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Független känyvvizsgálói jelentés

A Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. részvényesének

A pénzügyi kimutatások känyvvizsgálatarol készült jelentés

Vélemény

ElvégeztUk a Budapest Hitel- es Fejlesztési Bank Zrt. (továbbiakban ,,a Bank) 2019. évi pénzügyi
kimutatásainak a konyvvizsgálatát, amely pénzügyi kimutatások a 2019. december 31-i fordulónapra
elkészItett pénzugyihelyzet-kimutatásból — melyben az eszközök Osszesen értéke 1 .51 5.148 M Ft —, az ezen
idOponttal végzOdO évre vonatkozO eredménykimutatásból — melyben az idöszak eredménye 15.998 M Ft
nyereség —, az ezen idOponttal végzOdo évre vonatkozO átfogO jOvedelemkimutatásból, sajáttökeváltozás
kimutatásból és cash flow-kimutatásból, valamint a jelentOs számviteli politikák osszefoglalasat és egyéb
magyarazO információkat tartalmazó kiegészItö megjegyzesekbol állnak.

VéleményOnk szerint a mellékelt pénzügyi kimutatésok megbIzható és valós képet adnak a Bank 2019.
december 31-en fennálló pénzUgyi helyzetéröl, valamint az ezen idöponttal végzodö évre vonatkozO
pénzugyi teljesItményérol és cash-flow-irOI az EurOpai Unió által befogadott Nemzetközi Penzugyi
Beszámolási Standardokkal osszhangban (továbbiakban: EU IFRSek), valamint azokat minden Iényeges
szempontból a Magyarorszagon hatályos, a számvitelrOl szólO 2000. évi C. torvénynek (továbbiakban
,,számviteli torvény”) az EU IFRS-ek szerint eves beszámolót készItö gazdálkodókra vonatkozó elOIrásaival
osszhangban készItették el.

Vélemény alapja

Konyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgá!atra vonatkozó —

Magyarországon hatályos — torvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennállO felelOssegeink bOvebb IeIrását jelentésünk ,,A konyvvizsgálOnak a pénzUgyi
kimutatások konyvvizsgálatáért való felelösségei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk a Banktól a
pénzUgyi kimutatások általunk végzett konyvvizsgálata szempontjából a vonatkozó, Magyarországon
hatályos jogszabalyokban és a Magyar KOnyvvizsgálói Kamara ,,A konyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai)
szabályairól és a fegyelmi eljárásrOl szólO szabályzatá”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések
tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott ,,KonyvvizsgalOk Etikai KOdexe”-ben (az
IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és eleget tettünk egyéb etikai felelosségeinknek ezekkel a
kovetelményekkel osszhangban. Meggyozödésunk, hogy az általunk megszerzett konyvvizsgálati bizonyIték
elegendö és megfelelo ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.

FigyelemfelhIvás

FelhIvjuk a figyelmet a kiegeszItO megjegyzesek 6.9 pontjára, amely bemutatja a Bank elsodleges
értékelését a KoronavIrus (Covid-1 9) járvány hatásáról. VéleményUnk ezen kérdés vonatkozásában nincs
minOsItve.

Kulcsfontosságd kdnyvvizsgálati kérdések
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A kulcsfontosságü konyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megItelesunk szerint a
legjelentösebbek voltak a tárgyidOszaki penzugyi kimutatások általunk végzett konyvvizsgálata során.

Ezeket a kérdéseket a pénzügyi kimutatások egésze általunk végzett konyvvizsgálatának osszefuggéseben

és az arra vonatkozó véleményunk kialakItása során vizsgáltuk, és ezekröl a kérdésekröl nem bocsátunk ki
külön véleményt.

Ugyfelekkel szembeni követelések értékelése (917961 millió Ft)

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

Az ugyfelekkel szembeni követelések értékvesztése
kulcsfontossági konyvvizsgálati kérdésnek minösül
az ugyfelekkel szembeni követelések jelentösége
miatt. Az Ugyfelekkel szembeni követelések
(917.961 millió Ft) a merlegfoosszeg 61%-átteszik
ki, az ugyfelekkel szembeni kOvetelések
értékvesztése 46.469 millió Ft 2019. december 31-
ére vonatkozóan. MegfelelO értékvesztés-képzés
nélkül az Ugyfelekkel szembeni követelések konyv
szerinti értéke alulértékelt vagy felülértékelt lehet.

Az ugyfelekkel szembeni egyedileg jelentOs
követelések értékvesztés kalkuláciOja a fedezeti
értékek és a jövObeni penzforgalmak becslése
tekintetében szakértOi becslést igényel, és jelentös
feltételezéseket tartalmaz.

A csoportosan megállapItott értékvesztést ECL
(Expected Credit Loss — VárhatO hitelezési
veszteseg) modellek alkal mazásával kalkulálja a
Bank. Az ECL modellek osszetettsége és az
azokban alkalmazott jelentOs feltételezések miatt a
csoportos értékvesztés számltásában is jelentös
becslési bizonytalansag all fenn.

Az IFRS 9-hez kapcsolódó közzétételek nagy
valoszInOséggel a befektetökljogalkotOk
figyelmének a kOzéppontjában állnak.

Konyvvizsgálati eljárãsaink az alábbiakat
foglalták magukba:

MegertettUk a vezetoseg dontéseit és a
folyamatba épItett kontrollokat, amelyek a
hitelekhez kapcsolódO értékvesztések teijességet
és pontosságát biztosItják.

Teszteltük az értékvesztési és biztosItéki
számItások feletti kulcsfontossagü kontrollokat,
valamint elemeztük a havi Provision és Portfolio
Quality Review meetingen elhangzottakat.
EllenOriztük IT szakértöink bevonásával, bogy a
rendszer megfeleloen kalkulálja a késedelmes
napokat.

Vizsgaltuk a becslések során felhasznált
adatoklinformációk megfelelöségét.

Hitelvizsgálatot hajtottunk végre az egyedileg
jelentös ugyfélhitelek mintáján, mely során olyan
letedettséggel dolgoztunk, amely alapján a
fennmaradá allomanyban nem várunk jelentös
hibát. Hitelvizsgálatunk magában foglalta az
ugyfelreferensekkel tOrténö interjü Iefolytatasat,
az ugyfél- es biztositéki monitoring tevékenység
ellenörzését, a Bank által alkalmazott
feltételezések mérlegelését, a hitelkockázat
kezelOk által készItett értékvesztésbecslések
vizsgalatát, valamint a ku lcsfontosságü
számItások üjbóli elvegzését. A feltevéseket
szakmai megItélesUnk és ágazati ismereteink
alapján vizsgaltuk. A biztosItéki értékeket a Bank
által elfogadott értékelök által végzett értékelések
es az általunk elvegzett felUlvizsgálatok alapján
Itéltük meg.

PénzUgyi Kockázatkezelési szakértöink
bevonásával értékeltUk az értékvesztési
modelleket és becslési paramétereket. IT
szakértöink bevonásával teszteltük a
tartalékképzéshez kapcsolódO alkalmazott
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rendszerekbe épItett kontrollokat, valamint az
általános IT kOrnyezetet.

Meg ItéltUk az IFRS 9 által elöIrt közzétételek
teijességét és pontosságát.

Egyéb információk

Az egyeb informáciOk a Bank 2019. evi üzleti jelentéséböl állnak. A vezetés felelös az üzleti jelentésnek a
számviteli tOrvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó elöIrásaival Osszhangban törtOnö elkészItéséért.
A jelentOsUnk ,,Vélemény” szakaszában a pénzugyi kimutatásokra adott véfeményunk nem vonatkozik az
üzleti jelentésre.

A pénzugyi kimutatások általunk vegzett konyvvizsgalatával kapcsolatban a ml felelossegunk az Uzleti
jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelese, hogy az üzleti jelentés Iényegesen ellentmond-e a
pénzügyi kimutatásoknak, vagy a kOnyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként ügy tünik-e,
hogy az ényeges hibás állItást tartalmaz.

A számviteli torvény alapján a ml felelOsségUnk továbbá annak a megItélése, hogy az üzleti jelentés a
számviteli törvény, iHetve egyeb más jogszabaly vonatkozO elöIrásaival osszhangban készUlt-e és errol,
valamint az uzleti jelentés és a pénzUgyi kimutatások OsszhangjárOl vélemény nyilvánItása.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban a számviteli tOrvény alapján a ml felelOssegUnk továbbá annak az
ellenOrzése is, hogy az üzleti jelentés a számviteli tOrvény 95./C. §-ban meghatározott információkat
rendelkezésre bocsátja-e.

Véleményunk szerint a Bank 2019. évi üzleti jelentése minden Ienyeges szempontbOl osszhangban van a
Bank 2019. évi pénzugyi kimutatásaival és a számviteli tOrvény vonatkozó elOIrásaival.

Mivel egyéb más jogszabály a Bank számára nem Ir elO további kovetelményeket az üzleti jelentésre, ezért
e tekintetben nem mondunk véleményt.

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

A fentieken tül a Bankról és annak kornyezetérOl megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennUnk
arrOl, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely Iényeges hibOs állItás az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a
szOban forgo hibás állItás milyen jellegü. Ebben a tekintetben nines jelenteni valónk.

A vezetés és az irányItással megbIzott személyek fele/Osségel a pénzügyi kimutatésokért

A vezetés felelOs a pénzugyi kimutatásoknak az EU IFRS-ekkel osszhangban történO elkészItéséért és valOs
bemutatásãért, továbbá a számviteli torvénynek az EU IFRS-ek szerint eves beszámolOt készItO
gazdalkodOkra vonatkozO elOirásaival osszhangban történO elkészItéséért, valamint az olyan belsö
kontrollért, amelyet a vezetés szukségesnek tart ahhoz, hogy lehetOvé váljon az akár csalásból, akár hibából
eredO Iényeges hibás állItástól mentes pénzügyi kimutatások elkészItése.

A pénzOgyi kimutatások elkészItése során a vezetés felelOs a Bank vállalkozás folytatására valO
képességének felméréséért, a vállalkozás folytatásãval kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek
megfelelö kOzzétételéért, valamint — kivéve, ha a vezetOsnek szándékában all megszuntetni a Bankot vagy
beszüntetni az üzletszerü tevékenyseget, vagy amikor nem all elOtte ezen kIvül más reális IehetOség — a
vállalkozás folytatásának elvén alapu ló számvitel alkal mazásáért.

Az irányItással megbIzott személyek felelOsek a Bank pénzUgyi beszámolási folyamatának felUgyeleteert.

A kOnyvvizsgálónak a pénzugyi kimutatások konyvvizsgálatàert való felelOsségel

Célunk kellö bizonyosságot szerezni arrOl, hogy a penzugyi kimutatások egésze nem tartalmaz akár
csalásbOl, akár hibából eredO lényeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazO konyvvizsgaloi
jelentést bocsátani ki. A kellO bizonyosság magas fokü bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar
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Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgálatra vonatkozO — Magyarorszagon hatályos —

torvényekkel és egyeb jogszabalyokkal osszhangban elvegzett konyvvizsgalat mindig feltárja a létezO

lenyeges hibás áHItást. A hibás állItások eredhetnek csalásbOl vagy hibábOl, és lenyegesnek minösülnek, ha

onmagukban vagy egyuttesen ésszerQ várakozások alapján befolyásolhatják a telhasználOk adott pénzugyi

kimutatások alapján meghozott gazdasági dOntéseit.

A Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgalatra vonatkozó — Magyarorszagon

hatályos — törvényekkel ês egyéb jogszabályokkal osszhangban elvégzett konyvvizsgálat részeként szakmai

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

• AzonosItjuk és felbecsUljük a pénzügyi kimutatások akár csalásbOl, akár hibából eredö lenyeges hibás

állItásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagalO konyvvizsgálati eljárásokat alakItunk ki és hajtunk

végre, valamint a véleményunk megalapozásához elegendo és megfelelo konyvvizsgalati bizonyItékot

szerzünk. A csalásból eredö Iényeges hibás állItás tel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából

eredöé, mivel a csalás magában foglalhat Osszejátszást, hamisItást, szándékos kihagyasokat, téves

nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll telUlIrását.

• MegismerjUk a kOnyvvizsgalat szempontjából releváns belsö kontrolit annak érdekében, hogy olyan

konyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények kOzött megtelelöek, de nem

azért, hogy a Bank belsö kontrolljának hatekonysagára vonatkozóan véleményt nyilvánItsunk.

• ErtékeijUk a vezetés által alkalmazott számviteli politikák megteleloseget és a vezetés által készItett

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerüségét.

• Kovetkeztetést vonunk le arról, helyénvaló-e a vezetés részérOl a vállalkozás folytatásának elvén alapuló

számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett kOnyvvizsgálati bizonylték alapján arrOl, fennáll-e lenyeges

bizonytalanság olyan eseményekkel vagy teltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentös kétseget vethetnek fel

a Bank vállalkozás tolytatására való kepessegevel kapcsolatban. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le,

hogy lényeges bizonytalanság all fenn, konyvvizsgálói jelentésünkben tel kell hIvnunk a figyelmet a pénzUgyi

kimutatásokban lévö kapcsolOdc5 kozzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megteleloek,

minösItenünk kell véleményunket. Következtetéseink a kOnyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett

konyvvizsgalati bizonyltékon alapulnak. JOvöbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a

Bank nem tudja a vállalkozást tolytatni.

• Ertékeljük a pénzügyi kimutatások, beleértve a közzétételeket is, attogO prezentálását, felépItését es

tartalmát, valamint azt, hogy a pOnzügyi kimutatások a valós bemutatást megvalosItá mádon mutatják-e be a

mogottes ugyleteket és eseményeket.

Kommunikáljuk az irányItással megbIzott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a konyvvizsgálat

tervezett hatókörét és ütemezését, a konyvvizsgálat jelentds megãllapitãsait, beleértve a belsö kontrollnak a

konyvvizsgálatunk során általunk azonosItott jelentös hianyossagait is.

Nyitatkozunk az irányItással megbIzott személyeknek arról, hogy megfelelunk a fUggetlenségre vonatkozó

releváns etikai kovetelményeknek, és kommunikáljuk teléjUk mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket,

amelyekröl ésszerüen teltételezhetö, hogy betolyásolják a fuggetlenségunket, valamint adott esetben a

kapcsolOdó biztosItékokat.

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

amelyek a tárgyidoszaki pénzUgyi kimutatások kOnyvvizsgálata során a legjelentOsebb kérdések, és

ennélfogva a kulcsfontosságü kOnyvvizsgalati kérdések voltak. Konyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük

ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabaly vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét,

vagy ha - rendkIvul ritka korulmények között - azt állapItjuk meg, hogy egy adott kérdést a konyvvizsgálOi

jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerU várakozãsok alapján annak hátrányos

kOvetkezményei siilyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekQ hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekröl

A Bank 2019. évi pénzügyi kimutatásoknak konyvvizsgalatara 2019. május 30-an választott meg a Bank

kozgyQlése. A konyvvizsgálói megbIzásunk idötartama megszakItas nélkül Osszesen 23 év, a 1997.

december 31 -ével végzödO üzleti évtOl 2019. december 31 -ével végzödO üzleti évig tartO idöszakot fedi le.

MegerösItjük, hogy
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• konyvvizsgalói véleményunk ässzhangban van a Bank Audit bizottsaga részére készItett 2020. március 26-

keltezésü kiegészItö jelentéssel.

• nem nytjtottunk a Bank részére tiltott, nem konyvvizsgálati szolgáltatást, amely tiltott, nem könyvvizsgálati

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

tekintetében a Magyarorszagon hatályos, a Magyar Konyvvizsgaloi Kamarárál, a konyvvizsgalói

tevekenységröl, valamint a könyvvizsgálOi kozfelugyeletrol szóló 2007. évi LXXV. tOrvény határozza meg.

Továbbá a kOnyvvizsgalat elvegzése során megoriztuk fuggetlensegunket a Banktól.

A jelen fuggetlen konyvvizsgálói jeentést eredményezO konyvvizsgálati megbIzásért feeIOs partner a jeen

fuggetlen könyvvizsgálOi jelentés aláIrOja.

Budapest, 2020. március 26.

KPMG Hungáriat.

NyiIvá1artáskám: 000202

Partner, Kamaral tag kanyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005674
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BUDAPEST BANK ZRT.
EVES PENZÜGYI KIMUTATAS
2019. DECEMBER 31.
— Pénzügyi Kimutatások

PENZÜGYI HEIYZET KIMUTATAS (MERLEG)

adatck mFt-ban

Megnevezés Megjegyzések 2019.12.31 2018.12.31

Pénz es pénzeszkoz-egyenértékesek

Származékos pénzOgyi eszközök

ErtékpapIrok

Hitelintézetekkel szemben fennélló követelések
Ügyfeleknek nyjtott kölcsönök és követelések

Befektetések IenyváIIaIatokban, közös vállalkozásokban és
társult váIIaIkozsokban

Ingatlanok, gépek és berendezések 23960
Immateriálisjavak 15459
Tényleges nyereségadó-kovetelés 303
Halasztott ado követelés

Egyéb eszkozok

_______________________________

ESZKOZOK OSSZESEN

_____________________________

Származé kos pé nzügyi kotelezettségek 4.2
Hftelintézetekkel szembeni kotelezettségek 4.10
Ogyfelekkel szembeni kotelezettségek 4.11
COltartalékok 4.12 & 3.1
Tényleges nyereségadó-kote Iezettség 4.8
Haasztott adO kotelezettsOg 4.8
Egyéb kötelezettségek 4.13

_____________________________

Kotelezettségek Osszesen

JegyzetttOke 4.14
Tartalékok 4.15

_____________________________

Saját tOke összesen

SAJAT TOKE Es KöTELEZETTSEG EK OSSZESEN

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

Dr.LéIfaiKopp Keryénneák Katalin

EInök-VezérI to Pénzugyi Vezetö

192 059

3 137

333934

8914

917961

8 124

4.1

4.2

4.3

4.4

4. 5 & 3.1

4.6

4.7

4.7

4.8

4.8

4.9

59023

2613

302 142

7201

809052

8392

9599

12823

795

180
11297 9865

1515148 1221685

9757 3405
201377 157234

1120911 891606
2191 2242

213 -

69 -

19397 21191
1353915 1075678

19396 19396
141837 126611
161233 146007

1515148 1221685
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EREDMENYKIMUTATAS

adatok mFt-ban

Megjegyzes 2019. 2018.

41598 35168

5688 3327

(1717) (911)

39881 34257

Osztalékbevétel

Jutalék és d(jbevétel

Jutalék es dIjráfordItás

_________________________________

Nettó jutalék és dijeredmény 5.2

Eredménnyel szemben valósan értékelten kivuli pénzugyi

- instrumentumok kivezetési nyeresége vagy vesztesége

Kereskedési cél pénzOgyi instrumentumok

- nyeresége vagy vesztesége

Eredménnyel szemben valOs értéken értékelt (nem kereskedési celO)

- pénzOgyi instrumentumok nyeresege vagy vesztesege

Nettó árfolyam nyereség vagy veszteseg

Egyeb m0kbdési bevétel

Egyéb m0kddési ráforditás

Személyi jelleg1 ráforditások

Egyeb adminisztratIv koltsegek

Ertékcsdkkenés és amortizáciO

Ertékvesztés és céltartalék vagy értékvesztés

- és céftartalék visszairása

Leányvál laiatokra képzett értékvesztés vagy

- értékvesztés visszaIrása

Adózás elötti eredmény

Nyeresegado 5.10

_______________________________

ADÔZO1T EREDMENY

__________________________

Keresztyénné Deák Katalin

Pénzugyi Vezetó

Kamatbevétel

- ebbOl nem effektiv komatmddszerrel elszôrnolt Iizin9 kamat

KamatráfordItás

Nettó kamateredmény 5.1

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

7400 1300

42862 36323

(6659) (6058)

36203 30265

4302 1877

(1755) 50

(377) (266)

(852) 1486

3676 5392

(19319) (18753)

(27515) (25477)

(14190) (15292)

(7970) (5827)

(933) 2 345

(272) (160)

18279 11197

(2281) (1854)

15998 9343

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

J1
E. Lélfal Kopp

l\

EInok-Vezérigazgat&
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ATFOGÔ JOVEDELEMKIMUTATAS

ADOZ0TT EREDMENY

Eredménybe átsorolható egyéb átfogó jövedelem

Egyéb átfogójovedelemmel szemben valósan értékelt

- értékpapIrok nettó valás érték változása

Egyéb átfogo jovedelemmel szemben valósan értékelt

- értékpapirok eredménybe átvezetett nettó osszeg

Nyereségbe vagy veszteségbe átsorolható

- tételekhez kapcsolódO nyeresegado

EGYEB ATF0GO JOVEDELEM

TARGYEVI ATF0GO EREDMENY

adatok mFt-ban

2019. 2018.

15998 9343

2724 (1423)

EBBOL: - Kisebbsegi részesedéseknek tulajdonItható -

- Anyavállalat tulajdonosainak tulajdonItható 18477

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

Elnok-VezérigazgatO

Keresztyénné Deák Katalin

Pénzügy Vezetä

2894 (2069)

(170) 646

(245) 128

2479 (1295)

18477 8048

8 048

3



BUDAPEST BANK ZRT.
EVES PENZÜGYI KIMUTATAS
2019. DECEMBER 31.
— Pénzügyi Kimutatások

SAJAT TÔKE VALTOZAS KIM UTATAS

adatok rnFt-ban

TARTALEKO)( rdseletezdse

JEGVZETT
Ertékelési Jogszabdlyi kdte(ezettségen TARTALEKOK SAJATTOKE

TOKE Eredmentartalek
tartalek alapulo tartalekok

Egyenleg 2018. janudr 1-en 19 396 1 148 113 387 4028 118 563 137 959

Teijes dtfogd jovede)em

Adózott erednidny -

- 9 343 9 343

Egyéb átfogd jovedelem - -

- (1 295) (1 295)

Teijes dtfogd jovede(em dsszesee

Tdketulojdonosokka!fo(ytotott ugyletek

Részvén9kibocsdtás

Osztalék

Tulajdonosokkal lebenyolitoit ugyletek

Tdketulajdonosokkal folytatott ugyletek összesen

Egydb tronzokcidk

Altalános tarta)ék dtsoroldsa eredménytartalékbdl

Egyéb tranzakcidk összesen

Egyenleg 2018. december 31-en

Egyenleg 2019. janudr 01-en

Teijes dtfoydjdvedeiem

Addzott eredmdny

Egyéb dtfogO jOvedelem

Teijes dtfogb jdvedelem osszeen

Tdketulajdonosokkolfolytotott dgy)etek

Részvénykibocsdtds

Oszta)ék

Tulajdonosokkal Iebonyolitott 4gyletek

Tdketulajdonosokkal folytatott Ogyletek dsszesen

Egyêb tronzokcidk

Altaldrros tartalek átsoroldsa eredn,enytartalékból

Egydb t,anzakcidk bsszesen

Egyeeleg 2019. december 31-en

A Banknak es Ieányvállalatainak nincsen ellenârzést nem biztosItó részesedésre jutó saját tôke részük.

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

/c—1
Dr. LéifatKGpáy

EInok-VezérigazgO

(1295)

9 343

. (1295) 9343 - 8048 8048

-

- (934) 934 . -

— -
- (934) 934 -

19396 (147) 121796 4962 126611 146007

19 396 (147) 121 796 4 962 126 611 146 007

. 15998 - 15998 15998

2479 - - 2479 2479

. 2479 15998 - 18477 18477

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

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

-. (1600) 1600 - -

. (1600) 1600

19396 2332 132943 6562 141837 161233

Katalin

Pénzugyi Vezetö
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CASH—FLOW KIMUTATAS

adtok mFt-ban

2019. 2018.

Makodési cash flaw

Adózás elötti eredmény 18 279 11 197

Mádositd tényezôk

rtékcsökkenés (+), Amortizáció (+) 7970 5827
Ertékvesztés ês céltartalék képzés, feloldás (+) 933 (2 345)
Ertékvesztés képzés, feloldés befektetésekre(+) 272 160
Nem reahzélt árfolyam nyereség, veszteség (+1-) 852 (1486)
Halasztott ado 4 22
Nettó kamateredmény (-) (39 881) (34 257)
OsztalékbevOtel (-) - -

Származékos pénzügyi eszközök változása (nOvekedésnél-, csökkenésnOl +) (524) (243)
FVTPL értékpapirok 3llományának változása (növekeddsnél-, csOkkenésnél +) 151 (151)
Hitelintézetekkel szembeni kovetelésekvéltozása (novekedésnél-, csökkenOsnOl +) (1408) 5040
Ugyfelekkel szembeni követelések változása (növekedOsnOl-, csOkkenésnél +) (105 938) (139 167)
Egyéb eszközök változása (növekedésnél-, csOkkenésnél ÷) (2 250) 2 466

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettsOgek változása nem refinanszirozási célU 5 103 1 393
Ugyfelekkel szembeni kötelezettségek változása (nOvekedésnél +, csokkenésnél -) 210 093 185 515
SzármazOkos pénzügyi kotelezettsegek váftozása (nOvekedOsnél +, csökkenOsnél -) 6 353 18
EgyOb kOtelezettségek váftozása (növekedésnél +, csökkenOsnO -) (2 388) (829)

Kapott kamat (+) 42 302 36002
Fizetett kamat (-) (1 704) (1009)
Kapott osztalOk Ieáriyvéllalattól (+) -
Fizetett társasági adO (1576) (1889)

Mukddési tevékenységbdl sz3rmazó nettó pénzàramlás 136 643 66 264

Befektetési cash flow

Befektetések Ieányvállalatokban, közös és tdrsult vállalkozásokban (4) (1 500)
Befektetések egyéb véllalkozásokban 37 -
Ingatanok, gépek, berendezések beszerzése (5 565) (2 749)
Ingatlanok, gépek, berendezOsek értékesitése, egyéb kivezetések 190 176
Immaterlélis javak beszerzése (6 597) (5 285)
Immateriális javak értékesitése, egyéb kivezetések 105 30
Nem FVTPL értékpapIrok beszerzése (124 029) (366 173)
Nem FVTPL OrtékpapIrok kivezetése 96 115 274 244
Kapott osztalOk befektetésekbOl - -

Befektetési tevékenység során felhasznált nettó pénzáramlas (39 748) (101 257)

Finanszfrozdsi cash flaw

Fizetett osztalék (3 251) -
RefinanszIrozási célO hitelintézetekkel szembeni kotelezettsOgek beszerzése 99 200 52498
RefinanszIrozási cOlü hitetntézetekkel szembeni kOtelezettségek kivezetOse (61 104) (58 531)
Reszvénytulajdonosoknak nem osztalékként történO kifizetOsek - -

FinanszIrozási tevékenységböl sZármazó nettO pénzàramlàs 34 845 (6033)

Penzeszkdzök nettó változása

PenzeszkOzOk devizaátértékelési különbozete

POnzeszkOzOk áilománya ev elején

Pénzeszközök állománya a periOdus vegén

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

IIt
r. Lélfai Kopp’ny

El no k-Vezérigazgato

131740 (41026)

1296 1444
59023 98605

192 059 59 023

Keresztyénné

Pénzugyi VezetO

k Katalin
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1 ALTALANOS BEMUTATAS

1.1 Budapest Bank bemutatása

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

2015. február 13-an a GE Capital aláIrta a magyar állammal a Budapest Bank eladásáról szOlO
szerzädést. A vásárlás pénzugyi teljesItésére 2015. jünius 29-en került sor. Az állam nevében eljárO
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. szám II. emelet;
www.corvinus.hu) lett a 100%-os tulajdonos, amelynek tulajdonosi jogait 2019. év során a nemzeti
vagyon kezeléséért felelós tárca nélküli miniszter gyakorolta. A Budapest Bank (a továbbiakban a
,,Bank” vagy ,,Társaság”) teljes koraen konszolidálásra kerül a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.
konszolidált beszámolójába. A tulajdonosnak fizetendö várható osztalékfizetés mértéke jelenleg nem
ismert. A 2019 évi pénzügyi teljesItményre vonatkozó osztalékot a tulajdonosi jogokat gyakorlO
nemzeti vagyon kezeléséért felelôs tárca nélküli miniszter döntése alapján a Bank 2020 év folyamán
fizeti ki.

A Bank mQködési formáját közgycilése 2012 során zártkörQ részvénytársasággá változtatta, jelenleg
értékpapIrt nem bocsájt ki. A társaság jegyzett täkéje 2019. december 31-en 19 396 millió Ft. A Bank
fiOkhálOzata jelenleg 94 bankfiOkból, illetve egy Békéscsabán találhatO Operációs Központból all a
budapesti székhelyen felül.
A Bank átlagos statisztikai állományi létszáma 2019-ben 2.946 fö, illetve 2018-ban 2.888 fó volt.

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

A számviteli törvény 155. § alapján a Társaság részére kötelezó a konyvvizsgálat. A Társaság
konyvvizsgálOja a KPMG Hungária Kft., (KPMG cIme: 1134 Budapest, Váci (it 31), Henye lstván
(igazolvány szám: 005674). A Társaság a 2019-es évre a pénzügyi kimutatás könyvvizsgálataert
69.004.100 Ft + AFA konyvvizsgálati dIjat (2018. évre: 52.522,800 Ft + AFA), valamint 1.725.500 Ft +

AFA egyéb dIjat számolt el (2018. évre: 14.336.250 Ft + AFA).

A Bank 2019. évi pénzügyi kimutatását dr. Lélfai Koppány, elnök-vezérigazgató (1082 Budapest, Baross
utca 21. 4. em. 1.) és Keresztyénné Deák Katalin, pénzugyi vezetô (1161 Budapest, Pálya utca 49.) Irják
ala.

A konyvviteli szolgaltatas körébe tartozO feladatok irányItásáért, vezetéséért feleläs személy: SzQcs
Zoltán (születési neve: Szücs Zoltân, anyja születési neve: Deli Terézia, regisztralasi szama: MK178499,
hatOsági igazolvanyanak szama: 6937, regisztrálási szakterülete: IFRS és pénzügyi a
Pénzügyminisztérium altal vezetett konyvviteli szolgáltatást végzök nyilvantartasaban).
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Jelen pénzügyi kimutatást és a hozzá kapcsolódó üzleti jelentést a Társaság az internetes honlapján is

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

1.2 Budapest Bank Ieánvvállalatainak bemutatása

A Budapest Bank szolgáltatásai egy részét a Bankhoz tartozO, szakosItott, szervezetileg elkülönült

Ieányvállalatain keresztül nyüjtja, amelyekben közvetlenül 100% részesedéssel bIr.

Budapest Alapkezelô 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 elsdsorban Magyarországon a

Budapest Bank fiOkhálózatán keresztUl valOsul meg, de a befektetési jegyek külföldi - csehországbeli -

forgalmazása is jelentds részt képvisel a Társaság teijes eves értékesItési volumenében. A pénztârak

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

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

végzett szolgáltatások végzése is elsödleges célja a Társaságnak.

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

azonban az alapok indulását követöen rövid idôn belül, ki is von. Ennek megfelelóen a Társaság által

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

bevételei tülnyomórészt kezelési szabályzatokban eh5re Iefektetett vagy eves vagyonkezelési

szerzódésben elöre rOgzItett árszintü szerzôdések alapján keletkeztek.

A Budapest Alapkezek5 kockâzatkezelési pohtikája és tevékenysége a Bankkal együtt központilag

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

A Bank Iikviditási és tökestratégiájának megfelelc3en a Társaság az eves nyereségét rendszerint kifizeti

osztalék formájában a tulajdonos felé. Az AlapkezelO átlagos statisztikai állományi Iétszáma 2019-ban

17f6.

Az Alapkezeló Zrt. 2019. év végi merlegföOsszege 2.971 miIIiO Ft, jegyzett tOkéje 500 miIIió Ft, saját

tökéje 2.614 miltiO Ft.

Az Alapkezeld székhelye: 1138 Budapest, Váci it 193.

Budapest LIzing Zrt.

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

tárgyi eszközök termek5eszközök beszerzése es IIzingbe adása. Elsôsorban nagy teherbIrásü

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

pénzügyi lIzingen keresztül történö finanszIrozãsával foglalkozik, de amennyiben az üzleti érdek

megkIvánja személy és kishaszon gépjárm(i finanszlrozást is végez.

A jelenlegi rendeletek szerint a Társaság a pénzugyi lizing tevékenység melkett — melyet forint, deviza

alapü illetve deviza finanszIrozás keretében folytat, zárt illetve nyuit vég(i pénzügyi Izing
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konstrukciOban egyaránt — hitel és pénzkolcson nyüjtást is végezhet kizárOlag fogyasztc3nak nem
minösüId ugyfélkor részére.

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

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

A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 2019-ban 21 fä volt. Az cég 2019. év végi
merlegfôosszege 123.660 miIliO Ft, jegyzett tókéje 62 millió Ft, saját tökéje 7.406 milliO Ft.

