A Hanwha Bank Magyarország Zrt.
a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeiről szóló 234/2007. (IX.4.)
kormányrendelet előírásai alapján
az alábbiakban részletezett információkat teszi közzé

A. Irányítási, tulajdonlási szempontból lényeges információk
a) Az igazgatósági, felügyelő bizottsági tagok személyében 2009-ben nem következett be
változás.
b) A vezérigazgató személyében 2009-ben nem következett be változás.
c) Az ügyvezetők személyében 2009-ben nem következett be változás, azonban Woo
Young Jin Urat a Hanwha Bank Magyarország Zrt. Igazgatósága 2009. 08. 19. napján
hozott 2. számú Igazgatósági Határozatával a Hanwha Bank Magyarország Zrt.
vezérigazgató-helyettesévé (ügyvezetővé) választotta azzal, hogy munkába lépése
időpontját a PSZÁF engedélyének és a munkavállalási engedélynek a kézhezvételét
követően a Vezérigazgató határozza meg. Woo Young Jin Úr megválasztását a
PSZÁF EN-I/M-627/2009. számú határozatával engedélyezte.
d) A részvényesek, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk tekintetében 2009-ben nem
következett be változás.
(Megjegyezzük azonban, hogy a Hanwha Bank Magyarország Zrt. két fő részvényese,
a Hanwha Securities Company Ltd. (43,19%) és a Hanwha First Investment Co. B. V.
(55,010%) közül a Hanwha Securities Company Ltd. 2009. július 9. napján
megszerezte a Hanwha First Investment Co. B. V. 100 %-os tulajdonát (amelyben azt
megelőzően is 75 % feletti részesedéssel bírt).
e) A Közgyűlési meghívó és a Közgyűlés által hozott határozatok megtalálhatók a
Hirdetmények között a Hivatalos közlemények menüpont alatt.
f) Járulékos vállalkozásban történő befolyásszerzésre, illetőleg a befolyás megszűnésére
2009-ben nem került sor.
g) A Hanwha Bank Magyarország Zrt. fiókteleppel, képviselettel nem rendelkezik.
h) A Hanwha Bank Magyarország Zrt-vel szemben törvényességi felügyeleti eljárás
nincs folyamatban.

B. Befektetési tevékenységhez kapcsolódó információk
a) A Hanwha Bank Magyarország Zrt. befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési
szolgáltatási tevékenységét a III/41.073-3/2002. számú, 2002. december 20. napján kelt
PSZÁF határozat alapján folytatja, a határozatba foglalt engedély megadása óta újabb,
engedélyezett tevékenység megkezdésére nem került sor.
b) A Hanwha Bank Magyarország Zrt. közvetítővel szerződést nem kötött.
c) Kereskedési könyvben nem szereplő részvények, pozíciókkal kapcsolatban a Bank
nyilvánosságra hozza a 2008-as évben az értékpapírok értékesítéséből származó
eredmény összegét, amely 8.764.095 forint.
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. közzétételi, nyilvánosságra hozatali kötelezettségek
teljesítésére szolgáló közzétételi helyről szóló tájékoztatás a Hirdetmények között a Hivatalos
közlemények menüpont alatt található.
C. Konszolidációs politika
A Bank csak olyan befektetésekkel rendelkezik, ahol közvetlen tulajdonlása 100%.
Kivétel ez alól a GIRO Zrt-ben, a Hitelgarancia Zrt-ben, és a Golf and Country Clubban
lévő részesedése.
A konszolidáció során az alábbi eljárást követi a Bank:
- az egységes értékelés feltételeinek megteremtése (a Sztv. 122. § 1-2 bekezdése szerint)
- az előkészítő mérleg készítése
- a tőkeösszevonás
- az adósság konszolidálás
- a közbenső eredmények elhagyása
- a bevételek és ráfordítások konszolidálása
- az adókülönbözet meghatározása
Értékelési különbözetek meghatározása
Pénzintézeti sajátosságból adódó eltérések:
A Bank vezeti leányvállalatainak elszámolási számláit, amelyeket a leányvállalatok a
pénzeszköz soron mutatnak ki, a Bank pedig az ügyfelekkel szembeni látra szóló
kötelezettségek között.
Korrekciót igénylő tétel (Eszköz- Forrás oldali átcsoportosítás)
a, Tőkeösszevonás
A Bank a konszolidálásba történő bevonáskor a 124§ (5) a pontja szerint jár el.
„azt az összeget veszik figyelembe a számításnál, amely az összevont (konszolidált)
éves beszámoló előkészítő mérlegében, mint a leányvállalat saját tőkéje szerepel
könyv szerinti értékben” (Mely a 123§ (2)-(4) bekezdés alkalmazása esetén az ott
meghatározott kiinduló érték.)

