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 2011. május 30-ig nem
következett be változás.
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. jelenlegi Igazgatósági tagjai:
Belsı Igazgatósági tagok:
- Woo Young Jin
- Bae Chang Han

-

Külsı Igazgatósági tagok:
Yoon Wook Jin
Kang Hee Taek
Minarik György
dr. Jákó János
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. jelenlegi Felügyelı Bizottsági tagjai:
- Kim Eun Soo
- Dr. Kelemen Péter
- Dr. Boross Ildikó

b) A Vezérigazgató személyében 2011. május 30-ig nem következett be változás. A
Hanwha Bank Magyarország Zrt. jelenlegi Vezérigazgatója: Woo Young Jin.
c) Az Ügyvezetık személyében 2011. május 30-ig nem következett be változás.
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. jelenlegi Ügyvezetıi:
-

Woo Young Jin (munkaszerzıdése szerint vezérigazgató)
Bae Chang Han
Lukács Mihályné
Fülöp András

d) A részvényesek, illetve tulajdoni és szavazati hányaduk tekintetében 2011. május 30ig az alábbi változás következett be:
a. Hanwha First Investment Co. B. V. “in liquidation (végelszámolás alatt)”
tulajdonában lévı és a Hanwha Bank Magyarország Zrt-ben (székhely: 1088
Budapest, Rákóczi u. 1-3. cg.: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-041371)
55,01%-os
tulajdoni
részesedést
megtestesítı
4392
(négyezerháromszázkilencvenkettı) darab törzsrészvény a Hanwha First Investment Co. B. V.
“in liquidation (végelszámolás alatt)” önkéntes végelszámolása során a Hanwha

Securities Company Ltd. (23-5 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Szöul, Korea)
részére átadásra került, így a Hanwha Securities Company Ltd. korábbi, 43,19%-os
közvetlen és 55,01%-os közvetett minısített befolyása helyett a továbbiakban a
Hanwha Securities Company Ltd. a Hanwha Bank Magyarország Zrt-ben
98,2%-os közvetlen minısített befolyással (7841 db törzsrészvénnyel)
rendelkezik. A változás cégbírósági bejegyzésére 2011. február 1. napján került sor.
A fentiek alapján a Hanwha Bank Magyarország Zrt. jelenlegi részvényesei:
Részvényes neve, címe
Hanwha Securities Co. Ltd.

részvények
darabszáma
7841

%-ban

133

1,67

10

0,13

98,2

(23-5 Yoido-dong, Youngdeungpo-gu, Seoul, Korea)

Fransaholding S.A.
(SAL Centre, Sabbag Hamra, Beirut, Lebanon)

Hanwha Bank Magyarország Zrt. saját
részvény
(1088 Budapest, Rákóczi u. 1-3.)

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
2011. május 30-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 2010-es évben az értékpapírok értékesítésébıl származó
eredmény összegét, amely 9.900.981,- Ft.
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. Javadalmazási politika a Hpt. 69/B § (2) bekezdéssel és a Bszt. 4. melléklet 2.
pontjával érintett személyekre vonatkozóan.
A Bank javadalmazási politikája egyeztetés alatt van.
D. Konszolidációs politika
A Bank nem tartozik összevont felügyelet alá. A Bank Számviteli Politikája tartalmazza a
számviteli konszolidáció részletes eljárását.
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 csak a Pignusz Kft. esetében áll fenn, mivel a Bank és a Buda-Reál
Kft. is veszteséges volt 2010-ben.
E. Kockázatkezelési stratégia, elvek és módszerek
A stratégia célja, hogy tartalmazza a Bank tıkemegfelelés belsı értékelési folyamattal
(ICAAP) kapcsolatos elvárásait, meghatározza a fıbb kockázati faktorokat, a felvállalható
kockázatok típusát és még elfogadható (maximális) mértékét és az annak betartását segítı
kockázatkezelési eszközöket, figyelembe véve az üzleti területek célkitőzéseit is. A Stratégia
tehát a belsı tıkeellátottság biztosítására irányul, és az üzleti stratégiával összhangban
bemutatja a Bank kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát.
Stratégia az alábbi témakörökre terjed ki:
• Kockázatvállalási politika, kockázatkezelési alapelvek, célok,
• Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság megfogalmazása,
• Kockázati szerkezet,
• Kockázatkezelési szervezet.
1. Kockázatvállalási politika
A Bank kockázatvállalási politikája a Hpt. elıírásain alapul. Kockázatvállalásainak minden
esetben ezek figyelembe vételével kell történnie. A kockázatvállalási politika meghatározza a
Bank által vállalható kockázatok típusát, a limiteken keresztül a vállalható kockázatok
nagyságát, azok nyomon követését, valamint a kockázatvállalási döntések rendjét, módját.
1.1. Kockázatvállalási és –kezelési alapelvek
A Bank kockázatvállalásaiban és kockázatkezelésében magára érvényesnek tartja a következı
általános alapelveket:
•

