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Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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Az egyedi cash flow kimutatásra nincs hatással a tőkeemelés, mivel részvény apport törént.
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Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA
ÁLTALÁNOS ADATOK
Név:
Székhely:
Honlap címe:
Levelezési cím:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
KSH statisztikai számjel:
Alakulás éve:
Tevékenységi kör:

Magyar Takarék Bankholding Zrt.
1134 Kassák Lajos utca 18.
https://www.magyar.bankholding.hu
info@magyarbankholding.hu
01-10-141497
27401002-2-41 (2022 január 1- től 27401002-4-41)
27401002-6420-114-01
2021.
6420’08 Vagyonkezelés (Holding)

Felügyelőbizottság elnöke: Rózsa Zsolt
Igazgatóság elnöke:
Dr. Barna Zsolt
A Társaság nem készít konszolidált beszámolót, anyavállalata, a Magyar Bankholding Zrt. bevonja a konszolidációba.
ALAPÍTÁS ÉS MŰKÖDÉSI CÉL
A Magyar Takarék Bankholdding Zártkörúen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban a
„Társaság”) a Magyar Bankholding Zrt. (továbbiakban a „Bankholding vagy Magyar Bankholding”)
alapította 2021. július 9-én 4 100 millió forinttal (2 000 millió forint jegyzet tőke, 2 100 millió forint
ázsió).
A Társaság tulajdonosát a Magyar Bankholdingot abból a célból alapították meg 2020. május 26án, hogy megvizsgálják és előkészítsék egy meghatározó piaci súllyal rendelkező, hazai tulajdonú
bankcsoport létrehozásánal lehetőségét. A Magyar Bankholding többségi tulajdonosa három, a
magyar bankszektorban meghatározó kereskedelmi banknak: a Magyar Külkereskedelmi Bank
Nyrt-nek, a Budapest Bank Zrt.-nek illetve a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek és közvetve azok leányvállalatainak (összességében: „Bankcsoport”). 2021 folyamán a három bank tevékenységét önállóan, de a Bankcsoport részeként összehangoltan folytatta. A Bankcsoport stratégiai terve szerint az elkövetkezendő két évben a három pénzintézet egy banként fúzionál és így
válik a hazai bankszektor egyik legjelentősebb szereplőjévé.
A Társaság feladata, hogy a Bankcsoport meghatározó befektetései és leányvállalatai a legoptimálisabb csoport struktúrában működjenek közre a fenti terv magvalósításában. Társaság ezt a
feladatot, mint olyan pénzügyi holding társaság látja el, mely pénzügyi szolgáltatást, ezen belül fő
tevékenységként, vagyonkezelést végez.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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A Bankcsoport stratégia tervének részeként a Bankholding úgy határozott, hogy a tulajdonában
álló Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban MTB Zrt) 99.9% szavazati jogát biztosító részvénycsomagját (mint apportot) a Társaság részére bocsájtja nem pénzbeni hozzájáruilásként 2021. október 13-án (lásd 8. megjegyzést).
A Bankholding a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény
(Hpt.) szerint felelős a Csoport összevont alapú megfeleléseiért a Hpt. és a hitelintézetekre
vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet szerint. A Társaság ezért
a prudenciális felügyeleti, és vele összhangban, a számviteli jelentéseit csak “egyedi”, nem
konszolidált alapon készíti el.
A Társaság éves beszámolójának nem része az üzleti jelentés, azt a Társaság minden évben
elkészíti és gondoskodik arról, hogy a székhelyén és honlapján az érdeklődők számára rendelkezésre álljon.
A Társaság 2021. augusztus 9.-én kezdte meg tényleges működését a cégbírósági bejegyzését
követően. A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a Társaság működését
A Társaság 2022.03.31-én beolvadt az MKB Bank Nyrt-be. A Társaság 2022. március 31-i egyedi
beszámolója már a jogutód által került elfogadásra.
TISZTSÉGVISELŐK
Az Igazgatóság tagjai
Vida József
Dr. Balog Ádám
Dr. Lélfai Koppány Tibor
Dr. Tajthy Attila Tamás
A Felügyelőbizottság tagjai
Dr. Bánkuti Erszébet Beáta
Dr. Ipacs László
Inámi-Bolgár Rita
Váradi Zoltán
A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok irányításáért felelős személy:
Szűcs Zoltán
Könyvvizsgálatot végző vállalkozás
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Személyében felelős könyvvizsgáló
Molnár Gábor
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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2. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA
2.1.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Társaság pénzügyi kimutatásai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban:
Számviteli törvény) biztosított lehetőséggel élve, az Európai Unió hivatalos lapjában rendeleti formában kihirdetett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és azok vonatkozó értelmezéseivel összhangban kerültek összeállításra. A Társaság IFRS-ek szerinti beszámolási kötelezettségre való felkészültségét a könyvvizsgáló külön jelentés kiadásával igazolta.
2.2.

Funkcionális és bemutatási pénznem

A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek, amely a Társaság funkcionális pénzneme.
Hacsak nincs eltérően jelölve, az adatok millió forintra kerekítve kerülnek bemutatásra.
2.3.

Az értékelés alapja

Az egyedi pénzügyi beszámoló az IFRS által előírt, illetve megengedett értékelési módszereknek
megfelelően bekerülési költség alapon kerül összeállításra.
2.4.

A számviteli alapelvek változásai

2.4.1. Az IFRS standardok 2022. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve új
standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra
-

IFRS 3 “Üzleti kombinációk”; IAS 16 “Ingatlanok, gépek és berendezések”; IAS 37
“Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” standardok módosításai
– Éves fejlesztések – az EU által elfogadva 2021. július 2-tól (hatályba lép 2022. január 1jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),

A számviteli politikában nem történt változás a bemutatott számviteli alapelvekben.
2.4.2. Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és
módosított standardok és értelmezések
-

IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard, beleértve az IFRS 17 standard módosításait
– az EU által elfogadva 2021. november 23-tól (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az
azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai és IFRS Practice
Statement 2 – Számviteli politikák közzététele (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az
azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
IAS 8 “Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák” standardok
módosításai – Számviteli becslések definíciója (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az
azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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2.4.3. Az IASB által kibocsátott és az EU által nem elfogadott standardok és értelmezések
Az EU által elfogadott IFRS-ek jelenleg nem különböznek jelentősen a Nemzetközi Számviteli
Standard Testület (IASB) által elfogadott rendeletektől, kivéve az alábbi új standardokat, a
meglévő standardok módosításait és új értelmezéseket, amelyeket az EU-ban még nem fogadtak
be a pénzügyi kimutatások közzétételének napjával:
-

IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai – A rövid és hosszú
lejáratú kötelezettségek osztályozása (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt
követően kezdődő beszámolási időszakokban),

-

IAS 12 „Jövedelemadók” standard módosításai – egyetlen tranzakcióból származó
eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó halasztott adó (hatályba lép 2023. január 1jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),

-

IFRS 17 Biztosítás standard módosításai: Kezdeti alkalmazása a IFRS 17 és IFRA 9 –
Összehasonlító informaciónak (hatályba lép 2023. január 1-jével)

A fenti módosítások, új standardok és értelmezések implementációja nem befolyásolná számottevően a Társaság egyedi pénzügyi kimutatásait.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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3. A SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEI
Az egyedi pénzügyi kimutatás a Társaság egyedi pénzügyi információit mutatja be. Az egyedi
pénzügyi kimutatás a helyi jogszabályok miatt szükséges elkészíteni. A Társaság az egyedi
pénzügyi kimutatását az IAS 27 standard követelményei szerint mutatja be. A Társaság
konszolidált beszámolót nem készít, a Magyar Nemzeti Bank felmentvénye alapján a prudenciális
riportjait is egyedi lapon készíti el.
3.1.

Pénzügyi instrumentumok kategóriái

A Társaság a következő pénzügyi eszközökkel rendelkezik:
 Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek
 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök:
o Bankközi kihelyezések
o Befektetések
A Társagás a következő pénzügyi kötelezettségekkel rendelkezik:
 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek (egyéb pénzügyi kötelezettségek).
3.2.

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek

Az egyedi pénzforgalmi (Cash Flow) kimutatásban szereplő pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek a pénzeszközöket, a látra szóló betéteket és azon, bankokkal szembeni likvid követeléseket tartalmazzák, melyek eredeti futamideje kevesebb, mint 90 nap.
A pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek amortizált bekerülési értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra.
3.3.

