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Független könyvvizsgãlöi jelentés
A Magyar Export-Import Bank Zrt. részvényesének
Az eves beszãmolörôl készült jelentés

Vélemény
Elvégeztük a Magyar Export-Import Bank Zrt. (tovãbbiakban ,,a Bank’) 2018. évi eves beszãmolOjának
a
könyvvizsgãlatit, amely eves beszãmoló a 2018. december 31-i fordulOnapra elkészitett merlegbol
melyben az eszkOzOk és források egyezö vegOsszege 973.577 M Ft, a tãrgyévi eredmény 4.492 M Ft
nyereség
es az ezen idoponttal vegzödö évre vonatkozO eredmenykimutatãsbOl, valamint a szãmviteli
politika meghatärozO elemeit es az egyeb magyarázO informáciOkat tartalmazO kiegeszito mellékietbOl all.
Véleményünk szerint a mellékelt eves beszámolO megbizhatO és valOs képet ad a Bank 2018. december
31en fennällO vagyoni es penzugyi helyzetérol, valamint az ezen idoponttal vegzodo évre vonatkozO jövedelmi
helyzeteral a Magyarorszãgon hatalyos, a szãmvitelrOl szOlO 2000. evi C. tOrvénnyel Osszhangban (a
tovãbbiakban ,,számvitel i törvény”).
—

—‘

Vélemény alapja
Konyvvizsgã(atunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgãlati Standardokkal és a könyvvizsgãlatra vonatkozO
Magyarországon hatályos törvényekkel és egyéb jogszabãlyokkal összhangban hajtottuk végre. Ezen
standardok értelmében fennallöfelelossegeink bövebb leirãsátjelentésunk ,,A konyvvizsgalOnak az eves
beszãmolO kOnyvvizsgalataert valO felelossegei” szakasza tartalmazza. Fuggetlenek vagyunk a BanktOl
az
eves beszãmolö általunk végzett könyvvizsgálata szempontjábOl a vonatkozO, Magyarorszãgon hatãlyos
jogszabãlyokban és a Magyar Könyvvizsgálái Kamara ,,A konyvvizsgálói hivatás magatartãsi (etikai)
szabãlyairöl és a fegyelmi eljãrãsrOl száló szabályzatã”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kërdések
tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Könyvvizsgãlók Etikai Kódexe”-ben (az
IESBA KOdex-ben) foglaltak szerint, es eleget tettunk egyeb etikai felelössegeinknek ezekkel a
kOvetelményekkel Osszhangban. Meggyozödesunk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyiték
elegendo es megfelelo ahhoz, hogy megalapozza velemenyunket.
—

—

Kulcsfontosságü konyvvizsgâlati kérdések
A kulcsfontosságü konyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megitélésünk szerint
a
Iegjelentösebbek voltak a tárgyidoszaki eves beszãmolO általunk végzett kOnyvvizsgalata sorän. Ezeket
a
kérdéseket az eves beszãmolO egésze általunk végzett konyvvizsgálatãnak összefüggésében es az arra
vonatkozo veleményunk kialakitasa sorãn vizsgaltuk, és ezekröl a kérdésekröl nem bocsãtunk ki kulOn
vélem ényt.
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Ugyfelekkel szembeni követelések értékelése (2018: 274.160 M Ft, 2017: 246.391 M Ft)
BOvebb informãciO az eves beszãmolö kiegészitö mellékietében szereplo 1.1.4 pontban talãlhatO.

A kulcsfontossagu könyvvzsgãIati kérdés

Hogyan kezeltük a kérdést konyvvizsgà!atunk
során

Az ügyfelekkel szembeni követelések
értékvesztése kulcsfontossãgü konyvvizsgálati
kërdésnek minösul az ugyfelekkel szembeni
kOvetelések jelentOsege miatt, valamint azért, mert
az értékvesztés vezetés àltali meghatározása
nagymertékben megitélést igenyel.

Könyvvizsgãlati munkénk többek között az alãbbi
eljãrásokat foglalta magában:

2018. december 31-en a Bank ugyfelekkel
szembeni követelésének nettO összege 274.160 M
Ft, mely a Bank összes eszközének 28%-a. A
teijes értékvesztés ãllomãnya 14.974 M Ft (2017:
13.661 M Ft). Megfelelo értékvesztés-képzés
nélkül az ugyfelekkel szembeni követelések könyv
szerinti értéke felUlértékelt lehet.
Az ügytelekkel szembeni követelések ãllomãnya
egyedileg jelentös hiteleket tartalmaz, köztUk
szãmos, kezdeti fézisban levO
projektfinanszirozãsi hitelt. Ezen hitelek
értékelése, esetleges egyedi értékvesztésének
megallapitása a vezetésnek a projektjOvobeni
teljesItményére, cash-flow-ira vonatkozO
becslésén alapul, mely eredendö bizonytalanságot
tartalmaz. Konyvvizsgálati szempontbol ez kihIvást
jelent, foleg a kezdeti fäzisban levö
projekffinanszirozási hitelek vonatkozásában,
mivel a hitelek értëkelése jelentös mérési es
megitelési bizonytalanségot tartalmaz.

•

Megismertuk az értékvesztési számItások
feletti kulcsfontossãgü kontrollokat és
ugyfelminositéseket, továbbá teszteltUk az
eves vezetösegi ellenörzéseket, a
negyedeves értékvesztés-változãsok
vezetosegi jOváhagyásait.

•

Megismertük a vezetés becslési mOdszereit,
megiteltuk azok he)yesseget, ellenöriztUk a
becslés során felhasznált adatok/informãciök
megfeleloseget.

•

Részletes hitelvizsgálatot hajtottunk végre az
egyedileg jelentös ugyfélhitelek mintájan,
mely sorãn magas lefedettseget értünk el,
illetve statisztikai mödszertant is
alkalmaztunk. Kiválasztásunk mOdszertana
biztositotta, hogy a minta vizsgãlata során
levont következtetés a teljes populációra
kfterjeszthetö. H itelvizsgálatunk magában
foglalta az ügylethez kapcsolOdO
dokumentãciO áttekintését, a hitelkockázat
kezelök által készitett értékvesztés-becslések
vizsgãlatãt. A feltevések adott korulmények
kOzOtti esszerüségét szakmai megitélésunk
és ãgazati ismereteink alapján értékeltük. A
biztosItéki értékeket a Társasag ãltal
elfogadott értékelök értékelései alapjãn itéltUk
meg. Emellett üjbOl elvégeztük a
kulcsfontosságü szãmitãsokat.

•

Az év végi vizsgálat sorän az utolsO
negyedéves Uj kihelyezésekbol is mintãt
vãlasztottunk, valamint az évközi vizsgálat
során azonosItott kockázatos ügyleteket is
nyomon követtük.

M,gvr Exportirnport Bank Zt.
4

K12 2018.1231
—

Befektetési célü részvények, részesedések értékelése (2018: 36.652 M Ft, 2017: 31.717 M Ft)
Bövebb nformáciO az eves beszámolö kiegészito mellékletében szereplo 11.1.5 pontban talãlhatá.

A kulcsfontossagü könyvvizsgãlati kérdés

A befektetési célü részvënyek, részesedések,
azokon belül is a kockãzati- és
magantokealapokba tOrténö befektetesek
értékelése kulcsfontosságü konyvvizsgálati
kérdésnek minösUl, mert az értékvesztés vezetés
általi meghatározása megItélést igényel.
2018. december 31-en a befektetési cëki
részvények, tészesedések nettó összege 36.652
M Ft, melynek 99,9%-a tökealapokba tOrténö
befektetés. A teijes értékvesztés állomãnya 1 .810
M Ft (2017: 1.757 M Ft).
A kockázati- es magantokealapokba tOrténO
befektetések egyedileg jelentös kihelyezéseket
tartalmaznak, melyek többségében a befektetési
idöszak elején tartanak. Ezen befektetesek
értékelése, esetleges egyedi értékvesztésének
megãllapItása a vezetésnek az alapok nettó
eszközërtékén alapuló becslésén alapul.
Konyvvizsgãlati szem pontbOl ez kihIvást jelent,
fOleg az alapokban eszkOzOlt, befektetesi
idöszakban Ievö mogOttes befektetések miatt,
mivel ezen mogöttes befektetések értékelése
jelentös mérési ës megitélési bizonytalansãgot
tartalmaz.

Hogyan kezeltük a kérdést konyvvizsgálatunk
soran

Könyvvizsgãlati munkánk többek között az alãbbi
eljãrásokat foglalta magãban:
•

Ertékeltuk a tokealapokba tOrtënt
befektetések értékelési folyamata feletti
kulcsfontossãgü kontrollokat.

•

Megismertük a vezetés becslési mödszereit,
és szakmai megItelesunk és ágazati
ismereteink alapján vizsgãltuk azok
helyesseget, ellenöriztuk a becslés során
felhasznãlt adatok/infocmáciOk
megfeleloseget.

•

Az év végi vizsgãlat sorãn közvetlen
megerosItest kértünk a nettO eszkOzértékrOl
kulsö féltöl (a Ietétkezelötöl), illetve vizsgáltuk,
hogy a nettO eszkOzérték megfelelo alapot ad
e az értékeléshez.

•

Vizsgaltuk az alapok kezelOi és a Tarsasag
közötti rendszeres nettó eszközérték
egyeztetési folyamatba ëpItett kontrollokat és
annak folyamatãt, hogy a Társasag hogyan
követi a befektetések pénzügyi helyzetét.

•

Elvegeztuk a befektetések fordulOnapi
éctékelésével kapcsolatos kalkulãciOk
matematikai helyességének ellenörzësét is.

Egyeb informãciók
Az egyeb informäciOk a Bank 2018. evi uzleti jelentéséböl es a 2018. evi vezetosegi jelentéséböl ãllnak. A
vezetés felelös az egyeb informãciökért, beleértve az üzleti jelentésnek a szãmviteli törvény, illetve egyéb
més jogszabaly vonatkozO elöirásaival Osszhangban tOrténö elkészitéséért.
A jelentésünk ,,Vélemény” szakaszában az eves beszámolOra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti
jelentésre ës a vezetOsegi jelentésre. A vezetosegi jelentësre vonatkozOan nem bocsãtunk ki semmilyen
formáj(i bizonyossãgot nyüjtO következtetést.
Az eves beszãmolO ältalunk végzett knyvvizsgaIatavaI kapcsolatban a mi felelOssegunk az egyéb
informãciOk ãtolvasãsa es ennek sorãn annak mërlegelese, hogy az egyéb informãciOk Iényegesen
ellentmondanak-e az eves beszámolOnak, vagy a könyvvizsgãlat sorãn szerzett ismereteinknek, vagy
egyebkent Ugy tUnik-e, hogy azok Iényeges hibás ãllitást tartalmaznak.
A szãmviteli tOrvény alapján a mi felelosségUnk toväbbã annak a megitélése, hogy az Uzleti jelentés a
szãmviteli törvény, illetve egyeb mãs jogszabaly vonatkozO elöirãsaival Osszhangban készült-e, beleértve,
Export.irnport Bank Zrt.
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hogy az üzleti jelentés megfelel-e a szãmviteli törvény 95./B. § (2) bekezdés e) pontjãban foglalt
kOvetelményeknek es errOl, valamnt az UzIeti jelentés és az eves beszãmolO összhangjãrol vélemény
nyilvánItása.
A szãmviteli torveny alapjãn a mi felelOssegUnk továbbã annak az ellenörzése is, hogy az uzleti jelentés a
számviteli tOrvény 95./B. § (2) bekezdés a)-d), g) és h) pontjãban, valamint a 95./C. §-ban meghatOrozott
informãciókat rendelkezésre bocsãtja-e.
Véleményünk szerint a Bank 2018. ëvi üzleti jelentése minden lényeges szempontbOl osszhangban van a
Bank 2018. évi eves beszãmolOjával és a szãmviteli torvény vonatkozO elOirásaival.
Mivel egyéb mOs jogszabãly a Bank számára nem ir elO tovébbi kOvetelményeket az üzleti jelentésre, ezért
e tekintetben nem mondunk véleményt.
Nyilatkozunk, hogy az üzleti jelentés rendelkezésre bocsãtja a számviteli törvény 95./B. § (2) bekezdés a)-d),
g) es h) pontjãban meghatározott informãciókat, valamint mentesség miatt nem tartalmazza a 95./C. §-ban
meghatarozott informãciökat.
A fentieken tül a BankrOl es annak kOrnyezetérOl megszerzett ismereteink alapjan jelentest kefl tennUnk
arrOl, hogy a tudomãsunkra jutott-e bármely lényeges hibás ãllitás az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a
szOban forgo hibás állitãs milyen jellegU. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valOnk.
Ha az elvegzett munkãnk alapjan arra a kOvetkeztetésre jutunk tovãbbá, hogy a vezetosegi j&entes
lényeges hibãs ãllItást tartalmaz, kotelessegünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben sincs
jelentenivalOnk.
A vezetés es az irányItassal megbIzott személyek felelOssegel az eves beszámolóéfl
A vezetés felelOs az eves beszãmolOnak a számviteli tOrvennyel Osszhangban tOrténö elkészitéséért és
valOs bemutatãsãért, valamint az olyan belsO kontrollért, amelyet a vezetés szUksegesnek tart ahhoz, hogy
lehetOvé váljon az akár csalásbOl, akér hibObOl eredö lenyeges hibãs állitästOl mentes eves beszámolO
elkészItése.
Az eves beszãmolO elkészItése sorãn a vezetés felelös a Bank vãllalkozäs folytatãsara valO kepessegének
felméréséért es a vállalkozás folytatásával kapcsolatos kérdéseknek az adott helyzetnek megfelelO
kOzzétételéért, valamint a vezetés felelös az eves beszämolOnak a vállalkozás folytatäsanak elvén alapulO
Osszeãllitãsãért. A vezetésnek az értékelésnél a vállalkozãs folytatasãnak elvéböl keN kiindulnia, ha ennek
az elvnek az érvényesülését eltérO rendelkezés nem akadályozza, illetve a vãllalkozãsi tevekenyseg
folytatasãnak ellentmondO tényezo, krulmény nem all fenn.
Az iranyItassal megbizott szemelyek felelOsek a Bank penzugyi beszámolãsi folyamatanak felUgyeleteert.
A konyvvizsgOlonak az eves beszámolO kOnyvvizsgálataert valO felelOsségel
Célunk kellO bizonyossagot szerezni arrOl, hogy az eves beszämolO egesze nem tartalmaz akér csaläsbOl,
akãr hibábOl eredO Ienyeges hibás állItást, valamint a véleményUnket tartalmazO kOnyvvizsgalOi jelentést
bocsãtani ki. A kellO bizonyossag magas fokü bizonyossag. de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
KOnyvvizsgálati Standardokkal és a konyvvizsgOlatra vonatkozö Magyarorszãgon hatályos tOrvényekkel
és egyéb jogszabãlyokkal összhangban elvégzett kOnyvvizsgalat mindig feltãrja a létezO Ienyeges hibás
ãllItást. A hibás ãllitások etedhetnek csalãsbOl vagy hibäbOl, és lenyegesnek minOsülnek, ha Onmagukban
vagy egyuttesen ésszerU värakozások alapjan befolyasolhatjak a felhasználOk adott eves beszámolO ala pján
meghozott gazdasági döntéseit.
—

—

A Magyar Nemzeti KOnyvvizsgälati Standardokkal és a konyvvizsgãlatra vonatkozO Magyarorszãgon
hatãlyos törvényekkel es egyeb jogszabályokkal Osszhangban elvégzett konyvvizsgálat részeként szakmai
megitélest alkalmazunk es szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgãlat egésze sorãn. Emellett:
—

—

• Azonositjuk es felbecsUljUk az eves beszãmolO akér csalãsbOl, akãr hibãbOl eredO lenyeges hibés
állitásainak kockázatait, az ezekre a kockázatokra reagálö könyvvizsgãlati eljãrásokat alakitunk ki és hajtunk
vegre, valamint a vélemenyunk megalapozasahoz elegendo es megfelelö kOnyvvizsgälati bizonyitekot
szerzUnk. A csalãsbOl eredö lenyeges hibãs ãllitás fel nem tãrásãnak kockézata nagyobb, mint a hibábOl
M3qvar Export-Import Sank Zrt.
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eredöé, mivel a csalãs magában loglaihat összejátszást, hamisItást, szándékos kihagyásokat, téves
nyilatkozatokat, vagy a belsö kontroll felülIrásãt.
• Meg ismerjOk a kOnyvvizsgãlat szempontjábOl releváns belsö kontroilt annak érdekében, hogy olyan
konyvvizsgálati eljárãsokat tervezzUnk meg, amelyek az adott kOrulmények kOzOtt megfelelOek, de nem
azért, hogy a Bank belsö kontrolljának hatekonysagara vonatkozOan velemenyt nyilvãnItsunk.
• ErtékeijUk a vezetés ãltal alkalmazott számviteli politikék megfelelOseget és a vezetés által készitett
szãmviteli becslësek es kapcsolOdO kOzzétételek esszerUseget.
• Következtetést vonunk le arröl, helyénvalö-e a vezetés részéröl az eves beszãmolOnak a vällalkozäs
foMatãsãnak elvén alapulO összeállItása, valamint a megszerzett konyvvizsgálati bizonyiték alapján arról,
fennãll-e Ienyeges bizonytalanság olyan esemenyekkel vagy feltëtelekkel kapcsolatban, amelyek jelentös
kétséget vethetnek fel a Bank vãllalkozãs folytatásãra valö képességevel kapcsolatban. Amennyiben azt a
következtetést vonjuk le, hogy Iënyeges bizonytalansãg all fenn, könyvvizsgáloi jelentésünkben fel kell
hivnunk a figyelmet az eves beszámolOban Iévö kapcsolOdO kOzzétételekre, vagy, amennyiben az ilyen
kOzzétételek nem megfeleloek, minösItenunk kell velemenyunket. KOvetkeztetéseink a konyvvizsgãloi
jelentesunk datumáig megszerzett kOnyvvizsgaati bizonyitékon alapulnak. JOvöbeli események vagy
feltételek azonban okozhatjãk azt, hogy a Bank nem tudja a vã!lalkozást folytatni.
• Ertékeljük az eves beszámolö, beleértve a közzétételeket is, áffogó prezentàlãsãt, felépitését és tartalmét,
valamint azt, hogy az eves beszãmolO a valOs bemutatást megvalositö mOdon mutatja-e be a mögöttes
ügyleteket és eseményeket.
Kommunikáljuk az irãnyitással megbizott személyek felé egyéb kérdések mellett a könyvvizsgáat
tervezett hatOkOrétés ütemezésët, a kOnyvvizsgalatjelentos megallapitãsait, beleértve a belsO kontrolinak a
kOnyvvizsgálatunk sorãn általunk azonositottjelentos hiãnyossagait is.
-

-

Nyilatkozunk az irányItãssal megbizott személyeknek arröl, hogy megfelelunk a függetlenségre vonatkozö
relevãns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyeb kérdéseket,
amelyekrol ésszerUen feltételezhetö, hogy befolyãsolják a fuggetlensegunket, valamint adott esetben a
kapcsolOdó biztosItékokat.
Az irányitãssal megbIzott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket,
amelyek a targyidöszaki eves beszãmolO konyvvizsgalata sorän a legjelentosebb kérdések, es ennelfogva a
kulcsfontossãgU könyvvizsgálati kérdések voltak. KönyvvizsgálOi jelentésünkben ismertetjük ezeket a
kérdéseket, kivéve, ha jogszabãly vagy szabãlyozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha
rendkIvül ritka korülmények között azt állapItjuk meg, hogy egy adott kérdést a känyvvizsgáloi jelentésben
nem lehet kommunikélnunk, mert ésszerU várakozäsok alapjan annak hãtrànyos kOvetkezmenyei
sUlyosabbak lennének, mint a kommunikãciO kozérdekü hasznai.

-

-

Jelentés egyéb jogi es szabãlyozOi kovetelményekröl
A Magyar Export-Import Bank Részvenytãrsasãg és a Magyar Exporthitel BiztosItO Részvénytársasãg
kOzponti kOltsegvetesseltbrteno elszämolásãnak részletes szabályairOl szOlO 16/1 998. (V.20.) PM
rendelettel (tovãbbiakban ,,a Rendelet”) osszhangban jelentjük továbbé, hogy véleményünk szerint:
• a Bank a Magyar Allam által készfizetöi kezesseggel fedezett, kdzponti kltségvetés terhére vällalt, az
exportcélü garanciaugyletekbOl adOdO 2018. december 31-i fordulOnapra vonatkozó, be nem vãltott
kötelezettségeket (továbbiakban ,,Kötelezettségek”) m inden Ienyeges szem pontbOl a Rendelettel
osszhangban minösitette; és
• a KOtelezettsegeknek az egyes minösitési kategOriakba sorolt ãllomanyait tartalmazO, a Kiegeszitö
melléklet VI.1. pontjãban talàlhatO kimutatás a KOtelezettsegek egyes minOsitési kategOriakba sorolt
ãllomãnyait minden lényeges szempontból a Rendelettel osszhangban mutatja be.
A Bank 2018. évi eves beszámolOjãnak konyvvizsgãlatára 2016. mãjus 25-en választott meg a Bank
kOzgyUlése. A kOnyvvizsgãlOi megbizasunk idOtartama megszakitãs nélkul Osszesen 19ev (a Bank
kOzérdeklödésre számottartOvã vãlása Ota 7 ev), amely a 2000. december 31-ével vegzödö Uzieti évtöl (a
Bank kbzérdeklödésre számottartOvá vàlása esetében a 2012. december 31-evel vegzodo Uzieti évtOl) a
2018. december 31-ével vegzodö Uzieti ëvig tartO idöszakotfedi le.
Megerositjuk, hogy:
.lqyr Export—Import Bank Zrt.
7

—

Ki 2 2018.12.31.
—

• konyvvizsgálOi véleményunk összhangban van a Bank Audit bizottsãga rëszére készitett 2019. március 12i keltezésU kiegeszitö jelentéssel.
• nem nyüjtottunk a Bank részére tiltott, nem könyvvizsgálati szolgãltatãst, amely tiltott, nem konyvvizsgãlati
szolgãltatãsok körét az 537/2014 EU rendelet 5.cikk (1) bekezdése, valamint a tagországi derogáciO
tekintetében a Magyarországon hatályos, a Magyar Könyvvizsgáloi KamarãrOl, a könyvvizsgálói
tevekenysegrol, vaamint a kOnyvvizsgáoi kOzfetugyeletrol szOlo 2007. evi LXXV. tOrvény hatãrozza meg.
Tovãbbá a kOnyvvizsgálat elvégzese sorän megoriztuk fUggetlensegunket a BanktOl.
A jelen fuggetlen konyvvizsgäloi jelentést eredmenyezo kbnyvvizsgálati megbizãsert felelös partner a jelen
fUggetlen könyvvizsgãlOi jelentés alãIrOja.
Budapest, 2019. március 12.
KPMG Hungéria Kft.
Ny

tartãsi s ‘m: 000202

nye István
Partner, Kamaral tag konyvvizsgãló
Nyilväntartãsi szãm: 005674

Mjqvjr Exportmpor1 Bnk Zrt.
8

—
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MACVAR EXPORT- IMPORT BANK zARTKORUEN MUKODO RESZVENVTARSASAG
iSiERLEC
(adatok mllhö forintban)
2017.12.31.

2018.12.31.

2 387

650

39 816
39 816
0

40 595
40 595
0

589 515
271
589 244
169 640
0
0
0
0
0
419 604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

594 442
2209
592 233
190 732
0
0
0
0
0
401 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

246 391
246 391
46 168
0
0
0
200 223
0
0
0
0

274 160
274 160
54 732
0
0
0
219 428
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ESZKOZOK (AKIIVAK)
1. PEXZESZKOZOK
2. ALLAwAPi1O1
a, forgatási cëIO
b, befektetési célO
3. IIITELINTEZETEKKEL SZEMBENI KOVETE[ESEK
a, látra szóló
b, egyéb kovetelés pénzugyi szolgãltatãsböl
ba) even betuli lejãratO
ebböl: kapcsolt vállalkozással szemben
-jelentOs tulajdoni részesedési viszonyban lévO vállalkozissal szemben
egyéb rCszesedési viszonyban levô vãllalkozással szemben
IvINB-vel szemben
kozponti értéktárral, kozponti szerzödö feud szemben
bb) even tOli lejiratO
ebbOl: kapcsolt vállalkozással szemben
-jelentOs tu]ajdoni részesedési viszonyban IévO vállalkozCssal szemben
egyéb rCszesedési viszonyban levO vCllalkozãssal szemben
MNB-vel szemben
korponti értéktánal, kOzponti szerzOdö féllel szemben
c, befektetési szolgáltatásbOl
ebböl: kapcsolt vállalkozással szemben
-jelentOs tulajdoni részesedCsi viszonyban lCvO vállalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozással szemben
MNB-vel szemben
kozponti CrtCktárrat, kozponti szerzödö feud szemben
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. UCYFELEKKEL SZEMBEN1 KOVETELESEK
a, pénzugyi szolgaltatásbol
aa) even belOli lejáratO
ebbfll: kapcsolt vCllalkozCssal szemben
jelentös tulajdoni rCszesedési viszonyban tévö vCllalkozással szemben
egyéb részesedési visronyban levö villalkozássat szemben
ab) even tOli tejáratO
ebböl: kapcsolt váflalkozással szemben
-jelentös tulajdoni részesedCsi viszonyban tévö vCllatkozCssal szemben
egyéb részesedési viszonyban levö vCllalkozCssal szemben
b, befektetési szolgáltatásbol
-

-

-

-

-

5. IIITELVISZOXYT MEGTESTESiTO tRTEKPAP1ROK, BELEERTVE A ROGZITETT

KAMATOZASUAKAT IS

a, helyi onkormáynzatok és egyCb államh&tatási szerv.által kibocsátoft ertékpapIrok
(ide nem értve az allampapirokat)
aa) forgatisi célü
ab) befektetési célO
b, mCs kibocsCtö áhal kibocsCtott értékpapIrok
ba) forgatCsi célü
ebbOl: kapcsolt vCllalkozással szemben
egyeb résresedési viszony ban tevö vCllalkozãssal szemben
-jetentös tulajdoni rCszesedési viszonvhan lCvO vállalkozással szemben
visszavásárolt sajãt kibocsCtásO
bb) befektetCsi célO
ebbOl: kapcsolt vCI(alkozással szemben
-jelentös tulajdoni rCsresedési viszony ban lévö vállalkozással szemben
egytb rCszesedCsi viszonban levö vulalkozissau szemben
-

-

-

-

-

Budapest. 2019.
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rgeIy
I1’zCri2:IztatO

I)r. I)ancsO JózseE
pCnzOvi e,Crigaz1atO-beIettes

MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
I1ERLEG
(adatok milliö forintban)
2017.12.31.

2018.12.31.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

31 707
31 707
0
0
0

36 652
36 652
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

9. IMMATERIiLLS JAVAK
a, immaterillisjavak
b, immateriális javak értékhelyesbitése

1 459
1 459
0

1 868
1 86$
0

10. TARCYI ESZKOZOK

1 293
1 293
265
1 001
21
6
0
0
0
0
0

1 038
1 04$
226
774
4$
0
0
0
0
0
0
0

0

0

2 787
2
2 785
0
0
0

911
2
909
0
0
0

24422
16 595
7 827
U

23 251
18893
4 358
U

939 777
261 069
654 286

973 577
289 829
660 497

6. RESZVEXVIK Es MAS VALTOZO 1COZAM1 ERTEKPAPiR0K
a, részvények, részesedések forgatási célra
ebbdt: kapcsolt vátlalkozás által kibocsátott
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban Ievö vál]alkozlssal szemben
b, változö hozam6 értékpapIrok
-

-

7. RESZVEXVEK, RESZESEDESEK BEFEKTETESI cEci
a, részvenyek, részesedések befektetési célra
ebböl: hitelintézetekben lévO részesedés
b, befektetési céIü részvények, részesedések értékhelyesbItése
ebbOt: hitetintézetekben tévö részesedés
-

-

8. RESZVENYEK, RESZESEDESEK KAPCSOLT VALLALK0ZASBAX
a, részvények, részesedések befektetési célra
ebböl: hitelintézetekben lévö részesedés
b, befektetési célü részvények, részesedések értékhelyesbitése
ebböl: hitelintézetekben lévö részesedés
-

-

a, pénzugyi es befektetési szolgáltatisi célü tlrgyi eszkozOk
aa) ingatlanok
ab) mflszaki berendezések, gepek, felszerelések, jármflvek
ac) beruhIzIsok
ad) beruhlzlsokra adott elöleaek
b, nem kozvetlenul penzugvi és befektetési szo1giItatlsi célü tárgyi eszkozOk
ba) ingatlanok
bb) müszaki berendezések, gepek, felszerelések, jãrmflvek
bc) beruházások
bd) beLuháLásokra adott elolegck
c, tlrgyi eszkozUk értékbelyesbitése
11. SAJAT RESZVENYEK
12. EGYEB ESZKOZOK
a, késztetek
b, egyéb kOvetelësek
ebböl: kapesolt váltalkozássat szemben
jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban tevd vIflalkozéssal szemben
-

-

-

13.
a.
b,
c,

AKTIV IDOBELI ELIIATAROLASOK
bevételek aktiv idöbeli elhatlrobsa
kohségek, ráfotditások aktiv iddbeti ethatárotása
ha!asztott rlfordItlsok

ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN
EBBOL: 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)
BEFEKIETETI ESZKOZOK(2.b±3.bb+4.ab--5.ab-5.bb+6.bb+7±8+9±10)
-

-

Budapest, 2019.
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Dr. I)ancso Joisel
pénzugvi vezérieiiiaLU-heI ettes

MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
IERLEG
(adatok miIIió forintban)
2017.12.31.

