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

A. Irányítási, tulajdonlási szempontból lényeges információk

a) Az igazgatósági, felügyelı bizottsági tagok személyében 2010. évben az alábbi
változások következtek be:
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. Igazgatósága 3. számú Igazgatósági Határozatával
elhatározta Woo Young Jin Úrnak 2010. január 15. napi hatállyal a Hanwha Bank
Magyarország Zrt. Igazgatóságának Alelnökévé való kinevezését.
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. Közgyőlése 8/2010. (V. 14.) számú határozatával
az Igazgatóság új külsı tagjának választotta meg Kang Hee Taek Urat 2010. május 15.
napjától 2013. május 31. napjáig, de legkésıbb a 2013. évi rendes közgyőlés
idıpontjáig terjedı idıtartamra. A Közgyőlés ugyanezen határozatával újraválasztotta
továbbá Dr. Jákó János Urat, Yoon Wook Jin Urat, Minarik György Urat, mint külsı
igazgatósági tagokat, valamint Bae Chang Han Urat, mint belsı igazgatósági tagot
2010. május 15. napjától 2013. május 31. napjáig, de legkésıbb a 2013. évi rendes
közgyőlés idıpontjáig terjedı idıtartamra.
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. Közgyőlése 9/2010. (V. 14.) számú határozatával
elhatározta Kim Eun Soo, Dr. Boross Ildikó és Dr. Kelemen Péter felügyelı bizottsági
tagnak való újraválasztását 2010. május 15. napjától 2013. május 31. napjáig, de
legkésıbb a 2013. évi rendes közgyőlés idıpontjáig terjedı idıtartalmra. Kang Hee
Taek Igazgatósági taggá választását és az Igazgatósági tagok, illetve a Felügyelı
bizottsági tagok újraválasztását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az EN-I268/2010. számú határozatában engedélyezte.
2010. évben az alábbi igazgatósági tag megbízatása szőnt meg:
Baik Dae Wook (2010. január 14. napjával)
2010. évben az alábbi felügyelı bizottsági tag megbízatása szőnt meg:
Dr. Pápista Zoltán (2010. május 14. napjával)
b) A vezérigazgató személyében 2010. évben az alábbi változás következett be:
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. Igazgatósága a 2010. január 08. napján hozott 1.
számú Igazgatósági Határozatával Baik Dae Wook Vezérigazgató munkaviszonyát
2010. január 14. napjával megszőntette, tekintettel arra, hogy Baik Dae Wook Úr
továbbiakban, a Koreában található Hanwha Csoportnál folytatja munkáját. A Hanwha
Bank Magyarország Zrt. Igazgatósága 2. számú Igazgatósági Határozatával elhatározta
Woo Young Jin Úrnak 2010. január 15. napjával a Hanwha Bank Magyarország Zrt.
Vezérigazgatójává való kinevezését.

c) Az ügyvezetık személyében 2010. évben nem következett be változás. A Hanwha
Bank Magyarország Zrt. jelenlegi ügyvezetıi: Woo Young Jin, Lukács Mihályné és
Fülöp András.
d) A részvényesek, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk tekintetében 2010. május 31ig nem következett be változás.
e) A Közgyőlési meghívó és a Közgyőlés által hozott határozatok megtalálhatók a
Hirdetmények között a Hivatalos közlemények menüpont alatt.
f) Járulékos vállalkozásban történı befolyásszerzésre, illetıleg a befolyás megszőnésére
2010. május 31-ig 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 kiegészítı 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. közvetítıvel szerzıdést nem kötött.
c) Kereskedési könyvben nem szereplı részvények, pozíciókkal kapcsolatban a Bank
nyilvánosságra hozza a 2009-as évben az értékpapírok értékesítésébıl származó
eredmény összegét, amely 12.546.404 forint.
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. közzétételi, nyilvánosságra hozatali kötelezettségek
teljesítésére szolgáló közzétételi helyrıl 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
lévı részesedése.
A konszolidáció során az alábbi eljárást követi a Bank:
- az egységes értékelés feltételeinek megteremtése (a Sztv. 122. § 1-2 bekezdése szerint)
- az elıkészítı mérleg készítése
- a tıkeösszevonás
- az adósság konszolidálás
- a közbensı 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 igénylı tétel (Eszköz- Forrás oldali átcsoportosítás)
a, Tıkeösszevonás
A Bank a konszolidálásba történı bevonáskor a 124§ (5) a pontja szerint jár el.
„azt az összeget veszik figyelembe a számításnál, amely az összevont (konszolidált)
éves beszámoló elıkészítı mérlegében, mint a leányvállalat saját tıkéje 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, Vevık 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, ebbıl adódóan a bevételek és
ráfordítások konszolidációja során kiszőrésre kerülnek a
- fizetett és kapott kamatok
- fizetett és kapott jutalékok
e, Konszolidálás miatti adókülönbözetek kiszőrése
Adófizetési kötelezettség a Bank és a Pignusz Kft. esetében áll fenn, mivel a BudaReál Kft. változatlanul veszteséges.

