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Független känyvvizsgãlói jelentés
A Magyar Export-Import Bank Zrt. részvényesének
Az eves beszãmolóról készült jelentés

Vélemény
Elvegeztuk a Magyar Export-Import Bank Zrt. (továbbiakban ,,a Bank’) 2016. évi eves
beszámolójának a konyvvizsgalatát, amely eves beszãmolO a 2016. december 31-i fordulOnapra
elkészItett merlegböl melyben az eszközök es források egyezö végösszege 940.864 M Ft, a
tãrgyevi eredmény 672 M Ft nyereseg, és az ezen idöponttal vegzödö évre vonatkozO
eredménykimutatásbOl, valamint a számviteli politika meghatãrozO elemeit és az egyeb magyarázO
nformációkat tartalmazó kiegeszItö mellékletböl all.
Véleményunk szerint a mellékelt eves beszámoló megbIzhatO és valOs képet ad a Bank 2016.
december 31-en fennállO vagyoni és penzugyi helyzetérol, valamint az ezen idöponttal végzödö
évre vonatkozO jövedelmi helyzetéröl a Magyarországon hatãlyos, a számvitelröl szOlO 2000. évi
C. tOrvénnyel osszhangban (a tovãbbiakban ,,számviteli torvény”).
—

Vélemény alapja
Könyvvizsgalatunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsgalati Standardokkal és a konywizsgálatra
vonatkozO Magyarországon hatalyos torvényekkel és egyeb jogszabályokkal osszhangban
hajtottuk vegre. Ezen standardok értelmében fennállO felelossegeink bövebb IeIrását jelentésünk
,,A konywizsgálOnak az eves beszãmolO konyvvizsgãlatáert valO felelössegei” szakasza
tartalmazza. Függetlenek vagyunk a BanktOl az eves beszámolO általunk vegzett konyvvizsgãlata
szempontjãbOl a Magyarországon hatályos etikai kovetelményekkel osszhangban, és eleget
tettünk egyeb etikai felelössegeinknek ezekkel a kovetelményekkel osszhangban.
Meggyözödésunk, hogy az ãltalunk megszerzett konyvvizsgãlati bizonyiték elegendo és megfelelö
ahhoz, hogy megalapozza véleményunket.
—

—

Ku/csfontosságu könyvvizsgálati kérdések
A kulcsfontossagü konyvvizsgãlati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megItelesunk
szerint a Iegjelentösebbek voltak a tárgyidoszaki eves beszámolO általunk vegzett kOnyvvizsgalata
során. Ezeket a kérdéseket az eves beszámolO egesze általunk vegzett konyvvizsgálatãnak
osszefuggeseben es az arra vonatkozó véleményunk kialakItãsa során vizsgaltuk, és ezekröl a
kérdésekröl nem bocsátunk ki külön véleményt.
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Ugyfelekkel szembeni követelések értékelése (252.041 M Ft)
Bövebb informãciO az eves beszãmolä kiegészItö mellékietében szereplo 11.1.4 pontban talãlhatO.

A kulcsfontossãgü könyvvizsgãlati kérdés

Hogyan kezeltük a kérdést känyvvizsgálatunk
soran

Az ugyfelekkel szembeni követelések
értékvesztése kulcsfontossagü
könyvvizsgãlati kérdésnek minösül az
ugytelekkel szembeni követelések
jelentosege miatt, valamint azért, mert az
értékvesztés vezetés ältali meghatározása
nagymertekben megItelest igenyel.

Konyvvizsgalati eljárásaink magukban
foglaltak az alãbbiakat:

Az ugyfelekkel szembeni követelések nettó
összege 252.041 M Ft, amely a Bank összes
eszkOzének 26,8%-a. A teljes értékvesztés
állomány 13.304 M Ft. Megfelelö
értékvesztés-képzés nélkül az ugyfelekkel
szembeni kOvetelések konyv szerinti értéke
felülértékelt lehet.
Az ugyfelekkel szembeni követelések
ãllománya egyedileg jelentös hiteleket
tartalmaz, köztük számos, kezdeti fázisban
Ievö projektfinanszIrozási hitelt. Ezen hitelek
értékelése, esetleges egyedi
értékvesztésének megallap Itása a vezetésnek
a projektjovöbeni teljesItményére, cash-f lowira vonatkozO becslésén alapul, mely
ereUendö bizonytalansãgot tartalmaz.
Konyvvizsgãlati szempontbol ez kih (vast
jelent, föleg a kezdeti fázisban Ievö
projektfinanszIrozãsi hitelek vonatkozásában,
mivel a hitelek értékelése jelentás mérési és
megItélési bizonytalansãgot tartalmaz.

•

•

•

Az értékvesztési szãmItãsok feletti
kuIcsfontossãgt kontrollok, az
ugytelminosItesek, az eves vezetosegi
ellenörzések, a havi értékvesztés
változások vezetösegi
jOváhagyãsainak tesztelése.
A vezetés korãbbi idöszaki
értékvesztésre vonatkozO
becsléseinek utOlagos áttekintése és
értékelése
Konkrét hitelvizsgãlat vég rehajtása
egyedileg jelentös ugyfelhitelek
mintãjãn. Hitelvizsgálatunk magãban
foglalta a hitelfelvevövel folytatott
IegutObbi levelezés, a hitelkockázat
kezelök által készItett értékvesztés
becslések vizsgalatát. A feltevések
adott korulmények közötti
ésszerüseget szakmai megItélésünk
és agazati ismereteink alapján
értékeltük. A biztosItéki értékeket a
Tarsasag által elfogadott értékelök
értékelései alapján Itéltük meg.
Emellett üjbOI elvégeztuk a
kulcsfontosságü szám(tãsokat.

Befektetési célU részvények, részesedések értékelése (26.409 M Ft)

Bövebb informãciO az eves beszámoló kiegészItö mellékietében szereplb 11.1.6 pontban találhatO.

A kulcsfontosságü könyvvizsgálati kérdés

Hogyan kezeltUk a kérdést könyvvizsgálatunk
során

A befektetési célü részvények, részesedések,
azokon belül is a kockázati- és
magantökealapokba történö befektetések
értékelése kulcsfontossagü könyvvizsgálati
kérdésnek minösül, mert az értékvesztés
vezetés áItaIi meghatározãsa meg Itélést
igényel.

KOnyvvizsgálati eljárásaink magukban
foglalták az alãbbiakat:

-

•
•

A befektetési célü részvények, részesedések
nettó összege 26 .409 M Ft az eves
beszãmolOban, melynek 99,9%-a
tökealapokba történö befektetés. A teijes
értékvesztés allomãnya 1 .456 M Ft.
A kockázati- es magántökealapokba történö
bet ektetések egyedileg jelentös
kihelyezéseket tartalmaznak, melyek
tobbsegeben a befektetési idöszak elején
tartanak. Ezen bet ektetések értékelése,
esetleges egyedi értékvesztésének
megallapItása a vezetésnek az alapok nettó
eszkOzértékén alapuló becslésén alapul.
Konyvvizsgalati szempontból ez kihIvást
jelent, föleg a betektetési idöszakban Ievä
betektetések esetében, mivel ezen
befektetések értékelése mérési és megItélési
bizonytalanságot tartalmaz.

•

A tökealapokba tOrtént betektetések
értékelési tolyamata feletti
kulcsfontossagü kontrollok értékelése.
Megismertuk a vezetés becslési
mOdszereit, és szakmai megItelesunk
és agazati ismereteink alapján
vizsgãltuk azok helyesseget, illetve
ellenöriztük a becslés során
felhasznãlt adatoklintormációk
megfelelöseget.
A tökealapok nettó eszköz értékéröl
megerösItest kértünk a tökealapoktOl,
illetve vizsgaltuk, hogy a nettó
eszközérték megtelelo alapot ad-e a
täkealapokba történt befektetések
értékeléséhez

Egyéb információk

Az egyeb információk a Bank 2016. évi üzleti jelentéséböl ãllnak. A vezetés telelös az üzleti
jelentésnek a számviteli torvény, illetve egyeb más jogszabaly vonatkozO elöirásaival osszhangban
történö elkészItéséért.
A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszában az eves beszámolOra adott véleményunk nem vonatkozik
az üzleti jelentésre.
Az eves beszámolO ältalunk végzett kOnyvvizsgalataval kapcsolatban a ml felelössegunk az üzleti
jelentés átolvasãsa es ennek saran annak merlegelese, hogy az Ozleti jelentés lenyegesen
ellentmond-e az eves beszámolónak, vagy a konyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy
egyébként ügy tUnik-e, hogy az Iényeges hibás állItást tartalmaz.
Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli torvény alapján a ml telelässegunk továbbá az
üzleti jelentés átolvasása saran annak a megItélese, hogy az üzleti jelentés a szãmviteli torvény,
illetve, ha van, egyeb más jogszabaly vonatkozO elöIrásaival osszhangban készült-e beleértve,
hogy az üzleti jelentés megfelel-e a számviteli torvény 95./B. § (2) bekezdés e) és f) pontjában
toglalt kovetelményeknek.

A szãmviteli törvény alapjãn a mi felelössegunk továbbá annak az ellenörzése is, hogy az üzleti
jelentés a számviteli tOrvény 95./B. § (2) bekezdés a)-d), és g) pontjában meghatarozott
informãciOkat rendelkezésre bocsátja-e.
A konyvvizsgálat sorãn elvégzett munkánk alapjãn véleményunk szerint:
a Bank 2016. evi üzleti jelentése osszhangban van a Bank 2016. évi eves beszãmolOjával és
az üzleti jelentés a számviteli törvény elöIrãsaival osszhangban készült.
Mivel egyéb más jogszabãly a Bank szãmára nem ir elö az üzleti jelentésre vonatkozO tovãbbi
kovetelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozO véleményunk nem
tartalmaz a számviteli tOrvény 1 56. (5) bekezdésének h) pontjában elöIrt véleményt.
Nyilatkozunk, hogy az üzleti jelentés rendelkezésre bocsãtja a számviteli torvény 95./B. § (2)
bekezdés a)-d), és g) pontjában meghatározott informáciOkat.
A fentieken tül a BankrOl es annak kornyezetéröl megszerzett ismereteink alapján jelentést keN
tennünk arrOl, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely Ienyegesnek tekinthetö hibás közlés
(Ienyeges hibãs állItás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szOban forgo hibãs közlés (hibás
állItás) milyen jellegü. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.
-

-

A vezetés es az irányItással megbIzott személyek felelosségel az eves beszámolóért
A vezetés felelös az eves beszámolOnak a szãmviteli torvénnyel osszhangban történö
elkészItéséért és valOs bemutatãsãért, valamint az olyan belsô kontrollért, amelyet a vezetés
szuksegesnek tart ahhoz, hogy Iehetövé váljon az akár csalásbOl, akár hibábOl eredö Ienyeges
hibás állItãstOl mentes eves beszámoló elkészitése.
Az eves beszãmolO elkészItése saran a vezetés felelös a Bank vállalkozãs folytatására valO
képességenek felméréséért, a vállalkozãs folytatäsäval kapcsoatos kérdéseknek az adott
helyzetnek megfelelö kOzzétételéért, valamint kivéve, ha a vezetésnek szándékãban aN
megszuntetni a Bankot vagy beszüntetni az üzletszerü tevekenyseget, vagy amikor nem all elötte
ezen kIvül más reális lehetoség a vállalkozãs folytatásának elvén alapulO számvitel
alkalmazãsãért.
—

—

Az irãnyItãssal megbIzott személyek felelösek a Bank penzugyi beszãmolási folyamatãnak
fel u gyeletéé rt.
A kanyvvizsgalonak az eves beszámoló kanyvvizsgálatáért való felelOssëgel
Célunk kellö bizonyosságot szerezni arról, hogy az eves beszámolO egésze nem tartalmaz akãr
csalãsból, akár hibábOl eredö lényeges hibás állItást, valamint a véleményunket tartalmazO
konywizsgãlOi jelentést bocsãtani ki. A kellö bizonyosság magas fokü bizonyossag, de nem
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgãlatra
vonatkozO Magyarországon hatályos torvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban
elvégzett konyvvizsgálat mindig feltárja a létezö lenyeges hibãs áNItást. A hibãs áNItások
eredhetnek csalásbOl vagy hibábOl, és Ienyegesnek minösülnek, ha Onmagukban vagy együttesen
ésszerü várakozások alapján befolyásolhatják a felhasználOk adott eves beszámolO alapjãn
meghozott gazdasági döntéseit.
—

—

A Magyar Nemzeti Konyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgãlatra vonatkozO
Magyarországon hatãlyos törvényekkel és egyeb jogszabályokkal Osszhangban elvégzett
konyvvizsgãlat részeként szakmai megItelest alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn
a konyvvizsgálat egesze saran. Emellett:
• AzonosItjuk és felbecsüljük az eves beszámolO akãr csalásbOl, akár hibãbOl eredö lényeges
hibás éllItãsainak kockézatait, az ezekre a kockézatokra reagalO konyvvizsgãlati eljárásokat
alakitunk ki és hajtunk végre, valamint a véleményünk megalapozaséhoz elegendö és megfelelö
konyvvizsgálati bizonyItékot szerzünk. A csalásbOl eredö lényeges hibás állItás fel nem tárásának
kockazata nagyobb, mint a hibabol eredöé, mivel a csalás magaban foglaihat összejétszást,
hamisItast, szãndékos kihagyasokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsä kontroll felulIrasat;
• Megismerjuk a konyvvizsgálat szempontjabol relevans belsö kontrollt annak érdekében, hogy
olyan kOnyvvizsgálati eljarasokat tervezzünk meg, amelyek az adott korulmények között
megfelelöek, de nem azért, hogy a Bank belsö kontrolljanak hatekonysagara vonatkozOan
véleményt nyilvanitsunk.
—

—

,‘,,,,

• Ertékeljük a vezetés által alkalmazott szãmviteli politikák megfelelöseget és a vezetés által
készItett számviteli becslések es kapcsolOdá közzétételek ésszerüseget.
• Következtetést vonunk le arrOl, helyénvaló-e a vezetés részéröl a vãllalkozãs folytatásának elvén
alapulO számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett konywizsgálati bizonyiték alapján arrOl,
fennáll-e lényeges bizonytalansãg olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek
j&entäs kétséget vethetnek fel a Bank vállalkozás folytatására valO kepességevel kapcsolatban.
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lenyeges bizonytalansag all fenn, konywizsgálOi
jelentésünkben tel kell hivnunk a figyelmet az eves beszámolóban lévö kapcsolOdO közzétételekre,
vagy, amennyiben az ilyen közzétételek nem megfelelöek, minbsItenünk kell véleményünket.
Következtetéseink a konyvvizsgálói jelentésünk dátumãig megszerzett konyvvizsgãlati
bizonyItékon alapulnak. JOvöbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Bank
nem tudja a vállalkozást folytatni.
• Ertékeljük az eves beszámolO, beleértve a közzétételeket is, atfogO prezentálãsát, felépitését és
tartalmát, valamint azt, hogy az eves beszámolO a valOs bemutatãst megvalOsItO módon mutatják
e be a mogottes ugyleteket és eseményeket.
Kommunikáljuk az irãnyItãssal megbIzott személyek felé egyeb kérdések mellett a
kOnywizsgalat tervezett hatOkörét és ütemezését, a konyvvizsgalatjelentös megãllapitãsait,
beleértve a belsö kontroilnak a konywizsgãlatunk során általunk azonosItott jelentös hiányosságait
is.
-

-

Nyilatkozunk az irányItãssal megbizott személyeknek arrOl, hogy megfelelunk a fuggetlensegre
vonatkozO releváns etikai kovetelményeknek, és kommunikãljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és
egyéb kérdéseket, amelyekröl ésszerüen feltételezhetö, hogy befolyásolják a függetlenségünket,
valamint adott esetben a kapcsolOdó biztositékokat.
Az irányItással megbIzott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatãrozzuk azokat a
kérdéseket, amelyek a tárgyidoszaki eves beszámolO konyvvizsgálata sorãn a legjelentösebb
kérdések, és enneltogva a kulcstontosságü konyvvizsgãlati kérdések voltak. KonyvvizsgãlOi
jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabaly vagy szabályozãs kizãrja az
adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha rendkIvül ritka korulmények között azt ãllapItjuk
meg, hogy egy adott kérdést a konyvvizsgálOi jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert
ésszerü vãrakozãsok alapjãn annak hátrányos kovetkezményei sülyosabbak lennének, mint a
komm unikãciO közérdekU hasznai.
-

-

Jelentés egyéb követelményeknek valO megfelelésröl
A Magyar Export-Import Bank Részvénytãrsaság és a Magyar Exporthitel BiztosItO
Részvénytársaság kozponti koltségvetéssel történö elszámolásának részletes szabályairOl szOlO
16/1 998.(V.20.) PM rendelettel (továbbiakban ,,a Rendelet”) osszhangban jelentjük tovãbbã, hogy
vélemenyunk szerint:
• a Bank a Magyar Allam által készfizetöi kezesseggel fedezett, kozponti koltsegvetés terhére
vállalt, az exportcélü garanciaugyletekbol adódO 2016. december 31-i fordulónapra vonatkozO, be
nem váltott kotelezettségeket (továbbiakban ,,Kotelezettsegek”) m inden lényeges szempontbOl a
Rendelettel osszhangban minosItette; és
• a Kotelezettségeknek az egyes minösItési kategóriakba sorolt állományait tartalmazó, a
KiegészItö mellékletVl.1. pontjãban találhatO kimutatás a Kotelezettségek egyes minösItési
kategoriákba sorolt ãllomãnyait minden Iényeges szempontbOl valOsan mutatja be.
A jelen fuggetlen känyvvizsgãlOi jelentést eredményezö konyvvizsgalati megbIzasert felelös
partner a jelen tuggetlen konyvvizsgálOi jelentés aláIrOja.
Budapest, 2017. mãrcius 23.
KPMG Hungaria Kft.
‘ntartartãsi szám: 000202

Henye István
Partner, Kamaral tag konyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 005674

MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK ZARTKÔR1EN
MERLEG

iuiOiO RESZVENYTARSASAG
(adatok millie forintban)
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jelcntis tulajdoni részescdési viszonyban IévO vdllalkozdssal szemben
egydb rdszesedési viszonyban levO vállatkozással szemben

0
0
0

0
0
0

0

0

44

45

0
0
0
0
44

0
0
0
0
45

44
0
0
0
0
0
0
0
0

45
0
0
0
0
0
0
0
0

b, egyeb kovetelés pénzUgyi szolgaltatiisbOl
ba) even beliui lejáratii
ebbil: kapcsolt vC]lalkozUssal szemben
-jelentiis tulajdoni részeseddsi viszon ban lévii t’illalkozCssal szemben
egydb részesedési viszonyban levö vCllalkozissal szemben
MNB-vel szernben
központi drtéktárral, kOzponti szerzödii feud szemben
bb) even tOll lcjiiratii
ebbil: kapcsolt villalkozissal szemben
-jelentös tulajdoni részeseddsi viszonyban lévö vdllalkozdssal szemben
egvdb részesedési viszonyban Ievö vállalkozdssal szemben
IvIND-vel szemben
kozponti értéktdrral, kozponti szerzödii fdllel szemben
c, betektetési szolgdltatisból
ebböl: kapcsolt vCllalkozással szemben
-jelentös tulajdoni rdszeseddsi viszonyban Iévö vdllalkozCssal szemben
egydb rdszeseddsi viszonyban levö vãllalkozCssal szemben
NINB-vel szemben
kozponti értéktCrral, kozponti szerzödö féllel szemben
4. f’GYFELEKKEL SZEMBENI KOVETELÉSEK
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a, penziigvi szolgCltatCsbOl
aa) even beluli lejdratii
-

-

-

-

-

b, befektetési szolgaltatasbol
5. IIITELVISZONYT MECTESTESITO ÉR[EKPAP1ROK, BELEERTVE A ROGZITETT
KAMATOZASUAKAT IS
a. helvi onkormávnzatok es egyeb illamhOztatCsi szerv.Oltal kibocsátott értekpapIrok
(ide nem értve az UllampapIrokat)
aa) forgatCsi cdlii
ab) befektetési cdlii
b, mCs kibocsãtó dital kibocsitott ertdkpapirok
ba) forgatasi cdlii
ebböl: kapcsolt villalkozissal szemben
egvéb rdszesedCsi viszonyban levii vdllalkozdssal szemben
-jelentiis tulajdoni részesedési viszonyban lévO vCllalkozOssal szemben
visszavdsdrolt sajãt kibocsitisii
bb) befektetési cdlii
ebbOl: kapcsolt vdllalkozCssal szemben
-jelentös tulaidoni rdszesedési viszonyban ldvö villalkozãssal szemben
egyeb részeseddsi viszonyban levö villalkozOssal szemben
-

-

-

-

-
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ti G\ R F\POR I ItIPOIU B
t1ERLLG

Z R I KORt I

‘

Mt kODO R[S/t E’\ T RSAS4C
(adatok millió forinthan)
2016.12.31.
2015.12.3t.

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

5976

26 409

a, részvényck. részesedések befektetesi célra

5 976

26 409

hitelintézetekben lévö részesedés

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

343

759

343
0

759
0

779

1 036

779
100
116
559
4
0
0

1 036
333
675
2$
0
0
0

0

0

3 289

1133

6. RESZVEXYEK

Es NIAS VALTOZO IIOZAME

ERTEKPAPIROK

a, részvények, részesedések forgatási célra
ebböl: kapcsolt vállalkozãs ãltal kibocsátott
-jelentds tulajdoni részesedési viszonyban Iévö villalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozissal szemben
b, változó hozamñ értékpapirok
-

-

7. RESZVENYEK, RESZESLZDESEK BEFEKTE1’ESI CELRA

ebböl:

-

b, befektetési célil részvenyek, részesedések ertékhelyesbItese
ebböl: hitelintézetekben lévö részesedes
-

8. RESZVENYEK, REszEsEDEsEK KAPc5OI:[ ‘A1±ALKOZASBAN
a. részvények, részesedesek befektetési célra
ebbdl: hitelintézetekben lévö részescdés
b, befektetési céIü részvények, részesedések értékhelyesbitése
ebböl; hitelintézetekben lévö részesedés
-

-

9. IMtIATERIALIS ,IAVAK
a, immateriálisjavak
b, immateriãlisjavak értekhelyesbitese
10. TARGYI ESZKOZOK
a. pénzugyi es befektetësi szolgiltatási cél6 tárgyi eszk0zok
aa) ingatlanok
ab) mOszaki berendezések, gépek, felszerelések.jirmUvek
ac) beruházások
ad) beruhãzásokra adott elolegek
b, nem kOzvetlenul pénzugyi es belëktetési szolgiltatãsi célU tárgyi eszközOk
e. higvt cLkGL0k éttékheivesbltëse
11. SAJAT RESZVEN\EK
12. EGYEB ESZKOZOK
a, készletek
b. egyéb kOvetelések
ebböl: kapcsolt vállalkozással szemben
-jelentös tulajdoni részesedési viszonv ban lévd vállalkozással szemben
egyeb részesedési viszonyban tevO vállatkozássat sremben
-

-

13. AKTIV It)OBELI ELLIATAROLASOK
a, bevételek aktiv idObeli elhatárotása
b, koitségek, rãforditások aktIv idObeli elhatárolãsa
c. halasztott ráforditások
ESZKOZOk (AKTIVAK) OSSZESEX
EBBöL:

-

-

FORGOESZKOZOK(1+2.a+3.c+3.a+3.ba+4.aa+4.b+5.aa+5.ba+6.a+6.ba+1 1+12)
BEFEKIETE1I ESZKOZOK(2.b+3.bb+4.ab±5.ab+5.bb--6.bb+7±$+9+1 0)

Budapest, 2017. niárcius 23.

1

2

3 288
0
0
0

1131
0
0
0

45 301

48 974

32743
12 558
0

40 266
$ 70$
0

833 197

940 864

284 408

261 608

513 488

630 282

Urban ZoItán
ey.érigazgat6

MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK ZARTKORUEN MUKODO RESZVEXYTARSASAG
MIRLEG
(adatok milliO forintban)
2015.12.31.
2016.12.31.

FORRASOK ( PASSZI VAX)
1. EHTELINTEZETEKKEL SZEMBEXI KOTELEZET[SEG

293 744

297 298

a, látra szOlO kotelezettsegek
b. meghatârozott idôre lekotott, pénzügyi szolgáltatásbol adOdö kotelezettseg
ba) even bekili tejãrattt
ebböt: kapcsolt vállalkozással szemben
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban levö vállalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozással szemben
MNB-vel szernben
kozponti értéktárral, kdzponti szerzödö féllel szemben
bb) even tñli lejãratO
ebböl: kapcsolt vâllalkozással szemben
-jelentôs tulajdoni részesedési viszony ban lévö vãllalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozással szemben
?vfNB-vel szernben
központi értéktárral, kozponti szerzödö féllel szemben
c, befektetési szolgiltatásbol
ebböl: kapcsolt vállalkozissal szemben
-jelen[ös tulajdoni részesedési viszonyban lévO vállalkozással szemben
egyeb részesedési viszonyban levö villalkozással szemben

0
293 744
91 013
0
0
0
0
0
202 731
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
297 29$
115 $65
0
0
0
0
0
181 433
0
0
0
0
0
0
0
0
0

25398

42 931

a, takarékbetétek
aa) látraszölö
ab) even beluli lejáratü
ac) even tOll lejáratO
b, egyéb kotetezettségek pénzugyi szotgáltatasbOl
ba) litraszOlO
ebbOl: kapcsolt villalkozással szemben
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban IévO vállalkozOssal szemben
egyeb részesedési viszonyban IevO vOllalkozãssal szemhen
bb) even beIüli lejOratO

25 398
0
25 39$
0
0
0
0
0
0
0

42 931
0
12 931
0
0
0
0
0
0
0

ebbOl: kapcsolt vãllalkozãssal szemben
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozCssal szemben
egyeb részesedési viszonyban Ievö ‘C11a1kozCssa1 szemben
be) even tOll IejáratO
ebböl: kapcsolt vCllalkozCssal szemben
-jelentOs tulajdoni részesedési viszonv ban leviS villalkozCssal szernben
egyeb részesedési viszonvban levö vãllalkozással szemben
c. befektetési szolgCltatCsbol

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

411 878

441 424

411 878
0
0
0
0
411 $78
0
0
0

441 424
23 326
0
0
0
41$ 098
0
0
0

22 142

2910

22 142
0
0
0
0
0
0
0

2 910
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. GGVFELEKKEL SZEMBENI KOTELEZETTS1C

-

-

-

-

-

-

3. KIBOCSATOTT ERTEK1APIROK MIATF FENNALLO KOTELEZETTSEG
a, kibocsátottkotvenyek
aa) even beltili lejáratO
ebbOl: kapcsolt vCllalkozãssal szemben
-jelentOs tulajdoni részesedési viszonyban lévO ‘O11a1kozCssa1 szemben
egyeb rCszesedCsi viszonyban levO villalkozãssal szernben
ab) even tOll lejiratO
ebböl: kapcsolt vállalkozCssal szemben
-jelentOs tulajdoni rCszesedCsi viszonyban lévO vállalkozOssal szembcn
egyeh részesedCsi viszonyban levO vállalkozással szemben
-

-

-

-

4. EGV1B KÔIELEZET’FSEGEK
a, even beltiui lejCratO
ebbOl: kapcsolt vállalkozással szemben
-jelentOs tulajdoni részesedési viszonyban lévO vállalkozással szemben
egyeb részesedCsi viszonyban levö vállalkozOssal szemben
b, even tOll lejiratO
ebbäl: kapcsolt á11a1kozOssa1 szemben
-jelentOs tulajdoni rCszesedësi viszonyban lévö villalkozOssal szen7ben
egyéb részesedési viszonyban levO vállalkozissal szemben
-

-

-

-
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MACVAR EXPOIU- IMPORT BANK ZARTKORI EN M [JKODO RESZVENYTARSASAG
MERLEC
(adatok millió forinthan)
2016.12.31.
2015.12.31.

10 231

10 142

906
9 325
0

675
9 767
0

$65

1 474

0
141
0
724

0
1 357
0
117

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

69 000

133 700

0

0

400

400

400
0

400
0

6718

9613

12. ERICUMENYTAR1ALEK +1-

0

0

13. LEKOTOTT IARTALEK

0

0

14. ERTEKELESI TARTALEK

0

0

2 821

672

843 197

940 864

13$ 553

185 032

611 609

599 531

7$ 939

144 385

551 472

575 230

Ebbö’l Ullami kezességgel vUltalt garancidk

20 636

22 120

Figg5koveteles

34145

26452

Jövãbeni kote/ezetlségek

206 323

178 839

Jov6benikovetelések

252 19$

212566

1 734

1 941

5. PASSZ1V Il)OBEH EULTAROLASOK
a, bevételek passziv idöbeli ethatãrotása
b, koltségek. rãforditások passziv idöbeli elhatárolása
c, halasztott bevételek
6. CELTARTALEKOK
a,
b,
c,
U,

céltartalék nyugdijra és végkielëgitésre
kockâzati céltartalék ffiggo es biztos (jovöbeni) kotelezettsegekre
iltalãnos kockizati céltartalék
egyéb céltarialék

7. IIATRASOROLT KO1’ELEZETTSEGEK
a, alãrendelt kOlcsOntOke
ebböl: - kapcsolt vãllalkozissal szemben
jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vãllalkozãssa] szemben
egyéb részesedési viszonyban levO vâllalkozással szemben
b. szUvetkezeti formában rnQkUdO hitelintézetnel a taeok mãs vaavoni hozzãjárulása
c, egyeb hátrasorolt kotelczettség
ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben
jelentos tulajdoni részesedési viszonyban lévö vãllalkozással szemben
egveb tészesedési viszonyban levO vállatkozãssal szemben
-

-

-

-

-

- egyéb

gazdálkodoval szemben

8. JECYZETT TOKE
9. JEGYZETT, I)E IEG BE NEM FJZETE[T ‘[OKE

(-)

10. TOKETARTALEK
a, a reszvény, részesedés névértéke es kibocstitási értéke kbzötti kUlonbOzet (ázsio)
b, egyéb
11. ALTALANOS TARTALEK

15. TARCYVI EREDMENY +1FORRASOK OSSZESEN

-

EBBOL:

ROVID LEJARATU KOTELEZETISEGEK

(1 .a+ I .ba+ 1 .c--2.aa+2.ab+2.ba+2.hb+2.c+3.aa±3 .ha+3.ca+4a)

iiossz( LEJAPATU KOTELEZETTSEGEK

-

(1 .bb+2.ac+2.bc+3.ab+3.bb±3.cb±4b+7)
SAil TOKE

-

(

$-9-l0+l1+/-12+13±l4÷/-15

)

MERLEGEN KI VULI TETELEK
Fuggö’ kotelezettségek

EuggJ kamatok, késedelmi kamatok

tludapest, 2017. marcius 23.

trhán Zoltán
vezérigazgatO

MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK Z RTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
EREDMENYMMUTATAS
(adatok rnillió forintban)
2015.12.31.

2016.12.31.

40 358

44 742

2050

0

721
0
0
0
44 021
0
0
0

25 135

24 682

0
0
0

0
0
0

15 223

20 060

3. Bevéteek értékpapirokbôl

0

111

a, bevétetek forgatási céIñ részvényekböl, részesedésekbôl (osztalék, részesedés)
b, bevételek kapcsolt vãllalkozásban Iévö részesedésekböl (osztalék, részesedés)
c, bevételek jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozástól (osztalék, részesedés)
d, bevételek egyéb részesedésekböl (osztalék, részesedés)

0
0
0
0

0
0
111

347

7 210

347
0
0
0

7210
0

0
0
0

0
0
0

0

0

5. fizetctt (fizetendo) jutalék- és dIjráfordItások

279

6 939

a, egyéb pénzugyi szolgáltatás ráfordItisaiból
ebbdl: kapcsolt vállalkozásnak
jelentös tulajdoni részesedési viszonyban Iévö vállalkozásnak
egyéb részesedési viszonyban lévd vállalkozásnak
b, befektetési szolgáttatások rãfordItásaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráforditásait)
ebböl: kapcsolt vál]alkozãsnak
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévd vállalkozásnak

279
0

6 939
0
0

1. Kapott kamatok es kamatjetlegü bevélelek

kamatozás6 hitelviszonyt megtestesitö értékpapIrok után kapott (jiró) kamatbevétetek
ebbôl: kapcsoft vállalkozástöl
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozástól
egyéb rászesedési viszonyban levö vállalkozástól
b, egyéb kapott kamatok és kamatjellegfl bevételek
ebbôl: kapcsolt vállalkozástöl
-jelentôs tulajdoni részesedési viszonyban lévö váflalkozástöl
egyéb részesedési viszonyban Levö vállalkozástól
a, rOgzitett
-

-

-

-

2. Fizetett kamatok és kamatjdllegO ráfordItások

ebböl:

kapcsolt vállalkozãsnak
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozásnak
egyéb részesedési viszonyban Ievö vállalkozásnak
-

-

KAMATKGLÔNBOZET (1-2)

4. Kapott (járö) jutalék- és dIjbevételek
a,

egyéb pénzUgyi szolgáltatás bevételeiböl
ebböl: kapcsolt vállalkozástöl
-

-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozástól
egyéb tészesedési viszonyban lévö vállalkozástöl
b, befektetési szolgáltatások bevételeiböt (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)
ebböl: kapcsolt vállalkozástól
jelentds tulajdoni részesedési viszonyban lévö váltalkozástël
egyéb részescdési viszonyban levö vállalkozástól
-

-

-

-

-

-

-

-

-

egyéb részesedési viszonyban Ievö vállalkozásnak

Budapest, 2017. inárcius 23.
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0
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0
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0

0
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MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

EREDMENYKIMUTATAS

(adatok millló forintban)
2015.12.31.