Befektetések

Az IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások standard szabályozza a leányvállalatokban lévő befektetések elszámolását, amennyiben a gazdálkodó egység önmaga választja, vagy a helyi előírások
kötelezővé teszik számára az egyedi pénzügyi kimutatások elkészítését.
Nem számítanak pénzügyi instrumentumoknak, illetve monetáris tételeknek a befektetések leányvállatokban. Azonban pénzügyi instrumentumoknak, illetve monetáris tételnek számítanak
azon gazdálkodó egységekben való részesedések, melyek nem konszolidáltak.
Azok a részesedések tartoznak a befektetések közé, mely vállalatok működési, illetve pénzügyi
politikájának irányítását képes véghezvinni a Társaság. Ezek a tételek a következők:
a. befektetések leányvállatokban,
b. befektetések közös vezetésű vállalkozásokban,
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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c. befektetések társult vállalkozásokban,
d. strukturált gazdálkodó egységek, melyek nem konszolidáltak.
Különbséget tesz a Társaság az egyes vállalkozásban meglévő részesedési arányában:
a. meghatározó érdekeltségnek minősülnek az 50%-ot meghaladó részesedések,
b. jelentős érdekeltségnek minősülnek a 20%-ot meghaladó részesedések.
Abban az esetben és időpontban kell a Társaságnak megjelenítenie a mérlegben a leányvállalat
vagy befektetés megszerzését, amikor a felvásárló valósan rendelkezik a felvásárolt feletti ellenőrzéssel. Az egyes adásvételek időpontja adja az adásvétel időpontját, abban az esetben, ha
egynél több adásvétel valósul meg.
A kezdeti bekerülési érték valós értéken kerül meghatározásra, ami általánosságban az átadott
ellenérték. Befektetéseinek kezdeti és követő értékét a Társaság bekerüléskori és fordulónapra
vonatkozó piaci értékbecslésen alapuló adatok alapján határozza meg.
A Társaság egyedi pénzügyi kimutatásában a leányvállalatokban, a közös vállalkozásokban és a
társult vállalkozásokban lévő befektetéseket a következő módon számolhatja el:
a. bekerülési értéken (bekerüléskori IFRS szerinti könyv szerinti érték eredeti devizaárfolyamon kalkulálva, módosítva a potenciális értékvesztésekkel),
b. IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok szerint kezelt befektetésként (valós értéken),
c. IAS 28 szerinti tőkemódszer használatával.
A Társaság a befektetéseit bekerülési értéken értékeli. A befektetés során felmerülő tranzakciós
költségek aktiválásra kerülnek a bekerülési értékbe, de kizárólag csak, amennyiben a költségek
közvetlenül a befektetés megszerzésévél kapcsolatosak.
A Társaság csak azokat a költségeket és ráfordításokat tekinti a befektetéshez közvetlenül kapcsolódónak, amelyek nem merültek volna fel, amennyiben a tranzakció vagyis a befektetés megszerzése nem valósul meg. Például, egy potenciális befektetés átvilágítása során a Társaság
igénybe veszi külsö tanácsadók szolgáltatását az átvilágításhoz, de ezek a költségek minden
projekt során felmerülnek akkor is, ha végül nem kerül sor a befektetés tényleges megszerzésére.
Mivel az átvilágítással kapcsolatos költségek minden projekt során felmerülnek, ezért nem tekinthetőek olyan költségnek, amelyek elengedhetetlen a befektetés megszerzéséhez. Illetve olyan
költségeket lehet tranzakciós költségként figyelembe venni, amely kizáróla a részesedés megszerzéséhez kapcsolódik, egyéb általános költséget, amely az üzleti stratégia, működési modell
kialakításához, változtatásához kapcsolódik nem lehet tranzakciós költségnek tekinteni.
Továbbá, a tranzakciós költségek azonosítása során szükséges megvizsgálni, hogy mikor történt
például a tranzakció véglegesítése. Tranzakciós költségek csak a felmerülés évében aktiválhatóak, a közvetlenül kapcsolódó megszerzett részesedésékhez. Ellenkező esetben a Társaság
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
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nem aktiválhatja a felmerült tranzakciós költségeket és az eredmény terhére kell elszámolni a
felmerülésük évében.
A potenciális értékvesztéssel történő korrekciókhoz a Társaság az IAS 36-os sztenderd rendelkezései alapján jár el.
Befektetések értékvesztése
Mivel a Társaság a részesedéseket bekerülési értéken mutatja ki, az IAS 36 Eszközök értékvesztése standardot veszi figyelembe annak megállapítása során, hogy szükség van-e értékvesztés
elszámolására. Az értékvesztést valamennyi beszámolási időszak végén tesztelni kell, vagyis
meg kell vizsgálni, hogy van-e értékvesztésre utaló jelzés.
Ilyen értékvesztésre utaló jelzés vagy körülmény felmerülése esetén az értékvesztés összegének
megállapítása az IAS 36 standard szabályai szerint történik. A standard szerint az értékesítési
költségekkel csökkentett valós érték és a használati érték közül a magasabbik tekinthető a megtérülő értéknek. Valós értéknek tekintjük azt az árat, amely egy eszköz értékesítése során kapható
vagy egy kötelezettség átadásakor fizetendő az értékelés napján a piaci szereplők között történő
szokványos tranzakció keretében. A használati érték megállapításához a következő megközelítések fogadhatók el, amelyek – megfelelő alkalmazás esetén – azonos eredményre vezetnek:
a. a vállalkozás által generált jövőbeli cash-flow-k jelenértékének arányos része (tulajdoni
résszel arányos),
b. a jövőbeli osztalékok és az esetleges végső értékesítés során realizált cash-flow-k jelenértéke.
Értékvesztést akkor szükséges elszámolni, ha a befektetés könyv szerinti értékénél alacsonyabb
a megtérülő érték, ahol az értékvesztés összege a könyv szerinti érték és a megtérülő érték különbsége.
3.4.

Tárgyi eszközök és immateriális javak

A Társaság a tárgyi eszközöket és az immateriális javakat, amennyiben rendelkezik ilyennel, az
értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken értékeli.
A tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke alapvetően a következőket foglalja magában:
a) az eszköz vételára, beleértve az import vámokat, le nem vonható forgalmi adókat, módosítva a kereskedelmi és mennyiségi engedmények hatásaival;
b) az eszköz rendeltetésszerű használatra való előkészítésének tulajdonítható közvetlen
költségeket, mint például:
- munkavállalói juttatások költsége,
- helyszíni előkészítés költségei,
- szállítási és kezelési költségek,
- biztosítási díjak,
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
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- üzembe helyezés költségei,
- tesztüzem költségei,
- szakértői díjak,
- alkatrészek és karbantartási berendezések költségei.
c) várható leszerelési költségek.
A következő költségeket soha nem veszi figyelembe a Társaság a tárgyi eszközök bekerülési
értékében:
- egy új létesítmény megnyitásának költségei,
- egy új szolgáltatás bevezetésének költségei,
- a tevékenység új földrajzi piacokra vagy vevőkörre való kiterjesztésének költségei,
- igazgatási és egyéb általános költségek.
A költségek aktiválása addig tart, amíg az eszköz olyan helyre és állapotba kerül, hogy képes
legyen a vezetés szándékainak megfelelő működésre. Ennek következtében nem aktiválhatók
azon költségek, amelyek az eszköz használatra kész állapotba kerülése és tényleges használatának megkezdése, illetve teljes kapacitásának elérése között merülnek fel. Továbbá nem aktiválhatók a kezdeti működési veszteségek, valamint a Társaság tevékenységének áthelyezésével
vagy átszervezésével kapcsolatos költségek sem.
Az értékcsökkenés a felmerülés időszakában kerül elszámolásra az eredménnyel szemben. Az
értékcsökkenés alapvetően lineárisan kerül meghatározásra, az adott eszközök becsült hasznos
élettartamát és maradványértékét figyelembe véve, az alábbiak szerint:
Vagyoni értékű jogok
Szoftverek
Épületek
Gépek, berendezések, felszerelések
Járművek
Egyéb berendezések

33,33%
20% - 33,33%
2% -10%
10% - 33,33%
20% - 33%
14,29% - 50%

Az immateriális javak hasznos élettartama, kivéve a goodwillt, ami határozott idejű.
3.5.

Lízingek

A Társaság minden megkötött szerződés esetében megvizsgálja, hogy az adott szerződés lízing
vagy lízinget tartalmaz az IFRS 16 előírásainak megfelelően.
A Társaság, csak mint lízingbevevő, jellemzően ingatlan lízingszerződésekkel rendelkezhet.
A Társaság nem alkalmazza az IFRS 16 Lízing Standard előírásait az immateriális javakra. 2022.
március 31-én a Társaságnak nincsenek immateriális eszközei.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
15

Magyar Takarék Bankholding Zrt.
Megjegyzések az Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz
A Társaság, mint lízingbevevő
A Társaság, mint lízingbe vevő a lízingszerződés kezdőnapján megjeleníti a használati-jog eszközt és a kapcsolódó lízingkötelezettséget. A használati jog eszközt a Társaság a kezdőnapon
bekerülési értéken értékeli.
A bekerülési érték részét képezi:
 a lízingkötelezettség kezdeti megjelenítéskori értéke;
 a kezdőnapon vagy azt megelőzően fizetett lízingdíjak;
 a lízingbevevő kezdeti közvetlen költségei; és
 a lízingbevevő becsült költségei a mögöttes eszköz leszerelésével, elszállításával és a
helyszín helyreállításával vagy a mögöttes eszköz lízingfeltételekben előírt állapotának
helyreállításával kapcsolatban
 csökkentve a kapott lízingösztönzőkkel.
A kezdeti megjelenítést követően a Társaság a használati-jog eszközt a bekerülési-érték modell
alkalmazásával értékeli. A Társaság a használatijog-eszköz értékcsökkenését a kezdőnaptól a
használatijog-eszköz hasznos élettartamának vége és a lízingfutamidő vége közül a korábbi időpontig lineárisan számolja el. A használati jog eszközök becsült hasznos élettartamának meghatározása a saját tulajdonú ingatlanokhoz, gépekhez, berendezésekhez és járművekhez hasonlóan történik. A Társaság az IAS 36 Eszközök értékvesztése standardot alkalmazza annak megállapításához, hogy a használatijog-eszköz értékvesztett-e, illetve a standarddal összhangban jeleníti meg az azonosított értékvesztés miatti veszteséget.
A Társaság a lízingkötelezettséget az addig a napig ki nem fizetett lízingdíjak jelenértékeként
értékeli, diszkontálva a lízing implicit lízingkamatlábával, amennyiben az könnyen meghatározható. Ha ez a kamatláb nehezen meghatározható, a Társaság a járulékos lízingbevevői kamatlábat alkalmazza. A lízingkötelezettségben figyelembe vett lízingdíjak a mögöttes eszköz lízingfutamidő alatti használati jogáért járó, a kezdőnapig ki nem fizetett következő összegekből állnak:
 fix díjak, ideértve a lényegében fix díjakat is;
 változó lízingdíjak, amelyek valamely indextől vagy rátától függenek (kezdeti értékelésük
alapja a kezdőnapi index vagy ráta);
 a Társaság által a maradványérték-garanciák keretében várhatóan kifizetendő összegek;
 a vételi opció lehívási ára, ha a Társaság ésszerűen biztos abban, hogy lehívja az opciót;
 a lízing megszüntetése miatti kötbérek, ha a lízing futamideje egy lízingmegszüntetési opció a Társaság általi lehívását is tükrözi;
 csökkenve az esedékes lízingösztönzőkkel.
A kezdeti megjelenítést követően a Társaság a lízingkötelezettséget a következőképpen értékeli:
 a könyv szerinti értéket a lízingkötelezettség kamatát tükröző mértékben növeli;
 a könyv szerinti értéket a kifizetett lízingdíjakat tükröző mértékben csökkenti; és
 a könyv szerinti értéket az újraértékelés vagy lízingmódosítás, vagy a felülvizsgált lényegében fix lízingdíjak miatti újból meghatározza.
A Társaságnak a lízingkötelezettséget újra kell értékelnie, ha:
 a lízingfutamidő megváltozik; vagy
 egy vételi opcióval összefüggésben a mögöttes eszköz megvásárlására vonatkozó opció
értékelése megváltozik; vagy
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
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a maradványérték-garancia keretében várhatóan kifizetendő összegek megváltoznak;
vagy
a jövőbeli lízingdíjak a meghatározásuk alapját képező index vagy ráta változása miatt
megváltoznak.