A LIzing székhelye: 1138 Budapest, Váci üt 193.

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt.

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

A Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. a Budapest Bank csoport tagjaként személy és kishaszon gépjarmci,
a nagy teherbIrásü haszongépjármQvek, termeld gépek, berendezések es egyéb eszközök operatIv
IIzing konstrukciO keretében történd finanszIrozásával foglalkozik. A cég tevékenységét a Budapest
LIzing Zrt-vel közös operáciO alatt folytatja.

A társaság tevékenysége két kUlönbözô üzletágra bontható, a termeläeszköz finanszIrozó Ozletág a
korábban a Budapest EszközfinanszIrozO Kft. által végzett tevékenységet folytatja, mIg a Flotta kezeld
uzletág — melynek üzleti portfOliOja 2015-ben kifutott — a jogeldd Budapest Flotta Zrt. tevékenységeböl
mar csak a Budapest Bank gépjárm(állományának flottakezelését végzi.

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

A Társaság hitelezési tevékenységét szinte kizárólag a Budapest Bank finanszIrozza.

A Társaság átlagos statisztikai állományi Iétszáma 2019-ban 22 fd volt. Az cég 2019. év végi
merlegfäosszege 4.246 millió Ft, jegyzett tc5kéje 15 millió Ft, saját tôkéje 1.711 millió Ft.

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

A Bank által alkalmazott számviteli alapelvek, egy a pénzintézetek számára kötelezôen eiöIrt belsó

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

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

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

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

megfogalmazott alapelvek képezik alapját.

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

utasItás az alábbi tagolásban kerül kivonatos osszefoglalásra:

2.1 Számviteli Alapelvek
A. Alkalmazott számviteli sztenderdek

B. Konszolidáció
C. Devizaértékelés

2.2 Eredménykimutatás elemeihez kapcsolOdó számviteli elvek

D. Kamatbevétel és ráfordItás

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

kivezetési nyeresége vagy vesztesége

F. Eredménnyel szemben valOsan értékelt pénzügyi instrumentumok nettó

nyeresége
G. Egyéb m(iködési bevétel és ráfordItás

H. NyereségadO

2.3 Pénzügyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolódO számviteli elvek

2.3.1 Pénzugyi instrumentumok

2.3.1.1 Számviteli alapelvek

2.3.1.2 Amortizôlt bekerü)ési értékelés (ABE)

Befektetési célti hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok

J. Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök es követelések

K. Hitelintézetekkel szembeni követelések

L. Minden amortizált bekerülési értékelésü kategóriába sorolt pénzügyi

kotelezettség
M. Pénz és pénzeszköz egyenértékesek

N. Sajáttôke

2.3.1.3 Valós értékelés eredménnyelszemben (FVTPL)

0. Kereskedési céki hitelviszonyt megtestesItä értékpapirok

P. Származékos Ugyletek

Q. Valós értékelés kategOriába sorolt pénzügyi kotelezettség

R. Kötelezóen eredménnyel szemben valós értékelésU értékpapirok

S. Ogyfeleknek nyüjtott kölcsOnök és követelések

2.3.1.4 Valás értékelés egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVTOCI)

T. Likvid itási céJti hitelviszonyt megtestesItó értékpa pIrok

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

2.4 A Bank által alkalmazott jelentös becslések
2.4.1 Ertékvesztés
2.4.2 Valós érték meghatározás
2.4.3 Fedezeti ugyletek elszámolása

2.1 Számviteli Alapelvek

A. Alkalmazott számviteli sztenderdek

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

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

• a 2000. évi C törvény a számvitelröl (tovâbbiakban ,,Számviteli törvény” vagy ,,Szt.”)
a a 2013. évi CCXXXVII törvény a hitelintézetekrôl és a pénzUgyi vâllalkozásokrOl
a a 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások eves

beszámoló készItési es kOnyvvezetési kbtelezettségeinek sajátosságairól

(,, Kormányrendelet”)
• a 39/2016. (X.11.) MNB rendelet a nem teljesItd kitettségre és az átstrukturált követelésre

vonatkozO prudenciális követelményekröl
• a 40/2016. (X.11.) MNB rendelet az ugyfél- és partnerminösItés, valamint a

fedezetértékelés prudenciális követelményeiräl.

A Bank az lgazgatOság által jóváhagyott, a konyvvizsgálói záradékot is tartalmazó teijes eves pénzugyi
kimutatását a Szt. IX. fejezetének elöIrásai szerint helyezi letétbe és tesz eleget ezzel közzétételi

koteiezettségének.

A Bank a váIIaIkozs folytatásának elve alapján állItotta össze jelen pénzugyi kimutatásokat.

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

utolsó napja (fordulónap): december 31. Pénzugyi kimutatásokat a Bank évente egyszer, a pénzügyi

helyzet kimutatás fordulOnapjára készIt, melyben összehasonlItO informáciOként csak a tárgyidöszakot

megelôzä beszámolási idôszak zárO adatal kerUlnek bemutatásra.

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

• ldäszakvégi Pénzügyi helyzet kimutatás (Merleg)

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

kimutatás)
• ldôszaki Saját töke-változás kimutatás (STVK)
• ldãszaki Cash-flow kimutatás
• Megjegyzések

A Szt. szerinti Uzieti és Nem — Pénzugyi Jelentés is összeállItásra kerül, mely része a jelen Eves pénziigyi

kimutatásnak.

A Bank eIsó alkalmazóként 2018.01.01-tôI kezdve vezeti könyveit az IFRS-ek elôIrásai szerint és a 2018-

as beszámolási évrôl készItette el az elsa IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatását.

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

státuszuktól fuggöen jelentös hatással lehetnek a Bank pénzügyi kimutatásaira. Hatályba lépésuk

státusza szerint az üj sztenderdek lehetnek:

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

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

• IASB által kiadott, de EU által meg nem befogadott

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

vonatkozOan, 2019. január 1-ével, illetve az azt követöen kezdôdö beszámolási idöszakokban mar

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

eredményeképpen az egyes standardokat érintöen (IFRS 3, IFRS 11, lAS 12 és lAS 23) történt

módosItás, elsädlegesen az inkonzisztenciák megszuntetése és a magyarázatok tisztázása

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

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

• lAS 19 ,,Munkavállalói juttatások” standard módosItásai — Terv mOdosItása, korlátozás vagy

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

• lAS 28 “Társult vállalkozásokban lévô befektetések” standard mOdosItásai — Társult

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

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

2018. október 23-an,
• IFRS 9 ,,Pénzügyi instrumentumok” standard mOdosItásai — Elätörlesztés jellemzök negatIv

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

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

Ezek a módosItások, üj standardok és értelmezések elsö alkalmazasa a Bank várakozása szerint nem

befolyásolja jelentôsen a pénzügyi kimutatásokat.
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Ez aTóI kivétel az IFRS 16 standard alkalmazása, mely a IIzingbe vevôi oldalon jelentós hatással járt
elsösorban az iroda épuletek és bankfiOk bérletetekhez kapcsolódOan.

Az IFRS 16 átállás a Bank mérlegeben jelentös változást okozott, mIg az Eredménykimutatásban a nettO
eredményhatás nem volt jelentôs. Ennek oka, hogy a sztenderd alapján a lIzingbe vevä egy eszközhöz
kapcsolódó használati jogot jelenIt meg, amely a IIzing tárgyául szolgáló eszköz
használatára/hasznosItására vonatkozó jogát testesIti meg, mIg a lIzing köteIezettsé a IIzing
törlesztések megfizetésé hez ka pcsolódó kotelezettségét.
Az IFRS 16-ra vaIO áttérésre a Bank a mOdosItott retrospektIv megkozelItést alkalmazta, azaz nem
állapItotta meg üjra az összehasonlItO idôszakait a 2019-es évröl szóló pénzügyi kimutatásokban,
hanem az IFRS 16 eIsa alkalmazásának hatását nyitO eredménytartalékkal szemben számolta el 2019.
január 1-jén.

A Bank a lIzing kotelezettség effektIv kamatlábának meghatározásához az 5 eves IRS kamatlábat
használja. LJj szerzödésekre a szerzödés aláIrását megelc5zô hOvégén érvényes 5 eves IRS kamatot
használja a Bank. Szerzódés módosItás esetén, ha a futamidä változik akkor is üj effektIv kamatlábat
határoz meg a Bank, ha a szerz5déses összeg változik például a deviza árfolyam változás miatt, akkor
marad az effektIv kamat.

Határozatlan idejQ szerzödések hátralévä futamidejét 10 évre becsli a Bank. A szerzödésben szerepló
hosszabbItási opciókat teljes hosszában figyelembe veszi a Bank, a futamidöbecslésekor.

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

adatok mEt-ban

Megnevezés Osszeg

OperatIv lIzing kotelezettség (eredeti szerzôdéses Iejárat) - 2018.12.31 5722
- rövid lejáratü szerzôdések (1)
+ opciOs idãszakra jutó operatIv Izing kotelezettség 8186
Osszes operatIv lizing kötelezettség - 2018.12.31 13 907
Diszkontált pénzügyi lizing kötelezettseg - 2019.01.01 13 102

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

Pénzügyi IIzing kotelezettség eredményhatàsa - 2019. év
- kamatráfordItás 197
- értékcsökkenés 1936
Osszes eredményhatás 2133

Ha 2019 folyamán továbbra is operatIv IIzingként könyvelte volna a bérleményeket a
Bankcsoport, akkor 2050 millió forint bérleti dIjat számolt volna el.
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A lIzingek elszámoiásãt Iásd bövebben a 2.3.2 fejezet V. pontjában.

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

hatôlyba:

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

(hatályba Iép a 2020. január 1-jével, illetve az azt követden kezdödd beszámolási

iddszakokban),

• lAS 1 es lAS 8 standardok módosItásai — Lényegesség Fogalma (hatályba lép a 2020. január 1-

jével, illetve az azt követden kezdddd beszámolási idôszakokban),

• A Koncepcionáiis kereteivekre vaió hivatkozãsok módosItásai az FRS standardokban (hatályba

lép a 2020. január 1-jével, illetve az azt kOvetden kezdödd beszámolási iddszakokban).

Ezek a módosItások, üj sztenderdek és értelmezések elsa alkalmazása a Bank várakozása szerint nem

befolyásolja jelentôsen a pénzUgyi kimutatásokat.

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

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

kezdôdô beszámolási idôszakokban),

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

az azt követóen kezdOdä beszámolási idOszakokban).

Ezek a módosItások, üj sztenderdek és értelmezések elsö alkalmazása a Bank várakozása szerint nem

befolyásoljajelentósen a pénzügyi kimutatãsokat.

B. Konszolidáció

A Bank az IFRS 10 eldIrásai alapján konszolidált pénzügyi kimutatást készIt, mert anyavállalatként több

gazdalkodO egység felett ellenôrzést gyakorol. A Bank minden jelenlegi leányvállalatát saját maga

alapItotta, ezért goodwillt nem mutat ki. Konszolidált saját täkében jelenleg ellenärzést nem biztosItó

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

ban tulajdonosa. A Bank konszolidálási korébejelenleg csak a leányvállalatai tartoznak, közösvezetésQ

vállalata és társult vállalata nincs a Banknak.

C. Devizaértékelés

A pénzUgyi kimutatások prezentációs pénzneme a magyarforint. A pénzügyi kimutatásokban az adatok

millió forintra kerekItve szerepelnek (mFt vagy milfiá forint). A Bank üzleti tevékenyseget szinte

kizárOlag Magyarországon folytat és tranzakcióinak döntô többsége 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 el fordulónapi átértékelési különbözetet. Monetáris elem minden pénzeszkoz, és

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

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

immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és készletek, melyek bekerülési árfolyamon
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kerülnek a pénzügyi h&yzet kimutatásban megjelenItésre. A devizában felmerülä értékvesztések es
képzett céltartalékok akkor kerülnek átértékelésre, ha az alap ugylet is devizás.

A Bank a valutakészletet, a devizaszámlákon iévö devizát, a külföldi pénzértékre szóló követelést,
pénzügyi eszközt, értékpapIrt, illetve kotelezettséget eredeti devizában veszi nyilvántartásia, melyek
közül a monetáris tételeket naponta a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyamon értékeli at és az eredményhatást minden instrumentum esetén ,,Nettó árfolyam
nyereség vagy veszteség” eredmény soron számolja el.
A forintért vásárolt valuta, deviza tranzakciOkat a fizetett osszegben könyveli, és a ténylegesen fizetett
forint alapján határozza meg a nyilvántartásba vételi árfolyamot. A devizák közötti konverziOs tételeket
a tényleges kereszt-árfolyamok alapján konyveli, majd azokat az MNB hivatalos devizaárfolyamon
értékeli at.

2.2 Eredménykimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek

D. Kamatbevétel és ráfordItás

Pénzügyi eszközäk és pénzügyi kotelezettségek esetén

A pénzügyi instrumentumokra elszámolt kamatbevételt és ráfordItást a Bank az effektIv kamatláb
módszer alkalmazásával mutatja ki, kivéve a kereskedési céllal tartott és valósan értékelt pénzügyi
eszközökre elszámolt kamatot. Az effektIv kamatláb az a ráta, amely a pénzügyi instrumentum várhatO
élettartam alatti becsült jövöbeni pénzkifizetések, vagy pénzbevételeket pontosan a pénzügyi eszköz
bruttó könyv szerinti értékére, vagy pénzügyi kötelezettség amortizált bekerülési értékére diszkontálja.
A jövôbeni cash-flow-kat a Bank az egyedi ugyleteknek, valamennyi a szerzôdésekben rögzItett
tranzakciOs bevételének és koltségének figyelembevételével becsli. Nevezetesen az alábbi
jogcImeknek van hatãsa az effektIv kamatláb (EIR) kiszámItására:

• Szerzädéskötési és módosItási dIj bevétel
• HitelfolyOsItási + hitelIgérvény + hitelbIrálati dIj bevétele
• Elótörlesztési és futamidä módosItási dIj bevétel
• Ertékbecslôi és kozjegyzôi dIj ráfordItás
• Ugynökijutalék ráfordItás
• Ugynokijutalék bevétel
• BeépItett biztosItási dIj

A Bank a fenti ügynevezett porlasztandó tételeket kamatként mutatja ki és i) vagy a kiszámItott effektIv
kamatlábbal ii) vagy pedig Iineárisan porlasztja a pénzügyi instrumentum futamideje során.

A Bank az alábbi pénzügyi instrumentumoknál alkalmazza a futamidô saran a porlasztást EIR
mOdszerrel:

• Nyüjtott zárt vég(i hitelek (LOC tIpus hitelkártya követelés is)
• Kapott hitelek (refinanszIrozási)
• Pénzugyi IIzing

• ErtékpapIrok

17



BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZÜGYI KIMUTATAS

2019. DECEMBER 31.
KiegészItö Megjegyzések — Számviteli politika

Az effektIv kamatláb meghatározãsa a pénzugyi eszkbz és kotelezettség kezdeti megjelenItésekor

történik, és az a késöbbiekben sem mOdosul, kivéve ha:

• Uj porlasztandO tétel merül fel (ebben az esetben az eljárás megegyezik a futamidô elején

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

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

A várhatO hitelezési veszteség kiszámItása szempontjából Stage 1 és Stage 2 besorolásü pénzugyi

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

bruttO könyv szerinti értékre történô alkalmazásával számItja a Bank. A Stage 3 pénzügyi eszközök

esetén (meghatározását lásd a 2.4.1 megjegyzésben) a kamatbevétel kiszámItásánál az EIR-t a Bank az

értékvesztéssel csökkentett bruttO könyv szerinti értékre alkalmazza.

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

amortizált bekerülési értékére való alkalmazásával számolja el a Bank.

Pénzügyi lIzing ugyletek esetén

A Bank a pénzügyi lIzing ugyletei esetén a kamatbevételt a IIzing implicit kamatlãbának a IIzingbe

történã nettó befektetésre történô alkalmazásával számolja el.

A lizing implicit kamatlába az a diszkontrâta a fIzing kezdetekor, amely a minimális lIzingfizetésekre es

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

valós értéke es a Banknál felmerült kezdeti kbzvetlen koltségek osszegével.

A pénzügyi lizing kamatbevételeket a Bank a kamatbevételek között külön eredménykimutatás soron

mutatja be.

E. Jutalékok

A Bank által folytatott pénzügyi szolgaltatásokból származó minden olyan bevétel es ráfordItás, mely

nem kamat vagy kamatjellegQ és nem kerül figyelembe véteire az eszközök és források bekerülési

értékének meghatározásakor, az ugyfeleknek nyüjtott dij- és jutalékbevételek és ráfordItãsok között

kerUlnek kimutatásra. Ezek közé fäként átutalásokból, értékpapIr, befektetés alapkezelái uzletágból és

a hitel-uzletágbOl, valamint a biztosItásközvetItési és deviza-tranzakciOkból származó fizetendô vagy

kapott dIjak vagy jutalékok tartoznak (beleértve a konverziOs jutalékot is).

A dIj- es jutalékbevételek elszámolása kétféleképpen történik:

• Az egy adott idószakon keresztül nyijtott szolgáltatások dIja a szolgáltatási idöszak

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

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

köre például a forgalmi jutalék).

E. Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvüli pénzügyi instrumentumok kivezetési nyeresége

vagy vesztesége

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

instrumentumain keletkezä eredményt nettO mOdon (például követelések eladása során keletkezc5
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eredmény, ügyfeleknek nyüjtott kölcsönök kivezetést eredményezô jelentôs szerzódésrriódosItása
következtében elszámolt eredmény, azaz a kivezetett hitel könyv szerinti értékének és a könyvekbe
felvett hitel valOs értékének különbözete). SzintUgy itt kerül kimutatásra a nem eredménnye I szemben
valósan értékelt a 2.3.1.2 és a 2.3.1.4 pontokban megnevezett értékpapIrok kivezetéskori eladáskor
realizált nettó árfolyam eredménye.

F. Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi instrumentumok nettO nyeresége

Az ,,Eredménnyel szemben valOs értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy
vesztesége” tartalmazza az összes eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz
vásárlâsából és eladásábOl származó nettó realizált eredményt és nem realizált valOs érték váftozását.
Nem tartozik ide az egyéb âtfogo jövedelemmel szemben valOsan értékelt instrumentumok nyeresége
vagy vesztesége.

A Bank azokat az instrumentumokat soroija bekerüléskor ebbe a kategoriába, ha ez megszLntet vagy
Ienyegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenItési inkonzisztenciát (amelyet számviteli meg
nem felelésnek (mismatch) is neveznek), amely ellenkezó esetben eIOállt volna amiatt, hogy az
eszközök vagy kotelezettségek értékelése, vagy az azokon képzôdott nyereség vagy veszteség
megjelenItése eltérä ala pokon történik.
Ezek a pénzügyi instrumentumok lehetnek kereskedési célünak megjelöltek valamint nem kereskedési
ceh, de kötelezöen vagy a Bank által választott módon eredménnyel szemben valósan értékelend6
eszközök. Kereskedési céllal tartott egy instrumentum, amennyiben beszerzése azzal a céllal történik,
hogy rövid idón belül továbbértékesItésre kerüljön. A besorolás részletes kritériumait 2.3.1 fejezet; a
valós értékelési módszereket pedig 2.4.2 fejezet tartalmazza.

A bekerülést követóen ezek az instrumentumok valOs értéken értékelódnek, kamatozó
instrumentumok esetén a valós érték és az amortizált bekerülési érték kulonbségének változása az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nettó eredményében kerül az
eredmény kimutatásban elszámolásra. A kamatbevétel a valOs értékeléssel együtt kerül elszámolásra
ugyanazon az eredménysoron. A Bank havonta végez valOs értékelést minden valOs értékelésQ
instrumentumára.

6. Egyéb makodési bevétel és ráfordItás

Minden olyan koltség, mely nem kapcsolOdik szorosan a banki mQködés üzemi koltségei közé ,,Egyéb
m(ködési ráfordItás”-ként illetve minden olyan bevétel, mely nem tekinthetá alapvetöen a bankszerQ
mQködés bevételének, bruttó módon az ,,Egyéb mOködési bevétel”-ként jelenik meg az eredmény
kimutatásban.

A következó jelentós tételek szerepelnek itt:

A magyarországi pénzugyi vállalkozások 2010 Ota ün. bankadó fizetésére kötelezettek.
Mivel a bankadó nem tárgyévi nettO bevételi értékeken alapszik, nem tekinthetö az IFRS-ek
szerint jövedelemadónak, ezért a Bank egyéb mQködési ráfordItásként mutatja ki.

A Banknál a bankadO alapja a tárgyévet megelôzô második év pénzügyi kimutatàsában
szereplô mérlegföosszeg, módosItva bizonyos bankközi ügyletekböl származó
egyenlegekkel. Az ado mértéke 50 milliárd HUF-ig 0,15%, az azt meghaladó részre 0,2%.
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Ajelen pénzUgyi kimutatásokban szereplô bankadO osszegektehát méga magyarszámviteli

elvek szerint elkészItett pénzugyi kimutatásokból Ievezetett adóalapokra kerültek

kiszámItásra.

• 2013-ban pénzügyi tranzakciOs iHeték került bevezetésre bizonyos tranzakciO tIpusokra

(készpénzes mCiveletek és átutalások). Az adO alanyi hatálya a magyarországi székhellyel

pénzügyi szolgáltatást nyüjtOkra terjed fri. A pénzugyi tranzakciós iHeték az egyéb mQködési

ráfordItások kOzött kerül elszámolásra a kapcsolOdó gazdasági esemény felmerülésekor. A

bankkártyával végzett tranzakciOk utáni illetékfizetési kotelezettség ettôl eltérOen ev elején

egy osszegben kerül elszámolásra és az illetékfizetés alapja az eIOzO naptári ev fizetési

m(iveletei.

• A BefektetO és a Betétvédelmi Alapok célja, hogy a befektetési szolgáltatOk es bankok

esetleges fizetésképtelensége miatt a befektetdket és betéteseket érd vagyoni károk

részbeni kompenzálását biztosItsa. A tagok eves dIjat fizetnek az alapoknak, melyet a Bank

a pénzügyi kimutatás évében számol el.

• A 2014-ben alapItott Szanálási Alapot a hitelintézetek és befektetési vállalkozások

finanszirozzák, célja pedig, hogy a pénzügyi szektorban felmerülô problémák kezelésének

koltségeit a szektor viseije. Az alap a tagok által fizetett eves dIjakból kerül feltöltésre. A

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

által eldIrt kötelezd tagsági dIjakat fizet több felUgyeletei szervnek elsOsorban a Magyar

Nemzeti Banknak.

• A bejövO számlákból, AFA szempontjábOl három csoportot lehet képezni: i) a kizárOlag AFA

köteles szolgáltatásnyOjtásokhoz történö beszerzések áfája teijes mértékben Ievonható, ii)

kizárólag AFA mentes szolgáltatásnyüjtásokhoz történO beszerzések AFA-ja teijes

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

egyérteIm(en hozzárendelni kizárólag adóköteles, vagy kizárOlag adómentes

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

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

a nevezOben pedig az áfa-köteles és áfa-mentes ellenérték összege szerepel. Az összes le

nem vonhatO vagy csak arányosan le nem vonható AFA egyéb mUködési ráfordftásként

kerül elszâmolásra.

• A Bank a Iizingbe adott készletek kivezetési eredményét, az ingatlanok, gépek,

berendezések és immateriáiis javak, elidegenItésének nettó eredményét, iiletve

kapcsolódó értékvesztés feloldást is ebben az eredmény kategOriában mutatja ki.

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

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

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

NyereségadOként a Bank a társasági adót, és a helyl adOkat kezeli.

A helyi adók nem forgalmi jellegUk miatt képezik a nyereségadO részét az eredménykimutatásban. A
helyi adO az ipar(zési adOt és az innováciOs adót foglaija magába.

A Bank halasztott ado követelést és kotelezettségetjelenItenek meg minden IevonhatO és adókoteles
átmeneti különbözet után az AS 12 sztenderdnek megfelelöen a pénzügyi helyzet kimutatásban. Ezek
áliományváltozását az eredményben az adóráfordItások között jelenIti meg, amennyiben az az
eredményben elszámolandó tranzakcióhoz kapcsolódik, illetve az egyéb átfogó jövecl elemben,
amennyiben az az egyéb átfogó jövedelemben elszámolandó tranzakcióhoz kapcsolOdik. Haasztott
adO követelés a IevonhatO átmeneti különbözetek után kerül elszámolásra, de csak arnennyiben
várhatOan képzödik olyan adOköteles nyereség, amivel szemben felhasználhatO Iesz. A jövöbenj
adOköteles nyereség alátámasztására a Bank atapvetóen az üzleti terveket veszi alapul. A halasztott
adOzást lásd részletesen a CC. fejezetben.

Magyarországon az adóhatOság az adOévet követä hat even belül bármikor felulvizsgalhatja a
számviteli nyilvántartásokat és mOdosIthatja a kivetett adót. Ennek megfelelöen adóhatosagi
ellenôrzés esetén a Banknál is elôfordulhat adómOdosItás. Az adóhatósâg a Bank társasági
adObevallásait 2015-ig bezárOlag felulvizsgálta és Iezárta. A Ieányvállatoknál átfogO vizsgálat keretében
nem vizsgálták az & nem évült éveket. A Banknak nincs tudomása olyan jelentOs elmaradt
adokotelezettségról, amety az adOhatOság által meg nem ellenôrzött évek kapcsán felmerülhetne.

2.3 Pénzügyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolócló számviteli elvek

2.3.1 Pénzügyi instrumentumok

2.3.1.1 Számviteli alapelvek

a.) Kezdeti megjelenItés es értékelés

Kezdeti megjelenItéskor a pénzügyi eszközt vagy pénzügyi kotelezettséget a Bank valOs értéken
értékeli, növelve vagy csökkentve — amennyiben a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kotelezettség nem
az eredménnyel szemben valOs értéken értékelt — azon tranzakciós koltségekkel, amelyek közvetlenül
a pénzügyi eszköz vagy a pénzugyi kotelezettség kibocsátásának vagy megszerzésének tulajdonIthatók.

A Bank minden szokásos mOdon vásárolt vagy eladott pénzügyi instrumentumot a teljesItési idôponton

(értéknapon) jelenIti meg konyveiben mérlegtételként. A származékos pénzügyi instrumentumokat
pedig kötés napján jelenIti meg.

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

ii) Ha a Bank meghatározza, hogy a valós érték a kezdeti megjelenItéskor eltér az ugyleti értéktöl, és a
valós érték azonos eszközre vagy kötelezettségre vonatkozó aktIv piacon jegyzett árral nem
bizonyItott, és olyan értékelési technikán sem alapul, amely kizárOlag megfigyelhetä piacokról
származO adatokat használ, akkor a pénzügyi instrumentumot a kezdeti megjelenItéskor valós értéken
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keN értékelni, mOdosItva azt iigy, hogy halasztásra kerüljön a kezdeti megjelenItéskori valOs érték es

az ugyleti érték eltérése. A kezdeti megjelenItést követäen a különbözet egy megfelelö alapon az

instrumentum élettartama alatt kerül elszámolásra az eredményben, de nem késöbb, mint amikor az

értékelés megfigyelhetô piaci adatokkal teijesen alátámasztásra kerül, vagy amikor az ugyletet lezárják.

iii.) Ha a valós érték azonos eszközre vagy kotelezettségre vonatkozó aktIv piacon jegyzett árral

alátámasztható, vagy olyan értékelési technikán alapul, amely kizárOlag megfigyelhetO piacokrOl

származó adatokat használ, az ugyleti ár és a valós érték kulonbségét a Bank az instrumentum kezdetj

megjelenItésekor elszámolja az eredménybe.

b.) Besorolás

Kezdeti megjelenItéskor a Bank a pénzügyi eszközöket amortizált bekerülési értéken, az egyéb átfogO

jövedelemmel szemben valós értéken vagy az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként

soroija be.

c.) Követá értékelés

A Bank abban az esetben értékeli a pénzugyi instrumentumait amortizált bekerülési értéken ha az i) az

instrumentum portfOliOjához kapcsolódO üzleti model! egyedu!i célja szerzôdéses pénzáramok

beszedése, es ii) a szerzódéses pénzáramok kizárOlag tôkére és a fennállO töke után járó kamatra

terjednek ki, ahol a töke a folyOsItott összeg valós értékét jelenti, a kamat pedig hitelezési kockázatot,

forráskoltségeket, árrést és pénz idôértékét tükrözi.

Az IFRS 9 elâIrása szerint amortizált bekerülési érték az instrumentum kezdeti értéke csökkentve a

t6ketörlesztésekkel, módosItva az effektIv kamatláb módszerrel meghatározott kamattal es

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

effektIv kamatláb módszeralapján számolja ki és könyveli el eredményre a kamat bevételeket és kamat

ráforditásokat és határozza meg az instrumentum amortizált bekerülési értékét, azaz a kbnyv szerinti

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

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

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

Az elszámolt értékvesztés havonta kerül aktualizálásra.

d-i.) Kivezetés-pénzügyi eszközök

A Bank akkorvezet ki egy pénzügyi eszközt, ha

• a pénzügyi eszközbäl származó cash-flow-kra vonatkozO jogok lejárnak, vagy

• átadja a pénzügyi eszközbãl származó cash-flow-k átvételére vonatkozó szerzödéses jogokat

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

kockázat és haszon átadásra kerUl.

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

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

m egje len Itésre.

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

mOdosItott pénzügyi eszközbäl származó cash-flow-k lényegesen eltéräek-e. Amennyiben a cash-flow

k lényegesen eltéräek, az eredeti pénzUgyi eszközbOl származO cash-flow-kra vonatkozó szerzödéses

jogok lejártak. Az ilyen módositást az eredeti pénzügyi eszköz megszinésekent es egy üj pénzügyi
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eszköz megjelenItéseként kell elszámolni. A Bank minden esetben megszGnésnek tekinti a
szerzôdésmódosItást, ha a pénzugyi eszköz devizanemét mOdosItják.

Amennyiben az amortizált bekerülési értéken értékelt mOdosItott pénzUgyi eszközböl szárrnazO cash-
flow-k nem lényegesen eltéróek a módosItás elötti szerzödéses cash-flow-ktOl, a módosItás nem
eredményezi az eredeti pénzügyi eszköz kivezetését. Ebben az esetben a Bank ijraszámolja a pénzügyi
eszköz bruttó könyv szerinti értékét (a módosItás utáni cash-flow-k eredeti effektIv kamatlábban
számolt jelenértékeként) és az üj, valamint a mOdosItás elótti bruttó könyv szerinti értk közötti
különbözetet módosItás miatti nyereségként vagy veszteségként jelenIti meg az eredményben.

d-ii.) Kivezetés — pénzügyi kötelezettségek

A Bank kivezeti a könyvekböl a pénzügyi kötelezettséget, amikor az megsz(int — vagyis amikor a
szerzädésben meghatározott kötelemnek eleget tettek — azt eltörölték, vagy az lejár.

A Bank megszCinésnek tekinti azt is, amennyiben egy pénzugyi kotelezettség szerzôdéses feltételei
módosultak és a módosItott pénzügyi kötelezettségbôl származó cash-flow-k lényegesen (legalább
10%-kal) eltérdek a módosItás elótti cash-flow-ktOl. Amennyiben ez nem teljesül, a Bank akkor is
megszünésnek tekinti a szerzödésmódosItást, illetve ha a kotelezettség devizanemét módosItják.
Ebben az esetben a mOdosItott feltételeknek megfelelö üj pénzugyi kotelezettséget a Bank valOs
értéken jelenIti meg. A megszant pénzügyi kotelezettség konyv szerinti érték és az üj, rnódosItott
pénzügyi kotelezettség könyv szerinti értéke közötti különbözetet a Bank az eredményben jelenIti meg.

Amennyiben a pénzügyi kotelezettségböl származO cash-flow-k nem lényegesen eltéräek a rnOdosItás
eldtti szerzädéses cash-flow-ktOl, a módosItás nem eredményezi az eredeti pénzügyi kötelezettseg
kivezetését. Ebben az esetben a Bank üjraszámolja a pénzügyi kotelezettség amortizált bekerülési
értékét (a módosItás utáni cash-flow-k eredeti effektIv kamatlábban számoltjelenértékeként) es az
valamint a mOdosItás elötti bruttO könyv szerinti érték közötti különbözetet mOdosItás miatti
nyereségként vagy veszteségként jelenIti meg az eredményben. A módosItás bármely dIja vagy
koltsége az effektIv kamatlábat és a pénzügyi kötelezettség amortizált bekerülési értékét módosftja, és
a hátralévô futamidö alatt kerül elporlasztásra az eredményben.

e-i.) Ertékvesztés

Minden beszámolási fordulOnapon a Bank megvizsgálja, hogy az amortizált bekerülési értéken értékelt
pénzügyi eszközei értékvesztettek-e. A pénzügyi eszköz értékvesztettnek minôsül, ha bekövetkezett
egy vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a pénzügyi eszköz becsült jövóbeli cash-flow
ira. Az értékvesztés módszertanának részletes leIrását lásd a 2.4.1 pontban.