D. Kockázatkezelési stratégia, elvek és módszerek
A kockázatkezelési folyamat a Bank stratégiai és operatív irányítási rendszerének fontos
részét képezi. A kockázatkezelési terület közvetlenül ügyvezetı igazgatónak riportáló, üzleti
területtıl független szervezeti egység.
A Bank a belsı folyamatokat a prudens kockázatvállalás elvére építi fel és érvényesíti
tevékenységének minden területén.

Kockázatvállalás döntések mindig a kockázatok teljeskörő azonosítása mellett történnek,
ilyen ügyletet a Bank kizárólag írásban köt. A szóban kötött pénz- és tıkepiaci ügyleteknél az
ügyletkötést minden esetben írásban visszaigazoltatja.
A Bank a kockázatvállaláshoz kapcsolódó tevékenységeit (hitelezés, adósminısítés,
monitoring, fedezetértékelés, ügyletminısítés stb.) külön szabályzatokban, ügyviteli
utasításokban szabályozza. Kockázatvállalási kérdésekben a Bank elsısorban hitel- és
pénzintézeti törvény elıírásait veszi alapul.
A Bank ügyel arra, hogy folyamataiban mindvégig érvényesüljön a „négy szem elv”, így a
folyamatok belsı kontrolt biztosítanak. Mindazonáltal, az elıírások betartását a belsı ellenır
ellenırzi.
A kockázati szempontok érvényesülése a fedezeti elvárásokban mutatkozik meg
leglátványosabban. A Bank nem finanszíroz fedezetlen ügyleteket, ezzel együtt arra törekszik,
hogy a kockázatokat fedezetek bevonásával minél nagyobb mértékben csökkenteni tudja, így
a hiteldöntéseiben fedezettel (leginkább ingatlanfedezeten alapított zálogjog alapításával) való
megfelelı ellátottságot vár el.
Az ügyletek jóváhagyási folyamatának szerves részét képezi a kockázatkezelési eljárások,
módszerek. A Bank az ügyletek kihelyezése elıtt minden esetben ellenırzi a bevont fedezetek
állapotát, értékérét és érvényesíthetıségét. Illetve a hitel futamideje alatt a belsı
szabályzatoknak megfelelıen a fedezetek folyamatosan értékelésre kerülnek.
A Bank fı 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 elınyre tett szert.
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 jelentıséggel bír.
A Bank kockázatkezelési stratégiája az egyes fıbb kockázatvállalási típusokra lebontva az
alábbi 4 pillérre épül:
1. Hitelezési kockázat
Szigorú ügyfél és partnerminısítés:
A Bank minden olyan személyre, illetve vállalkozásra ügyfél-, partnerminısítést végez,
amelyekkel szemben a Bank kockázatot vállal vagy készül vállalni függetlenül a kockázat
vállalást kérı személyek, vállalkozások külföldi vagy belföldi státuszától.