A Társaság a lízingdíj újbóli meghatározásának összegét a használatijog-eszköz módosításaként
jeleníti meg. Ha azonban a használatijog-eszköz könyv szerinti értéke nullára csökken és a lízingkötelezettség értékelésében további csökkenés következik be, a Társaság a fennmaradó újra
meghatározott összeget az eredményben jeleníti meg.
A Társaság a használati jog eszközöket, amelyek nem minősülnek befektetési célú ingatlanoknak, nem mutatja be elkülönítve a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásában, hanem ugyanazon a tételsoron veszi figyelembe, mint amelyiken a mögöttes eszközöket mutatná be, ha azok
a tulajdonában állnának. A Társaság a lízingkötelezettségeket az amortizált bekerülési értéken
értékelt pénzügyi kötelezettségek között mutatja be a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásaiban.
A Társaság a standard által megengedett mentesítési kivételekkel összhangban úgy döntött, hogy
a standard követelményeit nem alkalmazza a rövid futamidejű lízingek, valamint az olyan lízingek
esetében, amelyeknél a mögöttes eszköz kisértékű. Ezen lízingszerződésekkel kapcsolatosan fizetett lízingdíjakat a Társaság a futamidő alatt lineárisan az eredményben számolja el.
Minden lízingelt eszköz esetében a Társaság él a standard által megengedett könnyítési lehetőséggel, vagyis a nem lízing összetevőt nem különít el a lízing összetevőktől és az egyes lízing
összetevőt és a kapcsolódó nem lízing összetevőket egyetlen lízing összetevőként számolja el.
A Társaság nem rendelkezik beruházási célú ingatlannak minősülő használati jog eszközökkel.
A cash-flow kimutatásban a lízingkötelezettség tőkerészéhez kötődő kifizetések a finanszírozási
tevékenységek közé kerülnek, a rövid futamidejű lízingek díjait, a kisértékű eszközök lízingjeinek
díjait és a lízingkötelezettség értékelésében figyelmen kívül hagyott változó lízingdíjakat a működési tevékenységek közé kerülnek besorolásra. A lízingkötelezettség kamatrészéhez kötődő kifizetéseket az IAS 7 Cash flow-k kimutatása standard fizetett kamatokra vonatkozó követelményeinek megfelelően kerülnek besorolásra a cash-flow kimutatásban.
Társaság székhelyének képviseleti és levelezési céljából bérleti szerződést kötött, melyet a szerződés célja és a tényleges operáció hiánya miatt nem tekint pénzügyi lízingnek. A felmerült költséget lineáris alapon bérlet díjként számolja el.
3.6.

Nem pénzügyi eszközök értékvesztése

A Társaság minden fordulónapon megvizsgálja, hogy van-e az eszköz értékvesztettségére utaló
jel. Ha van, vagy az éves értékvesztés teszt elvégzése előírt, a Társaság az eszköz megtérülő
értékét megbecsüli. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett
valós értéke és használati értéke közül a magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a megtérülő értékét, az eszközre értékvesztés kerül elszámolásra. A használati érték
meghatározásakor a várt pénzmozgások diszkontálásra kerülnek a pénz időértékének és az eszköz specifikus kockázatok figyelembe vételével. Az értékesítési költségekkel csökkentett valós
érték meghatározásakor a megfelelő értékelési módszer kerül alkalmazásra. A számításokat
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
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többféle értékelés támasztja alá, jegyzett részvény árak vagy más elérhető valós érték jelzőszámok.
Minden eszközre készül egy értékelés évente, mely megvizsgálja, hogy van-e jelzés a korábban
értékvesztett eszközök értékvesztettségének megszűnésére vagy csökkenésére. Ha van ilyen
jelzés, a Társaság megbecsüli az eszköz megtérülő értékét. A korábban elszámolt értékvesztés
visszaírása csak akkor történik, ha az eszköz megtérülő értékének meghatározásához használt
becslésekben változás történt az utolsó értékvesztési veszteség elszámolása óta. A visszaírás
az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. A visszaírás korlátozott, azaz, a könyv szerinti érték
nem haladhatja meg a megtérülő értéket és nem haladhatja meg az értékcsökkenéssel csökkentett számított könyv szerinti értéket, ami akkor szerepelne a könyvekben, ha az eszközre korábban nem került volna értékvesztés elszámolásra. A goodwillhez kapcsolódó értékvesztés visszaírása későbbi időszakokban sem lehetséges.
3.7.

Tényleges adó

A tényleges adó összege tartalmazza az adóhatóságoknak fizetendő adók, illetve visszaigényelhető adók közül a társasági adó összegét. A tényleges adó az adóhatóságnak fizetett, várhatóan
fizetendő, illetve az adóhatóságtól várhatóan visszaérkező összegen kerül kimutatásra. A tényleges adófizetési kötelezettség megállapításához a mérleg fordulónapján hatályban lévő adókulcsok és adójogszabályok alkalmazandók.
3.8.

Halasztott adó

A halasztott adó kiszámításánál a Társaság az eszközök és források adóalapja és könyv szerinti
értéke közti átmeneti különbségeket állapítja meg. Minden halasztott adófizetési kötelezettség
kimutatásra kerül. A halasztott adóköveteléseknél csak addig a mértékig kerülnek kimutatásra az
adókövetelések, amíg valószínű, hogy adóztatható nyereséggel szemben felhasználásra fognak
kerülni. A halasztott adó követelés és kötelezettség azon törvény szerinti adókulcs alkalmazásával kerül kiszámításra, amely az összeg várható realizálásának, illetve teljesítésének időszakában
érvényes, vagy érvényes lesz. A halasztott adó követelések és kötelezettségek akkor kerülnek
nettósításra, ha létezik egy jogszabályilag kikényszeríthető jog a tényleges adó követelés tényleges adó kötelezettséggel szembeni nettósítására és a halasztott adók azonos társasághoz és
azonos adóhatósághoz tartoznak. A Társaság úgy ítéli meg a Bankcsoport stratégiai terve alapján, hogy a halasztott adó követelés megtérülése bizonytalan ezért 2022-ban nem könyvelt halasztott adót.
3.9.

Besorolás a pénzügyi kötelezettségek közé vagy a saját tőkébe

Pénzügyi kötelezettség bármely olyan kötelezettség, amely:
a) szerződéses kötelmet keletkeztet:
i.
készpénz vagy egyéb pénzügyi eszköz másik gazdálkodó egység részére történő
átadására; vagy
ii.
pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek másik gazdálkodó egységgel
potenciálisan kedvezőtlen feltételek mellett végzett cseréjére; vagy
b) olyan szerződés, amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiban teljesül vagy
teljesíthető, és amely

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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i.

ii.

olyan nem származékos termék, amelynek alapján a gazdálkodó egység köteles,
vagy kötelezhető saját tőkeinstrumentumai változó darabszámának átadására;
vagy
olyan származékos termék, amely nem valamely fix összegű pénzeszköznek, vagy
egyéb pénzügyi eszköznek a gazdálkodó egység fix számú saját tőkeinstrumentumára való cseréje által kerül vagy kerülhet teljesítésre.

A tőkeinstrumentum bármely szerződés, amely egy gazdálkodó egység összes kötelezettségének a levonása után a gazdálkodó egység eszközeiben meglévő maradványérdekeltséget testesít
meg.
3.10.

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek

Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tartozó pénzügyi kötelezettségeit a Társaság a kezdeti megjelenítés napján fennálló valós értéken jeleníti meg. Azon tranzakciós költségekkel, díjakkal, jutalékokkal kell megnövelni (vagy le kell csökkenteni) a kezdeti bekerülési értéket, amelyek közvetlenül az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tartozó pénzügyi
kötelezettség keletkeztetésével kapcsolatosak.
A Társaság ezen kategóriába sorolhatja jellemzően a szállítói tartozásokat.
Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tartozó pénzügyi kötelezettségek későbbi értékelése amortizált bekerülési értéken történik, az effektív kamatláb módszer segítségével.
3.9.1 Pénzügyi kötelezettségek kivezetése
A Társaság akkor vezet ki a mérlegéből egy pénzügyi kötelezettséget (vagy a pénzügyi kötelezettség egy részét), amikor az megszűnt, vagyis amikor a szerződésben meghatározott kötelemnek eleget tettek, azt eltörölték, vagy lejár. Egy meglévő pénzügyi kötelezettség, vagy annak egy
része jelentősen eltérő feltételek melletti cseréje, vagy feltételeinek jelentős módosítása az eredeti pénzügyi kötelezettség megszűnéseként és egy új pénzügyi kötelezettség megjelenítéseként
kerül elszámolásra, az IFRS 9 releváns részeinek megfelelően. A megszűnt vagy harmadik félnek
átadott pénzügyi kötelezettség (vagy annak része) könyv szerinti értéke, valamint a fizetett ellenérték közötti különbözet az eredményben kerül elszámolásra.
3.11.