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

• pénzügyi lIzingbäl eredö kovetelések;
• ugyfeleknek nyüjtott hitelekból eredö kovetelések;
• kibocsátott pénzügyi garancia szerzödések; és
• kibocsátott hitel nyüjtási elkötelezettségek.

A Bank a pénzügyi eszközökre a kezdeti megjelenItéstöl kezdve 12 havi várható hitelezési veszteség
kerül elszámolásra azon ugyletek esetén, ahol a hitelezési kockázat az ugylet kezdeti megjelenItése Ota
nem nätt jelentäsen (Stage 1, vagy 1. Szakasz - jól teljesItô ugyletek). Amennyiben a kezdeti
megjelenItés óta jelentösen megnövekedik a hitelkockázat (Stage 2, vagy 2. Szakasz — alulteljesItä

23



BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZUGYI KIMUTATAS

2019. DECEMBER 31.

— KiegészItä Megjegyzések — Számviteli politika

hitelek), vagy az ugylet értékvesztetté válik (Stage 3 vagy 3. Szakasz — értékvesztett, nem teljesItö

ugyletek), élettartami Va rhatO hitelezési veszteség kerül elszã molâsra.

Elettartami várható hitelezési veszteség: A pénzugyi instrumentum várható élettartama alatt

lehetséges nem-teljesItési eseményekbäl eredô várható hitelezési veszteség.

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

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

fordulOnapja után 12 hOnapon belül lehetséges nem teljesItési eseményekböl ered.

A Bank ezt az értékelési elvet alkalmazza mind a pénzügyi lIzingbäl, mind az ugyfeleknek nyüjtott

hitelekból származó követeléseire.

A Bank nyüjtott kölcsönökbdl és pénzügyi lIzingekbäl eredö kävetelései esetén nem él az 1FRS9 5.5.10.

bekezdése által biztosItott lehetäséggel, hogy bizonyos pénzugyi instrumentumokat alacsony

hitelkockázatünak tekintsen.

e-ii.) A vOrható hitelezési veszteség értékelése

A várható hitelezési veszteség az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

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

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

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

a becsült jövöbeli cash-flow-k jelenértékének kulonbözete;

• Le nem hIvott hitelnyüjtási elkotelezettségek: a Bankot megilletó szerzödéses cash-flow-k, ha

a hitelnyüjtási elkotelezettség birtokosa lehIvja a hitelt és a Bank által a hitel lehIvása esetén

várt cash-flow-k közötti kulonbség jelenértéke;

• PénzDgyi garancia szerzödések: a birtokosnak a nála felmerülö hitelezési veszteség

megtérItésére várhatóan fizetendô összeg, azokkal az osszegekkel csökkentve, amelyeket a

Bank várhatóan a birtokostól, az adOstól vagy bármely más harmadik féltc5l kap majd.

e-iii.) A várható hitelezési veszteségek megjelenItése a pénzügyi helyzetre von atkozó k/rn utatãsban

A várhatO hitelezési veszteséget a Bank a kovetkezóképpen jelenIti meg:

• amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök esetében a bruttO konyv szerinti

értéket csökke ntô osszegké nt (erte kvesztés)

• a pénzügyi garanciaszerzödések és hitelnytjtási elkotelezettsegek esetén céltartalékként

e-iv.) Lefrás

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

amennyiben a Bank ésszer(ien nem várja a pénzügyi eszköz egészénekvagyegy részének megterUléset.

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

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

Ugyanakkor a leIrással érintett pénzUgyi eszközök végrehajtási eljárás tárgyát is képezhetik.
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A pénzügyi instrumentumok az alábbi kategóriákban és értékelési elvek szerint kerülnek bernutatásra
a pénzügyi kimutatásokban:

2.3.1.2 Amortizált bekerülési értékelés (ABE)

Az alábbi besorolásü instrumentumokat értékeli a Bank amortizált bekerülési értéken:

I. Befektetési célü hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok

Uzieti modell alapján azokat a papIrokat soroija a Bank ebbe a kategóriába, ahol a cél szerzödéses
pénzáramok beszedése. Ezeket a papIrokat Iejáratig jellemzóen minden esetben megtartja a Bank. A
szerzôdéses pénzáramok kizárólag take és kamatra terjednek ki, Lehetnek fix és változó kamatozásüak
is a papIrok. Eldtörlesztés, futamidô mOdosItás nem jellemzô és fizetés halasztása esetén nincsen
kamatmentes periódus. Névérték alatt, vagy a felett vásárolt papIrok esetében a felmerük5 diszkont,
vagy premium nem felhalmozott kamatot testesIt meg.

J. Ugyfeeknek nyüjtott kölcsönök és követelések

A Bank fötevékenysége alapján Iakossági, vállalati és hitelintézeti ugyfeleknek folyósItott kölcsönök
kerülnek besorolásra ebbe a kategóriába. Az ebbe a kategOriába sorolt instrumenturnok Uzieti
modelijének célja a szerzädéses kamatok és a folyósItott tôke beszedése. Abban az esetben sorol a
Bank amortizált bekerülési értékelési kategóriába egy hitel terméket, amennyiben a kölcsön kamata
csak a pénz idäértékét, hitelezési kockázat ellenértékét és nyereségrátát testesIt meg. Lásd meg az ,,S”
pontot a hitelek FVTPL besorolásához.

K. Hitelintézetekkel szembeni követelések

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

L. Minden amortizá[t bekerQlési értékelésQ kategóriába sorolt pénzüyi kötelezettség

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

M. Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek

Ebben a kategóriában a három hOnapnál kisebb Iejárati idövel (vagy vãsárláskor három hOnapon belüli
hátralévc5 futamidövel) rendelkezó, nagy Iikviditãsü, ezért rövid idän belul ismert osszeg(i készpénzre
váltható értékpapIrokat jelenIti meg a Bank. Szintén ebbe a kategOriába tartoznak készpénzállomány
és más bankoknál vezetett számlák (nostro-k) és az egynapos betétek.
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N. Salát tóke

A Bank saját tôkeként a tulajdonosok által a Bank rendelkezésére bocsátott, valamint az adózott

eredménybôl a Banknál hagyott tôkerészt mutatja ki. A saját tôke összetevôi a jegyzett take,

töketartalék, eredménytartalék, halmozott egyéb átfogO jövedelem és jogszabályi kotelezettsegen

alapulO tartalékok.
A Bank a saját take összetevãit a pénzügyi helyzet kimutatásban könyv szerinti értéken szerepelteti. A

Banknak nincs vissza vásárolt saját részvénye, illetve a közelmültban a jegyzett tôkéjét nem vâltoztatta

meg és nem bocsátott ki részvényt. A tôkeugyleteknek tulajdonItható tranzakciOs koltsegek (például

saját részvények kibocsátása) az összes adOhatással nettósItott értékben, közvetlenül a saját tökét

csökkentenék.
A tdketartalék terhére jelenleg osztalék nem fizethetô ki. A tárgyévi adózott eredmény az

eredménytartalék része. A Bank eredménytartalék csökkentéseként számolja eI a tulajdonos felé

fizetendô osztalékot. Az elszâmolás azt az idöszakot érinti, amikor az osztalék megállapItásra kerül,

azaz a tulajdonosnak joga keletkezik az osztalékra. Halmozott egyéb ôtfogó jövedelem mérlegsoron a

Bank azon eredmény jellegQ tételeket mutatja ki, melyek realizáiása meg nem történt meg, ezért eves

eredményként nem jelenIthetôek meg. Jelenleg csak a Iikviditási céI, azaz az átfogO eredménnyel

szemben valásan értékelt értékpapIrok valOs értékeléséböl származO különbözetek ha)mozott

egyenlegét tartalmazza a mérlegsor. A Bank a Jogszabályi kotelezettségen alapula tartalékok soron

mutatja ki az eredménytartalékbOl elkülönItett általános tartalékot. A kötelezä törvényi, az adózott

eredmény 10%-os mérték( tartaékképzésen feWl tovâbbi tartalékot a Bank nem képez.

2.3.1.3 Valós értékelés eredménnyel szemben (FVTPI)

Amennyiben az üzleti modell szerint a cél nem a szerzödéses pénzáramok beszedése, hanem

értékesItésbôl, kereskedésböl származO haszon, árfolyam nyereség, vagy ha a szerzôdéses feltételek

meghatározott idöpontokban olyan cash-flow-kat eredményeznek, amelyek nem kizárólag a tóke és a

kint levä täkeosszeg után járó kamat kifizetései, akkor minden esetben eredménnyel szemben kell

valósan értékelni a pénzugyi instrumentumot. Ebbe a kategOriába sorolt pénzugyi eszközök után

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

instrumentumára. A valós értékelési különbözet OnáIIó eredménykimutatás soron és nettó mOdon

kerül megjelenItésre a tárgyévi eredménykimutatásban. A valOs értékelés alapelvei a 2.4.2 fejezetben

kerültek bemutatásra.

Az alábbi besoroIási instrumentumokat értékeli a Bank valOs értéken eredménnyel szemben:

0. Kereskedési célü hitelviszonyt megtestesItä értékpapIrok

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

ebbe a kategóriába a Bank. Az ügyfelek megbIzása alapján vásárolt és az ügyfélnek továbbértékesItett

értékpapIrokat is ide soroija a Bank.

P. Származékos ugyletek

DerivatIv ugyleteket elsôsorban fedezeti céllal köt a Bank. Alkalmanként köt(het) kereskedési celü

származékos ugyletet is, melynek célja árfolyamnyereség elérése. Minden határidös, derivatIv ügyletek
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határidôs ugyletrésze az ugylet kötésekor mérlegen kIvüli tételként kerül nyilvántartásba véteire a
határidôs kötési árfolyam osszegében.

A derivatIv pénzügyi instrumentumok az ugylet kötési napján konyveh5dnek valOs értéke n, majd a
késöbbi értékelés is valós értéken történik.
A derivatIv pénzügyi instrumentumok valOs értékében beálló változás az eredmény kimutatásban kerül
elszámolásra. Minden egyes derivatIva ugyletenkénti valós értékének és bekerülési rtékének
kulonbsége jellegének megfelelden eszközként vagy kotelezettségként kerül kimutatásra.

Azok a derivatIv ügyletek, amelyeket a Bank kockázat-menedzselésébdl származO pozIciók hatékony
fedezésére kötnek, de nem mindsülnek az IFRS 9 standard szerint számviteli fedezeti Ugyletnek,
kereskedési cék derivatIváknak minäsülnek. Ezért valós értéken kerülnek bemutatásra, és a nem
realizált nyereség és veszteség közvetlenül az eredménykimutatásban jelenik meg. A számviteli
fedezeti elszámolás részleteit az 2.4.3 fejezet mutatja be.
Az alábbi származékos ügylet tIpusokkal foglalkozik a Bank: forward, deviza swap (CRS), kamat swap
(IRS), deviza swappal kombinált kamat swap (CIRS). A Banknak beágyazott származékos termékei
nincsenek.

Q. Va los értékelésQ kategóriába sorolt énzügyi kotelezettségek

A Bank akkor jelöl meg eredménnyel szemben valós értékelésQnek egy pénzügyi kotelezettseget, ha
azzal következetessé tehetä a számviteli elszámolás (accounting mismatch elkerülése). Jelenleg
nincsen ilyen instrumentum.

R. Kötelezäen eredménnyel szemben valOs értékeIés( értékpapIrok

llyen tIpusü instrumentumok p1. a tözsdén jegyzett részesedések.

S. Ugyfeleknek nyütott kölcsOnök és követelések

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

modell teszt és ,,hitelviszonyt megtestesItd 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 idôértékét, hitelezési kockázat ellenértékét es
nyereségrátát testesIt meg és a kölcsön tOke a folyOsItott take valós értékét jelenti. A fdbb besorolási

szempontok, melyek nem teljesülése esetén a hitelek FVTPL kategóriába kerülnek besorolásra az
alábbiak:

• Hitelnytjtás célja minden esetben szerzödéses pénzáramok beszedése.

• A szerzödéses pénzáramok kizárOlag töke és kamatra terjednek ki.

• A nyüjtott hitelek üzleti célja nem a jövendóbeli értékesItés, annak ellenére, hogy a behajtás
tevékenysége során rendszeresen értékesIt rosszhitel állomânyt.

• Eldtörlesztés, futamidä mOdosItás, átstrukturálás esetén az eldtörlesztési dIjak mértéke nem
jelentds (jellemzden 2-3%).

• VáltozO kamatozás esetén a kamatláb a megjelolt referencia kamatláb változásával
párhuzamosan, azzal azonos irányba mozog és a kamat megállapItás gyakorisága egyezik
kamatperiódussal.
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• Az ugyfeiek által meg nem fizetett tókét és kamatokat iejárt követeiésként tartja nyilván a
Bank.

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

Jelenleg olyan hiteiek kerülnek FVTPL kategóriába, ahol a kamat nem kizárOlag idôértéket, hitelezési

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

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

2.3.1.4 Valós értékelés egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVTOCI)

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

szerzödéses pénzáram tôkére és a fennáliO tôke után járó kamatra terjed csak ki, akkor egyéb átfogó

jövedelemmel szemben keil valOsan értékelni egy pénzügyi eszközt. Az üzleti modeil aiapján az ide

sorolt instrumentumok két funkciOt iátnak ci, egyrészt szerzddéses pénzáramok beszedését, másrészt

napi likviditás menedzselését. A Bank által a iikviditás biztosItása érdekében az ide soroit értékpapIrok

bármikor értékesItésre kerüihetnek. A iikviditási okokból történö értékesItés várható gyakorisága és a

volumene aiapján történik az egyes értékpapIrok üzieti modelibe történó besorolása.

Ebbe a kategóriába tartozó pénzUgyi instrumentumokra vonatkozó kamatok az effektIv kamat

mOdszerrel kerüinek eiszámoiásra.

Az egyéb átfogó jOvedeiemben eiszámoit átértékelések osszegét az adósságinstrumentumok esetében

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

Ertékvesztési eiôIrásokat alkalmazni kell az ebbe a kategOriába sorolt pénzUgyi eszközök után is,

amennyiben hiteiezési kockázatuk nem elhanyagoiható. A hitelezési veszteségként elszámoit

értékvesztés az átértékeiési tartalék (CCI) javára tbrténik értékvesztési eredménnyel szemben.

Az alábbi besoroiásü instrumentumokat értékeli a Bank valósan az egyéb átfogó jövedeiemmel

szemben (FVTOC1):

T. Likviditási céiü hitelviszonyt metestesItó értékpapIrok

A szerz5déses pénzáramok kizãrólag töke és kamatra terjednek ki. Elötöriesztés, futamidö módosItás

nem jellemzö. Lehetnek fix és váitozO kamatozásüak is a papIrok. VáltozO kamatozás esetén a kamatiáb

a megjeioit referenda kamatiáb változásávai párhuzamosan, azzal azonos irányba mozog.

U. Befektetési célü részesedések

Befektetési céiü részesedések esetében a Bank nem váiasztotta azt a Iehetáséget egyetlen

instrumentumnál scm, miszerint megjelolheti az iiyen részesedést egyéb átfogO jövedeiemmel

szemben történó értékeiésre.
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2.3.2 Nem-pénzugyi instrumentumok

V. LIzingek

A Bank, mint IIzingbe ada

A pénzügyi helyzet kimutatásban az ,,Amortizált bekerülési értéken értékelt ugyfeleknek nyüjtott
kölcsönök és követelések” soron mutatja be a Bank a pénzügyi lIzingkoveteléseket.

A Bank, mint lIzingbeadO azokat a megállapodásokat soroija a lIzingkovetelések közé, amelyek alapján
meghatározott osszeg, vagy osszegek megfizetése ellenében, meghatározott futamidôre a szerzôdés
szerinti eszköz használati jogát átadja a IIzingbe vevänek. A lIzing ugylet lehet pénzügyi, vagy operatIv
besorolásü.

Amennyiben minden lényeges tulajdonlással kapcsolatos kockázat és haszon átadásra kerül az ugylet
során az IFRS 16 standard eläIrásai szerint, akkor pénzUgyi lIzingként kezeli a Bank az ugyletet.

Pénzügyi lIzing ugylet esetében a lIzing kezdetén a Bank, mint IIzingbeadO lIzingkovetelést mutat ki a
nettó lIzingbefizetések osszegében. NettO lIzingbefizetések a jöväbeli minimális lIzingfizetések és a
garantált, illetve nem garantált maradványértékek osszegének a lIzing implicit karnatlábával
diszkontált jelenértéke (ennek meghatározását lásd 2.2. D fejezet). A lIzingugylet kezdetén felmerulö,
szerzödéshez közvetlenül kapcsolOdO koltségek, mint az ugynoki jutalékok, szerzödéskötési es
módosItási dIjak és az értékbecslési dIjak a lIzing követelés bekerülési értékét módosItják és a futamidô
során kerülnek elszámolásra.

A pénzügyi lIzing követelések megjelenItés után a befolyt lIzing dIjak töke része csökkenti a
lIzingkovetelést, mIg a kamat része kamat bevételként kerül elszámolásra (lásd 2.2. D fejezet.). Az
idôszakban elszãmolt értékvesztés csökkenti a lIzingkövetelés könyv szerinti értékét.
A lIzingkovetelések értékvesztésére a Bank ugyanazt a szabályrendszert alkalmazza, mint a pénzügyi
eszközei esetén (lásd 2.4.1-ben kifejtve).

Az olyan lIzingek, amelyeknél lényegileg a tulajdonlással járó minden kockázat es 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 lineárisan kerülnek az eredményben
elszámolásra.

OperatIv lIzing (gylet keretében a Bank jelenleg nem ad at eszközök üzletszerQen az IFRS16 standard
kritériumai szerint.

A Bank, mint IIzingbe vevö

Az IFRS 16 alapján az olyan lIzingek esetében, amelyeknél lényegileg a tulajdonlással járO minden
kockázat és haszon a lIzingbe adónál marad, és nem kerül at a Bankhoz, (korábban operatIv lIzing), a
lIzingbe vételi ügylet kezdetén Bank és Leányvállalatai használatijog-eszkozt számolnak el, melyet azon
a mérlegsoron mutatnak be a mérlegben, ahova a mögöttes eszköz tartozna, majd a Megjegyzesekben
kerülnek közzétételre, hogy mely mérlegsorok tartalmaznak hasznalatijog-eszkozt is. A pénzügyi
helyzet kimutatásban az ,,lngatlanok, gépek és berendezések” soron mutatja be a Bank ezen
eszközöket. A használatijog-eszköz bekerUlési értéke a vonatkozó IIzingkötelezettség kezdeti értéke, a
mar kifizetett lIzingdIjak értéke, tovabbá a járulékos közvetlen koltségek. Mivel a fizetendó lIzingdIjak
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le nem vonhatO áfa része a futamidö során több részletben (p1. havonta) merül fel, ezért nem kerül

aktiválásra.
Bekerülést követôen minden használatijog-eszköz bekerülési értéken kerül értékelésre, melynek során

a bekerülési értéket csökkenti a halmozott értékcsökkenés, és az elszámolt halmozott értékvesztés.

A rövid futamidejQ IIzingbe vételi ugyleteket, továbbá a kisértékQ mögöttes eszközök, illetve az

immateriálisjavak, mint mögöttes eszközök lIzingbe vételére Bank és Leányvállalatai nem alkalmazzák

az IFRS 16 vonatkozó eläIrásait.

W. Ingatlanok, gépek és berendezések

A Bank akkor jelenIt meg tárgyi eszközként egy felmerült kiadást, ha a beszerzett eszköz even tül

közvetlenül, vagy közvetve szolgãlja a banki tevékenységet, az eszközböl származó gazdasági hasznok

várhatóan befolynak és a bekerülési érték megbIzhatóan mérhetä.

A Bank bekerülési értéken veszi fel könyveibe tárgyi eszközeit. Bekerülési érték részét képezik a le nem

vonhatO áfával, vámokkal, hatOsági dIjakkal növe[t, engedményekkel csökkentett vételár; eszkOz

használható állapotba hozatalához közvetlenUl kapcsolódO felmerült költségek és az eszköz

leszerelésével kapcsolatos jelentc5s összegü várható kOitségek. A banki forräsokat nem tekinti a Bank

beszerzéshez kapcsolódó általános céIi hitelnek, mert azok a hitelintézeti tevékenység részét képezik,

ezért azok kamatal nem kerülnek aktiválásra.

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

a beszerzés idöpontjában. Minden 100.000 Ft alatti bekerülési értékü és egyedi beszerzés(i eszkOzt a

Bank analitikusan nyilvántartásban vesz, majd a bekerülést követöen azonnal egy összegben

értékcsökkent. Az azonos tIpusü és kis értékQ eszközöket Bank és Leányvállalatai csoportosan is

nyilvántartásba veheti, aktiválja és a hasznos élettartamuk során értékcsOkkenti.

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

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

és az elszámolt halmozott értékvesztéssel, illetve a késôbbiekben aktivált koltségekkel 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, means

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

Bank hasznos élettartamot, melyet évente felulvizsgál, és szükség esetén mOdosIt. A felüjItott

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

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

esetében). Bérelt ingatlanon végzett beruházások leIrása a bérleti szerzôdés lejárata alapján történik.
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A Bank az alábbi eszköz csoportokat jelenIti meg, és a csoportoknak a jellemzö várható hasznos
élettartamok aapján meghatározott IeIrási kulcsai az alábbiak:

Megnevezés Elettartam

Epuletek 50 év

Földterületek n/a

HálOzatok (számItOgépes, telekommunikációs) 12,5 év

Bereft ingatlanon végzett beruházások bérleti szerzódés szerint

Bütorok 7 év

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 saját eszközeinek Iegtobbjénél a tapasztalatok alapján a maradványérték nem materiälis. Ebböl
kiindulva a Bank saját eszközei esetén csak akkor határoz meg maradványértéket, ha annak várható
értéke 1 millió Ft felett van. Személygépkocsiknál minden esetben megállapItásra kerül
maradványérték, mely a beszerzéskor érvényes jövâbeli érték alapján kerül meghatározásra.

A Bank akkorvezet ki egy tárgyi eszközt, vagy immateriális jószágot könyveiböl, amennyiben elidegenfti
azt, vagy ha nem var mar további hasznot belóIe. A kivezetés eredményhatása nettó módon m(ködési
bevétel és ráfordItásként kerül az eredményben bemutatásra, mely az elidegenItés során járO
ellenérték és a kivezetett könyv szerint érték kulonbsége.

X. Immateriális javak

Azokat a felmerült költségeketjelenIti meg a Bank immateriálisjászágként, melyek olyan azonosItható
és nem tárgyiasult eszköz beszerzésre, vagy elôállItásra vonatkoznak, ami felett ellenärzési joga van,
várhatóan gazdasâgi hasznokat fognak termelni és bekerülési értéke megbIzhatóan megállapIthatO.
AzonosItható egy immateriális eszköz, ha önállóan értékesIthetö vagy szerzôdéses, törvényesjogokbOl
keletkezik.
A szerzett eszközOk bekerülési értéke a megszerzés költségei, mely meghatározására az Ingatlanok,
gepek, berendezések kezdeti értékelés szabályai vonatkoznak azzal a kitétellel, hogy leszerelési koltseg
soha nem kerül aktiválásra immateriális eszköz bekerülési értékében. Saját elöállItásü immateriális
javak a Banknál csak a belsô fejlesztés(i szoftverek lehetnek. A saját fejlesztésQ szoftverek bekerulésj
értéke minden olyan koltség, mely közvetlenül a fejlesztés érdekében, a fejlesztési szakaszban merült
fel, mint az anyagok, szolgáltatások költségei, bérköltségek és járulékai, szakértö dIjak (p1.
projektvezetési koltségek) és tanácsadOi dIjak, engedélyezési koltségek.

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 kiegyenlIteskor keletkezett deviza
árfolyamkülönbözet nem változtatja meg a beszerzési árat. A kävetelés ellenértékeként a Bank
tulajdonába került eszközöket - amelyeket a Bank továbbértékesItési céllal tart konyveiben - az
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árukészletek között olyan értéken kerülnek nyilvántartásba véteire, amilyen értékkel a Bank elismerte

a követelés kiegyenlItését. Pénzugyi IIzingtárgy tényleges visszabirtoklásakor a társaság az eszközt az

értékbecsló által meghatározott aktuális kényszerértékesItési piaci áron veszi nyilvántartásba a

készletek közOtt. Amennyiben várhatOan a készlet bekerülési értéke nem térül meg (mert p1.

megrongálOdott, vagy elavult), akkor a Bank a készletet Ieértékeli a nettó realizálható értékre.

AA. Egyéb eszközök és kotelezettségek

A nem pénzügyi instrumentumnak számItó egyéb eszközök és kotelezettsegek bekerüléskor

tranzakciOs áron kerülnek nyilvántartásba. A tranzakciOs ár a szerzödés, számla, illetve egyéb számviteli

bizonylat szerinti osszeg.

A Bank ezen tételek között je(enIti meg többek között a munkavállalókkal szembeni követeléseket,

koltségvetéssel szembeni kotelezettségeket (ado és tb elszâmolások), nem kamat jellegQ

elhatárolásokat és a különféle egyéb aktIv és passzIv elszámolásokat.

Vevói szerzódések jellemzäen a lizing futamidä végi lIzingtárgy értékesItések, melyek esetében:

• a IIzingtárgy jellemzôen szállItói visszavásárlási szerzödések keretében közvetlenül a lIzingbe

vevä álta( kerül átadásra a vevónek,

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

• visszaküldési, visszatérItési kötelmeket az adásvételi szerzôdések jellemzöen nem

ta rta ma zna k,
• az adásvétel alapja jellemzöen az eredeti lIzingtárgy szállItóval megkotott visszavásárlási

garancia szerzödés.

A vevöi szerzödésekkel kapcsolatosan a Bank olyan döntéseket nem hoz, melyek a vevöi

szerzödésekból származO bevételek összegét és idäzItését módosItja.

BB. Fuggô kotelezettségek és céltartalékok

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

fennáll olyan bizonytalan osszegQ kötelme, aminek értéke megbIzhatóan becsülhetö és vaIOszIn(, hogy

a kötelem teijesItése eröforrások kiáramlásával jar majd. ValOszInUnek tekinti Bank a kotelezettséget,

amennyiben a kötelem bekövetkezésének a valószInQsége az 50%-t meghaladja.

A céltartalékok az alábbi csoportok szerint kerülnek megbontásra:

• Hitelezési tevékenység során nyüjtott pénzügyi garanciákra és kezessegekre

• Hitelezési tevékenység során nyL’Jjtott hitelkeretekre

• NyugdIjra és végkielégItésre

• Le nem zárt peres ugyekre

• Atszervezéssel kapcsolatban képzett céltartalék

• Egyéb céltartalékok

Fuggö kotelezettségként kerül közzétételre egy kötelem, amennyiben az

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

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

be nem következése fogja megerôsIteni; vagy
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(b)meglévä kötelem, amely mültbeli eseményekból származik, de amely esetén
(i) nem vaIószIn( (50%-nál kisebb valószmnUség), hogy a kötelem kiegyenlItése eröforrások

kiáramlásával jar maid; vagy
(ii) a kötelem összege nem mérhetô megbIzhatóan.

A fuggô kotelezettségeket a Bank nem jelenIti meg a mérlegben, de az alábbi fuggö kötelezettsegek
elkUlönItetten kimutatásra kerülnek a könyvekben:

• Nyüjtott pénzügyi garanciák
• Hitelelkotelezettségek
• Le nem zárt peres ugyekkel kapcsolatos fuggô kotelezettségek

Minden nyüjtott garancia fuggô kotelezettségként kerül elszámolásra. Nyüjtott pénzügyi garanciák
kezdeti mérlegértékeként a befolyt garancia dIjak kerülnek kimutatásra. Követö értékelés a
garanciábOl származó várható veszteség értéke céltartalékként kerül bemutatásra.

Az ugyfelek által le nem hIvott, de szerzödés szerint fennálló hitelkeretek összegét is fuggc5
kotelezettségként mutatja ki a Bank. Hitelkeretek kezdeti mérlegértékét nullában határozza meg a
Bank, mIg követö értékként a várható veszteség értékét. A jOl teljesItä (szakasz 1) és alulteljesItó
(szakasz 2) portfOliOkba tartozó hitelekhez kapcsolódO fuggä kotelezettségekre a Bank statisztikai
módszerekkel megbecsult kredit konverziós faktor figyelembevételével képez tartalékot. A nem
teIjesIt (bedölt) hitelekhez (szakasz 3) kapcsolódó fuggö kotelezettségekre a Bank 100%-os IehIvási
valOszInQséget feltételez. A hitelek értékvesztéséhez hasonlóan a Bank megbecsuli a várható
pénzáramokat, jelenértéket számol, a céltartalékot pedig a fuggô kotelezettség és a megtérulések
jelenértékének a kulonbségeként számolja el.

Le nem zárt peres ugyekre képzett céltartalékok egyedileg ügyenként jogászi szakvélemény alapjan
kerülnek meghatározásra a perveszteség vaIOszIn(sége és a perérték alapján varhatoan, Iegnagyobb
va IOszIn (ségge I fizetendö összeg.

A korengedményes nyugdIj és végkielégItés miatti céltartalék képzésnek az üzleti év során elhatározott
es kommunikált elbocsátások miatti döntésnek a jövöben kifizetett osszegek fedezetét kell
megteremteni.

A ny(ijtott garanciákra és hitelnyüjtási elkotelezettségekre képzett céltartalékok az AS 37 standard
eloIrasai szerint kerülnek bemutatásra.

CC. Halasztott adozas

AdOköteles atmeneti különbözet keletkezik egy eszköz, vagy kotelezettség utan, amennyiben a
kapcsolOdó adót nem a targyidoszakban, hanem a jövöben kell megfizetni. Levonható átmeneti
különbözet esetében egy eszköz, vagy kötelezettségre vonatkoztatott és tárgyidöszakban
megfizetendö adO a jöväben levonhatOva valik.
A Bank havonta elkészIti a számviteli és az adOmérlegét, majd a két mérleg közötti különbségek
tételesen besorolasra kerülnek allando és atmeneti különbOzet csoportba. Az allando különbözetnek
nincsen halasztott ado vonzata, az atmeneti különbözetek pedig adOköteles és Ievonható megjelolést
kapnak.
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Atmeneti különbözet jellemzöen az alábbi esetekben keletkezhetnek:

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

• Bizonyos eszközök értékvesztése (nyereség adOból levonható/nem IevonhatOsag miatt)

• Bizonyos céltartalékolás (nyereseg adóbOl Ievonható/nem IevonhatOság miatt)

Emellett halasztott ado követeléseket eredményezhetnek a következôk:

• Elhatárolt veszteség (fel nem használt negatIv adóalap)

• Fel nem hasznáit adójOváIrás

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

Amennyiben a rendelkezésre áIIó üzleti tervek alapján valOszInQsIthetO, hogy a jövOben nem képzödik

annyi adOköteles jövedelem, amivel szemben a halasztott adOkövetelés felhasználhatO lenne, a

várhatóan fe nem használhatO részre adókövetelés nem kerül kimutatásra.

A halasztott adO megallapItásához szukséges adómérleg az aktuális értékeléskor hatályos adOzási

szabályok alapján kerül megállapItásra. A halasztott adO követelések es kötelezettsegek mindig a

hatályos, vagy mar kihirdetett (társasági) adOkulcson kerülnek meghatározásra. Atlagos adókulcsot

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

várhatóan nem fog változni.

DD. MunkaváIIaói juttatások

Amennyiben a munkavállalónak valamilyen jövöben fizetendO juttatás jar, mely várhatóan kifizetésre

kerüi, a Bank munkavállalOi juttatási kOt&ezettséget mutat ki, a vonatkozó kOltség pedig arra az

idöszakra kerül elszámolásra, amikor munkavállalO a kapcsolódó munkát teljesItette.

Rövid távü juttatásra elhatárolás akkor kerül pénzügyi helyzet kimutatásban megjelenItésre, ha az a

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

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

megszolgálást követO 12. hónapon ttiI várhatO.