A Bank mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belsı
tıkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a biztonságos
mőködését és a Felügyelet ne korlátozhassa tevékenységét. A Bank által

meghatározott belsı tıkeszükségletnek mindig megfelelı tıketöbbletet
biztosítania a szabályozás által meghatározott minimális tıkekövetelmény felett.

kell

•

A Bank úgy alakítja ki kockázatkezelési folyamatait, hogy elkerülje az
érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenségi helyzeteket. A kockázatkezelési
módszerekért, a kockázatok mértékének behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért
felelıs személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett
kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel vagy azt támogató tevékenységekkel
összefüggnek.

•

A Bank kockázatokat a belsı szabályokban meghatározott keretek között és mértékig
vállal.

•

A Bank minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, figyeli és jelentést készít róluk.
A számszerősíthetı kockázatokat limitekkel, szükséges belsı kontrollokkal kezeli,
valamint stressz tesztet végez a kockázatok mélyebb hatásának megismerésére. A
nem-számszerősíthetı kockázatoknál kontrollokat és tıkepuffert alkalmaz, valamint a
kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít.

•

A kockázatok behatárolása érdekében a Bank által meghatározott limitek betartása
minden érintett számára kötelezı.

•

A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, és a kockázatkezelés
költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával.

•

A Bank a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél
kellı szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére,
mérésére és nyomon követésére.

•

A Bank az új termékek, szolgáltatások bevezetése elıtt minden lényeges kockázati
típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelés
módszereit, ideértve a monitoring tevékenységet.

•

A Bank minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi fı funkciók
ellátásáról:
o Kockázati kitettségek és a kitettségeket mérséklı tételek azonosítása,
számbavétele, nyilvántartása
o Kockázatok mérési módszereinek meghatározása, kockázatok számszerősítése
o Kockázatok kezelése, ideértve a kockázatvállalásra vonatkozó döntéseket, a
kockázatvállalás mértékének a korlátozását, a kockázatok csökkentését
o Kockázatok alakulásának figyelése
o Kockázatokra vonatkozó belsı és külsı jelentések

•

A Bank nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tıke-megfelelési
mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökken.

2. Kockázati étvágy
A Bank kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy:
•

Milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni,

•

Mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem,

•

Milyen módon ellenırzi és jelenti a kockázatokat.

