelmény

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

jogi keretrendszerében megfogalmazott Bázel Ill globalis irányelvek célja a pénzugyi rendszerek

biztonságának megteremtése, a szereplök esélyegyenlöségének biztosItása mellett megfelelö

tOketartalék és likviditási szint fenntartása, tevékenységukhoz mért megfelelô kockázatkezelési

képességük kialakItása valamint a m(ködés során felmerUlö esetleges veszteségek fedezettsége.

Magyarorszâgon a CRR (Capital Requirements Regulation) közvetlenül hatályosak.

Bázel Ill három pillérre épUI: minimális tökekovetelmény, felUgyeleti felulvizsgálati folyamat es piaci

fegyelmezö erö. A Bázel Ill három, eltérö kifinomultságü megkozelItést kInál az 1. pillér hitelkockázati

tökekovetelmény számItásához. A Budapest Bank a standard mOdszer szerint kalkulálja a

täkekövetelmény összegét, amely a külsö hitelminäsItések használatát Irja elö a bankoknak a

minOsItett partnerekre alkalmazott kockâzati sülyozások meghatározásához, a többi partnert tag

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

tdkekövetelményt Ir eIO a mQkOdési kockázatra vonatkozOan.

A Bank m(ködési kockázati tolerancia határt határoz meg a belsô veszteségadatok értékelésére. Ez

határozza meg a mLködési kockázati eseményekbdl származO pénzügyi veszteség azon a szintjét, ami

eves szinten meg elfogadhatO a Bank számára. A folyamatokhoz kötôdd kockázatok es kontrollok

feltárására, elemzésére és javItäsára a Bank a kockázatkezelési folyamataiba, valamint a

munkafolyamatokba épItett integrált rendszert miiködtet. A tökekovetelmény számItás során a Bank
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jelenleg az AMA módszert alkalmazza a m(iködési kockázattal kapcsolatos tökekövetelmény
m eghatá rozá sá hoz.

A Bázel III 2. pillére (felugyeleti felulvizsgálati és értékelési folyamat) a FelUgyeleti szabályozószervek
bevonásával ügynevezett fejlett módszertannal men fel az 1. pillér alatt nem — vagy részben fedezett
kockázatok pótlólagos täkekövetelményét. A Bank vezetä szabályozó szerve, a Magyar Nemzeti Bank
a csoport egészére vonatkozóan állapItja meg és ellenOrzi a tókekövetelményeket.

A Bázel III 3. pillére a piac fegyelmezö erejére vonatkozik, es célja a társaságok átlathatóságának
növelése azáltal, hogy a Bázel III szerinti kockázataik, töke- és kockázatkezelésük konkrét, elc5re
meghatározott részleteinek közzétételére kötelezi a társaságokat.

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

adatok mFt-ban

Basel III szerinti tökemegfelelés 2020. 2019.

Részvé nytöke

Jegyzetttôke 19396 19396
Tartalékok 146707 143096
Halmozott egyéb átfogOjovedelem 2 101 2349

Immateriálisjavak (19734) (15743)
AVAprudensértékelés (288) (157)
Levonható halasztott adOkövetelések (169) (83)
Tienltöke 148013 148858

Tier2iárulékostökeelemek
-

Szavatolótäke 148013 148858

Kockázattal sülyozott eszközök (RWA) 897 340 880 397
OperáciOs Kockázat (OR) 98832 98 158
Piaci kockázat (MR) 566 206
Hitelértékelésikorrekció 6699 4668

Kockázattal sülyozott eszközäk összesen 1003437 983 429

Tökemegfelelési mutató 14,75% 15,14%

A Bank a szabályozói célból megállapItott Tier 1 tôkéjében az IFRS 9 értékvesztés hatásait azonnal
megjelenItette, nem választotta azt az opciót, hogy az IFRS 9 értékvesztés hatást több év alatt elosztva
jelenIti meg a Tier 1 täkében.
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4 A PENZUGYI HELYZET KIMUTATASHOZ FUZOTT KIEGESZ1TO MEGJEGYZESEK

4.1 Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek

adatok rnFt-ban

2020. 12.31 2019.12.31

1 napos bankközi betétek 3 103 -

lnaposbetétekMNB 245909 163390

Bankközi pénzszállItás 92

Bankszámlák 4667

Bekerüléskor3 hánapnál rövidebb hátralévö Iejárat értékpapIrok

Elszámolásokjegybankkal (MNBegyszla) 9833 3329

Kapcsolt vál Ialkozástól felvett hitel

Készpénz 20377 19122

Nostro 7944 6130

Ertékvesztés (stage 1) (12) (4)

Osszesen

4.2 Származékos pénzügyi instrumentumok

291821 192059

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

kötött, amelyek keretében félévente 6-havi BUBOR-nak megfelelô 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 kedvezöbb volt az ugyletek kötésekor, mint

a piacon elérhetä hasonló paraméterQ kamatswap ugyletekben fizetendó fix kamat. Emiatt ezen

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

nyereségjelIegL különbözetet (2 513 milliO HUF) a Bank a MIRS ugyletek kezdeti megjelenItéskor

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

2020.12.31

A Bank csak tôzsdén kIvüli származtatott ugyletet köt, melyeket kötelezöen eredménnyel szemben

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

2020.12.31-en nyitott származékos ugyletei a kovetkezöképpen alakultak:

adatok mFt-ban

Névértékkel
Szarmazekos Szarmazekos

.

..
. sulyozott

penzugyi penzugyi

..

, hatralevo
eszkozok kotetezettsegek

futamido (ev)

4416 (7743) 4,1

- (1056) 5,9

119 (233) 0,3

169 (4) 0,3

$zármaztatott Névérték Névérték Nettó
Eszköz FMV Forrás FMV

ugylet tipusa eszköz oldal forrás oldal pozicio

Kamat swap

CI RS

Deviza forward

Deviza swap

591 505

6288

26231

40558

(591 505)

(7423)

(26 361)

(40385)

Osszesen

596 008

6380

26256

40 542

(599 335)

(7436)

(26 370)

(40377)

(3 327)

(1056)

(114)

165

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

2019.12.31-en nyitott származékos ugyletei a kovetkezöképpen alakultak:

2019.1231 adatok mFt-ban

4.3 ErtékpapIrok

adatok mFt-ban

Ertékelési
Minosites 2020.12.31

hierarchia

Kereskedési céIIal tartott ertekpapIrok

Allamkotvény

Kincstá rjegy

KöteIezen az eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapIrok
Ala p0k

Tözsdei részvények

Kárpótlási jegy
Egyeb átfogo jovedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapirok

Alla mkOtvény

ielzaloglevel

Kincstárjeg’y

Vállalati kbtvény

Kárpótlási jegy
Amortizàlt bekerülési értéken értékelt értékpapIrok

Alla mkotveny

ielzáloglevél

Kincstá rjegy
Vállalati kötvény

hitelintézeti kdtvény

Az ,,Alapok” kizárOlag nyIltvégQ befektetési alapokban vásárolt papIrokat reprezentál. Az év végén
állomânyban Iévó befektetési jegyeket pénzpiaci alapokban vásárolta a Bank, a fordulónap elötti
kereskedési napon, Iikviditásmanagement célokból.

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

Származtatott Névérték Névérték
ugylet tipusa eszkäz oldal forrás oldal

Eszkdz FMV Forrás FMV

Osszesen

Névértékkel
Származékos Származékos

s0lyozoNettó
pénzUgyl peflZugyi

hátralévoPOZ1CK
eszközök kdtelezettsegek

futamidö (ev)

Kamat swap 454 034 (454 034) 456 553 (462 708) (6 155) 2 994 (9 149) 4,1
CIRS 8 622 (9 198) 8 782 (9 228) (446)

- (446) 6,8
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

527384 (527980) 530072 (536692) (6620) 3137 (9757)

Levell 1 324

Levell 2 256

Baa3

Baa3

Baa3

Baa2

Baa3

Ba a 3

Levell

Level2

Levell

Level2

Levell

Levell

835

36

62 784

37 558

125 863

347 855

9 897

34 878

623 286

Ba2/Ba3/B1 LeveI2

Baa3 LeveI2
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2019-ben összesen 2 miIlió forint kamatot fizetett a Bank a repo ugyletek után, 2020-ban egyáltalán

nem kötött a Bank repo ugyletet.

adatok mEt-ban

Ertékelési
Minosites 2019.12.31

hierarchia

Kereskedési céllal tartott értékpapIrok

Allamkötvény

Kincstá rjegy

Kötelezéen az eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapIrok

Alapok LeveIl 2449

Tözsdei részvények EL/A LeveIl 980

Egyéb átfogó jövedelemmel szemberi valôs értéken értékelt értekpapIrok

Allamkötvény Baa3 LeveIl 90423

ielzáloglevél Baa2 LeveI2 36 534

Kincstá rjegy

Vállalati kötvény Ba3 / Ra2 LeveI2 3 762

KárpOtlási jegy Baa3 LeveI2 36

Amortizált bekerulési értéken értékelt értékpapIrok

Allamkötvény Baa3 LeveIl 170 103

ielzáloglevel

Kincstá rjegy

Hitelintézeti kötvény Baa3 Level2 33 112

337 399

A Csoport pénz és pénzeszkoz-egyenértékesnek tekinti a vásárlásukkor 3 hónapnál rövidebb

futamidej( 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

KéthetesMNBbetét 160000 -

MNBelkülönItettbetét 6 6

Egyéb

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

171 8

170081 8914
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4.5 Ugvfeleknek nyájtott kölcsönök és követelések

2020.12.31
adatok mFt-ban

Megnevezes

Lakossagi fedezetlen hiteek
Lakossági fedezett hitelek
VálIaiati hitelek és Lizingek
Egyéb kdvetelés
Amortizált bekerülési értéken értékelt követelések
Eredménnyel szemben kötelezi5en valósan értékelt hitelek

__________________________________________-

Ogyfelekkel szembeni követelés összesen

2019. 12.31

Megnevezés

Lakossági fedezetlen hitelek
Lakossági fedezett hitelek
Válialati hitelek és Lizingek
Egyeb követelés

Amortizált bekerUlési értéken értékelt követelések
Eredménnyel szemben kötelezOen valósan értékelt hitelek

________________________________________________

Ügyfelekkel szembeni követelés összesen

A Bank az ugyfeleknek nyüjtott kölcsOnök és követelések között mutatja ki a Növekedési Hiteiprogram
(NHP) keretében a kis- es kozépválalkozásoknak (KKV-k) nyüjtott, HUF-ban és EUR-ban denominált
kölcsönökböl eredä követeléseit. Az NHP hiteiprogram keretében a KKV-knak nyüjtott kölcsönök
kamatozása fix, maximum 2,5%. Ez a kamatozás a kölcsönök nyüjtásakor a piaci kamatozâsnál
kedvezöbb volt, Igy a nyüjtott kölcsonosszeg és a kölcsönök bekerüléskori valós értéke között
különbözet keletkezett. A nyüjtott kölcsön összeg és a jövóbeni cash flow jelenbe piaci kamaton
visszadiszkontâlt értékének különbözete, Igy kezdeti valOs értékként Iett elszâmolva. A különbözetet a
Bank 2019-tól számolja el azonnal az eredménybe (2.3.1.1 a). A hitelekre és értékvesztésre vonatkozO
további információkat Iásd a 3.1 Hitelkockázat fejezetben. Az elszámolt kezdeti valós érték különbözet
effektIv kamat mOdszerrel kerül a hitel futamideje alatt porlasztásra.

Va/os értékelésO hitelek

Valósan értékeft hitelek csak 2018-ban az IFRS 9 szabá!yok szerint kerultek kimutatásra, 2018 elc5tt a
Szt. szerinti kimutatások nem tartaimaztak vatOs értékelésQ hitelâllományt. A hitelek vaós 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 (lásd az 5.5 pontot). A hitelekvalós értékeléséröl tovâbbi informáciOk a 2.3.1.3 ,,S”, az 5.5
és 6.7 pontban találhatók. A valósan értékelt hitelek valOs érték változásait a Bank az eredményben
számolja el.

Bruttó állomány Ertékvesztés Netté állomány
107153 11352 95801
345965 15234 330731
601309 24612 576697

4011
- 4011

1058438 51198 1007240
41521

- 41521
1099959 51198 1048761

adatok mFt-ban

BruttO állomány rtékvesztés NettO állomány
99202 8949 90253

312864 22929 289935
541063 16707 524356

5027
- 5027

958156 48585 909571
24340

- 24340
982496 48585 933911
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Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt hitelek a kovetkezäképpen változtak 2020 folyamán:

adatok mFt-ban

Megnevezés Level 3

Bruttá állomány Nyitó 24 340

Ebböl valás érték különbözet (308)

Bruttó állomány valós érték külänbözetének eves változása 365

Bruttó állomány folyósItás 17 804

Bruttó állomány kamatbevétel 1 337

Bruttó állomány törlesztés (2 325)

Bruttó állomány kivezetési eredmény -

Bruttó állományba történO átsorolás -

Bruttó állományból történO átsorolás -

Bruttó állományzáró 41 521

Ebböl valós érték különbözet 57

Macro-fedezetbe vont hitelek

A fix kamatozási hitelek 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 ügyletek valós értéke mérlegsorokon szerepelnek (lásd 4.2

pontot).

adatok mFt-ban

Fedezeti kamatswapok Hedge kapcsolatba vont IRS

névértéke ekvalós 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 nyüjtott

kölcsönök és követelések” mérlegsoron szerepelnek, kamatkockázat változására 360 millió forint

veszteséget számolt el a Bank a fedezeti kapcsolat ideje alatt 2020 során. A Iezárt hedge kapcsolatokbOl

meg 2 489 milliO forint amortizálatlan összeg szerepel az Egyéb eszközök mérleg soron (4.9 pont).
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adatok mEt-ban

Fix kamatozásü Nettó
Kamatswapok

hitelek eredmeny

PozitIv valós érték változás 5 993 6231 12 224
NegatIvvalósértékváltozás (6353) (6452) (12805)

(360) (221) (581)

Nettó eredményhatást Iásd az 5.5 pontban.

LIzingkovetelések részletezése

adatok mEt-ban

2020.12.31 2019.12.31
Bruttó IIzingkovetelések

lévenbelüli 82466 79430
1-5évenbelüli 155804 144316
Sévnélhosszabb 9211 8930
Osszesen 247481 232676

Minimális IIzingdIj követelésekjelenértéke

lévenbelüli 73762 71418
1-5éven belüli 144631 133371
Sévnélhosszabb 8771 8349
Osszesen 227 164 213 138

Megnemszolgáltbevétel 20317 19538

Nem garantált maradványérték 21091 17 194

A Bank IIzingbe adOként kizárólag pénzügyi IIzingekkel rendelkezik, habár a jogi formáját tekintve mind
operatIv mind pénzügyi lIzing (utóbbin belül nyIltvégQ es zártvég(i pénzügyi IIzing) finanszIrozást végez.