b, Adósságkonszolidáció
A Bank az adósság konszolidáció során figyelembe veszi
-

Hiteleket
Szállítók, Vevők egymás közötti tételeit
Elszámolási betétszámlákat

c, Eredménykonszolidáció
A befektetések értékvesztésének változását a konszolidált eredmény megállapításánál
nem vesszük figyelembe.
d, Bevételek és ráfordítások konszolidációja
Az adósságkonszolidáció során is kiemelésre került, hogy a leányvállalatok
elszámolási-, hitel és betétszámlát vezetnek a Banknál, ebből adódóan a bevételek és
ráfordítások konszolidációja során kiszűrésre kerülnek a
- fizetett és kapott kamatok
- fizetett és kapott jutalékok
e, Konszolidálás miatti adókülönbözetek kiszűrése
Adófizetési kötelezettség a Bank és a Pignusz Kft. esetében áll fenn, mivel a BudaReál Kft. változatlanul veszteséges.
D. Kockázatkezelési stratégia, elvek és módszerek
A Bank fő célpiacaiként egyrészt a lakóingatlan fedezetet felmutatni képes lakossági
ügyfélkört, másrészt a kis- és középvállalati szegmenst határozta meg. A Vállalati
ügyfélkörön belül, a Bank a portfoliót a lakóingatlan fejlesztési projektek köré koncentrálja,
amiben korábbi tapasztalatai révén komparatív előnyre tett szert.
A Bank a számára a kockázatkezelési funkció kiemelt stratégiai fontosságot élvez, a
kockázatkezelési terület közvetlenül ügyvezető igazgatónak riportoló, üzleti területtől
független szervezeti egység. A kockázati szempontok érvényesülése a fedezeti elvárásokban
mutatkozik meg leglátványosabban. A Bank nem finanszíroz fedezetlen ügyleteket, és
mindenkori hiteldöntéseiben az ingatlanfedezettel való megfelelő ellátottságot vár el.
A Bank a kockázatvállaláshoz kapcsolódó tevékenységeit (hitelezés, adósminősítés,
monitoring, fedezetértékelés, ügyletminősítés stb.) külön szabályzatokban, ügyviteli
utasításokban szabályozza. A Bank ügyel arra, hogy folymataiban mindvégig érvényesüljön a
„négy szem elv”, így a folyamatok belső kontrolt biztosítanak. Mindazonáltal, az előírások
betartását a belső ellenőr ellenőrzi.
A Bank kiemelt figyelmet fordít az ügyfelek közötti tulajdonosi / kereskedelmi / egyéb
kapcsolatok pontos feltárása, az ügyfélcsoportok együttes kezelésére és átláthatóságának
biztosítására.