A kockázatok a kockázatvállalás szempontjából két csoportra oszthatók:
•

Vállalt kockázatok, amelyeknél a Bank az elvárt eredmény érdekében tudatosan vállal
kockázatokat. (Így: Hitelezési kockázat, piaci kockázat, koncentrációs kockázat,
kereskedési könyvön kívüli kamatkockázat, likviditási kockázat)

•

Tőrt kockázatok, amelyeknél a Bank a veszteséget elszenvedi, anélkül, hogy arra
tudatosan törekedne. (Így: Külsı tényezık kockázata, reziduális kockázat, mőködési
kockázat, illetve egyéb elıre nem számszerősíthetı kockázatok)

Kockázati étvágy mértékére vonatkozó általános célkitőzés
A Bank belsı tıkeértékelési folyamatának biztosítania kell, hogy a Bank szavatoló tıkéje
mindenkor magasabb legyen, mint az alábbiak közül a legmagasabb érték:
•

Hpt. 76.§ (1) bekezdése alapján számított szabályozói minimális tıkekövetelmény (1.
pillér), 120%-a, amennyiben a Hpt. 76. § (2) bekezdés alapján a Felügyelet többlet
tıkekövetelményt nem ír elı az intézmény számára,

•

Hpt. 76. § (1) alapján számított szabályozói minimális tıkekövetelmény és a (2)
bekezdés szerint a Felügyelet által határozatban elıírt többlet tıkekövetelmény
összege,

•

Hpt. 76/K. § (1) bekezdése alapján meghatározott belsı tıkeértékelés által
meghatározott tıkeszükséglet,

•

Hpt-ben, engedélyezési feltételként megállapított legkisebb jegyzett tıke összege.

3. Kockázati szerkezet
A kockázati szerkezetben kerül bemutatásra, hogy a korábbi állapotokhoz képest milyen
változások figyelhetık meg a kockázati profilban, és ezek kezelése miként történik, belsıleg
azonosíthatók-e újabb kockázattípusok, és szükséges-e utánuk pótlólagos tıke képzése.
A kockázati szerkezet tervezett változása az üzleti szerkezetre és az üzleti stratégiára épül,
ennek révén kerül összhangba az üzleti stratégia és a Kockázati Stratégia. A kockázati
szerkezetet folyamatos nyomonkövetése mellett évente kell újraértékelni.

4. Kockázatkezelés rendszere
A Bank kockázatkezelésének elsıdleges feladata és célja a Bank mőködésében rejlı összes
kockázat azonosítása, számszerősítése és kezelése.
A Bank a számára a kockázatkezelési funkció kiemelt stratégiai fontosságot élvez, a
kockázatkezelési csoport közvetlenül ügyvezetı igazgatónak jelentı, üzleti területtıl
független szervezeti egység.
A Bank rendelkezik felelıs belsı irányítással és belsı kontroll funkciókkal, amelyek a
következı elemekbıl állnak:

1. Eszköz-forrás gazdálkodási bizottság (ALCO)
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.
2. Cenzúra és kockázatkezelési bizottság (Cenzúrabizottság vagy Risk Committee)
Tagjai a vezérigazgató, ügyvezetı igazgató, Hitelezési csoport vezetıje és a Kockázatkezelési
csoport vezetıje, állandó meghívott tag a jgi vezetı és megfigyelıként a stratégiai csoport
vezetıje is jelen van. A cenzúrabizottság döntési jogkörébe tartozik az új hitelszerzıdések
jóváhagyása, a fennálló hitelszerzıdések, a hiteljogviszony módosítása és az ügyfél elleni
felszámolási eljárás kezdeményezésérıl, felmondásról, vagy végrehajtási eljárás indításáról,
továbbá díjkedvezményekrıl szóló döntések is.
3. 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.
4. Belsı ellenırzés
5. Fıbb kockázatok azonosítása, mérése és a jelentési rendszerek köre
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.
2. 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.
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 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.
4. 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.
E. Tıkemegfelelés
1. Belsı tıke meghatározásának alapelvei
A belsı tıkemegfelelés értékelés folyamata mindazon tevékenységeket foglalja magában,
amelyekkel Bank vezetı testülete biztosítani tudja, hogy