- Zárt végQ pénzugyi lIzing: A futamidö alatt az eszköz feletti tulajdonjog a LIzingbeadónál van.
A futamidä végén a LIzingbe vevd az utolsó IIzingdIj megfizetésével autornatikusan megszerzi
a IIzingtárgy tulajdonjogát.

- NyIlt vega pénzügyi lIzing: A futamidô alatt az eszköz feletti tulajdonjog a LIzingbeadónál van,
azonban, a futamidô végén a LIzingbe vevö eldöntheti, hogy éI elävásárlási jogával és a
szerzãdésben rogzItett maradványérték megfizetésével megszerzi a IIzingtárgy tulajdonjogât,
vagy éI a vevökijelölési jogával és harmadik fél részére kerül maradványértéken közvetlenül
értékesItésre a IIzingtárgy, vagy visszaadja az eszközt a IIzingbeadónak.
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A lIzing ugyletek jellemzôen HUF-ban denomináltak. A portfolio futamideje maximum 10 év, atlagos

mértéke 59 hOnap.

A társaság lIzingszerzôdései nem tartalmaznak valamely IIzingbe vevö oldali teljesItménymutatótól

fuggO lIzing (bérleti) dIjakat.

4.6 Befektetések Ieánvvállalatokban, közäs és társult vállalkozásokban

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

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

adatok mFt-ban

Tárgyévi
Beszerzesi Jegyzett Merleg

Nev Szavazati arany Sajat toke atfogo
ertek take foosszeg

jovedelem

Budapest Lizing Zrt. 6 380 100% 6404 62 98 124 818

Budapest Alapkezeld Zrt. 10 100% 2855 500 2 100 3092

Budapest Eszközfinanszirozó Zrt. 2 006 100% 1 504 15 (207) 3 176

63



BUDAPEST BANK ZRT.
KONSZOLIDALT EVES PENZUGYI KIMUTATAS
2020. DECEMBER 31.
— Konszolidált KiegészItö Megjegyzések — Pénzügyi helyzet kimutatás

4.7 Ingatlanok, gépek, berendezések és immateriális javak

2019 es 2020 során a Bank tárgyi eszkOzei bruttO értékènek és amortizáciOjának két eves mozgása az
alábbiak szerint alakult:

adatok mFt-ban

Változások 2020 Loran
Ingatlan használati

Ingatlanok
jog

Számitás

technikai

eszközök

Egyeb bsszesen

Nyitó egyenleg 2020. jan. 1-en

rtékcsdkkenés

ErtékesItések, kivezetések

atso 10 ások

Egyenleg 2020.12.31

NettO NyitO egyeneg 2020. jan. 1-en

Nettó Egyenleg 2020.12.31

Változások 2019 során

Bekerulési érték

Záró egyenleg 2018.12.31-en

IFRS l6hatása

Nyitó egyenleg 2019. jan. 1-en

Beszerzés, belsé ek5ál!ftás

átsorol as

Ertékesitések, kivezetések

Egyenleg 2019.12.31

Nyitó egyenleg 2019. jan. 1-en

Ertékcsokkenés

ErtékesItések, kivezetések

átsoroläsok

Egyeneg 2019. 12.31

Nettó Nyitó egyenleg 2019. jan. 1-en

Nettó Egyenleg 2019.12.31

5503 1963 5253 4529 17248
407 2114 1079 700 4300
(75) (26) (246) (179) (526)

5835 4051 6086 5050 21022

5 250 13 742 2 150 3 054 24 196

5378 12922 2276 4158 24734

,
. Számitás

ngatlan hasznaati .

Ingatlanok . technikai Egyeb Osszesen
jog

eszközök

10409 0 6533 7746 24688
- 13348

- 13348
10489 13348 6533 7746 38036

562 2369 1583 1078 5592

(218) (12) (713) (1241) (2184)
10753 15705 7403 7583 41444

5115 - 5157 4806 15078
592 1975 800 795 4162

(204) (12) (704) (1072) (1992)

5503 1963 5253 4529 17248

5294 13348 1376 2940 22958

5250 13742 2150 3054 24196

Bekerulési érték

Nyitó egyenleg 2020. jan. 1-en 10 753 15 705 7403 7 583 41 444
Beszerzés, belsé eIäáIIItás 550 1 431 1 208 1 875 5 064
átsorolás

- - - - -

ErtékesItések, kivezetések (90) (163) (249) (250) (752)
EgyenIeg2O2O.12.31 11213 16973 8362 9208 45756
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Banknak nincsenek saját eläállItásü eszközei vagy ingatlanjai és e cèlból f&merült koltségei. 2020 év

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

besze rzésé re.

Az immateriáiis javak között szoftver es vagyoni érték( jogok taláihatók.

2020.12.31 adatok mFt-ban

Vagyon

érték( jog

47013 155

(27 282)

19731

(152)

3

Osszese n

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

Banknak 2.727 mFt szerzädéses kätelezettsége alit fenn szoftverek beszerzésére. A Bank ingatianjain,

gépeszközein és berendezésein iiietve az immateriális javain nem all fenn tuiajdonjogot korIátozó

biztosIték vagy egyéb teher.

Szoftver

Bruttó

Hal mozott amortizáció

2019.12.31

Bruttó

Halmozott amortizáció

47168

-- (27434)

19 734

adatok mFt-ban

Vagyon
Szoftver Osszesen

értékU jog

39 115 160 39 275

(23376) (156) (23532)

15739 4 15743
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4.8 Adókövetelések és adókotelezettségek

A bank egyes Ieányvállalatai egyedi nyereségadókovetelés vagy adO kötelezettség pozIcióban zárták a
pénzugyi éveiket, mely pozIciók nem kerültek nettósItásra a pénzUgyi helyzet kimutatásban. A nettO
adOpozIció az alábbi mozgástábla szerint alakul.

adatok mEt-ban

Halasztott ado állomány alakulása

Halasztott ado követe Iés(+) / kotelezettseg(-) ãI Iomány
NyitO

Tárgyévi változás

_______________________________

Zá rO

Halasztott ado valósan értékelt értékpapIrból OCI-ban
Nyitó

Tárgyévi változás

Tárgyévi eredménybe átsorolás

________________________________

Zá ró

sszesen halasztott adO

Halasztott ado követelés(+) / kotelezettség(-)
Tényleges nyereségadO kOvetelés(+) / kotelezettseg(-)

________________________________

Me rieg sze rinti nettó adókövetelés

Mérleg szerinti adOkövetelés(+)
Mérlegszerinti adokotelezettseg(-)

_____________________________

Méreg szerinti nettO adOkövetelés

2020.12.31 2019.12.31

246 232
89 14

335 246

(231) 13

24 (244)

(207) (231)

128 15

128 15

178 (80)
306 (65)

654 407

(348) (472)
306 (65)
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adatok mEt-ban

Ce i ta rta I é ko n

Tárgyi eszközökön, immateriálisjavakon

Erté kvesztése n

Elhatárolt veszteségen

Tôrgyévi változás

Ce i ta rta I é ko n

Tárgyi eszközökön, immateriáhsjavakon

Ertékvesztésen

Elhatárolt veszteségen

Zá ró

Ce i ta rta I é ko n

Tárgyi eszközökön, immateriálisjavakon

Erté kvesztése n

Elhatárolt veszteségen

4.9 Egyéb eszközök

82 77

79 88

2 2

335 246

3 180

1539

1084

6

1011

224

(40)

12

465

1 342

2712

(389)

2489

198

13833

1 493

1 320

909

628

3 493

(118)

268

1 564

1 610

1 973

(392)

2 850

197

15 795

Halasztott ado átmeneti különbözetek szerinti bontása

N yi to

2020.12.31 2019.12.31

83 65

246 232

5 5

(34) (9)

4 -

114 18

89 14

87 82

45 79

6 2

197 83

adatok mFt-ban

2020. 12.31 2019.12.31

Ado és adOjellegO tételek

Bevételek aktIv idObeli elhatárolása

Koltségek és ráfordItások aktIv idObeli elhatárolása

Euronet elszámolási számla

Kártyaelszámolási számlák
Keszletek*

Készletek Ortékvesztése

KlIring számlák

Lakossági Iakásvásárlási hitellel kapcsolatos elszámolási számla

POnzugyi LIzing elszámolási számlák

Egyéb eszközök

Egyéb értOkvesztOs

Fedezett tételek vales értékének változása kamatlábkockázatokra vonatkozO portfoliO

fedezeti ugyletek során

Befektetések egyeb vállalkozásokban
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A készletek közOtt szerepelnek visszavett eszközök is, elsösorban a lIzing
kapcsolódóan:

Visszavett eszközök bruttó értéke*

Visszavett eszközök értékvesztése
Egyéb készlet bruttO értéke
Egyéb készlet értékvesztse

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

Befektetések egyéb vállalkozásokban 2020. december 31-en:

2020.12.31

tevékenységhez

adatok mFt-ban

2019.12.31

Szé khe lye

1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.

Avenue Adele 1 B 1310 La Hulpe Belgium

Beszerzési
Szavazati arány

é rték

190 2,42%

8 0,01%

4.10 Hitel,ntézetekkel szembeni kötelezettségek

2020.12.31

adatok mEt-ban

2019.12.31

RefinanszIrozási forrás - MNB-täl
RefinanszIrozási forrás - Egyéb hitelintézet
RefinanszIrozási forrás - Jelzálogbankok
Bankközi forrás

MEB-vel szembeni kotelezettségek
Hossz lejárati hitel - MNB-tól
Egyéb hitelintézettel szembeni kotelezettségek

502

15079

232 270

A Bank 2020. december 31-en biztosItékként nyüjtott megterhelt eszközeinek értéke 423.036 millió
forint értékpapIr és 104.491 milliO forint követelés volt.

149

(40)
3 429
(118)

75 64

184 3375

(29)

(98)

Vállalkozás Neve

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Swift

adatok mFt-ban

178 189

94217

89033

83 189

52 511

51 255

10161

15019

11 417
609301 212552
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ATársaság a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek kbzött mutatja a ki a Növekedési Hiteiprogram

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

4.11 Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

2020.12.31

adatok mEt-ban

2019.12.31

Lakossági betétek

Vállalati betétek

Befektetési alapok betétei

Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák

SzállftOk

Pénzugyi IIzing kotelezettség

Ügyfelekkel szembeni egyéb kotelezettség

14 103

3 643

1 121 149

A mérleg alatt elszámolt egyes fuggô kotelezettség állományra az alábbi

elszámolásra:

céltartalékok kerültek

2020.12.31 adatok mFt-ban

Függö kötelezettsegek

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák

Egyéb fuggä kotelezettségek (beleértve a peres ugyeket)

Bruttó Céltartalék

Fuggö kötelezettségek összesen 374 970 3 804

2019.12.31 adatok mFt-ban

Függö kötelezettsegek

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák

Egyéb fuggc5 kotelezettségek (beleértve a peres ugyeket)

Bruttó Céltartalék

Függö kötelezettségek összesen 339344 2199

370 106

930332

37876

27 600

6 783

14 300

2 594

1389591

307353

729 556

38 995

21 149

6 350

4.12 Céltartalékok

373366

1 604

2 584

1 220

337376

1 968

1056

1 143
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A fenti táblázatokban ,,bruttó”-ként megjelolt összeg a maximális IehIvható hitelkeretet, illetve a
pénzügyi garancia szerzödéseiból adódóan a Bank által maximálisan fizetendö összeget reprezentálja.
Az egyéb fuggö kotelezettségek esetén a ,,bruttó” összeg a Bank által becsült maximálisan fizetendô
összeget tartalmazza.

A Bank néhány nagy érték(i perét egyedileg minósIti és képez rá céltartalékot. Az 50%-nál nagyobb
valószInQségge! negatIv kimenetelQ perekre a Bank a várható veszteség mértékében céltartalékot
képez. A perek id5beli kimenetele tipikusan több év.

4.13 Egyéb kotelezettsegek

adatok mFt-ban

Egyéb kötelezettségek részletezése 2020.12.31 2019.12.31

Költségek passzIv havi elhatárolása 5 120 5595
Hitelkártyatülfizetések 2564 2824
KlIringszámlák 2409 3254
Ado és adójellegCi tételek 2528 2200
Kártyaelszámolási számlák 1714 1418
Egyéb és elszámolási számlák 2987 5300

17322 20591

4.14 Jegyzett tôke

2020 folyamán nem történt a jegyzett tókében változás.

Névérték Részvények ErtékMegnevezes
(Ft) darabszama (mFt)

Nyitóállomány2020.01.01 1000 19395945 19396
Tárgyévi változás - - -

Záróállomány 2020.12.31. 1000 19395945 19396

A Bank jegyzett t5kéje névre szóló 1.000 forintos névértékQ törzsrészvényböl all, mely 100%-ban a
Magyar Bankholding Zrt. tulajdonában van (lásd az 1.1 fejezetet).

Megnevezés RészvériytIpus Névé rté k Részvénye k Erték

(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 atfogójovedelemmel szemben valósan értékelt értékpapIrok nyitó értékelési kulonbözete 2349

Ev kozbeni vétei és árfolyamvâltozás hatása 1786

Lejárat miatti kivezetés (14)

ErtékesItés miatt eredménybe átvezetett nettó osszeg (2055)

Halasztott adé hatása 26

Halmozott egyéb átfogó jovedelem zárO 2092
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5 AZ EREDMENYKIMUTATASHOZ FUZOTT KIEGESZITö MEGJEGYZESEK

5.1 Nettó kamateredmény

adatok mFt-ban

Kamatbevétel részletezése 2020. 2019.

Pénz és pénzeszkoz-egyenértékesek
Atfogójovedelemmel szemben valós értékelt értékpapirok
Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapIrok
Amortizált bekerulési értéken értékelt hitelintézetekkel szemben fennálló követelések
Amortizált bekerulési értéken értékelt ugyfeleknek nyJjtott kolcsönök és kovetelések

- ebbSi nem effektiv kamatmádszerrei elszámolt lizing kamat

Késedelmi kamatbevétel
- ebböl nem effektiv kamatmódszerrel elszâmolt lizing kamat

_____________________________

Kamatbevéte I

KamatráfordItás részletezése

Amortizált bekerulési értéken értékelt hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek
Amortizált bekerülési értéken értékelt ugyfelekkel szembeni kötelezettségek

________________________

KamatráfordItás

Nettó kamateredmény

A fenti kamatbevételek és ráfordItások effektIv kamatlábmOdszerrel kerültek elszámolásra, Iásd a 2.2
D pontot. Az ett6l eltér5 kamatszámItás, az FVTPL pénzügyi eszközök esetében, a kamatbevétel és
ráfordItás nem a kamat bevétel-ráfordItás soron kerül megjelenItésre, hanem az Eredménnyel

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

108 117

2877 925

3363 4231

1319 335
42085 38065

9692 9365

815 1 105
37 27

50567 44778

2020. 2019.