2018.12.31.

1. 1IITELU%TEZEIEKKEL SZEMBEXI KöTELEZETTSEG
a, Ila szOlö kOtelezettsegek
b. meghatãrozon idöre lekOtott, pénzugyi szolgCltatásbOl adödö kotelezettsëg
ba) even beluli lejáratO
ebbOl: kapcsolt vállalkozCssal szemben
-jelentOs tu!ajdoni részesedési viszonyban tévö vállatkozCssal szemben
egyéb részesedési viszonyban levö vCllalkozással szemben
v1NB-veI szemben
kOzponti értéklárral, kozponti szerzOdö féllel szemben
bb) even tOll IejáratO
ebbO[: kapcsolt vCllalkozCssal szemben
-jelentOs tulajdoni részesedési viszonyban lévö vCllalkozCssal szemben
egyCb részesedCsi viszonyban levO vCllalkozlssal szemben
MNB-vel szemben
kozponti értéklCrral, kOzponti szerzödO féllel szemben
c. befektetési szolgCltatásbOl
ebböt: kapcsott vCllalkozással szemben
jelentOs tulajdoni részesedési viszonyban lévö vCllalkozással szemben
egyéb részesedési viszonyban tevö vCllatkozással szemben

325 815
0
325 815
39 389
0
0
0
534
0
286 426
0
0
0
2548
0
0
0
0
0

471 306
56
471 250
53 862
0
0
0
624
0
417 38$
0
0
0
3 131
0
0
0
0
0

2. CGYFELEKKEL SZEMBEM KOTELEZETTSEC
a, takarékbetCtek
aa) látraszötö
ab) even beluli IejáratO
ac) even tOll IejCmtO
b, egyéb kotelezettsegek pénzugyi szolgCltatlsbOl
ba) látraszóló
ebböl: kapcsolt vCllalkozOssal szemben
-jelentOs tulajdoni részesedési viszonyban lévö vCllalkozCssal szemben

22 402
22 402
0
22 402
0
0
0
0
0

19279
19 230
0
19 230
0
49
0
0
0

0
0

0
49

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

12$ 21$
428 218
129 410
0
0
0
298 $08
0
0
0

315 359
315 359
155 289
0
0
0
160 070
0
0
0

2 688
2688
0
0
0
0
0
0
0

5559
5 559
0
0
0
0
0
0
0

FORRASOK ( PASSZ1VAK

‘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

egyeb részesedési viszonyban levO vállalkozással szemben
bb) even betilli IejCratO
-

ebbOl:

kapcsolt vátlalkozCssal szemben
-jelentOs mlajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben
egyeb rCszesedési viszonyban levO vállalkozással szemben
bc) even tOli lejCratO
ebbOl: kapcsolt vállalkozCssal szemben
-jelentös tulajdoni részesedësi viszonyban tévO viflalkozCssal szemben
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozással szemben
c, befektetési szolgCltatCsból
-

-

-

-

3. KIBOCSATOTT ERTEKPAL’iROK ML4TT FENNALLO KOTELEZETTSEG
a. kibocsCtottkotvények
aa) even beluli lejiratO
ebbOl: kapcsolt vlllalkozással szemben
-jelentös tulajdoni részesedCsi viszonyban lëvö vOllulkozCssal szemben
egyéb részesedési viszonyban levö vCllalkozással szemben
ab) even tOll lejCratO
ebbOl: kapcsolt vCllatkozással szemben
-jelentOs tulajdoni részesedCsi viszonyban lévO vCllalkozâssal szemben
egy&b rCszesedCsi viszonyban tevö vCllalkozCssal szemben
-

-

-

-

4. EGYEB KOTELEZETTSEGEK
a, even beluli ]ejáratO
ebböl: kapcsolt vCllalkozCssal szemben
-jelentOs tulajdoni rCszesedési viszonyban lévO villalkozással szemben
egvCb részesedCsi viszonyban levO vCllalkozCssal szemben
b, even tOll tejáratO
ebbOl: kapcsolt vCllalkozással szemben
-jelentOs tulajdoni részesedCsi viszonvban lCvO vCllalkozCssal szemben
egveb rés;esedCsi viszonyban levO vCllalkozCssal szemben
-

-

-

-
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4’kIi Gergely
4ezCrjgazgatO

1)r. I)ancsO ,JOLSCi
pCnzuvi vezCrigazgatO—Iielvettes

MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK ZARTKORUEN MKODO RSzVENYTARSASAG
MERLEG
(adatok milliö forintban)
2017.12.31.

2018.12.31.

1030$
568
9 740
0

7350
261
7 089
0

1337
0
1 29$
0
39

724
0
505
0
219

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

133 700

133 700

0

0

400
400
0

400
400
0

10748

15408

12. EREDMENYTARTALEK +1-

0

0

13. LEKOlOIlIAR1ALEK

0

0

14. ERTEKELESI TARTALEK

0

0

4 161

4 492

939 777
193 889

973 577
234 045

585 234

577 458

149 009

154 000

40$ 648
19 623
51163
18$ 686
199 986
2 628

453
12
63
154
165
2

5. PASSZ1V IDOBELI ELHATAROLASOK
a, bevételek passziv idöbeli elhatárolása
b, koitségek, ráfordItãsok passzIv idöbeli elhatárolása
c. halasztott bevételek
6. CELTARTALEKOK
a, céltartalék nyugdijra es vegkielégItesre
b, kockézati céltartalék fuggo es biztos (jovôbeni) kotelezensegekre
c, állalános kockézati céliartaiék
d, egyéb céltartalék
7. HiTRASOROLT KOTELEZETTSEGEK
a, akirendelt kolcsontOke
ebböl: kapcsolt véllalkozissal szemben
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozássaj szemben
b, szOvetkezeti formában mukddä hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzãjawlãsa
c, egyéb hátrasorott kotelezettség
ebbOl: - kapcsolt vãllalkozással szemben
- jelentös tulajdoni részesedési viszonvban Iévö vállalkozással szemben
egyëb részesedési viszonyban Ievö vállalkozással szemben
- egyéb gazdálkodoval szemben
-

-

8. JEGYZETI TOKE
ebböt: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
9. JEGYZETI, DE MEG BE NEM fIZETETT TOKE

(-)

10. TOKETARTALEK
a, a részvëny. részesedés névéttéke és kibocsãtási értëke kôzOtti kü1nbözet (ázsio)
b,egyéb
11.

AiAcS TARTALEK

15. TARGYEVI EREDMENY +1FORRASOK OSSZESEX
EBBOL: - ROVID LEJARATU KOIELEZETTSEGEK
(1 .a+1 .ba+ I .c+2.aa+2.ab+2ba+2.bb+2.c+3.aa+3.ba+3.ca+4.a)
-

HOSSZU LEJARATU KOTELEZEHSEGEK

( 1.bb+2ac+2.bc+3.ab±3bb+3cb+4b+7)
- SAJAT TOKE
($-9+1O+It+/-12+13+14+/-15 )

MERLEGENKIVULI TETELEK
fuggJ kOte!ezetlsegek
Ebbö! dllami kezességgel vdllalt garancidk
Fziggökoveteles
Jovöbeni kotele:ettsegek
Jovöbeni kovetelések
figgö karnaiolç ksede!rni karnatok

Budapest, 2019.
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tiazgat6

781
585
288
289
498
488

.zset
pénziigyi %czériga,ató-hcIyettes

MAGYAR EXPORT- IMPORT BANK ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
EREDMENYKIMUTATAS
(adatok millió forintban)
2017.12.31.

2018.12.31.

1. Kapott kamatok és kamatjdllegfl bevétetek
a, rögzftett kamatozisü hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok utãn kapott (járO) kamatbevétetek

42 $75
92

39 724
76

ebböl: kapcsolt vállalkozistöl
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban Iévö vãllalkozãstól
egyéb részesedési viszonyban Ievö vállalkozãstól
b, egyéb kapott kamatok és kamatjellegO bevételek
ebböl: kapcsolt vãllalkozástöl
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban Iévö váitalkozástól
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozástól

0
0
0
42 783
0
0
0

0
0
0
39 648
0
0
0

2. Fizetett kamatok és kamatjetlegü rãforditãsok
ebböl: kapcsolt váltalkozásnak
jelentôs tulajdoni részesedési viszonyban lévö váttalkozãsnak
egyéb részesedési viszonyban levö vãllaikozãsnak

24 004
0
0
0

19 779
0
0
0

18871

19945

97
0
0
0
97

0
0
0
0
0

4. Kapott (járó) jutalék- és dilbevételek
a, egyéb penz0gvi szolgáltatás bevéteteiböt
ebböl: kapcsolt vállatkozãstöl
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévô vállalkozãstól
egyéb részesedési viszonyban lévö vãllalkozãstöl
b, befektetési szolgãltatasok bevéteteiböl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)
ebböl: kapcsolt vállalkozástöl
-jelentös tutajdoni részesedési viszonyban Iévö vállalkozástót
egyéb részesedési viszonyban levô vãllalkozãstól

603
603
0
0
0
0
0
0
0

10 388
10 388
0
0
0
0
0
0
0

5. Fizetett (fizetendö) jutalék- és dijrãfordItások
a, egyéb pénzugyi szolgáltatás ráforditãsaiböl
ebbôl: kapcsolt vátlalkozásnak
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vãtlalkozãsnak
egyéb részesedési viszonyban lévö vãllalkozásnak
b, befektetësi szolgáltatasok ráforditásaibOl (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordItásait)
ebböl: kapcsolt vállalkozásnak
jetentös tulajdoni részesedési viszonyban iévö vállalkozãsnak
egyéb részesedési viszonyban levö villalkozãsnak

573
573
0
0
0
0
0
0
0

10 107
10 107
0
0
0
0
0
0
0

-

-

-

-

-

-

-

KAMATKULONBOZET (1-2)
3. Bevételek értékpapIrokból
a, bevételek forgatási célñ részvényekböl, részesedésekböl (osztalek, részesedés)
b, bevételek kapcsolt vãltatkozásban lévô részesedésekböl (osztalék, részesedés)
c, bevételekjelentös tutajdoni részesedési viszonyban Iévö villalkozãstöl (osztalék, részesedés)
d, bevételek egyéb részesedésekböl (osztalék, részesedés)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6. Pénzugyi mflveletek nettö eredménye ( 6.a-6.b+6.c-6.d)
a, egyéb penzUgyi szolgáltatas bevételeiböl
ebbôl: kapcsolt vátlalkozástól
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozástöl
egyéb részesedési viszonyban levö vãllalkozãstöl
b, egyéb penzugyi szolgáltatãs rãfordItãsaiból
ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozásnak
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozásnak
c, befektetési szolgáltatãs bevëteleiböl (kereskedési tevékenység bevétele)
ebböl: kapcsolt vãllalkozãstöl
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö villaWozistól
egyéb részesedési viszonyban Ievô vãllalkozástöl
forgatási célñ értékpapIrok értékvesztésének visszairãsa
d, befektetési szotgãltatás rãforditãsaiból (kereskedési tevékenység ráfordItãsa)
ebböl: kapcsolt vãllalkozãsnak
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozãsnak
egyéb részesedési viszonyban Ievô vállalkozásnak
forgatási célü értékpapIrok értékwesztése
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2017.12.31.

2018.12.31.

-4 659
1 741
0
0
0
6 438
0
0
0
45
0
0
0
0
7
0
0
0
0

-4 122
4 054
0
0
0
8 205
0
0
0
36
0
0
0
0
7
0
0
0
0

774
4
0
0
0
770
0
0
0
0

10 848
5
0
0
0
10 843
0
0
0
0

7 032
4 052
2 956
356
99
35
740
686
619
2 980

6 839
3 735
2 782
327
112
38
626
573
523
3 104

524

774

-

7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységböl
a, nem pénzugyi és befektetési szolgãltatás bevételei
ebböl: kapcsolt vãllalkozástOl
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban lévö vállalkozástöl
egyéb részesedési viszonyban levö vállalkozãstöl
b, egyéb bevételek
ebbdl: kapcsolt vállalkozástdt
-jelentds tulajdoni részesedési viszonyban lëvä vállalkozãstól
egyéb részesedési viszonyban Ievd vállalkozãstöl
készletek értékwesztésének visszaIrisa
-

-

-

-

-

8. Aitaiãnos igazgatási koltségek
a, személyijellegU rãfordItások
aa, bérkoltseg
ab, személyijellegfl egyéb kifizetések
ebbö}: társadaiombiztosItási koJtségek
ebbäl: nyugdijjal kapcsolatos koltségek
ac, bérjãrulékok
ebböl: társadalombiztositási koftségek
cbböl: nyugdIjjal kapc5cItcz koltségek
b, egyéb igazgatãsi koitségek (anyagjellegfl ráfordItások)
-

-

-

-

9. Ertékcsökkenési IeIrás

// N
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2017.12.31.

2018.12.31.

10. Egyéb räfordItãsok üzleti tevékenységböl
a, nem pénzugyi és befektetési szolgãltatás rãfordItisai
ebbôl: kapcsolt vállalkozisnak
-jelentös tulajdoni részesedési viszonyban Iévö vállalkozãsnak
egyéb részesedési viszonyban Ievö vállalkozásnak
b, egyéb rãforditãsok
ebböl: kapcsolt vãllalkozásnak
jetentäs tutajdoni részesedësi viszonyban tévö vállalkozásnak
egyéb részesedési viszonyban levö vãllalkozásnak
készletek értékvesztése

I 05$
107
0
0
0
951
0
0
0
0

11143
124
0
0
0
11 019
0
0
0
0

11. Ertékvesztés kovetelések utãn és kockázati céltartalék-képzés a fuggö és biztos (jövöbeni)
kotelezettsegekre
a, értékvesztés kOvetelések utãn
b, kockázati céltartalëk-këpzés a fliggö és biztos (jovobeni) kötelezettsëgekre

3 404

6 202

2 620
784

6 005
197

12. Ertékvesztés visszaIrása követelések után és kockázati céltartalék felhasznãlisa a függö és
biztos (jövöbeni) kotelezettségekre
a, értékwesztés visszaIrisa követelések után
b, kockãzati céltartaték felhasznãlãsa a fiiggä és biztos (jvöbeni) kotelezettségekre

3 067

4 265

2 227
$40

3 774
491

0

0

1 095

835

695

802

15.Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye
ebböl: - PENZUGYI ES BEfEKTETESI SZOLGALTATAS EREDMENYE
1-2+3+4-5+/-6+7.b-$-9-10.b-1 1+12-12/A-i 3+14)
ebböl: - NEM PENZUGYt ES BEE EKTETESI SZOLGALTATAS EREDMENYE
(7.a-10.a)

5 762
5 $65

6 226
6345

-103

-119

16. Adözãs elötti eredmény (+1-15)

5 762

6 226

17. Adöfizetési kötelezettség

1139

1 235

1$. Adözott eredmény (+1-16-17)

4 623

4 991

-162

-499

4 161

4 492

-

-

-

-

-

-

12/A Altalãnos kockãzati céltartalék képzés (+) és fethasználás (-) különbözete
13. Ertékvesztés a befektetési célü, hitelviszonyt megtestesItö értékpapIrok, kapcsolt, jelentös
tulajdoni részesedési és egyéb részesedési viszonyban Iévô vállalkozãsban valO részvények,
részesedések utaH
14. Ertékvesztés visszaIrása a befektetési célü, hitelviszonyt megtestesItô értékpapIrok,
kapcsolt, jelentös tulajdoni részesedési és egvéb részesedési viszonyban Iévö vãtlalkozásban
valö részvények, részesedések után

19. Altatános tartalékképzés, felhasználãs (-1+)
20. Tárgyévi eredmény (+/-18-/+19)
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Sor
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tétel megnevezese

201 7.1 2.31

(+) KamatbevOtelek
(+) Egyeb penzugyi szolgáltatás bevét&ei (ertekpapir értekvesztés visszaIrás kivételével)
(+)
Egyeb bevételek (céltartalek-felhasználãs és a céltartaléktobblet visszavezetésének és
készlet értékvesztOs, valamint terven fe!uli Ieirãs visszairãsának kivételevel)
(+)
Befektetési szolgãltatãsok bevételei ( értékpapIr értékvesztés visszairãs kivételével)
(+) Nem penzugyi es befektetési szolgaltatasok bevételei
f-f) Osztalék bevétel
(-) KamatrãfordItások
(.) Egyéb pénzugyi szolgãltatás rãforditãsai (ertekpapirertekvesztese kivetelevel)
f-) Egyeb réforditésok (celtartalekkepzes, vaamint értékvesztés es terven feluli leirés
kivételevel)
f-) Befektetési szolgáltatãsok ráfordItãsa (értekpapir értékvesztés kivételével)
(-) Nem pénzugyi es befektetési szolgáltatas réforditésal
(-) Altalános igazgatási kdltsegek
(-) Targyévi társasági ado fizetési kdt&ezettseg
(-) Kifizetett osztalék
Mukodésipénzãramlãs
Kotelezettseg ãllomãnyvaltozOsa (ha nOvekedOs + ha csdkkenés -)
KOvetelOs állomãnyvOltozOsa (ha novekedés -, ha csdkkenés +)
KOszlet állomanyvOltozasa (ha nOvekedés -, ha csdkkenés +)
ForgOeszkdzdk kOzdtt kimutatott ertekpaprok allomOnyvaltozãsa
(ha nOvekedés - ha csdkkenés +)
Befektetett eszkOzok kdzOtt kimutatott értékpapirok állomãnyvOftozisa
(ha nOvekedOs -, ha csdkkenés +)
Beruhãzások (beleertve az elOleget is) allomãnyanak vãltozäsa
(ha nOvekedés - ha csOkkenés +)
ImmateriOlis javak ãllomanyãnak változOsa (ha nOvekedés - ha csokkenés +)
Tätgyi eszkdzok (a beruhãzások és a beruhOzãsi elOlegek kivetelével)
állomanyvaltozása (ha nOvekedés -, ha csdkkenés +)
Aktiv idObeli elhatãrolOsok OllomãnyváltozOsa (ha nOvekedés - ha csdkkenés +)
PasszIv idObeli elhatãrolãsok ãllomanyváltozasa (ha nOvekedés +, ha csokkenés -)
(1-) Részvénykibocsãtãs az eladãsi arfolyamon
(+) Jogszabaly alapjãn veglegesen kapott pOnzeszkOzOk
(-) Jogszabaly alapjOn vOglegesen àtadott penzeszkOzOk
(-) Bevont sajOt reszveny, vagyonjegy nOvOrtéke
NeftO pénzaramlás
EbbOl:
(-) KOszpénz (forint- és valutapénztãr, csekkek) állomãnyváltozOsa
(-) SzámlapOnz (az MNB-nél elhelyezett, forintban es devizãban vezetett even belOli Iejãratü
elszOmolãsi Os betétszOm!ák, valamint a kulOn jogszabOly alapjOn més pénzintézetnél
fotintban vezetett penzforgalmi betetszOmla) OllomOnyvãltozOsa

rgeIy
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42 875
2 344

39 724
14442

692

10 274

45
4
97
-24 004
-7011

36
5
0
-19 779
-18312

-1104
-7
-107
-7 032
-1139
0
5653
-5440
-16 897
0

-10 269
-7
-124
-6 839
-1 235
0
7916
32 380
-33 543
0

1 679

-779

-5 599

-4 997

-327
-636

306
-1171

-552
24 552
-134
0
0
0
0
2 299

-62
1171
-2958
0
0
0
0
-1 737

-1
2 300
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(A táblázatos adatok mitlió forintban értendöek)

I. Bevezetô rész
1.1. A bank általános bemutatása
A Magyar Export-Import Bank ZártkOriien MükOdö Részvénytãrsasãg (továbbiakban ,,Eximbank” vagy,, Bank”)
az Exportgarancia Rt. szëtválásãval, annak egyik jogutódjaként jOtt létre 1994. majus 26-an. Székhelye: 1065
Budapest, Nagymezä utca 46-48., intemetes honlapjának pontos cIme: www.exim.hu.
Az Eximbank tevekenységi kOrét, valamint a rã vonatkozO speciális elöIrãsokat az 1994. ëvi XLII. törvény
(tovibbiakban ,,Exim torvény”) ãllapItotta meg. Az Exim torvény 6 (1) bekezdése alapjãn az állam a kOzponti
koltsegvetés terhére visszavonhatatlanul készfizetö kezesként felel az Eximbank által forrásszerzés céljãból a 2.
§ (1) bekezdés g) pont ga) apontja alapján elfogadott betétekböl és igenybe vett hitelekböl, felvett kolcsonokböl.
forrãsszerzés céljãból a 2.

§ (1) bekezdés g) pont gb) alpontja alapjãn kibocsãtott kotvenyekbol;

kormänyrendeetben elöirt feltételekkel vãllak garanciaflgyletek esetleges bevãltâsaböl; a deviza- es kamatcsere
ugyletek pótlãsi kOltsegebol eredä fizetési kotelezettsegek teljesItéséért. Az Exim tOrvény 7 (1) bekezdése szerint
a Magyarorszag kOzponti kOltségveteserol szötO torvenyben kell meghatirozni az elöbbiek egytittes állományãnak
felsö határát, melyekre az állam a központi kOltsegvetes terhére visszavonhatatlanul készfizetO kezesként felel.
Az Eximbank szakositott hitelintézetként m3ködik, igy szãmviteti tevekenységét a számvitelröl szOlO 2000. évi
C. torvény ( a tovãbbiakban ,,a számviteli tOrvény”), valamint a hitelintézetek és a pénzugyi villalkozãsok eves
beszãmolO

készItési

és

konyvvezetCsi

kOtelezettsegeinek sajátossãgairol szólö 250/2000. (XII.24.)
Kormányrendelet elöirãsaival osszhangban kell végeznie. Az Eximbankra vonatkozOan a hitelthtézetekröt és a
pénzugyi vãllalkozãsokröl szOló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban ,,a Hpt.”) ãltalãnos szabalyaitöl
eltérä elöIrãsok szintCn a tObbszOr rnOdosItott Exim tOrvényben kertiltek meghatarozasra, mely eltérések Iényegi
elemei az alábbiak:
Az Eximbank esetében az 575/2013/EU rendetet 392. cikkében foglaltaktOl eltéräen a szavatoló töke
huszonöt szãzalékãt elérö vagy meghalado kitettseg minösfll nagykockãzatnak;
Az 575/2013/EU rendelet 395. cikk (1) bekezdésétöl eltéräen hitelintézetnek nem minäsiilö egy tigyfeltel
vagy Ugyfelcsoport nem hitelintézet tagjãval szembeni kitettség értékének az egytittes osszege nem
haladhatja meg az Eximbank szavatoló täkéjének harmincöt százalekát;
Az Exirn törvény 21.

§ (3) bekezdése atapjan az elözô rendelkezéseket nem keti atkalmazni

575’2013’EU rendelet 400. c&k (1) bekezdésCben rneghatározottakon tülmenöen

-

az

az Eximbank áttal a
bel- es külffildi hitelintézetek szãmãra nvüjtott exportcé1i hiteleknél es pénzkOtcsonOknél; az Eximbank
—

ãltal olyan kUlfNdi vevönek nytijtott hitelnCl és pénzkolcsonnél, amikor a celorszag hitelminôsItési
besorolãsa

a

Gazdasagi

Egytittntükodési

és

Fejlesztési

Szervezet

,,Hivatalosan

támogatott

exporthitelekröl szótó megãltapodãsban” fogtalt mOdszerek szerint Iegalább 3 vagy annál jobb és a
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celország kOzponti koltségvetése vagy kozponti bankja garantilja ahitel és a pénzkOlcson visszafizetését;
a garanciãval fedezett osszeg mertékéig az Eximbank ãltal nyñjtott, a Gazdasagi EgyUttmükOdësi és
fejlesztési Szervezet tagorszagãban székhellyel rendelkezö hitelintézet garanciãjával fedezett hitelnél és
pénzkolcsOnnél, vagy olyan hitetintézet garanciájaval fedezeft hitelnél és pënzkOlcsOnnél, amellyel
szembeni

-

hitelkockázati fedezeftel nem ellátott

-

három hónapnál hosszabb futamidejü kitettsegre a

hitelezési kockizat sztenderd mödszere alkalmazásãban legfelj ebb 50%-os kockázati süly rendethetö, a
kozponti koltsegvetés készflzetö kezessegével fedezett kockázatvillalásokra, ideértve a Magyar
Exporthitel BiztosItO Zrt. (tovãbbiakban ,,MEHTB”) nem piacképes kockázatü biztositásãval fedezett
exportcélü hitelt és pénzkolcsont is a biztosItott osszeg Onrészesedéssel csOkkentett mertékéig.
Az Exim törvény 21.

§ (3) bekezdésében foglalt exportcélü hitelek és kOlcsOnOk alatt a kOvetkezök

értendök: a Magyar Export-Import Bank Részvénytársasãg kamatkiegyenlitési rendszeréröl szölO
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet (a tovãbbiakban: ,,KK rendelet”) 1. §-ban meghatarozott hitelek kOzül
export cék’rnak minösUlnek a KK rendelet 1. §-ban meghatározott hitelek közül a rendelet a)-d) pontjaiban
meghatarozott exporthitelek, belfOldi és kUlfbldi hitelintézeteknek nydjtoft exporthitelek, az egyéb export
célü hitelek. azaz a beszállitOi hitelek, kulfNdon megvalOsulO befektetési hitelek, a belfbldi és kulffildi
penzugyi intézményeknek nyüjtott cgyëb cxport cëlü hitelek, illetve a rendelet e)-f) pontjaiban
meghatározoft termékek közül az Exportélénkito HitelkonstrukciO keretén bellil nyüjtott
versenyképességetjavItO hitelek és versenyképességetjavIto refmanszIrozãsi hitelek, továbbã a rendelet
g) pontja szerinti exportkOvetetések megvasãrlásahoz nvüjtott refmanszfrozãsi hitelek (bettZildi és
ktilfOldi pénzugyi intézmények ãltal a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja alapján végzett, kilikereskedelmi
szerzödésböl eredö exportkövetelések megvasarlasahoz nyüjtoft hitelek), valamint a rendelet h)-i) pontjai
szerinti export elöfmanszirozási hitelek (export eldfmanszfrozö hitelek, exportcelCi befektetési hitelek) és
export eläfinanszfrozási refinanszfrozási hitelek.
0gyflkmk nyl’IjIntI hiI]ek

esetében

Az elôbbi hitelcélba nem sorolhatö, hitelintézeti

..Eszszerfl nagvkockázat-vállalási timit”-et kell meghatározni a

CRR 395. Cikkének megfeleloen. Az Eximbank Zrt. esetében a nem export és egyéb export cé1 hitelek

és egyéb kitettsëgek esetén az egy hitelintézettel vagy az tigvfelcsoport hitelintézeti tagjával szembeni
kitettségek mentességekkel és hitelkockázat-rnérséklô eszkozök kockizatmérséklö hatãsival csOkkentett
értékeinek egyUttes Osszege nem haladhatja meg az Eximbank figyelembe vehetö szavatoló tökéjének 50
%-ãt (ésszerLI limit), de legfeljebb 150 millió ettrOnak a mindenkor érvényes MNB hivatalos
devizaárfolyamon szãmItott forintértékét.
Az Eximbank szavatoló tôkéjének kiszãmItãsa során az Exim törvény 20.