2016.12.31.

-3 162

-3 334

5 682

0

1 559
0
0
0
4 886
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0

7. Egyéb bevételek Ozleti tevékenységbdl

4 006

6 114

a, nem pénziigyi és befektetési szolgáltatSs bevételei
ebböl: kapcsolt vállalkozástól
jelentOs tulajdoni részesedési viszonyban lévé vállalkozástól
egyéb részesedési viszonyban Ievô vállalkozástól
b, egyéb bevételek

2
0
0
0
4 004
0
0

30
0
0
0
6 084
0
0

0
0

0
0

8. Altalános igazgatási kUitségek

4 907

5 877

a, személyi jellegO ráforditások
aa, bérkOltség
ab, személyijellegO egyéb kifizetések
ebbfll: társadalombiztositási kdltségek
ebbél: nyugdijjal kapcsolatos kOhségek

2 927

3 360
2 273
362
92

6. PénzOgyi mOveictek nettó eredménye (6.a-6.b+6.c-6.d)

a, eavéb pénzOgyi szolgáltatás bevételeiböl
ebböl: kapcsolt vállalkozástól
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévd vállalkozástól
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozástól
b, egyéb pénzügyi szolgáhatás ráforditSsaibOl
ebböl: kapcsolt vlllalkozSsnak
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vdllalkozásnak
egyéb részesedési viszonyban Ievö vállalkozásnak
c, befektetési szolgáltatás bevételeiböl (kereskedési tevékenység bevétele)
-

-

-

-

kapesolt vSllalkozástól
-jelentés tulajdoni részesedési viszonyban lévé vállalkozástdl
egyéb részesedési viszonyban leviS vállalkozástól
forgatSsi célO értékpapIrok értékvesztésének visszairása
d, befektetési szolgáltatás ráforditásaiból (kereskedési tevékenység ráfordItása)
ebbdl: kapcsolt vállalkozásnak
jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévé vállalkozásnak
egyéb részesedési viszonyban levé vállalkozásnak
ebbdl:

-

-

-

-

-

-

-

forgatasi célü értékpapirok értékvesztése

-

-

-

ebböl:

-

-

-

-

kapcsolt vállalkozástól
jelentOs tu]ajdoni részesedési viszonyban lévd vállalkozástól
egyéb részesedési viszonyban ievO váflaikozástói
készletek értékvesztésének visszairása

-

-

ac, bérjárulékok
ebbél: társadalombiztositási koltségek
ebbél: nyugdijjal kapcsolatos kOitségek
b, egyéb igazgatSsi koltségek (anyag jellegfl ráforditSsok)
-

-

9. Ertékcsokkenési Ieirás

Budapest, 2017. március 23.

0
0
0
8 836
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0

1 999
292
86
27
636

33
725

597
536
1 980

682
604
2 517

283

425

Urban Zoltán
vezérigazgató

MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK ZAR[KORUEN MUKODO RESZVNYTARSASAG
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(adatok miliió forintban)

10. Egyéb ráfordItãsok Ozleti tevékenységböi

a, nern pénzugyl és befektetési szoigãitatãs ráfordItásai
ebböl: kapcsoit vállaikozásnak
-jeientös tuiajdoni részesedési viszonyban iévö vállalkozásnak
egyéb részesedési viszonyban levö váilalkozásnak
b, egvéb ráfordItások
ebbôl: kapcsoit váilalkozásnak
-jeientös tuiajdoni rószesedési viszonyban iévö váilaikozisnak
egyéb részesedési viszonyban levô vállaikozãsnak
készletek értékvesztésc
-

-

-

-

-

ii. Ertékveszés követelések után és kockázati céttartaiék-képzés a fuggö és biztos (jovöbeni)
kotclczcttségckre
a, értékvesztés kövcteiések után
b, kockázati céltartaiék-képzés a ffiggô és biztos (jOvobeni) kotelezettségckre
12. Ertékvcsztés visszaIrãsa kovetelések után és kockázati céltartalék felhasznãlisa a fuggä és
hiztos (jovöbeni) kotetezettsegekre

a, értékvesztés visszaIrása kovetelések után
b, kockázati céltartalék feihasználãsa a ftiggô és biztos (jovöbeni) kotelezettségekre
12/A Aitaiãnos kockãzati céltartalék képzés (+) és fclhasznáiãs

(-)

küidnbözete

13. Ertékvcsztés a befcktetési céIñ. hitclviszonyt mcgtestesitö értékpapirok, kapcsoit, jelcntös
tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban Jévo váitalkozásban vaió részvények,
részesedések utn
14. Ertékvesziés visszairása a befcktetési céiO, hitelviszonvt megtestesIto frtékpapirok,
kapcsolt, jeientös Iulajdoni részesedési és egyeb részesedési viszonyban iévo váiiaikozãsban
taiö részvények, részesedések után
15.Szokásos (uzleti) tevékenység eredménye
ebböi: - PENZUGYI Es BEFEKTETESI SZOLGALTATAS EREDMENYE
1-2+3+4-5+/-6+7.b-8-9-10.b-1 1+12-12/A-i 3+14)
ebböl: NEM PENZUGYJ ES BEFEKTETESI SZOLGALTATAS EREDMENYE
(7.a-10.a)
-

16. Rendkiv Oil bevétclek
17. Rcndkivuii ráfordItãsok
1$. Rcndtdvüii eredmény (16-17)

2015.12.31.

2016.12.31.

4 831

7 730

2
0
0
0
4 829
0
0
0
0

26
0
0
0
7 704
0
0
0
0

2 $64

$331

2 772
92

6 914
1 387

1 735

814

1 643
92

636
178

0

0

779

464

0

0

4 206

1 209

4 206

1 205

0

4

0

0

66

145

-66

-145

19. Adózás ctötti eredmény (+/-15+I-J8)

4 140

1 064

20. Adóflzctési kOtclezettség

1 006

317

21. AdOzott eredmény (+/-19-20)

3 134

747

-313

-75

2 821

672

22. Altalános tarIaiékképzés, feihasznáiás (+/-)
25. Tárgyevi eredmény (+/-21-/+22)

‘J
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CASH-FLOW KIM UTATAS

(adatok miIIió forintban)
2016.12.31.

2015.12.31
I
2
3
4
5
6
7
8
9

40 358
6 029

44 742
8 769

2 679
0
2
0
0
-25 135
-9 115

5 443
0
30
111
0
-24 682
-11 825

Egyéb ráforditások (céltartalékképzés, valamint értékvesztés és terven felOli leirás kivételével)
Befektetési szolgáltatások rSforditása (értékpapir értékveszlés kivételével)
Nern pénzDgyi és befektetési szolgáltatás ráfordftásai
Altalános igazgatási koltségek

-4 261
-8
-2
-4 907

-7 682
-7
-26
-5 877

RendkivOli ráfordItások (ide nem értve a tSrgyévi társasági ado fizetési kOtelezettség Osszegét)
rársasági ado fizetési kOtelezenség
Tárgyévi
(-)
(-) Kifizetett osztalék
NlOkodOsi pénzOramlOs
KOtelezettség állományváltozOsa (ha novekedés + ha esokicenés -)
KOvetelés állományvOltozása (ha nOvekedés ,ha csokkenés +)
Készlet OllományvOltozása (ha novekedés -, ha esokkenés +)
ForgOeszkOzok kOzOft kirnutatott értékpapirok állomOnyvOltozása
(ha nOvekedés - ,ha csOkkenés +)
Belektetett eszkOzOk kOzOtt kimutatott értékpapirok állomOnyváltozása
(ha novekedés -, ha csOkkenés +)
Beruházások (beleéitve az elOleget is) OllomOnyának vOltozása
(ha novekedés ha csokkenés ±)
ImmateriOlisjavak OllornOnyának változâsa (ha nOvekedés -, ha esokkenés +)
TOrgyi eszkOzOk (a bemhazasok és a bewházási elOlegek kivételével) O1lomSnOltozása (ha
nOekedés -, ha csOkkeHés ±)
ha csOkkenés ±)
Aktiv idObeli elhatárolások állornányvOltozása (ha novekedés
Passziv idObeli elhatárolások állományváltozOsa (ha nOvekedés +, ha csOkkenés -)
(+) Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon
(+) JogszabOly alapján véglegesen kapott pénzeszkozOk
(-) JogszabOly alapjOn véglegesen dtadott pénzeszkOzOk
(-) Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke
NettO pénzOramlOs
EbbOl:
(-) Készpénz (forint- és valutapénztOr, csekkek) OllomOnvvOhozOsa
(-) Szdmlapénz (az MNB-nél elhelyezeu, forintban és devizOban vezetett even beIuli IejOratO
eLszámolOsi Cs betCtszámldk, valarnint a kOlOn jogszabály alapjOn mOs pCnzintCzetnCl forinthan
vezetett pCnzforgalmi betCtszámla) állornányváltozása

-66
-1 006
0
4 568
201 276
-204 204
-1

-145
-317
0
8 534
31 401
-106 190
-1

18072

14618

-3 245

-20 914

-299
-241

174
-246

-109
-15 897
1 573
10 900
0
0
0
12 393

1 029
-3 673
211
64 700
0
0
0
-12 415

1

1

12 392

-12 416

(+) Kamatbevételek
(±) Egyéb pénzOgyi szolgSltatSs bevételei (értékpapfr értékvesztés visszairás kivételével)
(+) Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és a céltartaléktobblet visszavezetésének és készlet
értékvesztés, valarnint ten’en feluli lefrás visszairásának kivételével)
(±) Befektetési szolgáltatãsok bevételei (értékpapir értékvesztés visszairás kivételével)
(+) Nern pénzOgvi és befektetési szolgáltatások bevételei
(+) Osztalék bevétel
(+) RendkIvQlj bevétel
(_) KamatráfordItások
(_) Egyéb pénzUgyi szolgaltatás ráforditásai (értékpapIr értékvesztése kivételével)

10

(-)

11
12
13

(-)
(-)
(-)
(-)

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

,

-

-,

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

-
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I. Bevezetö rész
1.1. A bank ãltalános bemutatása
A Magyar Export-Import Bank ZáiikOrQen MnkOdö Részvénytársaság (tovãbbiakban

,,Eximbank” vagy

Bank”) az Exportgarancia Rt. szétválisával, annak egyikjogutOdjakentjOtt létre 1994. mãjus 26-an. Székhelye:
1065 Budapest, Nagymezö utca 46-48., intemetes honlapjãnak pontos cime: www.exim.hu.
Az Eximbank tevekenységi kOrét, valamint a rá vonatkozó specialis elôIrãsokat az 1994. évi XLII. tOrvény
(tovibbiakban ,,Exim torvény”) ãllapitotta meg. Az Exim tOrvénv 6 (1) bekezdése alapjan az ãllam a kozponti
kOltségvetés terhére visszavonhatatlanul készfizetö kezesként felel az Eximbank által forrásszerzés céljábOl a 2.

§ (I) bekezdés g) Pont ga) alpontja alapjãn elfogadott betétekböl és igénybe vett hitelekböl, felvett
kölcsOnOkböl, fon-ásszerzés céljãból a 2. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja alapjan kibocsátott kotvénvekböl;
komiányrendeletben elöirt feltételekkel vál lalt garanciatigyletek esetleges bevaltasabOl; a deviza- és kamatcsere
ugyletek pOtlasi kOltsegébOl eredö fizetési kotelezettsegek teljesItéséért. Az Exim törvény 7 (1) bekezdése
szerint a Magyarorszãg kozponti koltségvetéserol szOlO tOrvényben kell meghatãrozni az elöbbiek egytittes
allomanyának felsö határãt, melyekre az ãllam a kozponti kOltségvetes terhére visszavonhatatlanul készfizetö
kezesként felel.
Az Eximbank szakositott hitelintézetként mükodik, Igy szãmviteli tevekenysegét a szimvitelröl szólO 2000. évi
C. torvény ( a tovãbbiakban

,,

beszãmoló

konyvvezetési

készItési

es

a számviteli torveny”), valamint a hitelintézetek és a pénzUgyi vãllalkozások eves
kotelezettségeinek

sajátosságairol

szölO

250/2000.

(XII.24.)

Kormanyrendelet elöIrásaival osszhangban kell végeznie. Az Eximbankra vonatkozóan a hitelintézetekröl és a
pénzflgyi vãllalkozãsokrOl szOtO 2013. évi CCXXXVII. tOrvény (a tovabbiakban ,,a Hpt.”) ãltalãnos szabalyaitOl
eltérä eloirasok szintén a tObbször módosItott Exim torvényben kerUltek meghatarozasra, mely eltérCsek Ienyegi
elemei az alábbiak:
Az Eximbank esetében az 575/2013/EU rendelet 392. cikkében foglaltaktOl eltérôen a szavatoló töke
huszonöt szazalékat elérö vagy meghaladO Litettség minôsOl nagykockazatnak;
Az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésétôl eltérôen hitelintézetnek nem rninôsQlö egy
tigyfellel vagy tigyfelcsoport nern hitelintézet tagjaval szembeni kitettseg értékének az egytittes Osszege
nem haladhatja meg az Eximbank szavatoló tôkéjének hamiincOt százalékat;
>

Az Exim tOrvény 21.

§ (3) bekezdése alapjan az eläzö rendelkezéseket nem kell alkalmazni

575’2013EU rendelet 400. cikk (1) bekezdésében meghatározottakon talmenoen

—

-

az

az Eximbank iltal a

beT- és ktilföldi hitelintCzetek számira nyñjtoft exponcél6 hiteleknél és pCnzkolcsonOknél; az Eximbank
altal olyan kUIfOIdi vevönek ny6jtott hitelnél és pCnzkOlcsönnél, amikor a celorszãg hitelminôsitési
besorolasa

a

Gazdasagi

EgvtittmükOdesi

es

fejlesztési

Szervezet

,,Hivalalosan

támogatott
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exporthiteIekro szOlö megãflapodasban” foglalt mödszerek szerint legalãbb 3 vagy annál jobb és a
cëlorszãg kOzponti koltségvetëse vagy kOzponti bankja garantãlja a hitel és a pënzkolcsOn
visszafizetësét; a garanciával fedezett Osszeg mertëkëig az Eximbank ãltal nyüjtott,
EgyUttmtikOdési

Fejlesztési

ës

Szervezet

tagországãban

székhellyel

rendelkezö

a Gazdasigi
hitelintézet

garanciájãval fedezett hitelnél és pénzkOlcsonnél, vagy olyan hitelintézet garanciãjával fedezett hitelnél
es pénzkolcsonnél, amellyel szembeni

-

hitelkockãzati fedezettel nem ellátott

hérom hOnapnál

-

hosszabb futamidejü kitettségre a hitelezési kockázat sztenderd mödszere alkalmazãsában legfelj ebb
50%-os kockãzati süly rendelhetö, a kOzponti kOltségvetés készftzetö kezessegevel fedezeft
kockázatvãllalásokra, ideértve a Magyar Exporthitel Biztositö Zrt. (tovãbbiakban ,,MEHIB”) nem
piacképes kockázatñ biztosItásával fedezett exportcélü hitelt és pénzkOlcsont is a biztosItott osszeg
Onrészesedéssel csökkentett mertekéig.
Az Eximbani szavatolO tokejenek kiszãmItãsa sorén az Exim torvény 20.

§ (1) bekezdése szerint az

Eximbank szavatolO tokéjének kiszámItása során az 575/2013/EU rendelet Mãsodik rész 1. cIm 4.
fejezet 1. szakasz vonatkozãsában járulékos tökeelemnek minôsul minden olyan hitel és kotvény,
amely kielegIti az alábbi feltételeket:
•

ténylegesen rendelkezésre all, és az igenybe vevô hitelintézet számãra azonnal, jogvita vagy
sortartési kOtelezettség nétkul hozzáférhetö, tovébbé az igénybe vevö hitelintézet merlegeben
szerepel;

•

a hitel, illetve a kotvény eredeti futamideje öt évet meghaladO lejáratü, illetve ha a lejárat nincs
-

meghatározva a hitel csak a szerzödésben rOgzItett, Iegkevesebb öt év mt’tlva mondhatö fel és;
-

•

a hitel esetében töketörlesztés az eredeti lejárat vagy a szerzödésben kikötött felmondási idö
elött nem lehetseges.

Az 575/2013/EU rendelet Elsö rész II. cim 2. fejezetének atkalmazãsãban az Eximbank pënztigyi
vállalkozásnak minöstil.
Az Eximbank nem alkalmazza az 575/2013/EU rendelet 411-428. dilckében foglaltakat.
A nem piacképes kockázatti biztosItãsok feltételeiröl szOló kUlön jogszabãlyban foglalt feltételeknek
megfetelo, a kormény këszfizetö kezessége mellett nydjtott, nem piacképes kockézatd biztositást a
kormány készflzetö kezessége mértékéig az Eximbank elismerheti hitelkockézat csökkentä tételként.

2014. j1nius 6-an az Orszaggyüles elfogadta az Eximbank és a MEHIB feletti tulajdonosi jogok gyakorléséval
Osszefliggö tOrvenymódositast (2014. ëvi XXI. torveny), amelynek értelmében a Magyar Allam tulajdonãban
allo tarsasagi részesedések feletti tulajdonosi (reszvenyesi) jogok gyakorléséra a kulgazdasági ugyekért felelôs
miniszter jogostilt.
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A tulajdonosváltással ij integrãlt irãnyitási és szervezeti koncepciO kertilt kialakItãsra, a tulajdonos a két
szervezet élére kOzös vezetëst jelOlt ki. Az Eximbank és a MEHIB a szervezeti és szakmai integrãciOját egy
közOs brand, az ,,EXIM” keretében valösItja meg, melynek célja, bogy teljesItve a stratégiai elvárãsokat,
gazdasagpolitikai ösztönzO eszkOzként egyUttesen mükodjön az exporttevekenyseggel foglalkozO magyar
vállalkozãsok tekintetében.

Az Eximbank nem kerCil konszolidilãsra. Tekintettel arra, hogy az Eximbanknak nincs konszolidãlãsba
bevonandó leãnyvállalata, konszolidált eves beszámolOt nem készIt.

Az Eximbanknak alapveto cClja az export banki eszkOzOkkel történö tãmogatãsa. E célok megvalOsItásat a
Magyar Allam egyrészt az Eximbank kOtelezettségeiért

—

a fonásszerzés céljãbOl kLll- es beiffildi

hitelintézetektöl elfogadott betétek és felvett hitelek, valamint a kotvenykibocsátãsból eredö fizetési
kotelezettségek és a swap müveletek pötlãsi koitsége teljesItCsëre

—

vállalt ãllami készflzetö kezessegvállalással,

illetve az Eximbank által nyüjtott garanciik egy része tekintetében
meghatározott limiten belul

—

—

évente a koltsegvetesi torvényben

mogOttes állami készfizetö kezessegvãllalással tãmogatja. Fentieken tülmenöen az

Eximbank kamatkiegyenlItesi rendszeréröl szólö 85/1 998. (V.6.) Kormányrendeletben, továbbá az Eximbank
ãltal folyósttható kotott segelyhitelek feltételeiröt és a segelyhitelnyüjtãs részletes szabãlyairol szOlO 232/2003.
(XII.16.) Kormãnyrendeletben szabilyozott feltételek szerint

-

a fiitamidö alatt rogzItett kamatlábon

-

nyüjtott

hitetek és pënzkOlcsOnOk kamatának, valamint a 85/1998 (V.6.) Kormányrendeletben meghatãrozott módon
szãmolt bãziskoltsegenek illetve

—

segClyhitelek esetében

-

a 232/2003. (XI1.16.) Kormányrendeletben

meghatározott forrãsszerzCsi koltség ktllönbözetének forrãsãt a kOzponti kOltsCgvetesbOl közvetlenul biztosItja.
Az ãllami készflzetö kezessegvállalással kapcsolatos eves kereteket, valamint a kamatkiegyenlitési rendszer és a
kötött segelyhitelezes keretCben elszámolhatO osszegek eves elöirãnyzatát az eves kOltsegvetCsi torveny, a
kOltsegvetessel történö elszámolãs rendjét a 16/1998. (V.20.) PM rendelet szabályozza.

Az alkalmazott szárnlarend kOveti a hitelintézetnCl alkalmazott megoldásokat. A kOitsegek elsödlegesen az 5-Os
szãmlaosztãlyban kertilnek kOnyvelCsre, a 6. es 7. szamlaosztalyt az Eximbank nem használja.
A merlegkeszItes idöpontj a számviteli politikában meghatározottak szerint 2017. j anuár 15.
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1.2. Az Eximbank gazdãlkodását jellemzô mutatök
Az Eximbank mérlegföOsszege a 2015. év végi 843 197 milliö forintrOl 2016. év végére 940 864 milliö forintra
nött. A gazdálkodãs adOzás elötti eredménye a 2015. év végi 4 140 milliO forinthoz képest 2016. év végére I
064 milliö forintra, mIg az adózott eredmény a 2015. evi 3 134 milliO forinthoz képest 747 mifliO forintra
csOkkent, amely a 2016. évi végi saját tökére vetItve (144 385 milIiO forint) 0,52 százalékot tesz ki. Az
Eximbank a 2016. évi adózott eredményéböl

—

a jogszabãlyi elöfrásoknak megfeleloen

—

75 milliO forint

osszegben általãnos tartalékot képzett, Igy a 2016. evi merleg szerinti eredmény 672 miIliO forintot tett ki.

Tökeellátottság
Szavatoló töke
Ebböl alapveto töke
Ebböljãrulékos töke
KKV szorzó utãni kockãzattal sülyozott kitettseg érték
I. pillér szerint:
CET I tokemegfelelesi mutatö
TI tökemegfelelesi mutató
Teijes tökemegfelelesi mutatO
II. pillér szerint:
CET I tokemegfelelési mutatO
TI tökemegfelelési mutató
Teijes tokemegfelelési mutató
Szavatoló töke / Sajãt take
Sajãt töke / KOtelezettsegek Osszesen
*
**

2015.12.31.
89 244
78 595
10 649
779 172

2016.12.31
147 297
142 954
4343
885 180

2016.12.31.**

9,88%
9,88%
11,22%

16,15%
16,15%
16,64%

16,23%
16,23%
16,72%

8,91%
8,63%
9,40%
113,05%
18,40%

14,40%
13,90%
13,68%
102,49%
18,33%

14,47%
13,97%
13,75%
102,48%
18,40%

2015.12.31.

2016.12.31.

0,08

0,04

0,09

0,04

0,37%
3,97%

0,08%
0,52%

.

2016. évi eredmény figyelembe vétele nëlkul
2016. evi eredmtny flgyelembe vételével

Likviditás
PénzeszkOzok -{- Likvid. ërtékpapIrok + Hitelintézetekkel
szembeni Iátra szólö követelések / Osszes eszkOz
PénzeszkOzok + Likvid. értékpapirok + Hitelintézetekkel
szembeni Iátra szOló követelések + 1 héten belUli Iejáratü
bankközi betétek / Osszes eszköz
JovedelmezOseg
Adózott eredmény / Osszes eszkoz (ROA)

Adózott eredmény / Sajãt töke (ROE)
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Hatékonysig
EszkOzaranyos szernélyi j e] legO ráforditãsok (Szernëlyi
jellegfl ráforditãsok / Osszes eszkOz)
EszkOzarányos kottségek (Altalãnos igazgatási kOltsëgek
+ értékcsOkkenës / Osszes eszkOz)
Atlagos forrãskOltség mutatO (fizetett kamatok és
kamatj eIIegü rãforditãsok / Kotelezettsegek)
Egy alkalmazottrajutO Osszes eszkOz (milliO forint)
Egy alkalmazottrajutO adOzott eredmény (millió forint)
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2015.12.31.

2016.12.31.

0,35%

0,36%

0,62%

0,67%

3,34%
4 369
16

3,15%
4 825

4
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II. A mérleghez kapcsoládO kiegészItések
11.1. fszközök
11.1 .1. Pénzeszközök

Az Eximbank pénzeszközeinek év végi egyenlege az atábbiak szerint alakult:
2015.12.31.

2016.12.31.

Magyar Nemzeti Banknál vezetett pénzforgatmi és betëtszámlák
BelfOldi hitelintézeteknél vezetett forint elszámolási számla
Pénztár

12 489
12

75

Osszesen

12 503

88

10
3

11.1.2. AllampapIrok

Az Eximbank a Szárnviteli politikãjaban rneghatározottak szerint az ãllampapIrokat az ahibbi elvek alapjãn
soroija be, illetve mutatja ki a forgatási vagy befektetési céIi eszkizOk k-OzOtt:

-

Forgatasi céli’i ãllampapirok közott mutatja ki az értëkesIthetônek minôsItett ãllarnpapIrokat (Iikviditási ës
kockázatkezelési tevekenység keretében beszerzett és lejãrat elött értékesIthetö), a Iejaratig tartandónak
minösItett értékpapIrok kOzül az even beltili Iejãratü állampapIrokat, a hosszO lejáratñ ãllampapIrok kozUl a
tirgy évet kOvetö évben IejárO, forgoeszkOzzC CtminôsItett állampapIrokat.

-

Befektetési célOnak minösul az az CilampapIr, amely a IejCratig történö megtartäs szCndékCval kerUlt
beszerzésre és rendelkezésre állnak a flnanszirozás lejiratig tartO folytatãsãhoz szflkséges források.

Az Eximbank 2015. december 31-en és 2016. december 31-en meglévö
ãtlampapir állomãnya az alábbiak szerint alakult:
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a fenti elvek szerint kimutatott
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11.1.2.1. Forgatási cétü állampapIrok
2015.12.31.

2016.12.31.

Allamkotvënyek

56 066

41 446

Osszesen

56 066

41 446

A forgatási cél6 államkOtvények névërtëke 2015. december 3 1-en 56 448 milliö forint, mIg 2016. december 31-

en 41 927 milliO forint volt. 2015. es 2016. ev vëgCn a Bank befektetési célü állampapfrokkal nem rendelkezett.

Az ertekpapIrok rövid távü likviditáskezelési célokat szolgálnak.
A forgatási célü állampapIrok év végi állomãnyának lejãrati összetételét bekertilési értéken az alCbbi táblãzat
mutatja:
2015.12.31.

2016.12.31.

0

0

Even belUl esedékes
HCrom hónapon belUl esedékes
Három hönapon t61 és egy even belUl esedékes

27 241

1 630

Osszesen

27 241

1 630

Even tñl esedékes
Egy even tñl és Ot even belUl esedékes
Ot even tül esedékes

8 875
19 950

39 816

Osszesen

2$ $25

39 $16

MindOsszesen

56 066

41 446
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0

1 567

36$ 607
36$ 607
543 211

Hitelint&etekkel szembeni követelések even tñli Ieáratra osszesen

Hitelintézetekkel szembeni követelCsek összesen
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173 037

1 $8

161 601

I 1 24$

Hitelintézeteknek nyiijtoft even t6li lejáratü hitelek

lejaratra

,

BekerOlési
ertek

Kamat, dIj es jutaték követelések es egyeb kOvetelések
Hitelintézetekkel szembeni követelések even bellili
összesen

Hitelintézeteknek nyüjtott even beltili lejáratü hitelek

Bankközi betét elhelyezések

Ltra szólO követelések (nostro számlãk egyenlege)

Megnevezes

11.1.3. Hitelintézetekkel szembeni követclések

0

0

499

0

0

499

0

499

Ertekvesztes

.

2015.12.31.
.

542 712

368 607

36$ 607

172 538

1 $8

161 102

1 1 248

1 567

NettO Jconyv
szerinti ertek

(A táblázatos adatok miliiö forintban értendöek)

2016. EVI BESZAMOLOJAHOZ

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK

KIEGESZITO MELLEKLET

569 440

394 $72

394 $72

173 949

0

173 949

0

619

BekerOlési
ertek

0

0

507

0

0

507

0

507

Ertekvesztes

2016.12.31.
.

568 933

394 872

394 872

173 442

0

173 442

0

619

NettO könyv
szerinti ertek
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2016. EVI BE SZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
Az Eximbank hitelintëzetekkel szemben fennillO kOvetelës állomanya 2016. év végére az etözö év vëgëhez
képest bekertilési értéken 26 229 milliO forinttal, konyv szerinti értéken pedig 26 221 millió forinttal nött. A
hitelintézetekkel szembeni kovetelések kOzOtt a belfOldi hitelintézetekkel szembeni kovetelések állomãnya 560
351 millió forint (az elözö év vegéhez képest 5 szãzalékkal, 27 397 milliö forinttal nött), mIg a ktflffildi
hitelintézetekkel szembeni kOvetelések állománya bekertilési értéken 9 089 milliO forintot tesz ki (az elözö év
vegéhez képest bekertUési értéken

—

11 szãzalékkal

—

116$ milliO forinttal csOkkent).

A belfOldi hitelintézeteknél elhelyezett bankkOzi betétek állománya 0 milliO forintra, 11 248 mllhió forinttal
csökkent, a kamatkiegyenlItési rendszer keretében nyüjtott hitelek állománya 8 szãzalékkal, 39 221 milliO
forinilal emelkedett bekerfllési értéken.
A ktilföldi hitelintézeteknek nyüjtott hitelek esetében, amIg a vältozO kamatozãs mellett even t1li lejãratra
nyüjtott áilomány a 2015. év végi 35$ millió forintrOt 2016. év végére 367 milliö forintra nött, addig a
kamatkiegyentItési rendszer keretében kUlföldi hitelintCzeteknek két even tüti lejãratra nyüjtott hitelek
állománya a 2015. év vegi 8 659 millió forintrOl 2016. év végére $ 043 miltiO forintra csokkent bekertilési
értéken.
A hitelintézetekkel szembeni látra szOIö kovetelések egyenlege a 2015. év végi 1 567 milIiO forintrOl 2016. év
végére 619 millió forintra csOkkent bekertilési ërtëken.

A hitelintézetekkel szembeni kovetetésállomány 2015. december 3 1-en 11 milliö forint tôkésitett kamatot
tartalmazott. 2016. december 31-en a kovetelesállomány täkésItett kamatot nem tartalmazott..
A hitelintézetekkel szembeni kOvetelCs állományon beltiJ az ãtstrukturátt kovetelés állomány 2015. december
31-en bekertilési értéken 35$ millió forint, kOnyv szerinti értéken 0 millió forint, mIg 2016. december 31-en
bekertilési értéken 367 millió forint, konyv szerinti értéken pedig 0 milliO forint volt.
A Hitelintézetekkel szembeni kOvetelésãllományon beltil mutatja ki a Bank az ãllami tulajdonü bankokkal
szemben fennállO kOveteléseit az atibbiak szerint.
Az ãllami tulajdonban lévö bankoknak nyüjtott hitelek áltomãnya 2015. december 31-en 49,9 milliird forint,
2016. december 31-en 28,3 milliárd forint volt. Az ãllami tulajdonban lévô bankoknak adott bankkOzi betét
allomCnya 2016. december 31-en ntilla forint volt, 2015. december 31-en 5 milliãrd forint volt. 2015. december
31-en további 39 milliãrd forint, 2016. december 31-en tovCbbi 29 milliárd forint szerepelt beiroldi
hitelintézetnek ny6jtott hitelkeretként a fflggô kOtelezettsegek kOzOtt. A fuggd kotelezettsegekräl bävebb
informãciót az V.1. pont tartalmaz.
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11.1.3.1. A 2015. és 2016. december 31-en hitellntézetekkel szemben fennállö követelés
állomány hátralévO esedekesseg szerinti bontása bekerülési értéken

2015.12.31.

2016.12.31.