• az összes lényeges kockázatot megfelelıen azonosítja, méri, összesíti és figyeli,
• meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belsı tıke nagyságát, és
folyamatosan biztosítja, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez megfelelı, a belsı
szabályok szerint meghatározott tıkefedezet álljon rendelkezésre,
• hatékony kockázatkezelési rendszert mőködtessen.
A belsı tıkemegfelelés értékelésének folyamata az alábbi elemekbıl áll:
• Kockázati stratégia meghatározása
• Lényeges kockázatok meghatározása, mérése, figyelése, tıkeszükséglet megállapítása
Egyéb, látens kockázatok, külsı tényezık kockázatainak felderítése, stressz tesztek végzése,
és tıkepuffer meghatározása.
1.1. Hitelezési kockázat
A hitelkockázat a szerzıdéses partnerek nem- (vagy nem a szerzıdési feltételek szerinti)
teljesítésébıl fakadó, azaz az intézménnyel szemben fennálló (mérlegben lévı vagy mérlegen
kívüli) kötelezettségek teljesítésének mulasztásából eredı, jövedelmezıséget és tıkehelyzetet
érintı veszteségek veszélye.
Mivel a Bank mőködése lényegében a hitelezési tevékenységén alapul, ezért az ebbıl
származó hitelkockázat szem elıtt tartása különösen fontos feladat. A hitelezési kockázat
kezelésére a Bank több eljárásrenddel rendelkezik. Ezen kontrollok betartása és
tevékenységek elvégzése a hitelkockázat kezelésének alapvetı fontosságú elemei.
A Bank a hitelkockázat tıkekövetelményét sztenderd módszer szerint határozza meg, a
hitelkockázat-mérséklés hatásának számítását a pénzügyi biztosítékok egyszerő módszerével
számítja.
1.2. Mőködési kockázat
Mőködési kockázat a nem megfelelı belsı folyamatok és rendszerek, külsı események vagy a
személyek nem megfelelı feladatellátása miatt felmerülı, illetıleg jogszabály, szerzıdés vagy
belsı szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem-teljesítése miatt keletkezı,
jövedelmezıséget és tıkehelyzetet érintı veszteségek veszélye.
Annak ellenére, hogy a Bank szervezete rendkívül egyszerő és központosított, ennek hatására
az információáramlás rendkívül gyors, illetve a szervezeti folyamatok áttekinthetısége nagy,
mégis fokozott figyelemmel kell lenni a Banki folyamatokra és eseményekre. A kontroll
funkciót a kialakított jelentések köre, a vezetıi információs rendszer, a folyamatokba épített
”négy szem elv”, illetve a belsı ellenırzés rendszere adja.
A mőködési kockázat számításához a Bank az alapvetı mutató módszert alkalmazza.
1.3. Piaci kockázat (Devizaárfolyam-kockázat)
Piaci kockázat a mérlegen belüli és mérlegen kívüli pozíciókon a piaci árak változásából
(kötvények, értékpapírok, áruk, devizák árfolyamának vagy a pozíciókat érintı kamatlábak
megváltozásából) fakadó veszteségek jelenbeli és/vagy jövıbeli veszélye. A Bank ALCO
bizottsága a rendkívüli helyzeteken felül rendszeresen, negyedévente áttekinti a Bank piaci
kockázatait.