§ (I) bekezdëse szerint az

575/2013/EU rendelet Második rész I. cim 4. fejezet 1. szakasz vonatkozásábanjárulëkos tökeelemnek
rnindsüt minden olyan hitel és kOtvény, amely kietégIti az alãbbi feltételeket:

A

‘i-I

I

‘7f.

1k)
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•

ténylegesen rendelkezésre ill, és az igenybe vevö hitelintézet számãra azonnal, jogvita vagy
sortartãsi kötelezettseg nélkül hozzáférhetö, tovébbé az igenybe vevö hitelintézet mérlegeben
szerepel;

•

a hitel. illetve a kOtvény eredeti futamideje Ot évet meghalado lejáratü, iltetve ha a lejãrat nincs
meghatãrozva a hitel csak a szerzödésben rögzItett, legkevesebb Ot év mülva rnondható fel és;
-

-

•

>

a hitel esetében töketorlesztés az eredeti lejárat vagy a szerzödésben kikOtött felmondési idö elött
nem lehetseges.

Az 575/2013/EU rendelet Elsö rész II. cirn 2. fejezetének alkalmazésában az Eximbank pénzügyi
vállalkozásnak minösUl.
Az Eximbank nem alkalmazza az 575/2013/EU rendelet 41 1-428. cikkében foglaltakat.
A nem piacképes kockãzaté biztosItãsok feltételeiröl szóló kfllon jogszabãlyban foglalt feltételeknek
megfelelo, a kormény készfizetö kezessége mellett nyOjtott, nem piacképes kockázatd biztosItást a
kormãny készflzetö kezessége mertekeig az Eximbank elismerheti hitelkockázat csokkentä tételként.

>

Javadalmazãsi politika: A Magyar Export-Import Bank RészvénytãrsasáOI és a Magyar Exporthitel
BiztositO Reszvenytársasãgról szOló 1994. évi XLII. törvény (Etv.) 1. § (7). bekezdëse értelmében az
Eximbank tekintetében a Hpt. 117-121. §-dban foglaltakat és az MNB 3/2017. (11.9.) számñ
ajánhsában foglaltakat nem kell alkalmazni. A Banknál a köztulajdonban álló gazdasigi társaságok
müködéséröl szölO 2009. évi CXXII. tOrvény 5.

§ (3) bekezdése szerinti személyekre vonatkozö

javadalmazãsi rendszerröl, és egyeb szabályokrOl rendelkezö 33/2015. szãm1 Vezerigazgatoi utasItás
(,.Javadalmazási szabãlyzat”) 2015 áprilisátOl van hatãlyban. A szabilyzat a Kormény “A tobbsegi
-

állarni wlajdonü gazdasãgi tãrsaságok vezetö illásü munkavãllalOi javadalmazãsi rendszerének
megéjItãsarol’ szöló 1660/2015. (IX. 15.) Korm. hatãrozatãnak eläirãsai figyelernbe vételével kerUlt
módosItásra 2016 jéliuséban. Az azOta eltelt idäszakban, a belsö szabályozás rendjérôl szOlO utasItás
értelrnében a javadalmazãsi szabályzat felUtvizsgalata esedékessé vãlt. Amennyiben a Bank vezetdsége
dgy határoz. a szabályzat egyes pontjainak aktualizálãsãt kOvetöen, a Bank az Atapitö elé terjeszti azt
jövahagyãs céljábOl, egyeb esetben a szabãlyzat visszavonãsra kertil.
Bar az Eximbank Zrt.-re nézve nern kötelezô a Hpt 114. §-ban foglalt Helyreá{lItási terv készItése, az
intézmény az elvãrható prudenciális magatartás jegyeben elkészitette helyreátlitasi tervét.
A 2018. jéliusban a Pénziigyminiszteriurn besorolta az Eximbankot a kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezetek körébe. Ez egyrëszröl a kOzponti koltségvetésröl szOlO tOrvény elkészftéséhez es annak
végrehajtãsahoz sz(lkseges speciális adatszolgaltatási kötetezettsegetjelenti. másrészröl az Eximbank a
jOvöben

—

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a tovãbbiakban:

,,Gst.”) szerinti

—

aclösságot keletkeztetá’ lEgyletet (a gyakor]atban ez a forrásbevonisi flgyleteketjelenti)

csak a Gst.-ben foglalatnak megfeleloen kOthet. Az Eximbank specidlis helyzetére és mükOdésére
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tekintettel. a jogalkotO 2018. julius 26. napi hat.11ya] rnódosItotta Gst. rendelkezéseit, amely alapjan a
Kormãny a pénzügyminiszter kezdeményezésére minden koksegvetesi évre vonatkozóan jOváhagy egy
,.keretOsszeget”, amelyet az Eximbank koltsëgvetesi ev utolsö napján fennãlló konszolidált
adossãgállománya nem haladhat meg. Naptári even tüli lejárO forrásbevonãsi tigyletek fäszabãly szerint
ezen keretosszeg betartãsával kOthetök (a naptári even heiDi lejáró forrásbevonási Ugyletekre ez a
korlátozãs nem vonatkozik).

A Magyar Allam tuiajdonában állO Eximbank feletti tulajdonosi jogok gyakorlásara gyakorlására a kulgazdasãgi
és kultigyminiszter miniszter jogosult.
Az Eximbank és a MEHIB szervezeti es szakmai integrãciOját egy kOzos brand, az ,,EXIM” keretében valOsftja
meg, melynek célja, bogy teijesilve a stratégiai elvãrásokat, gazdaságpolitikai OsztDnzö eszkozként egyDttesen
mDkodjön az exporttevékenységgel foglallcozo magyar villalkozãsok tekintetében.
Az Eximbank nem kerOl konszolidãlásra. Tekintettel arra, bogy az Eximbanknak nincs konszolidálãsba
bevonandO leátiyvállalata, konszolidãlt eves beszãmolót ncm kCszIt.
Az Eximbanknak alapveto célja az export banki eszkozökkel tOrténö támogatása. E célok megvalosItasát a Magyar
a forrásszerzCs céljábOl kul- és belfbldi hiteiintézetektöl
Allam egyrészt az Eximbank kotelezettségeiért
—

elfogadott betétek es felvett hitelek, valamint a kotvénykibocsátasbói eredö fizetCsi kotelezettsegek és a swap
müveletek pótlãsi koitsege teljesItésére vãlialt ãllami készfizetö kezessegvãllalãssal, illetve az Eximbank által
—

nyujtott garanciák egy része tekintetében

—

évente a koltségvetési tOrvenyben meghatãrozott lirniten belCh

—

mogottes ál]ami készflzetO kezességvállaiissal tamogatja. fentieken tOlmenOen az Eximbank kamatkiegy’enlitësi
rendszerCrOl szOlO 85/1Q98 (V 6) KnrmriyrendeIetben. továbbã az Eximbank által folyósitható kotOtt
segelyhitelek

feltételefrOl

és

a

segelyhitelnyChjtis

Konnãnyrendeletben szabályozott feltételek szerint

részletes

szabályairol

szOió

232/2003.

a futamidO alatt rOgzItett kamatlãbon

-

-

(XII 16.)

nyChjtott hitelek és

pénzkolcsonOk kamatãnak, valamint a 8511998 (V.6.) Korminyrendeletben rneghatározott mOdon szãmolt
bãziskoltsCgenek illetve segelyhitelek esetében a 232/2003. (X1I.16.) Korniãnyrendeletben meghatározott
—

-

forrásszerzési koitseg kUlOnbOzetének forrásãt a kOzponti koltsegvetesbOl kozvetlentil biztosItja. Az állami
kCszlicetd kezessegvatlalással kapcsolatos Cvcs kereteket, valamint a kamatkiegyenlitesi rendszer es a kOtOtt
segeiyhitelezes keretében eiszãmolhatO Osszegek eves elöirányzatát az eves koltsegvetesi tOrvénv, a
kOltsegvetessei tOrténO elszámoiás rendjét a 16/1998. (V.20.) PM rendelet szabályozza.

r

-in

0/ Ri

KIEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
201$. EVI BESZAMOLOJAIIOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendôek)
Az alkalrnazott szimlarend kOveti a hitelintézetnél alkalmazott megodásokat. A koltségek elsodlegesen az 5-os
szãmlaosztályban kerUlnek konyvelésre, a 6. ës 7. számlaosztályt az Eximbank nem hasiã1ja.
A mërlegkëszItes idöpontja szãmviteli politikäban meghatarozoftak szerint 2019. január 15.
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1.2. Az Eximbank gazdálkodását jellemzO mutatOk
Az Eximbank rneclegfaOsszege a 2017. év végi 939 777 millió forintról 2018. év végére 973 577 milliO foriiitra
nött. A gazdãlkodãs adózãs elätti eredménye a 2017. év végi 5 762 milliö forinthoz képest 2018. év végére 6226
milliO forintra, mig az adOzott eredmény a 2017. évi 4 623 milliO forinthoz kepest 4 991 milliO forintra nött, amely
a 2018. evi végi sajãt tökére vetItve (154 000 miilió forint) 3.24 százalékot tesz ki. Az Eximbank a 2018. évi
adOzott eredmenyéböl

—

ajogszabalyi eiöIrãsoknak rnegfeleloen —499 millió forint Osszegben általãnos tartalékot

képzett, igy a tirgyévi eredmény 201 8-ban 4 492 milliO foriritot tett ki.

Tökeellálottsãg
SzavatolO töke
Ebböi alapveta töke
Ebböl jérulékos töke
Teijes kockézati kitettség érték
I. pillér szertht:
CET 1 tdkemegfeleiesi mutató
Ti tdkemegfeleiesi mutató
leijes tökemegfeielesi mutató
II. pillér szerint:
CET I tokemegfeleiési mutató
Ti tokemegfelelesi mutatO
Teijes tökemegfeleiési mutatO
SzavatoiO tOke I $aját töke
Sajãt töke / Koteiezettsegek összesen
*

2018.12.31 .*
179 292

147 550
31 014
93$ 588

147 141
32 151
927 63$

15.72%
15.72%
19.02%

15.86%

16.40%

ic

16.40%
19.87%

15. 13%
14.94%
17.98%
119.83%
19.13%

15.27%
15.08%
18.28%
116.42%
18.98%

2017.12.31.

2018.12.31.

0.05

0.04

0.05

0.05

0.49%
3.10%

0.51%
3.24%

.0

/u

19.33%

2018. évi eredmény tigyelembe vétele nélkUl

**

201$. evi eredmënv flgvcImbe vãtclëvcl

Likviditâs
PénzeszközOk + Likvid. értékpapirok ± Hiteiintézetekkei
szembeni látra szólö kOveteiések / Osszes eszkOz
PénzeszközOk + Likvid. értékpapIrok + Hiteiintézetekkel
szernbeni lãtra szölO k5veteIések + 1 héten belUli lejárat(t
bankkozi betétek / Osszes eszkoz
JovedelmezOség
Adózott eredmeny / Osszes eszkOz (ROA)
Adózott eredmény / Saját töke (ROE)

n

o/

/

—in

I’)

2018.12.31 .
186 282
152 131

2017.12.31.
17$ 564

32 151
927 638

15.81%

15.62%
18.82%
119.66%
18.98%
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Hatékonyság
Eszkozarãnyos személyi jellegü ráfordItások (Személyi
jellegü ráforditások / Osszes eszkoz)
EszkOzarãnyos kOksegek (Altalános igazgatási kOkségek
+ ërtëkcsOkkenés / Osszes eszköz)
Atlagos forraskOltseg mutatO (Fizetett kamatok és
karnatjellegO ráfordftãsok / KOtelezettsegek)
Egy alkalmazottrajutö Osszes eszkOz (milIiö forint)
Egy alkalmazottrajutó adOzott eredmeny (milliO forint)
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2017.12.31.

2018.12.31.

0.43%

0.38%

0.80%

0.78%

3.08%
4 972
24

2.44%
5 124
26
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II. A mérleghez kapcsolódó kiegészItések
II.!. fszközök
11.1.1. Pénzeszközök
Az Eximbank pénzeszkOzeinek év végi egyenlege az alábbiak szerint alakult:
2017.12.31.

2018.12.31.

Magyar Nemzeti Banknál vezetett penzforgalmi és betétszámlãk
Belfötdi hitelintézetekiiél vezetett forint elszimolási szãmla
Pénztãr

2 366
19
2

644
4
2

Osszesen

2 387

650

11.1.2. AllampapIrok
Az Eximbank a Szãmviteli politikãjában meghatározottak szerint az allampapirokat az alábbi elvek alapján soroija
be, illetve mutatja ki a forgatisi vagy befektetési célii eszkOzök kOzött:

-

Forgatási célü állampapfrok kozOtt mutatja ki az értékesithetönek minösItett illampapIrokat (likviditãsi és
kockãzatkezelési tevékenység keretében beszerzett és lejãrat elött értékesithetö), a lejáratig tartandOnak
minösItett értékpapfrok közUl az even belüli lejáratii allarnpapirokat, a hossz lejãratñ ãllampapIrok közul a
tárgy évet kdvetô évben lejãrO, forgoeszkOzze átminösItett ãllampapIrokat.

-

Befektetési cé1inak minöstll az az állampapIr, amely a lejiratig tOrténö megtartás szindékãval kerUlt
beszerzésre es rendelkezésre ãllnak a flnanszIrozãs Iejãratig tartO folytatãsához szUkséges forrãsok.

Az Eximbank 2017. december 31-en ës 201X. december 31-en meglévô
állampapir áltomãnya az alábbiak szerint alakult:

WI Ri

—

a fenti elvek szerint kimutatott

-
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A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok rnillió forintban értendôek)
11.1.2.1. Forgatási cétil állampapIrok
2017.12.31.

2018.12.31.

Allamkotvények

39 816

40 595

Osszesen

39 816

40 595

A forgatási céIü ãllamkotvények névértëke 2017. december 31-en 40 290 millió forint, mIg 2018. december 31-

en 41154 milliO forint volt. 2017. ës 201$. ëv végén a Bank befektetési célü állampapIrokkal nem rendelkezett.
Az értékpapirok rövid távü likviditáskezelési célokat szolgálnak.

A forgatãsi célü ãllampapfrok év vegi állorninyának lejirati Osszetételét bekerulësi értéken az alãbbi táblãzat
mutatja:
2017.12.31.

2018.12.31.

0
7569

0
13416

7569

13416

Even ttil esedCkes
Egy even tiM és ot even beltil esedékes
Ot even tiM esedékes

32 247
0

27 179
0

Osszesen

32 247

27 179

Mindösszesen

39 816

40 595

Even belUl esedékes
Hãrom hOnapon belUl esedékes
Hãrom hOnapon t61 és egy even beltil esedCkes
Osszesen

11 / 70

900
189,583

249
190,732
401,501

0
496

0
496
0

190,079

249
191,228
401,501

168 711

29
169 640
419 604

463
0

169 174
29

.

900

.

NettO könyv
szerinti ertek

900

.

Ertekvesztes

0

900

BankkOzi betét ethelyezësek

594,442
496
594,938
589 515

0
0
463

419 604
419 604
589 978

FLtelintézeteknek nyüjtott even tüIi Iejãrat1 hitelek

Uitelintézetekkel szeml)eni követelések even ff111 1ejratra összesen

Hitelintézetekkel szeml)eni követelések összesen
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401,501

0
401,501

419 604

463

170 103

Hitelintézetekkel szembeni követetések even beIüli Iejáratra összesen

Kamat, dtj es jutalék követelések és egyéb követelések

.

2,209

0

Fftelintëzetekneknyüjtottëvenbeluli 1ejãrathiW1ek

.

2018.12.31.

0

.

BekerOlési
ertek
2,209

Ertekvesztes

Nettó könyv
szerinti ertek
271

.

2017.12.31.

271

.

Bekerülési
ertek

Látra szólö követelések (nostro számlák egyenlege)

.___________________________________________________________________

Megnevezés

11.1.3. H[itelintézetekkel szembeni követclések

(A táblázatos adatok milliö forintban ërtendöek)

2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK

MEGESZITO MELLEKLET

KIEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUE N MUKODO RESZVENYTARSASAG
201$. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok miIlió forintban értendöek)
Az Eximbank hitelintézetekkel szemben fennáflO kovetelës ãllománya 201$. ëv végére az elözö év végéhez kepest
bekerUlési ërtéken 4 960 milliö forinttal, konyv szerinti értéken pedig 4 927 millió forinttal nött. A
hitelintézetekkel szembeni követelësek kOzOtt a belffi]di hitelintézetekkel szembeni követelések ãllománya 587
624 milliO forintot (az elözö ëv végehez képest I szãzalékkal, 5 462 mitliö forinttal nätt), mIg a ktitfoldi
hitelintézetekkel szembeni kOvetelések állornãnya bekerUlési értéken 7 064 milliO forintot tesz ki (az e]özö év
vegehez képest bekerUlési értéken

—

9 százalékkal

—

725 millió forinttal csökkent).

A belflMdi hitelintézeteknél ethelyezett bankkozi betétek ãllomãnya nem vãltozott. A kamatkiegyenlitesi rendszer
keretében beifluldi hitelintézeteknek nyüjtott hitelek állomãnya 1 százalékkal, 3 371 milliO forinttal nött bekerUlési
értéken.
A kUlfOldi hitelintézeteknek nyüjtott hitelek esetében a változO kamatozãs mellett even t(ili lejáratra nyüjtott
állomány a 2017. ev végi 324 millió forintrOl 2018. ev végére 351 milliO forintra nätt, mIg a kamatkiegyenlItési
rendszer keretében kUlfOldi hitelintézeteknek két even tüli lejãratra nyüjtott hitelek állomãnya a 2017. év végi 7
140 rnilliO forintról 2018. év végére 6 537 milliö forintra csökkent bekerUlési értéken.
Egy kUlf1di hitelintCzettel szemben fennãlló swap pótlãsi koltseg összege 201$. december31 -en 249 milliö forint.
A hitelintézetekkel szembeni lãtra szOló kOvetelések egyenlege a 2017. év végi 271 millió forintröl 2018. év
végére 2 209 milliO forintra nätt bekerlilési értéken.

A hitetintézetekket szembeni kUvetelésãllomãny tökésItett kamatot 2017. december 3 1-en és 2018. december 31en sem tartalmazott.
A hitelintézetekkel szembeni kOvetelés állomãnyon belUl az átstrukturãlt kOvetelés állomãny 2017. december 31en bekerttlési értéken 324 milliö forint. könyv szerinti értéken 0 milliO forint, mig 2018. december 31 -en
bekerulési értéken 351 milliO forint, kOnvv szerinti értéken pedig 0 milIió forint volt.
A hitelintézetekkel szembeni kOvetelCsállomãnyon belUl mutatja ki a Bank az állami tulajdonü bankokkal
szemben fennãllO kOveteléseit az alábbiak szerint.
Az állami tttlajdonban levä bankoknak nyüjtott hitelek állomãnya 2017. december 31-en 25.7 milliárd forint,
201$. december 3 1-en 39.9 milliãrd forint volt. 2017. december 3 1-en tovCbbi 17 milliärd fortht, 2018. december
31-en 31 milliird forint szerepelt belfOldi hitelintCzetnek nyüjtott hitelkeretként a fiiggö kOtelezettsegek kOzOtt.
A ftiggö kotelezettsegekröl bôvebb informCciOt az V.1. pont tartalmaz.
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MEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-I L’I PORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
11.1.3.1. A 2017. és 2018. december 31-en hitelintézetekkel szemben fennálló követelés
állomány hátralévö esedekesseg szerinti bontãsa bekerülési értéken
2017.12.31.

2018.12.31.

271

2 209

33 178
136 925

45 157
146 071

170 103

191 228

Even tül esedékes összesen

378 985
40 619
419 601

341 098
60 403
401 501

Hitelintézetekkel szembeni követelések összesen

589 978

594 938

Látra szOlO

Even behil esedékes
Három honapon belül esedékes
Három hönapon nil és egy even belUl esedékes
Even belül esedékes összesen
Even tül esedékes
Egy even nil és ot even belül esedékes
Ot even nii esedékes

I

/ nfl

1’-FI IV

KIEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok rnillió forintban értendöek)
11.1.3.2. Hitelintézetekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés alakulása
Az Eximbank a kOvetelések egyedi rninösitése alapján az értékvesztés elszámolásokat a kockãzatvállalãsok
devizanemében szãmotja el, a deviza értékvesztések ãllománya naponta átértékelésre kertil az MNB ãltal
hivatalosan kOzzétett árfolyamra. Az értékvesztések ãtértékelési kulOnbOzetéböl eredö nyereség, illetve veszteség
a deviza eszkOzok es deviza források átértékelési ktllönbozetével összevontan az eredménykimutatãs 6.a) Egyeb
pénzOgyi szolgáltatás bevételei illetve a 6b) Egyeb pénzugyi szolgãltatãs ráforditásai sorokon kerUl kirnutatãsra.
A Bank az értékvesztés korrekciökat az egyedi kockázatvállalásokhoz kapcsolödOan az alãbbiak szerint végzi el.
Amennyiben a meglévö értékvesztés ãllomãnya a minOsItések alapján megillapitott értékvesztés sztikségletre nem
nyüjt fedezetet, a Bank értékvesztést szãmol el a rãfordttãsokkal szemben, ellenkezö esetben a meglévo
értékvesztést visszafrja. A tãrgyévi értékvesztés visszafrãst rãfordttãs csokkentöként, mIg az elözö évi értékvesztés
visszaIrást bevételként szãmolja el a Bank. A Bank az értékvesztés elszámolás tekintetében riem ãtlapIt meg alsO
Osszeghatãrt, a minOsItés alapjOn meghatarozott értékvesztést minden esetben jelentOsnek tekthti.
A fenti elvek a]apjOn a hitelintézetekkel szembeni kOvetelések utãn 2018. évben az alObbiak szerint tOrtént az
értékvesztés elszámolisa:

BeIfOIdi
hitehntézetekkel
szembeni kovetelesek
utan

KüIfOIdi
hitelintézetekkel
szembeni kovetelesek
utãn

NyitO állomány 201 8.01.01.

0

463

463

Ertékvesztés nOvelO elszOmolãsok (+)
TOrgyévben
elszOmolt
értëkvesztések
visszaIrása tOrlesztések, átsorolãsok rniatt (-)
Etözö évben elszámolt értékvesztések
visszairOsa tOrlesztések. ãtsorolOsok miatt (-)
Deviza ãtértékelések eves eredménye (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

33

ZrO állomãnv 2018. 12.31.

0

496

496

‘

Ertekvesztes
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Osszesen

MEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
A minösitësi kOtelezettsthg ala tartozö hitelintézetekkel szembeni kovetelések esetëben az Eximbank a MEHIB
ãltal nem biztositott állomãny után szãmol el értékvesztést. A MEHIB által biztosItott kOvetelések biztositãsi
önrésszel csOkkentett illomãnya 2017. ev végi 6 762 miflió foriiflrOl 2018. év végére 6 193 milliO forintra
csokkent.

A hitelintézetekkel szembeni küvetelések minôsItési kategóriánkénti megoszlása, értékvesztés
áttománya 2017. december 31-en

Követelés állomány
589 515
463

Megnevezes
TeljesItö
Nem teljesItö

589 978

Osszesen

0
463

Ertékvesztés/követeJés
allomány (%)
0.00%
100.00%

463

0.08%

Ertékvesztés állomãny

A hitelintézetekkel szembeni követelések minösftési kategóriánkénti megoszlása, értékvesztés
állomãnya 2012. dcccmbcr 31-en

Követelés állomány
594 442
496

Megnevezés
TeljesItö
Nem teljesItb
Osszesen

[

594 938

I

0
496

Ertëkvesztés/követelés
atlomãny (%)
0.00%
100.00%

496

0.08%

Ertékvesztés állomãny

i
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MEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendôek)
11.1.4. Ugyfelekkel szembeni követelések pénzugyi szolgáltatásböl
Az Eximbank pénzugyi szolgáltatãsbOl eredö ugyfelekkel, azaz a nem hitelintézetekkel szemben fennãlló
kOvetelés illominya 201$. december 31-re az elözö év vegéhez képest beker0lési értéken 29 082 milUO foririttal
—

11 szãzalékkal

-

,mIg az elszámolt értékvesztés ãllomãnya 1 313 milliO forinttal

osszessëgében a kovetetések kOnyv szerinti értéke 27 769 milliO forinttal

—

-

10 százalékkal

-

nött, Igy

11 százalëkkal nött.
-

A beiffildi ucvfeleknek nyüjtott hitelek és egyéb belfiMdi ugvfelekkel szembeni kovetések ãllománya az etözö ev
vegehez képest bekerulési értéken 4463 millió forinttal —3 százalékkal 171 244 millió forintra nött.
—

A ktllfoldi ticvfeleknek nytijtott hitelek ãllománya az elOzö ëv végi 93 271 millió forintrOl 117 890 milliö forintra
nött. A forfetIrozãsbOl eredö ktilföldi iigyfelekkel szembeni kOvetelések állománya az elözö ëv végi 6 386 millió
forintról 5 836 milliO forintra —9 szãzalékkal

—

csokkent 2018. december 31-re. Ugyanakkor a kamatkiegyenlItesi

rendszer keretében kutfIdi Ugyfeleknek két even tiili lejáratra nyiijtott hitelek ãllománya 8 238 mililO forinttal
nött 201$. december 31-re bekerOlési értéken. A 232/2003. (Xi1.16.) Kormãnyrendeletben szabãlyozottak alapján
a kotött segélyhitelezes keretében nyüjtott hitelek ãllománya 22 037 millió forinttal növekedett.
2017. december 31-en az ugyfelekkel szembeni kovetelésãHomãny 802 034 eurO (249 millió forint), 201$.
december 31-en 499 745 eurO (155 milliO forint) tOkésItett kamatot taiialmaz. A tOkésftett kamatra az értékvesztés
a 250/2000. (Xll.24.) Kormãnyiendelettel Osszhangban megkepzesre kerOlt.
Az ugyfelekkel szembeni kovetelCs ãllomanyon belUl az átstrukturãlt hitetkovetelés állomãny bekertilési értéken
40 126 milliö forint, konyv szerinti értéke 31 619 millió forint volt 2018. december 31-en, mIg 2017. év végén a
bekertilési érték 9 695 milliO forint, konyv szerinti értëke pedig 5 049 milliö forint volt.
A pénztigyi szolgaltatãsbOl eredO Ugyfelekkel szembeni kOvetelések a kihelyezett hitelekbOl, exportkOvetelesek
megvasarläsabOl, kamat, dIj ésjutalék kovetelésekbOl, munkavillalOknak nyüjtott hitelekbOl, tovãbbá a 85/1998.
(V.6.) Kormãnyrendelet szerinti kamatkiegyenlitési rendszerhez és a 232/2003. (XII. 16.) Kormány rendelet
szerinti kOtOtt segelyhitelekhez kapcsolOdó koltsegvetesi igenyekbOl tevOdnek össze az alibbiak szerint:
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15 463
4 451
9
6 561
30
54 732
217 798
1 381
249
219 428
274 160

2 798

4
0
0
0
7 891
7 083
0
0
7 083
14 974

18 261
4 455
9
6 561
30
62 623
224 881
1 381
249
226 511
289 134

8 465
3 140
4
6 703
24
46 168
196 792
3 245
186
200 223
246 391

1 741
1

0
0
0
7 308
6 353
0
0
6 353
13 661

3 141

4
6 703
24
53 476
203 145
3 245
186
206 576
260 0521

forfetirozasbol eredö even ttfl esedékes követelések

Munkaá11a1óknak nyüjtoft even tüti lejáratü hitelek

UiyfeIekke1 szembeni követelések even trill Iejiratra összesen

Ugyfelekkel szembeni követelések összesen

Ugvfelekkel szemberii követelések even beIüIi Ijáratra összesen
Ugyfeleknek nvüjtott even tub lejãratü hitelek

Munkavál]alóknak nyOjtott even beluli 1ejárat hitelek

Kamat, dij es .Iutalek kovetelések
Kamatkiegyenlitesi renc[szerböl es segélyhitelezésbol eredö kOltsegvetesi
kiegyeniitCsi igeny

Forfetirozasbo] eredö even beltil esedëkes követelések

-

10 206

2$ 21$

5 089
33 307

ebbá’l even tzti/ietamideji7 hitelek even behil esedCkes rCsze
ebbá7 eredeti ic/era! szerint even belidi hit?lek

5 566

27 $32

-

33 398

43 681

36 297

7 307

43 604

7 887
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.