A Bank az ügyfeleivel folyamatos kapcsolatot tart fent, ezáltal biztosítva a folyamatos
monitoring tevékenységet, az ügyfél alapos megismerését és szükség szerinti tájékoztatását.
A Bank számára az ügyfelek megismerése és a folyamatos kapcsolattartás mind marketing
mind pedig kockázatkezelési szempontból kiemelt jelentőséggel bír.
A Bank a prudens kockázatvállalás elvére építi fel folyamatait. Új termékek,
tevékenységek, üzletágak felállítása / kidolgozása mindig a kockázatkezelési terület
bevonásával történik, és a Bank messzemenően biztosítja a kockázati szempontok
érvényesülését tevékenysége minden területén.
Az ügyfélkör az alapvetően lakossági és földrajzilag is koncentrált ingatlanfedezetre épülő
portfolió miatt jelentős koncentrációt mutat, amelynek többlettőke igényét alább részletesen
is bemutatva kezeli a Bank. Az alapvető I. pillérbeli kockázatokon felül továbbá, a Bank
jelentős környezeti változásokból eredő kockázatot fut a devizában hitelezett lakossági
portfolió, a gazdasági visszaesés, valamint az ehhez kapcsolódó, az egész gazdaságot
jellemző, romló fizetőképesség és fizetési hajlandóság miatt.
A Bank kockázatkezelési stratégiája az egyes főbb kockázatvállalási típusokra lebontva az
alábbi 4 pillérre épül:
1. Hitelezési kockázat
Szigorú ügyfél és partnerminősítés:
A bank minden olyan személyre, illetve vállalkozásra ügyfél-, partnerminősítést végez,
amelyekkel szemben a bank kockázatot vállal vagy készül vállalni függetlenül a kockázat
vállalást kérő személyek, vállalkozások külföldi vagy belföldi státuszától.
Előminősítés: Potenciális új ügyfelek jogi és pénzügyi helyzetének rövid, nem számszerű
elemzésen alapuló minősítése. Ennek során kiválasztódnak azok az ügyfelek, akik nem
hitelezhetők.
Minősítés: Az előminősítés feltételeinek megfelelt potenciális új ügyfelek részletes,
mélyreható elemzése, továbbá a bank meglevő ügyfelei gazdasági, pénzügyi helyzetének
folyamatos figyelemmel kisérése. (évi rendes minősítés, ill. szükség szerint rendkívüli
minősítés.)
A minősítést a külön szoftver segítségével végzi a Bank, a vállalati hitelügyletek esetében. A
Bank a nem magánszemély ügyfelek minősítésénél a banki gyakorlatban általánosan használt
objektív mutatószámokat, illetve szubjektív tényezőket vesz figyelembe. Az objektív
mutatószámok a szakágazat sajátosságait tükrözik. A szakágazati mutatószámok aktualitását
az biztosítja, hogy évente az új adatokkal a rendszer frissítése megtörténik. A szakágazati
átlag illetve szórás, valamint ezek dinamikája alapján rendelnek meghatározott pontszámokat
az egyes mutatókhoz. A szubjektív mutatók elsősorban a piaci versenyképességet, a
tulajdonosi struktúrát, a menedzsment megítélését veszik figyelembe.

A magánszemélyek minősítése a bank által kialakított pontozásos rendszerű, az ügyfél anyagi
és vagyoni helyzetét tükröző kérdőívre adott válaszok alapján történik. Bár a lakossági
ügyfelek hitelbírálatánál nem kötelező elem a jövedelemigazolás, a bank csak magas ingatlan
fedezetség mellett nyújt hitelt.
Döntési mechanizmus, erős vezetői kontroll:
Az új ügyfél minősítését követően a hitel előterjesztés jóváhagyását, befogadását a Cenzúra és
kockázatkezelési bizottság (Cenzúrabizottság) hozza meg. A Cenzúrabizottság döntési
jogkörébe tartozik a fennálló hitelszerződések, a hiteljogviszony módosítása és az ügyfél
elleni felszámolási eljárás kezdeményezéséről, felmondásról, vagy végrehajtási eljárás
indításáról, továbbá díjkedvezményekről szóló döntések is.
Monitoring tevékenység
Lakossági ügyfelek vonatkozásában a monitoring tevékenység alapvetően a késedelem
figyelésére és az ehhez kapcsolódó követeléskezelésre épül.
A vállalati ügyfélkör vonatkozásában a késedelem figyelés az alábbi tevékenységekkel
egészül ki:
Rendszeres telefonos és személyes kapcsolattartás akkor is, ha probléma nem merült fel.
Projektek esetében az építkezések rendszeres látogatása, zéró riportok bekérése, értékesítési
szerződések bekérése, ellenőrzése, a költségvetés és az értékesítés folyamatos követése.
Szervezett követeléskezelés:
A Bank célja, hogy követeléseinek megtérülését minél hatékonyabban, lehetőleg már az első
felmerült fizetési késedelem esetén az ügyféllel kapcsolatot teremtve biztosítani tudja. A
Behajtási csoport a Cenzúrabizottság döntése szerint jár el és alkalmazza a személyes
kapcsolatteremtés, az értesítő levél, a felszólítás és a türelmi idő biztosításának eszközét. Az
ügyfelek tartozásainak pontos nyomon követése érdekében napi szintű riportok készülnek.
Soft collection: Kapcsolattartás minden olyan ügyféllel, akinek késedelme van, de az ügyfél
és a bank között megkötött kölcsönszerződés nincs felmondva.
Hard collection: Már felmondott ügyfelekkel szembeni követelések érvényesítése, behajtása
és veszteségek minimalizálása szükség esetén a jogi osztály bevonásával.
A bank a 2008 harmadik negyedévétől kezdődően mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek
esetében, kiemelt prioritással kezeli a kamat és tőke esedékességeket, és haladéktalanul
beavatkozik a késedelmek növekedésének megakadályozása és megszüntetése, valamint a
minél hatékonyabb behajtás érdekében.