(3098) (989)
(1417) (853)
(4515) (1842)

4052 42936
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5.2 Nettó jutalék és dIjeredmény

adatok mFt-ban

Jutalék és dijbevétel részletezése 2020. 2019.

Alapokkal kapcsolatosjutalék és dIjbevétel

BiztosItási jutalék bevétel

Folyószámla és megtakarItási termékekjutalék és dijbevétele

Hiteltermékekjutalék és dIjbevétele

Ugyfél konverziós eredmény (trade income)

Jutalék és dIjbevétel

Jutalék és dIjráfordItás részletezése

Forgalmazási és egyebjutalek

Bankkártya és hitelkártyadIjakjutalékok

Számlavezetéshez és hitelhez kapcsoódó jutalék

Jutalék és dIjráforditás

Nettó jutalék és dIjeredmény

2020. 2019.

(549) (491)

(4803) (4730)

(1318) (1467)

(6670) (6688)

40355 38961

Megnevezés

Hitelintézet FVTOCI - árfolyameredmény

Allamkötvény FVTOCJ - kivezetéskori árfolyameredmény

Allamkötvény ABE - kivezetéskori árfolyameredmény

Egyéb részesedés - kivezetéskori árfolyameredmény

VáIIaIati kötvény FVTOCI -. árfolyameredmény

Saját követelés értékesItés

Pénzugyi instrumentumok kivezetési eredménye

________________________________

A rövidItések definIciOját es tartalmát Iásd a 2.3.1-3. pontok alatt. Az egyéb átfogO jövedelemben

elszámolt átértékelések összegét a késöbbiekben a Bank kivezetéskor (tipikusan értékesItés esetén)

minden esetben átvezeti ebben a sorban a tárgyévi eredménybe.

A követelés értékesItés bedölt hitelek behajtási piacon való értékesItésének nettó eredményét

reprezentálja.

4400

1 775
29 999

5 288

5 563
47025

4330

1 669
29 548
4972

5 130
45 649

5.3 Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvüli pénzügyi instrurnentumok kivezetési

nyeresége vagy vesztesége

adatok mFt- ban

2020. 2019.

960

797 -

1890 2582

- (1)

298 170

2447 1551

6392 4302

73



BUDAPEST BANK ZRT.
KONSZOLIDALT EVES PENZUGYI KIMUTATAS
2020. DECEMBER 31.
— Konszoiidált KiegészItô Megjegyzések — Eredménykimutatás

5.4 Kereskedési célü pénzLigyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége

Kamatswap

CI RS

Devizaswap

Deviza forward

AllampapIr

Vállalati kötvény

Osszesen

(17)

(762)
(1778)

25

695

919

adatok mFt-ban

(2922)

(124)

890

302

99

A Bank täzsdén kIvüli származtatott ugyleteket köt, melyeket kötelezäen eredménnyel szemben
értékel.

5.5 Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzUgyi instrumentumok nyeresége vagy
vesztesége

Megnevezés 2020.

Nem kereskedési célü, kötelezöen eredménnyel szemben
valásan értékelt pénzügyi eszközök kamata 1 337

Nem kereskedési célü, kötelezöen eredménnyel szemben
valásan értékelt pénz(igyi eszközök valós értéke 244

adatok mEt-ban

Fedezeti ugyletek nettó nyeresége vesztesége

Osszesen

(581) (783)

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

Megnevezés 2020. 2019.

(918) (1755)

2019.

412

(453)

1 000 (824)
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5.6 Egyéb mLIködési bevétel és ráfordItás

adatok mEt-ban

Egyéb bevétel részletezése 2020. 2019.

Egyéb 1197 917

Ek5zä évi helyesbItések** 2 124 1 909

Kezdeti valós érték refinanszIrozási forrásokon* 5407 685

KözvetItöi tevékenység 973 778

Továbbszámlázás 660 184

Egyébbevétel 10361 4473

Egyéb ráfordItás részletezése 2020. 2019.

Bankadó (2345) (1854)

Egyéb (1600) (1026)

KártérItés, bIrsag (50) (56)

Kötelezö tagsági dIjak (2 226) (1812)

Kezdeti valós érték hiteleken* (5 385) (685)

Le nem von ható áfa (1 833) (1 617)

Tranzakciós illeték (13 618) (13 285)

Egyéb ráfordItás (27 057) (20 335)

Nettó egyéb eredmény (16696) (15862)

*A Bank az MNB Növekedési Hiteiprogram Fixhez kapcsolódóan 2019-tôI kezdve kezdeti valós értéket

szâmol el a program keretében nyüjtott hitelekre és Izingekre, valamint a felvett refinanszIrozási

forrásra.

**Az ek5zó évi helyesbItések adószempontból eIäzö évet érintô tételek.
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5.7 AdminisztratIv költségek

adatok mEt-ban

Személyi jellega ráfordItások részletezése 2020. 2019.

Bérkoltség (22 134) (21 771)
Bérjárulékok (4543) (5058)
Személyi jellegG egyéb kifizetések (1538) (1594)
Személyi jel Iegü ráfordItások (28 215) (28 423)

Egyéb adminisztratIv költsegek részletezése 2020. 2019.

Ingatlangazdálkodâsi koltségek (3044) (2 647)
Számftástechnikai koltségek (4861) (3670)
Marketingköltségek (1514) (2307)
Kommunikációs koltségek (1 124) (1 128)
SzakértOidIjak (1230) (1569)
Igénybe vett szolgáltatások koltségei (1072) (1 128)
Egyéb adminisztratIv koltségek (1869) (2 123)
Egyéb adminisztratIv költsegek (14 714) (14 572)

AdminisztratIv koltsegek

Létszám (fô)

(42929) (42995)

2939 3006
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5.8 Ertékcsökkenés és amortizáció

Ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenés részletezése 2020.

adatok mFt-ban

(592)

(800)

(1975)

(795)

(4162)

(407)

(1 079)

(700)

(2 114)

(4300)

Immateriális javak amortizáció részletezése

Immateriális javak

Immateriális javak amortizáció

Ertékcsökkenés és amortizáció

2020. 2019.

(4128) (3877)

(4128) (3877)

(8428) (8039)

*A Bank 2019. január 1-töl az IFRS 16 alapján a hosszü Iejárat bérleti szerzódéseket eszközhasználati

jogként aktiválja és értékcsökkenést számol el rá.

5.9 Ertékvesztés és céftartalék vag értékvesztés - és céltartalék visszaIrása

Megnevezés

Hitelezéshez kapcsolódó értékvesztés képzés (felszabadItás)

Elengedés és IeIrások nettó hatása

CéItartaék képzés (felszabadItás)

Egyéb pénzügyi instrumentumokra képzett értékvesztés

adatok mEt-ban

Osszese n 14631 1625

Ingatlanok

SzámItástechnikai eszközök

Eszközhasználati jog*

Egyéb

Ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenés

2019.

2020. 2019.

13 146

(181)

1588

2041

(498)

(51)

78 133
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5.10 Nyereségadó részletezése

adatok mFt-ban

2020. 2019.

Tényleges adóráfordItás
társasági ada 127
helyi ipariizési ado 2063
innováciOsjárulék 309

Korábbi idöszakok tényleges adóráfordItásaira e Iszámolt módosItások
társasági adO

helyl iparCIzési ado
innovációsjárulék

__________________________

Halasztott ado ráfordItás(+) / bevétel(-)
tárgyévi

korábbi idOszakok heyesbItése

___________________________

Halasztott ado IeIrás(+) I visszaIrás(-)
IeIrâs

visszaIrás

Korábban ki nem mutatott halasztott ado elhatárolt veszteségen

Nyereségadó ráfordItás összesen

215

2 083

313

26112 499

29 63
(150) 35

(22) -

(143) 98

(88) 33

- (47)

(88) (14)

2268 2695
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EffektIv adókulcs levezetés

adatok mFt-ban

2020. 2019.

Adózás elätti eredmény (a) 5 890 14 266

Adózás elôtti eredmény alapján várt ado [a*9%] 530 1 284

ipar(zési adO hatása (tárgyevi és elözö evi) 1 913 2 117

innovációs járulék hatása (tárgyévi es elOzO ev) 287 313

elözô évi társasági ado hatása 29 64

elözä évi halasztott adO hatása - (47)

áIandO (permanens) kulonbözetek hatása (785) (1 111)

halasztott ado IeIrás, visszaIrás hatása - -

halasztott adOként meg nem jetenitett elhatárolt veszteség hatása

adOkedvezmény hatása (63) (566)

egyéb hatás 99 -

konszolidáciO hatása 258 641

Osszes nyereségadó 2 268 2 695

Eredménykimutatásban kimutatott nyereségadó (b) 2 268 2 695

EffektIv adókulcs (összes nyeresegadóra) [b/a] 38,51% 18,89%
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6 EGYEB INFORMACIOK

6.1 Pénzügyi mutatók

2020. év 2019. év
Jövedelmezöségi mutatók:

Haszonkulcs Adózott eredmény 3622 11571
1 = 3,36% = 12,19%

Osszes bevétel 107 953 94900

ROA Adózott eredmény 3622
0,16%

11571
= 0,76%

Záróeszköz 2197608 1531561

ROE (1) Adózott eredmény 3622
= 2,15%

11571
= 7,02%

Saját take 168 206 164 841

ROE (2) Adózott eredmény 3622
= 18,67%

11571
= 5966%

iegyzetttake 19396 19396

Täkeellátottsági mutató:

Tdkeáttételi mutató Merlegfdosszeg 2197608
= 13,06

1531561
= 9,29

Sajáttäke 168206 164841

Fedezettsegi mutate:

HfteI a betét %-ban Osszes hitel ds lizing 1218842
= 60,98%

942 825
= 70,69%

Osszesbetét 1998892 1333701

Hatekonysági mutatók:

Egy fore jutO eredmény AdOzott eredmény 3622
= 1 23

11571
= 3 85

Atlagos állományi IOtszám 2939 ‘ 3006

Koltseg/nettO bevétel mutató Koltség2 42929
= 49,68%

42995
= 52,50%

NettObevétel3 86407 81897

A mutatOk számItásánál felhasznált értékek miIIió forintban vannak kimutatva.

M egjegyzesek:
- Osszes bevétel: kamatbevétel, osztalékbevétel, jutalék és dIjbevétel, egyéb m(ködési bevétel.
- Koltség: személyi jeIIegQ ráfordItások, egyéb adminisztratIv koltségek.
- Nettó bevétel: nettó kamateredmény, nettó jutalék és dIjeredmény.
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6.2 Az Igazgatóság és a Felügvelö Bizottság tagjainak a 2020. üzleti év utáni járandóságai

Megnevezés
iarandóságban részesülte k Járandóság összege

(fö) (mFt)

Igazgatóság 5

Felugyelô Bizottság 6

Osszesen 11

6.3 Az Igazgatóság, a Cégvezetés, a Felugyelö Bizottság tagjainak folyósItott kölcsönök

adatok mFt-ban

Megnevezés FennáIIó tartozás
Folyósitás Törlesztés

2020. december 31-en
Lényeges feltételek

1. Munkáltatói kamatmentes kölcsön

- fgazgatoság

- Felugyelö Bizottsag

1. Osszesen:

2. Lakáscélü kedvezm. kamatozásü kölcsdn

- Igazgatóság

- Felugyel6 Bizottsag

2. Osszesen:

3. ielzáloghitel

- gaagatosag

- Felügyelô Bizottság

3. Osszesen:

4. Személyi Hitel

- Igazgatóság

- Felugyelô Bizottság

4. Osszesen:

Minddsszesen:

7,00 4,89 2,11

7 5 2

25,00 5,44 19,56

25 5 20

32 10 22

hosszülejáratü kölcson,

ingatlan jelzalog jog

ingatlan biztositék

hosszülejáratü kölcsön,

ingatlan jelzálog jog

ingatlan biztositék

hosszülejáratü kölcson,

ingatlan jelzalog jog

ingatlan biztositék

hosszilejáratü kölcsön,

nincs biztosIték

Az igazgatóság és a Felügyeló Bizottság tagjainak összesen 1.010.000 Ft folyOszámlahitel kerete és

3.000.000 Ft hitelkártya kerete van, amelyre a sztenderd bankos szerzödési feltételek vonatkoznak.

33

20

53
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6.4 KulcspozIcióban Iévö vezetök végkielégItése

KulcspozIcióban Iévö vezetök részére munkaviszony megszüntetése után a kOvetkezó juttatások
kerültek kifizetésre:

adatok mFt-ban

2020. 2019.

VégkielégItés 68 96

6.5 Leányvállalatoknak nyüjtott hitelek kondIciói

VIIaIat Deviza Futamidö 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-bari

Egyenleg
Kapcsolt fel Tranzakcio tipusa

2020. 12.31 2019.12.31

CORVIN US ZRT. Kapott betét (1370) (2 350)

EXIMBANK RT. RefinanszIrozási forrás (93 944) (51 289)

EXIMBANK RT. Kapott hitelkeret (MK) 7440 4925

EXIMBANK RT. Kapott garancia (MK) 1546 1555

MFBZRT. VásároltértékpapIr 34880 32975

MFB ZRT. Deviza swap Ogyletek piaci értéke - 21

MFBZRT. Bankközi betétek 2974 -

MFBZRT. Bankközi hitel felvétel (15653) (16241)

MFB ZRT. Kapott hte)keret (MK) 799 625

MFBZRT. Kapottgarancia(MK) 43 32039

VOLAN TARSASAGOK Nyüjtott Iizing 17993 24391

VOLAN TARSASAGOK Kapott Betét (18 100) -

VOLAN TARSASAGOK Egyéb Hitel (MK) 12 568 -

EGYEBALLAMI INTEZMENYEK Hitel 507 547

EGYEBALLAMI INTEZMENYEK KapottBetét (20700) (3845)

EGYEB ALLAMI INTEZMENYEK Kapott hitelkeret és garancia (MK) 1 704 473

adatok mEt-ban

Egyenleg
Kapcsolt fel Tranzakcio tipusa

2020.12.31

Magyar Bankholding Zrt. Vevó és elhatárolás 777

MBH Leányvállalatai Vevö és elhatárolás 84

MBH LeányváHafatai AliampapIr elszámolás 321

MBH Leányvállalatai Bankközi betét 3 104

MBH Leányvállalatai Kötvény 37 557

MBH Leányvállalatai Egyéb kovetelés 35

MBH Leányvállalatai SzáIIItó és elhatárolás 727

MBH Leányvállalatai RefinanszIrozási forrás 88089

A Banknak a fenti jelentós tranzakciOi voltak kapcsoft vállalkozásokkal.
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6.7 Nem valósan értékelt pénzügyi instrumentumok valós érték hierarchija

Az alábbi táblázat azoknak a pénzügyi eszközöknek a valós értékét mutatja, amelyek esetén a vezetés
arra a következtetésre jutott, hogy a könyv szerinti érték JO közelitése a valOs értéknek.