1 567

619

37 297
135 740

141 406

Even belOl esedékes összesen

173 037

173 949

Even tUI esedékes
Egy even t61 és Ot even beltil esedékes
OteventUlesedékes

348 804
19803

367 447
27425

Even till esedékes összesen

368 607

394 872

Hitelintézetekkel szembeni követelések Osszesen

543 211

569 440

Lãtra szölO

Even belUl esedékes
Három hOnapon belul esedékes

Három hönapon tüI és egy even belUl esedékes
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11.1.3.2. Hitelintézetekkel szembeni követclések után elszámolt értékvesztés alakulãsa
Az Eximbank a követelësek egyedi minösItése alapján az értékvesztés elszámolásokat a kockãzatvállalisok
devizanemében számolja el, a deviza értékvesztések állomãnya naponta ãtértëkelésre kerUl az MNB ãltal
hivatalosan kOzzétett ãrfolyamra. Az értëkvesztések átértékelési kUlOnbOzetéböl eredö nyereség, illetve
veszteség a deviza eszkOzök és deviza források ãtërtékelési kUlOnbOzetével Osszevontan az eredménykimutatás
6.a) Egyeb pénzugyi szolgáltatás bevételei illetve a 6.b) Egyéb pénzUgyi szolgãltatãs rãforditãsai sorokon kerUl
kimutatásra.
A Bank az értékvesztés korrekciókat az egyedi kockãzatvállalãsokhoz kapcsolOdóan az alãbbiak szerint végzi el.
Amennyiben a meglévö értékvesztés illománya a minösItések alapján megállapItott értékvesztés szukségletre
nem nyüjt fedezetet, a Bank értékvesztést szãmol el a ráfordItásokkal szemben, ellenkezö esetben a meglévo
értékvesztést visszaIrja. A tárgyévi értékvesztés visszaIrást rãfordItás csökkentöként, mIg az elözö évi
értékvesztës visszaIrást bevételként szãmolja el a Bank. A Bank az értékvesztés elszámolás tekintetében nem
ãllapit meg alsO osszeghatárt, a minösItés alapján meghatirozott értékvesztést minden esetben jelentösnek
tekinti.
A fenti elvek alapjãn a hitellntézetekkel szembeni kOvetelések utén 20 16. évben az alébbiak szerint tOrtént az
értékvesztés elszámolása:

Belföldi
hitelintézetekkel
szembeni kovetelesek
után

KülfOldi
hitelintézetekkel
szembeni kovetelesek
utãn

Nyitö állomány 2016.01.01.

0

499

499

Ertékvesztés nOvelO elszãmolások (+)
Tárgyévben
elszámolt
ërtékvesztések
visszafrãsa tOrlesztések, átsorolãsok miatt (-)
ElOzO évben elszãmolt értékvesztések
visszairãsa tOrlesztések, átsorolások miatt (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deviza átértékelések eves eredménye (+)
ZãrO iIIomãny20I6.i2.31.

0

8

8

0

507

507

.

Ertekvesztes

.
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...

Osszesen

..

C
0
49j

Kétes

Rossz
543 211

0

Atlag alatti

Osszesen

542 712

Kulon figyelendö

2015.12.31.

.
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569 440

507

0

0

0

568 933

2016.12.31.

Koveteles allomany

Problémamentes

Megnevezes

0

0

0

0

499

499

2015.12.31.

0

0

0

0

507

507

2016.12.31.

Ertekvesztes allomany

A hitelintézetekkel szembeni követelések minösItési kategóriánkenti rnegoszlása, értékvesztés állománya

MEHIB ãltal biztositoft követelések allomanya 2015. év végi $ 198 millió forintröl 2016. év végére 7 611 milliö forintra csökkent.

0,09%

100,00%

-

-

-

0,00%

2015.12.31.

0/

0,09%

100,00%

-

-

-

0,00%

2016.12.31.

Ertékvesztés/követelés áflomány

A minösItési kotelezettség ala tartozó hitelintëzetekkel szembeni kovetelësek esetében az Eximbank a MEH13 által riem biztosItoft állomãny után számol el értékvesztést. A

(A táblázatos adatck milliö forintban értendôek)

2016. EVI BESZAMOLOJAIIOZ

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK

MEGESZITO MELLEKLET

KIEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2016. EVI BE SZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
11.1.4. tlgyfelekkel szembeni követelések pénzügyi szolgáltatasböl
Az Eximbank pénzflgyi szolgãltatásbol eredö ucyfelekkel, azaz a nem hitelintézetekkel szemben fennállö
kovetelés ãllornánya 2016. december 31-re az elözö ev végéhez képest bekerulési értéken $2 115 millió forinttal
—

45 százalékkal

-

nött, mig az elszãmolt értékvesztés állomãnya 6 25$ millió forinttal

-

89 százalékkal

-

nött,

fgy a kOvetelések konyv szerinti értëke 75 857 millió forinttal —43 százalékkal emelkedett.
-

A beWOldi uvfe1eknek nyüjtott hitelek és egyeb belffildi ugyfelekkel szembeni követések ãllomanya az elâzö év
vegehez képest bekertdési értéken 1$ 113 rnillió forinttal

—

12 szãzatékkat —170 783 milliö forintra nött.

A legjelentosebb nOvekedés a kamatkiegyenlitesi rendszer keretében betfoldi Qgyfeleknek két even ttili lejáratra
nvtijtott hitelek ãllományában kOvetkezett be, arnely 108 790 millió forintra növekedett az etözô év végi 105
957 milliO forinthoz képest.
A kUlfOldi Uvfe1eknek nytijtott hitelek illománya az elözö év végi 30 560 rnillió forintrOl 91 562

milliö

forintra nöft. A forfetirozñsböl eredö kulföldi flgyfelekkel szembeni kovetelések á]lománya az elözö év végi 6
772 milljO forintrój 5 341

rni]]ió forintra

—

21 százalékkal

—

csOkkent 2016. december 31-re. A

kamatkiegyenlItési rendszer keretében ktilföldi tigyfeleknek két even t1ti Iejãratra nyñjtott hitelek i]Jominya az
elözö ev vCgi 7 393 millió forinfröl 56 605 miIlió forintra nött 2016. december 31-re bekerii]ési értéken. A
232/2003. (X11.16.) Kormãnyrendeletben szabályozottak alapjãn a kötOtt segélyhitelezés keretében nyOjtott
hitelek állományában jelentôs növekedés kOvetkezett be, mely hitelek ãllomãnya az elözö ev végi 15 73$ milliö
forinthoz képest

—

163 százalékkal —41 352 rnilliö forintra nOvekedett.

2015. december 31-en az ttgyfelekkel szembeni kOvetelésállomány 730 819 eurO és 37 milliO forint (Osszesen
266 milliO forint), 2016. december 3 1-en 1 039 656 eurO (323 millió forint) tOkésIteft kamatot tartalmaz. A
tOkésItett kamatra az értékvesztés a 250/2000. (X1I.24.) Kormányrendelettel Osszhangban megkepzCsre kertilt.
Az ugyfelekkel szembeni kOvetetCs állomanyon beltil az átstrukturált hitelkOvetelés állomány bekerillési értCken
8 181 millió forint, konyv szerinti értéke 4 625 milliO forint volt 2016. december 31-en, mIg 2015. év végén a
bekertilési érték 5 744 milliO forint, kOnyv szerinti értéke pedig 3 473 mililO forint volt.

A penztigyi szolgáltatãsbOl eredO tigyfelekkel szembeni kOvetelések a kihelyezett hitelekbOl, exportkevetelesek
megvasárlãsabol, kamat, dIj ésjutalék kOvetelésekbOt, munkavállalOknak ny6jtott hitelekbOl, továbbá a 85/1998.
(V.6.) KorrnányTendelet szerinti kamatkiegyenlItési rendszerhez és a 232/2003. (X11.16.) Korrnány rendelet
szerinti kOtOtt segélyhitelekhez kapcsolódO kbltségvetesi igenyekbol tevOdnek Ossze az alibbiak szerint:
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ebbö7 eredeti lejCrat szerint even beluli hitelek

ebbáf even tz1ifittamidejil hitelek even behul esedékes része

Ugyfelekkel szembeni követelések összesen

Ugyfelekkel szembeni követelések even tñIi Iejáratra összesen

MunkavãllalOknakny6jtottéventiill lejáranihitelek

ForfetIrozãsból eredö even tül esedékes követelések

Ugyfelekriek nyüjtott even tub Iejäratü hitelek

Ugyfelekkel szembeni követelések even belüli Ie,járatra összesen

MunkavãllalOknak riyüjtott even belUli 1ejáratühite1ek

Kamat, dl] es jutalCk kOvetelések
KamatkiegyenlItesi rendszerböl és segélyhitelezésbol eredö kOltségvetési
kiegyenlltesi igény

ForfetIrozásböl eredö even belül esedékes követelések

-

-

Ugyfeleknek nyüjtott even beluli Iejãratü hitelek

.

iviegnevezes

—

=

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

..

31 941
3 777
1 943
45
7 105
24
44 835
203 687
3 360

13
0
0
0
6 290
6 9$9
25

1 956
45
7 105
24
51 125
210 676
3 385

595
2 912
43
7 794
21

1 649
16
0
0
0

2 244
2 92$
43
7 794
21

13 304

265 345

127
137 783
176 184

0
2 684
7 046

127
140 467
183 230
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207 206

7 014
214 220

3 $09

35

3 844

252 041

159

0
159

38 401
133 $47

4 362
2 649

42 763
136 496

29 733

1 749

4 346

31 977

4 52$

.

NettO konyv
szerinti
ertek
.

Ertekvesztes

5 526

.

36 469

.

27 036

.

Bekerulesi
ertek

2 697

.

.

Nettö könyv
szerinti
ertek

35 71$

.

6 277

.

2016.12.31.

41 995

.

Ertekvesztes

.

27 631

Bekertilesi
,
ertek

2015.12.31.

(A táblázatos adatck rnillió forintban értendöek)
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(A táblázatos adatok millió forintban értendOek)
11.1.4.1. Az ugyfelekkel szemben fennãllO követelés állomãny hátralévö esedekesseg
szerinti bontãsa bekerülési értéken

2015.12.31.

2016.12.31.

20 633
22 130

19 171
31 954

42 763

51 125

$7 151
53 316

Even belül esedékes
Hãrom hönapon belul esedékes

Hirom hOnapon tüI és ey even beffil esedékes
Even beIOI esedékes összesen
Even tül esedékes
Egy even tOT és öt even beltil esedékes
Ot even tO! esedékes
Even tOt esedékes összesen

140 467

115 427
98 793
214 220

Ugyfelekkel szembeni követelések összesen

183 230

265 345

11.1.4.2. Ugyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés alakulása

BelfUldi ugyfelekkel
szembeni
lcövetelések utOn

Külföldi ugyfelekkel
szembeni
követetések után

Nyitö OllomOny 2016.01.01.

5 171

1 $75

7 046

Ertékvesztés nOvelö elszOmolOsok (+)
Tirgyévben elszãmolt értékvesztések
visszaIrOsa törlesztések és Otsorolások
miatt(-)
ElözO évi értékvesztCs visszafrOsa
torlesztések es Otsorolások rniatt (-)
ErtékesItett, hitelezési vesztesegkent
leIrt követelés értékvesztCs kivezetése

7 265

287

7 552

612

0

612

500

136

636

Ertékvesztés

0

(-)
Deviza Otértékelések eves eredménye
(+1-)
ZOró Ollomãny 2016. 12.31.

Osszesen

-35

-11

-46

11 289

2 015

13 304

17 / 69

..

3 512
3 917
4 444

Atlagalatti

Kétes

Rossz
183 230

12 417

KUlon figyelendô

Ôsszesen

15$ 940

2015.12.31.

—
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265 345

5 202

14 253

0

21 946

223 944

2016.12.31.

Koveteles allomany

Problémamentes

Megnevezés
0

7 046

4 116

1 959

78$

183

2015.12.31.

‘

0

13 304

4 926

6 $36

0

1 542

2016.12.31.

Ertekvesztes allomany

Az ugyfelekkel szenibeni követelések minôsItési kategOriánkenti megoszlása, értékvcsztés állománya

3,85%

92,62%

50,01%

22,44%

1,47%

0,00%

2015.12.31.

5,01%

94,69%

47,96%

0,00%

7,03%

0,00%

2016.12.31.

Ertékvesztés/ követelés
allomany (%)

értékvesztést. A MEHIB ãltal biztosItott kovetelések ãHománya 2015. ev végén 27 028 milliO forintot, mIg 2016. év végén 91 390 milliO forintot tesz ki.

A minösItési kotelezettség ala tartozO Ugyfelekkel szembeni kovetelések esetében az Eximbank a MEHIB által nem biztositoft állomány után számolt el

(A táblázatos adatok milliö forintban értendöek)
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(A táblázatos adatok milliö forintban értendöek)

11.1.5. Hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok
A Bank a hitelviszonyt megtestesitö értékpapIrok kOzOtt mutatja ki az egyik kUlfdldi hitetintézettet szembeni
tôke- es kamatkovetetés fejében kapott, hitelviszonyt megtestesitô, USD-ben denominãlt értékpapIrokat.
A Bank Osszesen 305 108 USD névértékO kotvényt tart nyilván. A kotvény utãn a kamat mértéke 5,5%/év. A
karnatfizetés félévente esedékes. A kibocsãtãs napja 2012. december 27. A töke visszafizetése lejáratkor, azaz
2022 decemberében egy osszegben esedékes. A kOtvény bekertilési értéke megegyezik az értékpapIr
névértékével.
A Bank számviteti politikãjãnak megfelelöen

— az értékpapIrok lejáratátOt ifiggetlenfli — értékesithetö

értekpapIroknak minösItefte a kockãzatkezelési tevékenység keretében szerzett papIrokat.

Az Eximbank 2015. december 31-en és 2016. december 31-en meglevö hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok
átlomãnya az alãbbiak szerint alakult:
2015.12.31.

2016.12.31.

KtilfNdi hitelintézet ãltal kibocsátott kOtvények
Kotvények után elszãrnolt ërtCkvesztés (-)

88
44

90
45

Osszesen

44

45

A követelés fejében. iltetve a korãbban kibocsãtott értékpapirok fejében kapott hitelviszonyt megtestesItö
értékpapIrok piaci értékének meghatãrozãsa és ez alapján az értékvesztés szUkseglet elszámolãsa a letétkezelö
ãttat kOzält piaci ãrfolyamok, illetve a kibocsitö adös piaci megItelesenek figyelembe vételével tOrtCnt.
A F[FO módszer szerint nyilvantartoft hitelviszonyt megtestesItö értékpapirok egyedi értékelése alapjãn a 2016.
évi értëkvesztés sztiksëglet az atábbiak szerint kertilt elszãmolásra:

Nyitö állomán 2016.01.01.
2016. évi értékelés alapján értékvesztés sztikséglet elszámolãsa (±)
Deviza itértCketések eves eredménye (+)

44

ZárO á1Iomán 201 6.12.31.

45
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(A táblázatos adatok millió forintban th-tendöek)
11.1.6. Részvények, részesedések befektetési célra
Az Eximbank 2015. december 31-en befektetési céllal megvasárok részvényekkel, részesedésekkel összesen
6 951 milliO forint névértékben, 5 976 rnilliO forint kOnyv szerinti értékben rendelkezett.
Tulajdoni
reszarany/
Erdekeitseg

.

.

Megnevezes

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Portfolion Regionãlis Magántöke
alap
China-CEE Management S.á.r.1.
China Central and Eastern Europe
Investment Co-operation Fund
IEC FIG fund

Beszerzes
ideje
.

.

.

.

Nevertek

.

.

.

Megjelenesi
forma

2000

12

0,15 ¾

dematerializält

2013
2013

2 025
0=4

50,00%
10,00%

dematerializilt
dematerializált

2014
2015

4 661

6,90%
13,41%

dematerializált
dematerializált

Osszesen

253
6 951

Az Eximbank 2016. december 31 -en befektetési céllal megvasãrolt részvényekkel. részesedésekkel összesen
27 $65 milliO forint névértékben, 26 409 millió forint kOnyv szerinti értékben rendelkezett.
Megnevezés

Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Portfolion Regionális Magintöke
alap
China-CEE Management S.á.r.l.
China Central and Eastern Europe
Investment Co-operation fund
IFC FIG Fund
Magyar-Kazah
Mezögazdasági
Befektetési Alap
EXIM Növekedési Magántokealap
EXIM ExportOsztonzö Magántoke
alap
Osszesen

Beszerzés
ideje

NCvértCk

Tulajdoni
részarány

Megjelenési
forma

2000

12

0,15 ¾

dematerializáh

2013
2013

2 426
0,4

50,00%
10,00%

dematerializãlt
dematerializált

2014
2015

6 113
5159

6,90%
11,82%

demateriatizãlt
dematerializált

2015
2016

155
4 000

49,91%
100,00%

dematerializált
dematerializált

2016

10 000
27 $65

100,00%

dematerializált

A Bank hitel kihelyezési és garanciavallalasi tevékenységenek kiegeszitese érdekében
megvalOsulO

-

-

kozvetett módon

tökebefektetésekkel is támogatni kIvánja az exportálO társaságokat. Ennek érdekében jelentös

méretü es elismert piaci intëzmények által létrehozott tokealapokban vesz részt társbefektetöként.
Portfolion Reuionãlis Mauántökealap: A Bank 2013-ban dOntOtt arröl, bogy csatlakozik az OTP Bank Nyrt. ãltal
2012-ben tétrehozott OTP fordulat Tokealaphoz. A tokealap neve a Bank csatlakozãsival Fordulat Tokealapra,
majd 2015-ben Portfolion Regionális Magántokealapra változott. A tOkealap 10 milliárd forintjegyzett tökével
mfikOdö alap, amelvhez az Eximbank 5 milliárd forintos befektetéssel csatlakozott 50%-os tãrsbefektetöként.
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(A táblázatos adatok rnillió forintban értendöek)
2016. december 31-en az összes befizetés 2 426 millió forint. A fennmaradö vagyoni hozzájãrulãst, 2 574 milliö
forintot a Bank a ftiggö kOtelezettsegek kOzOtt mutatta ki 2016. december 31-en.

A China-CEE Manaement S.ã.r.I.-t (,,Alapkezelö”) 2013. novemberében alapitotta meg a CEEF Holdings
Limited és az Eximbank. A tãrsasãgjegyzett tökéje 12 500 euro. SzCkhelye Luxemburgban van. Az AlapkezelO
tanácsadási, menedzsment, szãmviteli és adminisztratIv szolgaltatOsokat nyOjt a China Central and Eastern
Europe Investment Co-operation Fund SCS SICAV-SIF (China-CEE Fund) részére.

A China-CEE Fundot 2013 novemberCben alapItották zãrt vCgfl befektetési alapként, mely flitamideje 2023.
november 30-an jar le. Az Alap cClja a vállalt kockãzatokkal arãnyos, a hagyomanyos befektetési formãkat
jellemzö hozamokat meghaladO megtertilest biztosItani az Alap befektetOinek, tovibbã, hogy a tökebefektetések
vegrehajtása révén az Alap jelentös mértékben járuljon hozzá a céltOrsasagok részvényesi értékének
nOvekedéséhez.
A megá]lapodOsok szerint a Bank a kotelezettségvallalási idôszak alatt 30 milliO amerikai dollar fizetésére
vãllalt kOtelezettseget. 2016 végéig összesen 20,$ milliO amerikai dollar kiuizetése tOrtént meg. A fennmaradó
9,2 milliO amerikai dollir OsszegLi kotelezettseg (2 69$ millió forint) a

fuggo kotelezettségek kOzOtt kerul

kimutatásra 2016. december 31-en.

IFC FIG Fund: Az Eximbank 2015 mOrciusában csatlakozott az IFC Financial Institutions Growth Fund-hoz
(IFC FIG Fund!Penzugyi Szektor NOvekedési Alap). Az IEC FIG Fund célja tökejOvedelem elérCse a fejlOdö
piacok pénzintézeteiben eszközOlt részesedések szerzésével. Az I rnilliárd amerikai dollar Osszegre tervezett
alapot az IFC Asset Management Company (AMC), az IFC 100%-os leanyvállalata hozta létre rnãs partner
befektetök bevonOsával Osszesen 343,75 milliO amerikai dollar kezdeti befektetOi kotelezettség vãllalisa mellett.
Az AMC vezetCsével ãprilisban létrejOtt a Pénzugyi Szektor NOvekedési Alap. Az IFC ajegyzés 20%-at vãllalta
magOra. A megillapodãsok szerint az Eximbank a kOtelezettsegvállalási idOszak alatt 50 milliO amerikai dollar
fizetésére vOllalt kUtelezettseget. Az alap tIz eves futamidOvel jott létre.
Az Alap mérete 2016.12.31-en a

-

kotelezettsegvOllalãsokat tekintve

-

505 milliO amerikal dollárra nöu a

megcélzott teljes tOkeméret tovabbra is I mitliard amerikai dollar, melyet tovãbbi partnerek bevonOsával kIvãn
elérni az 1FC.
Az Alapba tOrtCnö be]epCskor a partnerek kOtelezettsegvaltalasuk 0,001%-at fizették meg az Alapba. A
fennmaradó kOtelezettsegvillalas titemezve, az alap mOkOdése sorOn felmerOlO koitségek (alapkezelesi dij,
alapItasi es meghatarozott mOkOdësi koitségek), illetve a befektetCsi ugyletekhez kapcsolOdO lehivasok
thggvényeben elOlegkent kerUl megfizetésre. Amennyiben

Oj partnerek Iépnek be az alapba a mar meglevO

partnerek elOlegeit csOkkenti az Alap menedzsere, és a lehIvatlan kotelezettsegvallalasukat megnoveli, valamint
visszatërIti a korObban megtizetett dIjak aranyos részét.
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2016. december 31-ig a Bankhoz beérkezett lehIvási értesitök alapjãn nettö 17 566 427.30 amerikai dollar
osszeg kerult folyósitasra a villalt 50 rnilliö amerikai dollar kezdeti kotelezettsegvállalasbol.
A fennmaradö vagyoni hozzajarulast, 32,4 milliO amerilcai dollãrt (9 525 rnillió forintot) a Bank a ftiggo
kotelezettsegek kOzött mutatja ki 2016. december 31 -en.

A Macyar-Kazah Mezögazdasai Befektetési Alap, a két orszãg közötti kereskedelmi es gazdasági kapcsolatok
fejlesztésérejott létre a magyar Eximbank és a kazab Cllami hilajdoni agrarfejlesztési holding a KazAgro
atapitO tagok

—

—

mint

rCszvCtelével, 20-20 millió amerikai dollar vagyoni hozzájárulãs meltett. Az alapkezelo (ADM

Capital) az alap mindenkorijegyzet tökéjének 1%-at vállalta az alapba befektetni. Az Eximbank 2015 teljesitette
az alapItasi koitség teijes Osszegenek a vagyoni hozzájárutásával arányos 49,5%-os részét 126 173,9 amerikai
dollar értékben. Ezt az osszeget (36 milliO forint) a Bank 2015. december 31-en az egveb kOvetelések kOzOtt
mutatta.
2016. december 31-en a teljesitett vagyoni hozzájámlCs mértéke 526 173,91 amerikai dollar. A fennmaradö
vagvoni hozzãjãrulást, 19,5 milliO amerik-ai dollãrt (5 719 milliO forintot) a Bank a

ftiggo kOtelezettsegek kOzOtt

mutatta ki 2016. december 31 -en.
Az Alap töke, tokejellegQ eszk-ozök (konvertãlható kolcsOn. opciós jog) és tttlajdonosi hitel segitsegevel foly1at
befektetési tevékenységet olyan a mezögazdasági szektorban mLiködö cégekbe, amelyek megfelelo uzleti
modelle 1, tapasztalt menedzsment csapattal es kiváló referenciákkal rendelkeznek.

EXIM NOvekedési Magántökealap: Az Eximbank

-

a nemzetkOzi exporthitel Ugynoksegek és fejlesztési

intézmények peldajara egy olyan gazdasagosztonzö alapot hozott létre, amely Magyarorszagon mLlkOdö, nagy
-

növekedési potencialt rejtö mikró-, kis-, es közép vãllalatok finanszIrozasat hivatott ellatni. Az Eximbank 6
inifliard forint jegyzCsCre tett kotelezettségvatlalast. Az alapkezeloi feladatokat, a kontrolit a GB & Partners
Kockazati Takealap Kezelä latja el.
2016. december 31-ig 4 milliCrd forint kifizetése történt meg. A fennmaradö 2 milliárd forintot a Bank 2016.
dec ember 3 1 -en a ftiggö kotelezettsegek kOzott mutatta ki.

EXIM Exportosztonzo Magantokealap: Az Eximbank
intézmények peldajára
Union belOli

—

-

-

a nemzetközi exporthitel Ugynoksegek és fejlesztési

egy olyan exportfejlesztési alapot hozott létre, amelynek elsodleges célja az Európai

elsodleges hazai

—

gazdasagi tarsasagok export hitel felvevö kepessegenek javitasa, olyan

tarsasagok finanszirozása 6tjin, amelyek mar exportra termelnek vagy export célü tevékenyseg rnegvalOsitasat
tervezik, de ezen tevékenységtik megkezdéséhez vagy fejlesztéséhez ktilsö töke bevonására van sztikseguk. Az
alapkezelôi feladatokat, a kontrollt a GB & Partners Kockazati Tokealap Kezelö látja el.
Az Eximbank 10 milliard forint jegyzésére tett kOtelezettsegvallalast, mely osszeg teljes mCrtCkben kifizetCsre
kerUlt 2016. december 31-ig.
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2015. december 31-en befektetései vonatkozásában a Bank összesen 975 milliO forint Osszegben mutatott ki
értékvesztést. 2016. december 31-re az alapokra képzett értékvesztCs 1 456 milliO forintra nOtt. Az értékvesztés
megkepzesCt az alapok egyes befektetCseinek valOs értékében

—

ezãltal az alapok értékében is

—

tortënt

változãsok indokolták.

A reszvenyek, rëszesedësek befektetCsi célra egyedi értéketése atapjãn a 2016. ëvi ërtékvesztés sztikseglet az
alábbiak szerint kerUlt elszámolásra:

Nyitö állomány 201 6.01.01.
2016. évi értékelés alapján ërtékvesztés sztikseglet elszámolása (+)
2016. évi értékelés alapjãn elözä értékvesztCs visszaIrãsa (-)
2016. évi értékesItéshez, kivezetéshez kapcsolödö elôzö ëvi értékvesztës visszaIrãsa (-)
2016. évi értékesItéshez, kivezetéshez kapcsolödó tárgyëvi értékvesztés visszaIrása (-)
Deviza átértëkelések eves eredménye (+)
ZiirO állomány 2016.12.31.

975

464
0
0
0
17
1 456

11.1.7. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban
Az Eximbank 2015. ës 2016. december 31-en részvénnyel, részesedéssel kapcsolt vãllalkozásban nem
rendelkezett.

11.1.8. Immateriális javak

Az immateriális javak bruttó ãllománya a vãsárolt szoftvertermékekböl, valamint a bank konyvetCsi és
informäciOs rendszerét megalapozo 2000. január 1-en tizembe helyezett BOSS integrált banki rendszer ërtékéböl
tevôdik Ossze.
2016. ëv elején a 2015. ev utolsö negyedCvében 9 millio forint ërtékben vegrehajtott BOSS rendszer beruhãzás
aktivãlására kertilt sor, ezen t0lmenôen a BOSS integrãlt szoftver ërtékét nOvelö jogszabály követések ës
funkcionilis fejlesztések keretében az ev folyamãn 70 milliO forint bruttó erteku beruházás kertilt aktiválásra.
A BOSS integrãk konyvetési rendszer fejlesztésen tOlmenôen az ev folyamán a Bank 142 milIiO forint ërtékben
helyezett ttzembe

üj szoffvereket.

A Bank szoftvereivel kapcsolatos beruhãzás értéke 2016. december 3 1-en 430 millió forint.
A fejlesztéseknek,

dj eszkOz beszerzCseknek kOszOnhetôen az immateriãlis javak év vegi bruttO értéke az eläzö

ëv vegëhez këpest 597 milliO forinttal nOtt az alãbbiak szerint:
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Megnevezés

1’iyito ertek

BOSS rendszer
Egveb szellemi termékek

1

.

Zaro ertek

326

0

95

0

1 421

439

0

142

11

570

1

0

10

0

11

Vagyoniértekiijogok
Imrnateriãlisjavakra adott elolegek

0

0

0

0

0

69

0

609

248

430

1 $35

0

856

259

2 132

Beruhãzãsok

Osszesen

BruttO érték vãltozása
Atsorolás Növekedés Csökkenës
(+/_)
(+)

Az elszãmolt értékcsOkkenéseket és az immateriális javak kOnyv szerinti értékét a IV. 10. pont tartalmazza.

11.1.9. Tãrgyi eszközök

A pénztigyi es befektetési szolgaltatisi cél6 tärgyi
forinttal
milliO

nött

eszkOzOk bruttó értéke

2016. december 31-re 265 millió

az elözö év vegehez képest. A novekedés egyrészt az idegen ingatlanon végzett beruhãzãs 140

forintos novekedésének kOszonhetö,

mely elsösorban

a Bank

rnunkavállalói egy részének mãsik

irodahãzba kô Itozésébbi adödik. Tovâbbi nOvekedëst okozott az ëv során számltásteclmikaiberendezések
beszerzése Osszesen 331 rnilliO forint, gepjármüvek beszerzése összesen 210 milIiO forint, iltetve irodai
berendezések beszerzése összesen 177 miltió forint értékben. A beruházások kOzott szereplo, 2015-ben és 2016ban beszerzett, 2$ milliO forint értékü informatikai eszkoz aktiválására várhatóan 2017-ben kerOl sor.

Megnevezés

Idegen ingatlanon végzett beruhãzás
HirkOzlö berendezés
SzámItástechnikai berendezés

Ugyviteli berendezés
Jármtivek
Irodai berendezés
Egvéb berendezés
Beruhãzások
Beruhãzãsokra adott elölegek
Tárgyi

Az

eszközök összesen

Nyitö
érték
286

Bruttö érték vItozása
Atsorolás
Novekedés CsUkkenés
(+1-)
(-)
(+)
202
0
342

Bruttö
érték
426

27

0

1

0

2$

324

0

331

0

655

23

0

64
104
11

0
0

3
210
177

0
0

616

0

31

0

1 761

559
4
1 102

elszámolt értékcsOkkenéseket és a tárgyi eszközök kOnyv szerinti értékét a

24 / 69

50

2

24

51
55
4
1 147
35

223
226

1_49j

IV. 10. pont tartalmazza.

57
2$
0
1 667

KIEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
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(A tdbldzatos adatok millió forintban ertendäek)
11.1.10. Egyéb cszközök
11.1.10. 1. Készletek
Az Eximbank év kozben a vãsárolt készletekrôl mennyiségi és értékbeni nyilvántartást nem vezet, a
beszerzeseket (az ëv eleji nyitoállomány kivételevel) kOltségként azonnal elszámolja, az év végi (merleg
fordulonapjãra vonatkozO leltarozással megállapitott) vásarolt készletek értékét az utolsO beszerzések
határozzák meg. A keszletek Ieltár szerinti értéke 2015. december 31 -en 1 millió forint, mig 2016. december 31en 2 millio forint.
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11.1.10.2. Egyéb követelések
A Bank az egyeb kOvetelések közOtt az alábbi tételeket mutatta ki:
2015.12.31.

2016.12.31.

MEl-JIB-bet szembeni kárigenybol származó kovetelés
TãrsadalombiztosItási ellãtãs igény és ado visszaigenylesek
ebbá? társasdgi ado tzfljIzetésbá? credo’ kovetelés
ebbO? OltatOnosforgalmi adO tOlfizetésbO? credO’ kovetelés
ebbö’l helyi iaruizési ado tzflfizetésbö’l credO’ kovetelés
ebbO? hitelintézetijOradék tzUfizetésbö7 credo’ kovetelés
ebbO? innovdciösjOrztték tOlfizetésbO? credO’ követelés
ebbô’l tOrsadalombiztosItOsi c/kilOs igény
ebbO? reklOmadö tzflfizetësbö’t credo’ kovetelés
BiztosIték, óvadék
BIrOsãgi eljarasi dIj, letét
Magyar-Kazah MezogazdasOgi Befektetési Alap
China-CEE fund osztalék
Egyeb kUlonféle kovetelések
Egyeb kovetelések utOn elszámolt értékvesztés (-)

2 586
340
12]
61
102
41
11
4
0
143
189
36
9
15

0
854
836
14
0
0
0
2
2
139
30
0
13
114
19

fgyeb kOvetelések összesen

3 28$

1 131

A 2010-ben bekovetkezett biztosItási esemény kOvetkeztében az egyik ktilfoldi hitelintézettel szembeni
kOvetelés engedmenyezesre kerOlt a MEHIB-re. Az engedmenyezési szerzödés értelmében a kárigenybol
származó kovetelés megfizetésének feltételei (Utemezés, kamatozOs stb.) megegyeztek az eredeti adOssal kOtOtt
szerzödési feltételekkel. A kárigénybol származO kovetelés 2015. ëv vegi egyenlege 2 259 723 ettró (2 586
milliO forint) volt. A szerzödés 2016. november 14-en IezOrult.