2. Likviditási és kamatláb kockázat
A bank értelmezésében a likviditási kockázat annak kockázata, hogy a bank a
pénzáramlásainak nem megfelelő összehangolása miatt, nem tud határidőben eleget tenni
fizetési kötelezettségeinek. A bank a likviditási kockázat kezelésére az Eszköz-Forrás
Gazdálkodási Bizottság (továbbiakban: ALCO) által jóváhagyott negyedéves likviditási tervet
és éves kontingencia tervet készít.
A bank működése során felmerülő kamatláb kockázatának figyelésére, mérésére sztenderd
kamatláb sokk elemzést készít.
3. Koncentrációs kockázat
A hitelkockázatok koncentrációja alatt az egyes ügyfelekkel és kereskedelmi partnerekkel
szembeni olyan követelés eloszlást értünk, amikor az ügyfelek/partnerek viszonylag kis
számú csoportjának vagy nagyobb csoportjának közös okra/okokra visszavezethető nem
teljesítése veszélyezteti az intézmény üzletszerű (szokásos és elvárható jövedelmezőségű,
folyamatos) működését. Az egyes ügyfelek és kereskedelmi partnerek kifejezés alatt az
egymással szoros (tulajdonosi és/vagy finanszírozási) kapcsolatban álló individuális
ügyfelek/partnerek csoportjait is értjük. A koncentrációs kockázatokat a kockázatkezelési
csoport méri, elemzi. Az elemzést minden hónap végén elkészíti, annak érdekében, hogy fel
lehessen mérni minden olyan tényezőt, ami érdemben képes befolyásolni a bank
működéséhez szükséges tőke összegét.
Havi gyakorisággal megállapításra kerül a koncentrációs kockázatok miatt felmerült többlet
tőkeigény. Negyedéves gyakorisággal a kockázatkezelési csoport összefoglalót készít az
ALCO számára a koncentrációs kockázatok alakulásáról. Koncentrációs kockázat kezelése
során a bank vállalati portfolióján belül méri a nagykockázati kitettséget, a földrajzi, ágazati
és termék koncentrációt, továbbá a lakossági portfoliót tekintve a termék koncentrációt.
4. Ország és partnerbanki kockázat
A Kockázatkezelési csoport vizsgálja, hogy az országkitettség meghaladja-e a belső banki
országlimitet. Amennyiben az országkitettség meghaladja a limitet, a Kockázatkezelési
csoport értesíti a Cenzúrabizottság tagjait a limittúllépésről és javaslatot tesz a túllépés
megszüntetésére (például a limit emeléséről, csökkentéséről), vagy a kockázat mérséklésére.
Amennyiben rendkívüli esemény nem indokolja a limitek időközbeni felülvizsgálatát, erre
évente kétszer kerül sor.
A bank rendelkezik olyan rendszerrel (Basel II rendszer), amely segítséget nyújt a hatályos
jogszabályok szerint a felügyeleti jelentések elkészítéséhez, illetve az 1. pillérben
megfogalmazott kockázatokhoz kapcsolódó tőkekövetelmény meghatározásához.
Kockázatok figyelemmel kisérését biztosító szervezeti egységek és funkciók
A Bank rendelkezik felelős belső irányítással és belső kontroll funkciókkal, amelyek a
következő elemekből állnak:

1. Eszköz-forrás gazdálkodási bizottság (ALCO)
Az ALCO célja, hogy az eszköz-forrásgazdálkodás menedzsmenttel kapcsolatos kérdéseket,
problémákat és ezek megoldásának konkrét javaslatait összehangolja vezetői szinten, illetve a
szükséges esetekben döntést hozzon. Ennek megfelelően dönt a termékek és szolgáltatások
árazási irányelveinek elfogadásáról, kondíciók elfogadásáról, az eszközszerkezet átalakítási
módjáról, ha a likviditási helyzet alakulása ezt szükségessé teszi, meghatározza továbbá a
forrásstruktúra fő arányait, a kamatpolitikát, nagybetétesi függés tolerancia limitjének
mértékét és a lejárati struktúra tolerancia limitjeit.
2. Cenzúra és kockázatkezelési bizottság (Cenzúrabizottság vagy Risk Committee)
3. Vezetői információs rendszer
A vezetői információs rendszer a bank integrált nyilvántartásaira épül, melyből naponta,
különböző időpontokban, hetente, havonta speciális, összefoglaló jelentések készülnek,
amelyeket a bank Vezérigazgatója és Ügyvezető igazgatói kapnak meg.
Kockázatkezelési csoport (Risk Management Team, RMT) jól elhatárolt, független szervezeti
egység, mely az ügyvezető igazgatónak jelent.
E. Tőkemegfelelés
A tőkekövetelmény számítása során alkalmazott módszerek:
A Bank hitelkockázat tőkekövetelményét a standard módszer szerint határozza meg, a
hitelkockázat-mérséklés hatásának számítását a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszerével
számítja. A Bank működése során felmerülő kamatláb kockázatainak figyelésére, mérésére
sztenderd kamatláb sokk elemzést készít. Az elemzéshez kapcsolódóan felállított limitek
segítséget nyújtanak a bank további tőkeszükségletének meghatározásához.
A hitel kockázatokra képzett tőketartalékot tartalmazza a Bank Basel-II rendszere, amelyet
2008. szeptemberében kiemelt fontosságú témaként vizsgált a Bank Belső ellenőrzése, és
amely ellenőrzés során eltérés nem került megállapításra.