Pénzügyi instrumentum Indoklás
Pénz es pénzeszkoz-egyenertékesek Gyors forgás, valós érték változás elhanyagolhato kockázata
Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések Rövid Iejárat, változó kamatozás
Ugyfelekkel szembeni kotelezettsEgek Fôként szállItói tartozások, rövid lejárat
Egyéb eszkäzakbl a pénzugyi eszközök Rövid lelárat
Egyeb kotelezettsegekböl a pénzugyi kotelezettsegek Rövid lejárat

adatok mR-ban

Megnevezés

ErtékpapIrok, ebból:
LI szinten értékelt értékpapfrok
L2 szinten értékelt értékpapfrok

Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és kbvetelések

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek

Az Ertékpapirok esetén az aktIv piaccal rendelkezä ugyleteknél a valós piaci árakon alapul az érték.

Az Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések valOs érték meghatározásánál a diszkontált cash-
flow számitás technikáját alkalmazza a bank. Kivétel ez aIóI a Iátra szOlO követelések, ahol a valOs érték
megegyezik a könyv szerinti értékkel, továbbá a nem teljesitö ugyletek, ahol a nettO könyv szerinti
értékkel megegyezik a valOs érték.

6.8 Osztalék

A tulajdonosnak fizetendO várhatO osztalékfizetés mértéke jelenleg nem ismert. A Budapest Banknak,
mint tulajdonosnak a Budapest AlapkezelO Zrt. 2,2 milliárd forint osztalék fizetését határozta el a 2020
év teljesitménye alapján.

6.9 A covid-19 járvány hatása a Budapest Bank csoport mIködésére

A Budapest Bankcsoport mQködési környezetében 2020. évben jelentkezett fontos külsO hatás a COVID
19 virus terjedése, amely mind Magyarországon, mind az országon kIvüljelentös gazdasági, társadalmi
(ugyfelviselkedesi) változásokat hozott. Az erre adott felugyeleti és szabályozOi intézkedések szintén
jelentäs hatással bIrtak a Bank mQködésére az elmült idäszakban.

A változások alapvetóen negativan befolyásolták a Bank mQködési környezetét, amelyek tükrözödnek
a Bank pénzUgyi mutatOinak átmeneti romlásában. Ugyanakkor, a Bank továbbra is stabilan müködik
és a megváltozott környezetben is teljeskörQen folytatja üzleti tevékenységét. A Bank év végével 3,6
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392630

347 855

44 775

395 189

349 947

45242

Li

L2

Könyv szerinti Köflyv szerintiValos ertek Level Valos ertek LeveLertek ertek

1048761 1052437 [3 933911 940434 L3

609 301 603 533 L3 212 552 210 144 L3

203 215

170 103

33 112

209 129

175 079

34 050
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L2



BUDAPEST BANK ZRT.

KONSZOLIDALT EVES PENZÜGYI KIM UTATAS

2020. DECEMBER 31.

— Konszolidàlt KiegészItö Megjegyzések — Egyéb informádók

mrd eredményt ért el, Igy a täkemegfelelésben és a Iikviditási mutatókban (a Covid-19 miatt

könnyItett) szabályozói elvárásoknak várhatáan megfelel a Bank 2020-ban és 2021 elsö félévében is.

A Bank m(ködésére gyakorolt, legfontosabb direkt hatások:

a) Hiteltörlesztési moratorium bevezetése, mind a Iakossági, mind a vállalati szegmensben

és ennek hatásai mind a hitelkockázati monitoring folyamatokban, mind a bekövetkezô

szerzödésmódosItás kapcsán jelentkezô veszteségben

b) Fogyasztási hitelek árazására vonatkozó intézkedések

c) NövekvO munkanélkuliseg, romló gazdasági kilátások miatti értékvesztés növekedés

d) Uj bankadO bevezetése

e) Osztalékfizetés szüneteltetésére vonatkozó 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 adós bank által üzletszer(ien nyjtott hitel- és kölcsOnszerzödésbOl, illetve

pénzügyi IIzingszerzödesból eredö tOke-, 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 idöszak 15 hOnapot fed le. A szerzOdéses kotelezettségek teljesItésének

határideje, illetve a kotelezettsegvállalás idôtartama a fizetési moratOrium idejével

meghosszabbodik. A bankok nem számIthatnak fel kamatos kamatot a moratóriumi idOszak

alatt meg nem fizetett kamatra, de a futamidö meghosszabbodása miatt osszességeben

nagyobb kamatbevételt számolnak el.

IFRS9 alapján a moratóriumban résztvevô Ugyletek változó cash flowját az eredeti effektIv

kamattal visszadiszkontálva, ebból egy nem realizált módosItási veszteség keletkezik, amelyet

a Bank a moratOriumban résztvevô ugyletekre megbecsult és Iekönyvelt. A Bank a moratorium

1-et és moratOrium 2-öt egyben számolta ki és könyvelte le, azt feltételezve, hogy a

moratorium 2021. jinius 30.-ig tart. Az eredmény kimutatásban az összeg nagysága (6,1 Mrd

Ft) miatt kiemelésre került a Pénzugyi instrumentumok mOdositásâbOl származO nyereség

veszteség soron.

A Bank számItásai során az érintett cash flow változások nem haladták meg a 10 % -ot, ennek

megfeleläen kivezetéssel nem járO szerzOdésmódosItást eredményeztek, mely megegyezik a

piaci gyakorlattal.

b) A 47/2020. (Ill. 18.) Kormányrendelet, illetve a 2020. évi LVIII. törvény másik intézkedése: a

rendelet hatálybalépését követóen kötött szerzödés alapján felvett, zálogjoggal nem

biztosItott fogyasztOi hitelek esetén a teljes hiteldij mutatO nem haladhatja meg a jegybanki

alapkamat ot százalékponttal növelt mértékét 2020. december 31-1g.

c) A romlO makrogazdasági paraméterekkel osszefuggésben a Bank jelentOs értékvesztést

képzett Iakosság, vállalat és mikro szegmensben is. A vállalat esetében a Bank ágazati szinten

elemezte a kockázati csoportokat, kiemelten kezelve a koronavIrus által Ieginkabb érintett

gazdasági területeket. Magas kockázati kategóriába sorolta a turizmust, vendéglátást,

járm(igyártást, autO- és alkatrészgyártást, szállItást. Külön eljárásrendet dolgozott ki a portfoliO

monitoringra a moratorium idöszakára, attOl fuggôen, hogy alacsony vagy magas kockázati
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kategóriába tartozik az ugyfél. A magas kockázatü iparágak részaránya a portfOliOban 11,21%
volt 2020 végén. Ezen felUl, ha hármely ugyfél
limitmódosItása/limitfelulvizsgálata/monitoringja sorãn jelentös pandémiás érintettség,
kockázat merül fel, akkor az ugyfélre a magas kockázati kategória eljárásrendje szerint járt el.
A TEAOR alapü kockázati besorolás mellett a forgalomvisszaesés is egy olyan trigger, ami külön
monitoring eljárást vont maga után. Amennyiben egy ugyfélnek a halmozott forgalma több
mint 30%-kal visszaesett az elc5zä év hasonló idószakához képest, akkor a speciális monitoring
vonatkozik rá. Amennyiben a forgalomvisszaesés nem haladta meg a 30%-os küszöböt, akkor
a Bank ügy tekintette, hogy az ugyfel csak kihasználja a moratorium adta lehetöséget, és nem
feltételezte, hogy a várhatO hitelezési kockázat jelentOsen nôtt az instrumentum teijes
élettartamát tekintve. Az 50 millió forint feletti kitettséggel rendelkezö, moratóriumot igénybe
vev, kockázatosnak Itélt ugyfelek esetében egyedi, szakértäi alapü bottom-up vizsgálat is
megtörtént, annak megállapItására, hogy történt-e jelentOs növekedés a hitelkockázatban.
Amennyiben a szakértöi vizsgálat ezt megállapItotta, stage 2-be sorolás is tOrtént, és ennek
megfelelö növekedést számolt el a Bank a várhatO veszteségben. A lakosság esetében, a
moratOrium alatt lévO portfóliót a jövedelemcsökkenés és behajtási informáciOk
(moratóriumba ki-be lépOkrOl szerzett plusz információ) mentén vizsgálta Bank, és sorolta
stage 2-be azokat az ugyleteket, ahol negatv informáciOval rendelkezett az ügyfélröl.
JelentOsebb képzést a fedezetlen hiteleken (személyi kölcsbn, hitelkártya) számolt el. Azokra
az ugyletekre, ahol nem alit rendelkezésre információ az ugyfél helyzetérOl, a bottom-up
információval rendelkezO ügyfélkoron kimért ECL% váitozást vetItettük rá, mint menedzsment
overlay ügy a vállalati, mint a lakossági szegmensben. Osszességében a hitelezési veszteség
soron 2020-ban 14,6 Mrd Ft képzést kOnyvelt a Bank. Ennek két összetevOje volt a BAU
értévesztés mellett: értékvesztési modellek makró szcenáriOinak változása, ami elsOsorban a
Covid járvány miatt romlO várakozásokbOl származott, valamint bottom-up vizsgálatok
eredményeképpen képzett plusz értékvesztés. Az overlay, amit az informáciOval nem
rendelkezO moratóriumos állományra számoltunk el arányosan összesen 1,1 Mrd Forintot tesz
ki. A Bank három kUlönbözO, alap, stressz és optimista szcenáriót alkalmaz a modellekben 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 szcenáriót illetc5en, egy konzervatIvabb, saját becslést
alkalmaz, az optimista szcenáriO megegyezik, az alappálya meg aug tér el az MNB
makrogazdasági várakozásaitOl. Az elOre tekintö makrogazdasági információkat a PD becslésbe
épIti be a Bank. A default definIciO nem változott a COVID miatt.

d) A járványugyi bankadO eves kOtelezettsége 1 895 milliO forint volt, amit teljes osszegben
befizetett a Bank. EbbOl öt év alatt 1 785 milliO forint visszaigényelhetö lesz a kOvetkezö öt év
bankadOjábOl, amely összeg az egyéb eszközök mérleg soron kerül bemutatásra.

e) 2020-as eredmény utan a Budapest Bank tulajdonosa nem szavazott meg osztalékfizetést.

6.10 Moratóriummal érintettet portfólió statisztika

2020 év végén a moratóriumban érintett ugyfelek száma elérte a 244 ezret. Az érintett ugyfelek
hitelportfOliOja bruttó kitettség, értékvesztés és szektorális megoszlás tekintetében a követköképpen
alakult 2020. december 31-en:
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adatok mFt-ban

Teljesitä Nem teljesitö

Bruttó hitelek Hitelek Ebböl Stage2 Ertékvesztés Hitelek Ertékvesztés

Moratorium hatálya ala tartozO 340 290 329 123 83455 -12 822 11 167 -5 065

hitelek
EbbOl:

Lakosság 174 277 170 569 35368 -6849 3 708 -2 328

ebbOl IakOingatlanrial fedezett 66847 64285 9449 -874 2562 -1 548

Vállalatok 165 058 157 598 47 186 -5860 7460 -2 738

ebbOl kis- es kozépvallalkozások 147 779 141 085 45 524 -5 650 6 694 -2 475

es ingatlannal fedezett 54983 52486 12 159 -1473 2497 -850

6.11 PénzUgyi helyzet kimutatás fordulónap utáni események

Az MNB a ,,Vezetöi körlevél az IFRS 9 standard alkalmazásában a makrogazdasági információk

felhasználásáról és a hitelkockázat jelentös növekedését jelzö tényezdkröl” szóló körlevelében

megfogalmazott bizonyos elvárásokat a moratóriumban Iévö portfólióban rejlO kockázatok

azonosItásával kapcsolatban a koronavIrus világjárvány miatt megváltozott körUlményekre valO

tekintettel. Ebben rendelkezik a moratorium tényének figyelembevételéräl a nemteljesItés, az

átstrukturálás és a hitelkockázat növekedésének megállapItása során. Az intézkedések hatását csak

2021. elsO negyedévében kell érvényesIteni, Igy a hatásának a számszercisItése folyamatban van. A

Bank nem számItjelentös értékvesztés változásra ennek hatására, mivel a 2020-as év végén érvényben

lévO modelljei és a bottom-up vizsgálatok alapján megképzett plusz értékvesztés és overlay megfelelO

szintet biztosIt a moratOriumos portfólió várható veszteségeinek fedezetére.

Csak az átstrukturált állomány növekedése és stage 2-be sorolása várható a körlevélben

megfogalmazottak implementálásának az eredményeképp, a hitelezési a hitelezési kockázat

megnovekedésére nem számItunk.
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7 UZLETI JELENTES

7.1 Altalános bemutató

A Budapest Bank csoport

A Budapest Bank az egyik legelsö hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac
egyik meghatározó szereplôje, a nyolc hazai nagybank egyike. A bankcsoport 2015. jInius 29-en állami
tulajdonba került: a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. megvásárolta a GE Capital-täl 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 bankcsoport föbb tagjai a bank 100 százalékos tulajdonü leányvállalatai: a Budapest Alapkezelö Zrt.
és a Budapest LIzing Zrt. és a Budapest EszközfinanszIrozO Zrt.

A Budapest Bank vezetöi

nev szervezeti egység beosztás

Dr. Lélfai Koppány Vezérigazgatóság elnok-vezérigazgatO

Csáki Bela Vezérigazgatóság üzleti vezérigazgato-helyettes

Puskás András Vezérigazgatóság mQködtetésért felelös
vezérigazgatO-helyettes

Dr. Németh Krisztián Jog és Compliance jogi és compliance vezetö

Dr. Barna Kornél VezérigazgatOság vezérigazgatói kabinet vezetô,
marketing kommunikáciO

Alföldi Ferenc Informatika informatikai vezetö

Lasetzky Frigyes* Operáció operáciO és minöség vezetö

Nyulasi Peter Kockázatkezelés kockázatkezelési vezetä

Almási Akos BelsO ellenôrzés belsö ellenôrzés vezetô

Dr. Sándor Csaba HR és KommunikáciO HR-ért és kommunikációért
felelös vezetä

Keresztyénné Deák Katalin Pénzugy pénzugyi vezetô

Somodi László Bankbiztonság és bankbiztonsági és
ingatlangazdálkodás ingatlangazdálkodási vezetô

*202 1. 02.01-täl Kovács Anita
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A Bank konyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. Henye István bejegyzett konyvvizsgálOval. A KPMG az

féléves és eves auditon kIvül a következô audit munkákat végezte 2020. év folyamán: a Bank által

felajánlott jelzáloghitel követelésállomány csomag törvényben és belsö szabályzatban való

megfelelesének vizsgálata.