11.1.10.2.1. Egyéb követelések után elszámolt értékvesztés
NyitO Ollomãny 2016.01.01.
2016. évi értékelCs alapjOn értékvesztés sztikséglet elszãmolása (+)
2016. évi értëkelés alapján elözO értékvesztés visszaIrãsa (-)
2016. évi értékesItCshez, kivezetéshez kapcsolOdO elOzö évi értékvesztCs visszairása (-)
2016. evi értékesItéshez, kivezetéshez kapcsolOdO tárgyévi értCkvesztés visszaIrása (-)
Deviza OtértékelCsek eves eredménye (-)

15
4
0
0
0
0

ZOrO Ollomãny 20 16.12.31.

19

2016-ban 4 milliö forint értCkvesztés képzésére kerult sor, igy 2016. december 31-en az egyeb kOvetelések utOn
elszOmolt értékvesztés az átértékelés hatãssal egytitt 19 milliO forint.
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11.1.11. AktIv idObeli elhatárolások
Az aktIv idöbeli e1határoãsok közott az Eximbank 2015. ës 2016. ev végén az alébbi tételeket mutatta ki:

Bevételek akt[v idö’beli elhatárolása
Nyitott fedezeti devizaswap ugyletek idäarãnyos kamatbevételének
elhatárolása
Segelyhitelekkel kapcsolatos illami tãmogatás elhatãrolása
Ugyfelekkel szembeni követelësek kamat és a rendelkezésre tartott
keretek j utalék elhatárolãsa
MEKIB felé történô koltsegek átterhelésböl eredö bevétel elhatárolása
Hitelintézetekkel szembeni kOvetelések kamat és a rendelkezésre
tartott keretek j utalék elhatárotása
AllampapIrok kamat elhatárolãsa
MEHIB által elismert kármegtéritési igény kamat elhatárolása
Egyéb banktizemi bevételek idöbeli elhatárolása
Bevételek aktIv idôbeli elhatárolãsa összesen

Koltsëgek, ráfordItások aktIv idô’beti ethatároldsa
Bank ãltal kibocsátott kotvény befolyt kibocsitãsi ár és névérték
ktilOnbsegének, valamint a kibocsátãskor felszámItott szervezOi dIjak
kovetkezö év(ek)rejutö idoarányos Osszege
Nyitott fedezeti devizaswap ugyletek árfolyamveszteségének
elhatárolãsa
Bank által kibocsátott kOtvény kamatelhatárolãsa
Bankuzemi koltsegek aktIv idöbeli elhatárolãsa
Koltsegek, ráfordItãsok aktIv idöbeli elhatárolása összesen
Halasztott rãfordItások aktIv idôbeli elhatárolása
AktIv idöbeli elhatárolások összesen

2015.12.31.

2016.12.31.

30 921
538

36 685
1 912

500
480

$26
516

190
93
1$
3

296
24
0
7

32 743

40266

11 301

7 604

844
329
84

734
323
47

12 558

8,708

0

0

45 301

48 974

A bevételek aktIv idôbeli elhatãrolãsának nOvekedését etsôsorban a nyitott fedezeti devizaswap tigyletek
idöarányos kamatbevétel elhatárolãsának nOvekedése okozza.
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11.2. Forrãsok
11.2.1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

A hitelintézetekkel szembeni kOtelezettsegek kOzOtt kimutatott tartozások a bel- és ktilRildi hitelintézetek ãltal
elhelyezett bankközi betétekböl, a korábbi anyavéllalat által nyüjtott jérutékos tökeelemnek minösOlö
kOlcsOnböl, továbbá bet- és ktilfoldi hitelintézetektöl felvett hitelekböl tevödnek ssze az alábbiak szerint:

2015.12.31.

2016.12.31.

0

0

BankkOzi betét felvétek
Hitelintézetektöl felvett hitelek even heiDi esedékes része

18 224
72 789

18 802
97 063

Hitelintëzetekkel szembeni kotelezettségek even beIüIi Iejáratra
összesen

91 013

115865

202 731

181 433

202 731

181 433

293 744

297 298

Látra szOlö kotelezettségek

Hitelintézetektöl felvett even ti1i futamidejfl hitelek even tül esedékes
része
Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek even tñIi Iejáratra
összesen
Hitelint&etekkel szembeni kotelezettségek összesen
*

A kotelecettsCg a szárnviteli LOrvCny 42.

§ (4) bekezdésében rneghatCrozott feftCtelcknek nem felel meg, ezCrt nem minösDl

hétrasorolt kOtelezettségnek.

A hitelintézetekkel szembeni kOtelezettségek egvenlege I szãzalékkal nött az elözö év vegChez képest.
A Bank a tevékenysegéhez sztikseges forrásait tobb kDWOIdi es belfOldi hitelintézet által nyñjtott hitelekböl
fedezte. A Bank a további forrasszukségietet az ev folyaman belfDidi és ktilfOldi hitetintézetek iltal elheiyezett
betëtekkel fedezte.
Magyarország 2016. ëvi kozponti koltségvetCsérol szóló 2015. évi C. tDrvCny 4$.
áital

folTãsszerzés

§ (1) bekezdése

az Eximbank

cëljiból k[iltNdi- es beifDldi hiteiintézetektöl eifogadott betétek és felvett hitelek, vaiamint a

kibocsãtott kotvCnyek állománya, ilietve a deviza- és kamatcsere tigyletek pótlisi koltsege egyUttes
ãllományanak 2016. evi felsö határát 1 200 000 milliO forintban határozta meg. 2016. december 31-en a
koltsCgvetesi keret kihasználtsága (figyetembe vCve a 11.2.3. pontban bemutatott 2 000 milliO euro osszegD
kibocsátási program eredeti árfolyamon számItott, 565 120 milliO forintos értékét) 899 350 millió forint
74,95%.
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11.2.1.1. A 2015. es 2016. év végén hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettség
állomány hátralévô esedékesseg szerinti bontãsa

Ltra szOlO

liven be/ui esedékes
Hãrom hOnapon beifli esedékes
Hãrom hOnapon ti1 és egy even beltil esedCkes
Even belül esedékes összesen

2015.12.31.

2016.12.31.

0

0

74 344
16 669
91 013

54 02$
61 837
115 865

Even tél esedékes
Egy even tül és Ot even beltil esedékes
Ot even till esedékes
Even tñl esedékes összesen

171 411
31 320

180 709
724

202 731

181 433

Hitelintézetekkel szembeni kötetezettséek Usszesen

293 744

297 298
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11.2.2. Ugyfelekkel szembeni kotelezettseg
Az Ugyfelekkel szembeni pénzUgyi szolgáltatãsbol eredO even belOli lejáratü kOtelezettsegek kOzOtt az
Eximbank a MEKIB-töl valamint a Befektetési vállalkozásokról és az árutözsdei szolgáltatokról, valamint az
általuk vegezheto tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tOrvény 48.

§ (I) bekezdése szerinti

egyéb szakmai ugyfeltol gyüjtOtt rovid lejárat6 betétet mutatja ki. Ezen belUl a MEHIB-töl gyüjtOtt betét
allomanya 2015. december 31 -en 9 $98 millió forint, mIg 2016. december 3 1 -en 14 325 millió forint volt.

Az ugyfetekkel szembeni kotelezettség lejárati megbontásat a kovetkezö táblázat mutatja:
2015.12.31.

2016.12.31.

Even betñl esedëkes
Három hönapon belCh esedékes
Három hOnapon tül és egy even belill esedékes

20 $58
4 540

42 931
0

Even belül esedékes összesen

2539$

42 931

0

0

25 398

42 931

Even tñl esedékes összesen
Ugyfelekkel szembeni kUtelezettseg összesen

11.2.3. Kibocsãtott értékpapIrok miatt fennãllO kötelezettség

A Bank 2012. december 12-en sikeres kotvénykibocsátást hajtott végre a nemzetkOzi kotvénypiacon egy
Osszesen 2 milliárd eurO osszegLi kibocsátási program, ün. Global Medium Term Note Programme keretében. A
kibocsátott kotvény névértéke 500 milliO amerikai dollér, amely 143 315 milliO forintnak felelt meg 2015.
december 31-en, és 146 $45 miltiö forintnak felelt meg 2016. december 31-en. A kotvény lejárata 201$. februãr
12. A Bank a kibocsCtott kotvény névértéke után 5.5 %/év kamatot fizet fClévente a kamatperiOdus végén. A
kotvénykibocsátãsbOl fennãllO kOtetezettseget lejãratkor egy osszegben kell visszafizetni.

A Bank 2013. oktOber 1-en Ojabb sikeres kotvénykibocsitást hajtott végre a fent emlItett Osszesen 2 milliárd
euro OsszegO kibocsátCsi program keretében. A kibocsátott kotvény névértéke 400 millió eurO, amely 125 24$
milliO forintnak felelt meg 2015. december 31 -en, és 124 40$ millió forintnak felelt meg 2016. december 3 1-en.
A kotvCny lejárata 2019. februCr 13. A Bank a kibocsátott kotvény névCrtéke után 2.125 %/év kamatot fizet
félévente a kamatperiOdus elején. A kotvénykibocsátásbOl fennállO kOtelezettseget lejãratkor egy Osszegben kell
visszafizetni.
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A Bank 2014. oktOber 2-in ijabb sikeres kotvénykibocsitist hajtott végre a fent emlItett Osszesen 2 milliird
euro OsszegO kibocsitisi program keretëben. A kibocsitott kOtvény névértéke 500 mililO amerikai dollir, amely
143 315 miIIiO forintnak felelt meg 2015. december 31-en, és 146 845 miIIiO forintnak felelt meg 2016.
december 31 -en.. A kotvény Iejirata 2020. januir 30. A Bank a kibocsitott kotvények névértéke utin 4%/év
kamatot fizet fClévente a kamatperiOdus végén. A kotvénykibocsitisbOl fennilló kotelezettseget lejãratkor egy
osszegben kell visszafizetni.

A hirom kotvény föbb adatait a kOvetkezö tiblizat tartalmazza eredeti deviziban és Osszegben:
ISIN Kod
Kibocsitisnapja
Lejiratnapja
Devizanem
Névérték
Kamat mértéke
Elsö kamatperiódus
vége
Kamat fizetés
gyakorisiga az elsö
kamatperiódus utin
Kamat fizetés tIpusa

XS0864511588;
US55977W2A95
2012.12.12
2018.02.12
USD
500 000 000
5,50%

2013.10.01
2019.02.13
EUR
400 000 000
2,125%

XS1115429372
US55977W2B7$
2014.10.02
2020.01.30
U$D
500 000 000
4,00%

2013.08.12

2014.02.12

2015.01.30

félévente
kamatperiOdus végén

félévente
kamatperiOdus elején

félévente
kamatperiOdus végén

-

-

XS0939171t

A lebonyolItisi és szervezési dIjak tizieti évre jutó idOarinyos Osszegét a Bank a pénzugyi szolgiltatisokbOl
eredöen fizetett (fizetendO) dijrifordItisok kOzOtt mutatja ki, amely a IV.5. pontban kerul részletezésre, valamint
az Ozieti évrejutO idOarinyos kibocsitisi ir és névérték ktilOnbOzetét az egyeb pénzUgyi szolgiltatis rifordItisai
kOzött mutatja ki, amelyet IV.6. pont tartalmaz.

A

2013.

oktOberi

kOtvenykibocsitis

eltért

a

2012.

decemberi

illetve

a

tokepiacon

szokvinyos

kOtvénykibocsitisoktil. A Bank iltal 2013 oktOberében kialakItott tranzakciós struktira alapjin a Bank iltal
kibocsitott kOtvényt egy irorszigban bejegyzett, a Banktöl jogilag fuggetlen tirsasig, a MAEXIM Secured
funding Ltd. (MAEXIM Ltd.) visirolta meg teijes egeszében. A MAEXIM Ltd. egyOttal a tOkepiacon 400
milliO eurO névértékil kOtvenyt bocsitott ki 2013. október 1-en. A MAEXIM Ltd. iltal kibocsitott kotvenyek
fedezetét a Bank iltal kibocsitott kOtvCnyek jelentik a kialakitoft strukt1riban. Azaz a Bank iltal kibocsitott
kOtvények Bank iltal tOrténO kamatfizetése illetve tOketOrlesztése a fedezete a MAEXIM Ltd iltal kibocsitott
kOtvény kamatfizetCsének illetve tOketOrlesztésének. A fedezetUl szolgilo, Bank iltal kibocsitott kotvény
névértékének és kamatfizetésének 95%-a erejéig a Viligbank csoporthoz tartozO Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA) garanciit biztosItott —a kOtvenyt biztositO, Magyar Allam iltal villalt készfizetO
kezesseg nem teijesitési kockizatinak fedezésére. Tekintettel a MIGA nemzetkOzi minOsItCsére, a MAEXIM
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Ltd ákal kibocsátott és a Bank kOtvényeivel, a Magyar Allam këszfizetö kezessegével és MIGA garanciival is
fedezett kotvényrész

—

azaz a teljes kibocsátis 95%-a

-

,,AAA” hitelminösItést, mig a fennmaradó 5%-a az

Eximbank kockázatãnak megfelelo hitelminösItést kapott.

A következö táblázat mutatja a Bank ãltal illetve a MAEXIM Ltd által kibocsátoft kotvények osszehasonlitö
adatait:

Kibocsátó
Kibocsátás napja
Lejárat napja
Devizanem
Névérték
Kotvény mOgOtti fedezet

Eximbank
2013.10.01
20 19.02.13
EUR
400 000 000

A
Magyar
Allam MIGA garancia és Az Eximbank ãltal
jogszabãly alapján vãllalt az Eximbank ãltal kibocsãtott
készfizetö kezessege
kibocsãtott kotvény kOtvény

Hitelminösités
Kamat mértéke
Elsö kamatperiödus vége
Kamat fizetés gyakorisága az elsö
kamatperiödus után
Kamat fizetés tIpusa

MAEXIM Ltd
2013.10.01
20 19.02.13
EUR
380 000 000
20 000 000

BB+

AAA

BB+

2,125%
2014.02.12

2,125%
2014.02.12

2,125%
2014.02.12

félévente
kamatperiOdus elején

félévente
kamatperiOdus végén

A kialakItott struktürajelentös kamatmegtakarItãst eredményezett a Bank számára.

2016. november 14-en keralt sor az Eximbank elsö magyar jog alatti tökepiaci megjelenésére. A 74,999 milIió
eurOs névérték, fix 0,01% kamatozás és 364 napos Iejárat, 100,092%-os atlagárfolyam mellett kerUlt
értékesItésre, ezzel a kOtvények forgalomba hozatalára a magyar tokepiac tOrténetében elsöként negatIv hozam
mellett kerUlt sor. A hazai kOtvénykibocsátãs tovább szélesIti az Eximbank finanszIrozãsi bãzisát, illetve a
rendelkezésre állö forrãsbevonási eszkOzOket.

A kovetkezö tãblázat mutatja a kotvénykibocsátással kapcsolatos elhatárolãsok értékét 2015, itletve 2016 végén:

Kibocsãtott kotvények névCrtéke
Kibocsãtãsi ãr és névérték közti ktilOnbözet, valamint a kibocsãtáskor
felszámItott szervezöi dIjak aktIv idöbeli elhatároldsban szercpla értéke
Fizetendä kamat passztv idôbeli elhatãrolása
Fizetendä kamat aktIv idöbeli elhatárolása
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2015.12.31.

2016.12.31.

411 878

441 424

11 301
5 430
329

7 604
5 569
323
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A kibocsãtott ertekpapIrok miatt fennáltó kotelezettség lejãrati bontãsát a következö táblázat mutatja:

2015.12.31.

2016.12.31.

0

23 326

liven izU esedékes
Egy even t11 és ot even belul esedékes
Ot even tül esedCkes

411 $78
0

418 098
0

Even (61 esedékes összesen

411 878

418 098

Kibocsátott ertékpapirok miatt fennállö kotelezettség összesen

411 878

441 424

2015.12.31.

2016.12.31.

AlapItOval szembeni kotelezettség
MEHIB biztosItãs
$zállitOk
felugyeleti dIjfizetési kotelezettseg
AdO és jãrulék koltsegvetési befizetési kotelezettségek
Atvezetési ës elszãmolãsi számlãk egyenlege
TársadalombiztosItãsi kOtelezettseg
JOvedelemtartozãs
Egyeb kOlOnféle kOtelezettsegek

20 000
1 437
253
87
37
147
64
92
25

0
1 912
334
$7
104
312
65
95
1

Egyéb rOvid tejáratü kötelezettségek Osszesen

22 142

2 910

Even belül esedékes összesen

11.2.4. Egyéb rövid lejáratü kotelezettsegek

A Bank az egyeb rövid lejárat6 kotelezeftsegek között az alábbi tételeket mutatta ki:

2015. december 29-en az Alapitó a tOrzstOke 20 000 milliO forinttal tOrténO megemeleserOl dOntOtt. Az Osszeg
átutalása 2015. december 31-en megtOrtént, viszont a cegbIrOsagon tOrténO bejegyzesre csak 2016. január 26-i
hatãllyal kertilt sor. Ennek megfeletOen az Osszeg 2015. december 31-en az egyeb rOvid lejãrat6 kotelezettsegek
soron kerOlt bemutatásra.
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11.2.5. PasszIv idöbeli elhatãrolások

A passzIv idöbeli elhatãrolások közoft az alãbbi tételek kerultek kimutatásra:

Bevételek passziv idô’beti elhatároldsa
forfetIrozãsi dij bevételek passzIv idöbeli elhatãrolása
GaranciadIj bevételek passzIv idöbeli elhatãrolása
Nyitott fedezeti devizaswap ugyletek árfolyamnyeresegenek
elhatirolása
Kotvénykibocsãtassal kapcsolatos bevételek ethatãrolása
Bevétetek passzIv idöbeti ethatárolása

2015.12.31.

2016.12.31.

477
29$

301
267

131

8$

0

19

906

675

Koltségek; rafordItások passzIv idá’beli ethatárolása
Kibocsátott kOtvény kamatethatárolãsa
Nyitott deviza swap tigyletek idoarãnyos kamatelhatãrolãsa
Hitel intézetektöl felvett hitelek kamatelhatãrolása
Tárgy évi munkavállalOi bOnusz és járulékainak ethatérolésa
MEl-JIB ãltal átterhelendö koltsegek elhatárolása
Even belitli 1ejãrat Ugyfel betétek kamatelhatárolisa
Kotvénykibocsátas miatt felmertitt koltsegek idäarányos elhatárolása
Egyéb bankUzemi kOitségek elhatárolása

5 430
2 262
636
441
376
24
13
143

5 569
2 273
692
660
306
22
54
191

Költségek, ráfordItãsok passzIv idObeli elhabirolása

9 325

9 767

0

0

10 231

10 442

Halasztott bevételek passzIv ifIôbeIi eIhatárohisa
PasszIv idObeli elhatãrolãsok összesen
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11.2.6. Céltartalékok
11.2.6.1. A fuggö kotelezettségek és jövôbeni követelés minôsItése
Céltartalékkal tIagosan
fed ezett

‘

Allomany
2015.12.31.

Problémamentes
KulOnfigyelendô
Atlag alatti
Kétes
Rossz
Osszesen

Celtartalek allomany

2016.12.31.

2015.12.31.

2016.12.31.

2015.12.31.

2016.12.31.

541 828

566 326

0

0

0,00%

9631
13

7774

139
2

777
0

1,44%
15,38%

0
0

536
44

0
1 086
44

0
0
551 472

[

575 230

141J

-

-

1 357

0,03%

0,00%
9,99%
-

49,36%
100,00%
0,24%

A fuggo es jOvöbeni kotelezettsegek (résztetezéstik az V.1. ës V.2. pontban található) után az Eximbank az
ãlIami készfizetö kezesseggel nem fedezett, vatamint a MEHIB ãltal nem biztosItott állomãny után képzett
céltartalékot a fentiek szerint. Az állami készfizetö kezesseggel fedezett garanciák allománya 2015. december
31-en 20 636 milliö forintot, mig 2016. december 31-en 22 120 millió forintot tett ki. A MEHIB ãltal biztositott
ffiggô kotetezettségek ãllomãnya 2015. év végén a 13 742 millió forintot, mIg 2016. év végén 33 757 millió
forintot tett ki.
Az Eximbank a fuggô es biztos (jOvobeni) kotelezettségek utãni céltartalékokat a kockãzatvãllalások
devizanemében számolja el, a deviza céltartalék állománya naponta ãtértékelésre kertil az MNB ãltal hivatalosan
kozzétett árfolyamra. A céttartalékok ãtértCkelési kfltOnbOzetéböl eredö nyereség illetve veszteség a deviza
eszkozok es deviza források átCrtékelési kUlönbozetévet Osszevontan az eredménykimutatás 6.a) Egyeb
pénztigyi szolgáltatäs bevételei illetve a 6.b) Egyeb pénztigyi szolgáltatás ráfordItásai sorokon kerül kimutatásra.
A Bank a céltartalCk korrekciOkat az egyedi kockázatvállalásokhoz kapcsolódóan az alãbbiak szerint végzi el.
Amennyiben a meglCvo cCltartalék állomãnya a minösItések alapján megátlapItott céltartalék szUkseglefre nem
nyñjt fedezetet, a Bank céltartalékot szãmol el a rãfordItásokkal szemben, ellenkezö esetben a meglevö
céttartalékot felszabadItja. A tãrgyCvi céltartalék felszabaditãst ráforditãs csOkkentö, mIg az elözö ëvi céltartalék
felszabaditãst bevételként szamolja el. A ftiggo és jOvöbeni kotelezettsegek

-

merlegtetelle válás miatti

-

megszünesekor, illetve veszteség realizãtásakor a Bank a kockãzati céltartalékot felhasznalja az egyeb
bevételekkel szemben. A céltartalékok osszegenek a merlegen kIvtiui kotetezettseg megszünesekor tOrténä
felhasználãsakor a mérlegen kivOli kotelezettsCghez kapcsolödóan keletkezett eszközt a Bank egyidejtileg
értékeli és a minösItés szerint sztikseges értékvesztést szãmolja el utána. A fenti elvek alapján 2016. évben az
alãbbiak szerint történt a céltartalékok elszámolãsa.
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11.2.6.1.1. A fuggô kotelezettségek után elszámolt céltartalékok alakulãsa

Céltartalék

Betföldi
ugyfelek fuggö
köt. utãn

NyitO ãllomãny 2016.01.01.

KüIföldi
ugyfelek fuggO
köt. után

Peres ugyek
után

Osszesen

123

18

0

141

Céltartalék kepzés (+)
Tãrgyevben képzett céltartalékok
felszabadItása (-)
Elözö évben képzett céltartalék
fetszabaditãsa
es
céltartalék
felhasznãlás értékvesztéshez (-)
Deviza ãtértékelések eredménye
(+1-)

2 547

$

333

2 888

1 500

0

0

1 500

16$

10

0

178

10

1

-5

6

Zárö állomány 2016.12.31.

1 012

17

328

1 357

11.2.6.2. Egyéb céltartalék

2015. december 3 1 -en a vezetôsCg 2012-2015 évekre vonatkozó prérniumãra és jãrulékaira a kifizetések
bizonytaiansiga miatt kepzett ceitartaiek atiomany Osszesen 127 miIliO tonnt volt. 2016. december 31-en a
2013-2016 idöszak vonatkozásában a vezetök prémiumára és járulekaira a kifizetések bizonytalansaga miatt
képzett céltartalék állomány 116 millió Ft.
Az euróban denominált államkotvények rövid tävü likviditáskezelési célokat szolgalnak. A Bank 596 millió
forint Osszegü céltartalékot képzett a várható kOtelezettsCgekre 2015. december 3 1-en. Az államkOtvények 2016
májusãban eredeti nevieges kamatozás mellett lejãrtak, Igy a korábban megképzett céltartalék felszabadItãsra
kertilt.
A Bank 2016-ban 32$ miIliö foririt céltartalCkot képzett a folyamatban lévö peres tigyekkel kapcsolatban.
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Céltartalék

Allamkötvén

Bönusz

Céltartalék képzés (+)
Tárgyevben képzett céltartalékok felszabaditása (-)
Elôzö évben képzett céltartalék felszabadItása és
céltartalék fethasznãlãs értékvesztéshez (-)
Deviza ãtértékelések eredménye (+/-)
Zãtó ãllomãny 2016.12.31.

Osszesen

Egyéb

1

724

76
76

127
77
46

0
0

153
122

599

42

0

641

3

0

0

3

0

116

1

117

596

Nyitó állomány 2016.01.01.

11.3. Saját töke
11.3.1. Jegyzett töke és tOketartalék

A Bank jegyzett tökéje 2015. december 15-i hatãllyal 10 900 milliO forinttal keru]t megemelesre, arnely 2015ben a cegbiróság iltal bejegyzésre kerUlt. Az AlapItó 2015. december 29-en a jegyzett töke tovãbbi 20 000
millió forintos emeléséröl dontött, az átutalás 2015-ben megtOrtént, de a cegbIrosig általi bejegyzesre csak
2016. január 26-an kerUlt sor. Ezért ezt az Osszeget 2015. december 31-en a Bank az egyéb rOvid lejãrat6
kOtelezettsegek kbztt, mint AlapItöval szembeni kOtelezettség mutatta ki.
A Bank jegyzett tökéje 2016. december 21-i hatãllyal 44 700 millió forinttal kertilt megemelCsre, amely 2016ban a cegbirOság által bejegyzesre kerUlt.

2015. december 31-en a tulajdonos ãkal birtokok részvények alapján a tulajdoni és szavazati arãnyok az
alábbiak voltak (Iãsd meg 1.1. pont):
Tulajdonos

Magyar AIlam*
Osszesen

Részvények
darabszama
13 800

Részvénvek
neverteke osszesen
69 000

13 800

69 000

-

.

.

Tulajdoni aranv

Szavazati arant

100%

100%

100%

100%

2014. jOnius 6. öta a Magyar Allam nevében a tulajdonosi jogokat a kulgazdasági ugyekert felclOs miniszter gyakoroija.

2016. december 31-en a tulajdonos ãltal birtokolt részvények alapjãn a tulajdoni és szavazati arãnyok az
alibbiak voltak (lãsd meg 1.1. pont):
Tulajdonos

Magyar Allarn*
Osszesen
*

Részvények
darabszania
26 740

Részvények
neverteke osszesen
133 700

26 740

133 700

.....

.

.

Tulajdoni aranv

Szavazati aranv

100%

100%

100%

100%

2014. jOnius 6. Ota a Magyar Allam nevëben a tulajdonosi jogokat a kulgazdasági ugyekért felelös miniszter gyakoroija.
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11.3.2. Eredménytartalék
Az eredménytarta]ék 2015. és a 2016. évi vãltozását a kOvetkezö tãblãzat mutatja:
2015.12.31.

2016.12.31.

Nyitó ãllomány
Elözö évi merleg szerinti eredmény átvezetése
Rendelkezésre állO eredménytartaték ãtcsoportositása az általãnos
tartalékba a2013.évi CCXXXVII. (Hpt.) $3 (6) bekezdése alapjãn (-)

0
0

0
2 821

0

2 821

ZárO ãllomány

0

0

11.3.3. Altalãnos tartalék

2015. évben a Bank a 2013. evi CCXXXVII. (Hpt.) $3. (2) alapjãn a tirgyévi adózott eredménv tiz százalékãt
általânos tartalékba helyezte.

nfl I r

In n i

U13.II..JJ.

Nyitö Htomãny

6 405

Eredménytartalék itcsoportosItãsa
Attalános tartalék képzés
Altatános tartalék fethasznãlás

0
13
3
0

ZãrO ãtlomány

6 718
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2016. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A tãblázatos adatok rnillió forintban értendöek)

III. A mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészItések
111.1. A külföldi pénznemre szólO eszközök és források
Az Eximbank devizakészletét, kulfOldi pénznemben fennálló kovetelés es tartozasállományãt, valamint ktilfoldi
értekpapIr ãllományãt az MNB ãltal kozzétett, az év utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamãn
ërtëkelte. 2016. december 31-en a mérleg devizanemenkénti megoszlasa az alCbbi:
Amerikai
dollar

.

Euro

1. PënzeszkozOk
2. AllampapIrok
3. iiitelintézetekket szembeni kovetelések
a) tâtraszOlO
b) egyëb kOvetelës pénzugyi szolgãltatasbOl

1

TOrOk

Szerb
dinar

.

.

1

.

lorint

.

lira

Osszescn

0

0

86

8$

0

0

0

0

41 446

41 446

427 846

74 936

3

1

66 147

56$ 933

326

289

3

1

0

619

427 520

74 647

0

0

66 147

56$ 314

ba)évenbelQlilejãratü

126924

23920

0

0

22598

173432

bb) even tüli lejáratü

300 596

50 727

0

0

43 549

394 872

150 747

65 399

0

0

35 895

252 031

a) pénzugyi szolgãltat1sbol

150 747

65 399

0

0

35 $95

252 031

aa) even beluli IejáratO

32 819

2 965

0

0

9 051

44 $35

117 928

62 434

0

0

26 844

207 206

5. Elitelviszonyt megtestesito értCkpapIrok

0

45

0

0

0

45

6. Reszvenyek és más vãltozO hozamO értékpapirok

0

0

0

0

0

0

7. Részvények, rCszesedCsek befektetCsi célra
8. RCszvCnyek, reszesedések kapcsolt
vállalkozãsban

0

10 699

0

0

15 710

26 409

0

0

0

0

0

0

9. Immateriãlisjavak

0

0

0

0

759

759

10. Tãrgyi eszkOzOk

0

0

0

0

1 036

1 036

11. Sajãt rCszvények

0

0

0

0

0

0

4. Ugyfelekkel szembeni kovetelCsek

ab) even tOll IejáratO

12. Egyeb eszkOzOk

25

13

0

0

1 095

1 133

7 681

4 806

0

0

36 487

4$ 974

fszkiizUk iisszcscn

586 300

155 899

3

1

19$ 661

940 864

1. IlitelintCzetekkel szembeni kotelezettseg

268 649

22 498

0

0

6 151

297 29$

a)IátraszOlo
b) meghatãrozott idöre lekotOtt, pCnzugyi
szolgáltatãsbOl adódO kotelezettseg

0

0

0

0

0

0

13. AlctIv idObeli elhatOrolOsok

268 649

22 498

0

0

6 151

297 298

ba)evenbelulilejlratO

105 124

6849

0

0

3892

115865

bb)éventOlilejãrat0

163525

15649

0

0

2259

181433

9 274

3 480

0

0

30 177

42 931

147 734

293 690

0

0

0

441 424

2. Ugyfelekkel szembeni kotelezettseg
3. Kibocsãtott értékpapirok miafti fennálló
kotelezettsCg
4. Egyeb kotelezettseg

312

6

0

1

2 591

2 910

5. Passziv idObeli elhatãrolisok

3 209

5 945

0

0

1 288

10 442

6. Céltartalékok

1 107

16

0

0

351

1 474

7. iTátrasorolt kotelezettsegek

0

0

0

0

0

0

8-15.SajáttOke

0

0

0

0

144385

144385

430 285

325 635

0

1

184943

940864

forrOsok iisszesen
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IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolödó kiegészItések
IV.1. Kapott kamatok es kamatjellegfl bevételek

RogzItett kamatozásO hitelviszonyt megtestesItO értékpapirok után
kapott (jãrö) kamatbevételek

Forgatási célñ allamkotvenyek kamatbevételei
Forgatãsi célñ egyeb kOtvënyek kamatbevételei

Egvéb kapott kamatok és kamatjellegu bevételek
KamatkiegyenlItési rendszer és segelyhitel kamatkulonbözet bevétele
Hitelintézeteknek ny’itjtott hitelek után kapott kamatok és kamatjellegfl
bevételek

Kamatcseréveljárö deviza-betétcsere ugvletekhez kapcsolödö
kamatbevétel
Hitelek kamatbevételei
Forfet[rozások kamat bevételei
Egyéb hitelezéshez kapcsolödö kamatjellegt’I bevétel
Ugyfeleknek nyl’ijtott hitelek, forfetirozások után kapott kamatok és

2015.12.31.

2016.12.31.

2 050

721

2 045
5

716
5

38 308
23 612

44 021

27 336

10 204

10 345

8 478
1 255
174
297

8 524
1 256
147
418

6 168
kamatje11egii bevételek
Hitelek kamatbevételel
FoijetIrozésok kamat bevételei
£gvéb hitetezéshez kapcsolódó kamatjellegil bevétet
MEHIB ãltal elismert karmegterItési igény kamat bevételei
BankkOzi betétek és nostro számlák után kapott karnatok
Kapott kamatok és kamatjellegü bevétetek összesen
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710
231
488

4 936
54
1 178
91
8I
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IV.2. Fizetett kamatok és kamatjellegü rãfordItások

2015.12.31.

2016.12.31.