Céltartalék

A Társaság céltartalékot jelenít meg, ha egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi vagy
vélelmezett) kötelme áll fenn és valószínű, hogy a kötelem teljesítéséhez gazdasági hasznok kiáramlására lesz szükség, és a kötelem összegére megbízható becslés készíthető.
A Társaság a céltartalékokat azzal az eredmény kategóriával szemben képezi, amelyekhez kapcsolódnak. A 2022-es évben nem került sor céltartalék képzésre.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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3.12.
3.11.1

Munkavállalói juttatások
Rövid távú alkalmazotti juttatások

A rövid távú munkavállalói juttatásokat, például a fizetéseket, a fizetett távolléteket, a teljesítményalapú készpénzdíjakat és a társadalombiztosítási költségeket azon időszak alatt számolja el a
Társaság, amelyben a munkavállalók a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtják. A Társaság által
folytatott gyakorlat szerint a Munkáltatónak a Munkavállalók részére a fizetett szabadságot a vonatkozási időszakban kell kiadnia, kivéve azokat a szabadságokat, melyek szülési szabadság
alatt keletkeznek. A várható szabadságok értékének elhatárolása vonatkozik a Társaságra, de
megjelenítésre csak akkor kerül, ha jelentős.
3.11.2

Hosszú távú alkalmazotti juttatások

A Társaság a szokásos üzletmenet során állandó mértékű hozzájárulást teljesít a munkavállalói
után az állami nyugdíjpénztárakba, amelyet a társadalombiztosítási járulékok között számolnak
el költségként, és amely nem vehető figyelembe hosszú távú alkalmazotti juttatásként. A Társaság ezen kívül nem biztosít dolgozói részére egyéb nyugdíjazás utáni javadalmazást, következésképpen nincs semmilyen jogi, vagy szerződéses kötelezettség.
3.13.

Visszavásárolt saját részvény

Amennyiben a Társaság visszavásárolja saját részvényeit, akkor ezen részvényeket elkülönítetten kell bemutatni a saját tőkében a Saját részvények soron, negatív előjellel. A visszavásárolt
saját részvényeket a Társaság a visszavásárlásra vonatkozó, legfelsőbb szerv által meghozott
döntés időpontjában jeleníti meg azok névértékén a Saját részvények soron. A visszavásárlási
ár, valamint névérték közötti különbözet az eredménytartalékban kerül elszámolásra. Amennyiben a visszavásárlásra vonatkozó döntés keretében a legfelsőbb szerv egyidejűleg a részvények
bevonásáról is döntést hoz, abban az esetben a Társaság a kötelezettségek közé sorolja át az
érintett részvényeket a döntés időpontjától a tényleges bevonásig. A Társaság visszavásárolt saját részvénnyel nem rendelkezik 2022-ben
3.14.

Kamatbevételek és ráfordítások

A kamatbevételek és ráfordítások időarányosan kerülnek elszámolásra az effektív kamatláb módszer alapján.
Az effektív kamatláb az a kamatláb, mely a becsült jövőbeni pénzáramokat diszkontálja a pénzügyi instrumentum várható élettartamára vagy egy rövidebb időre vonatkozóan a pénzügyi eszköz
vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értékének figyelembevételével.
A számítás a pénzügyi instrumentum minden szerződéses feltételét (például előtörlesztési opció)
és minden díjat, kezdeti költséget tartalmaz, amely közvetlenül az instrumentumnak tulajdonítható
és szerves része az effektív kamatnak, de nem tartalmazza a jövőbeni hitelezési veszteségeket.
A pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értéke módosul, ha a Társaság
módosítja a pénzmozgásokra vonatkozó becsléseit. A módosított könyv szerinti érték az eredeti
effektív kamatláb alapján kerül kiszámításra és a könyv szerinti érték változása bevételként vagy
ráfordításként kerül elszámolásra.
A Társaság bruttó módon számolja el kamatbevételeit, illetve kamatráfordításait.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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3.15.

Díj- és jutalékbevétel, ráfordítás

A Társaság azon díj és jutalék bevételeket vagy ráfordításokat jelenít meg ezen a soron, amelyek
nem képezik a pénzügyi instrumentumok amortizált bekerülési értékének részét. Azon díjakat,
jutalékokat, amelyek az amortizált bekerülési érték részét képezik, a kamateredményen keresztül
számolja el a Társaság.
A Társaság a kapott, járó díj-és jutalékbevételeket akkor számolja el árbevételként, amikor a teljesítési kötelmek kielégítésre kerültek a vevői szerződésnek megfelelően, illetve teljesítésre kerültek az ügyfelek részére a vállalt szolgáltatások. Mindezt az IFRS 15 standard elveivel összhangban viszi végbe a Társaság.
3.16.

Függő kötelezettségek és függő követelések

A Társaság függő kötelezettségeit mérlegen kívüli nyilvántartásaiban vezeti, nem jeleníti meg
azokat a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A függő kötelezettségek a Megjegyzésekben kerülnek közzétételre. A Társaság függő kötelezettségeinek alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri. Abban az esetben, amennyiben megnő annak a valószínűsége, hogy a korábban
függő kötelezettségként kezelt kötelem teljesítése eszközök kiáramlásával jár, céltartalékot képez
a Társaság annak összegére, és megjeleníti a pénzügyi helyzet kimutatásában.
A Társaság függő követeléseit mérlegen kívüli nyilvántartásaiban vezeti, nem jeleníti meg azokat
a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A függő követelések a Megjegyzésekben kerülnek
közzétételre, amennyiben a függő követelésekből származó gazdasági hasznok beáramlása valószínű, azaz a bekövetkezés valószínűsége 50% és 90 % között van). Amennyiben a bekövetkezés valószínűsége 90 %-nál magasabb, akkor a Társaság megjeleníti a függő követelést a
pénzügyi helyzet kimutatásában.
3.17.

Fordulónap utáni események

A fordulónap utáni események azok a történések, amelyek a fordulónap és a pénzügyi kimutatások vezetés (igazgatóság, felügyelő bizottság) általi, közzétételre való engedélyezése között történnek.
A Társaság a fordulónap utáni események esetében megkülönböztet módosító és nem módosító
eseményeket. A módosító események olyan történések, amelyek bizonyítékot hordoznak arra
vonatkozóan, hogy egy adott tény már a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás fordulónapján
fennállt, csak a létezéséről szóló információ érkezett meg később. A módosító eseménnyel a
pénzügyi kimutatások számszaki részét is módosítja a Társaság. A nem módosító események
olyan események, amelyek arra szolgáltatnak bizonyítékot, hogy az adott tény a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás fordulónapján még nem állt fenn. A nem módosító események a pénzügyi kimutatások számszaki részét nem módosítják, de természetüket, várható hatásukat közzé
kell tenni a Megjegyzésekben, amennyiben azok jelentősek lehetnek a pénzügyi kimutatások felhasználói számára.
3.18.

Beszámítások

Az eszközök és kötelezettségek, a bevételek és ráfordításokat a Társaság egymással szemben
nem számítja be, kivéve, ha az összevonásukat valamelyik standard megengedi, vagy kötelezővé
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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teszi (pl. év végi nem realizált árfolyam-különbözetek, vagy kivételes esetben pénzügyi instrumentumoknál, cash-flow kimutatásnál). Általánosságban a Társaság akkor nettósít, amikor a gazdasági események azonosak, vagy hasonló jellegűek, és a belőlük származó nyereségek, veszteségek nem lényegesek, vagy azok elkülönítése nem lényeges, mert a gazdasági tartalmat a
nettósítás jobban írja le.
3.19.

Deviza átszámítás

A külföldi pénznemben lévő tételeket a Társaság, amennyiben rendelkezik ilyennel, átszámítja a
funkcionális pénznemére. A külföldi pénznemben történt ügylet olyan ügylet, amelyet külföldi
pénznemben adtak meg, vagy amelyet külföldi pénznemben kell teljesíteni.
A külföldi pénznemben történt ügyletet a kezdeti megjelenítéskor a funkcionális pénznemben rögzíti a Társaság, a külföldi pénznemben lévő összegre a funkcionális pénznem és a külföldi pénznem ügylet időpontjában érvényes azonnali, MNB által közzétett napi, átváltási árfolyamát alkalmazva. A beszámolási időszakok végén a Társaság:
 a külföldi pénznemben fennálló monetáris tételeket záróárfolyamon számítja át
 a külföldi pénznemben megadott eredeti bekerülési érték alapján értékelt nem monetáris
tételeket azon az átváltási árfolyamon számítja át, amely az ügylet időpontjában érvényben volt; továbbá
 a külföldi pénznemben megadott valós értéken értékelt nem monetáris tételeket azon az
átváltási árfolyamon számítja át, amely a valós érték értékelésének időpontjában érvényben volt.
3.20.

Pénzügyi eszközök szabályos adás-vételének elszámolása

A pénzügyi eszközök „szabályos” eladását, illetve vételét a teljesítés napján számolja el a Társaság. Az elszámolás napja az az időpont, amikor az eszköz a csoport tulajdonába kerül. A „szabályos” értékesítési illetve vételi tranzakciók alatt olyan adás-vételi tranzakciót értünk, amelynek során az adott eszközt a vonatkozó jogszabály által megadott, vagy a piacon kialakult időintervallum
alatt le kell szállítani.
3.21.

Pénzügyi szervezetek különadója (Elszámolandó IFRIC 21)

A magyarországi pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szervezetek különadó fizetésére kötelezettek.
A különadó számítás alapja az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból
előjelhelyesen számított kamateredmény, valamint díj- és jutalékeredmény összevont összege,
vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító pénzügyi vállalkozásnál az IFRS-ek
szerint meghatározott, ennek megfelelő összeg.
Tekintettel arra, hogy a Társaság 2021., illetve 2022. évben az adó törvény szerinti
adószámításhoz szükséges adóévet megelőző második adóévi beszámoló adatokkal nem rendelkezhet, ezért a Társaság első alkalommal csak a 2023. évben lesz kötelezett adófizetésre.
3.22.