Ennek keretében az alábbi esetekben kerül elhatárolás, vagy céltartalék jellegü kötelezettseg

megjelenItésre a Banknál:

• rövid távü juttatásként nytjtott bérek, jutalmak, bOnuszok, egyéb juttatások és kapcsolOdO

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

• rbvid távO juttatâsként nyüjtott ki nem vett halmozOdO szabadsagok bér és járulékai,

amennyiben tárgyidOszak után várhatOan kifizetésre, vagy felhasználásra kerülnek

(elhatá ro las),
• hosszü távü juttatásként nyüjtott hQsegjutalmak (jubileumi dIj) jövöben várhatóan

kifizetendö hányada (céltartalék),

• hosszü távü juttatásként nyüjtott halasztott javadalmazások (jelentOs kockázatvállalOi

bOnusz) jövOben varhatóan kifizetendO hányada (elhatárolás),

• várhatO végkielégItések (céltartalék).

A Bank a pénzügyi helyzet kimutatásban megjelenItendO munkavallalOi juttatások kötelezettségeit

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

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

szabadság felhasználásra, vagy kifizetésre fog kerülni a következO idôszakban. A Bank a szolgálati idOt
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h(ségjutalom program keretében ismeri el. Az 5, 10, 15, 20, 25, 30 év szolgálatot jutaimazza a Bank. A
Bank egy aktuáriusi számItási modeli szerint, figyeiembe véve mültbéli adatok alapján a fiijktuációt,

kort és szolgálati idôt, munkaváilalónként kaikulálja ki a jövöbeli kifizetési köteiezettséet, majd
diszkontáija ezt az értéket.
A Bank részvényei tôzsdén nem jegyzettek és piaci árfolyammal nem rendeikeznek. Kom penzációs
teljesItménymérés céljábál a Bank számoi egy elméleti részvényárfolyamot. Ajelentós kockáatváliaiOk

teijesItményfuggO javadaimazása a számItott részvényárfolyam fuggvényében kerüi meghatározâsra.

A teijesItményfuggã javadalmazás 50%-a hosszC távü, haiasztott javadalmazás. A Rank áltai
aikaimazott haiasztási idószak 3 ev, amely idöszak alatt a halasztott rész 33%-33,5%-33,5% arányban
kerUi kifizetésre. Az egyes években ténylegesen kifizethetö juttatás értékét befolyásoija a murikaváiialO
tárgyévi értékelése és a Bank teijesItménye.
VegkieiégItés akkor kerüi eiszámolásra, amikor nem elkerülhetO annak majdani kifizetése, azaz az
érintettel történ5 kommunikálást követöen.

2.4 A Bank által alkalmazott jelentäs becslések

2.4.1 Ertékvesztés

Ertékvesztést a Bank az IFRS 9 eiôIrásai szerint a várható hiteiezési kockázat változása alapján számol
ci az amortizáit bekerüiési értékelés( (hitelek, bankbetétek, értékpapIrok), és az atfogo eredménnyei

szemben vaiOsan értékelt pénzügyi eszközei (értékpapIrok) után. A Bank eltérô módszerrei határozza

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

A várható hitelezési veszteségek és a hitelezési kockázat mértéke szerint az IFRS 9 szerint három

Szakaszt (,,Stage”-et) küiönIt el a Bank. A stage 1, azaz a jói teljesItä eszközök esetében a kezdeti

megjeienItéstäi kezdve 12 havi várható hitelezési veszteség kerüi eiszámolásra. Amennyiben a kezdeti

megjeienItés óta jeientôsen megnovekedik a várhatO veszteség (stage 2 — alulteljesItó eszközök), vagy

objektIv evidencia all fenn a bedölésre (stage 3— nem teijesItö eszközök), élettartami várható hitelezési

veszteség kerüi elszámoiásra.

A hiteIkockázatban a kezdeti megjeienItés Ota bekövetkezett jelentc5s növekedésre utaió krftériumok

a következök lehetnek:

• szignifikáns rating/bedôlesi valOszInüség romlása a kezdeti rating/bedólési vaiószIn(seghez
viszonyItva (1.5%-os PD növekedés vagy négy notch rating romiás),

• watchlistre kerUlés — váilalati hitelek esetében,
• késedelem mértéke — iegkést5bb 30 napos késedelemig,
• egyedi behajtási indikátorok — Iakossági hitelek esetében, 30 napos késedelem alatt is bizonyos

behajtási tevékenységek megnovekedett hiteikockázat jelentenek (korai behajtási akciók és a
késöbbi bedöiési vaiószInGségek korreiációja határozza meg, hogy a küiönbözö termékeknéi

milyen behajtási akciókat vesz figyelembe a Bank).

PD: bedälési vaiOszInQség; notch: kockázati besoroiási kategória

A fenti hiteikockázat növekedését jeizö indikátorok határozzäk meg a pénzügyi instrumentumok stage

2-be soroiasát, és Igy a 12 havi várható veszteségröi az éiettartami várható veszteségek eiszámolását.

Amennyiben nem álinak fenn a stage 2-es besoroiás feitételei, az instrumentum stagel-es besorolásba

kerülhet vissza.
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A Bank nem él az IFRS 9 5.5.10. bekezdése által biztosItott lehetäséggel, hogy bizonyos pénzügyi

instrumentumokat alacsony hitelkockázatinak tekintsen.

Amennyiben a fordulónapon történö értékelés során az egyes ugylet esetében a nem teljesItés objektIv

bizonyltékok alapján bizonyosnak tekinthetö, az ugylet Stage 3-ba kerül.

Akkor tekintünk egy hitelt nem teljesItönek, és soroljuk at stage 3 kategóriaba (és tekintjük

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

• kényszereljárás van az ugyfél vagy a cégcsoport bármely tagja ellen (felszámolás, csöd,

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

• az ugyfél vagy az ügyfélcsoport felmondott ügylettel rendelkezik,

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

• az ugyfelszintU 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,
- jelzá log és fedezetlen lakossági ugyletek esetén a 90 napot,

• egyedi tényezók lakossági hitelek esetében: magáncsôd, elhunytak, sikeres csalás, visszavont

végrehajtási eljárások semmisségi perrel érintett jelzálog ugyletek esetén.

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

történik. Ez, osszeghatártól fuggetlenul, a vállalati uzletág (kivéve autófinanszIrozás) és a Bank

behajtása által kezelt állományátjelenti.
Az egyedi értékvesztés során a Bank megbecsUli az adott instrumentumhoz a jövôben várhatO

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

pesszimista szcenáriOt figyelembe véve. A szcenáriOkat külOnbözô bekövetkezési valOszInUséggel

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

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 együttes alapon

értékeli, külOnbözô modellek segItségével.

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

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

csoportba.

A következä termekekre/alszegmensekre bontja a Bank a portfóliOját:

• ielzálog
• Autóhitelek:

- lakossági
- vallalati

• Hitelkártya
• FolyOszámla
• Személyi kölcsön és aruhitelek
• Vállalati hitelek:

- rulIrozO
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- zártvég(
- mikrO hitelek

LIzingek

A lakossági termékek esetében további szegmentáció történik kesedelmességi kategOriák,
folyOsItáskori deviza valamint a törvényi forintosItáskor több mint 90 napos késedelemmel rendelkezô

portfóliOkra.
A vállalati portfoliO esetében különbozö poolokat hoz létre a Bank a kockázati besorolás (OR vagy
Obligor Rating) alapján.

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

A PD-k point in time szemléleti becslések, 12 havi default ráták alapján 2-tôl 4 eves idöablakokon

kimérve, a lakossági portfOliOk esetében átmenet mátrixok, válfalati portfóliók esetében survival

jelleg( modellek alapján.

A Bank a stressz teszthez a jövOre vonatkozó makrogazdasági mutatOkat es feltételezéseket vesz

figyelembe, mint a GDP, infláció, munkanélkuliségi ráta, alapkamat, valamint a keresetek változása. Az
elóre tekintO makrogazdasági informáciOkat korrekciOval a PD becslésbe épIti be a Bank. Az egyik
szcenárió az alappálya, a második szcenárió a stressz pálya, a Bank stressz teszt makró szcenáriOja. A
szcenâriók sülyozása során az alappálya dominál.

Az élettartami PD becslés a vállalati hitelek estében, a különbözô poolokban kimért 1-4 eves kumulatIv

PD gorbek alapján, az ugylet teljes élettartamára nézve számol bedOlési valOszInUséget, 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 tökemodelleknél használt LGD, a downturn faktor és az indirekt koltségek nélkül.

A bedOléskori kitettséget, az EAD-t a mérlegen belüli kitettségek és a mérlegen kIvüli kitettségek

szorozva hitelkonverziós faktor osszegeként számoljuk ki. A hitelkonverziOs faktor kimért tapasztalati

számok alapján mutatja meg, hogy a mérlegen kIvüli tételek mekkora része kerül lehIvásra (alapvetOen

rulIrozO és hitelkártya termékek esetében kerül számszer(isItésre).

Az átstrukturált hitelek portfólióira a Bank nem alkalmaz külön modellt, viszont a Iakossági

átstrukturált hitelek, az átstrukturálás dátumától számItott 24 hónapon belül, nem kerülhetnek stage

2-nél jobb kategoriába. A vállalati átstrukturálások jelentOs része a behajtás által kezelt állományokon

történik, egyedi képzés alapján.

A Csoport az MNB által hozott üj szabályozások eredményeképpen várhatóan bevezet bizonyos

változtatásokat a default definIcióval kapcsolatosan. Amint a felulvizsgált definIciO belsä
kockázatkezelési célokra alkalmazásra kerül, a Csoport ugyancsak ezt tervezi alkalmazni a hitelezési

veszteségek mérésére, valamint azon pénzUgyi eszközök azonosItására, amelyeknek a
hitelkockázatában jelentôs növekedés történt vagy amelyek megromlott hitelképességiek. A Csoport

várhatOan a 2020. december 31-el zárOdO üzleti évben vezeti be az Uj definIciOt és ezt várhatóan

számviteli becslés változásként fogja elszámolni. Az üj default definIciO alkalmazása a Stage 2 és Stage

3 kategOriákba sorolt pénzügyi instrumentumok állományának növekedését okozhatja. A Csoport
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jelenleg nem tudja szàmszerüsIteni az ezen változásnak a pénzUgyi kimutatásokban megjelenItett

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

várakozása szerint a hatás nem Iesz Iényeges.

ErtékpapIrok és bankbetétek értékvesztése

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

kategóriába soroija, es e szerint állapItja meg az értékvesztést egészen addig, amIg a kibocsátó

hitelminôsItése alapján az értékpapIr befektetési fokozatünak tekinthetô (azaz a Bank ezeket az

értékpapIrokat alacsony hitelkockázattinak tekinti). Ennek megállapItasa a (S&P, Fitch, Moody’s) által

meghatározott és közzétett, a kibocsátOra vonatkozó hitelminäsItése alapján történik azokban az

esetekben, amelyekben ilyen minäsItés eérhetO. Ezekben az esetekben a Bank befektetési

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

Azokban az esetekben, amelyekben külsö hitelminösItés nem elérhetô, annak meghatározasa, hogy

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

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

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

kategóriába történö átsorolást és a képzendc5 értékvesztést. Stage 2-ben és stage 3-ban a Bank

élettartami várhatO veszteséget állapIt meg.

Az értékvesztés számszer(IsItéséhez az értékpapIr kibocsájtá ugyfél minösftése alapján az amortizált

bekerülési értéket szorozzuk az adott ugyfélre vonatkozó PD százalékkal és egy a devizától fuggô LGD

százalékkal.

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

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

hitelminäsItés “CCC+”, ,,Caal” kedvezôbb kategóriába soroija, vagy ha a kibocsátót ettöl rosszabb

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

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

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

rosszabb kategOriába sorolják.

2.4.2 Valós érték meghatározàs

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

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

közzétételi célokra végez valOs érték meghatározást.

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

kotelezettség atruhazasakor kifizetnénk egy piaci szereplö és a Bank között Iétrejött, szokásos piaci

feltételek mellett kötött ügylet alapján az értékelés idopontjaban. A valOs értékelés soran felhasznált

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

melyik szintjéhez tartozik. Ha kizarOlag megfigyelhetó adatok alapján történik az értékelés, akkor az a

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

mar a hierarchia 2-es szintjén lehetUnk. Amennyiben jelentc5s nem megflgyelhetô adatokat lehet

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

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

A befektetesijegyekesetén a Társaság valOs értéknek a befektetesijegyeknek a befektetési ala pok által
publikált értékelés napi egyjegyre jutó nettá eszközértékének és az Alapkezelö által tartott befektetési
jegyek számának szorzatát tekinti adott befektetési jegyre. Mivel valamennyi befektetési alap,
amelyekból a Társaság befektetési jegyeket vásárol, nyIltvég(i, folyamatosan és napi szinten
forgalmazott alap, a publikált nettO eszközértéket a Társaság jegyzett piaci árnak (a valós értékelés 1.
szintQ inputja) tekinti.

A származékos ugyletek valOs értékeléséhez tisztán piaci adatokat és kiigazItott piaci aciatokat is
alkalmaz a Bank. Ezen ügyletek esetében, az értékeléshez használt ár az az ár, amelyet akkor
alkalmazna a Bank, ha az adott ugyleteket lezârná az értékelés pillanatában, azaz az értékelendä ügylet
hátralévä futamidejére vonatkozó ellentétes irányü igyIet kötési árfolyama. A Bank az értékeléskor
megbecsüli, hogy milyen áron tudná Iezárni a piacon az adott ugyletet, és azt hasonlItja az eredeti
ugylet kötési árfolyamához. A Forwardok es deviza Swapok esetében ügy állItja elä ezt a lezárási
árfolyamot, hogy az aktuális árfolyamhoz hozzáadja az aktuális swappontokat (ezt a két deviza
kamatkülönbOzete határozza meg), Igy elOállItva egy piaci határidös árfolyamot. A tárgynapi valOs
értéket az ügyletek kötési árfolyama és a — tárgynapi deviza záróárfolyam és a tárgynapi zárO FX
swappont osszegébdl kalkulált — piaci forward árfolyamnak az ugylet névértékével felszorzott
kulonbsége adja. Több, ügyfelekkel megkotott Forward ugylet eredményhatását, egy nagyobb összeg(i
Forward ugylettel ellentételezi a Bank. Egy az egyes ellentételezést nagyobb összeg(i ügyfeles ügylet
esetén alkalmaz a Bank, azaz az Ugyfeles ugylettel azonos Iejáratü, azonos osszeg(i, ellentétes irányü
ugylettel. Ezen egymással osszefuggö ügyletek esetében a Bank nem alkalmaz fedezeti elszámolást,
nem készIt fedezeti dokumentáciOt, azaz ténylegesen nem kapcsolja össze az ugyfeles es az
ellentételezO Ugyleteket.

A kamatswap ugyletek valOs értéke a jöväbeli cash-flow-k diszkontálásával kalkulálódik a megfelelö
hozamgörbe felhasználásával. Az IRS-ek és CIRS-ek változó kamatozásü lábának meg nem ismert cash
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flow-it a diszkontMáshoz is használt hozamgorbek segItségével becsüli az értékeló rendszer forward

kamatlábakat számolva a felhasznált hozamgorbébôl.

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

kerülnek. Két lépésben történik a valós érték meghatározása. Elsöként egy piaci referenda kamatlábbal

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

kockázatból eredö valós érték változással.

A Bank közzétételi célokra a valós értéket a pénzügyi instrumentumok jövôbeli becsült szerzôdéses

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

figyelembe vevä kamatláb, amit a Bank az értékelés napján megfigyelhetö piaci kamatlábakbOl épIt teL

2.4.3 Fedezeti ugyletek elszámolása

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

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

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

egymãssal szemben beazonosItható ugylet, kivéve a portfolio alapü ügynevezett macro-hedge, ii)

teljesülnek a fedezeti hatékonysági követelmények és iii) folyamatosan vezetett fedezeti

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

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

(alapugylet) jelenleg a fix kamatozásü kovetelések meghatározott portfóliOját (macro hedge) vonja

fedezeti kapcsolatba a Bank.

Fedezeti instrumentumként csak származékos ugyletek kerülnek megjelolésre. OpciO tIpusü

származékos ugyletet nem jelöl meg a Bank fedezeti tételként. Forward szerzc5dések fedezeti

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

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

annak csak egy arányos részét, például azon célból, hogy a fedezeti és a fedezett ügyletek lejárati ideje

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

meghatározott csoportját is.

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

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

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

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

vonatkozOan vizsgál. Alkalmazott vizsgálati módszerek az arányelemzés (dollar-offset) és a szcenáriO

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

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

kapcsolat van (azaz a fedezeti és az alapugylet között azonos módon, ellentétes irányba változnak a

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

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

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

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

változO kamatozásü hiteltermékek referencia kamatlába minden terméktIpus esetében a BUBOR,

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

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

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

szempontjábOl homogén a portfOlio.
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A portfólió fedezeti ügyletbe vont hitelkövetelések valós értékének meghatározása az ügyletek cash
flow-jának diszkontálásával történik. Ennek számolásához a Bank ün. hipotetikus ugyletet alkalmaz,
melynek minden paramétere megegyezik az eredeti köcsönköveteIéséveI, kivéve a kamatlá bat, mely
heyett a fedezeti ügyet (IRS) fix ábát alkalmazza. A fedezeti kapcsolatba vont instrumenturnok valOs
értékelésekor a Bank csak a fedezett kamatkockázatbOl származó hatást veszi figyelembe a valós érték
meghatározásakor, az ugyfelek nem fizetés kockázatát (hitelkockázatát) nem.
A portfóiió fedezet során Bank az lAS 39 carve-out-nak megfelelôen hatékonyságot az ek5retekintó
(prospektIv) mellett visszatekintö (retrospektIv) módon is mér. A portfoliO fedezet esetében akkor all
fent hatékonyság a fedezeti és az alapugylet között, ha a szcenáriO elemzés szerint a kamatgorbe
mindkét irányba valO eltolásakor a fedezett és a fedezeti ugylet valOs érték változásainak egymásra
vetItett aránya 80-125% közé esik.

A fedezeti ugyletnek minäsItett derivatIvák valOs értékének változása, amely a fedezeti ugylet
definIciOja szerint hatékony ugyletnek tekinthetO, nyereségként vagy veszteségként kerül elszárnolásra
az eredmény javára vagy terhére, azonos eredménysoron, az alapugyleten elszámolt valós érték
korrekciOval együtt. Ez akkor is érvényes, ha a fedezett tételt egyébként amortizált bekerülési értéken
értékelt. A fedezeti Ugylet nem hatékony része közvetlenül az eredménykimutatásban kerUl
bemutatásra.
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3 KOCKAZATKEZELES

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

szolgáltatásnyüjtás alapvetä jellegzetessegének tekinti és üzleti tevékenységenek természetes

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

vonatkozó rendszert m(iködtet. A Bankot érintä Ieglényegesebb kockázatok a következök:

3.1 Hitelkockázat

Hitelkockázat alatt azon veszteség Iehetóségét értjük, amelyet a Bank akkor szenved el, ha az ugyfél

fizetésképtelenné válik, vagy nem tudja idóben teijesIteni fizetési kotelezettsegeit. A Bank

hitelkockázat kezelési stratégiája befogadási, monitoring és biztosItékkezelési folyamat mentén valOsul

meg.

Befogadás

A Bank minden Iakossãgi és vállalati ugyfelét befogadáskor minäsItéssel átja el statisztikai alapü vagy

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

kezelése érdekében. A[talános szabályként az Ugyfél minôsItése, a kockázatvállalás mértéke és a

fedezetek értéke határozza meg a döntési szintet.

Monitoring

A Bank egyedi ugyletszintO és portfoliO szinta monitoringot üzemeltet annak érdekében, hogy képes

legyen a törvényi elOIrásoknak megfelelö követelésminOsItési rendszert mUködtetni, és kelIO

gyorsasággal azonosItsa azokat a kitettségeket es ugyfeleket, ahol az ugyfel nem képes vagy

valOszIn(sIthetOen nem fesz a jövOben képes a szerzOdéses kötelezettségeinek megfelelni.

BiztosItékok- hitelkockôzat mérséklés

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

bevételbOl várja, de a hitel vissza-nemfizetés kockázatainak fedezésére a Bank az ugyfelekto biztositék

nyüjtását ken, A Bank által befogadható biztosItéki kör üzletáganként, folyamatonként,

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

realizálhatO legyen. 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

hitel teijes futamideje alatt.

VOrható hitelezési veszteség, értékvesztés

A fenti folyamatokra támaszkodva a várhatO 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 gyakonisággal.
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3.1.1 Ügyfeleknek nyijtott kölcsönök minäsItésük szerint ês a nem teljesItö állomány

A Bank az IFRS 9 szerint megkulonboztetett minósItési Szakaszokra (Stage-ekre) illetve a nern teljesItä
portfóliOjára az alábbi értékvesztés osszegeket számolta el:

(Jgyfeleknek nyüjtott kotcsönök és kOvetelések bruttO állománya

EbbdI nem teijesitO állomóny

Ugyfeleknek nyOjtott kölcsönok és követelések értékvesztés állomány

Ugyfeleknek ny0jtott kOlcsönOk es kovetelések nettó állománya

2018. zrô egyenleg

Ugyfeleknek nyOjtott kölcsönok es követelések bruttó állománya

EbbS! nem teljesitS állomdny

Ligyfeleknek nyJjtott kölcsonök és kovetelések értékvesztés állomány

Ug-yfeleknek nyüjtott kölcsbnOk és kbvetelések nettO állománya

adatok mFt-bar,

Egyêb Osszesen
követelés

797941 81327 9338 24340 5015 917961

743833 48025 67516 3851 6021 869246
-

- 61292 - - 61292

4389 2816 52989 - - 60194

739444 45209 14527 3851 6021 809052

Az FVTPL* a valós értèken értékelt hiteleket jelenti.
A Szakasz 1,2,3 (illetve Statel,2,3) meghatározását lásd a 2.4.1 megjegyzésben.

A 2015-os torvényileg elOIrt forintosItáskor nem teijesItO, de azóta teijesItOvé javultjelzáloghiteleket a
Bank 2019 folyamán átsorolta Szakasz 3-bOl Szakasz 2-be, es ezért a Szakasz 3-mas állomány

megegyezik a nem teijesItO állománnyal.

A nem teljesItO állomány a teijes állománynak a 7% a nyitó egyenfegben. A záró egyenlegben 4,9%-ra
csökkent ez az arány.

A Bankban az átstrukturált követelések állománya 2019. december 31-en 48 882 millió forint, 2018.
december 31-en pedig 60 506 millió forint volt.

2019. zró egyenleg

Szakasz 1. Szakasz 2. Szakasz 3. FV]PL hitelek

802264 86984 45827 24340
-

- 45827 -

4323 5657 36489 -

S 015 964430

45827

46489
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3.1.2 Ügyfeleknek nyüjtott kölcsönök értékvesztés mozgástáblája

2019-ban az egyes MinäsItési szakaszok között a következô mozgások történtek, melyek tartalmazzák
nem csak az esetleges átminösItéseket, hanem az ij hitelekból, illetve a megsz(nésekbôI eredô

mozgásokat is:

adatok mFt-ban

Megnevezés Szakasz 1. Szakasz 2. Szakasz 3. Osszesen

Egyenlegjanuárl-én 4389 2816 52989 60194

KeetkeztetésböI es vásárIásbó származó nbvekedés 2 110 1 164 2 083 5 357

Kivezetésbdl származó csokkenés (723) (241) (12046) (13010)

Hitelkockázat-változásból származá váItozs (nettO) - - - -

- Nem változott a besorolás (1011) (342) (2 513) (3 866)

- Szakasz 1-bäl átsorolás (543) 2 160 2 605 4 222

- Szakasz 2-bSI átsorolás 100 (1 159) 1 007 (52)

- Szakasz 3-ból átsorolás 1 1 259 (2 094) (834)

Kivezetéshez nem vezetã módosItásból származó változás - - 6 6

Leirásokból és elengedésekbdl származó csökkenés - - (5 548) (5 548)

Egyenlega beszãmolási idöszakvégén 4323 5657 36489 46469

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

mutatják, hanem az átsorolás következtésben az értékvesztés vá(tozás mértékét is.

A 9.556 mFt kivezetésbäl származó csökkenés az értékesItett hite(ek értékvesztéséhez kapcsolOdó

csökkenés, iI(etve a 26 mFt deviza átértékelésbó( származó növekedés nem részei a 6.9-ben kimutatott

hitelezési veszteségnek.

Az elengedett és IeIrt hitelek bruttó értékének a kivezetése, illetve a követeléseken felül képzett egyéb

értékvesztés összege az eredménykimutatás ,,Ertékvesztés és céltarta(ék vagy értékvesztés — es

cé(tartalék visszaIrása” soron 5,183 mil(ió forinttal került 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
kotelezettségekre céltartalékot képez az IFRS 9 és lAS 37 szabályai szerint:

egy’éb fuggó

2019.12.31 adatok mFt-ban

Függä kotelezettségek
Céltartalék részletesen

Brutto
Stage 1 Stage 2 Stage 3

Céltartalék

lAS 37 sszesen

Le nem hIvott hitelkeretek es Garanciák

Egyéb fuggo kotelezettségek (beleértve a peres Ugyeket)

359792 460 337 259

1857 - - -

1 056
1135 1135

FOggé kötelezettségek összesen

Függö kotelezettségek

Le nem hivott hitelkeretek és Garanciák

Egyéb függä kot&ezettsegek (beleértve a peres ugyeket)

Függö kotelezettségek összesen

A fenti táblázatban ,,bruttO”-ként megjelolt összeg a maximális lehIvható hitelkeretet, illetve a
pénzügyi garancia szerzôdéseiból adOdóan a Bank által maximálisan fizetendä összeget reprezentálja.
Az egyéb fuggd kötelezettségek esetén a ,,bruttO” osszeg a Bank által becsült maximálisan fizetendä
összeget tartalmazza.

2018.12.31

Fuggé kotelezettsegek

361649 460 337 259 1135 2191

adatok mFt-ban
. Céltartolék részletesen Céltartalék

Brutto
Stage 1 Stage 2 Stage 3 lAS 37 Osszesen

382444 462 201 290 - 953
1289 - - - 1289 1289

383733 462 201 290 1289 2242
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A lenti táblázat a céItartaékok mozgását mutatja 2019. évben:

2019.12.31

Céltartalékok mozgástábla

Egyéb

Perek céltartalék

adatok mEt-ban

Nyitó egyenleg

Növekedés

Eelhasználás

FelszabadItás

Záró egyenleg

2018.12.31

Megnevezés

Nyitó egyen leg

Növekedés

Felhasználás

FelszabadItás

Záró egyenleg

953 499 790 2242

766 200 113 1079

(663) (217) (250) (1 130)

1056 482 653 2191

adatok mFt-ban

Hitelkeret és Egyéb

Garanciák Perek céltartalék Osszesen

871 1081 650 2602

678 52 173 903

- (280) (30) (310)

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

953 499 790 2 242

Megnevezés

Hitelkeret és

Ga ran cia k Osszesen
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3.1.4 Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök és biztosIték tIpusai

A bank által nyüjtott ugyfél kölcsönök nagyobbrészt biztosItékokkal fedezett, melyek a tá IIázatban

biztosItéki értéken kerülnek kimutatásra, kivéve a jellegénél fogva fedezetlen hiteleket:

2019.12.31 adatok mFt-ban

Bruttó hitel BiztosIték sszesen

Megnevezés állomány Engedmenyezés Garancia és Jelzálog Eszköz Ovadek

kezesség

Lakossági fedezetlen hitelek 99200 -

Lakossági fedezett hitelek 312 864 1930 1049 287 826 67663 - 358 468

VáIIalati hitelek és LIzingek 523 011 5552 68336 157 892 - 20075 251 855

Egyéb követelés 5015 - - - - - -

ABE-n értékeltkövetelés 940090 7482 69385 445718 67663 20075 610323

Valósanértékelthitelek 24340 - 17744 6722 - - 24466

Osszesen 964430 7482 87129 452440 67663 20075 634789

2018.12.31 adatok mFt-ban

Bruttó hitel BiztosIték Usszesen

Megnevezés állomány Engedmenyezés Garancia és JezáIog Eszköz Ovadék

kezesseg

Lakossági fedezetlen hitelek 87918 - - - - - -

Lakossági fedezett hitelek 276 265 2 131 1 249 242 376 14 358 4 260 118

VálIalati hitelekés LIzingek 495191 7206 48347 153051 34760 30504 273868

Egyébkdvetelés 6021 - - - - - -

ABE-n értékelt követelés 865395 9337 49596 395427 49118 30508 533986

Valósan értékelt hitelek 3851 - - 4968
- 4968

Osszesen 869246 9337 49596 400395 49118 30508 533954

3.1.5 Vállalati ugyfeleknek nyüjtott kötcsönök ágazati megoszlása

A Bank hitelportfOliOja ágazatonkent megfelelöen koncentrált a beszámolási idäszakok végén:

Idöszak Mezögazdaság FeldolgozOi par EpItöipar Kereskedelem SzállItás Egyéb

2019.12.31 7% 27% 9% 33% 4% 20%

2018.12.31 9% 26% 8% 33% 4% 21%

47



BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZÜGYI KIMUTATAS

2019. DECEMBER 31.

— KiegészItö Megjegyzések — Pénzügyi helyzet kimutatás

3.1.6 Pénzeszközök, értékpapIrok és hitelintézeti követelések értékvesztése

adatok mFt-ban

Stage 1 Stage 1
Osszesen

FVTOCI ABE

Pénzeszközök értékvesztése

Nyitó egyenleg
KeIetkeztetésbö és vásárásbôI származó növekedés

Lejáratból es értékesItésbôl származó csökkenés

Stage 1-es pénzeszközokre képzett értékvesztés változása - - -

Devizaárfolyam változás hatása

___________________________________

Záróegyenleg

______________________________

ErtékpapIrok értékvesztése

Nyitó egyenleg
Keletkeztetésbäl és vásárlásból származó növekedés

Lejáratból és értékesftésbál származó csökkenés

Stage 1-es értékpapIrokra képzett értékvesztés változása

Devizaárfolyam változás hatása

___________________________________

ZárO egyenleg

_______________________________

Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelintézetekkel

szemben fennálló követelések

Nyitá egyenleg
Keletkeztetésbôl és vásárlásból származó növekedés

LejáratbOl és értékesItésbál származó csokkenés

Stage 1-es követelésekre képzett értékvesztés változása

DevzaárfoIyam 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 értékeft.

3.2 Likviditási kockázat

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

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

forráshoz, me)IyeI a Bank indokolt költségek árán, mérsékelten és sülyosan váiságos környezetben is ki

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

hatósági elöIrások, részben a menedzsment által definiált irányelvek alapján került kialakItásra.

(1) - (1)
(4) - (4)

1 - 1

(4) - (4)

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

8 1 7

4 (1) 5

(56) (50) (6)

(1) - (1)

1 - 1
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A Bank a Iikviditási kockázati étvágyát a kiemelt Iikviditási mutatószámokon, illetve az azokhoz rendelt
limiteken keresztül definiálja:

• Rövid távü Iikviditási stressz tesztek esetén minimálisan 30 naptári napos tülélési idäszak
teljesItése;

• Az EurOpai UniO által elvárt Iikviditásfedezeti követelmény (LCR) minimum szintjének
(100%) teljesItése;

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

A Bank bizonyos eszközök esetében küszöbértékeket is alkalmaz, melyek esetleges átlépése egy korai
figyelmeztetä jeizést ad. Likviditási Iimitrendszere mellett a Bank különbözä monitoring eszközöket is
m(ködtet. Az eszközök támogatják a Iikviditási kockázatok nyomon követését, felhIvják a figyelmet a
kedvezótlen trendekre, valamint Iehetövé teszik a Bank Iikviditási kockázati profiljá nak jobb
megismerését.

A Iikviditási pufferek olyan rendelkezésre áIIó Iikviditást jelentenek a Bank számára, arnellyel a
válsághelyzetben fellépä pótlólagos tikviditási igényét rövidtávon képes fedezni. A Bank rendszeres,
ifletve eseti jelleggel stressz teszteket végez annak felmérésére, hogy különféle stressz forgatákonyvek
feltételezései mellett hogyan alakulna a Bank Iikviditási helyzete.

A Bank törekszik arra, hogy finanszIrozási struktürája minél önállóbb Iegyen, s jelentôs arányban
alapozzon ügyfélbetétek gy(jtésére. Az egyes intézményi refinanszIrozási források szintén jeIent1s
elemét képezik a Bank finanszIrozási forrásainak.