Kibocsátott értékpapIr után flzetett (fizetendö) kamat
Kamatcserëvel jãró deviza-betétcsere Ugyletek fizetett kamata
Hitelintézetektôl even tOll Iejãratra felvett hitelek után fizetett kamatok
UgyfelektOl even belUli Iejãratra felveft hitelek utin flzetett kamatok
BankkOzi betét felvétek utãn fizetett kamatok
Felvett hitelekhez kapcsolödO kamatjellegfl rOforditOsok

16 100
5 524
2 836
102
61
512

16 104
5 572
2 582
197
137
90

fizetett kamatok és kamatjetlegfl rãfordItãsok osszesen

25 135

24 682

A 2016. evi kamatkUlOnbozet (20 060 millió forint) a Bank tevekenysegenek bövtilésével Osszhangban

-

45

szãzalékkal —4 837 milIió forinttal növekedett a 2015. évi kamatkulönbozethez (15 223 millió forint) képest.
A 2016. évi kamatbevételek 4 384 milliO forinttal

—

11 százalCkkal

—

emelkedtek, az idegen forrOsok utOn

fizetett kamatok viszont 2 szOzalékkal, 453 millió forirttaI csOkkentek az elözä évhez képest.
-

-

A fentiek kovetkeztében az Eximbank kamatjOvedelmezösegi mutatOja (kamatkDlonbozet/kapott kamatok és
kamatjellegO bevételek) a 2015. évi 38 szãzalékrOl 2016. évben 45 szãzalékra nött.

IV.3. Bevételek értékpapIrokból

2015-ben a Banknak az If C FIG Fundba tOrtCnO befektetésével kapcsolatban 268 ezer forint bevCtele
keletkezett.
2016-ban a Banknak az If C FIG fundba és a China Central and Eastern Europe Investment Co-operation
fundba történO befektetésével kapcsolatban 111 miIlió forint bevétele keletkezett.
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IV.4. Pénzugyi szolgáltatásböl eredOen kapott (járo) jutalék- és clIjbevételek
2015.12.31.

2016.12.31.

Atháritott MEHIB biztosftási dtjbevétel
Garanciãk dIjbevételei
Altami hátterii garanciák dUbevétele
Sq/at kockázatti garanciák c4jbevétele
Export akkreditivekjutalék bevételei
Egyébjutalék- ës dIjbevétet

56
280
239
41
11
0

6 916
279
241
38
14
1

Kapottjutalék- és dijbevételekosszesen

347

7 210

IV.5. Pénzugyi szolgáttatasbOl eredöen fizetett (fizetentlö) dIjráforttItások

2015.12.31.

2016.12.31.

Hitelnyüjtáshoz kapcsolOdóan MEHIB-nek fizetett biztosItási dIjak
ErtékpapIr kibocsátáshoz kapcsolódö lebonyolItäsi és szervezési dj Uzieti
évrejutO idoarinyos összege
Garanciákkal, akkreditIvekkel kapcsolatos j utalék ráfordItãsok
Fizetett forgalmi jutalékok

122

6 752

$8
60
9

97
80
10

Fizetett jutalék- és dijrãfordItãsok összesen

279

6 939

A nettö kapott es fizetettjtitalékok es dijak 2016. évi egyenlege 271 milliO forintot, mIg a 2015. évi egyenlege
68 milliO forintot tett ki. A nettO egyenleg 203 millió foHntos nOvekedése elsösorban a 2016-ban nyOjtoft
segetvhitelek, illetve egyéb hitelek niogotti

MEHIB biztosItãsi

tovãbbháritásinak koszOnhetö.

42/69

dIj

nOvekedésének.

flletve a dijak

KIEGESZTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2016. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
IV.6. Pénzugyi müveletek nettó eredményc

Egyéb pénzügyi szolgãltatãs bevételei

2015.12.31.

2016.12.31.

5 682

1 559

Devizakereskedelem ës átértékelési ktilonbOzet nyeresége
Fedezeti swap bevétele

5 28$

1 197

394

362

Egyeb pénzügyi szolgiiltatãs rãfordItásai
Devizakereskedelem és átértékelési ktilOnbOzet vesztesége
Kibocsátott értékpapIr befolyt kibocsãtási ãr és névérték
kulOnbségének Uzieti évrejutó idöarãnyos Osszege
Fedezeti swap rãfordItásai

8 836
5 243

4 886
1 27$

3 587
6

3 595
13

Befektetési szolgáltatás bevételei (kereskedési tevékenység bevétele)
Forgatási célti értékpapirok értékvesztés visszaIrása
Forgatási céhi értékpapIrok arfolyam nyeresége

0
0
0

0
0
0

Befektetési szolgáltatas
ráfordItása)

8

7

0
8

0
7

-3 162

-3 334

rfordItãsai

(kereskedési

Forgatãsi célO értékpapirok árfolyam vesztesége
Ertékpaptr forgalmi jutalék
Pénzugyi mflveletek nettö eredménye
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IV.7. Egvéb bevételek üzleti tevekenységböl

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatâs bevételei
Tãrgyi eszkOz értékesItésének bevételei
fgyéb bevételek

2015.12.31.

2016.12.31.

2

30

2

30

4 004

6 084

IfC Trust Fund

2 012

Egyeb céliartalék felhasznãlãsa
MEHIB koltseg átterhetéssel kapcs. egyeb bevételek
Terven feluli értékcsOkkenés visszairása
Segelyhitel adomány elem bevétele
Hitelezési vesztesëgkent elszãmott követelésre befolyas
Sajàt elöãllItãsO eszkbzOk aktivält értéke
ErtCkesitett saját követelés bevétele
Egyeb ktilOnféIe bevételek

1 158
498
167
105
35
6
0
23

2 079
641

Egyéb bevételek üzleti tevékenységbOl összesen
..ui=,. iiian.ius ni-eli

az

1xnhioariK

es az

4 006

InLernatlonal

rinance iorporanon

613
0
2 624
37
45
0
45
6 114

a vIlagDanK csopon tagja,

közOtt kelt megãllapodás létrehozta az IFC Trust Fund-ot, amelynek ceija, hogy Vilãgbank csoport ãltal
(tãrs)finanszirozott projektekhez kapcsolOdöan, tanãcsadãsi szolgáltatasok finanszIrozãsával támogassa a
magãnszektor fenntartható gazdasãgi nOvekedését a stratégiában meghatározott, magyar nemzetgazdasági
szempontbOl kiemelten fontos feltOrekvö régiok piacain. Az Eximbank teljes hozzajarulása az alaphoz 20 milliO
amerikai dollar. 2014-ben 6 miltiO amerikai dollar, azaz 1 324 millió forint, 2015-ben 7 millió dollar, azaz 2 012
milliO forint, 2016-ban a maradCk 7 millió dollar, azaz 2 056 milliö forint kerUlt kifizetésre. A Bank a kifizetett
összeget 2014-ben a kamatkiegyenlItesi rendszer keretCben, 2015-ben és 2016-ban pedig a 2014. évi
kOltsegvetesi maradvanyok felhasználásáról szóló 1739/2015 Kormanyhatarozat alapjãn megkapta a Magyar
Allamtól. A Magyar Atlamtöl kapott osszegek az egyéb bevételek kOzött, mIg a kifizetett Osszegek az egyëb
rãfordItisok (lásd [V.8.) kOzOtt kertilnek bemutatásra. A Banknak igy 2016. december 31-en mar nincs az IFC
Trust Funddal kapcsolatban fuggo kOtelezettsége.
A MEHIB

felé

tOrténö koltsCgátterheléssel kapcsolatos bövebb informãciO a IV.9.2 pontban kerul bernutatãsra.
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IV.$. Egyéb rãfordItások üz]eti tevékenységböt

Nem penzugvi és befektetësi szolgáltatãs rfordItásai
Tãrgyi eszkOz értékesitësének kohsegei
Egvéb rãfordItások
IfC Trust fund*
Kamatj ãradék ado
Vãrhatö kOtelezettsegre es jOvObeni költségekre képzett céltartalék
Helvi iparuzesi ado
MEHIB átszámlázással kapcsolatos egyeb rãforditások
Terven felD]i értékcsOkkenés

2015.12.31.

2016.12.31.

2

26

2

26

4 829

7 701

2 012

2 056

1 418
430

1 700
31

423
344

434

576

79

3

InriováciOs jãrulék

64

Segelyhitelek adományelem rãforditisai
RáfordItások kOzOtt elszãmolt egyéb adOk

41

86
2 748

Kãreseményekkel kapcsolatos ráfordItâsok
fizetett bIrsãg

3
1

3

KUlOnféle egyéb rãfordItisok
Egyéb ráfordItások llzleti tevékenységbOl összesen
*Az IFC Trust Fund-dal kapcsolatos informáciOkat lásd az elözO oldalon

21
4

11

7
38

4831

7730

A MEHIB fete tOrténO kOltsegatterhetessel kapcsolatos egyeb rãfordItãsokról bOvebb informãciO a IV.9.2
pontban kerUl bemutatãsra.
A 2006.évi LIX. tOrvény alapjãn a 2016. évre számItott pénzUgyi szervezetek kulOnadó teijes egeszében a
hitelintézeti kUlOnadOba beszãmItásra kertilt, mely az adOfizetCsi kOtelezettseg soron kerUlt kimutatásra 2016.
december 31 -en.
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IV.9. Altalános igazgatási koltsegek

IV.9.1. Személyi jellegu ráfordItások

IV.9.1.1. A bérköltség megoszlása

,

Megnevezes

Bérköltség

Osszesen

Prémium/Jutalom

2015.12.31.

2016.12.31.

2015.12.31.

2016.12.31.

2015.12.31.

2016.12.31.

1 531

1 806

390

386

1 921

2 192

1 519

1 769

381

377

1 900

2 146

12

37

9

9

21

46

78

81

0

0

78

81

32

41

0

0

32

41

3

6

0

0

3

6

7

0

9

0

0
0

6
14

7

Megbizãsi dijak
Egyéb allomãnyon
kivuli bérkOitség

6
14
23

18

0

0

23

18

Bérköltség összesen

1 609

1 827

390

386

1 999

2 273

Alkalmazotti bérkoltség
és premium összesen
Teijes mtinkaidös
szellemi
Részmunkaidös
szellemi

Allományon kIvüli
bérkoltség
Igazgatösági tagok
tiszteletdija
feItigyeIo Bizottsãgi
tagok tiszteletdIja
Audit Bizottsãgi tagok
tiszteletdija

A MEHIB koltsegãtterhelCssel kapcsolatos információt lásd a IV.9.2 pontban.
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IV.9.1.2. Személyi jellegü egyéb kifizetések

2015.12.31.

2016.12.31.

Jöléti. kulturális és rekreãciösjuttatások
Tãrsadalombiztositási kOitsegek
Kiflzetät terhelö SZJA
Munkaviszonnyal kapcsolatban fizetett koltségteritesek
Reprezentãciós vendéglátas és ajándékok
VégkielégItes

110
86
42
1$
35
1

146
92
50
13
61
0

Személyi jellegfl egyéb kifizetések Osszesen

292

362

2015.12.31.

2016.12.31.

Szociális hozzájárulási ado
Egeszségugyi hozzijárulás
Szakképzési hozzij árulás
Rehabil itációs hozzájãrulás

536
61
30
9

604
78
34
9

Bérjãrulékok Osszesen

636

725

A MEHIB költségátterheléssel kapcsolatos informáciOt lãsd a IV.9.2 pontban.

IV.9.1.3. Bérjárulékok

A MEHIB kOltségátterheléssel kapcsolatos informiciOt lásd a IV9.2 pontban.

IV.9.1.4.

Az

ugyvezetésnek

(igazgatóság

elnöke,

vezérigazgatO,

vezérigazgatO

helyettesek) fizetett:
2015.12.31.

2016.12.31.

Bér
Tiszteletdij
Egyéb ãllomãnvon kivtili bérkottség
Prémium,jutalorn

67
19
12
0

144
22
0
0

Osszesen

98

166
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IV.9.2. Egyéb igazgatási koltsegek részletezése

Anyagkoltseg
Igénybe vett anyag es nem anyagjellegii szolgáltatasok

Bérleti c/f/ak
Kotvénykibocsátásokho kapcsolödoanJelrnerult szakértö? koitségek
Jogi és kozbeszerzési szakértá’i df/ak
Egyéb szakértá? df/ak
MEHIB átszárnl. Kapcs. ktg
SzámItástechnikai, informatikai szolgáttatások
Uzemeltetési koltségek
Hirdetës, re/darn, propaganda, piackutatas
Reuters koltségei
Kil/foldi és belfoldi kikOldetések koltségei
Konyvvizsgálöi thjak
SIf7FTés GIRO rendszerek koltségei
Egvëb anvag és nern anyag/el/egli szolgáltatás
Egyéb szoigãhatãsok
felugeeleti c/f!
Hatösági c/f/ak, illetékek, biztosItási c/f/ak
Egvéb igazgatási koltsegek összesen

2015.12.31.

2016.12.31.

31
1 687
595

36
2 158

70
266
195
131
96
95
40
50
25
3
27
94
262
222
40

584
109
313
339
110
148
98
197
52
31
9
28
140
323
290
33

1 980

2 517

A kOnyvvizsgálói dij 2015.évre vonatkozóan 7 millió forint, mIg a 2016.évre vonatkozóan 12 milliO forint volt.
Az Eximbank és a MET-fIB a szoros szervezeti-irányitási integráciO jegyeben 2012. november 4-en
MegáHapodást kOtött a munkavállalök tevekenysége kapcsán felmertilö kOltsegek megosztãsárOl és
elszámolásãról, melyet azóta az egyUttmtIkOdés szorosabbra füzésével pãrhuzamosan tobbszOr

-

legutobb 2015

decemberében mödosItott.
-

2013-ban a Bank és a MEHIB kOzotti szorosabb szervezeti egyOttmflkodes eredményeképpen a Bank és a
MEHIB egves szervezeti egysegei kOzOs frányItás ala kertdtek. A kozOs szervezeti egységek vezetöi és
munkatársai jelentOs részben mindkét társasaggal munkaviszonyban ãllnak, az integráciOs folyamat részeként az
egyes Tarsasagoknál felmerOlt kOltsegek jelentös része mindkét Társaság tevékenysegét érinti. Ennek
eredményeképpen az alábbi tipusO koitsegek keruftek megosztásra a két Tãrsaság között létrej Ott rnegãllapodás
alapjän:
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1)

a kOzOsen használt lirgyi eszkOzOkkel és immateriálisjavakkal kapcsolatban felmerDit koitsegek,

2)

személyhez kothetö személyi jellegO rãfordItãsok: tObbes munkaviszonyban áIlö rnunkavãllalók
esetén,

3)

személyhez

kOthetö

személyi jellegfl

rãforditisok:

nem

többes

rnunkaviszonvban

álló

munkavãllalók esetén,
4)

személyhez kOzvetlenOl nem kOthetö egyeb személyi jellegfl riforditások,

5)

kOzvetItett szolgãltatãsok,

6)

anyagjellegü rãforditások és egyéb igazgatãsi kOitségek.

A Tarsasãgok a kOitség ésjOvedelem mOdszer alapján megállapitott piaci ãron számolnak el egymással.
Az alãbbiakban kerQl bemutatãsra a fenti koftségek megosztásãnak és egyrnãs kOzti elszámolásának az
Eximbank 2015. évi és 2016.ëvi eredrnénykirnutatására gvakorolt hatãsa.

A kOzosen használt eszkOzOk utãn a két Társaság az éiiékcsökkenés, és kapcsolOdo egyeb koitségek alapjãn a
koltség és jövedelern módszer szerint meghatározott piaci ãr alkatmazásával eszkOzhasznilati dijat számol fel
egymãsnak.

I) Közösen használt Targyl eszközök és Immaterhilisjavak közös
IiasznIatböI eredO koltsége és bevétele
a)Banknál felmerUlt értékcsOkkenés, mely az eredménykimutatãsban az
“Ertékcsökkenés” soron kerUlt kirnutatãsra
b) Banknál felmerUlt a tãrgyi eszkOzokhOz kapcsolódöan koitségek
(biztositási dij, gépjármuado stb), rnelyek összege az “Egyéb
ráfordItások” soron kerfllt kimutatásra
c) A Bank ãltal az eszkOzhasznãlatért a Mehibre kiszámlãzott dtj, mely
az “Egyéb bevételek” soron kerUlt kimutatásra
d) A Mehib ãltal az eszkozhasznãlatért a Bankra kiszãmlázott dij, mely
az “Egyéb igazgatási koitségek” soron kerUlt kimutatásra

2015 12 31

2016 12 31

53

85

77

20

172

107

17

31

Az Eximbank és a MEHIB szorosabb egyUttmLikOdésenek eredményeképpen 2013 Ota a munkavãllalókjelentös
része tObbes fog1aIkoztatási mtrnkaviszonnyal rendelkezett. Azon munkavátlalök esetében, ahol az Eximbank a
her-, illetve az adO- és jãrulékkifizetO, a MEHIB-re jutO személyi jellegQ rãforditásokat a Bank átterhelte a
MEl-HR-re, azon rnunkavillalOk esetében pedig, ahol a MEHIB a bér- illetve az ado- ésjãrulCkkifizetö a Bank
rajutö szemelyi jellegU rãfordftásokat a MEHIB átterhe]te a Bank-ra az alãbbiak szerint:
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2) Többesek bére
a) Többes munkaviszonnyal rendelkezö munkavillalók személvi jellegLi
ráforditãsainak Banknál felmeru]t és a Mehibre ãtterhelendö összege. (A
tObbes bérkifizetö i]letve az adöfizetési kotelezettsegek teljesItöje a Bank.) Az
Osszeg az “SzemélyijellegIi rafordItdsok” eredménysoron novelö tételként
kerOk kimutatãsra.
bérek
-

-

bérjárulékok

eéb szeinélyi jellegü ráfordItdsok
b) A Bank ãttal a Mehib részére továbbterhelt osszeg, kiszãmlázott Osszeg,
mely a “Szemétyijellegü táfordIt6sok” eredménysoron csOkkentö tételként
kerUlt kimutatãsra. Az a) és a b) pontban szereplo Osszegek nettö
eredményhatasa nulla.
c) TObbes munkaviszonnyal rendetkezö munkavállalók személvi jellegu
rãforditãsainak Mehibnél fetmertitt és a Bankra átterhelendö Osszege. (A
tobbes bérkifizetö illetve az adófizetési kotetezettsegek tetjesItöje a Mehib.) Az
összeg az “SzemélyijellegIi ráfordItások” eredrnénysoron nOvelö tételként
kerUlt kimutatásra.
bérek
bérjárulékok
-

-

-

-

egyéb szernélyijellegz’I ráfordItások

2015.12.31.

2016.12.31.

672
472
151
49

671
470
151
50

672

671

903
629
206
68

984
691
219
74

A nem tObbes munkaviszonnyal rendetkezö vezetö beosztãs6 munkavãllalók, valamint a kët szerzödéssel

rendelkezö munkavállatók személvhez köthetö személyi jellegLi ráfordItásait vezetôi szolgaltatiskent terhelte
toväbb a két Társasãg egymãsra. Az átterheléskor hasznãlt arányszãm a munkavãllalók s0lyozott munkaideje
alapjãn kerult meghatarozasra.

3) VezetOi szolgáltatasok
a) Vezetö beosztásü személyek, ill. két szerzödéssel rendelkezö munkavállalOk
a Banknãl felmertilt és a Mehibre átterhelendö koltsegei, melyek Osszege az
eredménykimutatasban az “Szeméhijetlegui ráfordItdsok” soron kerfllt
kimutatãsra
-bérek
bérjárulékok
-

eéb szernélyi jellegil ráfordItások
b) A Bank ãltal a Mehib rëszére kiszámlázott Osszeg, mely az “Egvéb
bevétetek” soron kerlilt kimutatãsra
c) A Mehib iltal a Bankra kiszárnlázott vezetöi szolgáltatãsi koltségek, melyek
Osszege az “Egyéb igazgatási koltségek” soron kerult kimutatãsra
-

2015.12.31.

2016.12.31.

183
136
41
6

186
143
4]
2

18

32

13

0

A két Tãrsaság a személyhez kozvetlentil nem kOthetö szernélvi jellegli ráfordItñsait (küIsô illetve belsô
reprezentacios koltsegek ésjãrulékai stb.) az alábbiak szerint terhelte
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4) Személyhez nem köthetOszemélyijellegfl ráforditãsok
a) Banknál felmerUh és a Mehibre átterhelendö személyhez nem kOthetö
szemelyijellegü rãforditások, rnelyek Osszege az eredménykimutatasban
az “S:eméM jetlegt’i ráfordItások” soron kertilt kimutatãsra
b) A Bank áttat a Mehib részére kiszãmtázott összeg, mely az “Eéb
bevëtelek” soron kerUlt kimutatásra
c) A Mehib ãltal a Bankra kiszámlizott közvetItett szolgãltatãsok
osszege, mely az “Egyéb igazgatási koltsegek” soron kerUlt kimutatisra

2015.12.31.

2016.12.31.

34

53

34

55

29

29

A két Társasag az egymassal kötött szerzödés alapján az alábbi tãblãzat szerint számlázott tovább kOzvetitett
szolgãltatást változatlan áron és formãban:
5) KözvetItett szolgaltatâsok
a) Banknál fetmerUlt és a Mehibre változatlan áron és formiban
tovãbbszámlãzott koitsegek, rnelyek összege az eredménykirnutatásban
az “Egyët’ rafordItások” soron kertilt kirntitatisra (Bérleti dIj,
karbantartási, takaritãs egyeb koltsegek)
b) A Bank áltat a Mehib részére tovãbbszámlázott összeg, mely az
“Egyéb bevétetek” soron kerUtt kimtttatãsra
c) A Mehib által a Bankra kiszãrnlãzott kOzvetItett szolgattatasok
osszege, mely az “Egyéb igazgatdsi koltségek” soron kerUlt kirnutatásra
-

2015.12.31.

2016.12.31.

132

1 13

132

1 12

186

176

-

A két Tãrsasig az egy’massal kotott szerzödés alapjãn az anyag jellegu ráfordftãsokat és egyéb igazgatási
kOitségeket az alábbi tãblázat szerint terhelte tovább egymásra:
6) AnyagjellegO koltségek
a) Banknál fe]mertilt és a Mehibre átterhelendö anyag-, anyagjellegu
illetve egyéb igazgatãsi koltsegek, melyek Osszege az
eredménykimutatásban az “Lvéb ráfordItások” soron kerUlt kimutatásra
b) A Bank ãltat a Mehib részére kiszámlázott Osszeg, mely az “Egvéb
bevételek” soron kerUlt kimutatãsra
c) A Mehib által a Bankra kiszãmlázott anyagjellegu koitségek Osszege,
mely az “Egyéb igazgatási koitségek” soron kerult kinuttatãsra
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141
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50

KIEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2016. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok miltiö forintban értendöek)
IV.l0. Az etszámolt terv szerinti és terven felflhi értékcsökkenés
IV.10.1. Az amortizáciös politika, a terv szerinti értékcsökkenés elszámolãsának
mödszerei
Az Eximbank a szãmviteli politikãjãban meghatározottak szerint az immateriális javakra és a tárgyi eszkozokre
az aktivilás napjátöl kezdödöen a rendeltetésszerii használat napjãig Jineáris mödszerrel havonta szãmolja a terv
szerinti ét-tékcsOkkenëst. A 100 000 Ft egyedi beszerzësi értëk fetetti immateriális javak és tãrgyi eszkOzOk
esetében az egyedileg meghatarozott vãrhatO hasznos élettartam, valamint maradványérték atapján szãmItott
értékcsOkkenési leIrási kulcsokat alkalmazza a Bank. Az azonos miiszaki, technolOgiai jellemzökkel birO
eszkozök esetében a hasznos élettartam és a maradvanyértékek azonos szempontok alapján kerUlnek
meghatározásra.
A maradványérték a rendeltetésszerO hasznãlatbavétel, az Uzembe hetyezés idOpontjában (a rendelkezésre áIló
inforrnáciök alapjãn. a hasznos ëlettartam fuggvenyeben) az eszkOz rneghatãrozott, a hasznos élettartam

végén

várhatóan realizãlható értéke illetve vãrhatö piaci értéke. Nulla lehet a maradványerték, ha annak értéke
valOszInäsithetöen nem jelentös. azaz nem haladja meg az eszkOz bekertilési értékének 5 %___.i__._

ai

escLv1I,

i

__

lid

clL

_i_,.ii

cLr.uL

ii

IlasLiialataval

tapuiciiusaii

ul au

juu

c

Iwu taLuLv

at.

valamint abban

LLu1yzuns

duuuu1cur

r,uuuu,

amelyek a hasznos élettartamot kOvetäen nem teszik lehetövé az eszkoz továbbértékesitését (peldãul szoftver
termékek) vagy más mOdon történö hasznosItását. A maradványértéket az Eximbank akkor tekinti jelentösnek,
ha az eszköz várhatO használati ideje rovidebb az eszkOz müszaki élettartamãnál és az eszkOzt a bank eredeti
rendeltetésétöl eltéröen nagy valoszinüseggel hasznositani tudja.
A hasznos élettartam az az idöszak, amely alatt az egyedi eszkozt az Eximbank a tevekenysegere jellemzö
kOrtilmények, a várhatO fizikai elhasználödás (az eszkoz fizikai jellemzöi), az erkölcsi avulás (a teclmo]ögiai
vãltozãsok). valamint az eszköz haszná!atãvat kapcsolatos jogi ës egyeb korlãtozö tényezök flgyelembe
vételével várhatóan használni fogj a.
Ezen alapelveknek rnegfelelöen az Eximbank egyes eszkOzcsoportjai esetében a hasznos élettartam
meghatározisira irányadó szabãtyok az alábbiak:
-

-

A szellemi termékek esetében 3 év.
Az idegen ingatlanon végzett beruházások esetében a vãrhatö használati idötartam a bérleti idötartam
figyelembevetelevel kertilt rnegállapItisra.

-

-

A hIrkozlô berendezések, az irodai és egyeb berendezések esetében a várható hasznos élettartam 7 ëv.
A számItástechnikai és Ugyviteli berendezések esetében 3 év.
A gépjirrnLivek esetében 3 illetve 6 év.
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.

.

Brtittö
ertek

Osszesen

Reruházásokra adott elOlegek

1 402

4

559

11

Egyeb berendezés

Beruhézésok

64
104

Ugyviteli berendezés

Irodai berendezés

23

SzãmItástechnikai berendezés

JãrmQvck

27
324

1-IIrkOzlO berendezés

286

Tärgyi eszközök

1 835

Idegen ing. vëgzettberuhãzãs

Osszesen

69

0

lmmateriâlisjavakraadottclOlegek

Bcruházások

1

439

1 326

Bri,ttó
érték

Vagyoniërtéküjogok

Egyëb szellemi tcrmëkck

BOSS rcndszcr

Immateriális javak

623

0

0

8

91

44

21

248

25

186

Ertékcsokkenes

Nyitö ãllominy

1 492

0

0

1

296

1 195

Nyitó állomány
Ertékcsökkenés

779

4

559

3

13

20

2

76

2

100

Nettö
ertek

343

69

0

0

143

131

NettO
érték

.

0

0

0

0

0

0

0
0

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Terven
feluli ecs
visszairas

106

0

0

0

0

0

0

0

0

106

Selejtezés
/kivezetes

Tárgyevi értékcsökkenés

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

lerven
feluli ecs
kivezetes

189

0
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238

0

0

6

57

22

1

99

2

51

Terv
szerinti
ecs

0

1
0

0

103

0

0

8

0

0

0

8

0

44

0

0

1

13

29

1

0

0

0

Ertékesites

Tárgyévi_értékcsOkkenés
Terven felüli Selejtezés/
Terven feluli
ecs kivezetés
kivezetés
85

Terv
szerinti
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0

0

0

0

0

0

71

0

0

1

31

0

1

0

0

38

TérItés
nelkuli
átadás

ErtékesItes

0

430

1 667

0

28

57

226

655
24
223

28

426

Bruttó
ertek

631

0

0

12

104

28

20

347

27

93

Ertékcsokkenes

ZärO ällomäny

1 673

0

0

2 432

2

391
11

570

1 036

0

28

45

122

4
195

308

1

333

Nettö
ertek

759

430

0

9

179

ZárO ällomány
BruttO
ErtékNettó
érték
csökkenés
érték
1 421
1 280
141
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IV.1O.3. A terven felüli értékcsökkenés elszámolãsának mödszerei
Az Eximbank számviteli politikájában Ieirtaknak megfeleloen terven felüli ërtékcsOkkenés elszámolãsãra
használhatatlannã vilás, feleslegesse vális, megrongilödãs, megsemmistiles illetve hiãny esetén, valamint abban
az esetben kertil sor, ha az eszkoz konyv szerinti értéke tartösan és jelentösen magasabb, mint az eszkoz piaci
értéke. (Jelentös értéknek tekinti az Eximbank, ha a konyv szerinti ërték és a piaci érték kulonbözete meghaladja
az eszkOz konyv szerinti értëkënek az 5 szãzalékãt) A terven felUli értékcsOkkenëst olyan mertékig szãmolja el
a Bank, hogy az eszkOz a hasznãlhatOsãgának megfetelö, mérlegkészItéskor ismert piaci értéken szerepeljen a
mérlegben. A fenti alapelvek alapján 2015. évben 79 mi!lió forint terven felUli értékcsökkenés elszámolásãra
kerUft sor. 2016. évben nem kerUft sor terven felUli értékcsUkkenés elszãrnolisära.

IV.11. RendkIvüli eredménv

RendkIvüli bevételek
Rendkivüli rãfordItások
Véglegesen átadott pénzeszkozök
Térités nélkUl ãtadott eszkozok nyilvántartasi ëiiéke
Elengedett kUvetelések nyilvãntartási értéke
RendtcIvüli eredmény
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2015.12.31.

2016.12.31.

0

0

66

145

63
0
3

84
60
1

-66

-145

Kapott (jãró) uta1ék-és dIjbevetelek
Egyéb pénzugyi szolgá]tatás bevételei
Befektetési
szolgáltatas
bevételei
(kereskedési tevekenység bevétele)
Egyéb bevételek üzteti tevekenysegböl
Uzieti
tevekenysegböl
származO
bevételek összesen

Bevételek értékpapfrokböl

Kapott kamatok es kamatjelleg6 bevételek

Megnevezes

0
6 078
44 224

0

38 292

24

235

4 001

23$

0

37 $84

2016

220

0

33 836

2015

Magyarorszag

.

5 813

1

0

159

9

0

5 644
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6 074

0

0

337

16

90

5 631

furOpai Uniö
tagorszagok
2015
2016

825

4

0

0

53

0

768

733

0

0

0

70

0

663

fgyéb euröpai
orszagok
2015
2016

175

0

0

0

65

0

110

2015

7 507

36

0

0

6 $86

21

564

2016

Egyeb orszagok

0

0

0

5 288

0

0

5 288

2015

0

0

0

1 198

0

0

1 198

2016

Nem besorolt

IV.12. Uzieti tevékenységböl származó 2015. es 2016. évi bevételek fötdrajzi szegmensek szerinti bontásban

(A táblázatos adatok rnilliö forintban értendöek)

2016. EVI BESZAMOLOJAHOZ

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK

KIEGESZITO MELLEKLET

I

50 393

4 006

0

5 682

347

0

40 358

2015

59 736

6 114

0

1 559

7 210

111

44 742

2016

Osszesen

V. Mérlegen kivü]i tételek

Sajdt kockázatra vóitatt garanciaketet
Sa/át kockczafra váiiait even t1ii iejárat6 garanciák
Sa/Ct kockázatra vCttatt even beiüti iejdratá garanciCk
Allami kezességgel vIIaIt garanciák
iltta,ni kezessCgei vCiiait garanciakeret
Miami keze,cséggei vCiialt even t6ii fr/áratC giranciák
Miami kezessCggei váliait even beiüii ie/áratzl garanciák
VäIIaIt garanciák összesen
Hitelkeretek
Beifeidi ugy/iek hiteikeretei
Knljbidi iigy/iek hiteikeretei
Belfoidi hitelintCzetek hiteikeretei
Ku/foidi hitehntézetck hiteikeretei
LeszámItolási keretek
Kulfoidi ugvfelek ieszdmItoidsi keretei
Kulfoidi hiteiintézetek ieszC,nitoidsi kcretei
Hitel- és IeszãmItolási keretek összesen
AkkreditIv
Valödi penzihs ugylet
I
Tökealapok
IFC Trust Fund
Peres Ogyek
Fllggô kötelezettségek Osszesen

Salat kockãzatra vällalt garanciák

Fuggo koteIezetsegek

V.1. függô kotelezettsegek
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..

2015.12.31.
2 279
939
1 240
100
20 636
1 755
17 990
89]
22 915
434 179
52 318
6 748
362 347
12 766
2 102
2 102
0
436 281
7 581
50 000
32 689
2 006
0
551 472

...,

Konyv szerinti ertek
.

Céltartalék
allomany
2015.12.31.

(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)

2016. EVI BESZAMOLOJAIIOZ

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

A MAGYAR EXPORT-iMPORT BANK

MEGESZITO MELLEKLET

47
0
47
0
0
0
0
0
47
92
92
0
0
0
2
2
0
94
0
0
0
0
0
141

..