Lényeges számviteli becslések és feltételezések

Az IFRS elveivel összhangban készült beszámoló becslések és feltételezések felhasználását követeli meg, ami módosítja a beszámolóban szereplő számokat és a hozzájuk tartozó Megjegyzéseket. Bár ezen számítások alapja a Társaság vezetésének legjobb tudása a pillanatnyi eseményekről, a bekövetkező tényleges eredmény ettől eltérő lehet. A Társaság az alábbi főbb területeken alkalmazta a becslést.
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
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A vállalkozás folytatása
A Társaság vezetése értékelte a Társaság képességét a további működést illetően és megállapította, hogy a Társaság rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, hogy folytassa tevékenységét a
beolvadást követően. A Társaság vezetésének továbbá nincs tudomása olyan lényeges bizonytalanságról, mely jelentős kétséget támasztana a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonatkozó képességével kapcsolatban.
Halasztott adó követelés
A halasztott adóköveteléseknél csak addig a mértékig kerülnek kimutatásra az adókövetelések,
amíg valószínű, hogy adóztatható nyereséggel szemben felhasználásra fog kerülni. A Társaság
megítélése szükséges az elszámolható halasztott adó követelések meghatározásakor, a jövőbeni
adóztatható profit szintje, valószínűsíthető időpontja vonatkozásában, a jövőbeni adó tervezési
stratégiákkal együtt.
Nem pénzügyi eszközök értékvesztése
A Társaság minden fordulónapon megvizsgálja, hogy van-e az eszköz értékvesztettségére utaló
jel. Ha van, vagy amikor az éves értékvesztés teszt elvégzése előírt, a Társaság az eszköz megtérülő értékét megbecsüli. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb. A használati érték meghatározásakor
a várt pénzmozgások diszkontálásra kerülnek a pénz időértéke és az eszköz specifikus kockázatok figyelembe vételével. Minden eszközre készül értékelés évente (kivéve, ha ettől eltérő kerül
feltüntetésre), mely megvizsgálja, hogy van-e jelzés a korábban értékvesztett eszközök értékvesztettségének megszűnésére vagy csökkenésére. Ha van ilyen jelzés, a Társaság megbecsüli
az eszköz megtérülő értékét.
3.23.

A jogi környezet változásai és ezek hatása az egyedi beszámolóra

Az új típusú koronavírus (COVID-19) okozta járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben meghozott alábbi kormányrendeletek és egyéb jogi szabályozó eszközök gyakoroltak hatást a Társaság
leányvállalatainak tevékenységére:


2021. szeptember 16. napján hatályba lépett 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján
a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra került a fizetési nehézségekkel küzdő, a megállapított határidőn belül nyilatkozatot
tevő ügyfelek számára.

A jogi környezet változásának nem volt semmi szignifikáns hatása a 2022 egyedi beszámolóra,
mivel a Társaságnak nincsen moratóriummal érintett ügyfele.
3.24.

Becslésekben bekövetkezett változás

Nem volt olyan terület, ahol a becslésekben szignifikáns változás ment volna végbe.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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4. KAMATBEVÉTEL ÉS KAMATRÁFORDÍTÁS
2022. január 1.2022. március 31.

Kamatbevétel
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök*
Összesen

2021. július 9.2021. december
31.

3
3
2022. január 1.2022. március 31.

Kamatráfordítás
Összesen

3
3
2021. július 9.2021. december
31.

0
0

0
0

5. Működési költségek
2022. január 1.2022. március 31.

Bérjellegű költségek
Könyvvizsgálati díj
Szakértői díjak
Számlavezetési költségek
Hatósági díjak
Összesen

2
8
6
2
7
25

2021. július 9.2021. december
31.

4
12
8
0
6
30

6. Bérjellegű költségek
2022. január 1.- 2022.
március 31.

Bérköltség
Bérjárulékok
Összesen

2
0
2

2021. július 9.- 2021.
december 31.

3
1
4

Bérjárulékokat a tfizetett bruttó bérek és bérjellegű juttatások után kell fizetnie a Társaságnak. A
Társaságnak rendszeres munkavállalói nincsenek, mert adminisztrációs feladatait SLA
szerződéseken keresztül látja el.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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7. Készpénz, számlakövetelések bankokkal szemben és egyéb látraszóló betétek
2022. március 31.
Készpénz
Egyéb látra szóló betétek
Összesen

2021. december 31.

0
4 062
4 062

0
4 094
4 094

A társaság készpénz állománnyal nem rendelkezik, bankszámláját magyarországi hitelintézetnél
vezeti.

8. Leányvállalatokba történő befektetések
A Társaság leányvállalatai részvényapport keretében kerültek a Társaság tulajdonába 2021-ben.
Leányvállalat

Magyar
Takarékszövetkezeti
Bank Zrt.

Tulajdonosi
jogok (%)

100,00 %

Szavazati jo- Részesedés
gok (%)
könyv szerinti
értéke
99,99 %

98 100

Mivel a Társaság a Számviteli Politikája szerint a részesedéseket bekerülési értéken mutatja ki,
az IAS 36 Eszközök értékvesztése standardot veszi figyelembe annak megállapítása során, hogy
a részesedésnél van-e értékvesztésre utaló jel és szükség van-e értékvesztés elszámolására a
2022-es beszámolási időszak végén. Értékvesztést akkor szükséges elszámolni, ha a befektetés
könyv szerinti értékénél alacsonyabb a megtérülő érték, ahol az értékvesztés összege a könyv
szerinti érték és a megtérülő érték különbsége. Nem került azonosításra olyan, mely az IAS 36
standard szabályai szerint értékvesztésre utaló lényeges körülménynek tekinthető, mely csökkenti a befektetés Társaság általi megtérülő értékét.

9. Tárgyi eszközök
A Társaságnak lényegi operativ tevékenység hiányában nincsenek tárgyieszközei

10. IFRS 16 Lízing
A Társaság Használatijog-eszközökkel és lízing kötelezettséggel 2022. évben nem rendelkezett.
A Társaság egyszerűsített módszertant alkalmaz a rövid futamidejű lízingek, illetve a mögöttes
kisértékű eszköz esetében. Ilyen esetekben a Társaság a kapcsolódó bérleti díjakat ráfordításként számolja el lineárisan a lízing futamideje alatt.
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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A rövid futamidejű lízing olyan lízing, amelynél a lízingfutamidő a kezdőnapon legfeljebb 12 hónap. A Társaság 2022. évben rövid futamidejű lízingként elszámolt irodabérleti díja nem érte el
az 1 millió forintot.

11. Egyéb eszközök
A Társaságnak lényegi operativ tevékenység hiányában nincsenek egyéb eszközei.

12. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek
2022. március 31.

2021. december 31.

Belföldi szállítók

0

8

Összesen

0

8

13. Egyéb kötelezettségek
2022. március 2021. december
31.
31.
0
0
11
13
11
13

Adófizetési kötelezettségek
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
Összesen

14. Saját tőke
14.1.

A Társaság saját tőkéje
2022. március 31.

Részvények
„A”
sorozatú
törzsrészvények
„A”
sorozatú
törzsrészvények

Névérték
Ft/db

KibocsáRészvények Névérték
tási érték
száma (db) összesen
Ft/db

Tulajdoni
arány (%)

Kibocsátási érték összesen

1 000

2 050

2 000 000

2 000

6,62%

4 100

1 000

10 000

28 220 000

28 220

93,38%

282 200

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
26

Magyar Takarék Bankholding Zrt.
Megjegyzések az Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz
2021. december 31.
Részvények
„A”
sorozatú
törzsrészvények
„A”
sorozatú
törzsrészvények

14.2.

Névérték
Ft/db

KibocsáRészvények
Névérték
tási érték
összesen (db) összesen
Ft/db

Tulajdoni
arány (%)

Kibocsátási érték összesen

1 000

2 050

2 000 000

2 000

6,62%

4 100

1 000

10 000

28 220 000

28 220

93,38%

282 200

Tulajdonosi struktúra (2022. március 31.)
Név

Magyar Bankholding Zrt.
Összesen

Törzsrészvény menynyiség (db)

Elsőbbségi
részvény
(db)

30 220 000
30 220 000

Részesedés (%)

100 %
100 %

15. Függő kötelezettségek
ATársaságnak nem voltak függő kötelezettségei 2022 március 31-én.

16. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK VALÓS ÉRTÉKE
A mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli pénzügyi eszközök és források valós értékének megállapításához a Társaság a következő módszereket és feltételezéseket alkalmazta:
Könyv szerint értéken nyilvántartott pénzügyi instrumentumok: A rövid lejáratok miatt, a mérlegben szereplő egyes pénzügyi eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke megközelíti a
valós értéket. Ebbe a kategóriába tartozik a készpénz, látra szóló követelések, amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek.

17. KOCKÁZATKEZELÉS
17.1.

Áttekintés

A Kockázati Politika / Kockázati Stratégia a Bankholding csoport szintjén kerül kidolgozásra és
érvenyesítésre és azalábbi fő pilléreken nyugszik:


a kockázatkezelés során a piaci gyakorlatban elfogadott legjobb megközelítések, módszerek alkalmazása

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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üzletágak, termékek, kockázati pozíciók kockázat- és hozam profiljának feltárása és folyamatos monitoringja
a kockázatok figyelembevétele az üzleti döntéseknél
a kockázatkezelési szervezet elkülönülése az üzleti területtől
a kockázatkezelési folyamat minden fázisának fontossága
a kockázatkezelési folyamat az átfogó irányítási rendszer része, szempontjai beépülnek a
stratégiai- és éves tervezésbe.

A kitettség alapvetően hitel-, likviditási-, piaci- és működési kockázatok felé jelentkezik.
Amennyiben relvánsak Társaság minden tekintetben a bankcsoport által használt belső szabályzatokat alkalmazza nevezetesen:
Kockázatvállalási Politika
Pénz és Értékkezelési Szabályzat
Eszközök és Források Leltározási Szabályzata
Számviteli Politika (benne az eszközök és források értékelése)
Operativ kompetencia, bizonylati és fizetési rend
Belső Ellenőrzési Szabályzat.
17.2.