NettO kOIIYV
szerinti
ertek

Bekerülési
ertek
Ertekvesztes
51 568

Ugyfeleknek nyüjtott even belUli lejáratü hitelek

Megnevczs

Netto konyv
szerrnti
ertek

Bekerülési
ertek

2018.12.31.
Ertekvesztes

2017.12.31.

(A táblázatos adatok rnilliö forintban értendöek)

201$. EVI BESZAMOLOJAHOZ

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK

MEGESZiTO MELLEKLET

MEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
11.1.4.1. Az ugyfelekkel szemben fennálló követelés állomãny hátralévö esedékesseg
szerinti bontása bekerülési értéken

2017.12.31.

2018.12.31.

20 846
32 630

25 069
37 554

53 476

62 623

Even tül esedCkes
Egy even tül és ot even belül esedékes
Otëventüiesedékes

114 143
92433

100 480
126031

Even till esedékes összesen

206 576

226 511

Ugvfelekkel szembeni követelések összesen

260 052

289 134

Even belul esedékes
Három hOnapon belül esedékes
Hãrom hOnapon tttl és egy even beifli esedékes
Even belül esedékes Osszesen

11.1.4.2. Ugyfelekkel szembeni követelések után elszámolt értékvesztés alakulása

E rtékvesztés
Nyitó állomãny 2018.01.01.

Ertékvesztés nOvelô elszãmolások (+)
Tárgyevben elszãmott értékvesztësek
visszaIrása tOrlesztësek es átsorolások
miatt(-)
Elözö évi értékvesztés visszaIrása
tOrlesztések és átsorolások miatt (-)
Ertékesitett, hitelezési veszteségként
leirt kovetelés értékvesztés kivezetése

Belföldi ugyfelekkel
szembeni
kovetelések utãn

KOlföldi ugyfelekkel
szemben I
követelések utãn

12 101

1 560

13 661

$ 134

15

$ 149

2 105

12

2 117

3 763

39

3 802

438

937

1 375

379

79

458

14 308j

666

14 974

(-)

Osszesen

Deviza ãtértékelések eves eredmCnye

(-)
ZárO állomány 2018.12.31.
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MEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok milIiö forintban értendöek)
A minösitési kotelezeftség ala tartozö tigyfelekkel szembeni kovetelések esetében az Eximbank a MET-JIB ãltal
nem biztositott állomány utãn szãmolt el értékvesztést, nem biztosItoft ãllomãnyi résznek tekintve a biztosItãsi
Onrészt. A MEHIB ãltal biztosItott kOvetelések biztositãsi önrésszel csokkentett állománya 2017. év végén 91
633 millió forintot, mIg 2018. év végén 117 167 millió formtot tesz ki.

Az ugyfelekkel szembeni követelések minösItési kategóriánkenti megoszlása, értékvesztés
állománya 2017. december 31-en

Követelés ãllomãny
238014
22 03$

Megnevezés
Teljesitö
NemteljesIto

Osszesen

260 052

Ertékvesztés/követelés
állomány (%)
0.00%
0
61.99%
13 661

E rtékvesztés
állomány

13 661

5.254Y0

Az ügyfe!ekkel szembeni követelések mi nosItési kategóriánkénti megoszlása, értékvesztés
ãllomãnya 2018. december 31-en

E rtékvesztés
Kovetelés allomãny
232 798
56 336

Megnevezés
TeljesItö
Nem teljesitö

Osszesen

]

289 134
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ãllomány

Ertékvesztés/követelés
átlomãny (%)
0.00%
0
26.58%
14 974

14 974

5.18%

KIEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKÔRUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
201$. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok milliö forintban értendôek)
11.1.5. Részvények, részesedések befektetési célra
Az Eximbank befektetési céllal megvásarolt részvényekkel, rëszesedésekkel Osszesen 2017. december 3 1-en 33
464 milliO foririt névértëkben, 31 707 milliO forint konyv szerinti ërtékben, mIg 201$. december 3 1-en 38 462
milliO forint névértékben, 36 652 rnillió forint konyv szerinti ërtékben rendelkezett.
A 201$.évi névérték megoszlãst az atábbi táblãzat szemlélteti.
Iii Iaj doni

Megnevezes

Beszerzés ideje

Névérték

részarãny

Garantiga Hitelgarancia Zrt.

2000

12

0.15%

Portfolion Regionalis Magãntokealap
China-CEE Management S.á.r.1.
China Central and Eastern Europe
Investhent Co-operation Fund

2014
2014

5 000
0.4

50.00%
10.00%

2014

8 094

7.40%

2014

4042

9.90%

2015

3 292

49.50%

IFC FIG Fund
Magyar-Kazab Mezögazdasãgi BefektetCsi
Alap
EXIM NOvekedési Magántökealap
EXIM ExportosztOnzö Magántokealap
East West Venture Capital Fund
China Central and Eastern Europe
Investment Co-Operation Fund II.

2016
2016
2017

6 000
10 000
107

99.99%
99.99%
23.68%

2017

1 111

8.75%

Enter Tomorrow Europe

2018

$04

50.00%

SINO-CEE Fund
Osszesen

2018

0
38 462

2.32%

A Bank lute! kihelyezCsi és garanciaviflalasi tevekenysegenek kiegeszItese Crdekében
megvalosuló

-

-

kOzvetett mOdon

tôkebefektetésekkel is támogatni kivánja az exportáló tarsasãgokat. Ennek érdekében jelentös

méretü és elismert piaci intézmények által létrehozott tökealapokban vesz részt társbefektetöként.
Portfolion Regionãlis Magántokealap: A Bank 2013-ban dOntott arrOl, hogy csatlakozik az OTP Bank Nyrt. ãltal
2012-ben Iétrehozott OIP fordulat Iokealaphoz. A tokealap neve a Bank csatlakozásával Fordulat Tökealapra,
rnajd 2015-ben Portfolion Regioná]is Magantokealapra vã]tozott. A tökealap 10 rnilliárd forintjegyzett tôkCvel
mLikädö alap, amelyhez az Eximbank 5 milliãrd forintos befektetCssel csatlakozott 50%-os társbefektetöként,
melyet 201$. december 31-ig teljesitett.
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A China-CEE Management S.ã.r.1.-t (,,Alapkezelo”) 2013. novemberében alapitotta meg a CEEF Holdings
Limited ës az Eximbank. A tãrsaságjegyzett tökéje 12 500 euro. Székhelye Luxemburgban van. Az AlapkezelO
tanãcsadási, menedzsment, szãmviteli ës adminisztrativ szolgaltatásokat nyüjt a China Central and Eastern Europe
Investment Co-operation fund SCS SICAV-Slf (China-CEE Fund) részére.
A China-CEE Fundot 2013 novemberében alapItottãk zãrt végO befektetési alapként, mely futarnideje 2023.
november 30-an jar le. Az Alap cétja a vállalt kockãzatokkal arányos, a hagyományos befektetësi formákat
jellemzO hozarnokat meghaladO megtérdllest biztositani az Alap befektetöinek, továbbã, hogy a tökebefektetések
vegrehajtása révén az Alap jelentOs mértékben jantijon hozzi a céltarsasagok részvényesi értékének
novekedéséhez.
A megãllapodOsok szerint a Bank a kOtelezettsegvállalOsi idöszak alatt 30 mil]iö amerikai dollar fizetésére vállalt
kotelezettséget. 201$ végéig összesen 28.8 milliO amerikai dollar kifizetése történt meg. A fennmaradö 1.2 millió
amerikai dollér osszegfl kotelezettség (334 milliO forint) a

fuggo kotelezettségek kozott kerul kimutatãsra 201$.

december 31 -en.
IFC FIG Fund: Az Eximbank 2015 mãrciusãban csatlakozott az IFC Financial Institutions Growth Fund-hoz (IfC
FIG FundiPénzugyi Szektor NOvekedési Alap). Az IFC FIG fund célja tOkejOvedelem elérése a fejlOdö piacok
pCnzintCzeteiben eszközolt részesedések szerzésével. Az 1 milliãrd amerikai dollar összegre tervezett alapot az
IFC Asset Management Company (AMC), az IFC 100%-os leãnyvallalata hozta létre mãs partner befektetök
bevonOsával Osszesen 343,75 milIiO amerikai dollar kezdeti befektetOi kotelezettseg vállalCsa mellett. Az AMC
vezetésével iprilisban létrejOtt a PenzUgyi Szektor Novekedési Alap. Az If C ajegyzes 20%-at vállalta magara. A
megallapodások szerint az Eximbank a kOtelezettsegvallalasi idOszak alatt 50 milliO amerikai dollar fizetésére
vállalt kotelezeilseget. Az alap tIz eves futamidOveljOtt létre.
2018. december 31-ig a Bankhn7 heirkyen lehIvsi CttesItOk alapiãn nettO 14.4 mitilO amerikai dollar Osszeg
kertilt folyOsitisra a vOllah 50 millió amerikai dollar kezdeti kotelezettsegvallalasbol.
A fennmaradó vagyoni hozzajarulast, 35.6 milliO amerilcai dollãrt (10 005 milliO forintot) a Bank a ftiggO
kotelezettségek kOzött mutatja ki 2018. december 31-en.
A Magyar-Kazah MezOgazdasagi Befektetési Alap, a két orszag kOzOtti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok
fejlesztCsCrejött lCtre a magyar Eximbank es a kazah ãllami tulajdoni agrarfejlesztesi holding a KazAgro mint
—

alapItö tagok

—

részvételévet, 20-20 miltiO amerikai dollar vagvoni hozzajarulas meltett. Az alapkezelO (ADM

Capita]) az alap mindenkori jegyzett tOkéje 1%-ának befektetését vãllalta.
2018. december 31-en a teljesItett vagyoni hozzajarulas mértéke 11.7 rnilliO amerikai dollar. A fennmaradO
vagyoni hozzajarulast, 8.3 milliO amerikai dollart (2 327 milliO forintot) a Bank a függd kOtelezettsegek közOtt
mutatta ki 2018. dc@mher U-en.

22/70

KIEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A tãblázatos adatok millió forintban értendöek)
Az Alap töke, tökejellegfl eszközök (konvertãlhatO kOlcsOn, opciös jog) ës tulajdonosi hitel segItsegevel folytat
befektetési tevekenyseget olyan a mezogazdasági szektorban mükOdö cégekbe, amelyek megfelelö üzleti
modellel, tapasztalt menedzsment csapattal és kiválO referenciákkal rendelkeznek.
EXIM N0vekedési Magãntokealap: Az Eximbank

-

a nemzetkOzi exporthitel ugynOkségek és fejlesztési

intézrnények peldajara egy olyan gazdaságosztonzo alapot hozott létre, amely Magyarorszãgon mükOdö, nagy
nOvekedési potenciãlt rejtä mikro
kis-, és kozép vãllalatok fmanszIrozãsãt hivatott ellátni. Az Eximbank 6
-

-,

milliárd foriiitjegyzësere tett kOtelezettsegvallalast, melyet 2017. december 31 -ig teijes osszegben végre is hajtott.
Az alapkezelai fetadatokat, a kontroilt a GB & Partners Kockãzati Tökealap Kezelö látja el.
EXIM Exportösztonzô Magántökealap: Az Eximbank
intézmények példãjára
UniOn belUli

—

-

a nemzetkozi exporthitel ugynoksëgek ës fejlesztési

egy olyan exportfejlesztési alapot hozott létre, ametynek elsödleges cëlja az Europai
elsôdleges hazai
gazdasági tãrsaságok export hitel felvevö kepessegének javitasa, olyan
-

—

tãrsasãgok finanszIrozása Otjãn, amelyek mar exportra termelnek vagy export célO tevekenyseg megvalosItasát
tervezik, de ezen tevekenyseguk megkezdésehez vagy fejlesztéséhez kUlsO töke bevonãsara van sztikségük. Az
alapkezelOi feladatokat, a kontroilt a GB & Partners Kockázati TOkealap KezelO látja el.
Az Eximbank 10 milliãrd forint jegyzésére tett kotelezettségvallalast, mely Osszeg teijes mértékben kifizetésre
kertilt 2017. december 3 1-ig.
East West Venture Capital fund: Az Eximbank 2017. októberében alapItO befektetöként 4.5 millió eurO
kotelezettsegvallalas mellett csatlakozott a Portugãliãban bejegvzett East West VC Fundo Europeu de Capital
—

de Risco, EuVECA alaphoz, melyet szintén Portugáliában bejegyzett Alpac Capital S.A. kezel. Az alap befektetOi
kOzOtt az Eximbank mellett megtalathatjuk az OTP-t, a MOL-t, valamint szãmos portugal intézményi és
maginbefektetOt, illetve az alapkezelOt.
2018. december 31-en a Bank vagyoni hozzãjárutása 334 000 euro volt. A fennmaradö 4.2 millió eurO (1 339
milliO forint) a fliggO kOtelezettsegek kozOtt kerUlt kimutatásra 201$. december 31-en.
China-CEE fund II.: Az Eximbank 2017. november 27-en Ma ala az Osszesen 1 rnilliárd amerikai dollar OsszegUre
tervezett befektetési alap befektetési jegyeire a visszavonhatatlan jegyzCsi kOtelezettsegvállalCst 70 millió
amerikai dollar értékben. A Bank 201$ ev folyaman 4 miltiO amerikai dollar vagyoni hozzãjárulást teljesItett. A
fennmaradO 66 milliO amerikai dollar (1$ 555 milliO forint) a fuggO kOtelezettségek kOzOtt kertilt kimutatásra
2018. december 31-en.

Enter Tomorrow Europe: Az Eximbank 201$. jOlius 4-en visszavonhatatlanjegyzCsi kotelezettsegvaltalast tett 25
miltiO eurO értCkben, az MNB 201$. jOtius 25-en vette nvilvántartãsba. Az alap célja nagy nOvekedCsi potenciállal
rendelkezO, a fejlettseg korai szakaszában tCvO vállalkozãsok finanszirozCsãban és szakmai iranyitisaban való
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szerepvãllalás, és ezen kereszttil a mindenkori piaci viszonyokat figyelembe véve magas részvényesi
értéknOvekedés realizãlása elsödlegesen kutatãs, beruhizas, technológiai / terrnékfejlesztés, a gyãrtás és
értékesitës terUletén, elsösorban a Kozép-Kelet-euröpai regiOban. Iparagi fókusz: energetika, vegyipar,
kiskereskedelem, mobilitás, Internet of Things, fenntarthatóság, jármOipar, gépgyãrtás, smart city, 3D
megjelenItés, mesterséges intelligencia. Az Alapot a Lead Ventures Alapkezelö Zrt. kezeli.
2018. december 3 1-en a Bank vagyoni hozzãjárulása 2.5 milliO euro volt. A fennmaradO 22.5 milliö euro (7 234
milliO forint) a

fiiggo kotelezettségek közott kertilt kimutatisra 201$.december 31-en.

SINO-CEE Fund: Az Eximbank 50 milliO euro jegyzésére tett kotelezettsegvallalást 2017. novemberben, mely
egy évvel késöbb, 2018. november 16-an lépett hatályba. A luxemburgi bejegyzesü alap teijes mérete 2,2 rnilliárd
eurO és föbb befektetOi kInai iparvOllalatok valamint pénziritézetek leOnyva]lalatai, akik kOzOl kiemelkedO
szerepet játszik az industrial and Commercial Bank of China. Az alapkezelési feladatokat egy luxemburgi
bejegyzésO ceg lOtja el, melynek tevekenyseget kiegesziti egy, a Luxemburgi ErtékpapIrfelugyelet ãltal
jOvOhagyoft altematIv befektetési alapkezelo. Az alap jellemzöen ipari gvártãsi. infrastrnkturális. mezOgazdasági
és fogyasztási szektorokban mükodO cegekbe fektet be, maximum 500 milliO eurO osszeghatarig. A Bank az alap
felé 2018 folyaman nem teljesItett vagyoni huLcajatulast.
A külföldi bejegyzesü takealapok (kiveve: East West VC Fmd) nem bocsãtanak ki énékpapin, a befektetOk
részesedCsCt es teljesItett vagyoni hozzájárulãsãt az AlapkezelOk tartják nyilvOn az Alap jegyzett tOkéjének
devizájaban.
2017. december 31-en befektetCsei vonatkozãsãban a Bank Osszesen 1 757 millió forint osszegben mutatoft ki
értékvesztést. 2018. december 31-re az alapokra képzett értékvesztés 1 810 milliO forintra nOtt. Az értékvesztCs
növelését az alapok egyes befektetéseinek valOs értékében

—

ezãltal az alapok értékében is

—

tOrtént vãltozások

indokoltãk.
A részvenyek, részesedések befektetCsi célra egyedi CrtCketése alapján a 201$. évi értékvesztés szukseglet az
alábbiak szerint kerult elszãmolOsra:

NyitO OllomOny 2018.01.01.
2018. évi értCkelés alapján ërtékvesztés szukséglet elszámolása (+)
201$. evi éiléke]Cs alapjin elözO Crtékvesztés visszairOsa (-)
2018. évi értékesitéshez, kivezetéshez kapcsolódO elOzO évi értékvesztés visszaIrása (-)
201$. évi értékesItCshez, kivezetCshez kapcsolOdó tOrgyévi értOkvesztés visszairása (-)
Deviza átértékelCsek eves eredménye (-)

1 757

Záró állomány 2018.12.31.

1 810
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11.1.6. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban
Az Exiinbank 2017. és 201$. december 31-en rCszvérmyel, részesedéssel kapcsolt vãllalkozãsban nem
rendelkezett.

11.1.7. Immateriális javak

A Bank 2018 folyamán 1 170 milliO forint értëkben helyezett üzembe üj szoftvereket. A Bank szoftvereivel
kapcsolatos beruházás értéke 201$. december 31-en 427 milliO forint, melyek Uzembe helyezesére vãrhatóan
2019-ben kerUl sor.
A fejlesztéseknek,

üj eszkOz beszerzëseknek kOszönhetöen az immateriãlis javak év végi bruttó ërtëke az elözö

ëv vegehez këpest $43 millió forinttal nätt az &ãbbiak szerint:

Megnevezés
Szellemi termékek
Vagyoniertek(Ijogok
Immateriãlisjavakra adott elölegek
Beruházãsok
Beruházäsokra adott elölegek
Osszesen

.

.

.

Nyito ertek

BruttO ërték változása
Atsorotás Növekedés CsOkkenés
(+1-)
(+)

2 627

0
0

1 170

10
0
758

0
0

0
3 395

Zaro ertek
3 797

1

0
0

0
852

0
1 183

0
427

0

3

0

3

0

2 026

1 183

4 238

Az elszámolt értékcsOkkenéseket és az immateriãtis javak kOnyv szerinti értëkét a IV.10. ponttartalrnazza.
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11.1.8. Tárgyi eszközök
A pënzugyi és befektetési szolgãftatãsi célü tárgyi eszközOk

bruttO értéke 2018. december 31-re 69 miIlió forinttat

nätt az elözö ëv vegéhez kepest. A nOvekedés elsösorban a szämItãsteclmikai eszkozOk 2$ milIió forintos
növekedésének köszOnhetö. A beruházãsok kOzOtt szereplo, 47 miIliO forint

értékü informatikai eszköz

aktivãlásãra várhatóan 2019-ben ketcH sot.

Megnevezés

Nyitö
érték
372

Idegen ingatlanon végzett beruházás

Hfrközlö berendezés

26

Bruttö érték valtozása
Növekedés Csökkenés
Atsorolás
(+1-)
(-)
(+)
0
3
0
3
1$
0

Bruttó
érték
375
41

1,171

0

30

2

1,199

22

0

1

0

23

223

0

6

11

218

frodai berendezés

225

0

5

1

229

Egyéb berendezés

52

0

2

0

54

Bemházások

21

0

91

67

6

0

2

$

4$
0

2,118

0

161

92

2,187

Szãmitãsteclmilcai berendezés
Ugyviteli berendezés
Jármüvek

Berttházásokra adott elolegek
Tãrgyi eszközök összesen

Az elszámolt értékcsokkenéseket és a tãrgyi eszkOzOk kOnyv szerhiti értékét a IV.10. pont tartalmazza.

11.1.9. Egyéb eszközök

ii 1 fi I
fl.i._.c.

Az Eximbank ev kOzben a vãsãrolt készletekrôl

mennyiségi es értékbeli nyilvántartást nem vezet, a beszerzéseket

(az ev eleji nyitöállomány kivételével) koltsegként azonna] elszãmolja, az év végi (merleg fordulönapjára
vonatkozö lekãrozãssal megallapitott) vãsárolt készletek értékét az utolsö beszerzések hatãrozzák meg. A
készletek leltár szerinti értéke 2017. december

3 1-en és 2018. december 31-en 2 milliö forint.
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11.1.9.2. Egyéb követelések
A Bank az egyéb kovetetések kozOtt az alãbbi tételeket mutatta ki:
2017.12.31.

2018.12.31.

TãrsadalombiztosItási ellátás igény ës ado visszaigénylések
ebbJl társasági ado tifizetésbö’1 eredö’ kovetelés
ebbât OltalOnosforgalmi adO tthfIzetësb61 eredJ kovetelés
ebb 61 hetyi zparIizësi ado tthIzetésbö7 eredJ követelés
ebbO7 hitelintézeti jOradék tthjIzetésbö? eredö’ kovetelés
ebbö’l innovOciOsjOrzdék tO(fizetésbO7 eredö’ kovetelés
ebb61 ado kovetelés
BiztosItëk, övadék
BirOsãgi eljárási dIj, letét
Egyeb kUlönféle kOvetelések
Egyéb kOvetelések után elszámolt értékvesztés (-)

2 603
454
76
176
1 855
36
6
137
30
32
17

730
442
37
225
0
22
4
137
32
27
17

Egyéb követetések összesen

2 785

909

11.1.9.2.1. Egyéb kövctelések után elszámolt értékvesztés

Nyitö állomãny 2018.01.01.
201$. évi értékelés alapján értëkvesztés szukseglet elszámolisa (+)
201$. ëvi értékelés alapján elOzä értékvesztés visszafrása (-)

2018. évi értékesitéshez, kivezetéshez kapcsolödó elbzö évi értékvesztés visszaIrãsa
(-)
201$. évi értékesitéshez, kivezetéshez kapcsolódó tárgyévi értékvesztés visszairãsa
(-)
Deviza átértékelések eves eredménye (-)
Zãrö állomány 2018.12.31.

17
0
0
0
0
0
17
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11.1.10. Aktiv idöbeli ethatároiások
Az aktIv idôbeli ethatárolãsok közott az Eximbank 2017. és 201$. ëv végén az alábbi tételeket mutatta ki:

Bevételek aktIe idJbeti elhatárolása
Nyitott fedezeti devizaswap ugyletek idöarányos kamatbevételének
ethatãrolása
Segélvhitelekkel kapcsolatos ãllami támogatás elhatãrolása
Ugyfelekkel szembeni követelések kamat és a rendelkezésre tartott
keretekjutalék elhatãrolása
MEHIB felé tOrténö koltségek ãtterhelésböl eredö bevétel elhatãrolãsa
Hftelhitézetekkel szernbeni kOvetelések kamat és a rendelkezésre
tartott keretekjutalék e]határolisa
Allampapirok kamat ethatárolása
Egyéb bankUzemi bevételek idöbeli ethatarolãsa
Bevételek aktIv idöbeli elhatãrolása összesen
Koltségek, ráfordItások aktIv idö’beli elhatárolása
Bank ãltal kibocsãtott kotvény befolyi kibocsátãsi ár és névérték
kiilonbsegenek, valamint a kibocsátãskor felszãrnitott szervezö dIjak
kOvetkezö év(ek)re jutó idöarányos osszege
Nyitott fedezeti devizaswap tigyletek árfo1yamveszteseenek
elhatárolãsa
Bank ãkal kibocsãtott ki5tvény kamatelhatárolãsa
BankOzerni koksegek aktiv idöbeli ethatArolása
Koltségek, ráfordItások aktIv idObeli elhatárolása összesen
flalasztott rãfordItások aktIv idObeli elhatârolása
AktIv idöbeli elhatãrolások összesen

2$ / 70

2017.12.31.

2018.12.31.

13 935
599

12 477
4481

1 322
469

1 232
407

240
1
11
16 595

257
39
0
1$ $93

3 911

633

66$
322
2 926

75$
645
2 322

7 827

4 358

0

0

24 422

23 251
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ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
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(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
11.2. forrãsok
Magyarország 201$. evi kozponti kOltségvetéserol szOlO 2017. évi C. torvény 49.

§ (1) bekezdése az Eximbank

á1ta forrásszerzés céljából kulfNdi- és beffluldi hitelintézetektöl elfogadott betétek es felvett hitelek, valamint a
kibocsátott kOtvények állomãnya, illetve a deviza- és kamatcsere ugyletek pötlási koksége egyuttes ãllomãnyanak
2018. ëvi felsö határát 1 200 000 miltió forintban határozta meg. 201$. december 31-en a kOltsegvetesi keret
kthasznãltsãga 750 764 milliö forint 62.56%.
—

11.2.1. Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek

A hitelintézetekkel szembeni kOtetezettsegek kOzOtt kimutatott tartozások a bel- ës kulffildi hitelintézetek által
elhelyezett bankközi betétekböl, a korábbi anyavátlalat által ny6jtott járulCkos tökeelemnek rninösUlö kOlcsonböl,
továbbã bel- és kulfijldi hftelintëzetektöl felvett hitelekböl tevödnek össze az alãbbiak szerint:

2017.12.31.

2018.12.31.

0

56

Bankközi betét felvétek
Hitelintézetektöl felvett hitelek even beILll esedékes része

22 169
17 220

23 674
30 188

Hitelintézetekket szembeni kotelezettsegek even belüli Iejáratra
összesen

39 389

53 862

Hitelintézetektöl felvett even tüli ftttamidejfl hitelek even tüI esedékes
része

286426

417388

Hitetintézetekkel
összesen

286 426

417 38$

325 815

471 306

Látra szölö kotelezettsegek

szembeni

kotetezettsegek

even

tñli

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettsegek üsszesen

Iejáratra

A hitelintézetekkel szembeni kOtelezettsegek egyenlege 45 százalékkal nOtt az elözö év vegehez képest.
A Bank tevekenysegehez szDkséges forrásainak fedezésére kütfOldi és belfOldi hitetintCzetektöt vett fel even belOli
Iejãratii bankkOzi betétet.
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11.2.1.1. A 2017. és 201$. év végén hitelintézetekkel szemben fennálló kötelezettség
ãllomãny bátralévô esedekesseg szerinti bontása

Látra szOlö

2017.12.31.

2018.12.31.

0

56

26 131
13 258

27 972
25 890
53 862

Even belñl esedékes
Harom hönapon belfll esedékes
Hãrom hónapon tül es egy even belCh esedékes

39 389

Even belül esedékes Usszesen

Even tél esedëkes
Egy even tül es öt even belCh esedékes
Even tñI esedékes összesen

286 426

384 417
32971
417 388

Hitelintézetekkel szembeni kotelezettségek összesen

325 815

471 306

177 003
109423

Otéventülesedékes
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11.2.2. Ugvfelekkel szembeni kotelezettseg
Az Ugyfelekkel szembeni pénztigyi szolgaltatasbOl eredö even beluli lejãratü kOtelezettségek kozott az Eximbank
a MEHIB-töl valamint a Befektetési vállalkozásokrOl és az ãrutäzsdei szolgaltatokrol, valamint az általuk
vegezhetö tevekenysegek szabãlyairOl szOlO 2007. évi CXXXVIII. tOrveny 48. § (1) bekezdése szerinti egyéb
szakmai ugyféltöl gyüjtott rOvid lejãratil betétet mutatja ki. Ezen belül a MEHIB-töl gyiljtott betét ãllomãnya
2017. december 31 -en 12 536 milliO forint, mig 2018. december 31 -en 17 125 milliO foriit volt.
Az ugyfelekkel szembeni kotelezettseg lejãrati megbontCsát a kovetkezö tãblizat mutatja:

Even belul esedékes
Hirom hönapon beltil esedékes
Három hOnapon ti.i1 és egy even belül esedékes
Even belül esedékes összesen
Even till esedékes összesen
Ugyfelekkel szembeni kotelezettség összesen

2017.12.31.

2018.12.31.