HITELEZÉSI KOCKÁZAT
Központi kormányok és központi bankok
Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
Közszektorbeli intézmények
Multilaterális fejlesztési bankok
Nemzetközi szervezetek
Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
Vállalkozások
ebből: rövid lejáratú követelések
Lakosság
Ingatlannal fedezett követelések
Késedelmes tételek
Fedezett kötvények
Kollektív befektetési értékpapírok
Egyéb tételek
PIACI KOCKÁZAT
Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat
MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT
Összes tőkekövetelmény a működési kockázatra
TŐKEKÖVETELMNY MINIMÁLIS SZINTJE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,50
633,72
216,76
0,00
91,94
263,13
0,00
0,00
18,23
13,44
182,77
1.220,72

A Bank méretét és főbb tevékenységi körét figyelembe véve két kockázat nevezhető
relevánsnak, melyek a hitel- és likviditási kockázatok.
A különböző kockázati típusokról az alábbiak állapíthatók meg:
•

•
•
•

•
•
•

Hitelezési kockázat: A bank december hónapra a hitelezési kockázattal összefüggésben
1.025 millió forint tőkeszükségletet határozott meg, amely a bank ICAAP szerinti teljes
tőkeszükségletének 84%-át teszi ki. Mivel a bank működése lényegében a hitelezési
tevékenységén alapul, ezért az ebből származó hitelkockázat szem előtt tartását különösen
fontosnak tekinti. A hitelezési kockázat tőkeszükséglet számítása informatikailag
támogatott.
Működés kockázat: A működési kockázat számításához a Bank az alapvető mutató
módszert alkalmazza. Az ily módon számított, működési kockázat fedezésére elkülönített
tőkeszükséglet 183 millió forint.
Piaci kockázat: A Bank a 244/2000 (XII. 24) Kormányrendelet előírásai szerint képez
tőkekövetelményt a deviza kockázat után, az egyéb piaci kockázatokkal nem számol.
Reziduális kockázat: A Bank hitelkockázatának mérséklésére fedezeteket von be,
amelyek értékelését a Fedezetértékelési szabályzata szerint végzi. A fedezetek
érvényesítését, a behjatási tevékenységet, valamint ezek hatékonyságát a Bank
rendszeresen visszaméri és a vezetőség felé riportolja.
Értékpapírosítási kockázat: A Bank nem végez értékpapírosítási tevékenységet.
Modell kockázat: A Bank nem használ kockázati modelleket.
Likviditási kockázat: Annak ellenére, hogy a Bank eddigi működése során nem merült
fel olyan tény, amely megkövetelte volna plusz tőke elkülönítését a likviditási kockázattal
kapcsolatban, mégis a Bank mérete, a kialakult recessziós gazdasági környezetből adódó
finanszírozási nehézségek szükségessé tették azt, hogy a Bank a jövőben egyre nagyobb