Kockázatkezelési struktúra

Igazgatóság
A Társaság kockázati politikájáért és kockázati stratégiájáért az Igazgatóság a felelős. Biztosítja,
hogy a Társaság működése összhangban van a bankcsoport kockázati elvárásaival, implementálja és alkalmazza a Bankholding fent megnevezett belső szabályzatait, rendszeres kockázati
jelentések alapján értékeli a kockázatkezelési tevékenységet és a kockázatok mértékét. Amenynyiben a vállalt kockázatok mértéke nincs összhangban a kockázati stratégiában foglaltakkal, az
Igazgatóság intézkedéseket hoz a kockázatok mérséklése céljából.
Felügyelőbizottság
Az Társaság Felügyelőbizottságának feladata és felelőssége, hogy ellenőrizze a kockázatvállalási és kockázatkezelési folyamatokat. A Felügyelőbizottság feladata továbbá a belső védelmi
vonalak működésének felügyelete, rendszeres értékelése.
Kockázati bizottsági struktúra
A Társaság tulajdonosának, a Bankholdingnak illetve a Társaság leányvállatának, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek működését több állandó bizottság támogatja. Ugyan e Bizottságok operativan nem működnek a Társaságnál, de működésük mérvadók a Társaság kockázati
kitettségeinek csökkentésére és a Bizottságok által implementált szabályzatok, folyamatok betartása a Társaság Igazgatóságának a felelőssége.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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A kockázati hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok: a Kockázati Bizottság, az Eszköz-Forrás
Bizottság, a Workout Bizottság. A bizottságok hatáskörüket utólagos beszámoltatási kötelezettség előírása mellett delegálhatják a bizottság tagjai, a Bankholding különböző szervezeti egységei vagy vezetői részére.
Kockázati Bizottság (KB)
A Kockázati Bizottság hatáskörét egyedi, illetve csoportszinten gyakorolja.
Fő hatáskörei:
 A kockázati stratégia, kockázati politikák előzetes véleményezése, az azokban meghatározott kockázati limitek tekintetében javaslattétel az Igazgatóság felé.
 ICAAP kockázati tőkeparaméterek jóváhagyása.
 Kockázati limitek betartásának ellenőrzése, limitsértés esetén intézkedések meghozatala.
 A Bizottság hatáskörébe tartozó kockázati módszertanok jóváhagyása.
 A kockázati riporting-rendszer meghatározása
 Csoportszintű koncentrációs kockázati limitek meghatározása, allokálása, visszamérése.
 Hitelkockázat-, működési kockázatkezelés általános keretrendszerének meghatározása,
kockázat mérséklése érdekében operatív intézkedések meghozatala.
 Bankholding Csoport Helyreállítási Tervének előzetes véleményezése, javaslattétel az
Igazgatóság felé, tagbanki Helyreállítási Tervek jóváhagyása.
 A Felügyeleti Felülvizsgálati és Értékelési Folyamat (SREP) alapján akcióterveket dolgoztat ki, végrehajtásért felelős vezetőt jelöl ki, határidőt ír elő, továbbá a végrehajtást számon
kéri.
 A tőkekövetelmény, illetve a belső tőkeszükséglet számítása során a módszerek, paraméterek, hitelminősítők, stb. meghatározása, javaslattétel az Igazgatóság részére.
 Nyilvánosságra hozatali politika előzetes véleményezése, javaslattétel az Igazgatóság
felé.
 Véleményadás a Bankholding Csoport tagjai által előterjesztett, a Bizottság hatáskörébe
tartozó esetekben.
Eszköz-Forrás Bizottság (EFB)
Az Eszköz-Forrás Bizottság hatáskörét egyedi, illetve csoportszinten gyakorolja.
Fő hatáskörei:
 Egyedi és csoportszinten az eszköz-forrás gazdálkodásának elsődleges felelőse
 Kialakítja és nyomon követi a megfelelő mérlegkockázati irányelveket, az eszköz-forrás
menedzselési politikát, illetve alkalmazásukat.
 Az eszköz-forrás gazdálkodás tárgykörében a szükséges intézkedések meghozatala, illetve a szükséges intézkedések meghozatalának kezdeményezése az illetékes döntéshozók felé.
 Elszámolási árak (transzferárak) képzési elveinek jóváhagyása, belső elszámolási árak
meghatározása.
 Termékjövedelmezőségi modell, csatorna- ill. az ügyfél jövedelmezőségi modell jóváhagyása.
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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Jóváhagyja a termékfejlesztési alapelveket, javaslatot tesz az Igazgatóság részére a termékfejlesztési célokra, termék bevezetések nyomon követése, visszamérése.
Javaslatot tesz az Igazgatóság részére az értékesítési célokra, jóváhagyja az értékesítési
csatornákra vonatkozó elvárásokat.
A piaci és likviditási kockázatok figyelemmel kísérése, limitek felállítása, allokálása, ellenőrzése, a szükséges intézkedések meghozatala, javaslat az alapelvekre, szabályozásra.
Csoportszintű tőke-limitek felállítása, allokálása a Bankholding Csoport tagok részére, javaslattétel az Igazgatóság részére, a limitek betartásának ellenőrzése, limitsértés esetén
intézkedések meghozatala. Javaslat az alapelvekre, szabályozásra.
A Helyreállítási Terv keretében figyelendő, a Bizottság hatókörébe tartozó indikátorok folyamatos monitoringja és az indikátorok alacsonyabb súlyosságú riasztása esetén a szükséges döntések meghozatala.

Workout Bizottság (WOB)
Az Workout Bizottság hatáskörét egyedi, illetve csoportszinten gyakorolja.
Fő hatáskörei:











A Bizottság, csoportirányító funkciójából adódóan, hatókörébe tartozó ügyekben intézkedési tervet írhat elő a Bankholding Csoport tagok számára.
Az előírt intézkedési tervek megvalósítását folyamatosan nyomon kíséri, az érintett szervezeti egységeket az intézkedési tervekről beszámoltatja.
Csoportszintű NPL és behajtási stratégia / problémás ügykezelési kockázati politika véleményezése, javaslattétel, valamint annak betartásának és érvényesülésének ellenőrzése.
NPL portfólió, problémás ügykezelési folyamatának rendszeres áttekintése.
A Bizottság hatókörébe tartozó kockázati módszertanok jóváhagyása.
A Bizottság hatókörébe tartozó kockázati riporting-rendszer meghatározása.
Döntések meghozatala a belső utasításokban/szabályzatokban a Bizottságra ruházott
kérdésekben.
Döntések meghozatala az Igazgatóság által a Bizottságra delegált ügyekben.
Véleményadás a Bankholding Csoport tagjai által előterjesztett, a Bizottság hatáskörébe
tartozó esetekben.
Követelésértékesítés és folyamatának felügyelete, irányítása.

Kockázatkezelési szervezet
A Bankholding szervezetén belül a Kockázatkezelés és Prrudenciális Kontroll Divízió látja el az
üzleti kockázatkezelési és kockázati kontroll feladatokat.
A Divízión belül az alábbi szervezeti egységek kerültek kialakításra:
 Integrált Kockázat Kontroll
 ALM Kontroll
 Prudenciális Tőkeszükséglet Kontroll
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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Retail Üzleti Kockázatkezelés
Vállalati Üzleti Kockázatkezelés
Workout Kontroll
Kockázati Harmonizáció

A Kockázatkezelés és Prrudenciális Kontroll terület felelős a hatékony, átfogó és független, a
Bankholding Csoport minden jelentős kockázatára kiterjedő kockázati kontroll tevékenység, valamint az üzleti kockázatkezelési és a workout kontroll tevékenység ellátásáért, csoportszintű irányításáért, harmonizációjáért és felügyeletéért a Bankholding Csoport szintjén. Felelős továbbá
a Pillér I és Pillér II (ICAAP, ILAAP, SREP) tőkemegfelelés felügyeletéért, valamint a MREL és
szanálhatósági keretrendszer felügyeletéért, ide értve a Helyreállítási Terv elkészítését, karbantartását, működetését és kontrollját is. A kockázatkezelési és prudenciális funkciók körében irányítja és felügyeli a Bankholding Csoport szintű harmonizációt, azonosítja a csoportszinergiákat
és intézkedik ezek kihasználása érdekében.
A Kockázatkezelés és Prrudenciális Kontroll terület kettős riportolási struktúrában működik, a prudenciális kontroll funkciók tekintetében az Igazgatóság Elnöke felé, míg a Retail és Vállalati Üzleti
Kockázatkezelés valamint a Workout Kontroll funkciók és területek vonatkozásában a Vezérigazgató felé számol be közvetlenül a Kockázatkezelési és Prudenciális Kontroll Vezérigazgató-helyettes.
Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzési rendszer elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői információs
rendszer, valamint független belső ellenőrzési szervezet) a bankcsoport teljes szervezetére, tevékenységére kiterjednek, a napi tevékenységbe beépülnek és nyomon követhetők, illetve rendszeres visszacsatolást adnak a megfelelő vezetési, irányítási szintre.
A Belső ellenőrzés a szervezet egészére, a kockázatkezelési területre is kiterjedően kockázatelemzést készít az éves vizsgálati terv összeállítása érdekében. A csoportszintű belső ellenőrzési
funkció kialakításáról, működéséről, a Belső ellenőrzés vagy a külső hatóságok által feltárt kockázatokról és azok kezeléséről rendszeresen beszámol az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság
részére.
Kockázatmérési és jelentési rendszer
A Bankholding Csoport átfogó kockázatkezelési és -mérési keretrendszert alakít ki és alkalmaz
egyedi és csoportszinten.
Ennek legfontosabb elemei:
A hitelkockázati kitettségét a jogszabályban és az integrációs előírások szerinti módszerekkel
méri.
Likviditási-, kamat- és devizaárfolyam kockázat tekintetében a kockázat figyelése és kontrollja
alapvetően limitek felállításával történik, amelyek tükrözik a kockázati étvágyat és a piaci környezetet.
A bankcsoport egyedi illetve csoportszinten gyűjti és elemzi a működési kockázati eseményeket,
a veszteségek adatait.
A kockázatok mérésének eredményeként a bankcsoport meghatározza a kockázatvállalás által
indokolt gazdasági tőke mennyiségét.
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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A Kockázati Bizottság és az Igazgatóság negyedévente áttekinti a bankcsoport kockázati helyzetéről készült jelentést.
17.3.

Kockázatcsökkentés

Kamat- és árfolyamkockázat
A kamat- és árfolyamkockázat csökkentésére a bankcsoport eszköz-forrás struktúra megfelelő
kialakításával törekszik.
Piaci kockázat
Az eszközök- és források, a mérlegen kívüli tételek lejárati-, kamatkockázati- és devizaárfolyam
kockázati kitettségét a Társaságnál alacsony szinten van 2022. március 31.-én. Ezért ennek
érzékenységének bemutatására a továbbiakban nincs szükség.

Devizakockázat kezelése
A Társaság üzletpoitikai szándéka szerint alacsony szinten kívánja tartani az eltérő devizanemből
eredő kockázatot. A Társaságnak nem voltak devizában nominált eszközei illetve forrásai 2022
március 31-én.