A Bank a devizaárfolyamnak való kitettségét a deviza nyitott pozíciók mértékével, míg a
nyitott pozíciókat pedig a szabályozásban meghatározott sztenderd módszer szerint méri.
1.4. Reziduális kockázat
A reziduális (maradék) kockázat annak a kockázata, hogy a hitelintézet által alkalmazott
elismert hitelkockázat mérséklési technikák a vártnál kevésbé bizonyulnak hatékonynak.
A Bank reziduális kockázata elsısorban a befogadott fedezetek (túlnyomórészt ingatlan
fedezetek) minıségének romlásából adódik. A kockázat csökkentése érdekében a Banknak
rendszeresen felméri és ellenırzi a hitelek fedezetének állapotát. Az ügyletek befogadása
során megvizsgálja a fedezetek értékét, vállalati hiteleknél a fedezetül szolgáló ingatlanok
esetében vezetıi utasításra helyszíni felmérést is végez. A Banknak a Hpt. elıírásainak
megfelelıen gondoskodnia kell arról, hogy a fedezetek becsült értéke ne legyen régebbi 3
évnél.
A Bank külön tıkekövetelményt nem határoz meg a reziduális kockázatokra, a fedezetek
romlásából származó hatást a stressz teszteknél veszi figyelembe.
1.5. Koncentrációs kockázat
A Bank kis számú ügyfélkörére való tekintettel, valamint termékeinek szőkösségébıl adódóan
a koncentrációs kockázat kezelése fontos feladat. A koncentrációs kockázat kezelésérıl a
Bank külön belsı szabályzattal rendelkezik, ami meghatározza a tıkekövetelmény
megállapításának a módját, a felállított limiteket és a szervezeti feladatokat.
1.6. Ország-kockázat
A Bank kitettségeinek jelentıs része ugyan Magyarországra koncentrálódnak, mégis a Bank
feladata más országokhoz kapcsolódó kitettségeinek a vizsgálata.
Mivel a Bank nem rendelkezik jelentıs külföldi kitettségekkel, így a kockázat szem elıtt
tartása mellett azt a nem releváns kockázatok közé sorolja, külön többlet tıkekövetelményt
arra állapít meg.
1.7. Bank könyvi kamatlábkockázat
A kamatlábkockázat azon jelenlegi, illetve jövıbeni kockázatokat jelenti, amelyek az
intézmény jövedelmezıségére, tıkehelyzetére a kamatlábak kedvezıtlen változása esetén
hatnak.
A Bank eszközei és forrásai alapvetıen változó kamatozásúak. Kamatkockázatát kamatláb
sokk szerint méri, amely az eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékének a
változását mutatja egy sztenderd kamatlábsokk esetén. A banki könyvi kamatkockázat
tıkeszükségletét a nettó súlyozott pozíció összegében állapítja meg.
1.8. Likviditási kockázat
A likviditási kockázat kezelésére a Bank külön belsı szabályzattal rendelkezik. A likviditás
vizsgálata során nagy hangsúlyt kell fektetni a források koncentrációjának feltárása, így a

nagybetétesi függés elemzésére, a piaci források meghosszabbításának lehetıségére, az
anyavállalattól történı forrásbeszerzésre (betét elhelyezés, hitelnyújtás, tıkeemelés), illetve a
lejárati összhang (mismatch) elemzésekre.
1.9. Külsı tényezık kockázata
A Bank eredményének stabilitását és a minısített követelések megtérülését jelentıs
mértékben befolyásolhatja a külsı tényezık kockázata, ideértve az ország helyzetének
változását, a régió viszonylagos gazdasági helyzetét és annak alakulását, a különbözı
jogszabályi változásokat, illetve a forrásbevonási lehetıségek szőkülésének kockázatát.
A Bank a külsı tényezık kockázatára külön belsı tıkeszükségletet nem számol. A külsı
tényezık kockázatát a tıkepuffer meghatározásánál veszi figyelembe.
1 pillér tıkekövetelményének levezetési kitettségi osztályonként (2010.12.31. millió
forintban)
Hitelezési Kockázat

663,361

Központi kormányok és központi bankok

0

Regionális kormányok vagy helyi
önkormányzatok

0

Közszektorbeli intézmények

0

Multilaterális fejlesztési bankok

0

Nemzetközi szervezetek

0

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások

12,356

Vállalkozások

270,387

Lakosság

0

Ingatlannal fedezett követelések

40,821

Késedelmes tételek

297,606

Fedezett kötvények

0

Kollektív befektetési értékpapírok

0

Egyéb tételek

42,191

Piaci Kockázat

21,04

Mőködési Kocázat

225,863

1. Pillér Tıkeszükséglet

910,264

Tıkekövetelmény minimális szintje

2 000

A második pillér alatt fedezett kockázatok közül a koncentrációs kockázatra a Bank 142 MFt
pótlólagos tıkét képzett. A külsı tényezık közül a stressz tesztek vonatkozásában 860 MFt,
míg tıkepuffernek 91 MFt tıkekövetelményt képzett. Ennek megfelelıen a Bank belsı