13 022
9 380

9 375

22 402

19 279

0

0

22 402

19 279

9 904

11.2.3. Kibocsátott értékpapIrok miatt fennãltó kotelezettseg
A Bank 2013. oktOber 1-en sikeres kotvénykibocsatãst hajtott végre az összesen 2 milliãrd eurO osszegü
kibocsátási program (Global Medium Term Note Programme) keretCben. A kibocsãtott kOtvény névértéke 400
milliO eurO, amely 124 056 milliO forintnak felelt meg 2017. december 31-en. és 128 604 milliO forintnak felelt
meg 2018. december 31-en. A kOtvény lejárata 2019. februCr 13. A Bank a kibocsátott kOtvény névértéke után
2.125 %/Cv kamatot fizet félévente a kamatperiOdus elején. A kotvénykibocsátásbOl fennállO kOtelezettséget
lejãratkor egy osszegben kell visszafizetni.
A Bank 2014. október 2-an 1jabb sikeres kotvénykibocsãtást hajtott végre a fent emlItett Osszesen 2 milliárd euro
osszeg6 kibocsátási program keretében. A kibocsátott kotvény névértéke 500 mil]iO amerikai dollar, amely 129
410 millió forintnak felelt meg 2017. december 31 -en, es 140 470 milliO forintnak felelt meg 201$. december 31en. A kotvény tejárata 2020. januOr 30. A Bank a kibocsátott kotvények névértéke utãn 4%/Cv kamatot fizet
félévente a kamatperiOdus végCn. A kOtvénykibocsátOsbOl fennãllO kOtelezettseget lejãratkor egv osszegben kell
visszaflzetni.
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A két kotvény föbb adatait a következö táblázat tartalmazza eredeti deviziban és osszegben:
XS0953951711

ISII’JKód

Kibocsitás napja
Lejãrat napja
Devizanem
Névérték
Kamatmértéke
Elsö kamatperiódus
vége
Kamat fizetés
gyakorisiga az elsö
kamatperiödus utãn
Kamat fizetés tipusa

2013.10.01
2019.02.13
EUR
400 000 000
2,125%

2014.10.02
2020.0 1.30
USD
500 000 000
4,00%

2014.02.12

2015.01.30

félévente
kamatperiOdus elején

félévente
kamatperiodus végén

A lebonyolItási es szervezési dijak uzleti évre jutO idöarãnyos Osszegét a Bank a pénzugyi szolgáltatãsokbol
eredôen flzetett (flzetendö) dIjrãfordItások kozött mutatja ki, amelv a IV.5. pontban kerul részletezésre, valamint
az uzieti évre jutO idoaranyos kibocsátási ár es névérték kUlonbözetét az egyéb pénzügyi szolgáltatãs ráfordItãsai
közOtt mutatja ki, amelyet IV

pont tartalmaz

A 2013. oktOberi kotvenykibocsãtas eltért a korãbbi 2012. decemberi és a 2014. oktOberi, illetve a tökepiacon
szokvãnyos kotvénykibocsatisoktOl. A Bank ákal 2013 októberében kialakitott tranzakciOs struktüra alapjãn a
Bank ãltal kibocsãtott kotvënyt egy irországban bejegyzett, a Banktól jogilag fuggetlen társaság, a MAEXIM
Secured funding Ltd. (MAEXIM Ltd.) vãsãrolta meg teijes egészeben. A MAEXIM Ltd. egytittal a tokepiacon
400 milliO eurO névértékü kotvényt bocsãtott ki 2013. oktOber 1-en. A MAEXIM Ltd. általkibocsátott kotvények
fedezetét a Bank által kibocsátott kOtvenyek jetentik a kialakitoft stmktiirában. Azaz a Bank által kibocsátott
kOtvCnyek Bank által történO karnatfizetése illetve tOketorlesztCse a fedezete a MAEXIM Ltd által kibocsãtoft
kotvény kamatfizetésének illetve tOketOrlesztésének. A fedezetUl szolgálo, Bank ãltal kibocsátott kotvény
nCvértékének és kamatfizetesCnek 95%-a erejéig a Világbank csoporthoz tartozO Multilateral Investment
Guarantee Agency (MIGA) garanciit biztositott —a kotvényt biztosItO, Magyar Allam által válIak készflzetö
kezesség nem teljesitësi kockázatának fedezésére. Tekintettel a MIGA nemzetkOzi minOsitésére, a MAEXIM Ltd
által kibocsãtott és a Bank kotvényeivet, a Magyar Allam készflzetO kezességevel és MIGA garanciával is fedezett
kotvényrész

—

azaz a teijes kihocsátás 95%-a

-

..AAA” hite]minOsitCst. mIg a fennmaradO 5%-a az Eximbank

kockizatának megfelelO hitelminOsitést kapott.
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A kOvetkezö tãblázat rntitatja a Bank ãltal illetve a MAEXIM Ltd ãltal kibocsãtott kotvények osszehasonlI
tO
adatait:
KibocsãtO
Kibocsátãs napja
Lejárat napja
Devizanem
Névérték
Kotvény mogotti fedezet
A kibocsátãs hitelminösItése
Kamat mértéke
Elsö kamatperiOdus vége
Kamat fizetés gyakorisága az elsö
kamatperiódus utin
Kamat fizetés tIpusa

Eximbank
2013.10.01
2019.02.13
EUR
400000000

MAEXIM Ltd
2013.10.01
2019.02.13
EUR
3$0000000
20000000

A
Magyar
Allam MIGA garancia és az Az Eximbank által
jogszabály alapjan villalt Eximbank
által kibocsátott
készfizetö kezessége
kibocsátott kotveny kotvény
BB+
AAA
BB+
2,125%
2014.02.12
félévente
kamatperiódus elején

2,125%
2014.02.12

2,125%
2014.02.12

félévente
kamatperiódus vegén

A kialakItott sfruktürajelentös kamatmegtakarftast eredrnényezett a Bank számára.
A Bank 2017. november 24-en a 2 milliárd eurO osszegO nemzetkozi kotvényprogram (Global Medium Term
Note Programme) megszflntetése mellett dOntOtt. A dontés kOvetkeztében nemzetkOzi kotvénykibocsãtãs
lebonyolItasara ajovOben vãrhatOan egyedileg, nemzetkOzi kOtvenyprogram keretén kivUl kerul sor.
2016-ban kerult sor az Eximbank elsO magyar jog alatti tokepiaci megjelenésére. 2017-ben pedig tovãbbi hãrom
magyar jog alatti kotvénykibocsátãs tOrtCnt. A hazai kOtvénykibocsatãsok tovãbb szClesitik az Eximbank
flnanszIrozãsi bãzisát. iltetve a rendelkezésre álIO forrãsbevonási eszkozOket.
A következO tãblázat mutatja a kOtvénykibocsãtassal kapcsolatos elhatárolások értékét 2017, illetve 2018 végén:

Kibocsátott kOtvenyek névCrtCke
Kibocsãtási at es nCvertCk kOzti kulOnbözet. valamint a kibocsãtãskor
felszãmItott szervezöi dIjak aktIv idObeli ethatãrolásban szereplO értéke
Fizetendö kamat passzIv idObeli elhatãrolása
Fizetendö kamat aktIv idöbeli elhatárolása

-‘2

2017.12.31.

2018.12.31.

42$ 218

315,359

3 911
4 983
322

633
2,468
645
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(A táblázatos adatok milliö forintban értendôek)
A kibocsãtott értékpapIrok miatt fennãllO kotelezettség lejirati bontását a következö táblizat mutatja:

2017.12.31.

2018.12.31.

Even belül esedékes
Három hOnapon beffil esedékes
Három hönapon tiM és egy even belul esedékes
Even belül esedékes összesen

129 410
0

12$ 604
26 685

129 410

155 289

Even tél esedékes
Egy even tül és öt even belUl esedékes
Ot even P11 esedékes

29$ 80$
0

160 070
0

Even tiM esedékes összesen

298 808

160 070

Kibocsãtott értékpapIrok miatt fennállO kotelezettség összesen

428 218

315 359

2017.12.31.

2018.12.31.

1 583
451
5$
300
I 1$
9$
12

4 481
50$
73
56
226
95
113
7

2 68$

5 559

11.2.4. Egyéb rövid Iejáratü kotelezettsegek
A Bank az egyeb rövid lejãratü kOtetezettsegek kOzOtt az alãbbi tételeket mutatta ki:

MERlE biztosItás

SzáilItök
Felugyeleti dijfizetési kotelezettseg
Ado ésjãrulék koltsegvetesi befizetési kOtelezettsegek
Atvezetési és elszämolãsi szãmlák egyenlege
IársadalombiztosItisi kotelezettsCg
Jövedelemtartozás
EgyCb kUlonféle kOtelezettségek
Egyéb rövid Iejáratñ kotelezettségek Osszesen
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11.2.5. PasszIv idöbeli elhatárolãsok
A passzIv idöbeli ethatãrolások kozött az alãbbi tételek kerultek kirnutatãsra:

Bevételek passzIv idá’beli elhatárolása
forfetIrozãsi dIj bevételek passziv idôbeli ethatárolisa
Garanciadij bevételek passziv idöbeli elhatãrolása
Nyitott fedezeti devizaswap ugyletek arfolyamnyeresegenek
elhatãrolãsa
KOtvénykibocsãtãssal kapcsolatos bevétetek elhatárolãsa
Bevételek passzIv idObeli elhatárolása
Kottsëgek, raford[tasokpasszIv idö’beli elhatárolása
Kibocsátott kotvény kamatelhatárolása
Nyitott deviza swap ugvletek idöarãnyos kamatelhatárolása
Hitelintézetektöl felvett hitelek kamatelhatárolãsa
Tärgy évi munkavállalói bónusz és jãrulékainak elhatárolãsa
MEHIB által áfterhelendô koitsegek elhatárolása
Even beltili lejáratii ugyfel betétek kamatelhatárolãsa
KOtvénykibocsátãs miatt felmertilt koitsegek idoarányos elhatárolãsa
Egyéb banklizemi koitsegek ethatárolása
Koitségek, rãfordItások passzIv idöbeli elhatárolãsa
Halasztott bevételek passzIv idöbeli elhatárolása
PasszIv idöbeli ethatãrolások Usszesen
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2017.12.31.

2018.12.31.

213
187

96
33

109
59

$6
46

568

261

4 983
2280
498
$64
721
19
7
368

2 46$
1 044

9 7-10

7 089

0

0

10 308

7 350

1 637

599
$56

32
452
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(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
11.2.6. Céltartalékok
11.2.6.1. A függO és jövôbeni kotelezettsegek minôsItése
Minösités 2017. december 31-en

TeljesIto
Nem teljesItä
Nembesorolandó

[

Osszesen

(%)

Céltartaléklãllomãny

Céltartalék ãllomãny

Allomány

Megnevezés

366 776
3 245
38 627

481
817

0.00%
14.82%
2.12%

40$ 64$

I 29$

0.32%

0

MinösItés 2018. december 31-en
Megnevezés

CéItartaIékJa1Iomny

Céltartalék állomány

Ailoniany

Teljesitö
Nern teljesitö
Nem besorolandO

392 783
3 138
57 860

Osszesen

453 781

L

(%)

0
157
348

0.00%
5.00%

505

0.11%

0.60%

A ftiggô és jövöbeni kOtelezettsegek (részletezësuk az V.1. és V.2. pontban taláthatO) utãn az Eximbank az álIami
készflzetö kezesseggel nem fedezett, valamint a MEHIB által nem biztosItott állomany után kepzett céltartalékot
a fentiek szerint. Az ãflami készfizetö kezességgel fedezett garanciák ãllomãnva 2017. december 3 1 -en 19 623
miHió forintot, mig 201$. december 31-en 12 585 milliö forintot tett ki. A MEHIB által biztositott fUggö
kötelezettsegek ãllomanya 2017. év végén a 21112 millió forintot, mIg 2018. év végén 48 253 milliO forintot tett
ki.
Az Eximbank a ftiggo es biztos (jOvôbeni) kOtetezettsCgek utãni cCltartalékokat a kockázatvãllalások
devizanemében szimolja el, a deviza céltartalék állománya naponta átértCkelésre kerUl az MNB által hivatalosan
kozzétett árfolyamra. A céltartalékok átCrtékelési kDlönbözetCböl credo nyereség illetve veszteseg a deviza
eszkozOk es deviza források átértékelési kulOnbOzetével Osszevontan az eredmenykimutatás 6.a) Egyeb pénzUgyi
szolgáltatis bevételei illetve a 6.b) Egvéb pénztigyi szolgOltatás ráforditãsai sorokon kertil kimutatãsra. A Bank a
céltartalék korrekciOkat az egvedi kockãzatvállalásokhoz kapcsolodOan az alãbbiak szerint vCgzi ci.
Amemwiben a meglévO cCltartalék CllomOnya a minOsitések alapján megállapItott céltartalCk szuksegletre nem
nyOjt fedezetet. a Bank céltartalékot szimol el a ráfordItisokkal szemben, ellenkezO esetben a meglCvO
céltartalCkot felszabaditja. A tãrgyévi céltartalék felszabadftOst rãforditOs csOkkentO, mig az elOzO ëvi céltartalCk
felszabadItãst bevételként szãmolja el. A ffiggo es jOvObeni kOtelezettsCgek mérlegtételle válás tulatti
-

megszOnCsekor,

-

Jitve ves7teség rea]izOlOsakor a Bank a kockázati céltartalCkot felhasznãija az egyeb
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bevételekkel szemben. A céltartalékok osszegének a mérlegen kIvuli kotelezettség megszünésekor történö
felhasznãlásakor a merlegen kivtili ketelezettseghez kapcsolódOan keletkezett eszközt a Bank egyidejLileg értékeli
és a minösItés szerint szUkseges ërtékvesztést szãmolja el titãna. A fenti elvek atapján 201$. évben az alábbiak
szerint tOrtént a céltartalékok elszãmolása.

11.2.6.1.1. A fuggö kötelezettségek után elszámolt céltartalékok alakulása

Céhartalék

Betföldi
ugyfelek fuggO
kilt. utãn

Nyitö állomány 2018.01.01.
Céltartalék kepzés (+)
Tárgyévben képzett céltartalékok
felszabaditãsa (-)
Elözö ëvben képzett céltartalék
felszabadItása
és
céltartalék
felhasználãs értékvesztéshez (-)
Deviza átértékelések eredménye

(±/-)
Zãrö ãllománv 2018.12.31.

KüIföIdi
llgyfelek fuggO
köt. után

390

Peres ugyek
utãn

Osszesen

91
0

817
40

1 298

197
40

0

0

40

400

91

519

1 010

10

0

10

20

157

0

348

505

[

237

11.2.6.2. Egyéb céltartalék

A Bank a kifizetések bizonytalansaga miatt 2017. december 3 1-en a 2013-2016 idôszak vonatkozãsában a vezetäk
prémiumãra és járulékaira 39 mitliO forint, 2018. december 31-en az egyéb munkavillalOk prémiumára és
járulékaira 219 milIió forint céltartalékot képzett.

Céltartalék

Bónusz

Nvitö állomány 2018.01.01.
Céltartalék képzés (+)
Tárgyévben
képzett
céltartalékok
felszabadItása (-)
Elözö évben képzett cCltartalék felszabadItãsa
és cCltartalék felhasznãlãs (-)
Deviza átértCkelések eredménye (+1-)
ZrO állomány 2018.12.31.
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Egyéb

Ôsszesen

39
329

0
0

39
329

110

0

110

39

0
0

39

0
219

0

219

0

MEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
11.3. Saját tôke
11.3.1. Jegyzett töke és töketartalék
2017. december 31-en es 2012. december 31-en a tulajdonos ákal birtokolt részvények alapján a tulajdoni és
szavazati arányok az alábbiak voltak (lásd meg 1.1. pont):

.

Tulajdonos
MagyarAltam*

Részvények
darabszama
26740

Részvények
neverteke osszesen
133700

26 740

133 700

.

Ôsszesen
*

,,,•.

.

.

Szavazati arany

Tulajdoni arany
100%

100%

100%

100%

2014. jOnius 6. Ota a Magyar MIam nevében a tulajdonosi jogokat a kulgazdasãgi ugyekért felelos miniszter gyakoroija.

11.3.2. Eredménytartalék
Az eredménvtartalék 2017. és a 201$. évi vãltozását a kOvetkezö tãblázat mutatja:

Nyitó állomány
Elözö ëvi merleg szerinti eredmeny ãtvezetése
Rendeilcezésre ãllO eredmCnytartalek átcsoportositása az általános
tartalCkba a 2013.évi CCXXXVII. (Hpt.) $3 (6) bekezdése alapján (-)
Zãrö ãllomãny

11.3.3. A1t1flOS

2017.12.31.

2018.12.31.

0
672

0
4 161

672

4 161

0

0

tartaie

2017. és 2018. évben a Bank a 2013. evi CCXXXVII. (Hpt.) 83. (2) alapjãn a tãrgvévi adözott eredmény tIz
szãzalëkát általános tartalékba helyezte.

Nyité ãllomány

Eredménytartalek ãtcsoportositisa
Altalános tartalék kepzes
Altatãnos tartatCk fethasznãlás
ZárO állomãny
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2017.12.31.

2018.12.31.

9 613

10 748

672
462
0

4 161
499
0

10 748

15 408

KIEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
201$. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendôek)

III. A mérleghez kapcsolôdó egyéb kiegészItések
111.1. A kütföldi pénznemre szótO eszközök és források
Az Eximbank devizakészletët, külfNdi pénznemben fennãllO kOvetelés es tartozasãtlományát, valamint külftuldi
értékpapIr ãllornãnyãt az MNB által kOzzétett, az ev utosó napjãn érvényes hivatalos devizaárfolyamãn értékelte.
2018. december 31-en a mérleg devizanemenkénti megoszlãsa az alábbi:

Amerikai
dollar

Euro

Anaol
font

Szerb
drnar

Orosz
rubcl

TOrOk
lira

Fonnt

Osszcsen

1. PénzeszkOzok

0

1

1

0

0

0

648

650

2. AllampapIrok
3. Hitelintézetekkel szembeni
kOvetetések

0

0

0

0

0

0

40 595

40 595

387722

73316

3

3

2

1

133395

594442

2175

25

3

3

2

1

0

2209

385 547

73 291

0

0

0

0

133 395

592 233

134405

22553

0

0

0

0

33774

190732

251 142

50738

0

0

0

0

99621

401501

0

0

0

26464

274160

a) litraszOlO
b) egyëb kovetelés penzugyi
szo1gáIratsbo1
ba)évenbelulilejáratü
bb)évenffihilejáratO
4. Ugyfelekkel szembeni
kovetetések

162378

85318

0

a) pënzugyi szolgaltatsbOI

162 378

85318

0

0

0

0

26464

274 160

aa) even belflhi lejãratO

37 937

5 725

0

0

0

0

11 070

54 732

124441

79593

0

0

0

0

15394

219428

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

$76

16032

0

0

0

0

19744

36652

0

0

0

0

0

0

0

0

ab)eventOtilejárat0
5. }Iitelviszonyt megtestesitO
ertekpapirok
6. Reszvënyek es más vãltozO
hozamt értékpapItok
7. Reszvénvek, részesedések
befektetési cëlra
8. Rëszvénvek, reszesedések
kapcsolt vállatkozásban
9. lmmateriãlisjavak

0

0

0

0

0

0

1 $68

1 868

10. Tárgyi eszkOzOk

0

0

0

0

0

0

1 048

1 048

11. Sajátrëszvënyek

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Egyébeszkozok

25

0

0

1

1

0

881

911

3 944

2 747

0

0

0

0

16 560

23 251

553 945

177 414

4

4

3

1

241 2t)6

973 577

13. AktIv idObeli elhatlrolások
EszkUzbkUsszcsen
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Amcrikai
dollar

Euro
1. Hitelint&etekkel szembeni
kOtelezettseg

328510

122811

0

IdrOk
bra

Orosz
rubel

Szcrh
dinar

Angol
font

forint

Osszescn

0

0

0

19985

471306

0

0

56

471250

a) látra szOló
b) meghatározott idöre lekOtOtt,
pénzugyi szolgálta0isbol adOdö
kOtelezeftsëg

56

0

0

0

0

328454

122811

0

0

0

0

19985

ha) even beluli lejáratO

21 753

15 255

0

0

0

0

16 854

53862

306701

107556

0

0

0

0

3131

117388

948

4342

0

0

0

0

13989

19279

155 289

140 470

0

0

0

0

19600

315 359

201

27

0

0

0

0

5331

5559

2 160

7350

bb)éventCililejáratO
2. Ugyfetekkel szembeni
kOtelezettseg
3. Kibocsátott értekpapirok miatti
fennálló kOtelezettseg
4. Egyëb kOtelezettseg
5. Passziv idObeli elhatárohisok
6. CéltartaiCkok

1 528

3 662

0

0

0

0

490

0

0

0

0

0

234

724
0

7. Hátrasorolt kotelezettsegek

0

0

0

0

0

0

0

8-15.Sajãttöke

0

0

0

0

0

0

154000

151000

486 966

271 312

0

0

0

0

215 299

973 577

Forrãsok Osszesen
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(A táblázatos adatok rnifliö forintban értendöek)

IV. Az ered ményki m utatáshoz kapcsolódö kiegészItések
IV.1. Kapott kamatok és kamatjelfegü bevételek

2017.12.31.

2018.12.31.

92

76

90
2

76
0

Eyéb kapott kamatok és kamatjellegu bevételek
KamatkiegyenlItési rendszer és segelyhitel kamatkulOnbOzet bevétele
Hitelintézeteknek nyüjtott hitelek utãn kapott kamatok es kamatjellegü

42 783
27 087

39 618

26 716

bevétetek
Kamatcseréveljórö deviza-betétcsere ügiletekhez kapcsolódö
kamatbevétel
Hitelek kamatbevételei
foifetIrozások kainat bevételel
Eçvéb hitelezéshez kapcsolödö kama(jellegul bevétet

9 472

6 316

7 787
1 232
116
337

4 663
1120
118
335

6 159
5 499
52
608
0
65

6 576
6 071
76
429
0
40

42 875

39 724

RUgzItett kamatozás6 hiteiviszonyt megtestesItö értékpapIrok utaH
kapott (járö) kamatbevételek

Forgatási céht ãllarnkOtvények kamatbevételei
Forgatási cét1 egyeb kotvények kamatbevételei

Ugyfeleknek nyüjtott hitelek, forfetirozások utãn kapott kamatok es
kamatjellegü bevételek
Hitelek karnatbevételei
ForfetIrozások karnat bevételei
Egvéb hitetezéshez kapcsolódö kamajeltegii bevétel
MEHIB által elismert kãrmegteritési igény kamat bevételei
BankkOzi betétek és nostro számlák után kapott kamatok
Kapott kamatok és kamatielle2fi bevételek összesen
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IV.2. Fizetett kamatok és kamatjellegü rãforditások
2017.12.31.

2018.12.31.

Kibocsátoft értékpapIr utãn fizetett (fizetendö) kamat
Kamatcseréveljáró deviza-betétcsere ugyletek fizeteft karnata
Hitelintézetektöl even tüli lejãratra felven hitelek után flzetett kamatok
Ugyfelektol even belüIi lejãratra felvett hitelek után fizetett kamatok
Bankkozi betét felvétek utãn fizetett kamatok
fetvett hitelekhez kapcsolödö kamatjellegu ráforditCsok
Kamatkiegyenlltési kotelezettseg miaft fizeteft kamatok

15 131
5 522
2 540
161
256
391
0

10 252
2 779
5 646
243
665
124
70

fizetett kamatok es kamatjellegü ráforditãsok összesen

24 004

19 779

A 2018. evi kamatkUlOnbozet (19 945 milliö foriiit) 6 százalékkal

—

1 074 miUió forinttal —nött a 2017. évi

kamatkulonbOzethez (18 871 milliö forint) képest.
A 2018. évi karnatbevételek 3 151 millió forinttal

—

7 százalékkal

—

csokkentek, az idegen források utãn fizetett

1$ százalékkal, 4 225 milliO forinttal csOkkentek az elözö évhez kepest.
kamatok és
A fentiek kOvetkeztében az Eximbank kamatjOvedelmezoségi mutatója kamatkft1onbozet/kapott
kamatjellegC bevételek) 201$. évben 50 százalékot tesz ki a 20 17.évi 44 szãzalékhoz képest.

kainatok pedig

-

-

IV.3. Bevételek értékpapIrokböl
l
2017-ben a Banknak a China Central and Eastern Europe Investment Co-operation fundba történö befektetéséve
kapcsolatban 97 mitliO forint bevétele keletkezett.
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IV.4. Pénzugyi szolgáltatásból eredöen kapott (járö) jutalék- és dIjbevételek

2017.12.31.

2018.12.31.

AtharItott MEHIB biztosftási dIjbevétel
Garanciák dijbevetelei
A’ltami hátterIl garanciák d(jbevétete
Saját kockázatz garanciák c47bevétele
Export akkreditivek jutalék bevételei
Egyeb jutalék- és dIjbevétet

411
189
168
21
3
0

9 984
349
285
64
10
45

Kapott jutaték- és dijbevételek összesen

603

10 388

IV.5. Pénzügyi szolgáltatásból eredôen fizetett (fizetendö) dIjráfordItások

2017.12.31.

2018.12.31.

Hitelnyüjtishoz kapcsolOdoan MEHIB-nek fizetett biztosItãsi dijak
Ertékpapir kibocsátãshoz kapcsotOdO lebonyolftãsi és szervezési dij Ozieti
évrejutO idoarãnyos osszege
Garanciãkkal, akkreditIvekkel kapcsolatos jutalék rãfordItások
fizetett forgalmi jutalékok

428

9 958

8$
48
9

$7
54
$

Fizetettjutalék- és dIjráfordItások összesen

573

10 107

A nettO kapott és fizetettjutalékok ës dIjak 2018. évi egyenlege 281 millió forintot, mig a 2017. évi egyenlege
30 milliO forintot tett ki. A nettö egyenleg 251 milliO foriritos nOvekedése etsösorban a 201$-ban nyijtott
segelyhitelek, iltetve egyeb hitelek rnögOtti MEHIB biztosftási dIjaknak és a dijak tovább hárItásinak koszOnhetö.
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(A táblázatos adatok miHió forintban értendöek)
1V.6. Pénzugyi müveletek nettO eredménye
2017.12.31.

2018.12.31.

Egyéb pénzugyi szolgãltatãs bevételei
Devizakereskedelem es átértékelési különbOzet nyeresége
Fedezeti swap bevétele

1 741
1 735
6

4 054
4 02$
26

Egyéb pénzugyi szolgáltatás ràfordItásai
Devizakereskedelem és átértékelési kiilOnbozet vesztesége
Kibocsãtott értékpaptr befolyt kibocsãtãsi ãr és névérték
kulOnbsegenek Uzieti évre jutO idoarányos osszege
Felvett hitellel kapcsolatos dIjak
fedezeti swap rãfordItásai

6 438
1 $69

8 205
3 $55

3 529
$66
174

3 406
686
25$

45
45

36
36

7

7

7

7

-4 659

-4 122

Befektetési szolgáltatás bevételei (kereskedési tevékenyseg bevétele)
Forgatãsi cél6 értékpapfrok ãrfolyam nyeresége
Befektetési szolgãltatás ráforditãsai
ráfordItása)
Ertékpapfr forgalmi jutalék

(kereskedési

Pénzugyi mflveletek nettö eredménye
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(A tãblázatos adatok rnilliö forintban értendöek)

IV.7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl
2017.12.31.

2018.12.31.

4

5

4

5

Egyéb bevételek
Egvéb céltartalék felhasználãsa
MEHIB koltség átterheléssel kapcs. egyéb bevételek
Segelyhitel adomany elem bevétele
Hitelezési veszteségkent elszárnolt kovetelésre megtérulés
Sajãt eöá11itäsü eszkozOk aktiváJt értéke
Egyéb kUlönféle bevételek
Terven feluli értékcsokkenés visszairãsa

770
78
450
65
36
5$
83
0

10 843

Egyéb bevétetek üzleti tevekenységbol összesen

774

10 $48

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételel
Tárgyi eszkoz értékesftésének bevételei

55$
439
9 534
34
83
65
11

A MEHIB felé történä kOtsegátterhe1esseI kapcsolatos bOvebb iriformáciO a IV.9.2 pontban kerUl bemutatãsra.
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IV.8. Egyéb rãfordItãsok üzleti tevekenysegbOl
2017.12.31.

2018.12.31.