Likviditási és lejárati kockázatok
A likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a Társaság nehézségekbe ütközik azon pénzügyi
kötelezettségei teljesítése kapcsán, melyek készpénz vagy egyéb pénzügyi eszköz kiáramlásával
járnak.
A Társaság likviditási tervét, finanszírozási pozícióját az üzleti terve feltételeinek megfelelően
elkészíti.
A Társaság eszközeinek és kötelezettségeinek lejárati megbontása 2022. március 31-én:

Éven belüli
Eszközök
Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal
szemben és egyéb látraszóló betétek
Összesen

Éven túli

Összesen

4 062

0

4 062

4 062

0

4 062

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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Kötelezettségek
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek
Összesen

0

0

0

0

0

0

Covid járvány kezelése
A Társaság tulajdonában álló Takarék Csoport Vezető Testülete 2020. március. 11-én jóváhagyta
a Pandémiás Tervet és az Üzletmenetfolyamatossági Szabályzat módosítását, illetve megalakult
a Pandémiás Operatív Törzs (POT). Ettől kezdve ez a szervezeti egység koordinálja a Takarék
Csoport koronavírus válsághelyzettel kapcsolatos feladatait, szoros együttműködésben a Vezető
Testülettel és az egyéb érintett szervezeti egységekkel. A POT folyamatosan utasításokat és javaslatokat fogalmaz meg minden munkavállaló számára, erről az üléseknek megfelelő gyakorisággal küld tájékoztatást 2022-ben is.

18. A SZAVATOLÓ TŐKE, A TŐKEMEGFELELÉS
A szavatoló tőke és a tőkemegfelelési mutatót csak az összevont alapon kerül bemutásra a
Bankholding konszolidált pénzügyi kimutatásainak közzététele során.

19. Tranzakció kapcsolt felekkel
A pénzügyi beszámoló szempontjából a Magyar Bankholding Zrt. meghatározta a kapcsolt feleket
az IAS 24 alapján, így kapcsolt félnek minősül minden olyan vállalkozás, melyet a beszámoló
egység (ami az anyavállalatokat és leányvállalatokat jelenti) ellenőrzése alatt tart, közvetlenül
vagy közvetetten, egy vagy több közvetítőn keresztül, valamint kulcspozícióban levő vezetők beleértve az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjait (az anyavállalat kulcspozícióban lévő vezetőit is beleértve). Jelen beszámoló szempontjából kapcsolt félnek minősülnek azon részvényesek,
melyek tulajdoni aránya a Társaságra vonatkozóan meghaladja a 10%-ot. A kapcsolt vállalkozás
más vállalkozás pénzügyeit és működését érintő döntések vonatkozásában irányítási jogkörrel,
illetve jelentős befolyással rendelkezik. A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók piaci alapúak.
A következő táblázat tartalmazza a Társaság leányvállalatait, társult vállalatait és egyéb részesedéseit 2022. március 31.-én.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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A Társaság vezető testületeinek tagjai részére folyósított hitelekkel 2022. március 31-én nem
rendelkezett.

Igazgatóság tagjai (üzletvezetés)
Felügyelő Bizottság tagjai
Kifizetések összesen

2022. március 31.
Járandóságok
Létszám (fő)
összege
5
1
5
0
10

1

A Társaság és más kapcsolt felek közötti tranzakciók részletei 2022-ban az alábbi táblázatban
találhatók.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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2021. december 31.
Készpénz, számlakövetelések bankokkal szemben és
egyéb látraszóló betétek
Leányvállalatokba történt
befektetések
Eszközök összesen

Tulajdonosok és
Csoportjaik

Anyavállalat,
Leányvállalat

Társult
vállalatok

Vezető tisztségviselők

Egyéb kapcsolt felek

0

0

0

0

0

0

98 100

0

0

0

0

98 100

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

Kamatbevétel

0

0

0

0

0

Kamatráfordítás

0

0

0

0

0

Nettó kamatjövedelem

0

0

0

0

0

Díjak és jutalékok eredménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési nyereség

0

0

0

0

0

Működési költségek

0

-8

0

1

0

0

-184 100

0

0

0

0

-184 108

0

1

0

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek
Egyéb kötelezettségek
Kötelezettségek
sen

össze-

Deviza műveletek eredménye
Nettó
üzleti
(trading)
eredmény

Részesedések értékvesztése
Éves eredmény kapcsolt
felekkel szemben

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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2022. március 31.
Készpénz, számlakövetelések bankokkal szemben és
egyéb látraszóló betétek
Leányvállalatokba történt
befektetések
Eszközök összesen

Tulajdonosok és
Csoportjaik

Anyavállalat,
Leányvállalat

Társult
vállalatok

Vezető tisztségviselők

Egyéb kapcsolt felek

0

0

0

0

0

0

98 100

0

0

0

0

98 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

Kamatbevétel

0

0

0

0

0

Kamatráfordítás

0

0

0

0

0

Nettó kamatjövedelem

0

0

0

0

0

Díjak és jutalékok eredménye

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési nyereség

0

0

0

0

0

Működési költségek

0

-8

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-8

0

-1

0

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek
Egyéb kötelezettségek
Kötelezettségek
sen

össze-

Deviza műveletek eredménye
Nettó
üzleti
(trading)
eredmény

Részesedések értékvesztése
Éves eredmény kapcsolt
felekkel szemben

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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20. NETTÓ NYERESÉG
A deviza műveletek eredménye kivételével a működési nyereség felosztása pénzügyi instrumentum kategóriánként:

2022. január 1.- 2022. március 31.

Az eredménnyel
Egyéb átfogó jöveszemben valós érAmortizált bekerüdelemmel szemben
Egyéb eszkötéken értékeltnek
lési értéken értékelt
valós értéken értézök/Egyéb kömegjelölt pénzügyi
pénzügyi eszkökelt pénzügyi eszkötelezettségek
eszközök/ kötelezök/kötelezettségek
zök/kötelezettségek
zettségek

ÖSSZESEN

Kamatbevétel
Kamatráfordítás

0
0

0
0

3
0

0
0

3
0

NETTÓ KAMATJÖVEDELEM

0

0

3

0

3

Díj- és jutalékbevétel
Díj- és jutalékráfordítás

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK EREDMÉNY

0

0

0

0

0

OSZTALÉKBEVÉTEL*

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
-25

0
-25

0

0

0

-25

-25

Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből
származó eredmény
Nettó egyéb működési bevételek
Nettó egyéb működési ráfordítás
MŰKÖDÉSI NYERESÉG

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
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21. Saját tőke megfeleltetési tábla
A Számviteli törvény 114/B § előírása alapján a beszámoló fordulónapjára vonatkozóan a Társaságnak meghatározott saját tőke megfeleltetési táblát kell összeállítania és a kiegészítő megjegyzések részeként kell bemutatnia.
A saját tőke megfeleltetési tábla tartalmazza az IFRS-ek szerinti saját tőke egyes elemeinek nyitó
és záró adatait, továbbá ezekből levezetve egyes meghatározott saját tőke elemek nyitó és záró
adatait. Szintén tartalmaznia kell az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalékot, amely az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év tárgyévi adózott eredményét is magában foglaló eredménytartalék összegének és a kapcsolódó IAS 12 Nyereségadók című standard alapján
elszámolt nyereségadó halmozott összegével növelt összege. A saját tőke megfeleltetési tábla
ezen túlmenően tartalmazza a cégbíróságon bejegyzett tőke összegének az IFRS-ek szerinti
jegyzett tőke összegével történő egyeztetését.
A Számviteli törvény 114/B § alapján a Társaság saját tőke megfeleltetési táblája 2022. március
31-re vonatkozóan a következő:
2022. március 31.

Tőketartalék

Jegyzett
tőke

Saját tőke elemek EU által befogadott
IFRS szerint
Saját tőke elemek a számviteli törvény
114/B § szerint

Eredménytartalék és
Saját tőke
tárgyidőszaki nettó
összesen
eredmény

30 220

256 080

-184 149

102 151

0

0

0

0

30 220

256 080

-184 149

102 151

A cégbíróságon bejegyzett tőke összegének egyeztetése az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke öszszegével:
2022. március 31.
EU által befogadott IFRS szerinti jegyzett tőke

30 220

Cégbíróságon bejegyzett tőke
Eltérés

30 220
0

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
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Az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék levezetése:
2022. március 31.
Eredmény tartalék és egyéb tartalékok
Egyéb tartalék rendezése
Tárgyidőszaki nettó eredmény
Osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék

-184 127
0
-22
0

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
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22. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN TÖRTÉNŐ FONTOSABB ESEMÉNYEK
Bankfúzió
2021 december 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar
Takarék Bankholding Zrt. legfőbb szervei elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank és a
Takarék Csoport fúziós menetrendjének első lépését. Ennek értelmében 2022. március 31-én a
Társaság egyesül a bankcsoport két tagbankjával, a Budapest Bankkal és az MKB Bankkal, míg
a Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik az egyesült bankhoz. A fúzió
megvalósításához szükséges felügyeleti engedélyeztetés folyamatban van.
A 2022. március 31-étől az egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt működik. Kidolgozás alatt áll a létrejövő nagybank márkaneve, logója, márkaértékei és egyéb arculati elemei is.
Az egységes pénzintézeti brand bevezetése a tervek szerint 2023 elején valósul meg.
A tulajdonosok ezzel is megerősítették a korábban már nyilvánosságra hozott stratégiának
megfelelő fúziós folyamatot. Ez a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő szuperbank létrehozására irányuló első konkrét lépés.
Integrációs (2013. évi CXXXV.) törvény változásainak jogkövetkezményei
A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény (“Integrációs Törvény” vagy “Szhitv.”) Törvény 2021. október 29-től hatályos 20/H. § (4) bekezdése alapján megatározott pénzügyi holding társaság anyavállalat kötvényjegyzésből származó pénzeszközt a
“Bankfúzióval” egyidejűleg tőkeemelés formájában az egyesült, jogutód MKB Bank Nyrt. részére
megfizette, az MKB Bank Nyrt. pedig gondoskodott az Integráció tőkemegfelelésének biztosításáról.
Orosz- Ukrán háború
2021 negyedik negyedévének lezárása után fontos változást hozott a gazdasági környezetben a
2022 február végén kibontakozó orosz-ukrán konfliktus. A geopolitikai konfliktusok hozzájárulnak
a növekedési kilátások bizonytalanságához. 2022 első két hónapjában kibontakozó kedvező gazdasági kilátásokat felülírta a konfliktus. A kedvező gazdasági kilátások már korábban is átadták a
helyüket a borúsabb növekedési kilátásoknak és a növekvő inflációs nyomásnak, és ezeket a
tendenciákat a háború tovább súlyosbította. A konfliktus, valamint az Oroszország és Fehéroroszország ellen válaszul bevezetett szankciók stratégiai fontosságú iparágakat érintenek, és fokozzák a már hónapok óta fennálló kereslet-kínálati súrlódásokat. A folyamat intenzívebb inflációs
nyomás irányába hat, az alapanyagok hiánya és az árnyomás a termékek korábbinál szélesebb
körére terjed ki.
A jegybankok reagáltak a magas inflációra (az eurózóna inflációja februárban 5,8%-kal
emelkedett év/év alapon a januári 5,1% után. A hazai árnyomás februárban 8,3%-ra emelkedett
év/év alapon a januári 7,9%-ról.) Az ECB márciusi kamatdöntő ülésén még változatlanul hagyta
Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
van jelölve.
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.
41