Elıminısítés: Potenciális új ügyfelek jogi és pénzügyi helyzetének rövid, nem számszerő
elemzésen alapuló minısítése. Ennek során kiválasztódnak azok az ügyfelek, akik nem
hitelezhetık.
Minısítés: Az elıminısítés feltételeinek megfelelt potenciális új ügyfelek részletes,
mélyreható elemzése, továbbá a Bank meglevı ügyfelei gazdasági, pénzügyi helyzetének
folyamatos figyelemmel kisérése. (évi rendes minısítés, ill. szükség szerint rendkívüli
minısítés.)
A magánszemélyek minısítése esetében a Hpt. változtatásainak megfelelıen 2010-tıl a
korábbi, a bank által kialakított pontozásos rendszerő, az ügyfél anyagi és vagyoni helyzetét
tükrözı kérdıíves vizsgálatot, szigorított jövedelemvizsgálattal is kiegészítette. Hitel felvétel
csakis megfelelı jövedelemigazolás mellett történhet (munkáltatói igazolás, Adó igazolás).
Döntési mechanizmus, erıs vezetıi kontroll:
Az új ügyfél minısítését követıen a hitel elıterjesztés jóváhagyását, befogadását a Cenzúra és
kockázatkezelési bizottság (Cenzúrabizottság) hozza meg. A Cenzúrabizottság döntési
jogkörébe tartozik a fennálló hitelszerzıdések, a hiteljogviszony módosítása és az ügyfél
elleni felszámolási eljárás kezdeményezésérıl, felmondásról, vagy végrehajtási eljárás
indításáról, továbbá díjkedvezményekrıl szóló döntések is.
Monitoring tevékenység
Lakossági ügyfelek vonatkozásában a monitoring tevékenység alapvetıen 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
szerzıdések bekérése, ellenırzése, a költségvetés és az értékesítés folyamatos követése.
Szervezett követeléskezelés:
A Bank célja, hogy követeléseinek megtérülését minél hatékonyabban, lehetıleg már az elsı
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 értesítı levél, a felszólítás és a türelmi idı biztosításának eszközét. Az
ügyfelek tartozásainak pontos nyomon követése érdekében napi szintő riportok készülnek.
Soft collection: Kapcsolattartás minden olyan ügyféllel, akinek késedelme van, de az ügyfél
és a Bank között megkötött kölcsönszerzıdés nincs felmondva.
Hard collection: Már felmondott ügyfelekkel szembeni követelések érvényesítése, behajtása
és veszteségek minimalizálása szükség esetén a jogi csoport bevonásával.

A Bank mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek esetében, kiemelt prioritással kezeli a
kamat és tıke esedékességeket, és haladéktalanul beavatkozik a késedelmek növekedésének
megakadályozása és megszüntetése, valamint a minél hatékonyabb behajtás érdekében.
Likviditási és kamatláb kockázat
A Bank értelmezésében a likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Bank a
pénzáramlásainak nem megfelelı összehangolása miatt, nem tud határidıben 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 mőködése során felmerülı kamatláb kockázatának figyelésére, mérésére sztenderd
kamatláb-sokk elemzést készít.
2. 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 visszavezethetı nem
teljesítése veszélyezteti az intézmény üzletszerő (szokásos és elvárható jövedelmezıségő,
folyamatos) mőködését. A koncentrációs kockázatokat a kockázatkezelési csoport méri,
elemzi. Az elemzést minden hónap végén elkészíti, annak érdekében, hogy fel lehessen mérni
minden olyan tényezıt, ami érdemben képes befolyásolni a Bank mőködéséhez szükséges
tıke összegét.
Havi gyakorisággal megállapításra kerül a koncentrációs kockázatok miatt felmerült többlet
tıkeigény. 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.
3. Ország és partnerbanki kockázat
A Kockázatkezelési csoport vizsgálja, hogy az országkitettség meghaladja-e a belsı banki
országlimitet. Amennyiben az országkitettség meghaladja a limitet, a Kockázatkezelési
csoport értesíti a Cenzúrabizottság tagjait a limittúllépésrıl, és javaslatot tesz a túllépés
megszüntetésére (például a limit emelésérıl, csökkentésérıl), vagy a kockázat mérséklésére.
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 tıkekövetelmény meghatározásához.
Kockázatok figyelemmel kisérését biztosító szervezeti egységek és funkciók
A Bank rendelkezik felelıs belsı irányítással és belsı kontroll funkciókkal, amelyek a
következı elemekbıl állnak:

Eszköz-forrás gazdálkodási bizottság (ALCO)
Az ALCO célja, hogy az eszköz-forrásgazdálkodás menedzsmenttel kapcsolatos kérdéseket,
problémákat és ezek megoldásának konkrét javaslatait összehangolja vezetıi szinten, illetve a
szükséges esetekben döntést hozzon. Ennek megfelelıen 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 fı arányait, a kamatpolitikát, nagybetétesi függés tolerancia limitjének
mértékét és a lejárati struktúra tolerancia limitjeit.
1. Cenzúra és kockázatkezelési bizottság (Cenzúrabizottság vagy Risk Committee)
2. Vezetıi információs rendszer
A vezetıi információs rendszer a Bank integrált nyilvántartásaira épül, melybıl naponta,
különbözı idıpontokban, hetente, havonta speciális, összefoglaló jelentések készülnek,
amelyeket a Bank Vezérigazgatója és Ügyvezetı igazgatói kapnak meg.
Kockázatkezelési csoport (Risk Management Team, RMT) jól elhatárolt, független szervezeti
egység, mely az ügyvezetı igazgatónak jelent.

E. Tıkemegfelelés
A tıkekövetelmény számítása során alkalmazott módszerek:
A Bank hitelkockázat tıkekövetelményét a standard módszer szerint határozza meg, a
hitelkockázat-mérséklés hatásának számítását a pénzügyi biztosítékok egyszerő módszerével
számítja. A Bank mőködése során felmerülı kamatláb kockázatainak figyelésére, mérésére
sztenderd kamatláb sokk-elemzést készít. Az elemzéshez kapcsolódóan felállított limitek
segítséget nyújtanak a Bank további tıkeszükségletének meghatározásához.
HITELEZÉSI KOCKÁZAT
Központi kormányok és központi Bankok
Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
Közszektorbeli intézmények
Multilaterális fejlesztési Bankok
Nemzetközi szervezetek
Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
Vállalkozások
ebbıl: rövid lejáratú követelések
Lakosság
Ingatlannal fedezett követelések
Késedelmes tételek
Fedezett kötvények
Kollektív befektetési értékpapírok
Egyéb tételek

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,14
361,14
117,53
0,00
50,50
327,27
0,00
0,00
29,22

PIACI KOCKÁZAT
Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat
MŐKÖDÉSI KOCKÁZAT
Összes tıkekövetelmény a mőködési kockázatra
TİKEKÖVETELMNY MINIMÁLIS SZINTJE

0
186,38
2000,00

A Bank méretét és fıbb tevékenységi körét figyelembe véve három kockázat nevezhetı
relevánsnak, melyek a hitel-, likviditási és koncentrációs kockázatok.
A különbözı kockázati típusokról az alábbiak állapíthatók meg:
Hitelezési kockázat:
A hitelezési kockázat a Bank teljes tıkeszükségletének közel 58% -át teszi ki. Mivel a bank
mőködése lényegében a hitelezési tevékenységén alapul, ezért az ebbıl származó
hitelkockázat szem elıtt tartását különösen fontosnak ítéli, és kiemelt prioritásként kezeli. Az
elmúlt egy évben a Bank euró alapú hitelt nem folyósított, és svájci frank alapon is csak a
korábbinál magasabb fedezeti aránnyal nyújtott kölcsönöket. Jelenleg a Bank új típusú forint
hiteleivel ellensúlyozza a korábbi deviza hitelek túlsúlyát a portfolióban. Általános
kockázatcsökkentı intézkedésként szigorú jövedelemvizsgálatot vezetett be a Bank 2010-tıl.
Mőködés kockázat:
A mőködési kockázat számításához a Bank az alapvetı mutató módszert alkalmazza. Az ily
módon számított, mőködési kockázat fedezésére elkülönített tıkeszükséglet 186,38 millió
forint. A Bank nem tekinti lényeges kockázatnak ezt a kockázati kategóriát, hiszen szervezete
rendkívül egyszerő, központosított és csupán egy fiókkal rendelkezik.
Piaci kockázat:
A Bank a 244/2000 (XII. 24) Kormányrendelet elıírásai szerint képez tıkekövetelményt a
deviza kockázat után. Valamint július óta megképzi a Felügyelet által meghatározott modellel
számolt további tıkekövetelményt is.
Reziduális kockázat:
A Bank hitelkockázatának mérséklésére fedezeteket von be, amelyek értékelését a
Fedezetértékelési szabályzatában meghatározott elvek szerint végzi. A fedezetek
érvényesítését, a behajtási tevékenységet, valamint ezek hatékonyságát a Bank rendszeresen
visszaméri és a vezetıség felé riportálja.
Értékpapírosítási kockázat: A Bank nem végez értékpapírosítási tevékenységet.
Modell kockázat: A Bank nem használ kockázati modelleket.
Koncentrációs kockázat:
A Bank, mind ágazati (lakóingatlan projektek), mind pedig hitelkockázat csökkentési oldalról
(ingatlan fedezetek) erıteljesen koncentrált ingatlanpiaci portfolióval rendelkezik, emiatt a
Bank jelentıs tıkét képez ebben a kockázati kategóriában.