Az alábbi táblázat a pénzügyi követelések és kotelezettségek, valamint a származékos ügyletek jövóbeli
Iejáratát mutatja be a szerzödéses Iejárat, illetve ahol ez nem releváns, iigynevezett betétlejárati
modell alapján 2018. és 2019. december 31-re vonatkozOlag:

adatok mFt-ban

lejárat nelküli/
1 h

Lejárati megbontás -2019. december 31. Lejãrt/Látra
°‘

1-3 hónap 3 hónap -1ev 1- 5ev 5 even tCIi Osszesen
szóIó

e U

416 1 997 6 352 37 340 104 043 59 968 210 116
21322 513695 21271 60256 501113 5084 1122741

-

- 215 1731 8328 5084 15358
21 732 515 692 27 623 97 596 605156 65 052 1 332 857

- 45013 8861 17486 17922 6193 95475
- 45401 8790 19693 21967 6143 101994
- (388) 71 (2207) (4045) 50 (6519)

Le nem hivott hftelkeret, váflalt garancia és kezesség 68655 14 129 43686 156913 70988 5421 359792

Az MNB irányelveinek megfelelôen a Bank megváltoztatta a IátraszOlO betétek várható Iejáratának
modelijét, aminek hatására jelentösen megnôtt az 1 hónapon belüli Iejáratü betétek aránya a hosszabb
Iejáratüakhoz képest.

28673 163386

- 524

8614 3112

69968 38863

107255 203073

Pen, és pénzeszkoz.egyenértékesek

Ertekpapirok

Hitelintézetekkel szemben fennálló kovetelések

Ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök es követelések

Osszesen

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek

Ugyfelekkel szembeni kotelezettségek

- ebbdlpénzügyi lizing kotelezettség

Osszesen

Szárnazékos pénzugyi eszkozOk

Szârmazékos pénzJgyi források

Osszesen

6125 73722 246999 18990

57037 260993 408393 260461

63162 334715 655392 279451

192059

346360

8914

1095715

1643048
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adatok mit-ban

Lejáratnélküli/ -

Lejdrati megbontás - 2018. december 31. lejdrt/Látra
1 honapon

szdló

Pénz es pénzeszkbz-egyenértékesek

ErtékpapIrok

Hitelintézetekkel szemben fenndlló kbvetelések

Ugyfeleknek nydjtott kdlcsbnok es kovetelések

Ossze ten

HiteIintézetekke szembeni kdtelezettségek

Ugyfelekkel szembeni kotelezettségek

Osszesen

Szdrmazékos pénzugyi eszkdzök

Szdrmazékos pénzugyi forrdsok

Osszesen

Le nem hivott hitelkeret, vdl)alt garancia es kezesség

3.3 Banki könyvi kamatkockázat

10999 59023

6344 318855

2976 7201

46245

_______ _______ _______

951119

66564 1336198

469 4908 6972 44441 72667 31888 161345

20 412 64 426 34 123 61 643 711 364 - 891 968

20 881 69 334 41 095 106 084 784 031 31 888 1 053 313

- 12616 4801 15554 19972 5952 58895

- 12784 4408 16390 21112 4435 59123

- (168) 393 (836) (1 140) 1 517 (234)

71 547 12 165 67822 172 236 55047 3 627 322 444

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

kamatláb mozgásának hatására. A Bank az eszközöknek a hasonló kamat- és tOrlesztési jellemzókkel

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

kimutatására vonatkozOan a kamatkockázat aacsony szinten való tartása. A Bank a kamatozó

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

Iegyenek a rövid Iejáratti kotelezettsegekkel, illetve a hosszü Iejáratü eszközök és a kapcsolódó hosszü

Iejáratü kotelezettségek kamatváltozása párhuzamosan történjen.

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

taktikai nyitott pozIciOt vehet fel, amennyiben tartósnak minösItett kamattrend alapján a Bank

jovedelmezôségi céljait alátámaszthatóan egy nem semleges pozIciO tartása támogatja jobban.

A Bank a banki konyvi kamatkockázat toleranciaszintjét sztenderd hozamgorbe stressz szcenáriók

alapján kalkulált relatIv kamatjövedelem- és tôkeváftozás hatásának effogadható mértékeként

definiálja.

A lenti táblázat foglaija össze a Bank kamat átárazódásból eredä nyitott pozIcióját az eszközök es

kötelezettségek Iejárati struktürájában:

1-3hdnap 3hdnap-lév

48024

4225

81801

134050

1- 5 ev 5 even tell Osszesen

333 31511 271066 9601

51608 239127 336707 195631

51841 270 638 607 773 205232

2019.12.31
adatok oFt-ban

AtárazedCsigaptabla 0-lhd 1-356 3-6h6 6hó-lév 1-2ev 2-3ev O-44v 4-5ev 5Cvtelett
Ranki könyv
Penn- es pdnzeszkdz egyenértdkesek 192 059 - - - - - - - -

Enekpapirok - 5 974 2 629 64 394 84 591 18 996 51 893 86 931 19 526

Hitelirntdzetekknl snemben fenndlIO kdveteldsek 8 914 - - - - - - - -

Ugyteleknek nydjtott kdlcsdnOk dv kdveteldsek 310 604 167 059 61 936 47 328 74 338 63 776 50 357 44 901 97 662

511577 173033 64565 111722 158929 82772 102250 130832 117188

H4elintezetekkel snembeni kdtelezettsdgek (43 046) (S 431) (55 334) (11 845) (39 183) (16 227) (11 115) (6 782) (12 414)

Ugyfelekkel szembeni kotelezettségek (497 202) (81 785) (37 897) (38 313) (64 467) (83 766) (79 916) 237 565)

(548 248) (67 216) (93 231) (50 158) (103 650) (99 993) (91 031) (244 347) (12 414)

Mdrlegen kivuli kdveteldsek 99 140 83 959 227 874 7 444 7 610 10 387 62 856 15 519 12 595

Mdrlegen kiviili kotelezettségek (56 346) (56 708) (75 744) (15 822) (36 049) (39 673) (87 458) (82 488) (77 692)

42 794 27 251 152 138 (8 378) (28 439) (29 286) (24 602) (66 969) (65 097)

Diszkrét gap 14 123 113 068 123 464 53 186 26 840 (46 507) (13 383) (180484) 39 677
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Az MNB irányelveinek megfelelóen a Bank megváltoztatta a látraszóló betétekvárhatá átárazódásának
modelijét, aminek hatásárajelentösen megnätt az 1 hOnapon belüIi Iejáratü betétek aránya a hosszabb
Iejáratüakhoz képest.

2018.12.31 adatok mFt-ban

AtrazOdasigaptábIa
O-lhO 1-3hó 3-6h6 6h6-lév 1-2ev 2-3ev 3-4ev 4-5ev 5évfelettBanki konyv

Pénz- es pénzeszkOz egyeriértékesek 59023 - - - - -

Ertékpapirok 6 124 - 8 382 16020 74447 69456 63 255 54 749) 9709
-litelintézetekkel szemben fenn3IIO követelesek 7201 - - - - —

Ügyfeleknek ny)jtott kälcsonOk es kovetelések 314 041 126 763 97239 38195 53270 48412 42 946 29 981 58205
386 389 126 763 105 621 54215 127 717 117 868 106 201 84 730 67914

L-litelintézetekkel szembeni koteezettségek (11 199) (6951) (39865) (31 508) (25 131) (19661) (10640) (6733) (5546)
(Jgyfelekkel szembeni kOtelezettségek (184 854) (76 915) (44 180) (41 315) (73 854) (122 248) (108 223) (240 017) -

(196053) (83866) (84045) (72823) (98985) (141909) (118863) (246750) (5545)

Mérlegen kivUli követelések 40576 133 501 171 613 41231 20838 11207 10411 62851 2423
Mérlegen kivkli kotelezettségek (58 047) (144 017) (103609) (23 945) (15 376) (30 788) (15 130) (63(9)8) (41 291)

(17471) (10516) 68013 17286 5462 (19581) (4719) (157) (38858)

Diszkrét gap 172865 32381 89589 (1322) 34194 (43 622) (17381) (162177) 23500

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

adatok mEt-ban

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

+200 bp -200 bp ÷200 bp -200 bp

2019.12.31

HUF (113) (333) 3 725 (1 746)

EUR 435 28 175 17

Egyébdeviza 31 (119) 83 (71)

2018.12.31

HUE (1 019) (1 033) 2 151 (1 591)

EUR 1674 (151) 343 (80)

Egyébdeviza 109 (242) 75 (119)

A fdbb referenda kamatlábak alapvetâ globális reformja van folyamatban, amely az IBOR-nak
alternatIv, közel kockázatmentes hozamokkal való Iecserélésére vagy reformjára irányul. A Bank
pénzügyi instrumentumain nincsenek jelentös bankközi referencia-kamatlábaknak (interbank offer
rates, IBOR) valO kitettségek, amelyek Iecserék5dnének vagy megreformálásra kerülnének ezen piaci
szint(I kezdeményezés hatására. A Bank várakozása szerint az IBOR reform nem fog az üzletmenetében
jelentós operatIv, kockázatkezelési és számviteli hatást okozni.
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3.4 Devizaárfolyam-kockázat

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

folyamatosan keletkezó pozIciók hatékony, a jovedelmezöségi szempontokat is figyelembe vevö

menedzselése.

A Bank a devizakockázat toleranciaszintjét a nyitott devizapozIciOkra vonatkozó limiteken keresztül

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

mQködtet annak érdekében, hogy a kereskedési célü deviza nyitott pozIciOvállalások ne haladjanak

meg egy ésszer(ien meghatározott mértéket.

A napi banküzem során, jellemzôen az ugyfelekkel folytatott tranzakciOk által generált devizapozIciOkat

és a kereskedési szándékkal nyitott devizapozIciókat a Treasury igy menedzseli, hogy közben nem lepi

tiI a nyitott pozIciOkra meghatározott kockázati korlátokat.

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

2019.12.31 adatok mEt-ban

Deviza Mérleg szerinti Azonnali Nettó határidös Devizanemenkénti

nettó nyitott pozIció pozIció nettO nyitott

pozIciók pozIciók

USD (11845) 389 11436 (20)

CHF (2427) - 2435 8

CAD (1) -
(1)

GBP (1419) (29) 1435 (13)

DKK (5) 1 (4)

SEK (11) 15 4

NOK 4 -
- 4

AUD - -

ipY (2) - - (2)

RON 52 - (35) 17

EUR (3351) 716 2714 79

CZK 1 5 - 6

PLN (17) 14 - (3)

A Banknak minimális nyitott devizapozIciájából adódóan egy jelentäs devizaárfolyam változás esetén

is csekély mérték(i közvetlen eredményváltozása származna.
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2018. december 31-en a Bank devizánkénti nyitott pozIciOja hasonlóképpen minimális Icockázatot
hordozott:

2018. 12.31 adatok mFt-ban

Deviza Mérleg sze rinti Azonnali Nettó határidis Devizaneme nkénti

nettO nyitott pozIció pozició nettó nyitott

pozIciók pozIciók

USD (9433) 264 9174 5

CHF (29) 25 - (4)

CAD - - - -

GBP (9) 19 - 10

DKK (1) (1)

SEK (1) (1)

NOK 10 - 10

AUD 22 (20) 2

JPY 15 - (14) 1

RON (4) - (4)

EUR 11913 643 (12582) (26)

CZK 4 - - 4

PLN (54) 63 - 9

3.5 Kereskedési könvvi piaci kockázat

A Piaci kockázat annak a kockázatát jelenti, hogy egy pénzUgyi instrumentum valós értéke a piaci
árakban bekövetkezö változások hatására ingadozni fog. A piaci kockázatok közül a Bank deviza- es
kamatláb kockázatot válIaI a kereskedési könyvi portfólióban, azonban a kockázatvállalás
engedélyezett mértékét sz(ik limitek korlátozzák.

A Bank piaci kockázatok mérésére a kockáztatott érték (Value-at-Risk, röviden VaR) mOdszert
alkalmazza, ami a maximálisan várhatá veszteség becslésére szolgál egy feltételezett tartási periódus
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 potenciális veszteség 99%-
os valószIn(séggel nem fogja meghaladni a VaR értéket. A VaR aIapt piaci kockázati mérési módszertan

elönye, hogy figyelembe veszi a piacon megfigyelt volatilitást, illetve a kockázati tIpusok közötti
diverzifikációs és korrelációs hatásokat is. A Bank napi rendszerességgel számszerQsIti a VaR értéket a
variancia-kovariancia alapü megközelItés alapján, továbbá stresszelt VaR alapü számItást is végez,
amely saran egy korábbi historikus stressz periódus piaci áralakulásai alapján kerül meghatározasra a
kovariancia- és korreláciOs matrix a VaR méréshez.

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

könyvi portfOliOra is számszerGsIti a VaR értéket. A teijes kereskedési konyvi portfOlio VaR-ja elmarad
a kockázati tIpusonkénti VaR értékek osszegétöl a diverzifikációs hatások miatt.

A VaR modeliek megbIzhatóságát a Bank havi szinten ellenörzi, amely során összevetésre kerülnek a
napi VaR mérések eredményei a piaci kockázatnak kitett portfOliO ténylegesen megvalOsult
értékváltozàsával. A visszamérés eredménye alapján a Bank szUkség esetén felulvizsgálja a mérési
mOdszertant.
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A Bank a VaR alapü piaci kockázati mérések mellett, egyéb mérésekkel is monitorálja a kereskedési

könyvi piaci kockázatokat. A Bank napi rendszerességgel erzékenységvizsgalatot végez kockázati

tipusonként a kereskedési konyvi portfólióra, továbbá rendszeres stressz teszteknek is aláveti a

kereskedési konyvi portfóliOt, annak felmérésére, hogy hogyan reagálna a kereskedési könyvi portfólió

a piaci sokkokra.

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

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

A kereskedési portfóliOra vonatkozO VaR a kovetkezäképp osszegezhetö (milliO Ft-ban):

adatok mFt-ban

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

Kockázati tIpus 2019. 2018.

Devizaárfolyam 2,56 0,43

Kamatláb 0,71 1,24

TeIjes kereskedési könyvi VaR 2,13 1,27

Diverzifikáció 1,14 0,40

3.6 Tökemenedzsment és tôkekövetelmény

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

jogi keretrendszerében megfogalmazott Bázel Ill globális irányelvek célja a pénzügyi rendszerek

biztonságának megteremtése, a szereplök eselyegyenläsegének biztosItása mellett megfelelô

töketartalék és likviditási szint fenntartása, tevékenységukhoz mért megfelelô kockázatkezelési

képességük kialakItása valamint a mködés során felmerülö esetleges veszteségek fedezettsege.

Magyarországon a CRR (Capital Requirements Regulation) közvetlenül hatályosak.

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

fegyelmezö eró. A Bázel Ill három, eltérô kifinomultságü megközelItést kInál az 1. pillér hitelkockázati

tôkekovetelmény szãmftásãhoz. A Budapest Bank a standard mOdszer szerint kalkulálja a

tókekovetelmény osszegét, amely a küls hitelminósitések használatát irja elö a bankoknak a

minösItett partnerekre alkalmazott kockázati sIyozások meghatározásához, a többi partnert tag

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

tókekövetelményt Ir elä a m(iködési kockázatra vonatkozóan.

A Bank m(ködési kockázati tolerancia határt határoz meg a belsó vesztesegadatok értékelésére. Ez

határozza meg a m(iködési kockázati eseményekböl származó pénzügyi veszteség azon a szintjét, ami

eves szinten meg elfogadható a Bank számára. A folyamatokhoz kötödö kockázatok és kontrollok

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

munkafolyamatokba épItett integrált rendszert müködtet. A tökekovetelmény számItás során a Bank

jelenleg az AMA módszert alkalmazza a mQködési kockázattal kapcsolatos tókekovetelmeny

meghatá rozásához.

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

bevonásával ügynevezett fejlett mOdszertannal men fel az 1. pillér alatt nem — vagy részben fedezett
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kockázatok pOtlólagos tdkekövetelményét. A Bank vezetö szabályozO szerve, a Magyar Nernzeti Bank

a csoport egészére vonatkozóan állapItja meg és ellenórzi a tökekövetelményeket.

A Bázel III 3. pillére a piac fegyelmezö erejére vonatkozik, és célja a társaságok átláthatOsagának

növelése azáltal, hogy a Bázel III szerinti kockázataik, töke- és kockázatkezelésUk konkrét, elöre
meghatározott részleteinek közzétételére kötelezi a társaságokat.

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

aciato k mFt-ban

Basel III szerinti tökemegfelelés 2019. 2018.

Részvénytöke
iegyzett tóke
Tartalékok
Halmozott egyéb átfogó jövedE

Immateriális javak

AVA prudens értékelés

Levonható halasztott adókbvete

Tier 1 téke

19 396

139 504

2 332

(15 459)

(153)

145 620

Tier 2 Járulékos tôkeelemek

Szavatoló tôke

Kockázattal stIyozott eszközök (RWA)

Operációs Kockázat (OR)

Piaci kockázat (MR)

Hitelértékelési korrekció

Kockázattal sülyozott eszközök összesen

145 620

873 678

95 788

205

4 668

974 339

133 130

828 548

96 681

95
1 149

926 473

Tâkemegfelelési mutató 14,95%

A 2018-as eves pénzügyi kimutatásban szerepk5 tökemegfelelési mutatOhoz képest, az eves pénzügyi

kimutatás aláIrása után, a végsä 2028-as tökemegf&elési mutatO kismértékben 14,30%-ról vâftozott

14,37%-re.
A Bank a szabályozói célból megállapItott Tier 1 tôkéjében az IFRS 9 értékvesztés hatásait azonnal

megjeenItette, nem választotta azt az opciOt, hogy az IFRS 9 értékvesztés hatést több ev alatt &osztva

jelenIti meg a Tier 1 tôkében.

19 396
126 756

(145)

(12 823)

(54)

133 130

14,37%
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4 A PENZÜGYI HELYZET KIMUTATASHOZ FUZOTT KIEGESZ1TO MEGJEGYZESEK

4.1 Pénz es pénzeszköz-egyenértékesek

2019.12.31

adatok mEt-ban

2018.12.31

1 napos bankközi betétek

1 napos betétek MNB

Bankközi pénzszállItás

Ban kszámlák

Bekerüléskor 3 hónapnál rövidebb hátralévá lejáratü értékpapIrok

Elszámolások jegybankkal (MNB egyszla)

Kapcsolt vállal kozástól felvett hitel

Készpénz

Nostro

Ertékvesztés (stage 1)

Osszesen

4.2 Származékos pénzUgyi instru mentu mok

163390

92

11000

A Bank csak tOzsdén kIvüli származtatott ügyletet köt, melyeket kötelezöen eredménnyel szemben

értékel. A kamat swap tartalmazza az IRS és MIRS termékeket (2018-ban a HIRS terméket is).

2019.12.31-en nyitott származékos ugyletei a kovetkezóképpen alakultak:

2019. 12.31 adatok mFt-ban

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

kötOtt, amelyek keretében félévente 6-havi BUBOR-nak megfeleló kamatot kap, es 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 elérhetó hasonló paraméterC( kamatswap ugyletekben fizetendó fix kamat. Emiatt ezen

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

nyereségjellegG különbözetet (2 513 millió HUF) a Bank a MIRS ugyletek kezdeti megjelenItéskor

3329 6337

19122 16057

6 130 25 630

(4) (1)

192059 59023

Kamat swap

CI RS

Deviza forward

Deviza swap

Osszesen

454034

8622

19501

45227

Névé rtékke I
Származékos Származékos

Származtatott Névérték Névérték Nettó süIyozott
Eszköz FMV Forrás FMV penzUgyi penzugyi

ugylet tipusa eszköz oldal forrás oldal pOZICIO
eszkozok kotelezettségek

hátralévô

futamido (év)

456553 (462708) (6155) 2994 (9149) 4,1

8 782 (9 228) (446) - (446) 6,8

19525 (19600) (75) 26 (101) 0,3

45212 (45156) 56 117 (61) 0,2

1454 034)
(9198)

119 590)

(45 158)

527384 (527980) 530072 (536692) (6620) 3137 (9757)
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azonnal eredménybe számolta eI, a ,,kereskedési celü pénzugyi instrumentumok - nyeresége vagy

vesztesége” eredménykimutatás sorra.

2018.12.31-en nyitott származékos ugyletei a kovetkezóképpen alakultak:

2018. 12. 31 adatok mFt-ban

4.3 ErtékpapIrok

adatok mR-ban

Ertékelési

Minosites . 2019.12.31
hierarchia

170 103

33 112

333 934

Az ,,Alapok” kizárOlag nyIltvég(i befektetési alapokban vásárolt papIrokat reprezentál. Az ev végén

állományban Iévä befektetési jegyeket pénzpiaci alapokban vásárolta a Bank, a fordulónap eIätti

kereskedési napon, Iikviditásmanagement célokbOl.

Az FVTPL* értékpapIrok kamat bevétele az Eredménnyel szemben valOs értéken értékelt pénzugyi

instrumentumok nyeresége vagy vesztesége soron van kimutatva.

Kamat swap

CI RS

Deviza forward

Deviza swap

Osszesen

465546

13 959

12 212

12877

N évértékkel
Származékos Származékos

Származtatott Névérték Névérték Nettó SOlyozott
Eszköz FMV Forrás FMV pénzOgyi pénzugyi

ügylet tipusa eszkoz oldal forrás oldal pozidó hátralévô
eszközok kötelezettségek

futamjdö (ev)

466255 (466623) (368) 2518 (2886) 2,6

14908 (15281) (373) (373) 7,7

12260 (12248) 12 42 (30) 0,5

12874 (12937) (63) 53 (116) 0,1

(465 546)

(14453)

(12 243)

(12 934)

504594 (505176) 506297 (507089) (792) 2613 (3405)

Kereskedési céllal tartott értékpapIrok
Allamkötvény

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valOs értéken értékelt értékpapIrok

A)Iamkötvény

Je)záloglevél

Vá)IaIati kötvény

KárpOt)ási jegy

Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapIrok

Al) amkötvény

Hitelintézeti kötvény

Baa3

Baa2

Ba3 / Ba2

Baa3

Leve)1

Level2

Leve)2

Level2

90423

36534

3 762

Baa3 Levell

Baa3 Leve)2
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2018-ban egyáltalán nem kötött, 2019-ben pedig összesen 2 millió forint kamatot fizetett a Bank a
repO ugyletet után.

Kereskedési céllal tartott értékpapIrok
Allamkötvény

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapIrok
Allamkötvény
J&záloglevél
Kárpátlási jegy

Amortizàlt bekerülési értéken értékelt értékpapIrok
Allamkötvény
Hitelintézeti kötvény

adatok mFt-ban

Ertékelési
Min&Ités 2018.12.31

hierarchia

151
Baa3 LeveIl 151

Baa3 Levell
Ba3 LeveI2
Baa3 LeveI2

Baa3 Levell

Baa3 Level2

*A Bank pénz és pénzeszkoz-egyenértékesnek tekinti a vásárlásukkor 3 hOnapnál rövidebb futamidej(
értékpapIrokat, ezért ezeket a pénz és pénzeszkoz-egyenértékesek mérlegsoron mutatja ki.

4.4 Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

adatok mEt-ban

Hitelintézetekkel szemben fennàlló követelések részletezése 2019.12.31 2018.12.31

Bankközi kihelyezések 3J(J

Marginfedezet 8600

Egyéb 8

MNB elkülönItett betét

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

6 6

8914 7201

43204
26 524
16680

258 787

225 182
33 605

302 142

2 975

4213

7
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4.5 Ugvfeleknek nyiijtott kölcsönök es követelések

2019.12.31

Megnevezés
Lakossági fedezetlen hitelek

Lakossági fedezett hitelek

VáIIaIati hitelek és Lizingek

Egyéb követelés

Amortizált bekerülési értéken értékelt követelések

Eredménnyel szemben kotelezôen valósan értékelt hitelek

Ogyfelekkel szembeni követelés összesen

2018.12.31

Megnevezés
Lakossági fedezetlen hitelek

Lakossági fedezett hitelek

VáIIalati hitelek és LIzingek

Egyéb követelés

Amortizált bekerülési értéken értékelt követelések

Eredménnyel szemben kötelezöen valOsan értékelt hitelek

ügyfelekkel szembeni követelés összesen

adatck niFt-ban

Nett& állomány

90251

289 935

508420

5 015

893621

24 340

917961

24 340

964430 46469

adatok mEt-ban

Bruttó állomány Ertékvesztés Nettó állomàny
87918 11314 76604

276265 36438 239827

495191 12442 482749
6021 - 6021

865395 60194 805201
3851 - 3851

869246 60194 809052

A Bank az ugyfeleknek nyüjtott kälcsönök és követelések között mutatja ki a Növekedési Hiteiprogram

(NHP) keretében a kis- és kozépvállalkozásoknak (KKV-k) nyüjtott, HUF-ban es EUR-ban denon,inált

kölcsönökbäl eredó követeléseit. Az NHP hitelprogram keretében a KKV-knak nyüjtott kölcsonök

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

kedvezäbb volt, Igy a nyüjtott kolcsonosszeg és a kölcsönök bekerüléskori valós értéke között

különbözet keletkezett. A különbözetet a Bank 2019-töl számolja el azonnal az eredménybe (2.3.1.1

a). A hitelekre és értékvesztésre vonatkozO további információkat lásd a 3.1 Hitelkockázat fejezetben.

Valós értékelésCI hitelek

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

Szt. szerinti kimutatások nem tartalmaztak valOs értékelés(i hitelálloirányt. A hitelek valOs 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 hitelek valós értékelésérôl további információk a 2.3.1.3 ,,S”, az 5.5

és 6.7 pontban találhatOk. A valósan értékelt hitelek valOs érték változásait a Bank az eredményben

számolja el.

BruttO állomány
99 200

312864

523 011

5015

944) 090

Ertékvesztés

8949

22 929

14591

46469
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Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt hitelek a kovetkezöképpen változtak 2019 folyamán:

adatok mFt- ban

Megnevezés LeveI3

BruttO állomány NyitO 3 851

Ebböl valós érték különbözet (217)

Bruttó állomány valós érték különbözetének változása 6

Bruttó állomány folyósItás 21 234

Bruttó állomány kamatbevétel 412

Bruttó állomány törlesztés (1 163)

Bruttó állomány kivezetési eredmény -

BruttO állományba történö átsorolás -

Bruttó állományból történô átsorolás -

Bruttó állomány záró 24 340

Ebböl valós érték különbözet (308)

Macro-fedezetbe vont hitelek

A fix kamatozás hitelek kamatkockázatát a Bank kamatswapokkal mérsékli. 2019 végén 128,1 milliárd
Ft fix kamatozásü hitelállomány és kamatswap állomány volt fedezeti kapcsolatba vonva. A fedezeti
céllal kötött kamatswapok a származékos ugyletek valOs értéke mérlegsorokon szerepelnek (lásd 4.2

pontot).

adatok mFt-ban

Fedezeti kamatswapok Hedge kapcsolatba vont IRS

névértéke ekvalós érték különbözete

Eszköz 23383 275

Forrás 104690 (3725)

128073 (3450)

2019-ben 3 299 miIlió Ft veszteséget számolt el a Bank a fedezeti kapcsolatba vont kamat swapokon a
fedezeti kapcsolat során. A fedezetbe vont fix kamatozásii hitelek, amelyek az “Ugyfeleknek nyüjtott
kölcsönök es követelések’ merlegsoron szerepelnek, kamatkockázat változására 2 516 milliO forint
nyereséget számolt el a Bank a fedezeti kapcsolat ideje alatt 2019 sorãn. A lezárt hedge kapcsolatokbOl

meg 2 850 miIIiO forint amortizálatlan összeg szerepel az Egyéb eszközök mérleg soron (lásd 4.9 pont).
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adatok mEt-ban

Fix kamatozásü Nettó
Kamatswapok

hitelek eredmeny

PozitIv vaiós érték változás 5 796 3033

NegatIvvalósértékváltozás (3280) (6332)

2516 (3299) (783)

NettO eredményhatást Iásd az 5.5 pontban.

LIzingkövetelések részletezése

adatok mFt-ban

2019.12.31 2018.12.31

Bruttó IIzingkovetelések

lévenbelüli 36372 20746

1-5évenbelüli 67881 39037

5évnélhosszabb 3528 2074

Osszesen 107781 61857

Minimális IIzingdIj követelésekjelenértéke

lévenbeiüli 31258 17213

1-Sévenbelüli 60630 34272

Sévnélhosszabb 3256 1950

Osszesen 95 144 53435

Megnemszolgáltbevétel 12637 8422

Nem garantált maradványérték 12 150 8518

A Bank Iizingbe adOként kizárólag pénzügyi IIzingekkel rendelkezik, habár a jogi formáját tekintve mind
operatIv mind pénzügyi lIzing (utóbbin belül nyIltvégU és zártvégQ pénzugyi lIzing) finanszIrozást végez.

- Zárt vega pénzügyi lIzing: A futamidö alatt az eszköz feletti tulajdonjog a LIzingbeadonâl van.
A futamidö végén a LIzingbe vevö az utolsO IIzingdIj megfizetésével automatikusan megszerzi
a IIzingtárgy tulajdonjogát.

- NyIlt vega pénzügyi IIzing: A futamidä alatt az eszköz feletti tulajdonjog a LIzingbeadónal van,
azonban, a futamidä végén a LIzingbe vevô eldöntheti, hogy éI elôvásárlási jogával és a
szerzädésben rögzItett maradványérték megfizetésével megszerzi a IIzingtárgy tulajdonjogat,
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vagy éI a vevökijelölési jogával és harmadik fél részére kerül maradványértéken közvetlenül

értékesItésre a IIzingtárgy, vagy visszaadja az eszközt a IIzingbeadónak.

A lIzing ugyletekjellemzöen HUE-ban és EUR-ban denomináltak. A portfolio futamideje maximum 11

ev, âtlagos mértéke 55 hónap.

A társaság lIzingszerzôdései nem tartalmaznak valamely lizingbe vevö oldali teljesItménymutatOtOl

fuggO lIzing (bérleti) dIjakat.

4.6 Befektetések Ieánvvállalatokban, közös és trsuIt vállalkozásokban

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

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

adatok mEt-ban

Beszerzési iegyzett
Tárgyévi

Mérleg
Név Szavazati arány Sajattôke ,. àtfogó

ertek toke foosszeg
jövedelem

Budapest Lizing Zrt. 6380 100% 7406 62 1089 123660

Budapest Alapkezelc5 Zrt. 10 100% 2614 500 2036 2971

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. 2006 100% 1711 15 (434) 4246
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Bekerülési érték

Záró egyenleg 2018.12.31-en

IFRS 16 hatása

Nyitó egyenleg 2019.jan.1-én

Beszerzés, belsó eIäáIIItás

átsorolás

ErtékesItések, kivezetések

Egyenleg 2019.12.31

Ertékcsäkkenés

Nyftô egyenleg 2019.jan.1-én

Ertékcsökkenés

Ertékesitések, kivezetések

átsorolások

Egyenleg 2019.12.31

Változások 2018 során

Bekerülési érték

Nyitó egyenleg jan.1-én

Beszerzés, belsé elâállitás

Atsorolés

Ertékesftések, kivezetések

Egyenleg beszámolási idöszak végén

Ertékcsökkenés

Nyitó egyenleg jan.1-én

Ertékcsökkenés

Ertékesitések, kivezetések

Atsorolés

Egyen leg beszámolási idöszak végén

Konyv szerinti érték

Nettó Nyitó egyenleg jan.1-én

Nettó Egyenleg idôszak végén

Szemitás

technikai

eszközök
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4.7 Ingatlanok, gépek, berendezések és immateriális javak

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

alábbiak szerint alakult:

adatok mEt-ban

Eszközhasználati . -.

Valtozasok 2019 soran Ingatlanok . Egyeb Osszesen
jog (Ingatlanok)

10409 - 6532 7694 24635

- 13102 - - 13102

10409 13102 6532 7694 37737

562 2 365 1 583 1 054 5 564

NettO Nyitó egyenleg 2019.jan.1-én

Nettó Egyenleg 2019.12.31

(218) (12) (713) (1 216) (2 159)

10753 15455 7402 7532 41142

5115 - 5158 4763 15036

592 1936 800 787 4115

(204) (12) (704) (1 049) (1 969)

5 503 1 924 5 254 4 501 17 182

5 294 13 102 1 374 2 931 22 701

5 250 13 531 2 148 3 031 23 960

9 820 - 5 774 7 278 22 872

591 - 912 1245 2748
-

- (1) 1 -

(2) - (153) (830) (985)

10 409 - 6 532 7 694 24 635

4586 - 4529 4683 13798

530 - 776 742 2 048

(1) - (147) (662) (810)

5 115 - 5 158 4 763 15 036

5 234 - 1 245 2 595 9 074

5 294 - 1 374 2 931 9 599
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A Banknak nincsenek saját elöállItásü eszközei vagy ingatlanjai és e célból felmerult költségei. 2019 év
végén a Banknak 176 mFt szerzódéses kotelezettsége alit fenn ingatlanok, gépek és berendezések
beszerzésére.

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

2019.12.31 adatok mFt-ban

Vagyon
Szoftver

érték jog

38680 160

2018.12.31

Bruttó

Halmozott amortizáciO
12 818 5 12823

A Bank 2018 es 2019 során kutatási és fejiesztési céira nem számoit el ráfordItást. 2019. év végén a
Banknak 2 627 mFt szerzädéses koteiezettsége alit fenn szoftverek beszerzésére. A Bank ingatlanjain,
gépeszkozein és berendezésein ilietve az immateriáiis javain nem all fenn tulajdonjogot korlátozó
biztosIték vagy egyéb teher.