•

•
•
•

hangsúlyt helyezzen erre a kockázati típusra. A Bank az elmúlt évek gyakorlatától
eltérően (bankközi hitelfelvétel, nyitott pozíció felvállalása) likviditását kiszámíthatóbb
eszközökkel biztosítja. A bankközi piacok befagyását követően a szükséges deviza
forrásokat a Bank tulajdonosi körébe tartozó társaságok betételhelyezésével, illetve forint
forrásainak igénybe vételével, SWAP ügyletek kötésével biztosította.
Országkockázat: A Bank az országkockázati limiteket rendszeresen felülvizsgálja. Az
elmúlt évben az amerikai bankok vonatkozásában a Bank (Bank of New York, Wachovia)
fokozott monitoringot vezetett be, és átmenetileg, lehetőség szerint, az Európai Unió
bankjai kaptak prioritást a bankközi tevékenységben (pl.: Wachovia helyett az
Unicreditoval kötöttünk bankközi ügyleteket).
Elszámolási (settlement) kockázat: Elszámolások ellenőrzése (kivonat egyeztetés) napi
szinten történik, ezek kockázata a relatíve alacsony volumenű, a megbízható
partnerkapcsolatok és a napi monitoring miatt tőkeképzést nem tesz indokolttá.
Reputációs kockázat: Tekintettel a relatíve egyszerű termékstruktúrára, és ahhoz
kialakított sztenderd vagy kvázi sztenderd feltételrendszerekre és stabil szolgáltatási körre,
a Bank reputációs kockázattal nem számol.
Stratégiai kockázat: A Bank külön nevesített, stratégiai kockázattal nem számol.

Egyéb materiális kockázatok: Egyéb materiális kockázatok között a Bank a gazdasági
környezetből fakadó kockázatokat, a devizaportfolió árfolyamváltozások hatására
bekövetkező minőségi romlását, valamint egyéb, külső körülményekből fakadó kockázatokat
tartja nyilván. Mivel ezek a kockázatok a portfoliót általánosan jellemzik, az egyéb materiális
kockázatok tőkeszükségletét a Bank a teljes portfolió értékéhez viszonyítva értelmezi. A
kockázat fedezése érdekében, a Bank általános kockázati céltartalékot képez, amelynek
összege 2008. december 31-én 81 millió forint volt. Mivel a Bank az elmúlt években
nyereségesen működött, és minden évben 10% általános tartalékot képzett, 2008. december
31-én 80,5 millió forintot tett ki, ami további 16 millió forinttal növekedett.
Alapvető tőke pozitív összetevői:
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Lekötött tartalék
Általános tartalék
Eredménytartalék
Általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek
összegének 1,25%-áig
Alapvető tőke negatív összetevői:
Visszavásárolt saját részvények névértéke
Immatreiális javak
Levonás limittúllépés miatt (Hitelintézet egy vállalkozásban lévő
befektetésének a vállalkozás jegyzett tőkéjének 51%-át meghaladó része)

5.509
81
3
97
508
81
7
-29
-16

Járulékos tőke pozitív összetevői:
Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke

1.589

Szavatoló tőke

7.816

A Bank a monitoring tevékenysége keretében folyamatosan és rendszeresen figyelemmel
kíséri ügyfelei fizetőképességét és fizetési készségét.
A Bank legalább negyedévente minősíteni köteles minden eszközét, továbbá minden olyan
mérlegen kívüli tételét, amely pénzügyi és befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerződés
alapján áll fenn. Minősítési kötelezettség alá tartoznak az eszközök között nyilvántartott
peresített követelések, továbbá minden egyéb, a bankot érintő peres eljárás perértéke. A
minősítést soron kívül el kell végezni, ha a Banknak a minősítést lényegesen befolyásoló
információ kerül tudomására, mely befolyásolhatja az ügylet megtérülését vagy értékét.
Felszámolási eljárás és csődeljárás megindításakor soron kívül minősíteni kell az ügyfelet a
felszámoló, illetve az ügyfél által készített pénzügyi beszámoló alapján.
A Bank minden egyes ügyfelének, illetve partnerének valamennyi tartozásáról (ténylegesen
fennálló, valamint függő és jövőbeni kötelezettségéről egyaránt), továbbá minősítendő
eszközeiről és befektetéseiről nyilvántartást vezet. Ezek a nyilvántartások képezik az alapját
az értékvesztés vagy visszaírás elszámolásának kockázati céltartalék-képzésének,
-felszabadításának, valamint felhasználásának, a portfolió elemzésnek, adatszolgáltatásnak
valamint az auditálásnak. A minősítést a Bank Cenzúrabizottsága tárgyalja és hagyja jóvá.
A kockázatvállalások minősítése során a Bank az alábbi szempontokat vizsgálja és mérlegeli:
a) az ügyfél-, illetve partnerminősítés: a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatással érintett
ügyfél vagy partner, illetve az értékpapír kibocsátójának pénzügyi helyzete, stabilitása,
jövedelemtermelő képessége, és az ezekben bekövetkező változások,
b) a törlesztési rend betartása (késedelmi idő): a kintlévőség törlesztésével kapcsolatban
keletkezett tőke- és kamattörlesztési késedelmek alakulása,
c) az ügyfélhez kapcsolódó országkockázat (politikai kockázatra, transzferkockázatra nézve
egyaránt) és az abban bekövetkezett változás,
d) a fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetősége és az
ezekben bekövetkezett változás,
e) a tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága (a piaci kereslet-kínálati viszonyok és az
elérhető piaci árak, a kibocsátó saját tőkéjében való részesedés a befektetés arányában),
f) a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettség.
A döntés során a Cenzúrabizottság figyelembe veszi a lejártságot, a fedezettségi mutatót,
valamint az ügyfél együttműködő készségét, a követelés, illetve az ingatlan értékesíthetőségét.
A Cenzúrabizottság dönt az értékvesztés mértékéről is a minősítési kategóriákhoz rendelt
százalékos sávokon belül a várható megtérülésre való tekintettel. Az alkalmazott minősítési
kategóriák: problémamentes, külön figyelendő, átlag alatti, kétes, rossz.