Nem pénzügyi és befektetési szolgãltatãs ráfordItãsai
Tãrgyi eszköz értékesItésének koltsegei
Véglegesen itadott pénzeszkozok
Térités nélkul átadott eszkozOk nyilvintartási értéke
Elengedett kOvetelések nyllvántartãsi értéke

107
3
87
15
2

124
4
120
0
0

Egyéb rfordItäsok
Segélvhitelek adományelem ráfordItásai
Helyl iparuzési adO
hmovãciósjárulék
Ráfordftások kOzött elszãmolt egyeb adOk
MEHIB ãtszãmlãzãssal kapcsolatos egyeb ráforditások
VáthatO kotelezettségre és jOvObeni koltsegekre képzett céltartalék
Flengedett kOvetelësek nyi1vantartãs értéke
ErtékesItett saját kovetelés konyv szerinti értéke

951
40
424
64
5
296
0
0
0
23
2
36
61

11 019
9 556
688
103
4
264
219
31
24
15
6
0
109

1 058

11 143

Fizetett bIrság
Kãreseményekkel kapcsolatos rãforditások
Terven felüli értékcsOkkenés
KülOnféte egyéb rãlordItãsok
Egyeb rãfordItãsok üzleti tevékenységböl összesen

A MEHIB felé történO kOltségãtterheléssel kapcsolatos egyéb ráfordftásokrOl bOvebb informãciO a IV.9.2 pontban
kerfiI bemutatásra.
A 2006.évi LIX. tOrvény alapjin a 2018. évre számItott pénzQgyi szervezetek kulbnadO teijes egészében a
hitelintézeti kulOnadOba beszãmItãsra kerUlt, mely az adOfizetési kotelezettség soron kerUlt kimutatásra 2018.
december 31-en.
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IV.9. Altalános igazgatási koltsegek
IV.9.1. Személyi jellegü ráfordItások
IV.9.1.1. A bérkoltseg megoszlása

Megnevezes
Mkalmazotti berkoitseg
és premium összesen
TeDes munkaidös
szellemi
Részmunkaidös
szellemi
Allományon kivflhi
berkoltség
Igazgatósági tagok
tiszteletdija
felUgyelo Bizottsági
tagok tiszteletdIja
Audit Bizottsãgi tagok
tiszteletdija

Bérkoltség

Prémlu m!Jutalom
2017.12.31. 2018.12.31.

2017.12.31.

2018.12.31.

2 098

2 336

747

2 05$

2 299

40

Osszesen
2017.12.31.

2018.12.31.

337

2 $45

2 673

727

327

2 785

2 626

37

20

10

60

47

111

109

0

0

111

109

52

61

0

0

52

61

8

$

0

0

$

$

3

0
20

0

13

0
20

0

MegbizasidIjak
Egyéb állományon
kivtili berkOitseg

0

0

3
13

35

20

0

0

35

20

Berkoltség összesen

2 209

2 445

747

337

2 956

2 782

A MEHIB koltseg átterhelCssel kapcsolatos informáciOt lásd a tV.9.2 pontban.
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IV.9.1.2. Személyi jellegü egyéb kifizetések
2017.12.31.

2018.12.31.
135

Végkielegités

125
99
48
11
73
0

Személyi jellegu egyéb kifizetések összesen

356

327

2017.12.31.

2018.12.31.

Szociälis hozzajãrulãsi adO
Egëszsëgugyi hozzajárutãs
Szakképzési hozzijãmlás
RehabilitãciOs hozzãjãmlãs

619
67
43
11

523
50
41
12

Bérjárulékok összesen

740

626

Jöléti, kulturális és rekreáciOsjuttatások
TirsadalombiztosItãsi kOitsegek
Kifizetöt terhelö $ZJA
Munkaviszonnyal kapcsolatban fizetett koltsegterItesek
ReprezentáciOs vendéglãtas es ajándékok

112
42
12
26
0

A MEHIB kOltségátterhelessel kapcsolatos infonnãciOt lásd a IV.9.2 pontban.

IV.9.1.3. Bérjárulékok

A MEHIB kokségátterheléssel kapcsolatos informáciOt lásd a IV.9.2 pontban.

IV.9.1.4.

Az

ugyvezetésnek

(igazgatóság

elnöke,

vezérigazgató,

vezérigazgató

hetyettesek) fizetett:
2017.12.31.

2018.12.31.

Her
Tiszteletdij
Egyéb ãllományon kIvflhi berkoltseg
Prémium,jutalom

103
26
35
0

90
25
0
2

Osszesen

161

117

In

I_fl
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IV.9.2. Egyéb igazgatási koltsegek részletezése

2017.12.31.

2018.12.31.

Anyagkoltseg
Igenybe vett anyag es nem anyagjeIIegii szolgaltatások
Bérleti djjak
Kotvénykibocsátásokhoz kapcsolodoanfelmerult szakértá’i koltségek
Jogi és közbeszerzési szakértá? dUak
Egyéb szakértö? dUak
MEHIB átszáml. kapcs.ktg
SzámItástechnikai, i,iformatikai szolgáltatások
Uzerneltetési koltségek
Hirdetés, reicldm, propaganda, piackutatás
Reuters koltségei
Kiflfoldi és betfoldi kikOldetések koltségei
SWIFT és GIRO rendszerek koltsëgei
E’éb anyag és nern anvag/ellegui szolgáltatás
Egyéb szolgãltatasok
Felugyeleti dU
Hatösági djjak, illetékek, biztositási dj/ak

34
2 620
558
58
289
449
471
210
110
195
57
31
52
110
326
277
49

41
2,723

Egyéb igazgatási költségek összesen

2 980

661
0
175
458
577
261
103
188
58
28
45
169
340
287
53
3 104

Az Eximbank és a MEHIB a szoros szervezeti-irányitási integrácio jegyében 2012. november 4-en megáflapodã
st
kötOtt a munkavi]lalOk tevékenysége kapcsin felmertilö koltségek megosztasarol es elszãrnolásãrOl. melvet azóta
az egyuttmukodes szorosabbra fOzésével parhuzamosan többszOr ]egutObb 2015 decemberében mOdositott.
-

-

2013-ban a Bank és a MEHIB kOzOtti szorosabb szervezeti egytittmukodes eredrnényeképpen a Bank és a
MEKIB
egyes szervezeti egysegei kozOs frányitás ala kertiltek. A kOzOs szervezeti egysegek vezetöi és munkatársai
jelentös részben mindkét tarsasaggal munkaviszonyban ãllnak, az integrãciós folyamat részeként az egyes
Társaságoknãi felmertilt koitségek jelentös része mindkét Társaság tevekenységét érinti. Ennek eredrnCnyeképpen
az alébbi tIpclstl koltségek kertiltek megosztásra a két Yarsasag kOzOtt létrejött rnegáltapodás alapján:
1) a kozosen használt tãrgyi eszkOzOkket es immateriãlisjavakkalkapcsotatban felmerlilt koitsCgek.
2)

szemClyhez kOthetö személyi jellegfi rãfordItãsok: többes munkaviszonyban ãlIO munkavãltatOk
esetCn,
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3)

szemétyhez kOthetö szemelyijellegu ráfordItãsok: nern tobbes munkaviszonyban áltö munkavállalOk
esetén,

4)

személyhez kOzvetlenUl nem köthetô egyeb személyi jellegfl ráforditãsok,

5)

kOzvetitett szolgáltatãsok,

6)

anyagjeltegLI ráfordItások és egyeb igazgatãsi k51tségek.

A Társasãgok a koltség es jovedelem mOdszer alapjin megallapitott piaci ãron szãmolnak el egymãssal.
Az alãbbiakban kerUl bemutatásra a fenti kOitsegek megosztásanak és egymãs kOzti elszámolásãnak az Eximbank
2017. evi es 201$.évi eredménykimutatãsãra gyakorolt hatãsa.
a
A kozOsen hasznãlt eszkOzok után a két Társaság az értUkcsökkenés, és kapcsolódö egyeb koltsegek alapján
fel
koltség es jOvedelem mOdszer szerint meghatarozott piaci ãr alkalmazásával eszkOzhasznãlati dIjat szãmol
egvm ãsnak.
1) Közosen haszná]t Trgyi eszközök és lmmateriális javak közös
hasznalatbol credo koitsege es bevetele
a)Banknál felmerUlt értékcsökkenés, rnelv az eredménykimutatásban az
“Ertékcsokkenés” soron kerUlt kimutatãsra
b) Banknál felmerUlt a tárgyi eszkOzokhöz kapcsolödOan koitsegek
(biztosItási dij, gepjirmuado stb), melyek osszege az “Egyéb
ráfordItUsok” soron kerUlt kimutatásra
c) A Bank által az eszkOzhasznälatért a Mehibre kiszãmlãzoft dij, mely
az “E’éb bevétetek” soron kerUlt kimutatãsra
U) A Mehib áhal az eszközhasználatért a Bankra kiszimlázott dIj, mely
az “Egyéb igagatási kottségek” soron kertilt kim utatásra

2017.12.31.

2018.12.31.

82

126

13

0

98

129

47

41

Az Eximbank és a MEHIB szorosabb egyUttmukOdesenek eredményeképpen 2013 Ota a munkavãllalókjelentös
a
része többes foglalkoztatisü munkaviszonnyal rendelkezett. Azon munkavãllalOk esetében, ahol az Eximbank
a
bér-, i]letve az ado- és járulékkiflzetö, a MEHIB-re jutO személvi jellegü râfordItásokat a Bank ãtterhelte
MEHIB-re, azon munkavállalOk esetében pedig, ahol a MEH1B a bér- illetve az ado- és járulékkifizetO a Bank-ra
jutO személyi jellegu rãforditásokat a MEHIB ãtterhelte a Bank-ra az alãbbiak szerint:
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2) Többesek here
a) Tobbes munkaviszonnyal rendelkezö munkavãllalók szemelyijellegü
ráfordItásainak Banknál fetmerült ës a Mehibre átterhelendö osszege. (A
tobbes bérkifizetö illetve az adöflzetési kOtelezettsegek teljesitoje a Bank.) Az
Osszeg az “Szemetyijellegt% rafordItasok” eredménysoron nOvelä tételként
kerUk kimutatãsra.
bérek
bérjdrtdékok
-

-

eg’éb személyi jellegil rafordItások
b) A Bank által a Mehib részére továbbterhelt Osszeg, kiszãmlãzott Osszeg,
mely a “Szeindtyijellegü ráfordItdsok” eredménysoron csokkentö tételként
kertilt kimutatásra. Az a) és a b) pontban szereplo osszegek nettO
eredményhatása nulta.
c) Tobbes munkaviszonnyal rendelkezö munkavállalOk szemelyijellegu
rãfordItisainak Mehibnél felmerUlt és a Bankra ãtterhelendö osszege. (A
tobbes bérkifizetö illetve az adóflzetési kOtelezettsegek teljesitöje a Mehib.) Az
Osszeg az “Szemelyijellegii ráfordItások” eredménysoron novelô tételként
került kimutatásra.
bérek
béijárulékok
-

-

-

-

egyéb szeinétyijellegIi rdfordItdsok

201 7.12.31.

2018.12.31.

595
442
116
37

598
455
107

595

598

31
24
6
1

23
17
4
2

36

A nem tobbes munkaviszonnyal rendelkezö vezetö beosztás munkavállalök, valamint a két szerzddéssel
rendelkezö munkavãtlalók személyhez kOthetö szernélyi jetIegi ráforditásait vezetöi szolgáltatáskent terhelte
tovãbb a két Társasãg egymásra. Az átterheléskor hasznãlt arãnyszãm a munkavállalOk siMyozott munkaideje
alapjãn kertilt meghatarozasra.

3) VezetOi szotgáltatások
a) Vezetô beosztãs személyek, ill. két szerzödéssel rende&ezö munkavãltalók
a Banknál felmerUlt és a Mehibre ãtterhelendö koltsegei. rnelyek Osszege az
eredrnénykimutatãsban az “Szemétyijellegii ráforditások” soron kertilt
kimutatãsra
-bérek
béijárulékok

-

egéh semé1yi jel1eg7 râforditâsok
b) A Bank ãttal a Mehib részére kiszãmlãzott Osszeg. mely az “Egvéb
bevételek” soron került kirnutatãsra
c) A Metiib által a Bankra kiszámlázott vezetbi szolgaltatási koitségek, melyek
Osszege az “Egvéh (gazgatcisi koltségek” soron kertilt kimutatásra
-

2017.12.31.

2018.12.31.

173

125

127
33
13

101
22
2

17

11

0

0

A két Tãrsasäg a szemétyhez kOzvettentU nem kOthetb személyi jellegü rãforditãsait (ktllsb illetve belsO
reprezentãciös koitségek és jãrulékai stb.) az alábbiak szerint terhelte at egymásra.
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4) Személyhez nem köthetO személyi jellegfl ráfordItások
a) Banknãl felmerOlt ës a Mehibre ãtterhelendö személyhez nem köthetö
szemetyijellegä ráforditások, melyek Osszege az eredmënykimutatásban
az “Szemëlyi jellegui ráforditások” soron kerUlt kimutatãsra
b) A Bank által a Mehib részére kiszãrnlãzott Osszeg, mely az “Egyéb
bevételek” soron kerult kimutatásra
c) A Mehib ãltal a Bankra kiszimlázott közvetItett szolgáltatãsok
összege, mely az “Egyéb igazgatási koitségek” soron kerUlt kimutatãsra

2017.12.31.

2018.12.31.

36

29

37

30

65

91

A két Tarsaság az egymással kOtött szerzädés alapján az alãbbi táblázat szerint számlázott tovább közvetItett
szolgáltatãst vãltozatlan áron és formában:
5) KözvetItett szolgiltatäsok
a) Banknãl felmerOlt és a Mehibre változatlan ãron és formãban
továbbszãmlãzott kOitségek, melyek összege az eredménykimutatásban
az “Eéb ráfordItások” soron kerult kimutatásra (Bérleti dIj,
karbantartãsi, takaritãs egyéb kOitsegek)
b) A Bank által a Mehib részére tovãbbszámlãzott osszeg, mely az
“Eyéh bevételek” soron kerult kimutatãsra
c) A Mehib ãltal a Bankra kiszãmlãzott kOzvetItett szolgãltatások
Osszege, mely az “Egyéh igazgatási koltségek” soron kerult kimutatisra

2017.12.31.

2018.12.31.

64

60

64

60

157

158

-

-

A két Társasag az egymãssal kOtOtt szerzödés atapjan az anyag je1Iegi rãforditásokat és egyeb igazgatási
koitsegeket az alábbi táNizat szerint terhelte tovább egymásra:
6) Anyagjellegfl kUitségek
a) BanImáI felmerUlt és a Mehibre átterhetendö anyag-, anyagjeltegLl
illetve egyéb igazgatási kOltsegek, melyek osszege az
eredménykirnutatásban az “Egréb ráfordItások” soron kerUlt kimutatãsra
b) A Bank által a Mehib részére kiszárnlãzott osszeg, mely az “Egvéb
bevétetek” soron kerttft kirnutatãsra
c) A Mehib ãltal a Bankra kiszãmlázott anyagjeltegU kOitsegek osszege,
“grh (gri-gnixi k/;ttséek” soron kerult kimutatásra
mely

201 7.1 2.31.

2018.12.31.

204

176

210

182

359

44.

KUlOn megãllapodások alapján, albérletj szerzödések keretében a Bank 2017-ben 42 milliö forintot, 2018-ban 43
mi]liO forintot terhelt at a MEHIB-re.
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IV.10. Az elszámolt terv szerinti és terven feIüIi értékcsökkenés
IV.10.1. Az amortizáciOs politika, a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának
módszerei
Az Eximbank a számviteli politikajában meghatározottak szerint az immateriãlis javakra ës a tãrgyi eszkOzOkre
az aktivilás napjãtol kezdödäen a rendeltetésszerCi használat napjãig lineáris módszerret havonta szãmolja a terv
szerinti értékcsokkenëst. A 100 000 Ft egyedi beszerzësi érték feletti immateriális javak és tãrgyi eszkozök
esetében az egyedileg megliatirozott vãrható hasznos élettartam, valamint maradvãnyérték alapjãn szãmItott
értékcsökkenési lefrási kulcsokat alkalmazza a Bank. Az azonos miszaki, technológiai jellemzökket bfró
eszközOk esetében a hasznos élettartam és a maradvãnyertékek azonos szempontok alapjãri kertUnek
megh atározãsra.
A maradvãnyérték a rendeltetésszerü használatbavétel, az tizembe helyezés idöpontjãban (a rendelkezésre ãIIO
informãciók alapjan, a hasznos élettartam ffiggvenyeben) az eszkoz meghatarozott, a hasznos élettartam vegen
várhatóan realizãlhatö értéke illetve várható piaci értéke. Nulla lehet a maradvanyérték, ha annak értéke
valOszinüsithetöen nem jelentös, azaz nern haladja meg az eszkOz bekerUlési értëkének 5 %- at, vatarnint abban
az esetben, ha az eszkOz hasznãlatãval kapcsolatosan olyanjogi és egyeb korlãtozO tenyezok állnak fenn, amelyek
a hasznos élettartamot kOvetöen nem teszik Iehetövé az eszkOz továbbértékesItését (például szoftver termékek)
vagy más módontorténö hasznosItását. A maradványértéket az Eximbank akkor tekintijelentösnek, ha az eszköz
várható használati ideje rövidebb az eszkOz mQszaki élettartamãnãl és az eszközt a bank eredeti rendeltetésétöl
eltéräen nagy vatoszinUséggel hasznosttani tudja.
A hasznos élettartam az az idöszak, amely alatt az egyedi eszkOzt az Eximbank a tevékenységere jetlemzö
kortllmények, a várhatO fizikai elhasználödás (az eszköz fizikai jetlemzói), az erkölcsi avulás (a technolOgiai
vãltozások). valamint az eszköz hasznãlatával kapcsolatos jogi és egyéb kortitozó tényezök figyelembe vétetével
vãrhatOan hasznãtni fogja.
Ezen alapelveknek megfeleloen az Eximbank egyes eszkOzcsoportjai esetében a hasznos élettartam
meghatározasára irányadó szabályok az alãbbiak:
-

-

-

A szellemi termékek esetében 3 ev.
Az idegen ingattanon vegzett benihãzások esetében a várhatO hasznãlaci idötartam a bérleti idötartarn
flgyelembevetetévet kerütt megaflapitasra.
A hIrközlô berendezések, az irodai és egyéb berendezések esetében a várhatO hasznos étettartam 7 év.
A számitãsteclmikai és figyviteli berendezések esetében 3 év.
A gepjármüvek esetében 3 iltetve 6 ev.
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Tárgyi eszközök

0
0

0
0

227
1

701

470
17

22

Osszesen

flernház6sokra adott elOlegek

11
0

0

340

6
1 293

0
825

6

2 118

—
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0
0

0
21

0

21

Beruhãzãsok

$

37

—

0

0

0

0

0

15

52

Egvéb bercndezés

—

0
23

225

Irodai berendezés

105

11

120

0
26

—

152

223

71

—

0

1 171

0

77

0
1 140

2 187
0

9
5

0

23

143

0

48

54

229

21$

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

0

5

1 048

0

48

31

86

141

18
23
0

1
0
0

6

226

2

35

149

Nettó
érték

505

41

375

Ertékcsökkenés

1 868

3

694

0

0

Bruttö
érték

2 370

0

ZárO állomãny

4 238

3

1 199

0

TérItés
nelkOli
ãtadás

0

0

427

0

4

érték
1 434

0

3

0
0
0

0

13

—

—

1

26

372
25

ErtékesItes
Selejtezés
/kivezetés

Terven
felüli écs
visszaIrãs

Terven
feluli écs
kivezetés

0

Ierv
szerinti
ecs

42

NettO
érték

265

Ertékrsökkenés

0

Tárgyévi értékcsökkenés

107

BruttO
érték

NyitO ãllom6ny

—

—

0

434

1 459

3 395

0
1 936

0

0

0
-

0

0

0

—

0
0

0

0

0

758

0

75$

0

0
0

—

—

427

0
0

0

0

0

0

0

0

7
11
0

0

3

6

4

0

10

—

0

csokkenés
2 363

0

érték
3 797

Zárô ãllomány
Nettó
Erték-

0

JármOvek

Ugyviteli berendezës

Számitãstechnikai bercndezës

Hirközlö bcrcndezás

[cFgen ing. végzett beruhãzãs

sszesen

i3eruházásokra adott clölegek

leruházások

Vayoniértéküjogok
mmateriñ1isavakra adoU elolegek

Szcllerni Lcrmëkck

sItes

Bruttó

écs kivezetés
0
0

kivezetés

Ertéke-

szerinti
431

Terven felUhi

Tãrgyevi_értékcsökkenés
Selejtezés/
Terven felUli

érték
695

Terv

csökkenés
1 932

NettO

érték
2 627

Bruttö
—

Nyitó állomány
Erték-

A számviteli politika szerint elszámolt értékcsökkenés

Irnmateriális javak

IV. 10.2.

(A táblázatos adatok rnifliO forinthan ërtendöek)
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IV.IO.3. A terven fetflhi értékcsökkenës elszámolásának mödszerei
Az Eximbank számviteli politikãjãban lefrtaknak megfeteloen terven felüli ërtëkcsOkkenés elszãmolásãra
hasznáthatatlanná válás, feleslegesse válás, rnegrongálOdãs, megsemmisUlés illetve hiány esetén, valamint abban
az esetben kerlil sor, ha az eszkOz konyv szerinti értéke tartósan és jelentösen magasabb, mint az eszkOz piaci
értëke. (Jelentös értéknek tekinti az Eximbank, ha a kOnyv szerinti érték és a piaci érték kUlOnbözete meghaladja
az eszköz konyv szerinti értékének az 5 százatékãt.) A terven feltili ërtékcsOkkenést olyan mertékig szãmolja el a
Bank, bogy az eszköz a hasznilhatoságának megfelelö, merlegkeszItéskor ismert piaci értéken szerepeljen a
merleghen. A fenti alapelvek szerint 2017. évben 36 mitlió forint terven feltili értékcsOkkenés elszãmolásãra,
2018évben 11 millió foririt terven felUti értëkcsOkkenés visszafrására kerult sor.
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Egyéb bevételek tizieti tevékenységbôl
Uzieti tevékenységböl származö bevételek
&cszesen

Kapott kamatok és kainatjellegü bevételek
Bevételek ertëkpapirokbOl
Kapott (jarö) jutalék-és dIjbevételek
gyeb pénzugyi szolgãltatãs bevételei
bevételei
szolgáltatãs
Befektetési
(kereskedési tevekenyseg bevétele)

Megnevezes

65014
46135
1732
11168
2095
610

482

2439

5302

46782

36524
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10 $48
774
0
0
0

37
36
0
0

0
0

0
0

0
3

0
10 $48

8

I

0
45
0
0
0

0

0

38

4015

10 38$
4 054
603
1 741
0
4 015
0
1 732
9 597
0

397

170
0

5

367

1
3

735

0
97
0
0
0

0

0

0

0

97

0
254
1

0
200
6

39 724
42 $75
0

2018
2017
0

2018

1 571

2017

Osszesen

1 625

2018

Nem besorolt

440

2017

Egyeb orszagok

477

35 679

35575

fgyéb euröpai
orszagok
2018
2017

2 034

5 198

2018

Euröpai Uniö
tagorszagok
2018
2017

2017

Magyarorszag

.

IV.11. Uzieti tevekenysegböl származó 2)17. és 201$. évi bevételek földrajzi szegmensek szerinti bontãsban

(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)

201$. EVI BE SZAMOLOJAHOZ

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK

MEGESZiTO MELLEKLET

Saját kockäzatra vãltalt garanciák
Saját kockázatra vóllall garanciakeret
Sa/6t kockO.’atra váltalt even t6ti lejátai1 gatanciâk
Sa/Ct kockCzatra vCllalt even belüli lefárat6 garanciák
Allami kezességgel vãllalt garanciäk
Alla,ni kezessëggel vdttalt garanciakeret
A’llami kezessége1 vCllaIt even ttti tejcratii garanciák
Atlmuni kezessCggel vCltatt even belüli tejárau garancidk
VäIIaIt garanciák összesen
Hiteikeretek
Belfluldi igv/èlek hitelkeretei
Kuifluldi ugyfelek hitelkeretei
]3eifoldi hitetintézetek hitelkeretei
KülJi3ldi hitelintCzetek hitelkeretei
LeszhmItolhsi keretek
Kulfotdi ugvfelek leszámItolCsi keretei
Kulfoldi hitelintézetek IeszCmItolási keretei
Hitel- és IeszämItolási keretek Osszesen
Akkrcditiv
Tökealapok
füyek
Fuggö kotelezettségek Osszesen

Fuggo kotelezettsegek

V. Mérlegen kIvüli tételek
V.1. Fuggö kotelezettsegck
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..

.

.

349 028
216
32 943
5468
40$ 648

-

1 370
0
1 274
96
19 623
2 206
16 807
610
20 993
347 377
40 609
15 425
287 033
4310
1 651
1 651

2017.12.31.

.

Konyv szerinti ertek
.

0

0

2,926
9,138

201

0
0

0
0
0
0
157
0
0
348

29,905
42,053
303,861

5,241
1,358
1,358
382,418
1,322
55 871
695
453,781

-

157

381,060

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
817

505

0
157

521

13,475

0

481

0
0

0

890

0
0
0

Céltartalék
allomany
2018.12.31.

386
379
12,585

2018.12.31.

....

125

•.

Konyv szertnti ertek
280
0
280
0
201
0

1 298

Céltartalék
allomany
20J7.12.31.

(A táblázatos adatok milliö forintban értendôek)

2018. EVI BESZAMOLOJAIIOZ

ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK

KIEGESZiTO MELLEKLET

MEGESZITO MELLEKLET
A MACYAR EXPORT-IMPORT BANK

ZARTKORUEN MUKÔDO RESZVENYTARSASAG
201$. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
V.2. Biztos (jovöbeni) követelésekkel és kote]ezettsegekkel kapcsolatos kiegeszItesek
2018. december 31 -en és 2017. december 3 1-en a Bank a mërlegeri kivOli biztos (jovobeni) kovetelések, valamint
a jOvöbeni kOtelezettsegek kozOtt mutatta ki a bankkOzi piacon a nyitott merleg szerinti poziciO makroszintü
fedezése érdekében belfoldi ës ktilffildi hitelintézetekkel kotOtt merlegkeszites idöszakában meg le nem zãrult,
even tüli Iejáratñ kamatcserével jaro deviza-betCtcsere ugyletek, illetve més belfOldi és kUlfOIdi bankokkal kOtöft
beszámotO-készitCs idöszakãban lezárult IeszãltItási devizaswap ugyletek határidös Ugyletrésze miatt fennállö
kovetelését es kOtelezettseget az alébbiak szerint.
BelfOldi és kulfOldi hitelintCzettel kotOtt karnatcserével járö deviza-betétcsere Ugyletek
2017. december 31-en:
Lejirat

2018.02.08
2020.01.28
2020.0 1.30
2026.11.16.
2026.11.16.
2018.01.15.
2026.11.16.

Követelés
devizában

250 000 000 USD
150 000 000 USD
250 000 000 USD
10$422409HUF
715046709HUF
4256694EUR
1 326 087 882 HUf

Kötelezettség
devizban

Követelés
miltiö Ft-ban

64 705
38 823
64 705
108
715
1320
1 326

191 659 000 EUR
117 943 073 EUR
196 61$ 16$ EUR
348032EUR
2295274EUR
1326087$82HUF
4 256 694 EUR

59441
36 579
60 979
10$
712
1326
1 320
160 465

171 702

Osszesen

Kotelezettseg
mlltiö Ft-ban

2018. december 31-en:
Lejärat

2020.01.28
2020.01.30
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.16
2026.11.26
2026.11.16
Osszesen

Követelés
devizãban

Kotelezettseg
devizãban

Követelés
milliO Ft-ban
42,141

150 000 000 USD
250 000 000 USD
715 046 709 HUF
10$ 422 409 HUF
157 035 419 HUf
650 544 734 HUf
253 796 014 HUf
53 045 771 HUF
128 827 624 HUF
183 497 EUR
$2 $38 319 HUE

70,235
715
10$
157
650
254
53
129
59
83
114,584
D / IU

117943 073 EUR
196 618 168 EUR
2 295 274 EUR
348 032 EUR
504 078 EUR
2 08$ 225 EUR
814 676 EUR
170 275 EUR
413 532 EUR
57 164 $21 HUF
265 908 EUR

Kotelezettség
milliö Ft-ban

37,920
63,215
738
112
162
671
1b2

55
133
57
86
103,411

MEGESZiTO MELIEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
201$. EVI BE SZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
2018. december 31 -en az egyeb devizaswap Ugyletek miatt fennállö merlegen kIvUhi biztos (jovobeni) kOvetetések
és kotelezettségek egyenleget a kOvetkezö táblãzat mutatja:

Lejarat

3 hónapon belUl
3 hónapon belOl

Koveteles
devizaban
.