7.2 2020 Uzleti év eredményei

A Budapest Bankcsoport a 2020-as évben tovább folytatta az OnfinanszIrozó modell keretében történö

müködést. 2020 végén a Bankcsoport forrásainak 63% -at a betétállomány, 28% -at a refinanszIrozási

források (es egyéb hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek) tették ki. A mérlegfäosszeg 43%-os

novekedése mellett a betétek 24%-kal, a refinanszIrozási források 187%-kal nóttek.

Az üzleti betétek aránya az összes betéten belül 93%. Az egyéb betéteket az Alapkezelái betétállomány,

a Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák és az NFA letétek alkotják. (NFA: a Nemzeti

FOldalapkezelö Szervezet letéti számlákból származO, átmenetileg a bank rendelkezésére állO forrás).

Az egyeb betétekhez soroijuk továbbá az IFRS 16 standard értelmében keletkezett Pénzügyi lIzing

kotelezettséget (aktivált ingatlan bérleti dijak osszege). Az üzleti betéteken belül a látra szOló betétek

aránya nâtt (82%-rOl 85%-ra).

Szintén változott a refinanszIrozási források összetétele. Uj elemként megjelent az MNB hosszü fejáratt.

hitel, melynek aránya a refinanszIrozási forrásokon belül 38%. A Növekedési Hiteiprogram (NHP)

refinanszIrozási forrás sOlya csökkent (39%-rOl 30%-ra). Ezzel párhuzamosan a jelzálog refinanszIrozás

sülya is csökkent 23%-rOl 15%-ra (Jelzaloghitel finanszIrozás Megfelelési MutatO - JMM mutatOnak való

megfelelés miatt). A bankközi és egyéb refinanszIrozási források arãnya csökkent.

2020-ban a Bankcsoport Iakossági hitelállománya dinamikusan növekedett: a bruttO hitel állományok

alapjàn az elôzö 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 zárO állományt. Ugyanakkor meg kell emilteni, hogy a követelés értékesItési és portfoliO

tisztitási tevékenység folytatOdott a bankban, jelentôs eredményeket elérve 2020-ban.

MegáflapItható, hogy a jelzáloghitelezés üj volumene a járvãny helyzet ellenére megközelItette az

eläzô évit. Az eIözO évhez képesti eltérést egyrészt a koronavirus, másrészt egy normal piaci korrekciOs

hatãs idézte eló (6 eves folyamatos ár és tranzakciószám emelkedést követó lassulás, ami mar 2019-

ben érzékelhetó volt). A havi trend kedvezö volt: a hirdetményi árazás és a folyamatok

üjrapozIcionálâsnak köszönhetöen az iij volumen és a piacrészünk folyamatosan növekedett, Igy

augusztus hónaptól meghaladtuk az S mrd ft-os üj volumen kihelyezéseket. Az értékesItési

eredmények alakulásában továbbra is jelentOs szerepet játszott, hogy a harmadikfeles partnereknél

remek pozIciót sikerült elérni.

Az MNB ajánlâssal osszhangban szinte a teljes kihelyezett üj volumen 5-10 eves kamatperiOdusü volt.

Továbbá tavaly év végén bevezettük a futamidö alatt végig fix kamatozásü konstrukciót is.

A lakossági stratégiának fontos részét képezik a hosszü távü harmadik feles egyuttmQkodések, Igy a

Tesco Global Aruhaz Zrt.-ve) illetve a Media Markt Kft.-vel fennálló szerzödésünk.

A személyi kölcsön üj volumene 47%-kal csOkkent az eIözô évhez képest. Ezen termék esetében a

jarvany helyzet hatasa erösen érezhetó volt. Egyrészt a piaci élénkülés elmaradt, a tavalyi év azonos

idaszakahoz képest az üj folyOsItások piaca felére esett vissza, masreszt megjelent március kozepétöl

a kötelezó THM korlatozas bevezetése miatti szigorübb kockázatkezelési feltételekre visszavezethetó
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kInálati hiány hatása is. Az árazási korlátozással érintett üj személyi kölcsön termékek igénylése 2020.
április 6-an indult el és 2020. decemberében ért véget.

Az auto hitelek üj voumene 9%-kal csOkkent az elözô évhez képest. A koronavIrus okozta válsághelyzet
komoly hatást gyakorolt ugyan a gépjarmQértékesItési piacra, de ennek ellenére az autófinanszIrozás
Uj volumene csak mérsékelten maradt el az eIözô évitöI.

2016-ban indult egy üj, stratégiai kezdeményezés, hogy a Budapest Bankcsoport részt válIal a Nemzeti
Földalapkezeló Szervezet (NFA) által koordinált Miami fOldértékesItési programban. A Bankcsoport
szerepe két, piaci alapon nyüjtott banki szoigáltatásból all: letétkezelöként befogadja a licitálni kIvánó
gazdáktól a biztosItéki osszegeket, és késóbb a nyertesek számára közvetItäként az MFB áltai nyüjtott
földhitei kérelem befogadását és folyOsItását végzi. Az MFB-NHP Föidvásárlási Hiteiprogram
szerzôdéskOtési szakaszát a Bankcsoport 2017 márciusában sikeresen lezárta. 2020-ban a Bankcsoport
az NFA programhoz kapcsolOdóan 170 millió Ft jutalékbevételt realizált.

A Budapest Bank váliaiati uzietága, amely elsósorban a hazal kis- és középvállalatok kiszoigálására
fOkuszál, sikeresen használta ki a koronavIrus iddszakát. Ebben a helyzetben is fókuszt helyeztünk a
sales aktivitásra, a kkv ugyfélszerzésben es nettO ugyfélszám növekedésben is másodikok voltunk a
piacon. A gazdaságélénkItô programok közül az NHP Hajrá-t, a Széchenyi Kártya Program üj hiteleit és
az EXIM KárenyhItä termékeit is elsök között vezettük be a piacon. Igy nOvelni tudtuk elOzO 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 (APR), ami megbIzhatóan és
stabilan mUködik a Budapest Banknál.
A fiókokban számos digitalis kezdeményezés indult el, mint az ATM-es készpénzbefizetés, a
videochates ugyfél azonosItás, a videóbankár funkció, az NFC azonosItásra képes ugyfélhIvók és ATM
ek, online áruhitel értékesités.
2020 jüniusban elindult a Bank üj szolgáltatása, a Budapest PénzUgyi Asszisztens. A szolgáltatás
lényege egy továbbfejlesztett számlázóprogram, amely nem csak számlakiállItásra és tudja kezelni
küldésre alkalmas, hanem a számlákat, a hozzájuk tartozó pénzmozgásokat is egy helyen.

Továbbra is fókuszban van a Bank által nyüjtott szolgáltatások kapcsán az ugyféiélmény min6ségének
javitása, ezáltal is pozitivan megkülönboztetve magát a piacon.
Ennek jegyében 2020-ban is folyamatos a BB Mobilapp és a Netbank fejlesztése. Fedezetlen
hiteltermékek automatikus jOvahagyasi arányának növelésével kapcsolatban történt fejlesztés, ezáltai
gyorsabbá válik a jóváhagyási folyamat, amely szintén hozzájárul az ugyfélelmény javulásához. 2020
soran bevezetésre kerüit a fizetési kérelem és a POS szolgáitatás is, valamint vállalati ugyfelek esetén
megjelent az elektronikus dokumentum aláIrás iehetósége, ami a papIr alapü szerzödés kiváltását
ta mogatja.

A Budapest Bankcsoport háiózata a tavalyi év végére 92 bankfiókbOl all. A Budapest területén található
bankfiOkok telephelynek, a Budapest terUletén kIvüli fiókok fióktelepnek minäsüinek.
A Bankcsoport a törvényi eiOIrásoknak megfeielöen Uzemi Tanáccsal m(iködik. A fogialkoztataspolitikai
döntések, a mindenkori Uzemi Tanács egyetértésévei történnek.
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7.3 Eszközminöség és portfolio

A Bankcsoport mérlegföosszege 2020. év folyamán nagymertékben 1531 milliárd forintról 2198

milliárd forintra nött. A pénzeszkäzok, az alacsony kockázatü állampapIrok és a hitelintézetekkel

szembeni követelések 1090 milliárd forintot tettek ki 2020. december 31-en. Ez az összes eszközöknek

a 49%-at reprezentálja.

A hitelezésbäl eredô ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök nettO állománya jelentös mértékben növekedett

es lO48milliárd forintot tett ki 2020. év végére. A 2020-as év folyamán a Bankcsoport az üzleti

hangsülyt továbbra is a kis- és kozépvállalati portfolióra helyezte. A kis- és középvállalati

számlanyitások terén a nagybankok között az elôzö évhez hasonlóan második pozIciOt ért el a Bank,

például az MFB Pontok kInálta keresztértékesItési lehetöséggel élve. A tülnyomórészt kis- és

kozépvállalkozásokhoz kihelyezett értékvesztés nélkül számolt vállalati hitelállománya lIzinggel együtt

60lmilliárd forintot tett ki, ami jól érzékelteti e szegmensnek a Bank stratégiájában elfoglalt központi

szerepét.

A Bank lakossági hitelállománya isjelentôs, melynek értékvesztés nélkül számItott összege 495 milliárd

forint volt.

A követelésekre képzett értékvesztés összege 2020 ev fotyamán kisebb mértékben 49 milliárd forintrOl

52 milliárd forintra nótt elsósorban a moratóriumi változások hatására, ami osszességében 4.7%-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 jelentósen Iecsökkentek a jelzâlog és autO hitelek

torvényileg kötelezö forintosItása miatt.

Az összes eszközök 14,56 %-a devizában nominált (15% 2019-ben), a deviza eszközök többsége

elsäsorban EUR-ban, USD-ben, CHF-ben nomináltak.

Az bsszes forrás 15,79 %-a (14% 2019-ben) devizában nominált, a devizaforrások tobbsége szintén

EUR-ban, USD-ben, CHF-ben nomináltak.

A devizaárfolyamok vâltozâsa a Bankot a kockázatkerülö Uzletpolitikâja miatt lényeges mértéki,

nyitott deviza pozIciO hiányában csupán kismértékben érintheti. A banknak nem volt jelentäs deviza

nyitott pozIciója az év végén.

A Bank továbbra is kiemelkedôen magas szintQ likviditási eszközállománnyal rendelkezik, ezzel a

magyar pénzpiacon tartósan bankközi kihelyezô pozIciOban van. Likvid pénzeszkozei, hitelintézeti

követelései itletve értékpapIrjai mérlegfäösszegének több, mint 49%-at teszik ki. Osszes egy even belül

lejáró eszköze 1238 mrd-ot tett ki, ezzel szemben az egy even belüli kotelezettségek lO53mrd Ft-t, ami

ebben a szegmensben mintegy 185 milliárdnyi kedvezö nettó eszkOztöbblet pozIciOt jelent.
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A Bank az eszközOk és források eltéró átárazódásábOl származá kamatkockázatot elsösorban
harmonikus, kockázatkerülä árazási és portfolio menedzselési gyakorlatával, elöre meghatározott
szinten belül kezelte, a kamatkockázatot folyamatosan a mérlegtételek egészére ügyletszint(
mélységben monitorozza, illetve stressz-tesztekkel értékeli. 2016 óta a növekvö fix kamatozás
eszközök (mind értékpapIrokra, mind egyes hitelekre) kamatkockázatának csökkentésére kamat
swapok kerültek megkötésre.

Osszességében a Budapest Bank nagyon erös likviditás-, cash flow- és kamatláb menedzsmentet tartott
fent az év folyamán.

7.5 TäkepozIció

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
Bankcsoport stabil tökepozIciOját nem érintette; jegyzett tOkéje 19 396 millió forint. 2020 végén a
Bankcsoport saját tökéje 168 206 millió Ft-ot tett ki.

A Bank az adOzott eredményébOl 6 996 milliO Ft magyar jogszabályok által eläIrt általános tartalékot
képzett meg az elmült évek folyamán. 2020 év folyamán nem fizetett, illetve 2019-ben 3 251 milliO Ft
osztalékot fizetett ki a tulajdonosa felé, ami nem változtatta meg a Bank erOs tOkepozIcióját illetve
üzleti növekedési lehetOségét.

A Bankcsoport tOke megfelelesi 14,75%-os értéke a Jegybank által kötelezOen elOIrt 12,86% fölött van.
2020-ban a Csoport szavatoló tOkéjének a felugyeleti szabályoknak megfelelO Basel Ill IFRS alap
Osszege 148 013 millió Ft volt (2019-ben 148 858 millió Ft). A szavatoló tOke változását (-845 milliO Ft)
a tartalékok nOvekedése (+3 611 millió Ft), immateriálisjavak levonäsának növekedése (+3 991 millió
Ft) es az értékelési korrekciO változása okozta. A tOkemenedzsment alkalmazása során a Csoport
folyamatosan nyomon követi az egyes tOkeelemek alakulását.
A kockázattal slyozott eszközOk - beleértve a mUkOdési és a piaci kockázatot - állománya a 2019. év
végi 983 429 milliO Ft-ról 2,04 %-kal 1 003 437 millió Ft-ra nOtt. A kockázattal slyozott eszkOzök
növekedése fOként a hitelezési aktivitás nOvekedésének kOszOnhetO. JelentOsnek tekinthetO meg a
CVA kockázat növekedése, mely 2019. év végi 4 668 millió Ft-os szintrOl 2020 év végére 6 699 milliO Ft
ra emelkedett. A nOvekedés oka a megnovekedett bankkOzi aktivitás. Szintén növekedett a
pozIciOkockázatbOl (+ 360 millió Ft) és mCiködési kockázatbOl (+ 674 millió Ft) származO kitettség, de
ezek mértéke nem tekinthetO jelentOsnek.

7.6 Jövedelmezöség

A Bankcsoport 2020-ban is stabil, a moratóriumi nehézségek ellenére és mOdosItott üzleti tervéhez
képest magasabb eredményt ért el. A Bankcsoport adOzott eredménye 3.6 milliárd forint nyereség,
amely 7.9 millard forintos csökkenés az elOzO évi âllapothoz képest, melynek fO oka a moratOriumi
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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Ereclménykim utatás

Nettá kamateredmény

NettO jutalék és dIjeredmény

Pénzügyi instrumentumok nyeresége

Egyéb bevétel/ráfordItás, nettó

MQködési koltségek

Ertékvesztés

NyereségadO

Adózott eredmény 3622 11571
(2268) (2695) 427

(7949)

Az eredmény sorok változását elsösorban a következö tételek okozták:

• A Bank nettó kamatbevétele 3,1 milliárd forinttal nött az elözä évhez képest, elsösorban a

dinamikusan növekvä hitelvolumenek miatt.