Magyar Takarék Bankholding Zrt.
Megjegyzések az Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz
az eurózóna kamatkondícióit, ugyanakkor a jegybank felgyorsította a hagyományos
eszközvásárlási programjának (APP) kivezetési ütemét, amely 2022. júniusban zárulhat, kamatemelésre legkorábban ezután kerülhet sor. A Magyar Nemzeti Bank a február végétől kibontakozó folyamatokra reagálva március 8-án 100 bázisponttal 6,4%-ra emelte a kamatfolyosó
felső részét jelentő O/N hitel kamatát, miközben az alapkamat és az over night betét kamata nem
változott. Az MNB március 10-én 5,85%-on hirdette meg az egyhetes betéti tenderét, ami 50
bázispontos effektív kamatemelést jelent az előző héthez képest (március 3-án 75 bázisponttal
5,35%-ra emelte az egyhetes betét kamatát). Március 22-én pedig az MNB Monetáris Tanácsa
100 bázisponttal 4,4%-ra emelte az alapkamatot. A magas infláció visszafoghatja az idei
lendületes gazdasági növekedést, mind az európai, mind a hazai gazdaság tekintetében.
Az orosz-ukrán háborús konfliktus nem okozott jelentős közvetlen üzleti hátrányt a Társaság számára, ahogyan a Magyar Bankholding többi tagbankja számára sem. Mind a Társaság tőkehelyzete, mind pedig a likviditási pozíciói stabilak, és elegendő tartalékkal rendelkezik. Sem a lakossági, sem a vállalati ügyfélkörben nem jelentkezett materiális banki közvetlen kockázat. Az érintett
államok irányába a bankközi pénzpiaci limitek azonnal lezárásra kerültek (nem volt kitettség). Az
ügyfél pozíciók fedezeti monitoringja megerősítésre került (nem volt ügyfél pozíció a fedezeti limit
alatt).
A Bankholding egyik tagbankja sem rendelkezett érdemleges deviza nyitott pozícióval, az devizaárfolyam hektikus változása nem okozott közvetlen veszteséget.
A Magyar Bankholding Stratégiai Elemzőközpontja folyamatosan monitorozza és elemzi a releváns pénz- és tőkepiaci változásokat. A forint árfolyamvolatilitása a régiós devizákéhoz hasonlóan
megnövekedett. Ennek ellenére a normál üzletmenethez képest jelentősebb lakossági deviza váltási, vagy deviza felvételi keresletet a Társaság nem tapasztalt. Az eszközárak esetleges változása (beleérve a fedezetül szolgáló pénzügyi eszközök és ingatlanokat) szintén a monitoring fókuszában van.
A Bankholding valamennyi tagja eleget tesz az EU és amerikai szankciós tiltólisták előírásainak,
beleértve számos oroszországi és fehéroroszországi kereskedelmi bank SWIFT-rendszerből való
kizárására vonatkozó követelményeknek. Az orosz és fehérorosz bankok jelentős hányadának
kizárása a SWIFT-ből ugyanakkor megnehezíti a kereskedelmi és elszámolási kapcsolatokat az
orosz relációban érintett magyar vállalkozások számára.
Az orosz-ukrán válság kapcsán a közvetett és közvetlen érintettek MBH szintű detektálása megtörtént, azok utókövetését rendszeres jelleggel elvégik a Tagbankok az MBH iránymutatása alapján. Az egyes ügyfelekhez tartozó kockázatok azok súlyossága szempontjából rangsorolásra kerülnek az érintettség jellege, a kapcsolódó ország, a tagbanki kitettségek, illetve az egyéb rendelkezésre álló információk alapján.
A Társaság nem folytat hitelezést, vállalati hitelportfóliója nincs, az orosz-ukrán háború hatásai a
részesedéseinek értékelésére lehet hatással, azonban ezek a hatások egyelőre nem számszerűsíthetőek és a fentiek szerint nem jelentősek.
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Következő 5 éves stratégia
2023 közepére egy integrált, egységes irányítással rendelkező bank kerüjön létrehozásra, a bankok fúziója révén, amely egyaránt épít a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékszövetkezeti
Bank elvitathatatlan erősségeire és kiemelkedő piaci pozícióira az egyes szegmensekben, ugyanakkor szilárd tud lenni olyan kihívások közepette is, mint a gyorsan változó ügyféligények, a soha
nem látott sebességű technológiai fejlődés, az erősödő piaci verseny, vagy akár a mostani világjárvány.
Az alábbi legfőbb stratégiai célokat, irányokat kerültek kitűzésre:






Magyarország leginkább ügyfélközpontú bankjának létrehozása, amely minden magyar
állampolgár és vállalkozás számára kedvező értékajánlattal rendelkezik.
Aktívan hozzájárul a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a nemzetgazdasági jelentőségű
szegmensek, például a fiatalok, a kkv-k és az agrárszektor támogatásával, a helyi közösségek iránti elkötelezettség megtartásával.
Létrehozásra kerül a kelet-közép-európai régió legfejlettebb banki technológiai hátterét és
digitális csatornáit.
Hosszú távon is a megmarad a legnagyobb magyarországi fiókhálózat, amely országos
lefedettséget biztosít, ugyanakkor hatékony működésével hozzájárul a minőségi, értékalapú ügyfélkiszolgáláshoz.
Innovatív szervezetet és vállalati kultúrára épít, amelynek keretében kiemelt figyelmet fordít munkatársaira, a folyamatos képességfejlesztésre és a legmodernebb vállalati kultúrára is.

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként
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Üzleti Jelentés

2022. január 1-én kezdődő, 2022. március 31-ével végződő pénzügyi évre
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Üzleti Jelenés
A Társaság működési célja
A Magyar Takarék Bankholdding Zártkörúen Működő Részvénytársaságot (továbbiakban a
„Társaság”) a Magyar Bankholding Zrt. (továbbiakban a „Bankholding”) alapította 2021. július 9én 4 100 millió forinttal (2 000 millió forint jegyzet tőke, 2 100 millió forint ázsió). A Társaság 2021.
augusztus 9.-én kezdte meg tényleges működését a cégbírósági bejegyzését követően.
A Társaság tulajdonosát a Magyar Bankholdingot abból a célból alapították meg 2020. május 26án, hogy megvizsgálják és előkészítsék egy meghatározó piaci súllyal rendelkező, hazai tulajdonú
bankcsoport létrehozásánal lehetőségét. A Magyar Bankholding többségi tulajdonosa három, a
magyar bankszektorban meghatározó kereskedelmi banknak: a Magyar Külkereskedelmi Bank
Nyrt-nek, a Budapest Bank Zrt.-nek illetve a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek. 2021
folyamán a három bank tevékenységét önállóan, de a bankcsoport részeként összehangoltan
folytatta. A Bankcsoport stratégiai terve szerint az elkövetkezendő két évben a három pénzintézet
egy banként fúzionál és így válik a hazai bankszektor egyik legjelentősebb szereplőjévé.
A Társaság feladata, hogy a Bankcsoport meghatározó befektetései és leányvállalatai a legoptimálisabb csoport struktúrában működjenek közre a fenti terv magvalósításában. Társaság ezt a
feladatot, mint olyan pénzügyi holding társaság látja el, mely pénzügyi szolgáltatást, ezen belül fő
tevékenységként, vagyonkezelést végez.
A Bankcsoport stratégia tervének részeként a Bankholding úgy határozott, hogy a tulajdonában
álló Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (továbbiakban MTB Zrt) 99.9% szavazati jogát biztosító részvénycsomagját (mint apportot) a Társaság részére bocsájtotta nem pénzbeni hozzájárulásként 2021. október 13-án.
2021. december 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar
Takarék Bankholding Zrt. legfőbb szervei elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank és a
Takarék Csoport fúziós menetrendjének első lépését. Ennek értelmében a tervek szerint 2022.
március 31-én egyesült a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank és a
Magyar Takarék Bankholdding. A létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt
működik. A Bankcsoport harmadik meghatározó tagja a Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik az egyesült bankhoz. Az MNB 2022. januárjában engedélyezte a tervezett fúziót. Az egyesülés nem jelent változást a bankcsoport tulajdonosi szerkezetében, a fúziós
folyamatban résztvevő bankok meghatározó tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt.
lesz.
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Jövedelmezőség
A Társaság 22 millió Ft veszteséggel zárta a 2022 első negyedévet. A veszteség a 25 millió forintos működési költségek és a 3 millió forintos kamatbevétel nettójaként keletkezett. A Társaság
a vagyonkezelésen kívül egyéb jövedelmező operativ tevékenységet nem végzett.

Üzleti Terv
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mint a gyorsan változó ügyféligények, a soha nem látott sebességű technológiai fejlődés, az erősödő piaci verseny, vagy akár a mostani világjárvány.
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