Devizanem

Követelés
millio Ftban
.

81,000,000 FUR
46,100,000 FUR

..

26.042
14,822

Ôsszesen

40,864

..

Kotelezettseg
devizaban
.

Devizanem

92,451.820 USD
14,856,221,500 HUF

Kotelezettseg
millio ft-ban

25,973
14,856
40,829

2017. december 31-en egyéb devizaswap ugyletek határidös ugyletreszei miatt fennálló merlegen kIvUli
biztos
(jovabeni) kOvetetCse 27 895 milliö forintot, mIg kOtelezettsege 27 832 millió forintot tett ki.
2018. december 31 -en a Bank a jövöbeni kOvetelések és jövöbeni kOtelezettsegek kozOtt 9 72$ mifliO Ft Osszegü
2019-ben indulO Ugyleteket tart nyilvãn.
Tovãbbá 2018. december 31 -en a Bank ajOvöbeni kOvetelések kOzött 1 miltiö euro (322 millió forint) kOvetelést,
illetve a jövObeni kotelezettsegek kOzOtt 321 milliö forint kotelezettseget tart nyilvin, melyek a 2018-ban
mar
nyilvantartãsba vett, de csak 2019-ben létrejOtt spot Cigyletekkel kapcsolatosak.
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MEGESZITO MELLEKLET
A MACYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
201$. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok milliö forintban értendöek)
V.3. A pénzugyi szolgáltatãsokhoz kapcsolódöan kapott fedezetek és biztosItékok
A merlegen kIvuli tételnek minôsUlä a penzügyi szolgáltatãsokhoz kapcsolódOan kapott fedezetek és biztosItékok
fedezetértékelési szabályzat alapjãn meghatarozott teijes értéke és abbOt az Eximbankot —a fennállO
kockázatvãllalisa alapjin jogilag megilleto értéke 2018. december 31 -en:
-

Teijes értéken

12
171
40
74

Allami kezesség
MEHIB ãltal biztosItott
thgatlan zálogjogok
Bankgaranciãk

585

KockzatváI1aIás
ertékeig
12 585
171 612

Pénzfedezet
Egyéb

612
656
969
94$
275 362

39 002
43 266
532
203 946

Osszesen

576 132

470 943

V.4. Fuggö kamatok és késedelmi kamatok
dijak (a
A hitelintézetekkel és Ugyfelekkel szembeni kovetelések után járO kamatok, kamatjellegO jutalékok és
év végi
továbbiakban kamatok) mérlegben valO kimutatása az Eximbanknál a kamat ffiggOvé tétel szabályainak
alkahnazasãval az alábbiak szerint tOrténik:
-

A merleg fordtilOnapjãig jãrO és esedékes. a merlegkeszites idOpontjáig penztigyileg rendezett kamatok
a mér1eben a kOvetclãsek kOzOtt szerepelnek;

-

es
A merleg fordulOnapján az uzleti évre idoarányosan járó, a merlegkëszItés idopontjáig esedékes
befolyt kamatok, valamint a merleg fordulónapján az tizieti évre idöarányosanjárö, de a mérlegkészItés
idOpontjáig nem esedékes. a nern teljesItO kitettseg es az átstrukturált kOvetelés prudenciális
kOvetelmënyeirOl szOlO MNB rendelet szerint teljesItO kitettsegnek tekinthetO alapkUveteléshez

-

kapcsolódö kamatok Osszege az aktIv idöbeli elhatãrolãsok kOzOtt kerül kimutatásra;
A mérleg fordulOnapjãn az Ozleti évre idoarãnyosanjãrO, a mérlegkészItës idOpontjãig esedékes. be nem
folyt kamatok, valamint az Uzieti évre idoarányosan járö, a merlegkeszItés idOpontjãig nem esedékes
kamatok Osszegét, amennyiben a nem teljesitO kitettseg ës az ãtstrukturãlt kOvetelés prudenciális
kOvetelményeirOl szölO MNB rendelet szermt nem teljesItö kitettsegnek minOsUlO alapkoveteléshez
kapcsolOdnak a Bank fiiggove teszi.
6U/ /U

KIEGESZiTO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táNázatos adatok rnillió forintban értendöek)

A fenti etvek alapján a fliggö kamatok illetee a kësedelmi kamatok ãllomanya 2017. és 2018. év végén az alãbbiak
szerint alakult.

,

Megnevezes
Ugyfelekkel
szembeni
követelésekhez
kapcsolOdO

Ugyleti kainat
Késedelmi kamat
Dlj, jutalék
Hitelintézetekkel
szembeni
követelésekhez
kapcsolódö
Ugyleti kamat
Késedelmi kainat
Di), jutalék

Osszesen

BeIföIdi

Külföldi
2017.12.31. 2018.12.31.

2017.12.31.

2018.12.31.

1 862

1,986

649

279
1 495

186
1,737

88

63

59
590
0

0
0

0
0

0
0

0

100

0
1,986

1 862
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Osszesen
2017.12.31. 2018.12.31.

359
0
359

2 511

2,345

338
2 085

186

0

88

2, 096
63

117

143

7

7
125

117
7

143
7

100

10

1]

10

125
11

766

502

2 628

2,488

MEGESZiTO MELLEKLET
A MAC YAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKOthJEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok rnillió forinthan értendôek)
VI. Az á]lami készfizetô kezességgel fedezett garanciaflgyletek
VI.1. Be nem váltott garanciák
állománya
Az Eximbani. ãltal az állami készflzetö kezessegvãllalás melleft kibocsátott, be nem váltoft garanciãk
a 2017. ëv végi 19 622 millió forintrOl 2018. év végére 12 585 milliO forintra csOkkent.
A 16/1998. (V.20.) PM rendelet 2. (6) bekezdés elöirãsainak megfeleloen az Eximbank a kozponti kOltségvetés
adOdó
kockãzatãnak felmérése céljából, az ãllami készfizetö kezességgel fedezett exportcélci garanciaugyletekbol
gel azonos
be nem vãltott kotelezettsegeket negyedévente rendszeresen a sajãt kockázatra váltatt kotelezettség
módon kulOn is minösiti.
alapjãn
Az állami készfizetö kezessegvállalãs mellett kibocsátott garanciãk a rendelet elöfrãsai szerinti minösItése
az egyes minösItési kategoriákba tartozö allomanyanak nagysãga:
2017.12.31
17 432

TeljesIto

2 190

Nem teljesito

19 622

Osszesen

2018.12.31
12 585

Teljesftö
Nern tc1jcitö

0

12 585

Osszesen

kOzponti
Magyarország 201$. evi kOzponti koltsegveteserol szOlO 2017. évi C. törvény 49. (2) bekezdése a
összesen
kOftségvetés terhére vállalt export-hitel es egyeb export célü garanciaugyletek 2018. évi felsö határát
tesz
150 000 millió forintban határozta meg. A teies keret kihasználtsag 201$. december 31-en 8.39 százalékot
ki.
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MEGESZITO ME LLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUE N MUKODO RESZVENYTARSASAG
201$. EVI BE SZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)
VI.2. Bevãltott garanciák
Az Eximbank ãltal a 0. számlaosztalyban nyilvántartott, a kOltségvetes készfizetö kezessëgvállalása mellett
kibocsátott garanciãk bevãltãsábOl eredö Ugyfelekkel szembeni kOvetelések, illetve állammal szembeni tartozások
illominya 2017. ës 201$. ëvekben az alábbiak szerhn alakult:

Koltsegvetési
készfizetO
kezesség
érvényesItésével
bevãltott garanciãkbol eredO ugyfelekkel szembeni
követetések, llletve ãllam mal szembeni tartozisok
Nyitóállomãnv 201 7.01.01.
NOvekedések bevãltásból és egyeb volumen változásböl
eredöen
Megterulések (-)

2 673

Késedelmi
kamat
követelés
1 205

0

173

123

0

0

0

Alapkovetelés

Zãró áI1omny 2017.12.31.
NOvekedések beviltãsböl és egyeb volumen változásbOl
eredoen
Megtertilesek (-)

]

ZárO ãllomány 2018.12.31.

]

2 67L
1 388

[
140 I

1 328

8]
3 169]

Osszesen
3 878

4 001

1 528
892

1 468

4 637

VI.3. Bchajthatatlan garanciák
Az Eximbank által a kOltsegvetés készfizetö kezességvallalãsa mellett kibocsãtott, beváltott garanciãkbOl eredäen
bebajthatatlannak minösItett ugyfelekkel szemben fennãflö kOvetelés, illetve ãllamrnal szembeni tartozãs
allománya 2018. év vëgén a 2017. év végi állomãnnyal egyezöen 1 332 milliO forintot tett ki.

VII. Azonnali cleviza atlásvételi ügyletekkel kapcsolatos kiegészItés
A Banknak az azonnali deviza adãsvételi tigytetekbäl eredöen a mérleg fordulonapjaig nern tetjesült konverziós
Qzletbdl eredö kovetelése es kotelezettsege 2017. és 2018. december 3 1-en nem volt.
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MEGESZ1TO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendôek)

VIII. Egyéb kiegészItések
VIII.1. Az 575/2013/EU rendelet 392. és 395. cikk szerinti nagy kockãzatvállalásnak
minOsülö hitetekkel, értékpapIrokkal, vállatt kotelezettsegekkel kapcsotatos kiegészItés
az általános hitelintézeti gyakorlattol eltéröen az Exim torvériyben
szabalyok alapjãn az 575/2013/EU rendelet 392. és 395 cikk szerinti. egy Ugyfellel, vagy
meghatarozott
vãllalt
ugyfélcsoporttal szemben vãllalt nagykockázat-vállalásnak minôsülö hitelek, értékpapfrok és
kOtelezettsëgek (kitettsegek) mentesitések és kockázatmérséklö technikãk alkalmazása utãni egyUttes Osszege

Az I. Bevezetö részben részletesen leirt

—

—

fenn.
2017. december 31-en 46 199 milliO foriit volt, amely egy nem hitelintëzeti ugyfelcsoporttal szemben alit
utáni
2018. december 31 -en a nagykockázati kitettsegek mentesitések és kockázatmérséklö technikãk alkalmazása
egyuttes osszege 141 242 millió forintot ert el, amelybol egy nem hitelint&eti ugyfelcsoporttal szembeni kitettseg
47 204 miltiO, három hitelintézeti ugyfélcsoporttat szembeni kitettseg 94 03$ millió forint.
ugyfél,
2018. december 3 1-en az Eximbank megfelel a nagykockizat-valialasi limit feltételeinek, a Banknak sem
sem tigyfélcsoport szinten nincs nagykockãzat-vãllalãsi limiliallepese.

VIII.2. Atlagos állományi iétszãm (fö)
2017

2018

Teijes munkaidös szellemi
EbbJt tobbesfoglalkoztatász
Teijes muni.:ajdös fi1i
Ebbd? tobbesfogtalkoztatász
Részmunkaidös szellemi
Ebbö? tobbesfoglalkoztatószi

179
173
0
0
10
10

180
173
0
0
10
10

Osszesen

189

190

a
Az Eximbank ës a MEHIB szorosabb egyuttm0kodCsének eredmCnyeképpen 2017-ben, illetve 201$-ban
munkavállalOk jeientäs része tObbes foglalkoztatásü munkaviszonnyai rendelkezett. A fenti táblázatban
bemutatott munkaváltalOk esetében az Eximbank a bér-. illetve az adO- ésjãrulékkifizetö.
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KIEGESZiTO ME LLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok rnillio forintban értendöek)
Az alábbi tãbtazat mutatja a tObbes munkaviszonnyal rendelkezô munkavãllalói ãtlagos állomãnyi lëtszámot, ahol
a MEHIB a bér- illetve az ado- és jãrulékkifizetb:
2017

2018

leijes munkaidös szeflemi többes foglalkoztatãsü
Teijes munkaidös fizikai tObbes foglalkoztatasü
Részmunkaidös szellemi tObbes foglalkoztatasü

115
0
9

140
0
10

Osszesen

124

150

VIII.3. Az Igazgatóság és az ügyvezetés (vezerigazgató, vezérigazgató-helyettes) részére
folyósItott kölcsönök

Az Igazgatoság tagjai es az ugyvezetés részére folyösItott kölcsonök áHománya 2017. december 3 1-en ës 201$.
december 31 -en 0 mililO forint.

VIIL4. AdOfizetési kotelezettseg

VIII.4.1. Hitelintézeti kOlönadö
2018.12.31.

Elözetes adózãs elôtti eredmény
Egyeb ráfordItásként elszãmolt és befizetett pénzügyi szervezetek kUlOnadöja
Korrigált adözãs elätti eredmény
Hitelintézeti különadó a korrigált adözás elOtti eredmény pozit(v 30%-a (1 868 milliö
forint), de maximum 769 millló forint
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5 456
769
6 225
769

MEGESZiTO MELLEKLET
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ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A táblázatos adatok millió forintban értendöek)

VIII.4.2. A tãrsasági adO
VIII.4.2.1. Adózás elötti eredményt csökkentö tételek
Hitelintézeti kulönadO
AdOtorvény szeririti értékcsOkkenési leIrás és az eszkOzok kivezetésekor szãmItott
nyilvántartãsi érték
Vãrhatö kOtelezettsëgekre képzett céltartalék felhasznãlása miatt az adöévben
bevételként elszámolt osszeg
Adomãny, tartOs adominy igazolt összege
AdOévben követelësekre visszafrt értékvesztés
Adózs elötti eredményt csökkentö téteick összesen

769
754
558
5
3
2 089

VIII.4.2.2. Adózás elOtti eredményt növelö tételek

Vãrhatö kOtelezettsegekre és jövôbeni kOltsegekre képzett céltartalék
Számviteli tOrvény szerinti terv szerinti és terven felLili értékcsOkkenësi leirãs és a tárgyi
eszközok nyilvintartãsbOl való kivezetésekor rãfordItisként elszámolt Osszeg
Nem a vãllalkozás érdekében felmertdt koltsegek
Jogeros hatãrozatban megãllapItoft birság
AdOévben nem pénzugyi szolgaltatasbol eredö kOvetelésre elszãmolt értëkvesztés

259
772
99
15
3
I 154

Adózás clotti credményt növetö tételek összcsen

VIIL4.2.3. Társasági adO levezetés
AdOzás elötti eredmény
AdOzás elôtti eredményt csokkentö tételek (-)
AdOzis elötti eredményt novelö tételek (+)

6 225
2 089
1 154

Szãrnitott adO alapja
Szãmitott ado 9% Osszesen

5 290
476

Tãrgyévben elszãmolt tarsasági ado

476

TOrgy évre elszámolt elOzö évek társasOgi adöja önreviziöja alapjOn(-)
KUlffildröI származó jovedelern után flzetendO, flzetett ado (+)
Hitelintézeti kcilOnadO (+)

10
0
769

Eredménvkimutatäsban szerepiO adOfizetési kUtelezettség
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VIII.5. Költségvetési kapcsolatok
2017. és 2018. években az Eximbank a koltsegvetes részëre az alábbi jogcimeken teijesiteft pénzUgyileg
befizetéseket illetve kapok és kOzvetitett tamogatasokat.

VIII.5.1. Allami garanciakkal kapcsolatos elszãmolások
2017.12.31.

2018.12.31.

Allarni garancia bevãltisbOl eredö koltsëgvetési igény
Behajtott állami garanciábol eredöen beflzetett osszeg
Allami garanciák behajtãsãért igënyeltjutalek

0
0
0

1 38$
$92
44

Egydnleg

0

540

Az Eximbank áltat állami készfizetä kezességváltalás mellett kibocsãtott beváltott export-hitel és egyéb export
célii garanciakbol eredôen keletkezett kOttsegvetesi fizetési kotelezettseg 201$. évi keretét a Magyarorszag 201$.
évi kozponti koltsegvetéserol szOlO 2017. évi C. tOrvény összesen 500 milliO forintban hatãrozta meg.

VIII.5.2. KamatkiegyenlItési rendszerrcl kapcsolatos elszámolások
2017.12.31.

2018.12.31.

Kamatkiegyenlitési rendszerböl eredö pénzUgyileg rendezett igény
Kamatkiegvenlitesi rendszerböl eredö pénzQgyileg rendezett
befizetési kotelezettség

28 002

26 079

0

21

Egyenleg

28 002

26 058

A kamatkiegyenlItési rendszer keretében a kOzponti kOltségvetessel elszámolható kiegyenlites forrásãul szo]gãlo
osszeg elöirányzatat a Magyarország 201$. évi kOzponti ko1tsegvetésérO szölo 2017. évi C. tOrvény 25 600 rnilliO
forintban hatãrozta meg, metynek 500 millió forinttal történö t(iltépését a Kormany az 1668/2018. (XIt.10.)
Kormãnyhatãrozat alapjánjOváhagyta. A 2018. évi keret kihasznáttság 100 szãzalékot tesz ki.
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VIIL5.3. Kötött segélyhitelezéssel kapcsolatos elszãmolãsok
2017.12.31.

2018.12.31.

KOtott segélyhitelezésböl eredô penzügyileg rendezett adomãnyelem
igeny
Kotott segëlyhitelezesbot eredö pénzugyileg rendezett kamattámogatasi
igeny
KötOtt segelyhitelezésbol eredä penzugyileg rendezett dIjvisszatérités (-)

394

6 636

472

1 250

4

0

fgyenleg

862

7 886

A kOtOtt segëlyhitelezes keretében az Eximbank által a kozponti kOltségvetéssel elszãmolható kiegyenhités
forrãsául szolgalO osszeg elöirányzatát a Magyarorszãg 201$. évi kOzponti koltsegveteserol szólO 2017. évi C.
torvény 7 905.7 milliö forintban hatirozta meg.

VI1I.5.4. Ado és járulék elszãmolások

Hitelintézetijáradék
Pénzflgyi szervezetek kulönadója es hitelintézeti ktilOnadO
Szociãlis hozzájárulasi adO
Ipari3zési adO
Innoviciósjãrulék
SzemétyijovedetemadO
Altalános forgalmi adO
Tãrsasãgi adO
MunkavállalOi nyl.lgH jhi7InIIsi ani1ék
MunkavãllalOi egeszsegbiztosItási jártilék
MunkavãllalOi munkaerO-piaci járulék
Egeszsegugyi hozzájãnilás
Magánszemelyek jogviszony megszOnéséhez kapcs.egyes.jov.kRlonadOja

Szakképzési hozzájãrulás
RehabilitáciOs hozzãjárulás
CégautOadO
Gépjármi teljesItményadO

2017.12.31.

2018.12.31.

*1 $56
623
462
625
113
334
63
91$
210
145
30
69
11
31
10
4
1

0
769
472
737
$9
376
1$
330
241
167
34
52
1
36
11

5 505

Fizetett adOk és jruIékok összesen

.
a 2016. ëvi LXVI. tv. a hitelintëzeti jãradëk fizetési kotelezenseget 2017. január 1-i hatállval megszuntette
adOelOleget mis adóncmre vezette at

*

ooI Iu

den

1
3 337
a Rank a belizetett

KIEGESZITO MELLEKLET
A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK
ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG
2018. EVI BESZAMOLOJAHOZ
(A tãblãzatos adatok millió forintban értendôek)
VIII.6. Penzióba adott, vett vagyontárgyak

Az Eximbank 2017. és 2018. december 31-en sem penzióba adott vagyontárgyakkal, sem penziOba vett
vagvontãrgyakkal, valamint a kbmyezet védelmét kOzvetlenOl szolgálo tirgyi eszközzel, veszélyes hulladëkkal,
kOmyezetre kãros anyaggal, kOmyezetvédelmi kOtelezettséggel nem rendelkezett, Igy utObbiakra nem képzett
céltartalékot. A Bank nem folytat K±f tevekenyseget. 2018. Uzleti évben ellenörzés sorãn jelentös Osszegü hiba
fettãrãsãra nem kerUlt sor.

VIII.7. Valós értékelés

Az Eximbanic nem éI a szãmviteli torvény 59/A. alapján választható valOs értéken tOrténö értékelés
Iehetasegevet.

VIII.8. OBA tagsági dIjak

A Hpt. 209.

§ (1) bekezdése alapjãn az Eximbank az OBA tagintezete, azonban a Hpt. 212-213. §-aiban felsorolt.

OBA ãltal bjztositott betétekkel nem rendelkezik. Erre való tekintettel az Eximbank szimlavezetési és
betétgyujtési tevékenyseget nem vegzett, 2017. és 2018. évben az Országos Betétbiztositási Alap felé dijfizetési
kotelezettsege nem merult fel.

VIII.9. A vállalkozás konyvvizsgálOja

A jogszabdlyi eldIrások szerint az Eximbanknál kote]ezö a konyvvizsgalat, a Bank konvvvizsgáloja a KPMG
Hungária Kft., a személyében felelös kOnyvvizsgalo Henye ]stvãn, igazolvdny száma: 005674.

VIII.10. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányItásãért, vezetéséért
felelös személy

Az Eximbank szdmviteli torvényben szabãtyozottak szerinti konyvviteli szolgaltatas korébe tartozó feladatok
irányitisáért, vezetéséért, az eves beszãmolö elkészItësëCrt felelös vezetö Szocska Gyorgyi, lakóhelye Budapest,
pénzUgyminisztCriumi regisztrdlãsi száma: 181626.
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VI1I.11. A vállalkozás képviseletére jogosult személyek
A vállalkozás vezérigazgatOja JãkIi Gergely, lakOhelye Budapest, a pénztigyi vezérigazgato-helyettes Dr. Dancsó
JOzsef, Iakóhelye Budapest.

Budapest, 2019. mãrcius 12.

Drcc

%gely

pënzugyi vezérigazgato-helyettes

vezërigazgatO

lul

/u

A Magyar Export-Import Bank Zrt. 201$. évi Uzieti jelentése

A Magyar Export-Import Bank ZártkörQen M(iködô Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank vagy a
Bank) szakosItott hitelintézet, melynek tulajdonosa 100%-ban a Magyar Allam, a tulajdonosi jogok
gyakorlOja 2014-tôI a kulgazdasági ugyekért Ielelös miniszter. Az integrált keretek között müköd
Eximbank és a Magyar Exporthitel BiztosItó Zrt. (tovbbiakban a MEHIB) a feladatát közös
szervezetben és megjelenéssel, EXIM elnevezéssel végzi.
A Pénzügyminisztérium 2018. jtilius 11. napján a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekrôl
szálö kozleményében közzétette az Eximbank nevét. Ennek értelmében egyrészrôl a Banknak a
kozponti koltségvetésrôl szóló törvény elkészItéséhez és annak végrehajtásához szukseges speciális
adatszoIgltatási kotelezettséget kell teljesItenie, msrészräI a jövôben a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: ,,Gst.”) szerinti adOsságot keletkeztetô
ugyletet (a gyakorlatban ez a forrásbevonási ugyleteket jelenti) csak a Gst.-ben foglaltaknak
megfelelóen köthet. Az Eximbank speciális helyzetére és makadésére tekintettel, a jogalkotá 2018.
julius 26. napi hatállyal módosItotta Gst. rendelkezéseit, amely alapján a Kormány a pénzugyminiszter
kezdeményezésére minden koltségvetési évre vonatkozóan jáváhagy egy ,,keretosszeget”, amelyet az
Eximbank koltségvetési ev utolsó napján fennálló konszolidlt adOsságállománya nem haladhat meg.
—

—

Az Eximbank üzleti környezete
Makrogazdasãgi kornyezet és várhatO alakulása

2018 tavaszától az USA által indItott vámháborti, a kiszmIthatatlanná váIó Brexit, a tartós geopolitikai
feszultségek (közel-keleti hábortis gOcok, az Oroszorszggal, lránnal szembeni szankciOk, stb.), valamint
a sokáig bdséges pénzpiaci likviditás sztikülése miatt turbulensebbé váló pénz- és tökepiacok
következtében rosszabbra fordultak a növekedési teltételek és kilátások, s a harmadik negyedévtöl
gyengult mind a világgazdasági növekedés, mind a nemzetkäzi kereskedelem bôvülési üteme. Ez
utábbi csupán 4% volt 2018-ban, szemben az elzô évi 5,3%-kal. Az év közben jelentkezô problémák
ellenére a globális gazdasgi növekedés üteme alig csökkent 2018-ban: az IMF szerint 3,7% volt,
némileg kevesebb a 2017-es 3,8%-nál. Ez elsôsorban a feltörekvö országok 4,6%, köztük KIna 6,6%-os
bôvülésének köszönhetô, mert a fejlett országok GDP-je csupán 2,3%-kal nôtt 2018-ban.
Gyengült a növekedés az év folyamán a hazánk legfontosabb exportpiacát jelentd Németorszgban:
1,5% volt a 2017. évi 2,5% után, hasonlóan az eurózOna gyenge növekedési teljesItményéhez (1,8% az
eIäzd évi 2,4% helyett). Eközben a kornyezô országok gazdasági növekedése továbbra is számottevô
maradt: Szlovákiában és Romániában 4%, Lengyelországban 5% fölött volt, mig Csehországban 3%
körülire mérséklôdött.
A magyar gazdaság 2017-i évi 4%-os gazdasági növekedés utn 2018-ban 4,8%-kal nãtt. A növekedést
alapvetóen továbbra is a belföldi felhasználás huzta. Ezen belül a lakossági fogyaszts tartásan 5%
körUl alakult, amit a továbbra is emelkedô jövedelmek, a beindult lakossági hitelezés bdvülése (a
háztartások hitelállománya 4,1%-kal, uj hitel-felvétele 27%-kal ndtt egy év alatt), a j6 munkaerö piaci
helyzet (magas fogIalkoztatottsg, alacsony munkanelkuliség), valamint a háztartások emelkedö nettó
pénzUgyi megtakarItásai támogattak. A bdven érkezó EU-s forrásoknak fontos gazdaságélénkItô
szerepuk volt, Igy 17% körül alakult a beruházások bâvülési üteme, amit ugyancsak jelentösen erösItett
a 13%-os vállalati hitelállomány-novekedés, valamint a hazai kereslet bövulése. Az export növekedési
üteme 6%, az importé 7% körül alakult.
A GDP termelési oldalán az egyes ágazatok hozzáadott értékének növekedése meglehetösen
kiegyensülyozott volt: a harmadik negyedévben mezôgazdaság 3,4%-kal, az par 2,7%-kal (ezen belül a
feldolgozóipar 2,5%-kal), a szolgáltatások 3,8%-kal bdvültek. Kiugró az épItôipar hozzáadott érték
nñvpkpdése volt (27.5%). ami az EU-s források felhasználásával folyO beruházások és a bdvülô
iakásépItések köveikeirriériye.
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A tartós növekedést kedvezö munkaeröpiaci, inflációs és egyensülyi folyamatok támogatták. Tovább
nött a foglalkoztatás (az év tolyamán 48 ezer fôvel), egyben csökkent a munkanélkuliség is (2018
novemberében 3,6% volt). A bvülã munkaerö-kereslettel szemben továbbra is szQkülâ kInálat all, s Igy
mar több mint két eve tart a kétszámjegyü bérnövekedés: novemberben 10,4% volt az eves bruttö
béremelkedési ütem. Az eros fogyasztOi kereslet 3% közelébe nyomta az inflációt, de az alacsony
világpiaci nyersanyag-, elsOsorban olajárak nem engedték efölé emelkedni: 2018-ban az eves átlagos
infláciö 2,8% volt. Mind a külsO, mind a belsO egyensüly továbbra is kedvezden alakult. Bar a folyó
fizetési mérleg többlete csökkent, Igy is a GDP 1%-a körül mozgott, Igy finanszIrozási szerepe pozitIv
maradt. A koltségvetési hiány a kormány által tervezett 2% körül alakult, miután decemberben
beérkeztek az év folyamán megItélt és a koltsegvetés által megelOlegezett EU-s fejlesztési források.