• A nettó jutalék és deredmény 1,4 milliárd forintos növekedése föleg a hitelvolumenekkel

párhuzamosan növekvö folyószámla- és lekötött betétek jutalék- és dIjbevételébôl származik.

• A pénzügyi instrumentumok nyeresége 7,4 milliárd forinttal javult eläzö évhez képest. A

kedvezô eltérést a derivatIvák valós értékelésének alakulása és az értékpapIrok

árfolyameredménye magyarázza.

• A nettO egyéb ráfordItások romlása egyrészt a forgalom növekedésébäl adódá magasabb

tranzakciós illetékbôl származik, másrészt a magasabb bankadó a számItás alapjául szolgálO

idöszakban a merlegfôosszeg közel 20%-os növekedése miatt.

• Jelentös rontó hatást okoz a moratOrium miatti mOdosItási eredmény (6.lmrd)

• M(Iködési költségeink 323 miIIiO forintos növekedését a nagyobb értékcsökkenés okozta.

• 2020-ban az értékvesztés-képzés mértéke jelentôsen meghaladta az elözô évit, amit a Covid

miatti extra értékvesztés-képzés magyaräz.

Osszességében nemcsak a Bankcsoport egésze mQködött 2020-ban is nyereségesen, hanem az egyes

Ieányvállalatok tobbsége is. A Budapest LIzing 98 millió Ft, a Budapest Alapkezelö pedig 2.100 millió

Ft adózott nyereséget ért el, mIg a Bp. EszközfinanszIrozó vesztesége 192 millió Ft volt.

adatok mEt-ban

2020. 2019. Delta %

46052 42936

40355 38961

8232 872

(16696) (15862)

(51357) (51034)

(14631) (1625)

3 116

1 394

7360

(834)

(323)

(13 006)

7,3%

3,6%

844,0%

5,3%

0,6%

800, 4%

-15,8%

-68,7%
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8 NEM PENZOGYI JELENTES

8.1 Uzleti modell

A bankcsoport teijes körQ pénzügyi szolgáltatást nyjt lakossági és vállalati ugyfeleinek. A termékek -

számlatermékek, bankkártyák, megtakarItások, hitelek, biztosItások - és szolgáltatások IeIrása a Bank
honlapján elérhetö a www.budapestbank.hu oldalon.

A Budapest Bank Csoport hangstilyos szerepet visz a kormányzat olyan gazdaságpolitikai céljainak
hatékony megvalOsItásában, mint p1. a kkv-k hitelezése vagy az otthonteremtési támogatás magyar
családokhoz történô eljuttatása.

Te rye k

December 15-en mérföldkôhbz érkezett a Magyar Bankholding Zrt.: létrejött Magyarország második
legnagyobb bankcsoportja a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank részvételével. EttäI a
naptól kezdve üj, közös stratégiaalkotás, Hletve közös irányItás és kontroI vette kezdetét, és
Magyarország eddigi Iegnagyobb banki stratégiai projektje indult el.

• A Bankcsoport aktuális üzleti és kockázati stratégiai terve 2020-2025 közötti idäszakot öIeIi fel.
Ez a terv meg a különálló mQködést 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-töI átállt az IFRS 9 számviteli sztenderdre, a törvényi elôIrásoknak megfelelden).

Fô üzleti prioritások:

• A tartásan fenntartható nyereségtermelä képesség érdekében a Bankcsoport nem kIván
változtatni a m(ködési alapelvein, a stratégiai célok megvalósItása érdekében eróteljes
növekedési Iehetóségeket vázolt fel:

• Cél: A 4 fennmaradO országos nagybank között maradni

• Változatlan, univerzális banki stratégia

• Országos Iefedettséget biztosItó fiókhálOzat

• Stabil Iikviditás

• Vállalati hitelek (bruttO): dinamikus növekedési ütem a stratégiai terv idöszakában a
kedvezó gazdasàgi kornyezet miatt

• Lakossági hitelek (bruttO): dinamikus növekedési i.item a stratégiai terv idäszakában a
kedvezä gazdasági környezet miatt
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Uzleti modell

• Változatlan üzleti modefl: dinamikus növekedés, tulajdonosi elvárásoknak megfelelô

osztalékfizetés, stabil likvidits, kozéptávon akciókkal.

• A Bank továbbra is konzervatIv kockázatkezelés és óvatos uzletpolitika mentén alakItja

portfóliáját, ami kiszámIthatO profitpályát eredményez számára.

• A Bank stratégiája szerint az aktiv, univerzális pénzintézetek közé pozIcionálja magát, Igy

jelenleg a fiók- és értékesItési hálózatának fenntartására és szabad kapacitásainak gyors

feltöltésére koncentrál.

• A lakossági szegmensben a növekedés silypontjai: a személyi kölcsön, jelzáloghitelezés, mikro

hitelek és a hitelkártya tevékenység további eräsItését tüzte ki célul a Bank.

• A vállalati hitelportfólió iparági tekintetben továbbra is jot diverzifikált. A vállalati stratégia

fOkuszában továbbra is a KKV szegmens all, ami a vállalati hitelportfOlió közel 85%-at adja. A

Bank a válság idején sem csökkentette jetentôs mértékben az üzletkötOk számát, Igy országos

lefedettség(I értékesItési hálOzattal tudja támogatni az intenzIv sales tevékenységet.

• Az MFB pontok további jelentOs ugyfélszerzési potenciált jelentenek a Bank számára, amit 1-2

even belül az ebböl adOdó eros keresztértékesItési hullám is követhet.

• A Bank devizakonverziOs eredményét segIti, hogy a treasury tevékenyseg a vállalati üzletághoz

került, Igy szorosabb az egyuttmQkodés a két terület között, amit aktIvabb termékértékesItés

követ majd a tervek szerint

A Budapest Bank stratégiája az alábbi fókuszpontokat fogalmazza meg:

• Nyereséges növekedés

• Ugyfélélmény

• Digitalis áttörés

• Stabil mOködés

• Tulajdonosi szinergiák

VIziO: Magyarország legszerethetObb és leginkább ajánlott bankja leszünk.

Rövidtávon:

• A digitalis fejlOdést szolgáló project portfOliO minOségi és határidOre történO leszállItása

• A tradIcionális (fiókhálózat, harmadik feles értékesItési csatornák, mobil applikáciO,

internetbank) és nem tradIcionális csatornák (online hitelfolyamat és számlanyitás, fintech

partneri kapcsolatok, human chat, kozösségi media) párhuzamos jövedelmezO m(ködtetése,

egységes mérés kialakItása. Digitalis jelenlét, értékesItési volumen növelése
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• Növekó ROE és adOzott eredmény, javulO költséghatékonyság

• Stabil take és likviditási helyzet biztositása (tulajdonos osztalékfizetés mellett)

• A Holdinggal és a tagbankokkal való szoros egyuttmQkodes, aktIv részvétel a FüziOs
Programban

A stratégiai célok es a dinamikus növekedés megvalOsItását az alábbi fdbb akciOk
tá mogatjá k:

• Szervezeti átalakItás a stratégiával osszhangban

• Marketing kampányok, nOvekvö online csatorna arány

• Folyamat optimalizáció folytatása kockázatkezelés oldalon

• KövetelésértékesItési stratégia

llletve az erdteljes innováció:

• Lii kártyarendszer lehetäségeinek kihasználása
Cél ij, innovativ kártyakonstrukciók, h(iségprogramok, online
bankszámlanyitás bevezetése.

• Teijes online hitelfolyamat megvalósItása
Elsö lépésként online áruhitel, majd személyi kölcsOn kialakItása

• Digitalis ökoszisztéma bevezetése
A digitalis stratégia keretében a mikro ugyfélkor számára kerUl kialakItásra
komoly ugyfélpotenciált jelentve.

• Hatter rendszerek modernizálása

8.2 A társadalmi felelösségvállalás

A felelds gondolkodás a Budapest Bank csoport tevékenységének minden szintjén érvényesül. A
Vállalati Társadalmi Felelösségvállalás strategiánkat a teljes mQködési környezetünket érintö felelös
magatartás es miködés, az ugyfelek, a munkatársak és a civil társadalom iránti elkotelezettség
hatarozzak meg. Meghatározá eleme a pénzügyi kultra fejlesztése, a kozosségi értékek iránti
elkötelezettség, az onkéntesség, az esélyegyenldség biztosItása és a környezetvédelem.

Felelös vállalatként arra törekszünk, hogy a civil társadalom életének aktIv részesévé váljunk, és
segItséget nyüjtsunk a társadalmi problémâk kezeléséhez. Az adományozás mellett komplex
támogatási rendszert müködtetünk: saját alapItványainkon keresztül, valamint elismert közcék
szervezetekkel valO együttmQkodéseink keretében szerepet vállalunk a lakosság pénzugyi
tudatosságának fejlesztésében, a kultüra, a szellemi élet, az oktatás és a szociálisan hátrãnyos
helyzetQek támogatásában. Munkatársainkat is arra buzdItjuk, hogy önkéntes munkával vegyék ki
részüket a kozosségek fejlödését célzó akciOkbOl. A támogatandO ugyek egy részét maguk a kollégák
jelölik ki. Belsä kommunikációs felületeinken évente több alkalommal teszünk közzé CSR hIrlevelet,
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valamint a Bázis eInevezésL belsö kommunikációs felületünkön (intranet) is rendszeresen publikálunk

társadalmi felelösségvállalással kapcsolatos cikkeket.

A Budapest Bank feleldsségvállalási programjai a bank m(ködésébe integrálva valOsulnak meg, amit a

bank vezetOsége, valamint a marketingkommunikációs területekért felelös menedzsment tag felügyel.

A különbözö programok összehangolt megvalósItását a bank kommunikációs osztálya végzi.

A pénzugyi kultüra fejlesztése

A hazai pénzintézetek közül elsdként kezdtünk el foglalkozni a pénzügyi kultüra fejlesztésével, Igy ezen

a területen mára több mint 30 eves tapasztalatot halmoztunk fel. Célunk, hogy segitsük a lakosság

helyes, átgondolt pénzügyi döntéshozatalát, és hozzájáruljunk a pénzügyi tudatosság fejlädéséhez.

Ennek érdekében számos olyan kezdeményezést indItottunk, amelyek a lakosság széles körének

nyüjtanak segItséget a szukséges pénzugyi ismeretek elsajátItásában. ,,Budapest Bank az Oktatásért és

a Magyar Pénzugyi Kultüráért” AlapItványunk pályázati forrásai 1991 Ota járulnak hozzá a hazal és

határon tili pénzügyi és kozgazdasági képzéshez.

A 2010-ben indult ,,Dobbantó, Budapest Bank — pénzUgyekräl nóknek” programunk

kompetenciafejlesztö tréningjei és klubeseményei mar több mint 2.000 vállalkozónónek segItettek a

sikeres üzletmenethez szukséges pénzugyi-vállalkozói ismeretek megszerzésében.

A közel 30 országot átfogó European Money Week (EurOpai Pénzhét) kezdeményezéshez

Magyarország 2015-ben csatlakozott, a programsorozatban bankunk önkéntesei is részt vesznek.

Munkatársaink a program keretein tül is rendszeresen tartanak pénzügyi ismeretterjesztö eläadásokat

oktatási intézményekben. 2019-ben a Magyar Bankszovetség ,,Pénzugyi Kultüra Nagykovete” dIjjal

ismerte el a Budapest Bankot a Pénz7 pénzügyi kultürafejlesztési programban valO aktIv részvételéért.

Az elm(ilt 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.

FätámogatOként az egyes fordulók szervezésében, versenyhelyszIn biztosItásában, illetve a

zs(Irizésben is aktIvan részt vettünk. 2020-ban a koronavIrus-járvány idején online videók

elkészItéséhez nyüjtottunk támogatást.

A közbsséi értékekért

1991-ben hoztuk létre a ,,Budapest Bank Budapestért” AlapItványt azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a

fövárosi civil társadalom fejlädéséhez, szellemi es kulturális értékeinek megdrzéséhez, gyarapItásához,

valamint a város épItett és természeti értékeinek megóvásához.

2006-ban mindössze 30 munkatárssal kezdte meg m(Wödését békéscsabai Szolgáltató Kozpontunk,

mára viszont csaknem 800 fdt foglalkoztatunk, Igy mi lettünk Békés megye egyik legnagyobb

munkáltatója. Kezdettäl fogva aktIvan részt veszOnk a város életében, támogatjuk a helyi közasségeket.

2006 óta eddig közel 280 milliO forinttal támogattuk a helyi oktatási intézményeket, a helyl sportolókat

(kézilabda, rop(abda, foci, tornászok stb.) és a város legnagyobb rendezvényeit. Evek Ota tâmogatjuk a

legkiemelkedöbb helyi eseményeket, p1. a Kolbászfesztivált vagy a Békéscsaba-Arad-Békéscsaba

Szupermaratont. 2013 óta pályázati keretek között is segItjUk a város fejlödéséért tevékenykedö civil

szervezeteket. A program megvalósItásában partnerünk Békéscsaba Megyei Jogü Város

Onkormanyzata, mind a tematika meghatarozasaban — hiszen minden forduló elött közösen választjuk

ki azokat a területeket, ahol valóban hasznosnak érezzük a támogatást -, mind pedig a pályázati forrás

biztosItásában, amit közösen teremtünk elô. A program során médiapartnerként szorosan

egyuttm(ikodunk a Békés Megyei HIrlappal. 2020-ban egy pályázati ciklust valósItottunk meg, amely
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keretében 11 nyertes szervezet részesült összesen 8 millió forint vissza nem térItendö támogatásban.
Az eddigi tizenegy kiIrásra összesen 384 pályázat érkezett, a jelentkezök közül pedig 131 nonprofit
szervezet, összesen 62 millió forint támogatást nyert el.

A tavalyi ev megpróbáltatásai és kihIvásai a szokásosnál jobban rávilágItottak arra, hogy mennyire
fontos az ässzetartás és a szolidaritás. Ezért a Budapest Bank vezetäsége ügy 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
munkatãrsainkat, ugyfeleinket, partnereinket, valamint kozosségi media követóinket, döntsék el 6k,
hogy a három szervezet, a Peter Cerny AlapItvány, az Okumenikus Segélyszervezet és a WWF
Magyarország milyen arányban részesUljön a 20 millió forintos adományból. Bar az adományok utalása
decemberben megtörtént, jelképes átadásuk 2021 elején valósult meg.