Bruttó

Halmozott amortizáció (23 225)

15455

Osszese n

38840

(23 381)

15459

(156)

4

adatok mFt-ban

Vagyon
Szoftver ,,,,. Osszesen

erteku jog

34926 160 35086

(22108) (155) (22263)
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4.8 AdOkövetelések és adókötelezettségek

A bank egyes Ieányvállalatai egyedi nyereségadOkovetelés vagy ada kotelezettség pozIciOba n zárták a
pénzügyi éveiket, mely pozIciók nem kerültek nettósItásra a pénzUgyi helyzet kimutatásban. A nettó
adópozIció az alábbi mozgástábla szerint alakul, figyelembe véve az IFRS 9 átállás halasztott adO
hatását is 2018.01.01-en.

adatok mEt-ban

Halasztott ado állomány alakulása

Halasztott ado követelés(+) / kotelezettseg(-) áI Iomány
Nyitó

Tárgyévi változás

__________________________________

Zá íó

Halasztott ado valósan értékelt értékpapIrból OCI-ban
NyitO

Tárgyévi változás

__________________________________

Zá rO

Osszesen halasztott ado

Halasztott ado követelés(+) / kötelezettseg(-)

Tényleges nyereségadO követelés(+) / kotelezettseg(-)

__________________________________

Mérleg szerinti nettó adókövetelés

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

__________________________________

Me rieg sze ri nti nettó adókövetelés

2019. 12.31 2018. 12.31

166 188
(4) (22)

162 166

14 (114)
(244) 128
(230) 14

(69) 180

(69) 180
90 795
21 975

303 975
(282) -

21 975
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Halasztott ado átmeneti különbözetek szerinti bontása

NyitO
Ce i ta rta I é ko n

Tárgyi eszközäkön, immateriálisjavakon

Ertékvesztésen

Elhatárolt veszteségen

Tárgyévi vàltozás

Céltartalékon

Tárgyi eszközökön, immateriálisjavakon

Erté kve sztése n

Elhatárolt vesztesége n

Ce tartal é kon

Tárgyi eszközökön, immateriálisjavakon

Ertékvesztésen

Elhatárolt veszteségen

4.9 Egyéb eszközök

adatok mFt-ban

2019.12.31 2018.12.31

880
1017

905

628

47

(20)

268

1 564

1 610

1 743

(392)

2 850

197

11 297

1 420

876

764

1973
745

34

(24)
189
490

1 401

1722

(295)

335

235

9 865
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adatok mEt-ban

2019.12.31 2018.12.31

77 106

88 80

1 2

Záró

166 188

5 (29)

(9) 8

-
(1)

(4) (22)

82 77

79 88

1 1

162 166

Ado és adojellega tételek

Bevételek aktIv idöbeIi elhatárolása

Koltségek és ráfordItások aktIv idöbeli elhatárolása

Euronet elszámolási számla

Kártyaelszámolási számlák

Készletek
Készletek értékvesztése

KlIring számlák

Lakossági Iakásvásárlási hitellel kapcsolatos elszámolási számla

Pénzugyi LIzing elszámolási számlák

Egyéb eszközök

Egyéb értékvesztés

Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatokra

vonatkozó portfOlio fedezeti ugyletek során

Befektetések egyéb vállalkozásokban
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*LIzing szerzôdésekbôl visszavett eszközök, elsäsorban autóbuszok és mezógazdasági gépek, amelyek
értékesItése folyamatban van.

A készletek között szerepelnek visszavett eszközök is, elsösorban a lIzing
kapcsolOdóan:

tevéknyseghez

adatok rnFt-ban

Visszavett eszközök bruttá értéke

Visszavett eszközök értékvesztése

Egyéb készlet bruttó értéke

Egyéb készlet értékvesztése

2019-ben a visszavett eszközökön elszámolt értékvesztés

2018-ban a visszavett eszközökön elszámolt értékvesztés

Befektetések egyéb vállalkozásokban 2019. december 31-en:

2019.12.31 2018. 12.31

Vállalkozás Neve

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Swift

Szé khe lye

1082 Budapest, Kisfaludy utca 32.

Avenue Adele 1 B 1310 La Hulpe Belgium

Beszerzési
Szavazatj arány

é rte k

190 2,42%

7 0,02%

4.10 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

2019.12.31

adatok mEt-ban

2018.12.31

RefinanszIrozási forrás - MN B-täl

RefinanszIrozási forrás - Egyéb hitelintézet

RefinanszIrozási forrás - Jelzálogbankok

Bankközi forrás

MEB-vel szembeni kotelezettségek

Egyéb hitelintézettet szembeni kotelezettségek

61075

41742

34 187

3 652

16 109

469

A Bank 2019. december 31-en biztosItékként nyüjtott megterhelt eszközeinek értéke 97.884 millió
forint értékpapIr és 31.023 milliO forint követelés volt.

34
(20)

13

28
(24)

6

27 10

adatok mFt-ban

83 656

40869

51255

10161

15019

417

201 377 157 234
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ATársaság a hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek között mutatja a ki a Növekedési Hiteiprogram

(NHP) keretében az MNB-tól kapott 0%-os kamatozásü refinanszIrozási forrást.

4.11 Ugvfelekkel szembeni kötelezettségek

adatok mEt-ban

2019.12.31 2018.12.31

Lakossági betétek 307353 276401

VáIIaIati betétek 729556 546496

Befektetési alapok betétei 38995 39 163

Befektetési szolgáltatas elszámolási számlák 21149 20095

SzállItók 6239 5759

Pénzugyi lIzing kotelezettseg* 13 884 -

Ogyfelekkel szembeni egyéb kotelezettség 3 735 3 692

1120911 891606

*IFRS 16 átállás hatása (Iásd 2,1 pont)
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4.12 Céltartalékok

A mérleg alatt elszámolt egyes fuggô kotelezettség állományra az alábbi céltartalékok kerültek
elszámolásra:

2019.12.31 adatok mFt-ban

Függö kötelezettségek BruttO Céltartalék

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák 359 792

Egyébfuggó katelezettségek(beleértve a peres ugyeket) 1857

Függö kötelezettsegek összesen

2018.12.31

Függö kötelezettségek

Le nem hIvott hitelkeretek és Garanciák

Egyéb fuggö kotelezettsegek (beleértve a peres ugyeket)

Függä kotelezettségek összesen

361649 2191

adatok mEt-ban

Bruttó Céltartalék

382444 953

1289 1289

383733 2242

A fenti táblázatokban ,,bruttó”-ként megjelölt ässzeg a maximális IehIvható hitelkeretet, illetve a
pénzügyi garancia szerzódéseibäl adOdOan a Bank által maximálisan fizetendö összeget reprezentálja.
Az egyéb fuggä kotelezettségek esetén a ,,bruttO” összeg a Bank által becsült maximálisan fizetendö
összeget tartalmazza.

A Bank néhány nagy értékü perét egyedileg minôsIti és képez rá céltartalékot. Az 50%-nál nagyobb
valOszIn(iséggel negatIv kimeneteI( perekre a Bank a várhatO veszteség mértékében céltartalékot
képez. A perek idôbeIi kimenetele tipikusan több év.

1 056

1 135
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4.13 Egyéb kotelezettségek

Egyéb kötelezettségek részletezése

Koltségek passzIv havi elhatárolása

Hitelkártya tülfizetések

KIIring számlák

Ado és adOjeIIegt tételek

Kártyaelszámolási számlák

Egyéb

adatok mFt-ban

2019.12.31 2018.12.31

4.14 Jegyzett töke

2019 folyamán nem történt a jegyzett tókében változás.

Nyitó állomány 2019.01.01

Tárgyévi változás

Záró állomány 2019.12.31.

A Bank jegyzett tókéje névre szóló 1.000 forintos névértékQ törzsrészvényböl

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. tulajdonában van (Iásd az 1.1 fejezetet).
all, mely 100%-ban a

2407

2 824

3 254

2 075

1418

2015

3096

5 742

1988

901

74497 419

19397 21191

Megnevezés
Névérték Részvények Erték

(Ft) darabszáma (mFt)

1 000

1 000

19395945 19396

Megnevezés

19395945 19396

RészvénytIpus

Törzsrészvény névre szóló 1000

Névé rté k

(Ft)

Részvények

darabszáma

19395945

Erte k

(mFt)

19 396
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4.15 Tartalékok

A 2019. évi halmozott egyéb átfogó jövedelem az értékpapIrokon keletkezett:

adatok mFt-ban

Egyéb átfogó jovedelemmel szemben valásan értékelt

értékpapIrok nyitó értékelési különbözete (147)

Ev közbeni vétel és árfolyamváltozás hatása 2885

Lejárat miatti kivezetés 9

ErtékesItés miatt eredménybe átvezetett nettá összeg (170)

Halasztott adO hatása (245)

Halmozott egyéb átfogó jövedelem záró 2 332
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5 AZ EREDMENYKIMUTATASHOZ FUZöTT KIEGESZ1TO MEGJEGYZESEK

5.1 Nettó kamateredmény

adatok mFt-ban

Kamatbevétel részletezése 2019. 2018.

Pénz és penzeszkoz-egyenértékesek
AtfogOjövedelemmel szemben valós értékelt értékpapIrok

Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapIrok

Amortizált bekerulési értéken értékelt hitelintézetekkel szemben fennállá követelések

Amortizált bekerülési értéken értékelt ugyfeleknek nyüjtott kolcsönök és követelések
- ebböl nem effektivkamatmOdszerrel elszamoltlizing kamat

Késedelmi kamat
- ebbS! nem effektfv kamatmOdszerrel e!szSmolt lizing kamat

Kamatbevétel

KamatráfordItás részletezése

Amortizált bekerulési értéken értékelt hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek

Amortizált bekerülési értéken értékelt ugyfelekkel szembeni kötelezettségek

_______________________

KamatráfordItàs

NettO kamateredmény

A fenti kamatbevételek és ráfordItások effektIv kamatlábmódszerrel kerültek elszámolásra, Iásd a 2.2
D pontot. Az ettOl eltérö kamatszámItás, az FVTPL pénzügyi eszközök esetében, a kamatbevétel és
ráfordItás nem a kamat bevétel-ráfordItás soron kerül megjelenItésre, hanem az Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége/vesztesége eredmény soron.

117

925
4231

335

34895
5 671

1 095

97
773

2 984

1012
29056

3318

1 246
17 9

41 598 35 168

2019. 2018.

(864) (447)

(853) (464)

(1717) (911)

39881 34257
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5.2 Nettó jutalék és dIjeredmény

Jutalék és dIjráfordItás részletezése

Forgalmazási és egyébjutalék

Bankkártya és hitelkártyadIjak jutalékok

Szlavez és hitelhez kapcsjutalék

Jutalék és dIjráfordItás

Nettó jutalék és dIjeredmény

adatok mFt-ban

1 469

1 662

29 548

5 053

5 130

42 862

923

26 148

4700

4552

36323

2019. 2018.

(468) (391)

(4730) (4495)
(1461) (1172)

(6659) (6058)

36 203 30 265

*A 2018-as átfogo jövedelem kimutatâsban az egyéb mQködés bevétel soron szerepelt.

5.3 Eredménnyel szemben valósan értékelten kIvüli pénzUgyi instrumentumok kivezetési

nyeresége vagv vesztesége

adatok mFt- ban

Megnevezés 2019. 2018.

Hitelintézet FVTOCI - árfolyameredmény

Hitelintézet ABE- árfolyameredmény

23

Allamkötvény FVTOCI - kivezetéskori árfolyameredmény

Allamkötvény ABE - kivezetéskori árfolyameredmény

Vállalati kötvény FVTOCI - kivezetéskori árfoIyameredmén’

Egyéb részesedés - kivezetéskori árfolyameredmény

Saját követelés értékesItés

Pénzügyi instrumentumok kivezetési eredménye

(670)

2582 (183)

170 -

(1) 7

1551 2700

Jutalék és dIjbevétel részletezése 2019. 2018.

Alapokkal kapcsolatos jutalék és dIjbevétel

BiztosItási jutalék bevétel*

Folyószámla és megtakarItási termékek jutalék és dIjbevétele

Hiteltermékek jutalék és dIjbevétele

Ogyfél konverziós eredmény (trade income)

Jutalék és dIjbevétel

4302 1877
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A rövidItések definIcióját es tartalmát lásd a 2.3.1-3. pontok alatt. Az egyéb átfogo jövedelemben

elszámolt átértékelések összegét a késôbbiekben a Bank kivezetéskor (tipikusan értékesItés esetén)

minden esetben átvezeti ebben a sorban a tárgyévi eredménybe.

A kOvetelés értékesItés bedölt hitelek behajtási piacon valO értékesItésének nettó eredményét

reprezentálja.

5.4 Kereskedési célü pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége

adatok mFt-ban

Megnevezés 2019.

Kamatswap 2 922 1312

CIRS 124 (781)

Devizaswap (890) (625)

Deviza forward (302) 144

AllampapIr (99) -

Osszesen

A Bank tôzsdén kivüli származtatott ugyleteket köt, melyeket kötelezâen eredménnyel szemben

értékel.

Az MNB által 2016-ban indItott Piaci Hiteiprogram keretében a Bank hitelezési aktivitáshoz kötött
kamatcsere-ügyleteket (HIRS) kötött 95.990 miIIiO forint névértékben 2019. februári Iejárattal. A HIRS

ek induláskori piaci értékét a Bank a futamidO végéig idöarányosan számolta el, mint Kereskedési célü

pénzügyi instrumentumok nyereségét (2018-ban 973 millió forint). Az elhatárolt kezdeti nyereség

2018. december 31-en fennálló egyenlege 157 milIió forint volt.

5.5 Ereciménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy

vesztesége

adatok mFt-ban

Megnevezés 2019.

Nem kereskedési célü, kötelezöen eredménnyel szemben

valOsan értékelt pénzügyi eszközök kamata

Nem kereskedési céh, kötelezöen eredménnyel szemben

valósan értékelt pénzügyi eszközök valOs értéke

Fedezeti ugyletek nettó nyeresége vesztesége

_____________________________________

Osesen

A pénzügyi eszközök valós értéke a valOs értékelés( hitelekre (lásd 4.5 pontot) elszámolt 6 millió Ft

valOs érték korrekcióból származik.

2018.

1755 50

2018.

412

(6)

191

(213)

(783) (244)
(377) (266)
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A hitelekre vonatkozó fedezeti ugyletekhez további információt Iásd az 4.5 és a 2.4.3 fejezet ekben.

5.6 Egyéb mködési bevétel és ráfordItás

adatok mEt-ban

Egyéb bevétel részletezése 2019. 2018.

BiztosItás*
- 1522

Egyéb 696 396

Ek5zö évi helyesbItések 1 909 2 695

Kezdeti valós érték refinanszIrozási forrásokon** 109 -

KözvetItäi tevékenység 778 483

Továbbszámlázás 184 296

Egyéb bevétel 3 676 5 392

Egyéb ráfordItás részletezése 2019. 2018.

Bankadó (1708) (1948)

Egyéb (781) (873)

KártérItés, bIrság (54) (380)

Kezdeti valOs érték hiteleken** (1785) -

KoteIezätagsgidIjak (109) (1979)

Le nem vonható áfa (1597) (1497)

Tranzakciós illeték (13 285) (12 076)

Egyéb ráfordItás (19 319) (18 753)

Nettó egyéb eredmény (15643) (13361)

*A 2019-es átfogó jövedelem kimutatásban a jutalék és dIjbevétel soron szerepel.
**A Bank az MNB Növekedési Hiteiprogram Fixhez kapcsolOdóan 2019-tôI kezdve kezdeti valós értéket
számo el a program keretében nyüjtott hitelekre és IIzingekre, valamint a felvett refinanszfrozási
forrásra.
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5.7 AdminisztratIv költségek

adatok mFt-ban

Személyi jeIIegi ráfordItások részletezése 2019. 2018.

Bérköltség (21099) (19396)

Bérjárulékok (4904) (4788)

Személyi jellegQ egyéb kifizetések (1512) (1 293)

Személyi jeI!eg ráfordItások (27 515) (25 477)

Egyéb adminisztratIv költségek részletezése 2019. 2018.

Ingatlangazdálkodási koltsegek (2615) (4 165)

SzámItástechnikai koltségek (3 605) (3 586)

Marketing koltségek (2301) (2422)

Kommunikációs koltségek (1 105) (1 104)

SzakértôidIjak (1507) (1007)

igenybe vett szolgáltatások koltségei (1026) (856)

Egyéb adminisztratIv koltségek (2031) (2152)

Egyéb adminisztratIv koltségek (14 190) (15 292)

AdminisztratIv koltsegek

Létszám (to)

(41705) (40769)

2946 2888

76



BUDAPEST BANK ZRT.
EVES PENZOGYI KIMUTATAS
2019. DECEMBER 31.
— KiegészItö Megjegyzések — Eredményki mutatás

5.8 Ertékcsökkenés es amortizáciO

Ingatlanok, gépek és berendezések értékcsökkenés részletezése 2019.

Ingatlanok

Számftástechnikai eszközök
Eszközhasználati jogok*

Egyéb
Ingatlanok, gépe k és be rendezések é rtékcsökke nés

Immateriálisjavakamortizáciâ részletezése

Immateriális javak
Immateriális javak amortizáció

Ertékcsökkenés és amortizáció

(1936)

(787)

adatok mEt-ban

*A Bank 2019. január 1-tól az IFRS 16 alapján a hosszü Iejáratii bérleti szerzédéseket eszközhasználati
jogként aktiválja és értékcsäkkenést számol el rá.

5.9 Ertékvesztés es céltartalék vagy értékvesztés - és céltartalék visszaIrása

1354

(498)

(55)

132

adatok mFt-ban

(1015)

(995)

(365)

Osszesen 933 (2345)

2018.

(592)

(800)
(530)

(776)

(743)
(4115) (2049)

2019. 2018.

(3855) (3778)
(3855) (3778)

(7970) (5827)

Megnevezés

Hitelezéshez kapcsolódó értékvesztés képzés (felszabadItás)
Elengedés és IeIrások nettó hatása

Céltartalék képzés (feszabadItás)

Egyéb pénzügyi I nstrumentumokra képzett értékvesztés

2019. 2018.

30
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5.10 Nyereségadó részletezése
adatok mFt-ban

2019. 2018.

Tényleges adóráfordItás

társasági ado

helyl ipar(zési ado

innovációs járulék

__________ _________

Korábbi idöszakok tenyleges adóráfordItásaira elszámolt módosItâsok

társasági ada

helyi parthési ado

innováciOs járulék

____________________________

Halasztott ado ráfordItás(+) / bevétel(-)

tárgyévi

korábbi id6szakok helyesbItése

_____________________________

Halasztott adO IeIrás(+) / visszaIrás(-)

eIrás

visszaIrás

___________________________________

AdOzás elôtti eredmény (a)

Adózás elötti eredmény alapján várt ado [a*9%]

iparLzesi adO hatása (tárgyév és elözö evi)

innováciOsjárulék hatása (tárgyévi és elôzô évi)

elözó évi társasági adO hatása

elözö évi haasztott ado hatása

állandá (permanens) különbbzetek hatása

halasztott adO (eIrás, visszaIrás hatása

halasztott adOként meg nem jelenItett elhatárolt veszteség hatása

adOkedvezmény hatása

egyéb hatás (konszolidáciO miatt)

______________________________

Osszes nyereségadO

Eredménykimutatásban kimutatott nyereségadO (b) 2281

EffektIv adókulcs (összes nyeresegadora) [b/a] 12,42%

1 905
286

2 191

1 464

226
1690

Korábban ki nem mutatott halasztott adO elhatárolt veszteségen

Nyereségadó ráfordItás összese n

EffektIv adókulcs levezetés

46 147

40 (4)

86 143

4 21

4 21

2281. 1854

adatok mEt-ban

2019. 2018.

18279 11197

1645 1007

1944 1460

286 226

47 147

(1054) (490)

(21) -

(566) (496)

2 281 1 854

1854

16,56%
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6 EGYEB INFORMACIOK

6.1 Pénzügyi mutatók

2019ev 2018.&v
Jovedelmezöségi mutatók:

Haszonkuics AdOzott eredmény 15 998 9343
1 = 16,75% = 11,95%

Osszes bevétel 95 536 78183

RCA Adózotteredmény 15998
1,06% 0 76%

Záróeszkdz 1515148 1221685

ROE (1) AdOzott eredmény 15998
= 9,92% = 6,40%

Sajáttöke 161233 146007

ROE (2) Adózott eredmény 15998
82,48% = 48 17%

Jegyzetttäke 19396 19396

TakeeIIátoftsgi mutató:

Täkeáttételi mutató Mérlegföosszeg 1515 148
9 40

1 221 685
= 8 37

Sajét töke 161 233 ‘ 146 007

Fedezettségi mutató:

Hitela betét%-ban Osszes hitel éslIzing 926875
= 7010%

816253
= 7782%

Osszes betét 1322288 ‘ 1048840

Hatekonysàgi mutatók:

Egyfôrejutóeredmény Adózotteredmény 15998
=324

Atlagosállomànyi ldtszám 2946 ‘ 2888

Koltseg/nettó bevétel mutató Koltség2 41705
= 5481%

40769
= 63,19%

Nettó bevétel3 76084 64522

A mutatók számItásánál felhasznált értékek miIIió forintban vannak kimutatva.

Megjegyzések:
- Osszes bevétel: kamatbevétel, osztalékbevétel, jutalék és dIjbevétel, egyéb mQködési bevétel.
- Koltség: személyi jellegG ráfordItások, egyéb adminisztratIv koltségek.
- Nettó bevétel: nettó kamateredmény, nettó jutalék és dIjeredmény.
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6.2 Az Igazgatóság és a Felügyeld Bizottság tagjainak a 2019. üzleti év utáni járandóságaj

Megnevezés
iárandóságban részesültek

(fö)

iárandóság összege

(mFt)

Igazgatóság 6

Felugyeló Bizottság 6

Osszesen 12

6.3 Az Igazgatóság, a Cégvezetés, a Felügyelö Bizottság tagjainak folyósItott kölcsönök

Fennálló tartozás
Torlesztes

2019. december 31-en

adatok mEt-ban

1. Munkáltatói kamatmentes kölcsön

- Igazgatóság

- Felugyelö Bizottság

1. Osszesen:

2. Lakäscélü kedvezm. kamatozásü kölcsön

- Igazgatóság

- Felugyeiö Bizottság

2. Osszesen:

3. Jelzáloghitel

- Igazgatóság

- FelOgyeiö Bizottság

3. Osszesen:

4. Személyi Hitel

- gazgatáság

- FeIugyeo Bizottság

4. Osszesen:

Mindösszesen:

7,00 4,10 2,90

7 4 3

25,00 25,00 -

25 25 -

32 29 3

hossziilejáratü kölcsbn,

ingatlan jelzálog jog

ingatlan biztositék

hosszüiejáratü kölcsbn,

ingatlan jelzalog jog

ingatlan biztositék

hosszUlejáratü kblcsbn,

ingatlan jeizalog jog

ingatlan biztositék

hossztilejáratU kblcsbn,

nincs biztosIték

Az Igazgatóság és a Felügyelô Bizottság tagjainak összesen 0 Ft foIyószáma-hiteIkerete és 1.000.000 Ft

hitelkártya kerete van, amelyre a sztenderd bankos szerzódési feltételek vonatkoznak.

21

14

35

Megnevezés Folyósitás
Lényeges feltételek
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6.4 KulcspozIciOban Iévö vezetäk végkielégItése

KulcspozIcióban Iévä vezetäk részére munkaviszony megszüntetése után a következä juttatások

kerültek kifizetésre:

adatok mFt-ban

2019. 2018.

VegkielégItés 96 103

6.5 Leányvállalatoknak nyüjtott hitelek kondIciói

VáIIaIat Deviza Futamidö Kamatláb 2019

Budapest LIzingZrt. HUF-EUR-USD 1-10ev 0,01%-2,44%

Budapest EszközfinanszIrozási Zrt. HUF-EUR-USD 2-5 év 0,11%-2,37%

VáIIaIat Deviza Futamidö Kamatláb 2018

Budapest LIzing Zrt. HUF-EUR-USD 2-3 ev 0,37% - 2,67%

Budapest EszközfinanszIrozási Zrt. HUF-EUR-USD 2-3 év 0,30% - 2,60%
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6.6 Kapcsolt felekre vonatkozó információk

adatok mFt-ban

Mérleghez kapcsolódó tételek

Kapcsolt partner Tranzakciók
Osszeg

2019.12.31 2018.12.31

Budapest LizingZrt. E AktIv elhatárolás (7) 94

Budapest LIzingZrt. E Hitel 103818 103 169

Budapest LIzingZrt. E Vevô és egyéb követelés 10 34

Budapest LIzingZrt. F Látra szálá betét 1 3

Budapest LIzingZrt. F SzállItOi és egyéb kot&ezettség 4 4

Budapest Alapkezel6 Zrt. E Aktiv elhatárolás 1 1

Budapest Alapkezelö Zrt. E Vevô és egyéb követelés 1 2

Budapest Alapkezelâ Zrt. F Látra szálá betét 91 67

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. E AktIv elhatárolás 0 3

Budapest Eszközfinanszirozó Zrt. E Hitel 2 396 3 419

Budapest Eszközfinanszirozá Zrt. E Vevâ és egyeb kovetelés 2 10

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. F Látra szóló betét 1 105

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. F Passziv elhatárolás 1 76

Budapest EszkbzfinanszIrozó Zrt. F SzálIItái és egyeb kotelezettség 2 29

Mérlegen_kIvUli_tételek

Kapcsolt partner Tranzakciók
Osszeg

2019. 12.31 2018. 12.31

Budapest LIzingZrt. MK Hitelkeret/Garancia 23314 37699

Budapest EszközfinanszIrozá Zrt. MK Hitelkeret 1 021 4 359

Eredménykimutatáshoz kapcsolOdó tételek

.. Osszeg
Kapcsolt partner Tranzakciok

2019.12.31 2018.12.31

Budapest LizingZrt. B Kamat bevétel 592 282

Budapest LIzingZrt. B iutalékbevétel 106 32

Budapest LizingZrt. B Továbbszámlázás bevétele 62 83

BudapestAlapkezeléZrt. B Jutalékbevétel 1 1

Budapest Alapkezelö Zrt. B Továbbszámlázás bevétele 18 29

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. K Eszközfinbäl továbbszámlázott költségek (372) (522)

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. R Kamat ráfordItás (4) (7)

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. B Kamat bevétel 16 14

Budapest EszközfinanszIrozá Zrt. B Jutalékbevéte 4 6

Budapest EszközfinanszIrozó Zrt. B Továbbszámlázás bevétele 18 20
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adatok mEt-ban

Kapcsolt fél

MFB ZRT.

MFBZRT.

MFB ZRT.

MFB ZRT.

MFB ZRT.

Tranzakció tIpusa
Egyenleg

2019.12.31 2018.12.31

32 975

21

(16 241)

625

32039

33513

(17 902)

589

38

A Banknak mint állami tuIajdon vállalatnak a fenti Jelentäs tranzakciói voltak kapcsolt
vállalkozásokkal.

6.7 Nem valósan értékelt pénzügyi instrumentumok valós érték hierarchiája

Az alábbi táblázat azoknak a pénzügyi eszközöknek a valós értékét mutatja, amelyek esetén a vezetés
arra a következtetésre jutott, hogy a könyv szerinti érték JO közelItése a valOs értéknek.

PénzUgyi instrumentum

Pénz és penzeszkoz-egyenertekesek

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések

Ogyfelekkel szembeni kotelezettsegek

Egyéb eszközökbôl a pénzugyi eszkozok

Egyéb kotelezettségekbôl a pénzügyi kotelezettségek

Indoklás

Gyors forgás, valós érték változás elhanyagolhatO kockázata

Rövid lejárat, változO kamatozás

Fäként szállftOi tartozások, rovid lejárat

Rövid Iejárat

Rövid lejárat

adatok mFt-ban

Megnevezés

ErtékpapIrok, ebböl:

LI szin ten értékelt értékpapfrok

U szin ten értékelt értékpapfrok

2019.12.31

Konyv szerinti Valós érték Level

2018.12.31

KOnyv szerinti Valós érték Level
erte k

Ogyfeleknek nyüjtott kolcsönök és követelések 917961 921731 L3 809052 807473 1.3

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek 201377 198761 L3 157234 151968 L3

Az ErtékpapIrok esetén az aktIv piaccal rendelkezö ugyleteknél a valOs piaci árakon alapul az érték.

Az Ogyfeleknek nyüjtott kölcsönök és követelések valOs érték meghatározásánál a diszkontált cash-
flow számItás technikáját alkalmazza a bank. Kivétel ez alOl a Iãtra szOIO követelések, ahol a valOs érték
megegyezik a konyv szerinti értékkel, továbbá a nem teljesItó ugyletek, ahol a nettO könyv szerinti
értékkel megegyezik a valOs érték.

CORVINUS ZRT. Kapott betét (2 350) -

EXIMBANK RT. RefinanszIrozási forrás (39 647) (39 949)

EXIMBANK RT. Kapott hitelkeret (MK) 3 111 -

EXIMBANK RT. Kapott garancia (MK) 1 555 228

Vásárolt értékpapIr

Deviza swap ugyletek piaci értéke

Bankközi hitel felvétel

Kapott hitelke ret (MK)

Kapott garancia (MK)

é rték

203215 209129 258787 262285

170103 175079 Li 225182 227970 Li
33112 34050 L2 33605 34315 L2
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6.8 Osztalék

A tulajdonosnak, a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt-nek, fizetendä várható osztalékfizetés mértéke

jelenleg nem ismert. A 2019 évi pénzügyi teijesItményre vonatkozó osztalékot a tulajdonosi jogokat

gyakorló nemzeti vagyon kezeléséért felelc5s tárca nélküli miniszter döntése alapján a Bank 2020 ev

folyamán fizeti ki. A Budapest Banknak, mint tulajdonosnak a Budapest LIzing Zrt. 1,1 mil(iárd forint, a

Budapest Alapkezeld Zrt. 2 milliárd forint osztalék fizetését határozta el a 2019 év teljesItménye

a a pjá n

6.9 Pénzügyi helyzet kimutatás fordulónap utáni események

A koronavIrus-járvány, mint fordulónap utáni eseménynek a Bankra gyakorolt hatásáról

A koronavIrus krIzishelyzetre tekintettel a Magyar Allam a Banki hitelezést szabályozO rendeletet —

,,Kormânyrendeletet” 47/2020. (III. 18.) - bocsátott ki 2020. március 18- hatál)yal. A Kormányrendelet

szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt az adós bank által üzletszerCien nyüjtott hitel- és

kölcsönszerzódésbäl, illetve pénzügyi IIzingszerzädésböl eredô tôke-, kamat-, illetve dIjfizetési

kotelezettsége teljesItésére fizetési haladékot kap (fizetési moratorium).

A fizetési moratorium 2020. december 31-éig tart. A szerzc1déses kotelezettségek teijesitésének

határideje, illetve a kotelezettségvállalás idótartama a fizetési moratorium idejével meghosszabbodik.

A veszélyhelyzet fennállása alatt IejárO szerzödés 2020. december 31-éig meghosszabbodik. A fizetési

moratorium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerzódési feltételek szerint teijesItsen.

A Bank vezetése mérlegelte a koronavirus krIzis és a Kormányrendelet 2020 évre ható hitelezési,

Iikviditási, tOke, operáciOs és egyéb Uzieti kockázatait. A vezetés a következO megállapItásokat tette,

illetve akciókat hozta a jelen beszámoló aláIrásáig:

Hitelezés

A Bank kockázatkezelése megvizsgálta, hogy a portfOliójában milyen eszközöket milyen mértékben

érinthetnek a virus gazdasági hatásai, és ezek mekkora arányt képviselnek a Bank teijes

eszközállományában, milyen értékvesztés fedezettségi szinttel bIrnak jelen pillanatban, illetve hogyan

érinti a Bankot a bejelentett hiteltörlesztési moratOrium, valamint milyen intézkedéseket tervez ezzel

kapcsolatosan.
Az alábbi agazatok arányát, biztositékkal és értékvesztéssel fedezettseget vizsgálta meg a Bank:

• szolgáltatás

• auto es alkatrészek

• járm(igyártás

• vendéglátás

• turizmus

• konnyüipar

• kommunikáciO

• szórakoztató ipar

A veszélyeztetettként beazonosItott portfOliOban az auto és az ehhez kapcsolOdO iparágak vannakjelen

a Iegnagyobb süllyal a Budapest Bank esetében.
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A kritikus portfOliOban Iévö kitettségek biztosItékkal, értékvesztéssel és céltartalél<kal valO

fedezettségét megfelelänek Itéli meg jelenleg a Bank. A behajtás által jelenleg kezelt álIomán ezekben

az iparágakban nem jelentós.