tıkeszükséglete 2010. december 31-én 2004 MFt volt, mely alapján a tıkemegfelelési mutató
25,67%-ot ért el.
2. A szavatoló tıke levezetése
A kockázat fedezése érdekében, a Bank általános kockázati céltartalékot képez, amelynek
összege 2010. december 31-én 96 millió forint volt. Mivel a Bank 2010-ben veszteséges volt,
ezért általános tartalékot nem képzett. Így 2010. december 31-én az elızı évhez képest
változatlanul 103 millió forintot tett ki az általános tartalék.
Alapvetı tıke pozitív összetevıi:
Jegyzett tıke
Tıketartalék
Lekötött tartalék
Általános tartalék
Eredménytartalék
Általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek
összegének 1,25%-áig
Visszavásárolt saját részvények könyv szerinti érték és névértékének
különbözete
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)
Könyvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív
Járulékos tıke pozitív összetevıi:
Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke
Szavatoló tıke

5.509
81
0
103
710
85
3

7
-17
-16
-577
558
6432

3. Az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása
meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek
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 (késedelmes napok száma): 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, elhelyezkedése,
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 fedezetségi 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 2010 folyamán képzett és visszaírt értékvesztéseket.

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

Magánszemély
332.032.044
209.222.899
53.687.351
32.521.487
21.165.864
33.947.012
453.620.580

Vállalkozás
120.116.956
459.145.704
14.209.149
7.079.161
7.129.988
0
565.053.511

2. Kitettségek megoszlása
A Bank hitelezési tevékenysége nem szőkíthetı le olyan meghatározott földrajzi, ágazati vagy
ügyfélszegmensre, amelyen belül kizárólagosan vagy elsıdlegesen végezné tevékenységét.
Mivel a Bank kis intézmény és kis ügyfélkörrel rendelkezik, ezért értelemszerően a
koncentráció is magas. Ennek e koncentrációnak a nyomon követésére nagy hangsúlyt fektet a
Bank.
Hitelek megoszlása 2010.12.31
Lakossági hitelek
4 535 328 746
Lakosságot segítı szervezetk
22 999 800
Vállalati hitelek
4 772 221 830
Egyéni vállalkozók
112 191 570
Összesen
9 442 741 946

Az alábbi táblázat mutatja a hitelportfolió fıbb szegmensek szerinti bontását 2010.12.31-re
forintban.
A vállalati hiteleken belül továbbra is jelentıs súlyt képviselnek az ingatlanfejlesztési hitelek,
amely hitelezési területen a Bank nagy gyakorlattal rendelkezik, a felmerülı kockázatokat
folyamatosan szem elıtt tartja és állandó monitoringot alkalmaz.
Vállalati hitelek megoszlása hiteltípus szerint 2010.12.31
Típus
Ingatlanfejlesztési hitelek

Tıke
3 723 642 936

78,0%

Forgóeszköz hitelek

869 732 887

18,2%

Egyéb hitelek (készpénz fedezet)

178 846 008

3,7%

Összesen

4 772 221 830

100,0%

A késedelmes tételek és hitelminıség-romlást szenvedett kitettségek bemutatása gazdasági
ágazatonként (2010.12.31)
MEGNEVEZÉS
Villamosmotor gyártása

Kitettség

December

190 549 089

2,02%

Késedelmes tételek és
hitelminıség-romlást
szenvedett kitettségek
-

Értékvesztés
-

Egyéb tevékenység

61 250 989

0,65%

61 250 989

Jármőkereskedelem

46 034 875

0,49%

-

12 904 304
-

Textil Nagykereskedelem

97 538 893

1,03%

54 400 000

20 900 000

Dísznövény és Virágkereskedelem

14 973 584

0,16%

-

-

Gyógyszer-kiskereskedelem

48 686 729

0,52%

-

-

Egyéb Informatikai-technológiai szolg.