Onkéntesség

Vállalati kultüránkban csaknem két évtizedes hagyománya van az onkéntességnek. A Törädés Napja
önkéntes akciOsorozatunkat minden évben kétszer, tavasszal és összel megrendezzuk. A program
keretében munkatársaink — sokszor a családtagjaikat is bevonva — országszerte önkéntes munkájukkal
járulnak hozzá gyermek- es ifjüsági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények megüjItásához.
Nem csupán két központunk, hanem országszerte találhatO bankfiókjaink munkatársai is részt vesznek
a kezdeményezésben, hogy szorosabbra fQzzék a kapcsolatot a helyi kozossegekkel, közösen
szépitsenek meg helyi intézményeket. Evente több száz munkatárs, összesen körülbelül 2.600
önkéntes órával nyüjt segItséget.

Emellett kollégaink rendszeresen szerveznek pénzbeli és tárgyi adománygy(ijtéseket, jOtékonysági
süteményväsárt — a befolyó bsszeget gyermekek jOlétét támogató civil szervezetekhez juttatják el -,

és negyedévente véradást budapesti és békéscsabai központjaikban. 2020-ban a Magyar
Bankszovetség Elnokségének kezdeményezésére szektor szintü banki összefogás eredményeképpen
elindult JOTETT BANK projekthez is csatlakoztunk: az októberben megrendezesre került véradó
programban mindkét központunkban részt vettek kollégáink.

8.3 Környezetvédelem

A Budapest Banknál arra törekszünk, hogy vállalati tevékenységunk környezetre gyakorolt hatásait a
lehetO legalacsonyabb szinten tartsuk. Különösen odafigyelunk arra, hogy takarékoskodjunk az
energiával, és jelentós mértékben csökkentsük az uvegházhatást okozó C02 kibocsátást.

2019-ben önkéntes vállalás keretében azt a célt tUztük ki, hogy 2025-ig 25 százalékkal csökkentjük
székházainknak és bankfiOkjainknak ökolOgiai Iábnyomát. A kornyezetvédelmi szerepvállalásunkat a
WWF Magyarország partnerként támogatja. A karboncsökkentés elérése érdekében 2020-ban számos
lépést tettünk mar meg: megüjuló villamosenergiából fedeztUk épületeink fogyasztasát, 5 db
elektromos gépjarmavel bövItettük flottánkat, üj, környezettudatos gépészeti berendezéseket
szereztünk be a fiókfelüjItások során, napelemet telepItettunk rákosszentmihályi fiOkunkba,
fenntartható kornyezet alapot indItottunk, és sikeresen mQködik ,,zöld auto” finanszIrozási
program u n k.

A környezetvédelem iránti elkotelezettségUk fényében, valamint az onkéntesség sokéves
hagyományát követve a 2019-es Tisza-tavi PET Kupa szereplésunk után a 2020-as Bodrogi PET Kupa
versenyén is csapatot inditottunk. A Bodrogi PET Kupát a BB legénysége meg is nyerte, a versenyben
résztvevô csapatok pedig egyutt 4 nap alatt 6 tonna hulladéktOl mentesItették közösen a Bodrogot.
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Onszervezôdö csoportjaink közUl a ,,ZöId Iroda’ munkatársi kezdeményezés foglalkozik a

kornyezettuclatos munkahelyi kulttira es környezet kialakItásának és fejlesztésének támogatásával,

amit az ingatlangazdálkodási terület koordinál. Ezen kivül belsö kommunikációval hIvjuk fel a figyelmet

környezetünk védelmének fontosságára.

Környezetbarát intézkedéseink:

• az elszállItott züzdai anyagokat szerzOdött partnerunk üjrahasznosItja,

• a PET palackokat gyQjtjuk,

• a téli sIkosság-mentesItést környezetbarát so használatával végzunk,

• a jogszabályok által elvárt hatOsági felulvizsgálatok idöben történö elvégzésével igyekszUnk

mérsékelni a hötermeló- és kilmaberendezések környezetre gyakorolt hatását.

Környezetvédelmi jogi megfelelés

A Budapest Bank által üzemeltetett Iegszennyezö pontforrás és diffüz Iégszennyezö forrásra vonatkozO

jogszabátyoknak valO megfeleléssel biztosItja, hogy a kibocsátott szennyezöanyagok megfeleljenek a

jogszabályi határértékeknek.

E ne rgiafe I haszn a as

KörnyezetUnk megóvása, az erôforrások megfelelö kihasználása mindannyiunk közös feladata,

ahogyan az is, hogy fejlódésünk fenntartható Iegyen. A bank elkötelezett munkatársai

energiatudatosságának növelése iránt. Energetikai tevékenységunk célja az energiafogyasztás es az

energiakoltségek minimalizálása, kOrnyezetünk erôforrásainak minél kisebb kihasználása mellett, oly

mOdon, hogy azzal munkatársaink és ugyfeleink komfortérzete ne csökkenjen. További célunk, hogy

rendszeres kommunikáciOval növeljük dolgozóink energiatudatosságát. Az energetika témaköre a

bankon belül az ingatlangazdálkodáshoz tartozik, ahol egy fOállásü energetikus foglalkozik a témával.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény eläIrja, hogy a Budapest Banknak, mint

nagyvállalatnak kötelezô négyévente energetikal auditot készItenie, valamint szukséges egy jogilag

fuggetlen energetikai szakreferenst alkalmaznia. Az energetikai szakreferens az általunk szolgáltatott

adatok alapján készIt havi és eves jelentést energiafelhasznalásunkról, továbbá részt vesz vállalatunk

energiatudatosabb szemléletformátásânak kiafakItásában.

8.4 Foglalkoztatáspolitika

Közel 3.000 alkalmazottunk 40 százaléka a budapesti székházban, 27 százaléka a békéscsabai

SzolgáltatO Kozpontban, 33 százaléka pedig az országos fiOkhálózatban dolgozik.

2006-ban hoztuk létre a Békéscsabai SzolgáltatO Központot, ahol jelenleg közel 800 kollégánk dolgozik,

Igy a Budapest Bank Békés megye egyik Iegnagyobb munkáltatója.

Sikereinkben kulcsszerepet játszanak a hosszü távon is motivált, felkészült munkatársaink, ezért

kiemelt figyelmet fordItunk a támogatO, családbarát munkahe(yi környezet Iétrehozására, illetve a

munka-magánélet egyensülyának megtartására. 2002-ben vezettük be az atipikus foglalkoztatasi

formákat, amelyeket jellemzäen megváltozott élethelyzetben (p1. gyermek születésekor, egészségi

állapotban bekövetkezett változáskor) igényelnek munkatársaink. A Három Királyfi, Három Királylány

Mozgalom által kiIrt pályázaton 2020-ban is ,,Családbarát VáIIaIat” cImben részesültünk.
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Munkatársaink tevékenységét nyomon követjük, és elismerjUk, egyéni fejlôdését folyamatosan
figyelemmel kIsérjük, es változatos szakmai képzésekkel, tréningekkel segItjuk karrierjüket. Bérezési
rendszerünket az egyéni teljesItményekhez igazItjuk.

A jelentôs munkavállalói hatást érintô tételeket a kollektIv szerzôdés szabályozza, amelynek
mOdositásához a sza kszervezet hozzájá ruása is szukséges.

A kollektIv szerzOdés által Iefedett alkalmazottaink aránya 100%.

Ozemi tanácsot müködtetünk, és egyeztetunk a szakszervezettel a munkatársakat érintä kérdésekben.
Velük egyuttmUkodve hajtjuk végre a változásokat, biztosItva a munkatársak maximális képviseletét.
Az érdekképviseleti szervek visszajelzéseit a tervezett változásokkal kapcsolatosan figyelembe vesszük.
MQködésUnk valamennyi aspektusa dokumentált, amely minden dolgozó számára elérhetö és
elektronikusan kereshetä a szabályozási tárban. Az egyes utasItások és irányelvek változását széles
kör(i szakmai és érdekképviseleti véleményezés eläzi meg (szintén dokumentáltan), és a változások
csak a véleményezökjóváhagyását követôen publikálhatók. AváltozásokrOl minden munkatárs értesül
es csak az értesItést követäen léphet érvénybe az üj szabályozás. Aggályos eljárás esetén a dolgozOk —

akár névtelenu — az ombudsmanokhoz fordulhatnak, amennyiben vezetöjük vagy felettes vezetöjük
irányában nem szIvesen jelzik a felmerült problémát. A szakszervezet és az üzemi tanács is utánajár a
dolgozOi aggályoknak. SzUkség esetén — akár a felsôvezetést is bevonva — üj eljárási szabályokat
javasoihatnak az aggályos mQködés/eljárás/döntési folyamat kiküszöbölésére. Rendszeres felsôvezetói
megbeszélések könnyItik meg a vállalati kereszthatások azonosItását és kezelését, ahol a HR vezetö
azonosItja a várható munkavállalOi hatásokat, illetve tájékoztatja a HR menedzsereket a közvetlenebb
visszajelzés érdekében. Rendszeres része a felsävezetés fórumának a vállalati eseményekräl —

eredményekról, tervekröl egyaránt — szólO HR beszámolO, az általános tájékoztatás és esetleges
kockázatok feltárása céljából, amelynek eredményeként módosulhat a végleges elképzelés.

Amennyiben törvényi elöIrás szabja meg a tájékoztatási kotelezettségeket a munkavállalOk felé az äket
érintô nagyobb változásokról, azokat teljes mértékben betartjuk. A kollektIv szerzädés adott
témakörökben Ir elO minimális tájékoztatási dot:

Dolgozó részérOl: - munkaidó-kedvezmény igénybevétele

Munkáltató részérOl: - munkarend elrendelés és változás - szabadság kiadása

Altalános gyakorlat, hogy visszamenOleges hatásü változást a vállalat vezetOsége nem vezet be. A
témakörtOl fuggOen — figyelembe véve az érdekképviseletek javaslatát, amennyiben dolgozók nagyobb
csoportját is érinti a változás — a dolgozókat jellemzOen 2-4 héttel korábban tájékoztatjuk a várható
nagyobb változásokról.

Evente mintegy 170 gyakornokot foglalkoztatunk. Bankunknál a gyakornokok felel6sségteljes munkát
végeznek, átfogO szakmai tapasztalatszerzésUket rotáciOs programunk biztosItja. Mindig is nagy
hangsiilyt helyeztUnk az utãnpótlásképzésre és -nevelésre, amelynek egyik mérfOldkOve a Gyakornoki
Osszefogás Program (GYOP) létrehozása volt.

A Hello BB kezdeményezésOnket azért hoztuk létre, hogy a bankszektor iránt érdeklOdO és szakmai
fejlOdésükben motivált fiatalokat üj eszközök bevonásával ismertessük meg változatos gyakornoki és
pályakezdO programjainkkal. Ennek keretében létrehoztuk a program folyamatosan frissülO
micrositeját (amely 2017-tOl a www.hellobb.hu cImen érhetO el), valamint Facebook oldalát
(https://www.facebook.com/hellobudapestbank/), ezen kIvül munkatársaink rendszeresen részt
vesznek egyetemi es fOiskolai rendezvényeken, állásbörzéken, és belsO programokat is szervezünk
gyakornokok és leendO gyakornokok számára.
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Bankunk támogatja a kollégák önszervezädö, érdeklödési körök mentén kialakItott csoportjait,

amelyek 2017 óta megüjulva, az alábbi hat Munkatársi Kezdeményezés csoportban m(ikOdnek, és

aktIvan formálják a vállalati kultrát:

A[atBBarát DOLGOZO 57(310K EGESZSSG JTK0NYSAG NK A NOKERT 7010 IRODA

CSAPAT CSAPAT C5APAT C5APAT USAPAT CSAPAT

A e1As A endã és Az esézkra Jólékzny Ci A nA y-zgyflA A zrnyezeatas

trtás. jkoryság, gvakaró dcqczó kaIftáa, munIaárz ség tárnsga maskahsp kuflr3

ôzossgépités szü1 munkatrsak a uskatérsak kez&eéyeéek szu bsLi s s koyeze

ãogté trnoqAa kcrnst(s a uã kak’ak.

kOrbzé kzde- Jk -dse1sz kêpvs&zte k3rreree&ztè tIsezk

rréryezeskkeL s krdrasa e!E.suotéss

8.5 Szociálpolitika

Munkahelyi egészség és biztonság

AktIvan részt veszünk munkatársaink egészségének megôrzésében, optimális környezetet teremtünk

számukra a munkavégzéshez. Egészségprogramunk célja, hogy munkatársaink és családtagjaik

nagyobb figyelmet fordItsanak egészséguk megôrzésére. Ehhez segItséget is nyüjtunk kollégáinknak —

kedvezményes sportolási lehetöség biztosItásával, rendszeres szQrövizsgálatok és egészségmegôrzést

segItä 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 élö (majd késóbb bármikor visszanézhetó)

mozgásOrákat biztosItottunk kollégáinknak.

A Budapest Bank csoport elkötelezett célja, hogy biztosItsa az egészséget nem veszéIyeztet5 es

biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, munkavállalOi egészségenek,

munkavégzö képességének megóvása és munkakörulményeik humanizálása érdekében, megelözve

ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefuggä megbetegedéseket. A bank gondoskodik az

élet- es vagyonbiztonságot veszélyeztetô tüzek megelózéséräl, a t(izoltás alapvetä feltételeinek

biztosItásáról, a létesItés és a használat során megtartandó t(zvédelmi jogszabályok, szabványok,

hatósági elöIrások érvényesItésére irányuló tevékenység ellátásáról, azok személyi, tárgyi és anyagi

feltételeinek szabályozäsán és biztosItásán keresztül. A munka- és tQzvédelem rendszerének

szervezése a ,,Bankbiztonság — Fizikai biztonság” szervezeti egységen belül kezelt terület. A

munkavédelem munkaegészségugyi részterUletén jelentkezô feladatok ellátása a foglalkozási—

egészségügyi szolgálat kompetenciáján belül van megszervezve. A munkavállalók munkavédelmi

érdekképviseletét a munkavédelmi képviselö látja el. A fiókhálózat valamennyi tagjára, továbbá a

budapesti és békéscsabai központokra kiterjedö, minden naptári évben legalább egyszer elvégzett

átfogó audit történik, amirál fényképekkel illusztrált riport készül, dedikációval, határidävel. A riportot

érintett vezetä, bankbiztonsági és ingatlangazdálkodási vezetä, fizikai biztonsági vezetä,

ingatlangazdálkodási vezet6, regionális beruházási munkatárs, üzemeltetési munkatárs,

CSAPATVEZETK

4,1

CSAPATYEZETÔK

MM,arn, 4a;y Lot

Mk&ao s;aa00 M,-5k
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munkavédelmi képviselö, a foglalkozási—egészségugyi szolgáltató által delegált üzemorvostan
szakorvos kapja meg. A munkabalesetek nyilvántartása a szabályozói kbrnyezetnek megfelelä módon,
vagyis munkabaleseti jegyzôkonyvekben, területi munkabaleseti nyilvántartásokban és összesItett
munkabaleseti nyilvántartásban történik.