Nem kereskedelmi könyvi kamatkockázat:
A bank mőködése során felmerülı kamatláb kockázatainak figyelésére, mérésére sztenderd
kamatláb sokk elemzést készít.
Likviditási kockázat:
A Banknak jelenleg likviditási nehézségei nincsenek és eddigi mőködése során nem merült fel
olyan tény, amely megkövetelte volna plusz tıke elkülönítését a likviditási kockázattal
kapcsolatban, mégis a Bank mérete, a kialakult recessziós gazdasági környezetbıl adódó
forrásbeszerzési nehézségek óvatosságra intik a Bankot. A Banknál tıke elkülönítés nem volt
indokolt.
Országkockázat:
A Bank szabályzatainak megfelelıen, az országkockázati limiteket rendszeresen
felülvizsgálja. Az elmúlt évben az amerikai bankok vonatkozásában (Bank of New York,
Wachovia) fokozott monitoringot vezetett be, és átmenetileg, lehetıség szerint, az Európai
Unió bankjai és hazai bankok kaptak prioritást bankközi tevékenységben. A Bank
országkockázat fedezésére tıkét nem képez.
Elszámolási (settlement) kockázat:
Belsı szabályzatok elıírásainak megfelelıen, az elszámolások ellenırzése (kivonat
egyeztetés) napi szinten történt, az elızı idıszak gyakorlatával azonos módon. Az eddigi
gyakorlat szerint ezek kockázata a relatíve alacsony volumenő, a megbízható
partnerkapcsolatok és a napi monitoring miatt tıkeképzést nem tesz indokolttá.
Reputációs kockázat:
Tekintettel a relatíve egyszerő 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
környezetbıl fakadó kockázatokat, a devizaportfolió árfolyamváltozások hatására
bekövetkezı minıségi romlását, valamint egyéb, külsı körülményekbıl fakadó kockázatokat
tartja nyilván. Mivel ezek a kockázatok a portfoliót általánosan jellemzik, az egyéb materiális
kockázatok tıkeszükségletét a Bank a teljes portfolió értékéhez viszonyítva értelmezi. A
kockázat fedezése érdekében, a Bank általános kockázati céltartalékot képez, amelynek
összege 2009. december 31-én 80 millió forint volt. Mivel a Bank az elmúlt években
nyereségesen mőködött, és minden évben 10% általános tartalékot képzett, 2009. december
31-én 96,5 millió forintot tett ki, ami további 6 millió forinttal növekedett.
Alapvetı tıke pozitív összetevıi:
Jegyzett tıke
Tıketartalék
Lekötött tartalék
Általános tartalék
Eredménytartalék

5.509
81
0
103
655

Általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek
összegének 1,25%-áig
Alapvetı tıke negatív összetevıi:
Visszavásárolt saját részvények névértéke
Immatreiális javak
Levonás limittúllépés miatt (Hitelintézet egy vállalkozásban lévı
befektetésének a vállalkozás jegyzett tıkéjének 51%-át meghaladó része)