Egyelöre a Bank nem tervezi plusz értékvesztés megképzését a moratorium alatt sem a Iakossagi sem

a vállalati portfóliOn, erre vonatkozóan várja és kérte az MNB állásfoglalását is, amennyiben szükséges

az értékvesztés modellek felulvizsgalatra kerülnek.

A Bank megkezdte az alaprendszereinek fejlesztési projektjét, hogy a prolongációt és egyéb lehetseges

megoldásokat rendszer szinten kezelni tudja.
Mivel a Kormányrendelet Iehetdséget biztosIt az adósoknak, hogy az eredeti szerzôdési feltételek

szerint teijesItsenek, ezért a Bank mindent megtesz, hogy azon ugyfeleit, akik továbbra is tudják fizetni

a törlesztOrészleteket, beazonosItsa, és meggyOzze a foyamatos törlesztésrOl.

A Bank várja a további részletszabályozásokat, és a Kormányrendeletben leIrtak pontosItását.

Likviditás

A Bank elemezte a 2020 évre vonatkozó likviditási helyzetét, melynek során a követlcezO

feltételezéseket használta.

A likviditást negatIvan befolyásoló feltételezések:

• a 2020. február végi zárO hitel portfOliO alapvet5en nem csökken a törlesztések felfuggesztese

miatt

• mar kiszerzödätt hitelkeretek lehIvása lakossági mikro és vállalati ugyfelek esetében is

jelentósen megnovekszik. A IehIvások egyenletesen a március-jünius hónapok során történnek

• a kamat és dIjbevétel vonzatü cash flow kiesése a moratOrium miatt

A Bank 2020. február végén jelentOs iikviditási tObblettel rendelkezett a normal Iikviditási tervet és

stressz tényezóket figyelembe véve. Ezzel a többlettel az LCR mutatója 167% volt (a törvényi elvârás

100%). Ezt a többletet csökkentik hónapról hónapra a likviditãst negatIvan befolyásolO feltételezések.

A likviditási többlet 2020 év végéig jelentösen lecsökken, de a legrosszabb forgatOkönyv szerint is az

LCR mutatO a törvényi elvárás szintjén alakul.

A Bank a következO akciókat tervezi a likviditási szint biztosItására, illetve a Iikviditási többlet

növelésére:
• extra jelzálog refinanszIrozási források bevonása

• változatlan fizetOképességQ ugyfelek aktIv megkeresése és ösztönzése az önkéntes

to rlesztés re

TOkehelyzet

A Bank elemezte a 2020 évre vonatkozOan tOkehelyzetét. A következO feltételezéseket használta:

A likviditási elemzéshez használt feltételezések mellett a tOkemegfelelést negatIvan befolyásolO

további feltételezések:

• a moratorium miatt ki nem fizetett kamat és dIj nOveli a hitelállomanyt, ezáltal az RWA-t

• forgalomkiesés miatt alacsonyabb dIjbevétel

Egyéb feltételezések:

• a törvényileg elrendelt tOke és kamat moratOrium nem jelent átstrukturálást, Igy a meglévO

minOsItések nem kerülnek automatikusan rosszabb kategOriába, ezért a Bank jelenleg nem
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számol erre vonatkozOan terven felüli mértékben értékvesztés képzéssel, de amennyiben

szukséges az értékvesztés modellek felulvizsgálatra kerülnek

A fenti feltételezésekkel módosItott 2020 évi tókekalkuláció szerint a Bank tôkemegfelelesi szintje a
jelenlegi szabályozói szint felett marad.
Mindezek mellett a moratorium ellenére törlesztésre kerüö ãilomány biztosIthatja az üj hitelek

kihelyezését.

Operáció

Az MNB elvárásainak megfelelôen a Bank rendelkezik tesztelt forgatókonyvvel krIzis helyzetekre,

különös tekintettel a BIA kritikus üzleti folyamatokra. A Magyarországon is kialakult koronavIrus

krIzisre a Bank vezetése elrendelte a BIA kritikus folyamatok teijes kör(i home office-ban való

teijesItését, az ezen feluli folyamatok esetében pedig a lehetO Iegnagyobb arányü otthoni
munkavégzést. A Bank rendelkezik az ehhez szukséges távoli elérés technológiájával és a home office

ból való munkavégzés sikeresen elindult, a Banki mtködés zökkenömentesen zajlik.

Uzieti hatás

A Bank felfuggesztette a személyi kOlcsön, áruhitel, jelzáloghitel, gépjármQfinanszIrozás esetében az

esedékes dIjak beszedését és a törlesztési ütemezéseket ennek megfelelóen átalakItja at. Jelenleg

folyik azon folyamatok kialakItása, melyek biztosItják az ugyfelek számára, hogy a Kormányrendeletnek

megfelelöen jelezhessék, amennyiben nem kIvánnak éni a moratorium Iehetóségével. ElökészItés alatt

állnak azon ugyfelkommunikaciok, melyekbOl az ugyfelek értesülhetnek a moratOrium részleteirOl,

osszefoglalva, hogy a moratOrium mit jelent a hitelük hátralévö idôszakával kapcsolatban futamidO,

tdketartozás, többlet kamat terhek vonatkozásában.

FogyasztOi hitelek vonatkozásában a Kormányrendelet alkalmazott ij alapkamat + 5%-os THM

maximumnak kefl megfelelnie a Banknak. A szUkebb kockázati koltségeket is figyelembe véve a

Bankvezetés dolgozik üj konstrukciOkon és a releváns ugyfélkor definiálásán, hogy a fenti

keretrendszert is figyelembe véve, kockázati és üzleti szempontbOl is Iegyen megfelelö kihelyezési

kInálata.

A koronavIrus járvány negatIv hatása az ugyfelek által birtokolt, a Budapest AlapkezelO által kezelt

portfóliOk árfolyamesésében is megjelenhet. A járvány terjedésével párhuzamosan az eImiIt

idOszakban a tôkepiac több szegmensében jelentOs mozgást Iehetett tapasztalni, mely az Alapkezelô

által kezelt portfóliOk értékét negatIvan érintette az ugyfelek portfOliOiban szereplO részvények,

vállalati kotvények, állampapIrok és egyéb pénz- és tökepiaci eszközök árfolyamesese következtében,

Az Alapkezelö az általa kezelt portfóliOkban iparági szempontbOl jellemzôen diverzifikált kitettségekkel

rendelkezik, Igy az egyes szektorokat érintö hatások az egyes portfóliókat jellemzöen csak az adott

iparãg gazdaságon és tOkepiacon beluli sülyával arányosan érintik.

Egyéb események

A Kormány az Európai UjjáépItési és Fejlesztési Bank iränyába tett vállalás teijesItésének elOkészItése

keretében felhIvta a nemzeti vagyon kezeléséért felelds tárca ‘nélküli minisztert 2018-ban, hogy

folytasson tárgyalásokat a potenciális pénzintézetekkel a Budapest Bankban fennállO tobbségi

közvetett állami tulajdonnak a Corvinus Zrt. által megfizetett vételárat elérO vagy azt meghaladó

értéken történó értékesItéséröl. Az ezzel kapcsolatos üzleti átvilágItások 2019-tôI kezdOdöen 2020 —

ban is folyamatosan tartanak.
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7 UZLETI JELENTES

7.1 Altalános bemutató

A Budapest Bank

A Budapest Bank az egyik legelsö hazal kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac

egyik meghatározó szerepläje, a nyolc hazai nagybank egyike. A Bank 2015. jnius 29-tn állami

tulajdonba került: a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. megvásárolta a GE Capital-töl a Budapest

Bank Zrt. 100 százalékos üzletrészét. A Bank föbb tagjai a bank 100 százalékos tulajdont leányvállalatai:

a Budapest Alapkezeló Zrt. és a Budapest LIzing Zrt. és a Budapest EszközfinanszIrozó Zrt.

A Budapest Bank vezetói

nev szervezeti egység beosztás

Dr. Lélfai Koppány VezérigazgatOság elnok-vezérigazgató

Csáki Bela Vezérigazgatóság üzleti vezérigazgató-helyettes

Puskás András Vezérigazgatóság m(Iködtetésért felelós
vezé rigazgató-helyettes

Dr. Németh Krisztián Jog és Compliance jogi és compliance vezetä

Dr. Barna Kornél Vezérigazgatóság vezérigazgatói kabinet vezetó,
marketing kommunikáció

Alföldi Ferenc Informatika informatikai vezetä

Lasetzky Frigyes OperáciO operáció es minség vezetô

Nyulasi Peter Kockázatkezelés kockázatkezelési vezet5

Almási Akos Belsc5 ellenórzés belsö ellenörzés vezetó

Dr. Sándor Csaba HR és Kommunikáció HR-ért és kommunikációért
felelös vezetö

Keresztyénné Deák Katalin Pénzugy pénzugyi vezetä

Somodi László Bankbiztonság és bankbiztonsági és

ingatlangazdálkodás ingatlangazdálkodási vezetö

A Bank konyvvizsgálója a KPMG Hungária Kft. Henye István bejegyzett konyvvizsgálOval. A KPMG az

féléves és eves auditon kIvül a következö audit munkákat végezte 2019. év folyamàn: a Bank által

felajánlott jelzáloghitel kovetelésállomány csomag tOrvényben és belsö szabályzatban való

megfelelésének vizsgálata.
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7.2 2019 Uzleti év eredményei

A Budapest Bank a 2019-es évben tovább folytatta az önfinanszIrozó modell keretében történö

mtködést. 2019 végén a Bank forrásainak 74% -at a betétállomány, 13% -at a refinanszIrozási forrâsok

(es egyéb hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek) tették ki. A mérlegfäosszeg 24%-os növekedése

mellett a betétek 26%-kal, a refinanszIrozási források 28%-kal nättek.

Az üzleti betétek aránya az összes betéten belül 92%. Az egyéb betéteket az Alapkezelöi betétállomány,

a Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák és az NFA letétek alkotják. (NFA: a Nemzeti

Foldalapkezelö Szervezet letéti számlákbOl származó, atmenetileg a bank rendelkezésére állO forrás).

Az egyéb betétekhez soroijuk továbbá az IFRS 16 standard értelmében keletkezett Pénzugyi lIzing

kotelezettséget (aktivált ingatlan bérleti dIjak osszege). Az üzleti betéteken belül a látra szOlO betétek

aránya némileg csökkent (84%-rOl 82%-ra).

Szintén változott a refinanszIrozási források összetétele. A Növekedési Hitelprogram (NHP)

refinanszIrozási forrás si.ilya nött (39%-ról 42%-ra). Ezzel párhuzamosan tovább emelkedett a jelzálog

refinanszIrozás 20%-ról 25%-ra (ielzáloghitel finanszIrozás Megfelelési Mutató - JMM mutatOnak való

megfelelés miatt). A bankközi és egyéb refinanszIrozási források aránya csökkent.

2019-ben a Bank lakossági hitelállománya dinamikusan növekedett: a bruttó hitel állományok alapján

az elözó év végéhez képest 19%-os a növekedés. Ezen belül a jelzáloghitel 12%-kal, a fedezetlen hitelek

33%-kal (ebbôl a babaváró hitel megjelenése 20%-ot tesz ki), autO hitelek állománya 18%-kal haladta

meg a 2018. decemberi záró állományt. Ugyanakkor meg kell emilteni, hogy a követelés értékesItési

és portfOliO tisztItási tevékenység folytatódott a bankban, jelentös eredményeket elérve 2019-ben.

MegállapIthatO, hogy a jelzáloghitelezés üj volumene 11%-kal haladta meg az elOzö évit. Az elmült

években megvalOsult a jelzáloghitelezés folyamatának üjragondolása (melynek keretében a hitelbIrálat

átfutási ideje jelentôs mértékben csökkent). Az értékesItési eredmények alakuläsában továbbra is

jelentôs szerepetjátszott, hogy a harmadikfeles partnereknél remek pozIciOt sikerült elérni.

Az MNB ajánlással osszhangban a kihelyezett üj volumen 97%-a fix kamatozásü, azaz 5-10 eves

kamatperiOdust volt.

A lakossági stratégiának fontos részét képezik a hosszü tavu harmadik feles egyuttm(ikodések.

MegtjItásra került a Tesco Global Aruház Zrt-vel kötött szerzädésünk is.

A személyi kölcsön üj volumen 32%-kal nOtt az elOzô évhez képest. A folyamatos

marketingkampanynak, ezen belül a Tesco vasarlOkartyas ugyfelek személyi kölcsön

keresztértékesItési kampányának és a brOken csatorna üJraélesztésének köszönhet6en a piaci

részesedést is sikerült növelni a tavalyi év azonos idOszakához képest.

Az autO hitelek üj volumene 42%-kal nOtt az elôzö évhez képest, amiben szerepet jatszott az NHP

üjraindulása is, de köszönhetö meg számos mOdszeres szolgáltatásfejlesztésnek, a partnerkapcsolatok

dinamizálásának és partnerakvizIciOknak is.

2016-ban indult egy tij, stratégiai kezdeményezés, hogy a Budapest Bank részt vállal a Nemzeti

Földalapkezeló Szervezet (NFA) altal koordinalt allami földértékesItési programban. A Bank szerepe

két, piaci alapon nyüjtott banki szolgaltatasbOl all: letétkezelôként befogadja a licitalni kIvánO

gazdaktol a biztosItéki osszegeket, és késöbb a nyertesek számára közvetItöként az MFB altal nyüjtott

földhitel kérelem befogadását és folyósItását végzi. Az MFB-NHP Földvásárlási Hiteiprogram

szerzödéskötési szakaszat a Bank 2017 márciusában sikeresen lezárta. 2019-ben a Bank az NFA
programhoz kapcsolódóan 200 millió Ft jutalékbevételt realizált.
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A Budapest Bank vállalati uzletága, amely elsäsorban a hazai kis- és kozépvállalatok kiszclgálására

fókuszál, sikeresen használta ki a gazdasági konjunktüra idôszakát, és a rendkIvül éles razási es

kockázati verseny ellenére 30%-kal növelte portfolióját 2017 vége óta; a bruttó vállalati hite I 33%-kal,

a lIzing leányvállalati hitelállomány 20%-kal nött. A kedvezó makrogazdasági folyamatok mellett a

hitelezés bôvülését eldsegItette az országos lefedettségQ sales hálózat es az intenzIv értékesItési

tevékenység.
A Bank továbbra is hangstilyt fektet a technológiai üjItásokra: 2018-ban a digitalis stratégia fontos

mérföldköve volt a Budapest Bank Mobilfizetés elindItása. 2019-ben több fejlesztést is sikerült

megvalósItani: m(iködésbe lépett a Budapest Internetbank üj, modularizált verziója, rnelynek

következtében csökken az élesItésekkel, üj funkciók bevezetésével járO karbantartási ida és migráció

során nincs szukség a teljes internetbank leállItására ezzel jelentäsen javItva az ugyfélélme nyt. Mind

a mobilalkalmazás, mind az internetbank honlapja is megüjult, a website mögött dolgozó technolOgiát

is érintve.

A Budapest Bank hálOzata a tavalyi év végére 94 bankfiOkbOl all. A Budapest területén található

bankfiOkok telephelynek, a Budapest területén kIvüli fiOkok fiOktelepnek minösülnek.

A Bank a törvényi elöIrásoknak megfeleläen Ozemi Tanáccsal m(ködik. A foglalkoztatáspolitikai

döntések, a mindenkori Ozemi Tanács egyetértésével történnek.

A GE-rôl való leválás kapcsãn, a Bank számára - az önálló finanszIrozás mellett - a másik nagy kihIvás a

GE által szolgáltatott rendszerek kiváltása volt. 2018-ban sikeresen lezajlott az utolsó nagy leválási

project, a kártyarendszer átállás. Az azonnali fizetési rendszert illetOen a Bank minden szukséges

intézkedést megtett, hogy a márciusi indulás feltételeinek eleget tegyen.

7.3 Eszközminöség és portfolio

A Bank mérlegföosszege 2019. év folyamán nagymertékben 1221 milliárd forintról 1515 milliárd

forintra nótt. A pénzeszkozok, az alacsony kockázati állampapIrok és a hitelintézetekkel szembeni

követelések 538 milliárd forintot tettek ki 2019. december 31-en. Ez az összes eszközöknek a 35%-at

reprezentálja.

A hitelezésból eredä ugyfeleknek nyüjtott kölcsönök nettO állománya jelentös mértékben növekedett

és 918 milliárd forintot tett ki 2019. év végére. A 2019as ev folyamán a Bank az üzleti hangsülyt

továbbra is a kis- és kozépvállalati portfolióra helyezte. A kis- és kozépvállalati számlanyitások terén a

nagybankok között az elözö évhez hasonlOan második pozIciOt ért el a Bank, például az MFB Pontok

kInálta keresztértékesItési lehetöseggel élve. A tülnyomórészt kis- és középvállalkozásokhoz

kihelyezett értékvesztés nélkül számolt vállalati hitelallomanya 523milliárd forintot tett ki, ami 161
érzékelteti e szegmensnek a Bank stratégiájában elfoglalt kozponti szerepét.

A Bank lakossági hitelállománya isjelentös, melynek értékvesztés nélkül számItott összege 412 milliárd

forint volt.

A követelésekre képzett értékvesztés összege 2019 folyaman jelentös mértékben 60 milliárd forintról

46 milliárd forintra csökkent a javuló portfOliO minöség hatasara, ami osszességében 4,8%-os

értékvesztés / bruttO követelés fedezeti arányt képvisel 2019. év végén.

A Bank a szukséges értékvesztéseket, valamint céltartalékokat megképezte.
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7.4 Eszköz-forrás szerkezet és Iikviditás

A Bank deviza alapü kihelyezései és forrásai 2015-ben jelentôsen lecsökkentek a jelzálog és auto hitelek
torvényileg kötelezO forintosItása miatt.

Az összes eszközök 13 %-a devizában nominált (19% 2018-ban), a deviza eszközök tobbsége elsôsorban
EUR-ban, USD-ben CHF-ben nomináltak.

Az összes forrás szintén 12 %-a (18% 2018-ban) devizában nominált, a devizaforrások többsége szintén
EUR-ban, USD-ben CHF-ben nomináltak.

A devizaárfolyamok változása a Bankot a kockázatkerülO uzletpolitikája miatt lényeges mértékii,
nyitott deviza pozIclO hiányában csupán kismértékben érintheti. A banknak nem volt jelentOs deviza
nyitott pozIciOja az év végén.

A Bank továbbra is kiemelkedOen magas szintQ Iikviditási eszközállománnyal rendelkezik, ezzel a
magyar pénzpiacon tartósan bankközi kihelyezO pozIcióban van. Likvid pénzeszkozei, hitelintézeti
követelései illetve értékpapIrjai merlegfOosszegének több, mint 30%-at teszik ki. Osszes egy even belül
lejárO eszköze 708 mrd-ot tett ki, ezzel szemben az egy even belüli kotelezettségek 662mrd Ft-t, ami
ebbe a szegmensben mintegy46 milliárdnyi kedvezO nettó eszköztöbblet pozIciOtjelent.

A Bank az eszközök es források eltérO átárazOdásából származO kamatkockázatot elsc5sorban
harmonikus, kockázatkerülO árazási és portfolio menedzselési gyakorlatával, elöre meghatározott
szinten belül kezelte, a kamatkockázatot folyamatosan a mérlegtetelek egészére ugyletszint(
mélységben monitorozza, illetve stressz-tesztekkel értékeli. 2016 óta a növekvO fix kamatozásü
eszközök (mind értékpapIrokra, mind egyes hitelekre) kamatkockázatának csökkentésére kamat
swapok kerültek megkötésre.

Osszességében a Budapest Bank nagyon erOs likviditás-, cash flow- és kamatláb menedzsmentet tartott
fent az év folyamán.

7.5 TökepozIció

2015-ben a Budapest Banknál tulajdonosváltás történt. Az állam nevében eljárO Corvinus Nemzetközi
Befektetési Zrt. lett a Bank 100%-os üj tulajdonosa. A tulajdonos váltás a Bank stabil tOkepozIcióját
nem érintette; jegyzett tOkéje 19 396 milliO forint. 2019 végén a Bank saját tOkéje a 15 998 milliO Ft
tárgyévi eredménnyel egyutt 161 233 milliO Ft-ot tett ki.

A Bank az adOzott eredményébOl 6 562 millió Ft magyar jogszabályok által elOIrt általános tartalékot
képzett meg az elmült évek folyamán és 2019-ben 3 251 millió Ft osztalékot fizetett a tulajdonosa felé,
ami nem változtatta meg a Bank erOs tOkepozIciOját illetve üzleti növekedési lehetOségét.

A Bank tOke megfelelési 14,95%-os értéke a Jegybank által kötelezOen elOIrt 12,87% fölött van.
2019-ben a Bank szavatoló tOkéjének a felugyeleti szabályoknak megfelelO Basel Ill IFRS alapü összege
145 620 milliO Ft volt (2018-ban 133 130 milliO Ft). A szavatolO tOke változását (12 490 millió Ft) a
tartalékok növekedése (+12 748 milliO Ft), immaterialisjavak levonásának növekedése (2 636 millió Ft)

és az értékelési korrekció változása okozta. A tOkemenedzsment alkalmazása során a Bank
folyamatosan nyomon követi az egyes tOkeelemek alakulását.
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A kockázattal sülyozott eszközök - beleértve a m(ködési és a piaci kockázatot - állomânya a 2018. év

végi 926 473 miIliO Ft-ról 5,17%-kal 974 339 miIIiO Ft-ra nött. A kockázattal sülyozott eszközök

növekedése f5ként a hitelezési aktivitás növekedésének köszönhetä. Az Operációs kockázati

tökekövetelmény csökkenése a folyamatok kontrolljának növekedésének köszönhetä.

7.6 iövedelmezöség

A Bank 2019-ben is kiemelkedö, üzleti tervéhez képest magasabb eredményt ért el. A Bank adózott

eredménye 15.998 millió forint nyereség, amely 6.655 miIiiO forintos emelkedés az eJózô évi a llapothoz

képest. A mellékelt eredmény kimutatás IFRS számviteli szabályok szerint készült mind 2018, mind a

2019-es évre.
adatok mFt-ban

Ered me nyki mutatás

Nettó kamateredmény

Nettójutalékés dIjeredmény

Pénzugyi instrumentumok nyeresége

Egyéb bevétel/ráfordItás (nettó)

MGkädési koltségek

Erté kvesztés

NyereségadO

Adózott eredmény

2019. 2018.

39881 34257

36203 30265

1318 3147

(15643) (13361)

(49675) (46596)

(933) 2345

(2281) (1854)

15998 9343

Delta %

5624 16,4%

5938 19,6%

(1829) -58,1%

(2282) 17,1%

(3079) 6,6%

(3278) -139,8%

(427) 23,0%

6655 71,2%

Az eredmény sorok változását elsdsorban a következö tételek okozták:

• A Bank nettó kamatbevétele 5,6 milliárd forinttal javult az eläzö évhez képest elsôsorban a

dinamikusan növekvö hitelvolumenek miatt.

• A nettO jutalék közel 20%-os növekedése feg a hitevoIumenekkeI párhuzamosan növekvc5

folyószámla- és lekOtött betétek jutalék- es dIjbevételéböl származik.

• A pénzügyi instrumentumok nyeresége 1,8 Mrd Ft-tal romlott eIözö évhez képest. A 2018-as

évben kedvezö tétel javItotta jelentôsen az eredményt, ez pedig a MIRS program keretében

megkOtött kamatswapok kezdeti valós értéke.

• A nettó egyéb ráfordItások romlása elsäsorban egy, a bevételeket érintd technikai jellega

ãtsorolásból és a forgalom növekedésébôl adódó magasabb tranzakciOs illetékbäl származik.

• Mciködési költségeink növekedését föként a sávos béremelés, a GE eválás és a stratégiai

projektek miatti nagyobb értékcsökkenés okozta.

• 2019-ben az értékvesztés-képzés mértéke mar meghaladta a felszabadItásét, de

nagyságrendjét tekintve az év végi bruttO hitelállomány csupan 0,1%-at jelentette csak.

A Bank 2019-ben 15.998 Mrd Ft-os adózott eredményt ért el.
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8 NEM PENZOGYI JELENTES

8.1 Uzleti modell

A Bank teijes körü pénzügyi szolgáltatást nyüjt Iakossági és vállalati ugyfeleinek. A termékek -

számlatermékek, bankkártyák, megtakarItások, hitelek, biztosItások - és szolgáltatások IeIrása a Bank
honlapján elérhetô a www.budapestbank.hu oldalon.

A Budapest Bank az állami tulajdonlás eddig eltelt négy évében nem csak fenn tudta tartani
eredményes makodését, de jelentôs mértékben erösödött is a pénzintézet helyzete. A Budapest Bank
hangsülyos szerepet visz a kormányzat olyan gazdaságpolitikai céljainak hatékony megvalósItásában,
mint p1. a kkv-k hitelezése vagy az otthonteremtési támogatás magyar családokhoz történä eljuttatása.

Te rye k

• A Bank aktuális üzleti és kockázati stratégiai terve 2020-2022 közötti idószakot öleli fel.

• A terv az IFRS számviteli standard-re épul (osszhangban azzal, hogy a konyvvezetés
2018.01.01-tôl átállt az IFRS 9 számviteli sztenderdre, a törvényi eldIrásoknak megfelelden).

Fä üzleti prioritások:

• A tartósan fenntarthatO nyereségtermeld képesség érdekében a Bank nem kIván változtatni a
m(iködési alapelvein, a stratégiai célok megvalOsItása érdekében erdteljes növekedési
Iehetóségeket vázolt fel:

• Cél: A 4 fennmaradó országos nagybank között maradni

• Változatlan, univerzális banki stratégia

• Országos lefedettséget biztosItó fiókhálózat

• Stabil Iikviditás

• Vállalati hitelek (bruttó): dinamikus növekedési ütem a stratégiai terv idöszakában a
kedvezd gazdasági kornyezet miatt

• Lakossági hitelek (bruttO): dinamikus növekedési ütem a stratégiai terv idäszakában a
kedvezO gazdasági környezet miatt

Uzieti modell

• Változatlan üzleti modell: dinamikus növekedés, tulajdonosi elvárásoknak megfelelö
osztalékfizetés, stabil Iikviditás, középtávon akciókkal.

• A Bank továbbra is konzervatIv kockázatkezelés és Ovatos uzletpolitika mentén alakItja
portfólióját, ami kiszámIthatO profitpályát eredményez számára.

• A Bank stratégiája szerint az aktIv, univerzális pénzintézetek kOzé pozIcionálja magát, Igy
jelenleg a fiók- és értékesItési hálOzatának fenntartására és szabad kapacitásainak gyors
feltöltésére koncentrál.
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• A lakossági szegmensben a növekedés sülypontjai: a személyi kölcsön, jelzáloghitelezes, mikro
hitelek és a hitelkártya tevékenység további erösItését tQzte ki célul a Bank.

• A vállalati hitelportfóliO iparági tekintetben továbbra is jOl diverzifikált. A vállalati stratégia

fókuszában továbbra is a KKV szegmens all, ami a vállalati hitelportfóliO közel 85%-t adja. A

Bank a válság idején sem csOkkentette jelentös mértékben az üzletkötök számát, Igy országos

lefedettség(i értékesItési hálózattal tudja támogatni az intenzIv sales tevékenységet.

• Az MFB pontok további jelentös ugyfélszerzési potenciált jelentenek a Bank számára, amit 1-2

even belül az ebböl adOdO eros keresztértékesItési hullám is követhet.

• A Bank devizakonverziós eredményét segIti, hogy a treasury tevékenység a vállalati üzletághoz

került, Igy szorosabb az egyUttmükodés a két terület kOzött, amit aktIvabb termékértékesItés

követ majd a tervek szerint

A Budapest Bank stratégiája az alábbi fókuszpontokat fogalmazza meg:

• Nyereséges nOvekedés

• Ugyfélélmény

• Digitá lis áttOrés

• Stabil m($ködés

• Tulajdonosi szinergiák

Vizió: Magyarország legszerethetdbb és Ieginkább ajánlott bankja Iegyen a Budapest Bank.

ROvidtávon:

• A digitalis fejlOdést szolgáló project portfólió minOségi és hatâridöre történO leszállItása

• Azonnali fizetési rendszer éles m(ködés elindItása

• A tradIcionális (fiókhálózat, harmadik feles értékesItési csatornák, mobil applikáciO,

internetbank) és nem tradIcionális csatornák (online hitelfolyamat és számlanyitás, fintech

partneri kapcsolatok, human chat, kozosségi media) párhuzamos jövedelmezO miködtetése,

egységes mérés kialakItása. Digitalis jelenlét, értékesItési volumen növelése

• NövekO ROE és adózott eredmény, javuló koltséghatékonyság

• Stabil take és likviditási helyzet biztosItása (tulajdonosi osztalékfizetés mellett)

A stratégiai célok es a dinamikus növekedés megvalósItását támogató akciOk:

• Szervezeti átalakItás a stratégiával osszhangban

• Marketing kampányok, nävekvO online csatorna arány

• Folyamat optimalizáció folytatása kockázatkezelés oldalon

• KövetelésértékesItési stratégia
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Innováció:

• Uj kártyarendszer Iehetäségeinek kihasználása
Cél üj, innovatIv kártyakonstrukciók, hGségprogramok, online
bankszámlanyitás bevezetése.

• Teljes online hitelfolyamat megvalósItása
Elsö lépésként online áruhitel, majd személyi kölcsön kialakItása

• Azonnali fizetések
A törvényi elöIrásoknak való megfeleles biztosItását követäen elmozdulás az
üzleti elônyöket is jelentó fejlesztések irányába.

• Digitalis ökoszisztéma bevezetése
A digitalis stratégia keretében a mikro ugyfelkor számára kerül kialakItásra
komoly iigyfélpotenciált jelentve.

Háttér rendszerek modernizálása

8.2 A társadalmi felelösségvállalás

A felelOs gondolkodás a Budapest Bank tevékenységének minden szintjén érvényesül. A vállalati

Társadalmi Felelôsségvállalás stratégiánkat a teijes m(iködési környezetünket érintá felelôs magatartás

és m(iködés, az ugyfelek, a munkatársak és a civil társadalom iránti elkotelezettseg határozzák meg.

MeghatározO eleme a pénzügyi kultira fejlesztése, a kozosségi értékek irânti elkOtelezettség, az

Onkéntesség, az esélyegyenläség biztosItása és a környezetvédelem.

Felelös vállalatként arra tOrekszUnk, hogy a civil társadalom életének aktIv részesévé váljunk, es

segItséget nyüjtsunk a társadalmi problémák kezeléséhez. Az adományozás mellett komplex

támogatási rendszert mOködtetünk: saját alapItványainkon keresztül, valamint elismert közcélt.

szervezetekkel való egyuttmQkodéseink keretében szerepet vállalunk a lakosság pénzUgyi

tudatosságának fejlesztésében, a kultüra, a szellemi élet, az oktatás és a szociálisan hátrányos

helyzet(ek tamogatásában. Munkatársainkat is arra buzdftjuk, hogy önkéntes munkával vegyék ki

részüket a kozosségek fejlödését célzó akciOkból. A támogatandó ugyek egy részét maguk a kollégák

Jelalik ki. Belsö kommunikációs felületeinken évente több alkalommal teszünk közzé CSR hIrlevelet,

valamint a Bázis elnevezésU belsó kommunikációs felületünkön (intranet) is rendszeresen publikálunk

társadalmi felelässégvállalással kapcsolatos cikkeket.

A Budapest Bank felelässégvállalási programjai a bank m(ködésébe integrálva valósulnak meg, amit a

bank vezetösége, valamint a marketingkommunikációs terUletekért felelôs menedzsment tag felugyel.

A különbözö programok osszehangolt megvalósItását a bank kommunikációs osztálya végzi.

A pénzügyi kultira fejlesztése

A hazai pénzintézetek közül elsOként kezdtünk el foglalkozni a pénzügyi kultra fejlesztésével, Igy ezen

a területen mára több mint 30 eves tapasztalatot halmoztunk fel. Célunk, hogy segItsuk a lakosság

helyes, âtgondolt pénzügyi döntéshozatalát, és hozzájáruljunk a pénzügyi tudatossag fejlôdéséhez.

Ennek érdekében számos olyan kezdeményezést indItottunk, amelyek a lakosság széles körének

nyüjtanak segItséget a szUkséges pénzügyi ismeretek elsajátItásában. ,,Budapest Bank az Oktatásért és
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a Magyar Pénzugyi Kultüráért” AlapItványunk pályázati forrâsai 1991 óta járulnak hozzá hazai és
határon tiili pénzugyi és kozgazdasági képzéshez.