Munkavállalók képzése és oktatása

A Budapest Banknál minden munkatársunk számára Iehetövé tesszük a szakmai és személyes fejlOdést.
Sokrét( képzési rendszerünk biztosItja, hogy bövIthessék tudásukat, a rátermetteket pedig segItjük a
vezetóvé válásban. Üjonnan csatlakozó munkatársaink számára orientáciOs programot szervezünk. A
fiOkhálózatunkhoz csatlakozó üj munkatársainknak két hónapos intenzIv szakmai betanulási
programot biztosItunk. A frissdiplomások számára öt kUlönbözö területen müködtetünk vezetöképzö
programot. Ezek jellemzOen kétévesek és rotáciOban megszerezhetó tapasztalatokra épulnek. A
Békéscsabai Szolgáltató Kozpontban a belépést követö elsö évben területtôl fuggôen 80-160 Ornyi
oktatás var a munkavállalOkra, mIg a telefonos területeket dolgozók 6-8 hetes elméleti és mentoring
programon vesznek részt.

A munkavállalók képzése tekintetében bankunk stratégiai megkäzelItése az, hogy folyamatosan
fenntartsuk és tovább épItsuk a fejlesztô szemléletQ kulttrát. Olyan szakmai és képességfejlesztä
megoldásokat biztosItunk munkatársaink számára, amelyek támogatják egyéni fejlc5désüket, szervezeti
sikerességuket, karriercéljaik elérését. Képzettségük szintjét folyamatosan emelve és a növekvö piaci,
szabályozói elvárásokhoz igazItva biztosItjuk szakértelmUk fenntartását. Ezzel motiváljuk
munkatársainkat es növeljük elkotelezettséguket, ami a munkaerö megtartását is elôsegIti. Az interjük
során képzési rendszerünk kiemelkedó pozitIvumkéntjelentkezik a leendö munkatarsak szemében. Az
általános képességfejlesztés és vezetôképzés a HR szervezetfejlesztési és képzési terület irányItásával
mQködik, a szakmai képzések pedig az adott szakmai terUletek szervezésében történnek a mindenkori
technikai igények megvalósItására és az üj technikai és szakmai megoldásokra koncentrálva. A
Iakossâgi uzletág esetében ezen ttilmenöen az üj belépö értékesItä kollégák betanItásának és
fejlesztésének hatékonyságát egy külön erre a területre fOkuszâlO képzési csapat biztosItja.

8.6 Emberi Jogok

Sokféleség és esélyegyenlöség

CSR stratégiánk egyik fOkuszterülete az esélyegyenlöség. VáIIaIati kultüránk meghatározO eleme a
befogadó munkahelyi szemléletmód, Igy mindenki számára egyenlä esélyeket biztosItunk a
teljesItményuk szerinti érvényesüléshez. Eppen ezért alapItó és aktIv tagjai vagyunk a 2010-ben
létrejätt Munkáltatók Esélyegyenläségi FOrumának is. Csatlakoztunk a Boston Consulting Group és az
Autonómia AlapItvány által 2014-ben indItott Integrom Programhoz, 2016-ban pedig az Autonómia
AlapItvány HRom kezdeményezéséhez, amelyek azt tQzték ki célul, hogy minél több roma fiatal
dolgozhasson szellemi munkakörben az ország nagyvállalatainál. Jelenleg is alkalmazunk megváltozott
munkaképességQ kollégákat, és további erófeszItéseket teszünk annak érdekében, hogy számuk
tovább näjän. A megváltozott munkaképességQek integrációját érintö szakmai kérdésekben több
partnerunk van, ilyen például a sérült emberek munkavállalását is támogató Salva Vita AlapItvány.

Egyenló javadalmazás

Nincs olyan juttatásunk, amelyet kizárólag teijes munkaidäsöknek nyüjtunk. Minden juttatásunk
azonos feltételekkel jar a minimum 3 hónapnál hosszabb munkaviszonnyal rendelkezô munkatársak
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számára. Cafeteria juttatásunk az alacsonyabb jovedelmaek — Igy a részmunkaidósek — számára

további kedvezö feltételt nyüjt, mivel a fix és jövedelemarányos rész esetén a fix rész mind a

bérjövedelemtäl, mind a munkaidä arányától fuggetlen.

A javadalmazás szabályait HR kézikönyvünk tartalmazza, amely minden munkatárs számára szabadon

hozzáférhetö, változásairOl — a változások osszefoglalásával — pedig azonnali tájékoztatást kapnak. A

munkaköreink 100%-ban mindkét nem által szabadon betölthetöek és jellemzôen mindkét nem

képviselöi be is tö[tik. A jövedelem jellemzóit munkakörönként határozzuk meg — fUggetlenul a

munkakOrt betöltók nemétôl vagy egyéb más személyes jeIIemzäitôI — és évente monitorozzuk a piaci

változások fényében. Az egyenlô bánásmód elveit szem elött tartva évente megvizsgáljuk, hogy van-e

jelentós eltérés a nôi és férfi bérek között azonos munkakorökben.

Anti-diszkrimináció

Munkatársaink szerepét kulcsfontossagünak tartjuk üzleti eredményességunkben. A Budapest Banknál

tudjuk, hogy sikerességunk alapját a hosszü távon is motivált, elkötelezett es felkészült munkatársak

jelentik. Vállalati kultüránk meghatározó eleme a befogadO munkahelyi szemléletmód fenntartása.

Mindenki számára egyenlö esélyeket biztosItunk a teljesItményük szerinti érvényesüléshez.

• A foglalkoztatást érintô döntéseket érdem és teljesItmény alapján hozzuk meg, beleértve az iskolai

végzettséget, sza kmai ta paszta latot, ké pességeket, készségeket, hozzáá I last, teijesItményt.

• A döntéseket nem befolyásolhatja a személy származása, bOrszIne, vallása, nemzeti vagy etnikai

hovatartozása, neme (a terhességet is beleértve), szexuális beállItottsága, nemi identitása, kora,

fogyatékossága vagy egyéb, törvény által védett tulajdonsága.

• Senki sem tagadhatja meg a munkatársával folytatott munkát, illetve a vele való egyuttmQkodést

ilyen jeIIemzó miatt.

• Nagy figyelmet fordItunk a támogatO munkahelyi környezet kialakItására, ahol nem fordul eIö a

törvény által védett jellemzäk miatti zaklatás, valamint megfélemlItés vagy megalázás.

• Az emberi jogokat tiszteletben tartjuk.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme a szervezeten belül a belsö adatvédelmi tisztviselô — jogtanácsos

munkatârsunk — felelóssege. Az adatvédelem keretrendszerét adatvédelmi szabályzatunk adja,

részletes rendelkezések az Uzletszabályzatokban, Altalános Szerzädési Feltételekben, belsô

szabályzatokban, utasItásokban találhatók. Belsö auditot a belsô ellenörizés ellenörzési terve szerint,

küls5 auditot átfogó MNB vizsgálat részeként végzunk.

8.7 Antikorrupció

A Budapest Bank üzleti tevékenységének alapja — a m(iködésünkre vonatkozó szigor törvényi és

szabályozási környezeten tüimutatóan — a bank Etikai KOdexe, amely mQködésünk minden területét

szabályozza, legyen szO a bank irányItásáról, a hitelezésräl vagy az ugyfelekkel valO kapcsolattartásrOl.

Az Etikai KOdexben foglaltak betartâsát a bank minden munkavâllalójátOl elvárja, ezen kIvül az

elöIrások egy része a beszállItOi, alvállalkozOi szerzädésekben is szerepet kap. Ez az értékrend elöIrja

az üzleti tevékenységunkre vonatkozO jogszabályok betartását, az ôszinte, tisztességes, megbIzhatO és

etikus magatartást. Meggyôzödésünk, hogy csak egyetlen olyan siker van, amellyel megörizhetjUk

tekintélyunket, megszolgálhatjuk ugyfeleink bizalmát — ez pedig az etikus magatartással elért siker.
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Ennek érdekében munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek a Iegszigortibb
elvárásoknak az etikus üzleti magatartás területén.

A Budapest Bank Etikai Kódexének eIsô témaköre a korrupciO tiltása. MindennemQ üzleti
kapcsolattartás saran 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 hatOsági engedélyezési eljárásokról, vagy az
ugyfeleknek/partnereknek nyjtott tájékoztatásról, ajánlatokról, hitelelbIrálásról stb.

• Senki sem Igérhet vagy kInálhat fel olyan pénzbeli vagy egyéb vagyoni érték(i juttatást mások részére,
amelynek célja az etikátlan üzleti elônyszerzés.

• Ugyanez vonatkozik az ajándékok és szOrakoztatás elfogadására: nem fogadható el olyan juttatás,
amelynek egyértelmQ celia etikátlan üzleti elónyszerzés.

• Szigorü ellenôrzéseket végzunk a megvesztegetés megelôzése és leleplezése céljából. A szigorü
ellenärzés kiterjed a bankcsoport nevében és képviseletében az üzleti tranzakciók során eljáró
harmadik felek kinevezésére és kezelésére is.

• A könyveléseket és nyilvántartásokat pontosan vezetjUk annak érdekében, hogy azok megfeleláen
tükrözzék az összes ügylet valódi természetét.

• Ugyeljen az olyan jutalékokra, amelyek aránytalanul magasnak tCinnek a nyüjtott szolgáltatásokhoz
képest.

8.8 Vállalkozás tevékenységével kapcsolatos kockázatok, jogszabályi megfelelés és nem pénzügyi
jeIIegI teljesItménymutatók

A vállalkozás tevékenysége, Uzleti kapcsolatai, termékei és szolgáltatásai számos kisebb-nagyobb
kockázatot hordoznak a jogszabályi megfelelés, a környezetvédelem, a szociális - és foglalkoztatási
politika, a korrupciO, a megvesztegetés elleni küzdelem és az emberi jogok témaköröket illetôen.

A Budapest Bankot, lévén nem termelô, hanem pénzintézeti szolgáltatást nyüjtó vállalat, kevesebb
környezetvédelmi kockázat érinti. Ez elsösorban az ,,Az energiahatékonyságról szOlO 2015. évi LVII.
törvény”-nek vaIO megfelelest jelenti.

A Budapest Bank közel 3 ezer föt foglalkoztat, ezért a foglalkoztatási politikai kockázatok kiemelt
jelentöséggel bIrnak. Ez a Munka Torvénykonyvének valO általános megfelelésen kIvül jelenti az Ozemi
Tanács elvárásainak valO megfelelést, sikeres munkaugyi auditokat, a munkahelyi egészség és
biztonsági elôIrások betartãsát.

A pénzintézeti tevékenységbäl adOdóan kiemelt fontossággal bIr a korrupció és a megvesztegetésbäl
adOdó kockázatok elleni küzdelem. Ezért a Budapest Bank 2000 Ota m(iködteti a compliance
(megfeleläseg) funkciót, amely célja, hogy a bank a törvényi megfelelöségen tül is igyekezzen
megfelelni az (gyfeIek igényeinek, elvárásainak. A compliance funkció részt vesz valamennyi
termékhez kapcsolódó folyamatban a terméktervezéstöl a termékárazáson keresztül a monitoringig,
beleértve az ugyfel- és marketing kommunikációt. A legfontosabb, hogy a termékek, szolgáltatások
átláthatOak és praktikusak legyenek, és csak olyasmit kináljanak az ügyfelek számára, amire valóban
szukségük van. A compliance területnek kiemelt szerepe van: a termékfejlesztés szinte minden
fázisában részt vesz, az értékesItéstäl kezdve az ugyfel-tajekoztato anyagok elkészItéséig. A bank sokat
tesz a hazai pénzügyi kultüra fejlesztéséért is, éppen azért, hogy az ugyfelek is képesek legyenek a saját
teherviselä képességuk felmérésére. Kiemelt kérdésként kezelik a felelös hitelezést és a felelös banki
ügyintézést, a transzparens termékek biztosItásât, ezek közérthetá kommunikációját, valamint a
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pénzügyi kultüra fejlesztését. A jogszabályi megfelelesen tülmutató felelôs gondolkodásmOd a

vállalati-üzleti kultiiránk nagyon erós eleme.

A bank kiemelt figyelmet fordIt arra, bogy az ugyfelek képesek legyenek az igényeik és a pénzügyi

teherviselO képességuk szerinti legmegfeleläbb banki termék vagy szolgáltatás kiválasztására. A

tájékoztató anyagok mind a termékek m(Iködésének sajátosságaira, mind pedig a lehetseges

kockázatokra felhIvják ugyfeleink figyelmét. A tanácsadók fokozottan figyelnek arra, hogy az ugyfél

megértse a tudnivalókat, emellett tájékoztatják az ugyfelet a megvásárolt termék összes

paraméteréról. 2009 Ota alkalmazzák a felelös bankolási standardokat, amelyek hozzájárulnak az

ugyfelek pénzugyeiket érintö tudatos döntéshozatalához. Ezek egyik legfontosabb eszköze az

értékesItést követó hIvások rendszere: ezen keresztül mérhetö, hogy az Ugyfelek megkapták-e a

termékekre vonatkozO szukséges tájékoztatást. Különösen nagy figyelmet fordItanak a világos,

közérthetä kommunikációra a hitelek esetében, amikor nem csak az Ugyfelek igényeit, de lehetösegeit

is fontos mérlegelni. A kollégákat felkészItik arra, hogy pontos informáciOkat nyüjtsanak az

ugyfeleknek, emellett a honlapon is elérhetäek mindazon fogyasztOvédelmi tájékoztatások, amelyek

segItséget nyüjtanak egy-egy pénzügyi döntés meghozatala ek5tt (p1. fogyasztóvédelmi tájékoztató

oldalak, kalkulátorok).

A fenti kockázatok mérésére számos nem pénzügyi jellegQ teljesItménymutatát és azok rendszeres

mérését vezetette be a bank. Ezek a teijesség igénye nélkül a következök:

• Kötelezô egészségugyi sz(irések,

• Kötelezö tréningnyilvántartási statisztika,

• Ombudsman statisztika,

• Munkahelyvédelmi szabá!yok betartásának monitoringja (p1. tazriadO, clean desk),

• Ugyfélpanasz iroda, panasz regisztracio és statisztika, Pénzmosási jelentesszolgálat.

Kelt: Budapest, 2021. március 25.

Dr. Lélfai Koppán\ Keresztyénn eák Katalin

EInok-Vezérigazat Pénzugyi Vezetö
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