521 455
6 472
0
22 517
0
611
575 230

-

2016.]2.31.
2 055
933
1 090
32
22 120
1 627
19 044
1 449
24 175
519 459
69 147
26 903
415 403
8 006
1 996
1 996

....

Konyv szerinti ertek

Céltartalék
allomany
2016.12.31.
236
0
236
0
0
0
0
0
236
793
793
0
0
0
0
0
0
793
0
0
0
0
32$
1 357

KIEGESZTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2016. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok milliö forintban értendöek)
V.2. Biztos (jövôbeni) követelésekkel és kotelezettsegekkel kapcsolatos kiegészItések
2016. december 31-en es 2015. december 31-en a Bank a merlegen kIvUli biztos (jovobeni) kOvetelések,
valamint a jovöbeni kOtelezettségek kOzott mutatta ki a bankkozi piacon a nyitott merleg szerinti pozició
makroszintü fedezCse érdekében belfOldi és kulfOldi hitelintCzetekkel kotott mérlegkeszites idöszakában meg le
nem zárult, even tfili lejCratO kamatcserével jCró deviza-betétcsere Ugyletek, illetve más belfOldi es ktilföldi
bankokkal kotött beszãmolö-készItés idöszakãban IezCrult leszállitási devizaswap ugyletek határidös Ugyletrésze
miatt feimãllö kOvetelését és kOtelezettseget az alãbbiak szerint.

Belföldi és ktilfötdi hitelintézettel kOtOtt even tOli Iejãratñ kamatcseréveljãrO deviza-betétcsere ilgyletek
2015. december 31-en:
Lejarat

2018.02.08
2020.01.28
2020.01.30

Követelés
devizában

Követelés
milliö Ft-ban

250000000USD

71 65$

150 000000 USD
250 000 000 USD

Osszesen

Kotelezettség
devizában

Kotelezettség
mitliO Ft-ban
60012

42 994

191 659 000 EUR
117 943 073 EUR

71 658

196 61$ 16$ EUR

61 565

186 310

36931
158 502

2016. december 3 1-en:
..

Lejarat

2018.02.08
2020.01.28
2020.01.30
Ôsszesen

KOvetelés
devizaban
.

.

Követetés
millio Ft-ban
.

.,

Kotelezettség
devizaban
.

250000000USD

73422

191 659 000 EUR

150 000 000 USD
250000000USD

44 054

117 943 073 EUR
19661$ 16$EUR

73422
190 898

Kotelezettseg
milito Ft-ban
59610
36 682
61 152
157 444

A kamat félévente fizetendö. A 201$-ban lejCró ugyletnel az elsö kamatfizetés 2013. augusztus 8-an volt
esedékes, kdvetkezö kamatfizetCs idopontja 2017. februãr 9. Mig a két 2020-ban lejCró deviza-betét csere tigylet
esetében az elsö kamatfizetés idopontja 2016. januCr 28. volt, a következö kamatfizetés idopontja 2017. januir
26.
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2016. december 31 -en az egyéb devizaswap Ugyletek miatt fennálló merlegen kIvUli biztos UOvobeni)
követelések és kote]ezettsegek egyenleget a következö táblázat mutatja:

Lejarat

3hónaponbelUl

Osszesen

Koveteles
devizaban
.

Devizanem

21418760000 HUF

Követelés
.

milito Et
ban

21419

..

Kotelezettseg
dcv izaban

Devizanem

72000000 USD

21 419

Kotelezettseg
millio Ft-ban

21146
21 146

2015. december 31-en egyeb devizaswap Ugyletek hatãridös UgyletrCszei miatt fennállO merlegen kIvUli biztos
(jovobeni) kovetelése 4$ 191 millió forintot, mig kotetezettsége 47 815 mil]iO forintot tett ki.

2016. december 31-en a Bank ajovöbeni kOvetelések közOtt 0,8 millió euro (249 milliO forint) kOvetelést, illetve
a jovöbcni kOtelezettsCgek kOzOtt 249 milIiO forint kotclczettsCgct tart nyilvOn, melyek a 2016-ban mar
nyiivãntartásba vett, de csak 2017-ben iCtrejOtt spot ugyietekkei kapcsoiatosak.
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(A tãblázatos adatok millió forintban értendöek)
V.3. A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolödöan kapott fedezetek és biztosItékok
A mérlegen kivtili tételnek minösUlö a pénzflgyi szolgáltatisokhoz kapcsolódóan kapott fedezetek és
biztosItékok fedezetértékelési szabãlyzat alapjãn meghatãrozott teijes értéke és abbOT az Eximbankot —a fennãllO
kockãzatvállalisa alapján -jogilag megilleto értéke 2016. december 31-en:

Teijes értéken

Kockãzatvällalás
ertekeig

Allami kezesség
MET-JIB ãltal biztositott
Ingatlan zalogjogok
Bankgaranciák
Pénzfedezet
Egyeb

22 120
132,759
47,668
51162
915
214475

22 120
132,759
44,149
47,798
405
198043

Osszesen

469 099

445 274

V.4. fuggö kamatok és késedelmi kamatok
A hitelintézetekkel és tigyfelekkel szembeni kOvetelések után jãró kamatok, kamatjellegLi jutalékok és dIjak (a
tovãbbiakban kamatok) mérlegben valö kimutatása az Eximbanknál a Icamat ffiggOve tétel szabãlyainak év végi
alkalmazisãval az alábbiak szerint torténik:
-

-

A merleg fordulonapjáigjáro es esedékes, a merlegkeszItes idopontjiig penzUgyileg rendezett kamatok
a merlegben a kovetelések kOzOtt szerepethek;
A merleg fordulOnapján az Uzieti évre idOarányosan jãrO, a merlegkeszItés idOpontjãig esedCkes és
befotyt kamatok, valamint a merleg fordulónapjãn az flzleti évre idOarinyosanjárO, de a merlegkeszites
idopontjáig nem esedékes, a problCmarnentes vagy kUlOn figyelendO minösItésO alapkoveteleshez
kapcsolOdO kamatok Osszege az aktiv idöbeli elhatãrotások kOzott kerUl kimutatãsra;

-

A merleg fordulónapján az (izieti évre idOarányosan járO, a merlegkészItés idOpontjiig esedékes, be
nem folyt kamatok. valamint az Uzieti évre idöarányosan járö. a mertegkeszites idopontjaig netn
esedékes karnatok összegét, arnennyiben azok a problémamentes vagy a ktitOn figyelendo rninOsItéstöl
eltérö minOsItésO atapkOveteléshez kapcsolOdnak a Bank fuggove teszi.

A fenti elvek alapján a

fuggo

kamatok illetve a késedelmi kamatok ãllománya 2015. és 2016. év végén az

alãbbiak szerint alakult.

59/69

KIEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAC
2016. EVI BESZAMOLOJAIIOZ
(A táblázatos adatok milliö forintban értendöek)

,

Megnevezes
Ugyfelekkel
szembeni
követelësekhez
kapcsolödö

Ugyletikamat
Késedehni kamat
DU, jutalék
Hitelintézetekkel
szcrnbeni
követelésekhez
kapcsolódO
(gyleti kamat
Késedelmi kainat
DU, jutalék
Osszesen

Osszesen

Külföldi

BeIföldi
2015.12.31.

2016.12.31.

2015.12.31.

1 179
75

1 318

461

2016.12.31.

2015.12.31.

2016.12.31.

509
37

1 640

1 827

70

472
0

153
1 428
59

1 689
68

1 015
59

33
1 217
68

78
383
0

0

0

114

94

114

0
0
0
1 179

0
0
0

94
7

7

7

7

76
11

96
11

76
1]

96
11

555

623

1 734

1 941

1 318
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VI. Az állami készfizetö kezességgel fedezett garanciaugyletek
VI.1. Be nem váltott garanciák
Az Eximbank iltal az ãllami készfizetö kezessëgvãltalãs rnellett kibocsãtott, be nem vãttott garanclik állománya
a 2015. ev vegi 20636 millió forintröl 2016. ev végére 22 120 milliö forintra nött, melv garanciák az Eximbank
szempontjábol problémamentes minösItésüek.
A 16/1998. (V.20.) PM rendelet 2. (6) bekezdés elöIrãsainak megfelelöen az Eximbank a központi kOltsegvetes
kockãzatának felmérése céljãból, az ã)Iami këszfizetö kezesseggel fedezett exportcelU garanciaUgyletekbol
adódö be nem váltott kotelezettségeket negyedevente rendszeresen a saját kockãzatra vállalt kOtelezettseggel
azonos mOdon kUlOn is minösiti.

Az ãllami készflzetö kezessegvAilalas rnellett kibocsátott garanciak a rendelet elöIrãsai szerinti minösItése
alapjãn az egyes minösitési kategoriákba tartozö allomãnyänak nagysága:
2015.12.31.

2016.12.31.
15 690
5 975

Rossz

15 848
4 533
0
0
255

Ôsszesen

20 636

22 120

Problémamentes
KOlOn ftgyelenda
Atlag alatti
Kétes

0
0
455

Magyarország 2016. evi kOzponti koltségvetesérol szOlO 2015. évi C. tOrvény 48. (2) bekezdése a kOzponti
koltsegvetes terhére vállalt export-hitel és egyéb export céti garanciatigyletek 2016. évi felsö hatãrãt Osszesen
350 000 miItiO forintban határozta meg. A teijes keret kihasznãltsag 2016. december 31-en 6,32 szãzalékot tesz
ki.

VI.2. Beváltott garanciák
Az Eximbank iltal a 0. számlaosztãlyban nyilvãntartott, a koltsegvetes készfizetö kezessegvállalisa mellett
kibocsãtott garanciák bevãltãsábOl eredö Ugyfelekkel szembeni kOvetelések. illetve ãllarnmal szembeni
tartozások illománya 2015. és 2016. években az alábbiak szerint alakult:
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2 673

Késedelmi
kamat
követelés
958

0

123

123

0

0

0

Zárö átlomány 2015.12.31.
NOvekedések beváltásbOl es egyeb volumen viltozásból
eredäen
Megtériilések (-)

2 673

1 081

3 754

0

14

P4

0

0

0

Zãrö állomány 2016.12.31.

2 673

kezesseg
érvénvesItésével
készflzetO
Költségvetési
szembeni
ugvfelekkel
eredô
garanciãkbOl
beváltott
követelések, illetve ãllammal szembeni tartozãsok
Nyitóálloniãny 2015.01.01.
NOvekedések beváltãsböl és egyëb volumen változásból
eredöen
Megtérulések (-)

Alapkövetelés

Osszesen

—

1 205]

3 631

—

3 87$

VI.3. Behajthatatlan garanciák
Az Eximbank által a kOkségvetës készfizetö kezessegváflalása mellett kibocsátott, beváhott garanciakból
eredöen behajthatatlannak minösitett Ugyfelekkel szemben fennãlló kovetetés, illetve államrnal szembeni
tartozás illomãnya 2016. év végén a 2015. év végi állománnyal egyezöen 1 332 millió forintot tett ki.

VII. Azon nail deviza adásvéteii ügyletekkei ka pcsolatos kiegészItés
A Banknak az azonnali deviza adásvételi Ugyletekböl eredöen a merleg fordulonapjáig nem teljesült konverziós
tizletböl eredö követelése és kOtelezettsége 2015. és 2016. december 3 1-en nem volt.
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VIII. Egyéb kiegészitések

VIII.1. Az 575/2013/EU rende]et 392. és 395. cikk szerinti nagy kockãzatvállalãsnak
minösülö hitelekket, értékpapIrokkal, vâttalt kotelezettsegekkel kapcsolatos kiegészItés
Az I. Bevezetö részben részletesen leIrt
rneghatározott

—

az általános hitelintézeti gyakorlattOt eltérden az Exim tOrvényben

szabilyok alapjan az 575/2013/EU rendelet 392. es 395 cikk szerinti nagy kockãzatvállalásnak
minösütö hitelek, értékpapirok es vãllalt kOtelezettsegek egyuttes osszege 2015. december 31-en I 87$ milliö
—

forint, 2016. december 31-en 0 rniflió forint.
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VIII.2. Atlagos állományi létszãm (fô)
2015

2016

Teijes munkaidôs szellemi
Ebbá? tobbesfogla1koztatdsz
Teijes munkaidôs fizikai
Ebbö? tobbesfog1a1koztatdsz
Részmunkaidös szeflemi
Ebbói tobbesfog1a1koztatdsz

84
180
0
0
9
9

182
178
0
0
13
13

Osszesen

193

195

Az Eximbank és a MEHIB szorosabb egyiittmtikOdësenek eredményeképpen 2015-ben, illetve 2016-ban a
munkavállalOk jelentös része tObbes fog1a1koztatást munkaviszonnyal rendelkezett. A fenti tãblázatban
bemutatott munkavãllalOk esetében az Eximbank a bér-, illetve az ado- ésjárulékkiflzetö.
Az alãbbi táblãzat mutatja a tObbes munkaviszonnyal rendelkezO munkavãllalöi átlagos á1Jománi létszámot,
ahol a MEHIB a bér- illetve az adO- ésjárulékkifizetö:
2015

2016

Teijes munkaidös sze]lerni tObbes foglalkoztatasO
Teijes munkaidös fizikai tObbes foglalkoztatãsii
Részmunkaidös szellemi tObbes foglalkoztatOsO

104
0
11

111
0
11

Osszesen

115

122

VIII.3. Az IgazgatOsãg es az ügyvezetés (vezerigazgató, vezerigazgató-helyettes) részére
folyósItott kölcsönök
Az Igazgatoság tagjai es az Ugyvezetés részére folyósitott kOlcsOnOk ãllomanya 2015. december 31 -en és 2016.
december 3 1-en 0 mitliO forint.
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V1II.4. Adöfizetési kotelezettség

VillA. 1. ilitelintézeti különadö
201 6. 12.3 1.
Elözetes adOzãs elötti eredmeny
Egyeb ráfordItásként elszámolt és befizetett pénzOgyi szervezetek kulonadója
Korrigált adOzás etötti eredmény
Hitelintézeti különadö a korrigalt adözás elötti eredmény pozitIv 30%-a, de maximum
247 rnillió forint

1 064
0
1 064
247

VI1I.4.2. A tãrsasági ado

VI1I.4.2.1. Adózás elOtti eredményt csökkentO tételek
Hitelintézeti kUlOnadó
AdOtörvény szerinti értékcsokkenési IeIrãs és az eszközök kivezetésekor szãmItott
nyitvántartãsi érték
Vãrható kOtelezettsegekre képzett céltartalék felhasznãlása rniatt az adOévben
bevételként etszániolt Osszeg
Kapott, bevételként elszámo It osztalék
Adomány, tartOs adomény igazolt osszege
Az adóellenörzés, Onellenörzés során rnegállapitott adóévi bevételként, vagy aktivált
sajét teljesItrnénv noveléseként, vagv adáévi kottseg. ráfordItás csOkkenëseként
elszimolt Osszeg
AdOzs elötti eredményt csUkkentô tételek összesen

247
439
641
90
3

7
1 427

VIII.4.2.2. AdOzás elotti eredményt nOvelO tételek

Várhatö kotelezettségekre és jövöbeni koltsegekre képzett cëltartalék
Számviteli tOrvëny szerinti terv szerinti és terven fetUli értékcsokkenési leIrés és a tárgyi
eszkOzök nyilvántartásbOl valO kivezetésekor ráfordItáskënt elszirnolt Osszeg
Nem a vãllalkozãs érdekében felmertilt kottsegek
Az adóévben követelésre (kivéve a pénzügyi szolgáltatásbol eredö kOvetelést) elszãrnok
értékvesztés Osszege {Tao.tv. $)gy]
AdOzás elOtti eredményt növelO tételek összesen
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363
453
147

967

KIEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2016. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
VIII.4.2.3. Tãrsasági ado levezetés
1 061
1 427
967

Adózás elötti eredmény
AdOzás elötti eredményt csökkentö tételek (-)
Adózãs elötti eredményt növelö tételek (+)
SzárnItott ado alapja

604

SzãmItott ado i 0%
SzárnItott ado 19%

50
20

Számitott ado Osszesen

70

Trgyévben elszámott társasägi ado

70

Tárgy évre elszámolt elôzö évek tãrsasági adöja onrevIziója alapjãn
(+)
KUWOldrOI szãrrnazöjOvedelem után fizetendö, fizetett ado (+)
Hitelintézeti kOlOnadO (+)

247

fredmenykimutatãsban szereplO adöfizetési kotelezettség

317

0
0

VIII.5. Költségvetési kapcsolatok
2015. és 2016. években az Eximbank a kOltségvetes részére az alábbi jogcImeken teljesItett penztigyileg
befizetéseket iltetve kapott és kOzvetItett támogatãsokat.

VIIL5.1. Altami garanciákkat kapcsolatos elszámolások
2015.12.31.

2016.12.31.

Altami garancia beváltãsbOl eredO koltsegvetesi igény
Behajtott ãflami garanciabOl eredöen befizetett osszeg
Allatni garanc iãk behaj tásáért igényelt j utalék

0

0
0

Egyenleg

0

0
0

0
0

Az Eximbank által állami készfizetO kezessegvallalás mellett kibocsátott bevãltott export-hitel és egyéb export
célO garanciákbOl eredOen keletkezett kOltségvetesi fizetési kotelezettség 2016. évi keretét a Magyarorszãg
2016. évikozponti kOltsegvetéserol szölO 2015. évi C. tOrvény Osszesen 500 milIiO forintban hatirozta meg.
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(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
VIII.5.2. KamatkiegyenlItési renclszerrel kapcsolatos elszámolások
2015.12.31.

2016.12.31.

Kamatkiegyenlitësi rendszerböl eredä penzUgyileg rendezett igény
KarnatkiegyenlItesi rendszerböl eredä pénztigyileg rendezett
befizetési kötelezettség

21 564

26 427

0

0

Egyenleg

21 564

26 427

A kamatkiegyenlitesi rendszer keretében a kozponti kOltségvetéssel elszãmolhatO kiegyenlItes forrãsául szolgãlO
osszeg elöirányzatát a Magyarország 2016. évi kozponti koltsegveteseröl szölO 2015. évi C. tOrvény 30 000
milliO forintban határozta meg, arni feluIrOl nyitott keret. A 2016. evi keret kihasznãltság 88 szizalékot tesz ki.

VI1I.5.3. Kötött segétyhitelezéssel kapcsolatos etszámolások

KötOtt segélyhitelezésbOl eredö penzUgyileg rendezett adomãnyelem
igeny
KötOtt segélyhitelezésböl eredö pénzugyileg rendezett kamatkQlonbozet
igény
KötOtt segelyhitelezésbôl eredö pénztigyileg rendezett dIjvisszatérItés
Egyenteg

2015.12.31.

2016.12.31.

592

2 149

148

699

0

0

740

2 848

A kOtOtt segélyhitelezes keretében az Eximbank ättal a központi koltsegvetëssel elszámotható kiegyenlItës
forrãsául szolgálo osszeg elöirãnyzatát a Magyarország 2016. evi központi kOltsegveteseröl szOló 2015. évi C.
tOrvénv 579,3 milIió forintban határozta meg, melynek 1 141,7 rnilIió forinttal történö tñllépését a Kormány az
1805/2016. (X1I.20.) Kormãnyhatãrozata alapján jOváhagyta.
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(A táblãzatos adatok rnilliö forintban értendöek)

VIII.5.4. AdO es járulék elszámolãsok

Hitelintézetijáradék
Pénzugyi szervezetek kUlOnadOja ës hitelintézeti kUlOnadö
Szociãlis hozzajarulãsi ado
IparOzési adO
InnovãciOsjárulék
SzemélyijOvedelemadO
Ahalãnos forgalmi adO
Társasági adO
MunkavillalOi nyttgdIjbiztosItási j árulék
Munkavállalói egeszsegbiztositasi járulék
MunkavOllalOi munkaero-piaci jãrulék
Egeszsegugyi hozzãjárulãs
Magãnszemelyek jogviszony rnegszfinesehez kapcs.egyes.jov.kulonadOja
Szakképzési hozzãjárulãs
Rehabilitãciós hozzãjirulás
CegautOado
GëpjármO te!jesitmenyadO

2015.12.31.

2016.12.31.

1 451
454
466
49$
71
297
38
421
173
121
25
69
22
26
9
2

1 659
247
507
452
63
297
19
785
164
113
24
51
1
2$
10
I
4 424

4 143

fizetett adOk és jOrulékok összesen

VIII.6. PenziOba adott, vett vagyontárgyak
Az Eximbank 2015. és 2016. december 31-en sem penziOba adott vagyontCrgyakkal, sem penziOba vett
vagyontárgyakkal, valamint a körnvezet védelmét kOzvetienLil szotgálO tárgvi eszkOzzel. veszélyes hulladékkal,
kömy’ezetre kCros anvaggal. kOrnvezetvCdelmi kOtelezettseggel nem rendelkezett, igy’ utObbiakra nem képzett
céltartalékot. A Bank nem folytat K+f tevekenyseget. 2016. tizieti Ovben ellenOrzCs soránjelentOs OsszegO hiba
fe]tárãsOra nem kertilt sor.
A Bank 2015 vegen 50 000 rnilliO forint névértëkO állarnkOtvény (sajãtos szOllItásos) repOba vételére kOtOll
szerzOdCst. A repO tigylet induló és lejCrati dCtuma is 2016 januárjára eseU, Igy a Batik a repOba vétellel
kapcsolatban 2015. december 31-en a papirok vételãrának összegét
kOtelezettsegkent mutatta ki.
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2016. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táHázatos adatok rniflió forintban értendöek)
VIII.7. Vatós értékelés
Az Eximbank nern éI a szãrnviteli torvény 59/A. a]apjin vãlaszthatO valOs értéken
tOrtënô értékelés
lehetöségevel.

VIII.$. OBA tagsági dIjak
A Hpt. 209.

§ (1) bekezdése alapjan az Eximbank az OBA tagintézete, azonban a Hpt. 212-2013. §-aiban

felsorolt, OBA ãltal biztosftott betëtekkel nem rendelkezik. Erre valO tekintettel az Eximbank
szãmlavezetési és
betetgyujtesi tevékenyseget nem vegzett, 2015. és 2016. évben az Orszãgos BetétbiztosIt
ási Alap felé dijfizetési
kotetezettsége nem mertilt fet.

VIII.9. A vállalkozás könyvvizsgálója
A jogszabilyi elöIrãsok szerint az Eximbanknál kOtelezö a kOnyvvizsgãlat, a Bank konyvvizsgá
lója a KPMG
Humzária Kft., a szernélyében felelös kOnyvvizsgãtó Henye tstvãti, igazolvany szãrna: 005674.

VII1.1O. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozO felaclatok irányItásáért, vezetéséért
felelôs személy
Az Eximbank szãrnviteti torvényben szabãlyozottak szerinti konyvviteli szolgaltatas korébe
tartozO feladatok
irányItàsiért, vezetéséért, az eves beszãrnolO elkészItéséétt felelös vezetö Szocska Gyorgyi,
Iakóhelye 1131
Budapest, Nisznagv utca 72., pénzflgyrninisztériunii regisztralasi szãma: 181626.

VIII. 11. A váflalkozás vezetöje
A vällalkozCs vezetöje (képviseloje) Urban Zoltán, lakóhelye 2151 Fót, Alberti Bela utca
72.

(,hjr ZL\.__

Budapest, 2017. rnãrcius 23.

Urban Zoltãn
a vãllalkozás képviselöje
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Szigorian bzaImas!

A Magyar Export-Import Bank Zrt. 2016. évi üzleti és vezetôségi jelentése a
számviteli törvény, valamint a 241200$. PM rendelet eläIrásai alapján

A Magyar Export-Import Bank ZártkörQen MQködä Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank vagy a
Bank) szakosItott hitelintézet, melynek tulajdonosa 200%-ban a Magyar Allam, a tulajdonosi jogok
gyakorlója 2014-tôI a kulgazdasági ugyekért felelôs miniszter. Az integrált keretek között mGködö
Eximbank és a Magyar Exporthitel BiztosItö Zrt. (továbbiakban a MEHIB) a feladatát közös
szervezetben és megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi.
Az Eximbank üzleti környezete

A magyar gazdaság a válság után egy rövid visszaesést követden a 2013-2015-os idOszakban mar stabil
növekedést mutat. A 2015. év negyedik negyedéves GDP növekedése az eIOzâ év azonos iddszakához
képest a szezonálisan igazItott adatok alapján mintegy 3,2%.
A növekedés fâ összetevOi közül a háztartások fogyasztásának hozzájárulásának eräsädése a
Iegjelentdsebb, emellett a beruházások hatása is számottevO. A nettö export növekedési hozzájárulása
az utolsO negyedevben az eIOzô idôszakokhoz képest alacsonyabb, ami az import az exporténál
nagyobb arányiJ bOvüléséböl fakad. A jövOre vonatkozö becsléseinket a 2016-os és 2017-es
kOltségvetés makro pályájára alapoztuk, melynek várakozásai megegyeznek a Konvergencia
Programban foglaltakkal.
Termelési oldalrOl nézve lathato, hogy a 2015. évben egyedül az agrárszektor negatIv hatása
érvényesult, a feldolgozóipar, a szolgáltatások, az épItdipar és a termékadOk hatása pozitIv,
osszhangban a Iakossági fogyasztás és a nettó export erdsOdésével.
A tent bemutatott folyamatokból, valamint a jOvOre vonatkozó várakozások alapján a 2016-2019-es
idôszakban a GDP-nOvekedés stabil palyajat feltételezzuk: a 2016. évben 2,5%-ot érhet el, ennél
valamivel magasabb, 3,1% lehet 2017-ben, majd 2,5% 2018-ban, és mintegy 3,0% a 2019. évben.

GOP változása
Export változása
Németorszàg importjãnak változása*
Import változása
GDP
a
mérleg
flzetési
Folyó
százalékában
GDP deflator
Fogyasztói a rindex
átlag)
*OECD becslés
2016)

változãsa

(eves

2016
2,5%
6,7%
39%
6,4%

2017
3,1%
6,3%
4,8%
7,4%

2018
2,5%
7,0%
NA
7,1%

2019
3,0%
6,9%
NA
7,U%

5,5%

5,2%

6,7%

7,0%

1,8%

2,7%

2,8%

2,6%

0,4%

0,9%

3,0%

3,0%

Forrás: NGM (Koltségvetés 2017, 2018-2019-es elO’rejelzés: NGM: Költségvetés

A Iegnagyobb exportpartnerunk, Németország importnovekedése 2016-ban 3,9%-ot tehet ki, ami
2017-ben 4,8%-ra nOhet. A magyar exportnövekedés ennél jelentOsen magasabb lehet a teijes
elärefelzési horizonton: 2016-ban 6,7%, majd ezt 2017-ben 6,3%, 2018-ban 7,0%, végul 2019-ben 6,9%.
A Iakossági togyasztás bOvülésével Osszhangban, valamint a magyar export szerkezeti sajátosságait
figyelembe véve az import nOvekedési ütemét az exporténál valamivel magasabbra becsüljük, ami a
nettó export hozzajarulasanak a korábbi idôszakokban megfigyelttel megegyezö csOkkenO ütemCI
tendenciáját vetiti elôre. Az import volumene 2016-ban 6,4% lehet, 2017-ben mar az exportnovekedés
ütemét meghaladO 7,4%-os értéket vehet tel, 2018-ban 7,1%, 2019-ben mintegy 7,0%-os értéket érhet
-

-

el.

Magyarorszãg külfOlddel szembeni finanszIrozasi pozIciója a korabbi évekhez hasonlOan a jOvöben is
pozitIv Iesz, a folyO fizetési mérleg pozitivuma a varakozasok szerint nOvekvö: 2016-ban a GDP 5,5%-at
teheti ki, 2017-ben 5,2%, 2018-ban 6,7%, 2019-ben 7,0% lehet.
Az arszInvonal változásával kapcsolatban kOzéptávon növekedésre számItunk: a GDP deflator értéke
2016-tél 2018-ig 1,8%-ról 2,8%-ra nOhet, amit a növekedés enyhe Iassulása kOvet. A fogyasztái ãrindex
2

2016-ban 0,4%-os, a jegybank középtâvü célját 2018-ra en el, ezt követôen a 3,0%-os szint
fennmaradására számItunk 2019-ben is.
2016
2017
2018
Munkatermelékenység vãltozása
0,0%
1,4%
0,7%
Bruttó átlagkereset változása
4,3%
5,1%
2,8%
Hàztartások fogyasztása
3,2%
3,0%
2,1%
Közösségi fogyasztás
0,6%
0,5%
0,2%
Bruttó állóeszköz felhalmozás
-1,8%
9,1%
5,1%
Beruházási hãnyad (a GDP %-ában)
20,4%
21,3%
21,3%
Forrás: NGM (Koltsegvetes 2017, 2018-2019-es eIO’rejelzés: Költségvetés 2016.)

2019
2,0%
3,8%
2,0%
0,1%
5,0%
21,7%

A munkatermelékenység dinamikãja az eldrejelzési horizonton a 2016-os nulla érték után pozitIvba
fordul, 2019-re 2,0%-os nbvekedést várunk. Az átlagkereset dinamikáját a stabil növekedés jellemzi: a
2016-os 4,3%-os érték után 2019-re 3,8%-os eves növekedést is elérhet. Ez eldsegIti a háztartások
fogyasztásának korábbiaknak megfeielô pozitIv változãsát, 2016-ban 3,2%-kal nöhet, majd a tendencia
némileg mérsékiddik: 2017-ben 3,0%-os, 2018-ban 2,1%, 2019-ben pedig 2,0%-os b6vülésre számItunk.
A kozosségi fogyasztásra vonatkozóan a 2015-ben láthatö dinamika után 2016-ban és 2017-ben
alacsony nävekedést vrunk, ami az EU-s források lehIvásának 2016-ban várható alacsony értékéból
fakad. Ennek megfelelöen a beruházások volumennövekedése negatIv értéket vesz fel a 2016-os
évben. Ezt követôen 2017-ben 9,1%-al bdvülhet, majd a további években is pozitIv maradhat a
változás: 5,1% 2018-ban, majd 5,0% 2019-ben. A GDP %-ában vett beruházási hányad 20%-22% közötti
értéket vesz fel a teijes elörejelzési horizonton, melyet a fentieknek megfelelOen nagytészt a
magánszféra beruházásai tartanak magas szinten.
A magyar gazdaság a válság után rövid visszaesést követéen a 2013-2015-os iddszakban mar stabil
növekedést mutat. A 2015. év negyedik negyedéves GDP növekedése az eldzO év azonos idOszakához
képest a szezonálisan igazitott adatok aiapján mintegy 3,2%.
A hazai hitelezési piacon a vãilalati hiteInyiijtas feltételeit tekintve 2015-tOl nemzetközi
összehasonlItásban is jelentOs enyhUlést figyelhetünk meg. A vállalati hiteláliomány válság utáni
visszaesést követOen a mezdgazdaság és éielmiszeripar agazatokban 2013-tól ismét emelkedésnek
induit, a mezdgazdaság ágazatban 2014-ben mar meghaiadta a valsag eiOtti szintet szintén a jegybanki
programoknak kOszönhetóen. Az EXIM szempontjáböl fontos további két iparág: a száiiásheiy
szolgáltatás es gépipar ágazatokban a hiteláliomány a váiság utáni visszaesését kOvetOen nem volt
számottevO emelkedés.
A bankok eisdsorban a hosszt futamidej(i hitelek iránti keresletet tapasztalták, iiietve prognosztizálják
a következO idOszakra is, az ugyfelek ij beruházásainak finanszIrozási igénye miatt. Az eikövetkezO
évek beruházási hiteikereslete a fejlesztések jeilege miatt a portfOiión belül jeientOssé válik, de
stratégiai távon is 60 % alatt marad a projekthitelek aránya a kOzvetlen kockazatvallaiasu (belföidi és
küifOldi kockázati.i) hiteiállományban. A nyOjtott projekthitelek összetéteiüket tekintve viszonylag
állandónak tekinthetOek: a két legjeientösebb terület az ingatlanfejiesztési, valamint az
ingatlanvásárlási ugyletek finanszIrozása, meiyek a nyüjtott hitelek mintegy 64%-at teszik ki
(ingatianfejiesztes: 45%, ingatianvasarlas: 19%).
A váliaiati hitelezés dinamikájában es azon belül küiönösen a KKV hitelezésben fordulat alit be 2016ban, amiben a jegybanki programok (NHP, PHP) erOs ösztönzO szerepet játszottak. A KKV hitelezési
dinamika (6%) a fenntarthatO növekedéshez szükséges 5-10% kOzOtti sávba iépett. A KKV-k
hitelbOvüiésének fenntartásához a szakértOk szerint az állami forrásból támogatott hitelgarancia
szerepe felértékeiOdik, ezáltai a garanciákat biztosftó szervezetektOl nagyobb aktivitás és magasabb
kockazatvallalas szukséges a KKV termelékenység javItasat céizO beruházások megvalasItasahoz.
2016-ra a piaci alap finanszIrozás rendelkezésre aiiasa és a gazdaság prosperitása nagymértékben
javult. Mennyiségi problemak jelenleg nem jellemzik a magyar gazdasagot (4,4 milhó foglalkoztatott,

3% köruli növekedés), ezétt a gazdaságpolitikai célkit(izések fókuszába a minôség (termelekenység
javItása, magas hozzáadott érték) került.
A gazdasági szereplök forráshoz jutási Iehetdségei kiszélesedtek: a kamatkornyezet lolyamatos
csökkenése meHett, a pénzpiaci Iikviditási helyzetjavulásával, vaamint a bankadë csökkentése nyomán
támasztott hitelezési követelmények reven nOtt a magánszektor bankjainak vállalati finanszIrozási
hajlandósága. A jelentds sikerek ellenére néhány területen a piaci hiányosságok fennmaradtak (p1. KKV
beruházás finanszIrozás, projektfinanszIrozás, kockázatos exportpiacok); ezekre a késôbbiekben
részletesebben kitérünk.
A referenciakamatok drámai csökkenése (jelenleg érvényes 5 eves EUR CIRR 0,36%, EUR referenda
kamatláb -0,03%, HUF referenda kamatláb 1,08%, továbbá EUR LIBOR ráták minden futamidö
tekintetében negatIv érték(iek) és a Iikviditás-bövülés következtében az EXIM export-eldfinanszIrozãs
relatIv kamatelönye csökken, ezért a kihelyezések nem fognak számotteváen növekedni, a tovbbIépés
egyik irányának a klasszikus ECA szolgItatésokat (vevófinanszIrozás, biztosIts) tekintjük. Ugyanakkor
a rendkIvül alacsony referenciakamatok miatt a beruházó KKV-knak elônyos lehet hosszti futamidejQ,
kedvezményes, fix kamatozás(i finanszIrozás igénybevétele. Az EXIM hiteleknek ebben lehet kiemelten
fontos szerepe.
Az EXIM tevékenységének bdvülëse a lent vázolt reãlgazdasági lolyamatoknak meglelelô, tehát a 20122016-os iddszakban aktIv expanziót követett a gazdasági vlság hatásainak enyhItése érdekében,
valamint a piaci hitelezési hiány erôteljes jelenléte miatt. Mivel a piaci hitelezési hajlandóság és
képesség mára mar jelentôsen javult, tekintettel az Eximbank kivételes státuszára a mennyiség helyett
a minôségi szempontok, az átlagon feIüIi minôség(i projektek, ugyletek és a nehezen elérhetö
szegmensek linanszIrozásának prelerálása, a lolyamatok javItésa a kozpénzek hatékony felhasználása
kerül a lökuszba.