80

7
-20
-16

Járulékos tıke pozitív összetevıi:
Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke

1.083

Szavatoló tıke

7.526

A Bank a monitoring tevékenysége keretében folyamatosan és rendszeresen figyelemmel
kíséri ügyfelei fizetıképességét és fizetési készségét.
A Bank legalább negyedévente minısíteni köteles minden eszközét, továbbá minden olyan
mérlegen kívüli tételét, amely pénzügyi és befektetési szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés
alapján áll fenn. Minısítési kötelezettség alá tartoznak az eszközök között nyilvántartott
peresített követelések, továbbá minden egyéb, a Bankot érintı peres eljárás perértéke. A
minısítést soron kívül el kell végezni, ha a Banknak a minısítést lényegesen befolyásoló
információ kerül tudomására, mely befolyásolhatja az ügylet megtérülését vagy értékét.
Felszámolási eljárás és csıdeljárás megindításakor soron kívül minısíteni 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 függı és jövıbeni kötelezettségérıl egyaránt), továbbá minısítendı
eszközeirıl és befektetéseirıl 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 minısítést a Bank Cenzúrabizottsága tárgyalja és hagyja jóvá.
A kockázatvállalások minısítése során a Bank az alábbi szempontokat vizsgálja és mérlegeli:
a) az ügyfél-, illetve partnerminısítés: a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatással
érintett ügyfél vagy partner, illetve az értékpapír kibocsátójának pénzügyi helyzete,
stabilitása, jövedelemtermelı képessége, és az ezekben bekövetkezı változások,
b) a törlesztési rend betartása (késedelmi idı): a kintlévıség törlesztésével kapcsolatban
keletkezett tıke- 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, hozzáférhetısége és az
ezekben bekövetkezett változás,

e) a tétel továbbértékesíthetısége, mobilizálhatósága (a piaci kereslet-kínálati viszonyok
és az elérhetı piaci árak, a kibocsátó saját tıkéjében való részesedés a befektetés
arányában),
f) a tételbıl adódó veszteségnek minısülı jövıbeni kifizetési kötelezettség.
A döntés során a Cenzúrabizottság figyelembe veszi a lejártságot, a fedezettségi mutatót,
valamint az ügyfél együttmőködı készségét, a követelés, illetve az ingatlan értékesíthetıségét.
A Cenzúrabizottság dönt az értékvesztés mértékérıl is a minısítési kategóriákhoz rendelt
százalékos sávokon belül a várható megtérülésre való tekintettel. Az alkalmazott minısítési
kategóriák: problémamentes, külön figyelendı, átlag alatti, kétes, rossz.
Az alábbi táblázatban látható a 2009 folyamán képzett és visszaírt értékvesztéseket.
Vállalkozás
60.212.829
61.329.044
1.424.917
1.424.917
0
0
120.116.956

Magánszemély
218.414.223
272.262.933
100.200.997
60.558.108
39.642.889
58.444.115
332.032.044

Értékvesztés nyitó állománya
Értékvesztés képzés
Értékvesztés visszaírás
Ráfordítások csökkentésével
Bevételek növelésével
Értékvesztés felhasználás
Értékvesztés záró állománya

A Bank kitettségeinek hátralévı futamidı szerinti megoszlása 2009. december 31.-én
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A Bank hitelezési tevékenysége nem szőkíthetı le olyan meghatározott földrajzi, ágazati vagy
ügyfélszegmensre, amelyen belül kizárólagosan vagy elsıdlegesen 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, jelentısen koncentrálódnak a kintlévıségek.
A Bank által finanszírozott vállalatokon belül jelentıs részt képvisel az építıiparban, illetve
az ingatlanügyletekben tevékenységét végzı vállalatok köre. 2009. december 31.-én:

TEÁOR
45
50
51
63
65
70+68
74
Non-profit

MEGNEVEZÉS
ÖSSZEG
Egyéb t evékenység
81 059 353
Jármőkereskedelem
3 401 367
Nagykereskedelem + Hanwha Europe
70 296 675
Ut azásszervezés
5 897 019
Egyéb pénzügyi t evékenység
63 402 160
Ingat lanügyelet ek
4 365 785 719
Gazd.t ev-t segít ı szolg.
32 774 170
Non-prof it
23 467 113
Összesen
4 646 083 575