A 2010-ben indult ,,Dobbantó, Budapest Bank — pénzugyekröl nöknek” programunk

kompetenciafejlesztö tréningjei és klubeseményei mar több mint 2.000 vállalkozónönek segItettek a

sikeres üzletmenethez szUkséges pénzugyi-vállalkozOi 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 ismeretterjesztä el5adásokat

oktatási intézményekben. 2019-ben a Magyar Bankszövetség ,,Pénzügyi Kultüra Nagykövete” dIjjal

ismerte el a Budapest Bankot a Pénz7 pénzügyi kultürafejlesztési programban valO aktIv részvételéért.

Az elmült négy évben a Budapest Bank fö támogatója volt a PénzSztár gazdasági-pénzugyi középiskola.i

versenynek, amely kiválO eszköz a pénzügyi kultüra fejlesztésére ebben a fiatal korosztályban.

FätámogatOként az egyes fordulók szervezésében, versenyhelyszIn biztosltásában, illetve a

zs(irizésben is aktIvan részt vettünk.

A közösségi értékekért

1991-ben hoztuk létre a ,,Budapest Bank Budapestért” AlapItványt azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a
fôvàrosi civil társadalom fejlädéséhez, szellemi és kulturális értékeinek megórzeséhez, gyarapItasához,

valamint a város épItett és természeti értékeinek megOvásához.

2006-ban mindössze 30 munkatárssal kezdte meg mQködését békéscsabai Bankmiveleti Központunk,

mára viszont csaknem 800 fôt foglalkoztatunk, Igy ml lettünk Békés megye egyik legnagyobb

munkáltatója. Kezdettöl fogva aktIvan részt veszünk a város életében, támogatjuk a helyl kozossegeket.

2006 Ota eddig mintegy 250 milliO forinttal támogattuk a helyl oktatási intézményeket, a helyi
sportolOkat (kézilabda, roplabda, foci, tornászok stb.) és a város legnagyobb rendezvényeit. Evek Ota

támogatjuk a legkiemelkeddbb helyl eseményeket, p1. a Kolbászfesztivált vagy a Békéscsaba-Arad

Békéscsaba Szupermaratont. 2013 óta pályázati keretek közbtt is segItjük a város fejlãdéséért

tevékenykedö civil szervezeteket. A program megvalós(tásában partnerünk Békéscsaba Megyei Jogü

Város Onkormányzata, mind a tematika meghatározásában — hiszen minden fordulO eldtt közösen

választjuk ki azokat a terUleteket, ahol valóban hasznosnak érezzük a támogatást -, mind pedig a

pályazati forrás biztosItásában, amit közösen teremtünk elä. A program során szorosan

egyuttmQkodünk toväbbá civil partnerként az Eröforrás AlapItvány United Way Magyarországgal,

valamint médiapartnerként a Békés Megyei HIrlappal.

2019-ben egy palyazati ciklust valósItottunk meg, amely keretében 15 nyertes szervezet részesült

összesen 8 millió forint vissza nem térltendö tamogatasban. Az eddigi tIz kiIrasra összesen 359 palyazat

érkezett, a jelentkezók közül pedig 120 nonprofit szervezet, összesen 54 millió forint támogatast nyert

el.

Onkéntesség

vallalati kultüránkban csaknem két évtizedes hagyománya van az onkéntességnek. A Törädés Napja

önkéntes akciósorozatunkat minden évben kétszer, tavasszal és ässzel megrendezzuk. A program

keretében munkatársaink — sokszor a csaladtagjaikat is bevonva — orszagszerte önkéntes munkájukkal

járulnak hozzá gyermek- és ifjüsági, valamint oktatasi és egészségügyi intézmények megüjItásahoz.

Nem csupán két kozpontunk, hanem orszagszerte található bankfiókjaink munkatársai is részt vesznek

a kezdeményezésben, hogy szorosabbra fizzék a kapcsolatot a helyi kozosségekkel, közösen

szépItsenek meg helyi intézményeket. Evente több száz munkatárs, összesen körülbelül 2.600

önkéntes Orával nyüjt segItséget.
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Emellett kollégáink rendszeresen szerveznek adománygy(jtéseket — mind pénzbeli és tárgyi, valamint

—, jótékonysãgi sUteményvásárt, és véradást. Egyebek mellett minden decemberben jOtékonysági

süteményvásárt tartanak budapesti és békéscsabai kozpontunkban, és a befolyó összeget gyermekek

jólétet támogatO civil szervezeteknek juttatják el. 2019-ben a budapesti kozpontban befolyt 301.290

forintot a Re-FormálO Egyesuletnek adományozták a kollégák, mIg a Békéscsabán összegyQlt ll5ezer

forintot Esély Pedagógia Kozpont Pánczél lmre Tagintézményének ajánlották fel, és a bank ezen felül
megduplázta a munkatársi kezdeményezésre gyQlt bsszeget.

8.3 Kärnyezetvédelem

A Budapest Banknál arra törekszünk, hogy vállalati tevékenységunk kOrnyezetre gyakorolt hatásait a

lehetó legalacsonyabb szinten tartsuk. Különösen odafigyelunk arra, hogy takarékoskodjunk az

energiával, ésjelentäs mértékben csäkkentsük az üvegházhatást okozO C02 kibocsátást.

2019-ben önkéntes vállalás keretében azt a célt t(Iztük ki, hogy 2025-ig 25 százalékkal csökkentjük

székházainknak és bankfiOkjainknak bkológiai lábnyomát. A környezetvédelmi szerepvállalásunkat a
WWF Magyarország partnerként támogatja: a természetvédelmi civil szervezet további szakértök

bevonásával idén tavasszal felmérte a bank okologiai lábnyomát mködése valamennyi terUletének

átvizsgálásával a villamosenergia-fogyasztástól a flottaüzemeltetésen keresztül a céges étkezésig,

valamint a hulladékkezelésig. Az alapItvány emellett a vállalás részleteinek kidolgozásában, illetve az

eredmények felulvizsgálatában is segIt.

A karboncsökkentés eléréshez a Budapest Bank 2020-tól többek közOtt megüjuló villamos energiából

fedezi kozponti épUletének fogyasztasat, korszer(isIti f(tô- és hütôrendszereit, napelemeket telepIt a

saját tulajdonában lévö ingatlanjaira, elektromos és plug-in hibrid gépjármQvekkel bövIti flottáját,
valamint m(ködése során meg tovább csOkkenti papIrfelhasználâsát.

Onszervezädö csoportjaink közül a ,,Zöld Iroda munkatársi kezdeményezés foglalkozik a
környezettudatos munkahelyi kultira és környezet kialakItásának és fejlesztésének támogatásával,
amit az ingatlangazdálkodási terület koordinál. Ezen kIvül belsó kommunikációval hIvjuk fel a figyelmet

környezetünk védelmének fontossagara.

Környezetbarát intézkedéseink:

• az elszállItott züzdai anyagokat szerzädött partnerunk üjrahasznosItja,

• a PET palackokat gyQjtjuk,

• a téli sIkosság-mentesItést környezetbarát so használatával végzUnk,

• a jogszabályok által elvárt hatósági felulvizsgálatok idöben történä elvégzésével igyekszunk
mérsékelni a hötermelö- és klImaberendezések kornyezetre gyakorolt hatását.

Környezetvédelmi jogi megfeleles

A Budapest Bank által üzemeltetett legszennyezâ pontforrás és diffüz légszennyezö forrásra vonatkozó

jogszabályoknak valO megfelelessel biztosItja, hogy a kibocsátott szennyezäanyagok megfeleljenek a

jogszabályi határértékeknek.

E ne rgiafe I ha szná as

Kornyezetünk megóvása, az eräforrások megfelelö kihasználása mindannyiunk kOzös feladata,

ahogyan az is, hogy fejlädésünk fenntarthatá legyen. A Budapest Bank elkötelezett munkatársai
energiatudatosságának növelése irânt. Energetikai tevékenységunk célja az energiafogyasztás es az
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energiakoltségek minimalizálása, környezetünk eróforrásainak minél kisebb kihasználása rn ellett, oly
módon, hogy azzal munkatársaink és ügyfeleink komfortérzete ne csökkenjen. További cél unk, hogy
rendszeres kommunikációval növeljük dolgozOink energiatudatosságát.

Az energetika témaköre a bankon belül az ingatlangazdálkodáshoz tartozik, ahol egy fôállásü
energetikus foglalkozik a témával.

Az energiahatékonyságrOl szóló 2015. évi LVII. törvény elôIrja, hogy a Budapest Banknak, mint
nagyvállalatnak kötelezö négyévente energetikai auditot készItenie, valamint szUkséges egy jogilag
fuggetlen energetikai szakreferenst alkalmaznia. Az energetikai szakreferens az általunk szolgaltatott
adatok alapján készIt havi és eves jelentést energiafelhasznalasunkrOl, továbbá részt vesz vállalatunk
energiatudatosabb szemléletformálásának kialakItásában.

8.4 Foglalkoztatáspohtika

Mintegy 3.000 alkalmazottunk 43 százaléka a budapesti székházban, 27 százaléka a békéscsabai
Bankmaveleti Központban, 30 százaléka pedig az országos fiOkhálózatban dolgozik.

2006-ban hoztuk létre a Békéscsabai BankmUveleti Kozpontot, ahol jelenleg közel 800 kollegank
dolgozik, Igy a Budapest Bank Békés megye egyik Iegnagyobb munkáltatója.

Sikereinkben kulcsszerepet játszanak a hosszii távon is motivált, felkészült munkatársaink, ezért
kiemelt figyelmet fordItunk a támogatO, családbarát munkahelyi környezet Iétrehozására, illetve a
munka-magánélet egyensólyának megtartására. 2002-ben vezettük be az atipikus foglalkoztatasi
formákat, amelyeket jellemzôen megvâltozott élethelyzetben (p1. gyermek születésekor, egészségi
állapotban bekövetkezett változáskor) igényelnek munkatársaink. A Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom által kiIrt pályázaton 2019-ban is ,,Családbarát VáIIaIat” cImben részesültünk.

Munkatársaink tevékenységét nyomon követjük, és elismerjük, egyéni fejlädését folyarnatosan
figyelemmel kIsérjük, és változatos szakmai képzésekkel, tréningekkel segItjuk karrierjüket. Bérezési
rendszerünket az egyéni teljesItményekhez igazItjuk.

A jelentós munkavállalOi hatást érintö tételeket a kollektIv szerzôdés szabályozza, amelynek
módosItásához a szakszervezet hozzájárulása is szukséges.

A kollektIv szerzädés àltal Iefedett alkalmazottaink aránya 100%.

Ozemi tanácsot mGködtetünk, és egyeztetunk a szakszervezettel a munkatársakat érintä kérdésekben.
Velük egyuttm(Ikodve hajtjuk végre a változásokat, biztosItva a munkatársak maximális képviseletét.
Az érdekképviseleti szervek visszajelzéseit a tervezett változásokkal kapcsolatosan figyelembe vesszük.
MQködésünk valamennyi aspektusa dokumentált, amely minden dolgozO számára elérhetä es
elektronikusan kereshetä a szabályozási tárban. Az egyes utasItások es irányelvek változását széles
körQ szakmai és érdekképviseleti véleményezés elózi meg (szintén dokumentáltan), és a váItozsok
csak a véleményezäk jóváhagyását követäen publikálhatók. A vàltozásokrOl minden munkatárs értesül
és csak az értesItést követöen léphet érvénybe az j szabályozás. Aggályos eljárás esetén a dolgozok —

akár névtelenül is — az ombudsmanokhoz forduihatnak, amennyiben vezetöjük vagy felettes vezetójük
irányában nem szIvesen jelzik a felmerült problémát. A szakszervezet es az üzemi tanács is utánajár a
dolgozOi aggályoknak. Szukség esetén — akár a felsövezetést is bevonva — üj eljárási szabalyokat
javasolhatnak az aggályos m(iködés/eljárás/döntési folyamat kiküszöbölésére. Rendszeres feIsSvezetôi
megbeszélések konnyItik meg a vällalati kereszthatások azonosItását és kezelését, ahol a HR vezetó
azonosItja a várhatO munkavállalói hatásokat, illetve tájékoztatja a HR menedzsereket a közvetlenebb
visszajelzés érdekében. Rendszeres része a felsövezetés fórumának a vállalati eseményekrôl —

97



BUDAPEST BANK ZRT.

EVES PENZÜGYI KIMUTATAS

2019. DECEMBER 31.

— Uzieti és Nem pénzügyi jelentés

eredményekrãl, tervekrdl egyaránt — szóló HR beszámoló, az általános tájékoztatás és esetleges

kockázatok feltárása céljából, amelynek eredményeként módosulhat a végleges elképzelés.

Amennyiben törvényi elöIrás szabja meg a tájékoztatási kotelezettségeket a munkavállalók felé az ôket

érintä nagyobb váftozásokról, azokat teljes mértékben betartjuk. A kollektIv szerzOdés adott

témakörökben Ir elô minimális tájékoztatási idôt:

DolgozO részéröl: - munkaidö-kedvezmény igénybevétele

MunkáltatO részéröl: - munkarend elrendelés és változás - szabadság kiadása

Altalános gyakorlat, hogy visszamenöleges hatásü változást a vállalat vezet3sége nem vezet be. A

témakOrtöl fuggôen — figyelembe véve az érdekképviseletek javaslatát, amennyiben dolgozók nagyobb

csoportját is érinti a változás — a dolgozókat jellemzäen 2-4 héttel korábban tájékoztatjuk a várható

nagyobb változásokról.

Evente mintegy 250 gyakornokot foglalkoztatunk. Bankunknál a gyakornokok felelôsségteljes munkàt

végeznek, átfogO szakmai tapasztalatszerzésuket rotációs programunk biztosItja. Mindig is nagy

hangsülyt helyeztünk az utánpót(ásképzésre és -nevelésre, amelynek egyik mérföldköve a Gyakornoki

Osszefogas Program (GYOP) létrehozása volt.

A Hello BB kezdeményezésunket azért hoztuk létre, hogy a bankszektor iránt érdeklädä és szakmai

fejlödésükben motivált fiatalokat üj eszközök bevonásával ismertessUk meg változatos gyakornoki és

pályakezdä programjainkkal. Ennek keretében létrehoztuk a program folyamatosan frissülä

micrositeját (amely 2017-täl a www.hellobb.hu cImen érhetô el), valamint Facebook oldalát

(https://www.facebook.com/hellobudapestbank/), ezen kIvül munkatársaink rendszeresen részt

vesznek egyetemi es fóiskolai rendezvényeken, állásbörzéken, és belsö programokat is szervezünk

gyakornokok és leendô gyakornokok számára.

Bankunk támogatja a kollégák önszervezödô, érdeklödési körök mentén kialakItott csoportjait,

amelyek 2017 óta megijulva, az alábbi hat Munkatársi Kezdeményezés csoportban mOködnek, es

aktIvan formálják a vállalati kultürát:
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8.5 Szociálpolitika

Munkahelyi egészség és biztonság

AktIvan részt veszünk munkatársaink egészségének megôrzésében, optimális környezetet teremtunk
számukra a munkavégzéshez. Egészségprogramunk célja, hogy munkatársaink és cs ládtagjaik
nagyobb figyelmet ford Itsanak egészségUk megärzésére. Ehhez segItséget is nyüjtunk kollégáinknak —

kedvezményes sportolási lehetdség biztosItásával, rendszeres sziDiróvizsgálatok és egészségrnegôrzést
segItö programok szervezésével, a stressz-kezelést és a dohányzásról valO Ieszokást segItö
tréningekkel. Az Egészség Programunk keretében online orvosi tanácsadás és kedvezményes
egészségügyi szolgáltatások is elérhetöek voltak kollégáinknak. Ezen tül egy mobil applikáció
segItségével, egészséggel kapcsolatos egyéni vállalásokat tehettek és követhettek nyornon, és
csapatversenyen is részt vehettek. A 2019-as Egészség Program keretében Egészség napot is
szerveztünk, amelynek keretébenegészséges életmOdon, pihenésen és relaxáción volt a hangsüly,
jotékonysági gyQjtôakcióval pa rosItva.

A Budapest Bank elkötelezett célja, hogy biztosItsa az egészséget nem veszélyeztetô és biztonságos
mu n kavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, mu nkavá I Ia lOi egészségének, mu n kavégzô
képességének megóvása és munkakörülményeik humanizálása érdekében, megelózve ezzel a
munkabaleseteket és a foglalkozással osszefuggö megbetegedéseket. A bank gondoskodik az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztetä tüzek megelözéséröl, a t(izoltás alapvetö feltételeinek biztosItásárOl,
a létesItés és a használat soràn megtartandó t(izvédelmi jogszabályok, szabványok, hatOsági elóIrások
érvényesItésére irányulá tevékenység ellátásáról, azok személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek
szabályozásán és biztosItásán keresztül. A munka- es t(izvédelem rendszerének szervezése a
,,Bankbiztonság — Fizikai biztonság” szervezeti egységen belül kezelt terület. A munkavédelem
munkaegészségugyi részterületén jelentkezö feladatok ellátása a foglalkozási—egészségugyi szolgálat
kompetenciáján belül van megszervezve. A munkavállalOk munkavédelmi érdekképviseletét a
munkavédelmi képviselô látja el. AfiOkhálózat valamennyi tagjára, továbbá a budapesti és békéscsabai
bankm(iveleti kozpontokra kiterjedä, minden naptári évben legalább egyszer elvégzett àtfogo audit
történik, amirôl fényképekkel illusztrált riport készül, dedikáciOval, határidävel. A riportot érintett
vezetä, bankbiztonsági és ingatlangazdálkodási vezetô, fizikai biztonsági vezetô, ingatlangazdalkodasj
vezetä, regionális beruházási munkatárs, Uzemeltetési munkatárs, munkavédelmi képviselô, a
foglalkozási—egészségügyi szolgáltató által delegált üzemorvostan szakorvos kapja meg. A
munkabalesetek nyilvántartása a szabályozói környezetnek megfelelô módon, vagyis munkabaleseti
jegyzókonyvekben, területi munkabaleseti nyilvántartásokban és összesItett munkabaleseti
nyilvántartásban történik.

MunkavállalOk képzése és oktatása

A Budapest Banknál minden munkatársunk számára lehetôvé tesszük a szakmai és személyes fejlädést.
Sokrét(1 képzési rendszerUnk biztosItja, hogy bövIthessék tudásukat, a rátermetteket pedig segItjuk a
vezetävé válásban. Ujonnan csatlakozO munkatársaink számára orientációs programot szervezünk. A
fiókhálózatunkhoz csatlakozO üj munkatársainknak két hónapos intenzIv szakmai betanulási
programot biztosItunk. A frissdiplomások számára öt különbözä területen m(ködtetünk vezetôképzo
programot. Ezek jellemzäen kétévesek és rotációban megszerezhetä tapasztalatokra épülnek. A
Békéscsabai BankmQveleti Kozpontban a belépést követä elsô évben területtäl fuggôen 80-160 órányi
oktatás var a munkavállalókra, mIg a telefonos területeket dolgozók 6-8 hetes elméleti és mentoring
programon vesznek részt.

A munkavállalók képzése tekintetében bankunk stratégiai megkozelItése az, hogy folyamatosan
fenntartsuk és tovàbb épitsuk a fejlesztô szemlélet(i kultürát. Olyan szakmai és képességfejlesztc5
megoldásokat biztosItunk munkatársaink számára, amelyek támogatják egyéni fejlädésüket, szervezeti
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sikerességüket, karriercéljaik elérését. KépzettségUk szintjét folyamatosan emelve és a növekvô piaci,

szabáiyozOi elvárásokhoz igazItva biztosItjuk szakértelmük fenntartását. Ezzel motiváljuk

munkatársainkat és növeljük elkötelezettséguket, ami a munkaerô megtartását is elósegIti. Az interjük

során képzési rendszerünk kiemelkedô pozitIvumkéntjelentkezik a leendö munkatársak szemében. Az

általános képességfejlesztés és vezetôképzés a HR szerzetfejlesztési és képzési terület irányItásával

mQködik, a szakmai képzések pedig az adott szakmai területek szervezésében történnek a mindenkori

technikai igények megvalósItására és az üj technikai és szakmai megoldásokra koncentrálva. A

lakossági uzletág esetében ezen tülmenden az ij belépó értékesItô kollégák betanItásának es

fejlesztésének hatékonyságát egy külön erre a területre fOkuszálO képzési csapat biztosItja.

8.6 Emberiiogok

Sokfeleség és esélyegyenläség

CSR stratégiánk egyik fOkuszterülete az esélyegyenlöség. VálIalati kultürânk meghatârozO eleme a

befogadó munkahelyi szemléletmód, Igy mindenki számára egyenlö esélyeket biztosItunk a

teljesItményük szerinti érvényesüléshez. Eppen ezért alapItO és aktIv tagjai vagyunk a 2010-ben

létrejött Munkáltatók Esélyegyenldségi Fórumának is. Csatlakoztunk a Boston Consulting Group és az

Autonómia AlapItvány által 2014-ben indItott Integrom Programhoz, 2016-ban pedig az AutonOmia

AlapItvány HRom kezdeményezéséhez, amelyek azt tQzték ki célul, hogy minél több roma fiatal

dolgozhasson szellemi munkakörben az orszâg nagyvâllalatainál. Jelenleg is alkalmazunk megváltozott

munkaképességQ kollégákat, és további erôfeszItéseket teszünk annak érdekében, hogy számuk

tovább nöjön. A megváltozott munkaképesség(ek integrációját érintd szakmai kérdésekben tObb

partnerunk van, ilyen például a sérült emberek munkavállalását is támogató Salva Vita AlapItvány.

Egyenlä javadalmazás

Nincs olyan juttatásunk, amelyet kizárólag teljes munkaidOsöknek nyiijtunk. Minden juttatásunk

azonos feltételekkel jar a minimum 3 hOnapnál hosszabb munkaviszonnyal rendelkezó munkatársak

számára. Cafeteria juttatásunk az alacsonyabb jövedelm(iek — Igy a részmunkaidôsek — számára

tovàbbi kedvezö feltételt nyüjt, mivel a fix és jUvedelemarányos rész esetén a fix rész mind a

bérjövedelemtöl, mind a munkaidd arányától fuggetlen.

Ajavadalmazás szabâlyait HR kézikonyvunk tartalmazza, amely minden munkatárs számára szabadon

hozzáférhetô, változásairOl — a változások osszefoglalásával — pedig azonnali tájékoztatâst kapnak. A

munkaköreink 100%-ban mindkét nem által szabadon betölthet6ek és jellemzöen mindkét nem

képviselöi be is töltik. A jövedelem jellemzöit munkakörönként határozzuk meg — fuggetlenul a

munkakört betöltók nemét5l vagy egyéb más személyes jellemzäitdl — és évente monitorozzuk a piaci

változások fényében. Az egyenló bánásmód elveit szem elött tartva évente megvizsgáljuk, hogy van-e

jelentös eltérés a nöi és férfi bérek közOtt azonos munkakörökben.

Anti-diszkrimináció

Munkatàrsaink szerepét kulcsfontosságünak tartjuk üzleti eredményességunkben. A Budapest Banknál

tudjuk, hogy sikerességunk alapját a hosszü távon is motivált, elkötelezett és felkészült munkatársak

jelentik. Vállalati kultüránk meghatározO eleme a befogadO munkahelyl szemléletmOd fenntartása.

Mindenki számára egyenlô esélyeket biztosItunk a teljesItményuk szerinti érvényesuléshez.

• A foglalkoztatást érintd döntéseket érdem és teljesItmény alapján hozzuk meg, beleértve az

iskolai végzettséget, sza kma i ta paszta latot, képességeket, készségeket, hozzáá llást,

teljesItményt.
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• A döntéseket nem befolyásolhatja a személy származása, bôrszIne, vallása, nerrzeti vagy
etnikal hovatartozása, neme (a terhességet is beleértve), szexuális beállItottsága, nemi
identitása, kora, fogyatekossága vagy egyéb, torvény által védett tulajdonsága.

• Senki sem tagadhatja meg a munkatársával folytatott munkât, ifletve a ‘vele valO
egyuttm(kodést ilyen jellemzä miatt.

• Nagy figyelmet fordItunk a támogató munkahelyi környezet kialakItására, ahol nem fordul eIä
a törvény által védett jellemzök miatti zaklatás, valamint megfélemlItés vagy megalã zãs.

• Az emberi jogokat tiszteletben tartjuk.

Személyes adatok védelme

A személyes adatok védelme a szervezeten belül a belsä adatvédelmi tisztviseld — jogtanácsos
munkatársunk — felelôssége. Az adatvédelem keretrendszerét adatvédelmi szabályzatunk adja,
részletes rendelkezések az Uzletszabályzatokban, Altalános Szerzôdési Feltételekben, belsö
szabályzatokban, utasItásokban találhatOk. BeIsö auditot a belsó ellenärizés ellenärzési terve szerint,
külsä auditot átfogó MNB vizsgálat részeként végzunk.

8.7 Antikorrupció

A Budapest Bank üzleti tevékenységének alapja — a m(ikOdésünkre vonatkozó szigorü törvényi es
szabályozási környezeten tülmutatOan — a bank Etikai Kódexe, amely mUködésünk minden területét
szabályozza, Iegyen szó a bank irányItásáról, a hitelezésról vagy az ugyfelekkel való kapcsolattartásrOl.

Az Etikai KOdexben foglaltak betartását a bank minden munkavállalójától elvárja, ezen kIvül az
elóIrások egy része a beszállItOi, alvállalkozói szerzödésekben is szerepet kap. Ez az értékrend eläirja
az üzleti tevékenységünkre vonatkozO jogszabályok betartását, az öszinte, tisztességes, megbIzhato és
etikus magatartást. Meggyözödésunk, hogy csak egyetlen olyan siker van, amellyel megôrizhetjuk

tekintélyünket, megszolgálhatjuk ugyfeleink bizalmát — ez pedig az etikus magatartással elért siker.
Ennek érdekében munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek a Iegszigorübb

elvárásoknak az etikus üzleti magatartás területén.

A Budapest Bank Etikai Kódexének eIsö témaköre a korrupciO tiltása. Mindennem(i üzleti
kapcsolattartás során tilos a megvesztegetés, és annak Iátszatát is kerUlni kell. Minden alkalrnazottnak

Ugyelnie kell arra, hogy a Iátszatát is elkerülje annak, hogy olyan juttatásokat ad vagy fogad el, amelyek
célja etikátlan üzleti elänyszerzés, Iegyen szó a hatósági engedélyezési eljárásokrOl, vagy az
ugyfeleknek/partnereknek nyüjtott tájékoztatásról, ajánlatokról, hitelelbIrálásrOl stb.

• Senki sem Igérhet vagy kInálhat fel olyan pénzbeli vagy egyéb vagyoni érték(i juttatást mások
részére, amelynek célja az etikátlan üzleti elänyszerzés.

• Ugyanez vonatkozik az ajándékok és szórakoztatás elfogadására: nem fogadhatO el olyan
juttatás, amelynek egyértelmQ célja etikátlan üzleti elónyszerzés.

• Szigorü ellenôrzéseket végzunk a megvesztegetés megeläzése es leleplezése céljãbOl. A szigor
ellenärzés kiterjed a Bank nevében és képviseletében az üzleti tranzakciOk során eljárO
harmadik felek kinevezésére és kezelésére is.

• A konyveléseket és nyilvántartásokat pontosan vezetjUk annak érdekében, bogy azok
megfelelden tükrözzék az összes ugylet valádi természetét.
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Ugyeljen az olyan jutalékokra, amelyek aránytalanul magasnak t(nnek a nyjtott szolgáltatásokhoz

képest.

8.8 VIIaIkozás tevekenységével kapcsolatos kockázatok, jogszabályi megfelelés es nem pénzügyi

jelleg(I teljesItménymutatók

A vállalkozás tevekenysége, üzleti kapcsolatai, termékei és szolgáltatásai számos kisebb-nagyobb

kockázatot hordoznak a jogszabályi megfelelés, a kornyezetvédelem, a szociális - és foglalkoztatasi

politika, a korrupciO, a megvesztegetés elleni küzdelem és az emberi jogok témaköröket illetöen.

A Budapest Bankot, lévén nem termelö, hanem pénzintézeti szolgáltatást nyüjtó vállalat, kevesebb

környezet védelmi kockázat érinti. Ez elsösorban az ,,Az energiahatékonyságrOl szóló 2015. evi LVII.

torvény”-nek való megfelelést jelenti.

A Budapest Bank közel 3.000 föt foglalkoztat, ezért a foglalkoztatási politikai kockázatok kiemelt

jelentöséggel bIrnak. Ez a Munka Törvénykönyvének való általános megfelelésen kIvül jelenti az Uzemi

Tanács elvárásainak való megfelelést, sikeres munkaugyi auditokat, a munkahelyi egészség es

biztonsági elä(rások betartását.

A pénzintézeti tevékenységböl adOdOan kiemelt fontossággal bIr a korrupciO és a megvesztegetesból

adódO kockázatok elleni kUzdelem. Ezért a Budapest Bank 2000 óta müködteti a compliance

(megfelelôseg) funkciót, amely célja, hogy a bank a törvényi megfelelôségen tül is igyekezzen

megfelelni az ugyfelek igényeinek, elvárâsainak. A compliance funkció részt vesz valamennyi

termékhez kapcsolódO folyamatban a terméktervezéstöl a termékárazáson keresztül a monitoringig,

beleértve az ugyfél- és marketing kommunikációt. A Iegfontosabb, hogy a termékek, szolgáltatások

átláthatóak és praktikusak legyenek, és csak olyasmit kInáljanak az ugyfelek számára, amire valOban

szukséguk van. A compliance terUletnek kiemelt szerepe van: a termékfejlesztés szinte minden

fázisában részt vesz, az értékesItéstôl kezdve az ugyfél-tájékoztató anyagok elkészItéséig. A Bank sokat

tesz a hazal pénzügyi kultüra fejlesztéséért is, éppen azért, hogy az ugyfelek is képesek legyenek a saját

teherviselô képességük felmérésére. Kiemelt kérdésként kezelik a felelös hitelezést és a felelc5s banki

ugyintézést, a transzparens termékek biztosItásât, ezek közérthetô kommunikáciOját, valamint a

pénzügyi kultüra fejlesztését. A jogszabályi megfelelésen tülmutató felelOs gondolkodásmód a

vállalati-üzleti kultüránk nagyon eros eleme.

A bank kiemelt figyelmet fordIt arra, hogy az ugyfelek képesek legyenek az igényeik és a pénzugyi

teherviselO képességuk szerinti legmegfelelObb banki termék vagy szolgáltatás kiválasztására. A

tájékoztatO anyagok mind a termékek mQködésének sajátosságaira, mind pedig a lehetséges

kockázatokra felhIvják ugyfeleink figyelmét. A tanácsadók fokozottan figyelnek arra, hogy az ugyfél

megértse a tudnivalOkat, emellett tájékoztatják az ugyfelet a megvásárolt termék összes

paraméterérOl. 2009 óta alkalmazzák a felelOs bankolási standardokat, amelyek hozzâjârulnak az

ugyfelek pénzügyeiket érintd tudatos döntéshozatalához. Ezek egyik legfontosabb eszköze az

értékesItést követO hIvások rendszere: ezen keresztül mérhetO, hogy az Ugyfelek megkapták-e a

termékekre vonatkozO szukséges tájékoztatást. Különösen nagy figyelmet fordItanak a világos,

közérthetO kommunikáciOra a hitelek esetében, amikor nem csak az Ugyfelek igényeit, de lehetOségeit

is fontos merlegelni. A kollégákat felkészItik arra, hogy pontos információkat nyüjtsanak az

ugyfeleknek, emellett a honlapon is elérhetOek mindazon fogyasztóvédelmi tájékoztatások, amelyek
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segItséget nyüjtanak egy-egy pénzügyi döntés meghozatala elôtt (p1. fogyasztóvedelmi tjékoztató

oldalak, kalkulátorok).

A fenti kockázatok mérésére számos nem pénzugyi jellegO teljesItménymutatOt és azok rendszeres

mérését vezetette be a Bank. Ezek a teljesség igénye nélkül a következdk:

• Kötelezô egészségügyi szQrések,

• Kötelezô tréningnyilvántartási statisztika,

• Ombudsman statisztika,

• Munkahelyvédelmi szabályok betartásának monitoringja (p1. tOzriadó, clean desk),

• Ogyfélpanasz iroda, panasz regisztráció és statisztika, Pénzmosási jelentésszolgálat.

Kelt: Budapest, 2020. március 26.

Dr. LélfaL oppán

Elnok-Vezérigaz t

Keresztyénné Deá

Pénzügyi Vezetd
ta in
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