II.

Az Eximbank céljai és stratégiãja
Az Eximbank stratégiai célja a kulgazdaság teljesItôképességének erdsItése a nemzetgazdasági hatás
maximalizélása érdekében üzleti aktivitásának bävItésével. Az Eximbank a 2019. évre olyan pozIciát
kIván elérni, hogy testreszabott pénzugyi megoldásaival megkerulhetetlen szereplö Iegyen a
vãllalkozások exporttevékenységében és hozzáfáruljon a magyar KKV szektor exportban betöltött
stilyának növekedéséhez.
A következô idöszakban a Bank mCiködését továbbra is az üzleti aktivitás növekedése fogja jellemezni,
mivel alapvetö küldetése a nemzetgazdasági célok szempontjából lontos területeken tapasztalhatá
piaci hiányosságok esetében a finanszirozói/kockázatvállalói szerep betöltése. Az ilyen hiányosságok
száma, mértéke ugyan jelentäsen csökken, de sok területen továbbra is számolni kell vele.
A következô stratégiai idôszak növekedési céljainak kijelölésében, az üj kihelyezésekben ezért
els6bbseget fognak élvezni a gazdaságpolitikai prioritasokkal osszhangban áIIó ügyletek. A mindségi
szempontok sülyãnak növelése érdekében az Eximbank kibôvIti a befogadható ugyletekkel szemben
támasztott kovetelményeket és ezzel osszelüggésben az eredményesség visszamérésének
mádszertanát.
Az Eximbank 2017-2021. evi stratégiájãnak megvalósItásakor az alábbi mutatákat t(izi ki célul:
Portfálió arányok
A jelenlegi portfëlióban kevesebb, mint 10% arányt képviseld közvetlen kUlföIdi kockazatvallalast,
illetve vevôfinanszIrozãst nyüjtO konstrukcióink aranyat, és jelentdségét az export ösztönzésében a
jelenlegi mQködési és kockázati modell és termékfeltételek telulvizsgálatával dinamikusan növelni
szukséges.
A finanszIrozási portfoliO Iegnagyobb hányadát ma a refinanszIrozasi konstrukciOkban nyüjtott hitelek
teszik ki. Az elmült éveket jeIIemz 70% feletti arany Iényegesen csökkenni fog. A kereskedelmi bankok
forrashelyzetenek és hitelezési hajlandáságának javulasaval a stratégiai idäszak végén mar csak 50%
körüli mértékQ Iesz a kereskedelmi bankokon keresztül történö disztribüciO.
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A közvetlenül vagy közvetetten nem exporthoz kötött versenyképesseget javItö belföldi hitelek
a
klasszikus ECA szolgáltatásokat és az indirekt exportösztönzést kiegészItö növekedési irányt jelentenek.
Arányuk a hitelportfólión belül stratégiai idötávon is 25% aiatt marad.
Az agrárágazatban, kapcsoládO feldolgozóiparban és nagykereskedelemben történô kihelyezések
aránya az eddigiekben is jelentds volt, és az EXIM jelenléte az ágazatban továbbra is kiemelt
fontosságü, Igy a szektor várható silya a portfóliOban tartósan 14-15 % körül marad.
A közvetlen hitelezésben az elkövetkezd évek beruházási hitelkereslete, a Iejlesztések jellege miatt a
projekthitelezés sülya nagyobb lesz, de nem haladja meg a teijes közvetlen portfólió 40%-at. A belföldi
es külföldi projekt alapi és saját kockázatti (azaz állami kezességvállalással nem fedezett) kihelyezések
szerepe és aránya folyamatosan növekedni fog, de stratégiai iddtávon is 60 % alatt marad a közvetlen
és saját kockázatvállalásü (belfoldi és külföldi kockázati) hitelállományban.
A KKV fókusszal osszhangban a KKV ugyfelek száma és részaránya is tokozatosan novekszik; stratégiai
idôtávon meghaladja a portfólió 50%-at. Ugyanakkor ugyfélkorunkben az exportot illetve a beszállItá
láncokat meghatározá nagyvallalatok továbbra is kiemelt fontosságü partnereink maradnak.
Exportlefedettségi mutató
A két intézmény együttes exportletedettsegi mutatója a válság elôtti idôszakban 1,5-2,5% között
mozgott, melyet a válság alatti csökkenést követóen 2014-ben mar meg is haladt (2,7%), 2016 végën
várhatóan eléri a 3,37%-ot. 2016-ot követôen az eddig fokozatosan növekvô exportlefedettségi mutató
3,3 3,4 % közötti szinten tartását valószInQsItjük, mivel a kitörési pontként definiált KKV-knak az
exporton belUIi közvetlen stiIya kevésbé meghatározó, ugyanakkor az eldrejeizések továbbra is
kiemelkedâen magas exportnövekedési ütemet valószIniisItenek.
—

—

-

Növekedési rãta
A mennyiségi szemléletröl a minäségi célértékek követésére való áttérés és a KKV vezérelt növekedés
csäkkenä Utem(i Iesz, de Igy is átlagosan eves 7,6%-os bôvülést tervezünk hitelállományban. A
tényleges piaci potenciál és a KKV-k hitelhez jutását támogató
j programokban kiadott jellemzden
kisebb ügyletosszegek és korabbi nagy asszeg(i garanciavállalások kifutásának figyelembevételével 2%
eves átlagos garanciaállomány-novekedéssel szãmolunk az ugyfélkorjelentôs bôvülése mellett.
Az Eximbank eddigi növekedési üteme jelentôsen meghaladta a vllaIati hitelpiac bôvülését. Jelenleg
mintegy 10% silIyaI vesz részt a vallalkozasok finanszIrozásában, és a megváltozott piaci helyzetben a
részesedés tovabbi bövItésével nem számolunk. Exportosztönzésben betölteni kIvãnt szerepunket a
továbbiakban a minôségi, hatékonysagi célok fokozott figyelembevételevel növeljük.
A jelenleg flnanszIrozott relaciok szãmának, aranyanak bövItésével tamogatjuk a magyar exportórok
kormanyzati célkitiizésekben nevesItett, preteralt reláciökban való megjelenéset, illetve mar megIév
exportjuk növekedését.

III.

Az Eximbank fäbb eröforrásai és kockãzatai, az ezekkel kapcsolatos változások és
bizonytalanságok

Az Eximbank célja nem profitmaximalizalas, hanem az, hogy teljesItve a kulgazdasagi strategiaban
és az
EXIM kozeptávü üzleti strategiajaban megtogalmazott elvarasokat, gazdasagpolitikai ösztönzô
eszközként mQködjön az exporttevékenyseggel közvetlenül vagy közvetetten
beszallItokent
foglalkozó magyar vallalkozasok érdekében. E cél mögé a Koltségvetés eróforrásokat alilt, biztosItva
a
Bank hosszi távon fenntarthatO mQködését.
A koltségvetés a Bank bôvülô tevékenységeit tokejuttatassal tamasztja ala, valamint koltsegvetesi
keretszamoknak megfelelóen a Bank m(ködését egyéb mOdon tamogatja. Ezen eratorrasok
rendelkezésre allasanak kockazata rövid távon a Költségvetési törvény altal garantalt, kozeptavon a
stratégia eltogadasaval vallalt az AlapIté kötelezettséget a Bank mködése kereteinek biztosItasaert.
A 2016. év folyaman megvalósult tôkeemeléseket a sajat töke bemutatasanal tárgyaljuk.
A koltségvetési keretek közül 2016-ban a kamatkiegyenlItés felüIrl nyitott keretszama az elózô évi
23,0 milliárd forintról 30,0 milliard forintra növekedett, kihasznaltsaga 88% volt. A többi koltségvetési
keretszám valtozatlan maradt. A forrasoldali állami készfizetö kezesség 1 200 milliard forintos
—

—

)

keretszáma 75%-os, a 350 milliárd forintos garanciakeret 6%-os, mIg a kötött segélyhitel MEHIB-bel
käzös kerete 99 %-os kihasználtságot mutat. 2016-ban koltségvetési kezesség lehIvására nem került
sot.

IV.

Az Eximbank eves beszámolâ idäszakában elért eredményei és kilãtásai, a teijesItmény
mérésének mennyiségi és minöségi mutatói
1. Az Eximbank Uzletmenetének fejlädése, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete (a Szt.95. § (1)(2)-(3) bekezdésének megfelelöen)
2016 végén az Eximbank mérlegföosszege 940,9 milliárd forint volt, a 2015 végi 843,2 milliárd forint
112%-a. A vagyoni, pénzügyi helyzetben bekövetkezett változások a mérleg struktüráját követve
kerülnek bemutatãsra.
Az Eximbank a szabad forrásainak meghatározó hányadát állampapIrokban tartja, ezzel biztosItva a
likviditási mutatO megkIvánt szintjét. A Bank államkotvényeinek konyv szerinti értéke 2016. december
végén 41,4 milliárd forint.
A hitelintézetekkel szembeni követelések 26,2 milliárd forinttal (5%-kal) növekedtek. A
hitelintézeteknek nyt.’ljtott hitelek brutté állománya 568,8 milliárd forint volt 2016 végén, ami 38,6
milliárd forinttal (7 %-kal) haladta meg az elôzô év végit. Az Eximbank 2016-ban 287,3 milliárd forint
értékben folyósItott hitelintézeti hitelt, ebból 287,2 miiliárd forintot a hazai hitelintézeteknek nyüjtott
refinanszIrozási konstrukciOk, a fennmaradOt bankközi vevdhitelek tették ki. A refinanszIrozási hitel
konstrukciók 2016. december végi állománya 560,3 milliárd forint volt, ami jelentôs, 8%-os növekedést
mutat az elôzô év végi ãllományhoz viszonyItva. A refinanszIrozási hitelállomány 63%-a, 355,0 milliárd
forint két even tüli elâfinanszIrozási hitelkonstrukciá. E konstrukcióban december végéig 140,5 mitliárd
forint jj folyósItás történt. A két even tüli utáfinanszIrozO refinanszIrozási konstrukció állománya 15,8
miiiiárd forini, a kél even beiUii &ôfinanszIrozC refinanszIrozásé 44,8 m!lliárd forint volt december
végén. Az exportcélü beruházási refinanszIrozási hitelek év végi állománya 49,4 milliárd forint volt. A
2014-ben üj termékként bevezetett lIzingrefinanszIrozás dinamikus ütemben bdvült, a 2016. év végi
tlománya 33,7 milliárd forint volt a 2015. év végi 28,0 milliárd után. A szintén 2014-ben indItott
faktoring céli’i refinanszIrozásra 2014-ben 11 milliárd forint értékben, 2015-ben további 5 millió eurO
értékben, 2016-ban 33 M eurO éttékben kötött a Bank keretszerzódést. A folyOsItás 2015-ben
megkezdôdott, a 2015. év végi állomány 95 milliO forint volt, a 2016. év végi állomány 222 milliO forint.
A bankközi vevôhitelek év végi állománya 8,6 millird forintot tett ki.
A hazai retinanszIrozási hitelek után a Bank nem számolt el értékvesztést, a bankközi vevôhitelek
értékvesztése 507 milliO forint volt, ami 8 milliO forinttal növekedett az elözô év végéhez viszonyItva.
Az ügyfelekkel szembeni követelések 75,9 milliárd torinttal (43%-kal) 252 milliárd forintra növekedtek
2016-ban.
A bruttO vállalati hitelOllomëny 257,1 milliárd forint volt 2016 végén, ami az elózö évit 47,5%-kal
meghaladta. Ennek meghatározO részét, 25%-at a klasszikus vevôhitel konstrukciO tette ki. Az összes
vállalati hitelallomanynak a 21 ¾-at a közvetlen export eläfinanszIrozó hitel, az exportcélü beruházási
hitelek a 19 ¾-at, a segelyhitelek a 10 ¾-at, a befektetési és beszállItOi hitelek együttesen az 1 ¾-at
tették ki, az NHP keretböl nyjtott hitelek az 1%-t, mIg a nemzetkäzi versenyképesseget javitO hitelek
az allomany 21%-at adták. 2016 folyamán 58,5 milliárd forint értékben került sot közvetlen vevôhitel,
35,5 milliard forint értékben közvetlen versenyképesség javItO hitel, 26,3 milliard forint értékben
export célü beruházási hitel, 20,8 milliard forint értékben export elofinanszIrozasi és 9,4 milliárd forint
értékben segelyhitel folyOsItasara. A Növekedési Hitel Program keretében a 2016. évben 2,3 milliard
forint értéki hitel került folyosItasra.
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A IeszámItolOsok 2016 végi ãllománya 5,45 miIIiárd forint volt, 21 %-kal marad el az elôzd év végitdl. A
kényszerhitelek bruttá llománya változatlanul közel 1 milliárd forintottett ki 2016. évvégén.
A vállalati hitelek és leszámItolások utáni értékvesztés 13,3 milliárd forint volt 2016. év végén, 6,3
milliárd forinttal nävekedett 2015 végéhez viszonyftva.
A hitelviszonyt megtestesItö értékpapIrok között a Bank egy külföldi hitelintézettel szembeni töke-és
kamatkövetelés fejében 2012-ben kapott 305.108 USD névértékG kotvényét mutatja ki. Konyv szerinti
értéke
50 % értékvesztés elszámolás után
45 miIIió forint. A befektetési célLI részvények,
részesedések a VIII. pontban kerülnek részletesen bemutatásra.
—

—

Az immateriális javak bruttó állománya a vásárolt szoftvertermékek feIhasználsi jogából, valamint a
Bank integrált könyvelësi és információs rendszerének értékébäl tevôdik össze. Az immateriális javak
év végi nettó értéke az el6zö év végéhez képest 416 millió forinttal növekedett. A tárgyi eszközök
nettó értéke alapvetôen az idegen ingatlanon végzett beruházások növekedésére, valamint
számttástechnikai eszközök beszerzésére visszavezethetóen 258 millió forinttal növekedett.
Az egyéb eszközök között kerül kimutatásra a MEHIB-re engedményezett kárigény, amely az
ütemezésnek megfelelö törlesztés következtében 3,3 milliárd forintról 1,1 milliárd forintra csökkent.
Az aktIv idôbeli elhatãrolãsok 3,7 milliárd forinttal növekedtek a 2015. év végéhez képest, fäként a
deviza swap illetve devizabetét-csere ugyletek kamatának illetve árfolyamveszteségének elhatárolása
következtében, a kotvénykibocsátással kapcsolatos koltségelhatárolás 3,7 milliárd forintos csökkenése
mel Iett.
A hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek az elózö év végéhez képest közel 3,6 milliárd forinttal
(1,2 %-kal) növekedtek a hitelállomány finanszIrozása érdekében bevont források következtében. Az év
végi állomány 297,3 milliárd forint volt.
Ügyfelekkel szembeni kötelezettség
Az ugyfelekkel szembeni kotelezettségek között az Eximbank a 2013 végétôl kezdödöen a MEHIB-tôI
gy(jtott rövid Iejáratti, 3 hónapos futamidej(i betéteit és a Bszt. 48. § (1) bekezdése szerinti szakmai
ugyfelektöl gy(ijtött betéteket mutatja ki. Az állomány 2015 végéhez viszonyItva 25,4 milliárd forintrál
(69 %-kal) 42,9 milliárd forintra emelkedett az elhelyezett betétek novekményének käszönhetöen.
Kibocsátott értékpapIrok miatt fennálló kötelezettség
A Bank 2012 és 2014 között három alkalommal bocsátott ki a nemzetközi kotvénypiacon kotvényt.
2016. november kozepén sor került a Bank elsô magyar jog alatti kotvénykibocsátásra, összesen
74,999 miIIiO eurO osszegben és 364 napos lejárat mellett. A kibocsátásra a magyar tdkepiac
történetében eIsö alkalommal negatIv hozam mellett került sot (-8 bázispont).
2016. december 31-en a kotvények forintértéke 441,4 milliárd forint.
Az Egyéb kötelezettségek közt AlapItOval szembeni kotelezettségként került kimutatásra a 2015
decemberében pénzugyileg rendezett 20 milliárd forint tOkeemelés, amelynek cégbIrOsági bejegyzésre
csak 2016 januárjában került sor.
Céltartalékok: Az eIôzâ év végéhez képest a megképzett céltartalékok összesen 608 milliO forinttal
növekedtek, az év végi osszeguk 1 473 milliO lorintot tett ki. A kockázati céltartalékok az elözô év
végéhez képest 1 215 milIiO forinttal növekedtek.
Az Eximbank saját tôkéje 2016 végén 144,4 milliárd forint volt. 2015 januárjában bejegyzésre került a
cégbIrOságon a pénzugyileg meg 2014 decemberében rendezett 10 milliárd forintos tôkeemelés, majd
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2015. december 29-en jabb 10,9 milliárd forintos tôkeemelésre került sor. A további 20 miIIiárd torint
tulajdonosi täkeemelés pénzugyi teljesftése 2015. december hánapban megtörtént, bejegyzésére
2016. janurban került sor. A 2016. évi és részben 2017. evi üzleti terv megvalósItása érdekében a
2026. ev végén tij torzsrészvények zártkörü kibocsátására került sor 44,7 miWárd forint osszegben. A
2016. decemberben pénzbeli hozzájárulással megvalósuló tdkeemelés meg az év vége elôtt
bejegyzesre került. A tdkeemelés a cégbIrOsági bejegyzés iddpontjától számItva emelte meg a Bank
szavatolö tôkéjét és ezzel a Bank céIkit(zéseinek és felugyeleti elvárásoknak megfelelô szintre emelte a
tökemegfelelési mutató mértékét.
Az ãltalános tartalék értéke 2016 végén 9,6 milliárd forint. 2,9 milIiárd forinttal növekedett az eldzö év
végéhez viszonyitva az elözö evi eredmény àltalános tartalékba való átcsoportosItása következtében.
A iehIvatlan hitel- és leszãmItolási keretek értéke 2016 végén 521,4 milliárd fornt volt. Aliományuk
2015 vegéhez viszonyItva 19,5 %-kal, 85,2 milliárd forinttal bôvült, amiben a Iegjelentôsebb szerepet a
korábbi refinanszIrozs keretszerzôdësek üjrakötése valamint az üj keretjellegti konstrukciök
(elsösorban a pénzügyi vállalkozáson keresztül történö lIzing refinanszIrozs) bevezetése játszották. A
teijes hitelkeret állomány 49%-a hazai bankok felé all fenn, ami jelentés aránycsokkenés a 2015. évi
83%-kal szemben.
A le nem hIvott hitelkeretek a hitelallomany 63%-at teszik ki, ami a hitelportfáliO méretének további
jelentôs bövülésére enged következtetni a jövôben.
A garanciák és garanciakeretek egyuttes 29,3 milliárd forint értékQ állománya a 2015. év végi állomány
106%-a. A garancia portfálió 75%-at a Bank szempontjából kockázatmentesnek tekinthetö
koltségvetési hátterQ garanciák és garanciakeretek, 7 ¾-at saját kockázatü garanciák, 2%-at akkreditfv
igazolás/garancia felulgarantalas, és 16%-at import akkreditIvek teszik ki.
Az Eximbank adózás elötti eredménye 2016-ban 1 064 millió forint nyereség, ami 3 076 millió forinttal
kevesebb, mint a 2015. évi adózás elôtti eredmény, az alábbiak következtében.
A kamatkülönbözet 4,8 milliárd forinttal több az eIôzô évinél. A kapott kamatok és kamatjellegQ
bevételek értéke 4,384 milliárd forinttaf (10,9 %-kal) több, alapvetôen a kamatkiegyenlItésbôl
származó bevételek és a nem pénzintézeti ugyfelektôl kapott kamatok novekedésének köszönhetôen,
miközben a hitelintézetektôl származó kamatbevétel a 2015. évitäl kismértékben elmaradt. A fizetett
kamatok, kamatjelleg( ráfordItások 453 millió forinttal kevesebbet tettek ki a 2015-ben fizetetthez
képest.
A kapott és fizetettjutalékok nettá egyenlege 203 millió forinttal több, mint a bázis idäszakban.
A pénzugyi mGveletek nettó eredménye —3,334 milliárd forint, ez 172 millió forinttal nagyobb
veszteség, mint az eläzó év azonos idôszakában.
Az egyéb üzleti tevékenység nettO eredménye 1,616 milliárd forint veszteség, ami 791 milliö forinttal
nagyobb veszteség, mint az eldzó év azonos idôszakában.
Az általános igazgatási koltségeknél 970 milliO forint (19,8%) többlet kiadás keletkezett a bázis
idöszakhoz képest.
Az elszámolt értékvesztés és céltartalék képzés nettá összege 7,517 milliárd forint, 6,388 milliárd
forinttal több a megelôzá év azonos idószakában elszámoltnál az állomány növekedésével
osszhangban. Ez a tényezö tekinthetô a legjelentdsebbnek szokásos üzleti tevékenység bãzis
idôszakinál alacsonyabb eredménye szempontjából.
A befektetési célü, hitelviszonyt megtestesftó értékpapIrok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban
lëvö vállalkozásban való részvények, részesedések utan elszamolt értékvesztés egyenlege 464 millió
forint, ami 315 milliO forinttal kevesebb az elózö évinél.
Az Eximbank portfoliojanak minósége tovabbra is kedvezô képet mutat, a hitelallomany 94,9%-a
problémamentes. A hazai bankokkal szembeni refinanszIrozasnak köszönhetãen a nemteljesItö
hitelallomany kizarolag a 90 napot meghaladó késedelemmel rendelkezö ugyletek aranya alacsony,
-

-

8

jóval a bankrendszeri átlag alatti. Az eximbanki NPL ráta értéke az 2016 végére 0,9%-ra csökkent, mely
nagyrészt annak volt köszönhet6, hogy a nemteljesItâ állomány nominális értékében bekövetkezett
növekedést nagyobb arányban tudta ellensülyozni a portfoliO bOvülése mind teijes portfáliO arányában
(1,1%), mind a hazai vállalati szegmensben (2,2%).
2.

A mérleg ford ulönapja után bekövetkezett Iényeges események, különösen jelentäs folyamatok
(a Szt. 95. § (4) a) bekezdésének megfelelöen)

A mérleg fordulOnapja után nem kävetkezett be lényeges esemény.
3.

Az Eximbank vãrható fejlödése (a Szt. 95. § (4) b) bekezdésének megfelelöen)

2017-re az üzleti terv a korábbi növekedési ütem mérséklOdése mellett továbbra is az üzleti aktivitás
erOsItését, a nyüjtott termékek es szolgáltatások bôvItését irányozza elö a hatékony exportösztönzés
és a KKV fOkusz erösftése érdekében. A KKV fOkusszal ässzhangban az EXIM ugyfélkorén betül a KKV
ugyfelek részaránya fokozatosan növekszik, a 2017. év végre eléri a 89%-ot. A piaci hitelezési
hajlandOság es képesség jelentOs javulása mellett, tekintettel az Eximbank kivételes státuszára a
mennyiség helyett a minOségi szempontok, az átlagon felüli minOségQ projektek, ugyletek
finanszIrozásának preferá)ása, összességében a kozpénzek hatékony felhasználása kerül a fökuszba.
A stratégiai céloknak megfelelöen a korábbinál lényegesen kisebb ütemQ, mintegy 5% növekedést
tervezett a Bank a szerzOdésállományban és 11% bOvülést a kihelyezésekben, melynek eléréséhez a
törlesztéseket is figyelembe véve 337 millird forint osszeg(i (ij hitelfolyOsItás és 517 milliárd forint
szerzOdéskötés szukséges.
2017-ben a közvetlen vállalati kockázat portfOliOban a külföldi kockzatvállalási exportöri hitelek
arnyának növekedésére számIt a Bank, valamint a projektkockázaton alapulO ügyletek számának és
arányának a korábbi évekhez képest lassulO ütemQ emelkedésével.
A klasszikus ECA tIpusi exportfinanszirozási megoldások közül elsOsorban a vevOhitel konstrukciOk és a
segélyhitelekjelentOs növekedését irányozza elO a Bank, konkrét, folyamatban lévO ugyletek alapján.
Az Eximbank 2017 végére 904 milliárd forint hitelállományt tervez,és 337 milliárd forint osszeg(i üj
hitelkihelyezést irányoz elO. EbbOl 206 milliárd forintot tenne ki a hazai kereskedelmi bankok
refinanszIrozása, 55 milliárd forintot a vevOhitel konstrukciOk és a kötött segélyhitelek, 27 milliárd
forintot az exportcéli beruházási hitelek, 28 milliárd forintot a közvetlen nemzetközi versenyképesség
javItO hitelek folyOsItása. A Bank 2017-re 2,7 milliárd forint garancia kibocstást tervez és év végére a
2016-ban fennállO 4,5 milliárd forint értéka technikai okbOl nyitott importgarancia kifutása
következtében a 2016. év véginél 11%-kal alacsonyabb, 25,5 milliárd forint állománnyal számol. Ezt
figyelmen kIvül hagyva a garancianyjtás összesen 5,9%-kal bOvül jOvô évben.
A 2017. évben az Eximbank várhatOan tovbbi tOkealapok alapItásában vesz részt. EzekrOl döntés meg
nem született, a folyOsItások várhatO összege sem ismert, 5-10 milliárd forint kihelyezés
valOszInCisIthetd a 2017. év végére.
—

.

A Bank finanszIrozási helyzete stabil, az üzleti tervben lefektetett üzleti bdvülés 2017. évi finanszirozási
igénye a mar megkotott es tárgyalások alatt IlO megállapodásokkal és kotvénykibocsatassal magas
biztonság mellett lefedhetO.
A 2014/15-ben megnyitott irodák hálOzata 2017-ben is két fO prioritással fog m(iködni: a regionälis
bankfiOkokkal, uzletkozpontokkal valO egyuttm(Ikodés a refinanszIrozási partnerkapcsolatok erOsItése
érdekében valamint a közvetlen finanszirozási folyamat tamogatasa az elsO kapcsolatfelvételtOl egyes
ugyletek esetében a hitelelOterjesztés elkészItéséig. Fontos szerepet kapnak a hálOzat munkatársai a
továbbfejlesztett Hitelfedezeti garanciaprogram ugyleteinek kezelésében, valamint a forgalmi
biztosItások ismertségének növelésében. A képviseletek beköltözése az MKIK irodaházakba segIteni
fogja a két szervezet egyuttmikodesenek további erOsItését. 2017-ben is folytatOdnak az exportOrök,
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beszállItók részére szervezett konferenciák annak érdekében, hogy az
szoIgItatãsainak ismertsége növekedjen a potenciális exportôrök között.

V.

EXIM

termékeinek,

Az Eximbank telephelyei (a Szt. 95. § (4) d) bekezdésének megfeleläen)
A Bank székhelye a 1065, Budapest, Nagymezö utca 46-48. szám alatt található. Az irodaépuletben a
Bank kozponti szervezeti egységei mQködnek. Az Eximbank 12 vidéki nagyvrosban a MEHIB-bel közös
belföldi fióktelepekkel is rendelkezik.
A belföldi fióktelepek mtiködtetésének célja az ugyfélakvizIció. Ennek keretében mind a területUkön
müködö kereskedelmi banki partnerekkel, onkormányzatokkal, kis és kozépvállalkozásokkal szoros
egyuttm(Ikodést alakitottak ki, illetve támogatják e vIIalkozások exportélénkItési tevékenységét,
közvetlen illetve a kereskedelmi banki partnereken keresztül közvetett módon. A vállalkozásoknak
EXIM finanszIrozási konstrukciót kInIó kereskedelmi bankok részére a belföldi flOktelepek munkatársai
oktatásokat tartanak, értékesItési támogatást nyüjtanak a minél hatékonyabb és gordulékenyebb
ugyvitel megvalásulása érdekében, valamint a kereskedelmi bankok által szervezett közäs
tárgyalásokon is részt vesznek, amennyiben erre felkérést kapnak.
—

—

—

VI.

Az Eximbank ãltal folytatott foglalkoztatáspolitika és a Iétszám alakulãsa (a Szt. 95. § (4)
e) bekezdésének megfeleläen)
Az Eximbank foglalkoztatáspolitikájának a tulajdonosi elvárások meflett az ugyfelek érdekeinek kell
megfelelnie. A munkaerô igény kielégItesenek célcsoportjai a jelentôs szakmai tapasztalattal,
nemzetközi gyakorlattal rendelkezô munkaerô, továbbá a fiatalabb generáció.
Az Eximbank foglalkoztatáspolitikája azon tül, hogy biztosItja az üzleti célokhoz rendelt munkaerd
állományt, kiegészul a munkaerdt fejlesztO, ösztönzO, emberi erdforrást megiijItá gyakorlatokkal. Ezek
kialakItésa, karbantartása során a Bank figyelembe veszi a tágabb érintetti körtOl érkezä intormãciókat,
a tulajdonosi iránymutatásokat, illetve alkalmazza a kialakult belsO gyakorlatokat és piaci
tapasztalatokat. A gyakornoki program keretében lehetOséget biztosIt a felsOoktatási intézmények
hallgatóinak a munkaerOpiacra Iépéshez. Az utánpótlás tervezés a munkaköri rendszer információiból
és a vezetOk tervezési adataiból, a kompetenciák elemzésével épül tel. Alkalmazásãval Iehetdség nyulik
a prognosztizálhatOan megUresedO munkakörök azonnali betöltésére.
Az Osztönzési rendszer célja olyan, a szervezet stratégiájával as célkitQzéseivel osszhangban Iévã
ösztönzési politika, rendszer és gyakorlat alkalmazása, amely elOsegIti a szervezethez való kötOdést, a
munkavallalák elkotelezettségének, elégedettségének és motivaltsaganak nOvekedését. A béren kIvüli
juttatások kialakItása saran a Bank törekszik a pénzügyi szektor munkaerO-piaci trendjeinek
követésére. A cafeteria rendszeren ttil munkáltatói kölcsönök és egészségügyi szolgáltatások állnak a
dolgozók rendelkezésére.
A Bank hangslyt fektet a képzésekre. Elektronikus oktatási rendszer kialakItásával belsO képzést
valósIt meg. A szervezeti egységekhez allokãlt képzési koltségek biztosItják, hogy a vezetOk saját
hatãskörben maguk is felelOs koltseggazdakent m(kädjenek közre a fejlesztési igények azonositását és
koltsegviselését illetOen. Az üj belépOk beilleszkedése is a képzési rendszer keretén belül valOsul meg.
A vezetóképzés celIa a vezetók on- és emberismeretének, empatikus, konfliktuskezelési és
önérvényesItési képességeinek növelése.
A HR kontrolling rendszerben történik a személyi jellegO kOltsegek folyamatos nyomon követése,
amelynek megalapozott informatikal tamogatasa és vezetOi információs rendszer kialakItása a Bank
stratégiai célja.
A munkavallalok participációja a tOrvényben foglaltaknak megfelelóen az üzemi tanacson keresztül
érvényesul.
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Az Eximbanknál 2016. év során 37 munkavállalO munkaviszonya sz6nt meg, 31 fd felvételére került sor.
Az év folyamán két dolgozO érkezett vissza tartás betegllománybOl aktIv állományba, mIg egy
munkavállalá került állományon kIvül. A fentiek alapján az év eleji 195 16 aktIv állományi létszám az év
végére 190 fore csökkent. Az átlagos aktIv állományi létszám az év során 196 16 volt.