Az alábbi táblázatban látható a 2008 folyamán képzett és visszaírt értékvesztéseket.
Értékvesztés nyitó állománya
Értékvesztés képzés
Értékvesztés visszaírás
Ráfordítások csökkentésével
Bevételek növelésével
Értékvesztés felhasználás
Értékvesztés záró állománya

Magánszemély
85.689.207
202.534.678
66.264.021
29.909.894
39.899.768
3.545.641
218.414.223

Vállalkozás
0
100.712.829
40.500.000
40.500.000
0
0
60.212.829

Lejárat nélkül

0

0

0

0

0

6

2

3

37

99

0

0

0

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2159

0

0

0

0

0

0

0

0

2159

1221

786

0

12

1660

3259

540

236

4866

0

0

0

0

90

34

0

0

0

0

0

124

132

132

Összesen

0

CT

0

5 év felett

2-5 év között

0

91-365 nap

0

31-90 nap

327

0-7 nap

1-2 év között

Vagyoni érd. + Saját
eszközök

15-30 nap

Egyéb követelések

8-14 nap

Pénztár és
elszámolási számlák
Forgatási célú
értékpapírok
Befektetési célú
értékpapírok
Jegybanki és
bankközi betétek
Hitelek

Lejárt

Megnevezés

A Bank kitettségeinek hátralévő futamidő szerinti megoszlása 2008. december 31.-én
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A bank hitelezési tevékenysége nem szűkíthető le olyan meghatározott földrajzi, ágazati vagy
ügyfélszegmensre, amelyen belül kizárólagosan vagy elsődlegesen végezné tevékenységét.
Mindazonáltal a koncentrációs kockázattal kapcsolatosan végzett elemzések alapján
elmondható, hogy a bank vállalati portfolióján belül több szempontból, a lakossági portfolión
belül a bevont ingatlanfedezetek révén, jelentősen koncentrálódnak a kintlévőségek.
A bank által finanszírozott vállalatokon belül jelentős részt képvisel az építőiparban, illetve az
ingatlanügyletekben tevékenykedő vállalatok köre. 2008. december 31.-én:

MEGNEVEZÉS
Gumi,Mûanyag terék gyár.
Egyéb tevékenység
Járműkereskedelem
Nagykereskedelem
Utazásszervezés
Egyéb pénzügyi tevékenység
Ingatlanügyeletek
Gazd.tev-tsegítõ szolg.
Non-profit

ÖSSZEG

Megoszlás

139 607 259

2,02%

67 295 140
19 417 335
598 452 671
6 077 056
47 125 325
5 989 256 527
35 953 422
23 230 729
6 926 415 464

0,97%
0,28%
8,64%
0,09%
0,68%
86,47%
0,52%
0,34%

További elemzések során kimutatható, hogy a bank elsősorban Budapest és Pest megyében
tevékenykedő vállalatoknak hitelez. Azonban a bank erre nézve nem határoz meg külön
limitet, ebből kifolyólag nem képez külön tőketartalékot, viszont az értékvesztés a vidéki
ingatlanok esetében magasabb százalékban kerül meghatározásra.
A 2008.12.31-i állapot alapján:
Régió

Kitettség

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Budapest
Pest megye
Németország