14 156 311

0,15%

-

-

Utazásszervezés
Egyéb pénzügyi tevékenység
Ingatlanügyeletek

5 977 086

0,06%

-

-

117 153 720

1,24%

-

-

2 551 083 589

531 249 207

Gazd.tev-t segítõ szolg.

4 203 360 771
84 731 354

0,90%

-

-

Non-profit

22 999 800

0,24%

-

-

Lakosság

4 535 328 746

2 698 132 927

453 620 580

5 364 867 505

1 018 674 091

9 442 741 946

44,51%

100,00%

További elemzések során kimutatható, hogy a Bank elsısorban Budapest és Pest megyében
tevékenykedı vállalatoknak hitelez. Az építıipari és az ingatlanfejlesztés területi
koncentrációja Budapest (XIII, XIV, kerületek) és vonzáskörzete (Diósd, Maglód, Dunakeszi,
Göd).
A Bank kitettségeinek hátralévı futamidı szerinti megoszlása 2010. december 31.-én,
millió forintban

Megnevezés

Pénztár és
elszámolási
számlák
Forgatási célú
értékpapírok
Befektetési célú
értékpapírok
JegyBanki és
Bankközi betétek
Hitelek
Egyéb követelések

Lejárt

0-30
nap

241

31-90
nap

91180
nap

181
365
nap

1-2
év
köz
ött

2-3
év
köz
ött

3-5
év
köz
ött

5-10
év
közöt
t

0

0

0

0

0

0

0

4

25

0

0

0

0

1101

10 év
felett

Lej
árat
nélk
ül

Össze
sen

241

0

1072

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1322

0

0

0

0

0

0

0

0

1322

4366

88

410

846

154

70

442

529

2538

0

100

0

0

0

0

0

0

Vagyoni érd.
+ Saját eszközök

0

9443
100

461

G. 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 kerül, 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. (lásd: hitelezési kockázat azonosítása, mérése)
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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%
100%
egyedileg állapítandó meg

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

Jelzálog gépeken, berendezéseken,
Felszereléseken

könyv szerinti érték 60 %-a

Jelzálog készleten

könyv szerinti érték 50 %-a

Vagyont terhelı zálogjog

korrigált mérlegfıösszeg 70 %-a

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

0%
0%
a vételár 60-80%-a

Vételi jog (opció)
Saját váltó

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.
Kockázattal súlyozott kitettségek érték kategóriánként (2010.12.31. millió forint)

Központi kormányok és központi bankok
Regionális kormányok vagy helyi
önkormányzatok
Közszektorbeli intézmények
Multilaterális fejlesztési bankok
Nemzetközi szervezetek
Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
Vállalkozások
Lakosság
Ingatlannal fedezett követelések
Késedelmes tételek
Fedezett kötvények
Kollektív befektetési értékpapírok
Egyéb tételek
Összesen

Kitettség eredeti értéke
Nettó kitettség (értékvesztéssel Kitettség teljesen korrigált
hitelegyenértékesítési tényezı
és céltartalékkal csökkentett)
értéke
(CCF) nélkül
1 856
1 856
1 856
772
4 560
1 501
5 352
579
14 620

772
4 557
1 496
4 330
578
13 589

Kockázattal súlyozott
kitettség érték

772
4 211
1 496
4 330
936
13 601

A Bank a hitelkockázat tıkekövetelményének számítása során az egyes kitettségi osztályok
esetében a hatályos jogszabályokban meghatározott kockázati súlyokat alkalmazza és a
Felügyelet által elismert Standard’s and Poor hitelminısítı szervezet hitelminısítéseit
használja fel. A Bank vállalkozásokkal szembeni kitettség-portfoliójában nincs külsı
hitelminısítı szervezet által minısített adós.

154
3 380
510
3 720
527
8 291