Május Plusz tıkekövetelmény
1,74%
0
0,07%
0
1,51%
0
0,13%
0
1,36%
0
163 419 514
93,97%
0,71%
0
0,51%
0

További elemzések során kimutatható, hogy a Bank elsısorban Budapest és Pest megyében
tevékenykedı vállalatoknak hitelez. Azonban a Bank erre nézve nem határoz meg külön
limitet, ebbıl kifolyólag nem képez külön tıketartalékot, viszont az értékvesztés a vidéki
ingatlanok esetében magasabb százalékban kerül meghatározásra.
A 2009.12.31-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 szerzıdésben a Bank rögzíti a biztosítékot vagy
b, külön szerzıdést kötnek kockázatvállalásra vonatkozó szerzıdés mellékleteként.
Egy ügyletet egyszerre többféle biztosíték is fedezhet. A hitelszerzıdésekben rögzíteni kell,
hogy a Bank a szerzıdés fennállása alatt jogosult a fedezet kiegészítését vagy más fedezet
átadását kérni az ügyféltıl, ha a fedezetségi szint a Bank megítélése szerint az eredeti érték
alá csökkent. A Bank a szerzıdésben elıírja, hogy jogosult kiválasztani, hogy mely
sorrendben fogja követeléseit kielégíteni.

A kockázatvállalásra vonatkozó szerzıdés fennállása alatt a Bank rendszeresen figyelemmel
kíséri és dokumentálja a szerzıdésben foglalt feltételek teljesítését, beleértve az ügyfél
pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását, a biztosítékok meglétét, azok valós értékét és
érvényesíthetıségét.

A biztosítékok alkalmazása lehetıséget nyújt a Bank részére, hogy kockázatvállalás során
felmerülı kockázatait mérsékelje, illetve azokat a lehetı legkisebb mértékőre 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%

Készfizetı kezesség
Magyar Állam (költségvetés) kezessége
MNV ZRt. készfizetı kezessége
I. osztályú ügyfél által vállalt készfizetı kezesség
Egyéb ügyfél által vállalt készfizetı kezesség
Dologi biztosítékok
Óvadék
Lekötött deviza vagy forint betét
Óvadékba helyezett értékpapír
Hiteljogviszonyt megtestesítı értékpapír
Tagsági jogokat megtestesítı 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 terhelı zálogjog

1

100%
100%
100%kozze
egyedileg állapítandó meg

korrigált mérlegfıösszeg2 70 %-a

Értékhelyesbítés összegébıl legfeljebb 70%-ot lehet beszámítani, amennyiben az értékhelyesbített
értéknél alacsonyabb értéket mutató fél évnél nem régebbi ingatlanértékelés nem áll a hitelintézet
rendelkezésére.

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
Határidıs árutızsdei kötjegyen alapuló
vételár engedményezés
Vételi jog (opció)
Saját váltó

60-80 %
0%
a vételár 60-80%-a
0%
0%

A stabil, jó hitelképességő, kiemelt ügyfélkörbe tartozó, valamint a közepes és nagyobb
vállalkozásoknál lehetıség van a biztosíték lekötés nélküli hitelkihelyezésre is, amennyiben a
döntés-elıkészítés során egyértelmően bebizonyosodik, hogy a kért hitel futamidejének
idıtartama alatt az ügyfél pénzforgalma kétséget kizáróan biztosítja a hitel és járulékainak
szerzıdés szerinti idıpontban történı visszafizetését.
A Bank a hitelkockázat tıkekövetelményének számítása során az egyes kitettségi osztályok
esetében a hatályos jogszabályokban meghatározott kockázati súlyokat alkalmazza, valamint
figyelembe veszi a PSZÁF határozatokban foglaltakat.

2

Összes eszközbıl levonva: ingatlan(ok), ha az(ok) külön dologi biztosítékot képvisel(nek),
immateriális javak, saját részvények, üzletrészek, immobil, elfekvı készletek, minısített követelések,
elhatárolások.