Megoszlás
60 899 400

0,88%

4 371 526 556
1 967 841 508
526 148 000
6 926 415 464

63,11%
28,41%
7,60%

III. HITELEZÉSI KOCKÁZAT MÉRSÉKLÉSE
A Hanwha Bank a kockázatvállalás fedezetéül a Fedezetértékelési szabályzatban definiált
biztosítékokat fogadja be.
Biztosítékok kikötése minden esetben írásban történik az alábbiak szerint:
a, a kockázatvállalásra vonatkozó szerződésben a Bank rögzíti a biztosítékot vagy
b, külön szerződést kötnek kockázatvállalásra vonatkozó szerződés mellékleteként.
Egy ügyletet egyszerre többféle biztosíték is fedezhet. A hitelszerződésekben rögzíteni kell,
hogy a Bank a szerződés fennállása alatt jogosult a fedezet kiegészítését vagy más fedezet
átadását kérni az ügyféltől, ha a fedezetségi szint a bank megítélése szerint az eredeti érték alá
csökkent. A Bank a szerződésben előírja, hogy jogosult kiválasztani, hogy mely sorrendben
fogja követeléseit kielégíteni.
A kockázatvállalásra vonatkozó szerződés fennállása alatt a Bank rendszeresen figyelemmel
kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek teljesítését, beleértve az ügyfél

pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását, a biztosítékok meglétét, azok valós értékét és
érvényesíthetőségét.
A biztosítékok alkalmazása lehetőséget nyújt a Bank részére, hogy kockázatvállalás során
felmerülő kockázatait mérsékelje, illetve azokat a lehető legkisebb mértékűre korlátozza.
Az elfogadható biztosítékok fajtája:

Elfogadható mértékük
(a reális piaci érték %-ában)

Személyi biztosítékok
•
Garanciák:
Állami (költségvetési) garancia
Bankgarancia
Garancia-intézmények garanciái

100%
100%
100%

•

Készfizető kezesség
Magyar Állam (költségvetés) kezessége
MNV ZRt. készfizető kezessége
I. osztályú ügyfél által vállalt készfizető kezesség
Egyéb ügyfél által vállalt készfizető kezesség
Dologi biztosítékok
•

Óvadék
Lekötött deviza vagy forint betét
Óvadékba helyezett értékpapír
Hiteljogviszonyt megtestesítő értékpapír
Tagsági jogokat megtestesítő értékpapír

•

Idegen váltó

•

Zálogjog
Jelzálog ingatlanon

100%
100%
66,66%
egyedileg állapítandó meg
a piaci érték 70%-a,
de max. hitelbiztosítéki érték

Jelzálog gépeken, berendezéseken,
felszereléseken

könyv szerinti érték 1 60 %-a

Jelzálog készleten

könyv szerinti érték 1 50 %-a

Vagyont terhelő zálogjog
1

100%
100%
100%kozze
egyedileg állapítandó meg

korrigált mérlegfőösszeg2 70 %-a

Értékhelyesbítés összegéből legfeljebb 70%-ot lehet beszámítani, amennyiben az
értékhelyesbített értéknél alacsonyabb értéket mutató fél évnél nem régebbi
ingatlanértékelés nem áll a hitelintézet rendelkezésére.
2
Összes eszközből levonva: ingatlan(ok), ha az(ok) külön dologi biztosítékot
képvisel(nek), immateriális javak, saját részvények, üzletrészek, immobil, elfekvő
készletek, minősített követelések, elhatárolások.

Kézizálog
a likvidációs érték 80%-a
(Bank, vagy ügynöke által birtokba vett ingó vagyontárgy)
Közraktárjegy
reális piaci érték 50-%-a

Egyéb biztosítékok
•

•

Engedményezés
Kiértesített
Csendes
Határidős árutőzsdei kötjegyen alapuló
vételár engedményezés
Vételi jog (opció)

Saját váltó

60-80 %
0%
a vételár 60-80%-a
0%
0%

A stabil, jó hitelképességű, kiemelt ügyfélkörbe tartozó, valamint a közepes és nagyobb
vállalkozásoknál lehetôség van a biztosíték lekötés nélküli hitelkihelyezésre is, amennyiben a
döntés-előkészítés során egyértelműen bebizonyosodik, hogy a kért hitel futamidejének
idôtartama alatt az ügyfél pénzforgalma kétséget kizáróan biztosítja a hitel és járulékainak
szerződés szerinti időpontban történő visszafizetését.
A Bank a hitelkockázat tőkekövetelményének számítása során az egyes kitettségi osztályok
esetében a hatályos jogszabályokban meghatározott kockázati súlyokat alkalmazza, valamint
figyelembe veszi a PSZÁF határozatokban foglaltakat.