VII.

kornyezetvédelem szerepe az Eximbank tevékenységében (a
bekezdésének megfelel&n)

A

Szt. 95.

§

(5)

Az Eximbank mar az ügyletek felmérése saran fokozott figyelmet szentel a kornyezetvédelmi
szempontoknak, továbbá saját maga is környezettudatos magatartást tanisIt a m(Iködése saran.
A Bank a környezetvédelemi kockázatok felmérését, a kornyezeti átvilágItást és hatástanulmány
értékelést a kockãzat-elbIrálási tevékenységébe integrálta. Az államilag támogatott exporthitel
finanszIrozás gyakorlatában a kornyezetvédelem, illetve tágabb értelemben a fenntartható fejlOdés
szempontjainak integrálása azt jelenti, hogy a Bank az expart/beruhãzás megvalësItásához kapcsolódO
kornyezeti es szociális hatásokat, kockázatokat is figyelembe veszi. Az EXIM eljarasi rendje az OECD
2012-es, utoljára 2016 áprilisában felulvizsgált, az áIlami hátter(I exporthitelezésben alkalmazott közös
kornyezeti és szociális irányelvekrOl szöló ajánlását (Recommendation of the Council on Common
Approaches for Officially Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence) veszi
figyelembe.
Az Eximbank állami hátter(i tevékenységét szabályozO kormanyrendeletek eldIrják, hogy a
finanszIrozás feltételei között kornyezetvédelmi és szociális szempontokat is köteles figyelembe venni,
az OECD által szabályozott mOdon.
A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizetO kezessége mellett vállalhatö garanciák,
valamint a deviza- és kamatcsere ugyletek pótlási- és kamatkoltségei feltételeirdl és részletes
szabályairól szólá 435/2012. (XII. 29.) kormanyrendelet szerint az Eximbank által az OECD Ajánlásának
megfelelOen elvégzett kornyezeti célii atvilagItas vagy kornyezeti és társadalmi hatástanulmány
alapján a finanszIrozott ugylet nem minOsül a kornyezetre nézve károsnak.
A Magyar Export—Import Bank Részvënytársaság kamatkiegyenlItési rendszerérOl szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet szerint az Eximbank által az OECD fenti Ajanlasanak meglelelOen elvégzett kornyezeti
céli atvilagItas, környezeti hatástanulmány vagy kornyezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a
finanszIrozott ugylet nem minOsül a környezetre nézve károsnak. Ennek megfelelOen a finanszIrozandO
ügyleteket kornyezeti hatásuktól fuggOen eltérO mélység( elOzetes vizsgálatoknak kell alavetni. A Bank
egyéb tevékenysége sorãn sem nyüjt a kornyezetre káros hatással járó ugylethez finanszIrozást, illetve
garanciát.

VIII.

A pénzügyi instrumentumok hasznosItása (a Szt. 95. § (6) a) bekezdésének megfelelöen)

Az Eximbank az általa tartatt állampapIrok befektetési vagy forgatási célii besorolásának elveit,
valamint állományuk alakulását az Eves Beszámoló kiegészItO mellékletének 11.1.2. pontjában mutatja
be. Ertékpap(rt a Bank a likvid eszközben tartási kotelezettségnek valO megfelelés, valamint szabad
likviditasanak lekötése céljábál vásárolt.
Az Eximbank kizárólag a pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódOan, a banki könyv
devizaárfolyam kockázatának lefedése céljábál köt saját számlás tOzsdén kIvüli devizaárfolyam
kockázati fedezeti ugyleteket. A Bank devizaárfolyam kockázati fedezeti ügyletek keretében kizárólag
azonnali deviza adás-vëteli ügyleteket, valamint deviza swap ugyleteket köt bel-és külföldi
hitelintézetekkel.
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Az Eximbank tökeági finanszIrozási konstrukciói jelenleg több tôkealapba történô befektetést ölelnek
let. E belektetések állománya 2016 végén 27,9 milliárd forint volt, ami négyszeres növekedést mutat a
2015 végi 7,0 milliárd forint állományhoz képest.

A 2016. év során az Eximbank tkealapokba történô befektetései esetében 480,9 millió lorint üj
értékvesztési igény merült tel. A befektetési alapokban levô portlölió minösége 2016. év végén pedig
az alábbiak szerint alakult:

Problémamentes
Külön ligyelendä

M Forint
14
5

8

Atlag atatti
Kétes
Rossz
Osszesen

Ertékvesztés
Befektetés
Ráta
M Forint
Megoszlás
0,0%
0
50,8%
155
1,1%
56
18,5%
159
16,4%
1 400
30,7%
539

0
0
27 852

0
0
1 456

0,0%
0,0%
100%

n.e.
n.e.
5,2%

A BIA Bank által kibocsátott kotvények 89 millió forint névértékben továbbra is az Eximbank
birtokában maradtak. Kockázati szintjukben nem következett be jelentôsebb változás, ezért az 50%-os
értékvesztési ráta lenntartása továbbra is indokolt.
A befektetési értékpapIrok között két hazai trsaság részvényei találhatáak összesen 12,1 millió forint
értékben. Ezek között meghatározó a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 12 millió forint összegI
részvénycsomagja (problémamentes), mIg az Ahead Global Kht.-ban levô 100 ezer forintos részesedés
rossz minösItés(, 100%-os értékvesztés mellett.
-

-

A Bank prudenciális mIködése

IX.

A Bank a tevékenységét a Magyar Export-Import Bank RészvénytársasgróI és a Magyar Exporthitel
BiztosItó Részvénytársaságról szálö 1994. évi XLII. torvény (Exim törvény) speciális szabályozásait is
ligyelembe véve a 2014. janur 1-jétöl hatályba lépett, a hitelintézetekre fes befektetési
vállalkozásokra) vonatkozO EU tökeszabályozási rendelet (575/2013/Eu rendelet, CRR) és CRDIV
irányelv (2013/36/Eu) prudenciális kovetelményeinek, illetve szabályainak meglelelôen végzi. A Bank
eleget tesz a CRR-hez kapcsolódó szabályozástechnikai sztenderdek (RTS) es adatszolgáltatás-technikai
sztenderdek (ITS) végrehajtási rendelkezéseinek. A Bank megtelel a tókemegfelelés belsô értékelési
lolyamatával, a nyilvánosságra hozatal kovetelményeivel szemben támasztott kovetelményeknek. A
bank leletti prudenciális felUgyeletet a Magyar Nemzeti Bank Iátja el.
Az Exim törvény alapján a Bank mentesül a CRR által eldIrt Iikviditási szabályok (575/2013/EU rendelet
411-428. cikk) betartása es az adatszolgáltatási kotelezettség aIóI (LCR, NSFR). Egyedi hitelintézeti
jellege miatt nem vonatkozik rá a FINREP konszolidált adatszolgáltatási sztenderd.
1.

Kockázatkezelési politika és fedezeti ügylet politika (a Szt. 95. § (6) b) bekezdésének
megfelelöen)

1.) Hitelezési kockázat

A kockázatkezelési terület munkájában jelentôsebb változásra az 2016-ban nem került sor,
tevékenységi köre nem bövült. A Bank kockázatkezelésének tovãbbra is a preventIv kockázatkezelés és
a kockázatvállalások monitoringja az elsddleges teladata, amely magában loglalja a hiteldöntések elötti
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részletes kockázati értékeléseket, az országbesorolási, ugyfélminösItési és limit rendszereket. A Bank
kUlön minôsItési rendszert alkalmaz a vállalkozói és a banki ugyfélkörére. Fentiek mellett az Eximbank
a kockázatok mérséklését biztosItéki rendszer alkalmazásával támasztja ala.
Az Eximbank a tökével való hatékony gazdálkodás, a tökeszukséglet meghatarozasa érdekében
tôkeallokáciös modeilt mQködtet. Ez a Bank tevékenysége során a jelenben felmerUlt kockázatok által
megkovetelt tôke felmérését és a rendelkezésre álIó tôke jövdbeni kockázatok közti felosztasat jelenti.
A tökeallokáció kiterjed a CRR/CRDIV szerinti elsd és második pillér ala tartozó összes kockázatra. A
Bank Eszköz-Forrás Bizottsága havonta tárgyalja a tâkeallokációról és a tôkelimitek betartásáról szólá
kontrolling által készItett eldterjesztést.
A Bank kockázatkeze)ési tevékenysége a kockázatvállalások teijes folyamatát lefedi az eläzetes
kockázatfelméréstól a hitelmonitoringon keresztül az ugyletek Iezárásáig, illetve utólagos értékeléséig.
A Bank kockázatvállalásainak döntés elökészitési folyamatát, a kockázatok portfálió szintU
diverzifikáciOját kétszintCi minösItési és ehhez kapcsolódë limitrendszer segIti. Az ország besorolások
alapjãn meghatározott limitekhez kapcsolódik az alapvetOen két tIpusba tartozó ugyfélminösItések és
limitek rendszere.
2.) Országkockázat
Az orszagkockazatok folyamatos monitoringja biztosItja az idôben történ alkalmazkodást a külpiaci
kockazatok változásához, amely prevenciós jellegiI, de a mar felvállalt kockázatok esetében a kellö
idöben történä kárenyhItés lépéseinek megtételét segIti eIô. Az egyes országokkal szembeni
kitettségek a figyelembe vehetö fedezeteknek (MEHIB biztosItás, koltségvetési kezességek, készpénz
övadékok) köszönhetöen egyik reláciO esetében sem lépik at azokat a
szavatolö tôke arányában
meghatarozott határértékeket, amely felett tôkeszükségletet jelentenének.
—

—

3.) PartnerminôsItés
Az Eximbank hagyományos ügyfélkorébe tartozó, jelentösebb exportkapacitással rendelkezö nagy- és
kozepes belföldi vállalkozások kockázati értékelésére az intézmény szubjekttv elemzési alrendszerrel
kiegészItett, PD alapü értékelési rendszert alkalmaz. A modern szakmai elvárásoknak megtelelö modell
mQködtetését egy ugyviteli eljárásokkal kibôvItett informatikai alkalmazás, a MAR (Mérlegelemzd és
AdOsminôsItô Rendszer) támogatja. Az egyes vállalkozások besorolása 7 fokii skálán történik. A hazai
kis- es mikro vallalkozasok valamint a kUlföldi vállalkozások értékelésére scoring rendszer szolgál.
4.) Pénzügyi intézmények minäsItése és limit-meghatározása
A bankok és pénzügyi vállalkozások minôsItésére 7 fokü skálát alkalmaz. A Kockázatkezelés az üzleti
igények minél hatékonyabb kiszolgalasa érdekében gyorsminäsItés alapján elôzetes indikáciát ad az
üzleti területeknek a várhatOan felállIthatO limit mértékérôl, majd a targyalasok eldrehaladtával,
mélyelemzést követöen kerülnek a banklimit javaslatok eldterjesztésre az Eximbank illetékes däntési
fóruma részére. A pénzügyi intézmények minösItési rendszeréböl származó informáci6k minden
felhasznalo számára hozzáférhetóek.
5.) A kamat-, deviza- es likviditási kockázatok
A kotvényallomány kockázatainak csökkentése érdekében az Eximbank kizárólag a Bank számára
hitelkockãzattál mentes kotvényeket vásárol, futures és opciás ugyleteket nem köt. Kivételt ez alOl
csupan a work-out tevékenység keretében valamely karesemenyhez kötôdöen a portfólióba került
értékpapIrok átmeneti jellegG befogadasa képez. Mindezek mellett a Bank részvénypiaci m(iveletekböl
nem vállal részt, és forgalmazási tevékenységet sem folytat.
A kamat-, hitel-, deviza- és likviditasi kockázatok kezelésének iranyelveit rendszeres felülvizsgálatok
keretében az Eszkoz-Forras Bizottság alakItja ki. A nyitott pozIciá kamat- és banki konyvi deviza
arfolyamkockazatanak fedezetére azonnali deviza adás-vételi ugyleteket, valamint deviza swap
ugyleteket köt a Bank bel- és külföldi hitelintézetekkel. Opciós és hataridos ugyleteket sem sajat
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számlára, sem az ugyfelek megbIzásábál nem végez az intézmény. A Treasury tevékenység
kockázatainak korlátok közé szorItásáról a Iikviditási kockázatra, a kamatkockázatra és a deviza nyitott
pozIciökra készItett Iimitrendszerek gondoskodnak.
6.) MiködEsi kockázatok
M(ikädési kockázat a nem megfelelE belsô folyamatok Es rendszerek, külsô események vagy a
személyek nem megfelelô feladatellátása miatt felmerüld, iIIetöIeg jogszabály, szerzddés vagy belsô
szabályzatban rogzItett eljárás megsértése vagy nem teljesItése miatt keletkezö, jovedelmezóséget és
tdkehelyzetet érintö veszteségek veszélye.
A m(iködési kockázatok szintje Es jelentôsége az Eximbank tevékenysEgébdi, méretEbI,
szabályozottságából eredôen mérsékelt, mivel a következô paraméterek határozzák meg a mUködését:
• tényleges fiákhãlózat nélküli m(iködEs, zárt intormatikai infrastruktira,
• érvényesItett ,,négyszem-elv” és folyamatba épItett vezetöi ellenôrzés,
• eros belsO szabályozottság,
• Iakossági és krtya uzletág hiánya,
• döntOen export- és importfinanszIrozásra szakosItott hitehntézeti tevékenységi körbOl adOdO,
nem Iikvid termékstruktüra.
A miködEsi kockázatok szintjét a Bank Es BiztosItó integrált mQködEsébOl, valamint a jelentOs
állományi bOvülésbOl és termékfejlesztésbOl adódO tendenciák, ill. az Intézmény komplexitásának
növekedése kissé megemeli, de ez a kockãzati tIpus a rendkIvül alacsony miködési kockázati vesztesEg
adatok tükrEben továbbra is mérsékeitnek tekinthetO.
A Bank a mL]ködési kockázat tOkekovetelményét alapmutatO mOdszerrel (Basic Indicator Approach,
BIA) határozza meg. Eszköz-Forrãs Bizottságnak feladata a fenti táblákban szereplO szempontoknak
meglelelOen idOszakosan értékelni a maködési kockázat szintjét
• a Bank tevékenysége tekintetEben, továbbá
• a közäs vezetésQ intézmEnyek (Eximbank-MEHIB) kapcsolOdá tevékenysége esetében
felrnerültI töhhIetkockzatok tOkeszUkségletét is.
Az Eszköz-Forrás Bizottság indokolt esetben döntést hoz a PillEr II többlet tOkeszukséglet
megkEpzesErOl a Bank szavatolö tOkéjében, illetve meghozza azokat az intEzkedEseket, amelyek a
vesztesEgesemEny elkerUlEsEt szolgálják, vagy mErsEkllk azt.
A mQködési kockzat kezelEsérOl külön vezErigazgatOi utasItás rendelkezik. Az Eszköz-Forrás Bizottság
feladata idOszakosan ErtEkelni a Bank mQködEsi kockázat szintjét, és szüksEg esetEn javaslatot kell
tennie a többlet tOkeszükséglet megképzEsEre a szabályozói tOkekovetelmény meghatározott %-ában.
A Bank a miiködEsi kockázat tOkekovetelményEt a CRR1 315-316. cikkei alapján Evente egyszer, a
konyvvizsgáló ltaI hitelesItett, a Kozgy(ilés által elfogadott eves beszámolE eredmEny-kimutatása
alapjãn a megelOzO három Ev adatait figyelembe vEve határozza meg, az ügynevezett alapmutatE
mEdszere sze tint.
2017. I. fElévében elkészül az IntEzmEny helyreállItási terve, amely a külsO sokkokbEl eredO mQködési
kockázat kezelésEt is tárgyalja.
2.

Ar-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat (a Szt. 95. § (6) c) bekezdésének megfelelOen)

HitelezEsi kockázat
Az Eximbank a CRR szerinti sztenderd mödszerrel számszersIti a hitelezEsi kockázat
tOkekovetelmEnyEt. E tOkekovetelmEny meghatározását a konyvelEsi Es informáciOs rendszerEben
integrált mOdon végzi. A Bank eszközei és mérlegen kIvüli tEtelei kockázati sülyának meghatározására
elismert nemzetközi hitelminOsItO szervezet hitelminOsItEsét alkalmazza.
Kamatkockázat

575/2013/EU rendelet
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Az Eximbank a banki konyv kamatkockázatának mérésére a statikus gap es a duration gap módszereket
alkalmazza. A statikus gap célja, hogy limitrendszerként m(ködve a vezetés számára elfogadható
keretek között tartsa a vállalt kamatkockzatot. A duration gap célja, bogy szamszerusItse a kamatok
változásából adódO potenciãlis gazdasági érték változást, mely a mãsodik pillér alatt a tâkeképzés
alapját is jelenti. Az extrém értékelmélet alapján kialakItott, duration gap modszera stressz teszt
számItás devizánként eltéró mértéki kamatsokkok esetén bekövetkezö tdkeérték változást
számszerQsIti.
Likviditási kockázat
A Bank mentesül a CRR Iikviditási kockãzatra vonatkozó elôIrásai aIóI, Igy a hatályos jogszabályok
szerint a Iikviditási kockázatra nem határoz meg täkeszukségletet. A Iikviditási kockázatot a kockázat
mérésével, limitek felállItásával és betartásával továbbá a likviditást érintö belsä szabályok és
ellenórzési eljárások rendszerével kezeli. Az Eximbank a teijes mérlegföosszeg és a fuggö
kotelezettségek állománya 50%-ának összege után likviditási tartalékot képez. Az eszköz-forrás lejárati
struktürát tükrözö fedezettségi mutatók rendszere az Eximbank eszköz-forrs mérlegében és merleg
alatti tételeiben szereplö állományok lejárati rétegekbe történd besorolására épul. Az egyes
rétegekben lejró eszközök és források különbözete adja meg az adott réteghez tartozO forráshiányt,
illetve többletet. A rétegenkénti forráshiny maximális mértékére az Eszköz-Forrás Bizottság
mérlegföosszeg és a mérlegen kIvüli tételek 50 %-a osszegének százalékos arányában állapIt meg
limiteket devizanemenkénti bontásban, melyet évente felulvizsgál.
Nyitott pozIciO
Az Eximbank teijes nyitott devizapozIciOja az egyes külföldi pénznemekben fennálló és torintra
átszámItott, elôjeI nélküli összesItett nettó hosszü es az összesItett nettó rövid pozIciók összege, amely
a limit alapját adja meg. A devizaárfolyam kockázat tókekovetelményét a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint állapItja meg. Az összesItett nyitott devizapozIció az összesItett nettO hosszü és az
összesItett nettó rövid pozIciOk közül a nagyobb. A devizamérleg szerinti nyitott pozIciO
meghatározásánl az Eximbank Zrt. devizamérlegében Iévô valamennyi eszköz- és forrástételt, ideértve
az aktIv és passzIv iddbeli elhatárolásokat is számItásba veszi.

3.

A CRR/CRDIV tökeszabályozásnak való megfelelés

Szavatoló tOke
2016. december 31-en az Eximbank Zrt. szavatoló täkéje a tárgyévi eredmény tigyelembe vétele nélkül
147 297 millió forint, a tárgyévi eredménnyel 147 970 millió forint. A szavatoló tökébôl az elsãdleges
alapvetô töke (CET1) értéke 142 954 millió forint, a tárgyévi eredményt is figyelembe véve 143 626
millió forint. A CET1 töke meghatározOan a legerösebb veszteségviselä képességQ, jöväbeni
kotelezettségektól mentes, 100%-ban állami tuIajdont torzsrészvényekben alt testet. A Bank alapvetô
tökéje (Ti) megegyezik az elsôdleges alapvetô tdkéjével (CET1), Igy amennyiben a Ti szint(i
tôkemegfelelés biztosItott, a tôkemegfelelés a CET1 szinten is teljesItésre kerUl. Ajárulékos tókében az
MFB Zrt. által nyiijtott 100 millió EUR osszegQ kölcsönbdl alárendelt kölcsöntôkeként beszámItható
rész szerepel 2012-täl a 2017. szeptemberi Iejáratig fokozatosan csökkenô összegben; értéke 2016. év
végén 4 343 millió forint.
A CRR 4. cikk 71. pontjában definiált, a nagykockázati-vállalási limit és pénzugyi szektoron kIvüli
befektetési korlát alapjául szolgálO, Iigyelembe vehetó szavatolO tôkébe az alapvetô tOke 3,04%-at,
illetve a tárgyévi eredménnyel is számolva 3,02 %-át kitevé járulékos tôke teijes egészében
beszamItható.2
2

2017. januãr 1-jëtOl a fi2velembe vchetO szavatolO tOken belQ] ajCruiëkos tOke Osszege nem haladhatja meg az alapvetO tOke egvharmadãt.
(A CRR átmeneli rendelkezese szerint 2017. januãr f-ig a flgyelembe vehetO szavatoló tOkCben ajãrulCkos tOke arânya fokozatosan csokkent
az alapvetO tOke ]00Yo-árOI az alapvetb tOke Iegfeljebb egyharmadára, igy elCrte a CRR 4. cikk (1) bekezdes 71. pontjãban meghatarozott
mértCket.)
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Tökekovetelmények az 1. pillérben

2016. december 31-en a CRR szerinti tökekövetelmény (1. pillér) 70 814 miIlió forint volt. A

hitelezési

kockázat és a származtatott ugyleteken keletkezett partnerkockázat egyUttesen 69 145 millió forint
tökekovetelményt eredményezett. A Bank makodési kockázati tdkekovetelménye 2016. december 31en 1 670 millió forint volt.
A prudenciális felugyeletet eIltO Magyar Nemzeti Bank által a 2015. évi belsô tókemegfelelés
értékelési folyamat (ICAAP) átfogá felugyeleti felulvizsgálata (SREP eljárás) során ek5Irt minimális
tôkekovetelmény a szabályozói tökeszukséglet 121,61%-a, amely 9,73%-os teljes tôkemegfelelësi
mutatönak fTSCR) felel meg.
A Bank 2016. évre vonatkozöan megfelelt a szabályozöi és a SREP tökemegfelelési szabályoknak. A
Bank teijesitette az MNB által elôIrt SREP rátákat. A tárgyévi eredménnyel nem számolva a Pillér I
CEll tôkemegfelelési mutató az MNB által elvárt 5,47% felett 16,i5%-ot, a Ti tôkemegfelelesi mutate

az MNB által elvárt 7,30% felett 16,15%-ot, mIg a teijes täkemegfelelési mutató az MNB által elvárt
9,73%-kal szemben 16,64%-ot ért el. A tárgyévi eredményt is figyelembe véve a CET1 TMM az elvárt
5,47% felett 16,23%, a Ti TMM az elvárt 7,30% felett 16,23%, mIg a teijes TMM az elvãrt 9,73%-kal
szemben 16,72% volt.
Tôkekovetelmények a 2. pillérben
Az 1. pillérben tôkével lefedett kockázatokon (hitelezési, partner, nyitott devizapozIció és
kockzatokon) tl a 2. pillér többlet tôkekovetelménye ii $46 millió forint volt.

mQködési

A rendelkezésre állë szavatoló take a szabályozOi tókekovetelményen tül fedezetet nyüjtott:
a sztenderd mádszer szerint meghatrozott hitelezési kockázat stressz tesztjének eredményeként a 2.
pillérben képzendô többlet tökekovetelményre (5%)
az 1. pillérben nem teljesen fedett kockázatokra (reziduális kockázat,), továbbá
a 2. pillérben meghatározott kockázatok tökekovetelményére (a banki konyvi devizaàrfolyam- és
kamatkockázat, az országkockázat, a koncentrációs kockázat täkekovetelményére, a kiemelkedâen
magas kockázatLi ugyletek és portfóliók többlet tdkekovetelményére).

A két pillér alapján a belsö (gazdasági) tökeszUkséglet $6 117 milIiâ forintot ért el.
A tárgyévi eredmény figyeiembe vétele nélküi a 2. pillérbeli kiigazItásokkai együtt a CET1
tökemegfelelési mutatö 14,40% (a CRR szerinti minimálisan 4,50% tökemegfelelési szinttel szemben), a
Ti tôkemegfelelési mutatO 13,90% (minimálisan elvrt szint: 6,00%), mIg a teljes täkemegfelelési
mutató 13,68% volt (minimálisan elvárt szint: 8,00%). A tárgyévi eredményt is figyelembe véve a
CET1 TMM 14,47% (minimálisan elvárt szint: 4,50%), a Ti TMM 13,96% (minimálisan elvárt szint:
6,00%), mIg a teijes 1MM 13,75% volt (minimálisan elvárt szint: 8,00%).
Prudencilis korlátozások

Nagykockázat-vállalãsi szabályok monitoringja és a nagykockázati limit ttIlépésének tilalma
n,iIIió f,,rntbn

Prudencilis limitek alakulása

Figyelembe vehetö szavatoló töke
Naqykockázat vóllalãs nagyhite!

tximtbrvény 21. § 1)
Eximtbrvény 21. § (2)

-

Nern hitelintëzeti ugyfellel szemben
Hitelintézeti ugyfëllel szemben, mentesfthetô
.

Nagykockazatiedllaldsikorlót
.

tximtbrvëny 21. § (3)

kitettség esetén
.....

Szavatoló töke 25%-a
Szavatolö tôke 35%-a
Sza’datalo toke 0%-a

txmtd-vény 21. § (3) bek-be

Szavatold tdke 50%-a, de Iegfeljebb a 150 millid
EUR-nak megfeleld Forint osszeg taktudlis MNB

nem tartozd kitettsdgek

hivatalos devizadrfolyamoni

,.,

Hitelintezeti ugyfellel szemben, mentesitheto

kitettseg nelkul

1

147,297
36,824
51,554
nlncs kodat

73,649
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Az Exim tv. 21. (1) bekezdés szerint az Eximbank esetében a CRR 392. cikkben foglaltaktöl eltéröen a
szavatoló tôke 25%-at meghaladó, egy ugyféllel, vagy ugyfélcsoporttal szembeni kitettség minösUl
nagykockázat-vállalásnak. A szavatoló t5ke 25%-at azaz 2016. december 31-en 36 824 miIIiO forintot
meghaladá kockázatvállalások 985 806 millió forintot tettek ki december végén, amelyek meghatározó
része a nagykockázati korlatozas (limit) aIöl mentesftett kitettség.
2016. december 31-en két vállalkozással szemben all fenn nagykockázat-váIlalás, összesen 90 607
millió forint értékben. Az Exim tv. 21. (3) bekezdés d) pontja szerinti mentességek (a kozponti
koltségvetes készfizetd kezességevel fedezett kockázatvállalások, ideértve a MEHIB Zrt. nem piacképes
kockázatij biztosItásával fedezett exportcélii hitelt és pénzkölcsönt is a biztosItott összeg
önrészesedéssel csökkentett mértékéig) 64 017 milIió forinttal csökkentik ezt a kockázatot.
A hitelezési kockázat-mérséklési technika alkalmazása (CRM) utáni kitettségérték nem haladja meg a
nagykockãzati limitet, azaz a Bank a nagykockazati limitkorlátozást nem sérti meg.
—

-

A Bank a pénzügyi szektoron kIvüli befektetések vonatkozásában megfelel
korlatozasoknak, Igy ebbôl eredôen pótlölagos tökeszukséglete nem keletkezett.

a

prudenciális

A Bank a Hpt. 298-299. §-ai szerint 2016. január 1-jétól tökefenntartási puffert képez a kockazati
kitettségerték 0,625%-ában. Ennek összege 2016. év végén 5 532 millió forint.

X.

VãllalatirányItãsi nyilatkozat (a Szt. 95/B. §-nak megfelelöen)

Az Eximbank megfelel a Hpt. ,,53. Vállalatirányftási rendszer-kockázatkezelés” fejezetében
foglaltaknak. Az Eximbank a CRR és a Hpt. alapján évente egyszer, a szamviteli beszámoló
fordulónapjára vonatkozóan a Bank weblapjan eleget tesz e jogszabályok nyilvánossagra hozatalra
vonatkozó rendelkezéseinek. A Bank rendelkezik a nyilvánosságra hozatali kätelezettség teljesItését
biztositO hatalyos belsó szabalyzattal. Utoljára a Bank a 2015. évre vonatkozóan, 2016 majus végén
tett eleget a nyilvanosságra hozatali eläIrásoknak. A 2016. májusi nyilvánosságra hozatali dokumentum
,,I.1.8. Kockázatkezelési szervezet es folyamatok” fejezete ismerteti a kockázatkezelési rendszer
felépItését, a folyamatba épItett kockázatkezelést, a feleläs belsô irányItás és belsô kontroll funkciókat,
valamint a döntési strukti’irat.
A Bels ellenörzés a kockázatelemzésen alapulO tervezés keretében, a kockãzatok értékelése soran a
pénzügyi kockázatok között a figyelembe veszi a csalás és visszaélés Iehetôséget, Igy mar az
ellenôrzések tervezése soran biztosItott a beszamolo készItéshez kapcsoládO ezen szempont
érvényesItése. A kockázatelemzésen alapuló 2016. évi eflenörzési tervben szereplö összesen 21
ellenôrzésböl harom volt olyan, amely közvetlenül vagy közvetve kapcsolödott a beszamolohoz. A
2016. évben a Belsô ellenôrzés lefolytatta a céltartalék-képzés ellenörzését, amelynek keretében
három szabalyozasi javaslatot fogalmazott meg a céltartalék-képzési igény meghatarozasara, a
kapcsolódó megfelelö részletezettségU alatamasztast biztosItó belsô adatszolgaltatasokra, illetve a
mérlegtételek mérlegen belülivé valasa valOszInQségének meghatarozasara vonatkozáan. Mindharom
javaslat hasznosult. A tavalyi évben a Belsö ellenärzés lefolytatta a közzétételi kotelezettségek
teijesItésének ellenôrzését, amely täbbek közätt kitért a Számviteli torvényben rögzItett elöIrások
betartasara is. Beszamolahoz kapcsolódá hianyossagot nem tart fel a Belsô ellenörzés. A Belsô
ellenôrzés a sajat hatáskörQ beszerzések IebonyolItasat is ellenörizte, amely közvetetten kapcsolódott
a beszamolo készItéshez, mivel az az eves beszamoleban megjelend szamadatok mögött meghüzOdó
beszerzési folyamatok szabalyszertisegenek ellenôrzésére terjedt ki. Hianyossagokat a beszerzések
belsä szabalyzatok szerinti lefolytatasaval kapcsolatban tart fel az ellenörzés, amelyek tekintetében 11
javaslatot fogalmazott meg. Ezek mindegyike hasznosult.
Az Eximbank a tevékenységével kapcsolatban felmerülâ compliance kockazatok kiküszöbölése és
mérséklése celjabol fuggetlen Compliance Területet m(iködtet, mely az alkalmazott kontroll
mechanizmusok érvényesItéséért, értékeléséért, illetve koordinalasaert és a compliance kockazatok
—

—
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kezeléséért felelös szervezeti egység. A Compliance Terület a Kockázatkezelés és a Belsd Ellenôrzés
mellett az intézmény páros által alkalmazott belsô kontroll funkciók szerves része.
Magyar Nemzeti Bank 5/2016. (Vl.06.) szám, a belsd
A Compliance Terület küldetése, hogy a
védelmi vonalak kialakItásról és m(iködtetéséräl, a pénzügyi szervezetek irányItási és kontroll
jogszabályok, más kornyezeti hatások, trendek folyamatos
funkciOiról szóló ajánlása alapján
figyelemmel kIsérésével, tovább a hazai es nemzetközi, szakmai fórumok ajánlsait, megállapItásait
felhasználva, az Eximbank és ugyfelei érdekeinek szem eldtt tartásával, a rendelkezésére álló összes
törvényes eszközzel biztosItsa a Bank prudens és szakszerQ mQködését, és ezáltal az ugyfeleknek
nyüjtott szolgáltatás magas szInvonalon tartását.
A Compliance Terület évente átfogó jelentést készIt az Eximbank compliance tevekenységéräl és
helyzetérôl, melyet a VezérigazgatO jóvãhagyása után a Felugyelôbizottság és az lgazgatOság elé
te rjeszt.
—

—

-

—

Budapest, 2017. március 23.

Urban Zoltán
vezérigazgató
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