A fObb makrogazdasági mutatók várhatO alakulása 2018-2020.
PM elOrejelzés’
201$. december
GDP
Háztartások
fogyasztása
Bruttó állóeszközfelhalmozás
Aru-és
szolgá Itatãsexport
Aru-és
szolgáltatásimport
Foglalkoztatotta k
száma
Infláció
Allamháztartás ESAegyenlege/GDP (-)
FoIyó
fizetési
mérleg/GDP

2018

2019

2020

4,8%*

3,9%

4,0%

4,6%

3,9%

3,9%

17,5%

5,6%

3,7%

5,0%

5.8%

6.1%

6,5%

8,8%

6,9%

1,01%*

0,9%

1,3%

2,9%*

2,7%

3,0%

(-1,9%)(2,1%)

-1,8%

-1,5%

MNB elOrejelzés2
201$. december
GDP növekedés
Háztartások
fogyasztása
Bruttó állöeszköz
felhalmozás
Aru-és
szolgã Itatásexport
Aru-és
szolgáltatásimport
Foglalkoztatottak
szama
Infláció
Allamhãztartàs ESAegyenlege/GDP(-)

201$

2019

2020

4,$%*

3,5%

3,3%

5,4%

3,4%

3,1%

16,8%

8,1%

0,7%

5,8%

6,5%

6,7%

7,5%

7,2%

5,7%

1,01%*

0,9%

0,4%

2,9%*

2,9%

3,0%

(-2,0)(-2,1%)

(-1,6%)
(-1,7)

(-1,4)-

(- 1,6%)

1,1%

0,7%

1,3%

-

*2018. évi tényadatok
A hitelpiaci környezet alakulása

2018 folyaman a sztiküld pénzpiaci likviditás, az emelkedO jegybanki kamatok, a feltörekvO piacokröl
elindult tOkekivonás, a csökkenO kockãzati étvágy és a kereskedelmi-gazdasagi kapcsolatok romläsa
jelentOsen nOvelte a pénz-és tdkepiaci folyamatok volatilitasat. A FED kamatemelése szeptemberben is
folytatOdott f2-2,25%-kamatsávra emelték az iranyadO kamatot), miközben a kedvezOtlenebb
növekedési kilátásokkal rendelkezO eurözOna kozponti bankja az év folyamán nem valtoztatott a
0,25%-os alapkamatán, és a havi 30 milliárd eurés eszkozvasarlasat is csak szeptembertOl kezdte 15
milliardra csökkenteni.
A nemzetközi pénzügyi piacokon mutatkozó volatilitas a magyar pénzügyi eszközök arara is hatott: a
forint év végén 320 HUF/EUR körül mozgott, az allamkotvenyek rövid hozama 0-0,1%, a hosszü
hozamok 1,5-3% körül alakultak. Az MNB 2018-ban nem valtoztatott a hazai monetaris politika
iranyan, ugyanakkor szeptemberben 1000 milliárd Ft max. 2,5% fix kamatozásü kkv-hitel kihelyezésérOl
döntött (NHP fix program), amivel a kkv-hitelallomanyon belül a fix kamatozás allomany
részesedésének növelését célozza.

1
2

Forrás: ,,Makrogazdasági ës költségvetési prognózis 2018-2021” NGM 2017. december
Forrás: MNB Inflációs jelentés 2018. december
3

201$-ban a vállalati hiteIIIomány tranzakció alapon 750 milliárd forinttal, 13%-kal növekedett. A kkv
hitelek állománya a vIlalati hitelezéssel hasonló ütemben emelkedett. Az önlI6 vállalkozOkat is
figyelembe véve, eves összevetésben 16%-kal bövült. Vállalatméret szerinti a mikrovállalkozások
emelkedés. A
eves alapon 22%-os
esetében volt megfigyelhetô a Iegnagyobb mérték(
magánszektorban zajlO hitelállomány bdvülés a Iakossági hitelek esetében alacsonyabb volt: 201$
harmadik negyedevben 4,1%-kal volt magasabb, mint egy éwel korábban. Eközben az tj
hitelszerzôdések volumene a vállalatok körében 20%-kal, a lakosságnál 27%-kal volt nagyobb, mint
tavaly ugyanekkor. Nemzetközi összehasonlItásban az elmült egy év során a régiös országok
mindegyikében bövült a vllalati hitelállomány, azonban a tranzakciók növekedési üteme csak
Magyarországon és Bulgáriában gyorsult.
A banki felmérésekbôl is kitCinik, hogy 2018-ban a vállalatok hitel iránti kereslete erdsödött, a
hitelkondIciók enyhultek, és a bankok közötti verseny fokozëdott. A kamatok azonban némileg
emelkedtek: év végén a hitelosszeg nagyságától fuggOen 2 és 3% körül alakulnak.
—

—

Az Eximbank céljai és stratégiãja

II.

A 2017-21. idäszakra szólá, 2016 végén elfogadott Exim-stratégia a nemzetgazdasági hatás
maximalizálása érdekében a kulgazdaság teljesItôképességének er5sItését célozza a Bank üzleti
aktivitásának bôvItésével, és deklarált célja, hogy megkerulhetetlen szereplô legyen a vállalkozások
exporttevékenységeben, valamint hozzájáruljon a magyar KKV-szektor exportban betöltött st’ilyának
növekedéséhez. Ennek megfelelôen a stratégiban erösebb hangstilyt kapott a KKV-szektot minél
szélesebb körti támogatása termékekkel, szolgáltatásokkal, folyamatokkal, az exporttámogatási
funkciO mellett a nemzetközi versenyképességet növelô, illetve közvetett export támogatöi szerepkör
beépItése.
Az elmült években a piaci alapü tinanszIrozás elérhetôsége, illetve a gazdasági kornyezet egésze
számottevöen javult, ezért az EXIM tevékenységében elótérbe kerültek a minôségi szempontok, a
legfontosabb
a
alkalmazása
prioritások
levezetett
részstratégiákból
gazdaságpolitikai
termékprogramokban.
Az elkövetkezS években az eddig fokozatosan növekvô export-lefedettségi mutató szinten tartása a
cél, mivel a kitörési pontként definiált KKV-knak az exporton belUli közvetlen sülya kevésbé
meghatározó, ugyanakkor az elôrejelzések továbbra is kiemelkedöen magas exportnövekedési ütemet
va I ószIn QsIte n e k.
A stratégia megvalOsItsának érdekében az EXIM íô célkittizései:
• az export élénkItésének érdekében az export elôfinanszIrozó konstrukciók minél több KKV
exoortôrhöz és beszllItOhoz való eliuttatása a magyar tartalom és hozzáadott érték
növelésének érdekében
• a klasszikus ECA tevékenység további erôsItése
• a Kl<V szektor részarányának bövItése és a fejlesztési jelleg(i hitelezés növelése a jövö
exportôreit támogató programban
• a kormnyzati segélyhitel politika végrehajtäsa
• a fenntartható növekedés és a koltsegvetési források hatékony felhasználásának tovbbi
erôsItése
Ill.

Az Eximbank föbb
bizonytaIansgok

eräforrásai

és

kockázatai,

az

ezekke)

kapcsolatos

változàsok

és

Az Eximbank célja nem profitmaximalizálás, hanem az, hogy teljesItve a külgazdasági stratégiában és az
EXIM kozéptávti üzleti stratégiájában megfogalmazott elvárásokat, gazdaságpolitikai ösztönzô
beszállItOként
eszközként mQködjön az exporttevékenységgel közvetlenül vagy közvetetten
—

—
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foglalkozO magyar vállalkozsok étdekében. E cél mögé a kozponti koltségvetés eróforrásokat állIt,
biztosftva a Bank hosszütávon fenntartható m(iködését.
A kaltségvetés a Bank tevékenysegeit amennyiben szükséges tökejuttatással támasztja ala, valamint
koltségvetési keretszámoknak megfelelden a Bank mtiködését egyéb módon támogatja. Ezen
eroforrasok rendelkezésre állásának kockázata rövidtávon a Koltségvetési torvény által garantált, mIg
kozéptavon a stratégia elfogadásával vállalt az Alapftö kotelezettséget a Bank m(Iködése kereteinek
biztosItá sáé rt.
2018-ban a Banknak továbbra sem volt szuksége tulajdonosi tãkeemelésre, mert a 2017
szeptemberében meghosszabbItasra került 100 millió EUR MFB-tdl felvett hitel, amelyet a Bank
járulékos kölcsöntökeként beleszámIthat a szavatolO tökéjébe.
—

-

—

-

A koltségvetési keretek közül 2018-ban a kamatkiegyenlités felülröl nyitott keretszáma 25,6 milliárd
forint, kihasználtsaga 102% volt (a tüllépést kormányhatározat engedélyezte), mIg 2017-ben a keret 29
milliárd forint volt 97% kihasznaltsaggal. A kötött segélyhitel MEHIB-bel közös kerete a 2017. évi 2 021
millió forintról (43% kihasználtság) 7 095,7 millió Ft-ta (100% kihasználtság) növekedett. A 2017-ben
350 milliárd forintos (6% kihasználtság(i) koltségvetési garanciakeret 2018-ban 150 milliárd forint,
kihasználtsága 8% volt. A forrásoldali állami készfizetö kezesség 1 200 milliárd fotintos keretszáma
2018. december 31-en 63%-os kihasználtságot mutatott. Az 500 milliO forint felülrôl nyitott garancia
beváltási keret kihasználtsága 278% volt (felülröl nyitott keret), de Igy is a tervezett 450% alatt maradt.
A behajtási jutalék MEHIB-bel közös felülrOl nyitott 35 milliO forintos kerete 248%-os kihasználtságü
volt, ebbél a Bank behajtási jutaléka a ketet 127%-at tette ki.
A KKV fókuszü üzleti aktivitás következménye, hogy az Eximbanknak
szetvezeti eróforrásait
lényegében szinten tattva
a dinamikusan növekvä ugyfél- és ügyletszám megfeleló kezelése
érdekében m(iködési hatékonyságát folyamatosan javitania kell. A termékek és a mQködési
folyamatokat támogatá alkalmazások fejlesztése a stratégia sikeres megvalósItasa szempontjábOl
kulcsfontosságtak.
—

—

IV.

Az Eximbank eves beszámolö idöszakában elért eredményei es kilátásai, a teljesItmény
mérésének mennyiségi és minöségi mutatói
Az Eximbank üzletmenetének fejlödése, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete (a Szt.95. § (1)-(2)-(3)
bekezdésének megfelelöen)
Term ékfejlesztés
A ,,iövd exportôrei Program” 2017-ben megkezdett ptogramfejlesztésének folytatásaként megtörtént
a belföldi célü lIzing refinanszIrozási hiteltermék valamint a keret alatt mtiködtetett refinanszIrozási
forgóeszkozhitel bevezetése.

Az ij exportélénkItô termékcsomag hét termékének kidolgozása, valamint a részletes termékkoncepció
elkészItése 2018 áprilisában befejezödött. Elkészült a termékek létjogosultságát alátámasztá piaci
hiányosság tanulmány a KPMG käzremQkädésével. A bevezetés a jáváhagyott menetrendnek
megfelelôen 2018. jiilius 1-ével megtörtént az egyedi ugyletekre, majd 201$ ôszén az Exportélénkitô
LIzing keretmegállapodások és a forgOeszkoz keretmegallapodasok aláIrása is megtörtént.
Fenti lépésekkel 2018-ban az Eximbank végrehajtotta a stratégia megvalOsItásãnak étdekében a
belföldi termékportfáliö teljes átalakItãsát.
Az Eximbank vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulãsa 2018-ban

201$ végén az Eximbank mérlegföosszege 973,6 milliárd forint volt, ami a 2017 végi értéket (939,8
milliárd forint) 34 milliárd forinttal meghaladta. A vagyoni, pénzügyi helyzetben bekövetkezett
változások a mérleg struktüráját követve kerUlnek bemutatásra.
Az Eximbank a likvid tartalékának meghatározO hányadát állampapIrokban tartja, ezzel biztosItva a
likviditási mutatá megkIvánt szintjét. A Bank llamkotvényeinek konyv szerinti ërtéke 2018. december
végén 40,6 milliárd forint.
A hitelintézetekkel szembeni követelések állománya 594,4 milliárd forint volt 2018 végén, ami 4,9
milliárd forinttal (1%-kal) haladta meg az eldzä év végi értéket. Az Eximbank 2018-ban 216 milliárd
forint értékben folyósItott hitelt hitelintézetek részére, ennek teljes egészét a hazai hitelintézeteknek
nyüjtott refinanszIrozási konstrukciók tették ki. A refinanszIrozási hitel konstrukciök 2018. december
végi ãllománya 584,5 milliárd forint volt. Az év folyamán 1.71$ tételben összesen 216 milliárd forint
refinanszIrozási kölcsön került folyOsItãsra. A refinanszIrozási hitelállomány a 2017. december 31-i
állapothoz képest 3,4 milliárd forinttal ndtt, az eves terv teljesItése refinanszIrozási ágon pedig 105,7%
volt.
A 15 milliárd forintnál kisebb árbevételU cégek részére meghirdetett keretjellegt] és a nagyvállalati
körben is elérhetã egyedi export elöfinanszIrozó konstrukciöban összesen 258 tételben 103 milliárd
forint üj folyósItás tärtént. A konstrukcióban a hitelállomány év végére 303,7 milliárd forint volt, ami a
refinanszIrozási hitelállomány 52%-at tette ki. 2017 év végéhez képest az állomány e termékben 31,5
milliárd forinttal csökkent, mivef a konstrukciók kivezetése 2018. jünius 30-an megtortént, Igy az év
második felében üj hiteligényeket mar nem fogadott be az Eximbank.
A versenyképesség javItó refinanszIrozási konstrukciók (Jövä Exportórei Alhitelpogram- JEA és az
ExportélénkItö Hitelprogram EXA) 2018. év végi együttes állomanya 171,8 milliárd forint volt, ami a
refinanszIrozási hitelallomány 29%-at tette ki. A konstrukciók iránt továbbra is élénk a kereslet.
A iöv Exportörei Aihitelpogram keretein belül elsôsorban a KKV kör finanszIrozási igényét elégItették
ki a bankok. A JEA hitelkonstrukciOk közül elsôsorban a beruházási hitelek keresettek, hatszor annyi
tételben folyOsItott a Bank, mint a forgóeszkoz hitelkonstrukcióban. Igy 2018. december 31-ig a
versenyképesség javItá refinanszIrozási konstrukciókon belül 154 tételben kerUlt sor forgoeszkozhitel
folyësItásra, ässzesen 21,1 milliard forint osszegben, és a refinanszIrozott állomány 37,4 milliárd forint
lett. A beruházási hitelkonstrukció alapján 933 tétel alapján 73,3 milliárd forint folyósItás történt, Igy az
állomány elérte a 126,6 milliárd forintot.
A versenyképesség javItá refinanszIrozási konstrukciOn belül a Bank 2018. jünius 1-en vezette be az
ExportélénkItä Hiteiprogram keretén belül az export forgOeszkoz, beruházási hitel és lIzing
konstrukciOkai. At EXA btiuházás iefnanszIrozási konstrukc6 kcrctébcn nycic tCtelben, összesen 748
M forint folyösItása történt meg. Az EXA forgöeszköz refinanszIrozásra egyedi és keret konstrukcién
belül összesen 1,1 milliárd forintot folyósItott a Bank hat tételben.
LIzing refinanszIrozãsi keret konstrukció egyaránt m(ködik JEA és EXA ágon, mely utObbi iránt jóval
élénkebb a kereslet, mint a belföldi konstrukci6 rant. Szerzódött pénzugyi intézmények széma kettó a
JEA konstrukcióban, EXA konstrukcióban pedig nyolc refinanszIrozott partnerünk volt az év végén.
2018. év végéig 12 tételben folyósItottunk JEA konstrukcióban 4,2 milliö EUR osszegben, EXA
konstrukciában pedig 157 tételben 20,1 millió EUR és 1,3 milliárd forint került folyosItásra.
-

Az exportcélii beruházási refinanszIrozási hitelek esetében 2018-ban a jáváhagyott ugyletek osszege
15 milliárd forint (9 Ugylet), valamint korábban szerzödött ugyletek alapján 63 tételben 6,6 milliárd

forint került kihelyezésre. A beruhazasi hitelek teljes allomanya 56,9 milliárd forint, ami az összes
refinanszIrozott állomany 10%-at tette ki. Az állomány 2017. év végéhez viszonyItva 11,2 milliard
forinttal csökkent, mivel a konstrukció 2018. jünius 30-an kivezetésre került, ezt követôen pedig mar
csak a folyó ugyletek a!apján történt fo!yOsItás.
6

Az exportcéIi lIzing konstrukcióban résztvevó partner hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások száma
nyolc volt. Az Eximbank refinanszIrozásából összesen 5,6 milliárd forint osszegii lIzing célt finanszIrozs
került folyósItásra 150 ügylet kapcsán, Igy a refinanszIrozott lIzing állomány 28,8 milliárd forint lett év
végére. Ez az összes refinanszirozási állomány 5%-at tette ki. Ezt a konstrukciót ugyancsak kivezette a
Bank 2018. jinius 30-an.
Az export utófinanszIrozã refinanszIrozás és a két even belüli export elöfinanszIrozö refinanszIrozási
konstrukciOk a refinanszIrozott állomány 2-2%-at tették ki.
A bankközi vevöhitelek 2018 végi állománya 7 milliárd forint volt, e konstrukcióban 2018-ban nem
történt folyósitás.
A hazal refinanszIrozási hitelek után a Bank nem számolt el értékvesztést, a bankközi vevóhitelek
értékvesztése 496 milliá forint volt, ami 33 milliO forinttal növekedett 2017 végéhez viszonyItva.
Az Ugyfelekkel szembeni követelések állománya 274,2 milliárd forint volt 2018 végén, amely 11,3%-os
növekedést mutat 2017 végéhez viszonyItva.
A bruttO vállalati hitelállomãny 281 milliárd forint volt 2018 végén, ami 29 milliárd forintos
növekedést mutat 2017 végéhez viszonyItva. A vállalati hitelállomány meghatározO részét, 38%-at
közvetlen nemzetközi versenyképesség-javItó hitelek teszik ki. 22%-ot képviselnek a klasszikus
vevöhitel konstrukciök, 17%-ot a segelyhitelek, 10%-ot az exportcéki beruházási, 8%-ot a közvetlen
export elôfinanszIrozás. A leszámItolások a vállalati hitelek 2%-at, az NHP konstrukcióban nyüjtott és
projektkockázatü hitelek 1-1%-at teszik ki a vállalati hitelportfóliónak. 2018 folyamán 75 milliárd forint
értékben került sor közvetlen versenykepesseg javItó hitel, 21,2 milliárd forint értékben kötött
segélyhitel, 5,4 milliárd forint értékben került sor közvetlen vevóhitel, 4,5 milliárd forint értékben
export céh’i beruházási hitel, 2,7 mil)iárd forint értékben export elöfinanszIrozás folyósItasára, 2,6
milliard forint érték(i leszámItolásra.
-

A vallalati hitelek és IeszámItolások utani értékvesztés 15 milliard forint volt 2018. év végén.
Az Eximbank tökeági finanszIrozási konstrukciói jelenleg több tékealapba történô befektetést ölelnek
fel. E befektetések brutté aHomanya 2018 végén 38,5 milliárd forint volt, ami tizenöt százalékos
nävekedést mutat a 2017 végi 33,4 milliard forint állományhoz képest.
Az immateriális javak bruttó állománya a vasarolt szoftvertermékek felhasználási jogából, valamint a
Bank integrált könyvelési és informaciós rendszerének értékéböl tevddik össze. Az immateriális javak
év végi nettó értéke az elözö év végéhez képest a beruhazasokkal osszefuggésben 409 millió forinttal
növekedett 2018-ban. A tárgyi eszközök nettO értéke az eves amortizacio elszamolasa és a tervezett
beruhazasok elmaradása következtében 245 milliö forinttal csökkent.
Az egyéb eszközök 1,9 milliard forinttal csökkentek a 2017. végi allapothoz képest.
Az aktIv idöbeli elhatárolások 1,2 milliard forinttal csökkentek 2017 végéhez viszonyItva. Az aktIv
elhatarolasok allomanya a következó tételekhez kapcsolOdott: deviza határidös kamat- es nyitott
devizapozIciók atertekelesi különbözete, kamatok aktIv idbeli elhatarolasa, makrofedezeti swap
ártolyamveszteség elhatárolása, illetve kaltségek, ratordftasok (köztük kotvenykibocsatassal
kapcsolatos rafordItasok) elhatarolasa.
A Bank hitelintézetekkel szembeni kötelezettségei 145,5 milliard forinttal (325,8 milliard forintról
471,3 milliárd forintra) növekedtek. A kozép- és hosszti lejárati hitelek allomanya 303,6 milliard
forintrál 447,6 milliard forintra emelkedett. A közép-és hosszulejaratu hitelfelvételekre a 2018
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februárjában lejáró 500 milIiá USD névérték(i kotvény pátlása, vaiamint az év vége felé a 2019
februárjában lejárö 400 miIlió EUR névértékil kotvény pótiására valö feikészüiés miatt volt szükség.
A Bank ügyfelekkel szembeni kötelezettségei 19,3 miliiárd forintot tettek ki az év végén, amely 3,1
milliárd forinttaI alacsonyabb, mint a 2017 végi érték. itt kerülnek kimutatásra a MEHIB betétei és
befektetési alapok által elheiyezett betétek. A MEHIB betétel a 2017 végi 12,5 milIiárd forintról 2018
végére 17,1 milliárd forintra nävekedtek (+4,6 milliárd forint), az alapok ãltai elheiyezett betétek 9,9
miiliárd forintról 2,1 miiliãrd forintra mérséklôdtek (-7,8 miIIiárd forint).
A Bank által kibocsãtott értékpapIrok miatt fennál!ó kötelezettség 112,9 milliãrd forinttal csökkent.
2018 februárjában a Bank visszafizette az eisö 2012-ben nemzetközi kotvényprogram alatt kibocsátott
500 millió USD névérték(1 kotvényt. 2018-ban nem kerüit sor kotvénykibocsátásra.
A Bank egyéb kötelezettségei 2,9 milliárd forinttal emelkedtek az
kapcsolOdó MEHIB biztosItáson mutatkozó növekedés miatt.

-

elsãsorban a segélyhitelekhez

-

A passzIv idöbeIi elhatàrolãsok 3 milliárd forint csökkenést mutatnak (a kibocsátott kotvények even
ttili kamatelhatárolása és swap ugyletek kamateihatárolása jelentösen csökkent, mIg a pénzintézeti
kamatelhatárolás täbb mint 1 millird forinttai nätt).
A megképzett kockzati céltartalék 613 millió forinttal csökkent (kockázati céltartalék fuggä és biztos
jövöbeni— kotelezettségekre, merleg alatti keretek garanciák után képzett céltartaiék).

—

Az Eximbank saját täkéje 2018 végén 154 milliárd forint volt. A 2018. évi 5 miiliárd forintos
növekedésébôi 4,7 millird forint az általános tartalék növekedése az eredménytartalék
átcsoportosItása és a tãrgyévi képzés eredményeként. A tárgyévi eredmény 331 miiiiö forinttai
magasabb a tavalyinál. A Bank jegyzett tökéje a 2017 végivel megegyezöen 133,7 miiiiárd forint. 2016
óta tulajdonosi tôkeemelésre nem kerüit sor.
Az Eximbankjövedelmi helyzetének alakulãsa 2018-ban

A Bank 2018. év végi adózott eredménye 4 991 milliO forint, amely 368 millió forinttal magasabb, mint
a 2017. év végi eredmény. A Bank eredményének emeikedését elsôsorban a nettO bevételek
emelkedése, azon belül is a fizetett kamatok jelentös csökkenése (-17,6%) okozta. Az értékvesztés és
céitartalék áilomány esetében 2 milliárd forint megkepzésre került sor, ami 1,2 miiliárd forinttal
magasabb, mint 2017-ben, Igy csökkentve az eredmény pozitIv irányü kulonbségét.
A kamatkUlönbözet (20 miiliárd forint) 1,1 miiliárd forinttal magasabb, mint a 2017. évi érték. A
belföldi pénzintézetektál a hitelek után kapott kamatbevételek 3,2 milliárd forinttai csökkentek. A
rfordItások között a pénzintézetektöi felvett hiteiek kamatai 3,2 miliiárd forinttal emelkedtek,
ugyanakkor a kibocsátott kotvények után fizetett kamatok 4,9 miliiárd forinttal, a swap ugyletek
ráfordItásai 2,7 milliárd forinttai csökkentek.
ErtékpapIrokböl szãrmazö bevétel 2018-ban nem volt.
A kapott és fizetett jutalékok nettó egyenlege 281 millió forint 2018-ban, amely 251 millió forinttal
magasabb, mint a bázis id6szakban, a jutalékbevételek 140, illetve a garanciadIjbevételek 235 miliiO
forintos növekedésének köszönhetden. A dIjak bevétel es ráfordItás oldalon is tartaimazzák a MEHIB
biztosItsokból eredä, mintegy 10 miliiárd forint diibevéteit es ráfordItást.

$

A pénzUgyi m(iveletek nettó eredménye -4 122 millió forint, amely 537 millió forinttal kedvezöbb
értéket mutat, mint az elôzö évben. A negatIv érték a kibocsätott értékpapIrok diszázsiójának és

kapcsolódö dIjráfordItásainak idôarányos részéböl származik.
Az értékvesztés és kockãzati céltartalék változásának eredményhatása 2012-ban -1 970 millió forint
volt, jelentös értékvesztés-képzésre került sor (6 005 millió forint), ugyanakkor az értékvesztések
visszaIrása is növekedett az elözö évhez képest (3 774 millie forintra).
A miködési költségek (általános igazgatási koltségek értékcsökkenéssel egyutt) a 2017. évi 7 557 millie
forintrál 2018-ban 7 614 millie torintra, mindössze 57 milliö forinttal növekedtek.
Az egyéb Uzleti tevékenységböl származó nettó ráfordItás a 2017. évi 284 millió forintról 201$-ban
295 millió forintra, 11 millió forinttal emelkedett. Az iparazési ada, az innováciOs járulék és a várható
kotelezettségekre képzett céltartalék 522 millió forinttal nôtt, mIg a céltartalékok visszaIrása 480 millió
forinttal magasabb, mint tavaly, Igy csökkentve a nettá ráfordItást. Az adófizetési kotelezettség 2018ban 96 millió forinttal emelkedett, melyet egyrészt a magasabb adOzás elótti eredményból eredö
társasági adá-növekmény, másrészt hitelintézeti különadó emelkedése magyaráz.

Költséggazdálkodãs

A Bank és a BiztosItó 2014. évben kialakItott szoros szervezeti egyUttmQkodésébôl és integrált
szervezetébäl eredd intézmények között kialakItott költség elszámolási rendszere alapján a Bank és
BiztosItë koltségei megosztásra, átszámlázásra kerültek.
2018-ban az elszámoft miiködési koltsegek osszege 7 614 millió forint volt, amely a 2017. évi szinthez
képest 56,8 millió forinttal magasabb (100,75%).
A 201$. évi anyagjelleg(i ráfordItások a 2017-es koltségosszeget 4,1%-kal haladták meg (123,2 millió
forint koltségnovekedés), melynek ässzetevâi az egyéb igazgatási koltsegek, azon belül is a marketing
koltsegek növekedése (+87 milli6 forint), valamint a bázisnál 16%-kal (30 millió forinttal) magasabb
anyagjelleg(i szolgáltatások (informatikai eszköz karbantartás).
A személyi jelIeg( ráfordItásokban 201$-ban, 7,8%-kal (317 milliö forinttal) alacsonyabb koltségek
merültek tel, mint egy évvel korábban, a tavaly elhatárolt, de idén kifizetésre nem került prémiumok,
illetve ezek kapcsolódó járulékok hatása miatt.
Az értékcsökkenés a 2017. évi értéket 47,8%-kal haladta meg (250,3 millió forint növekedés) a 201$.
évi uzembehelyezések következtében elszámolt többlet amortizáciO miatt.
MQködési koltségek alakulása (2018. év, milliO forint)
Makodési költségek
2017
AnyagjellegU ráfordItások
2 981,3
Személyijelleg(i rátordItások
4 051,7
Ertékcsökkenés
523,9
Osszesen
7 556,9

2018

3 104,5
3 735,0
774,2
7 613,7

2018/2011J

104,1%
92,2%]
147,8%J
100,$%j

2018-2017

123,2
-316,7
250,3
56,8

Operációs terület, beruházások

2012. évben az üzemeltetést érintó beszerzések és beruházások költségtakarékosan, a folyamatos és
megteleló szInvonak.’i mCiködés tenntartsa mellett valósultak meg.
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A Bank 2018. évi beruházásainak értke 951 miIIió forint, és elsösorban az immateriális javak
beruházását és üzembe helyezését (informatikai szoftverek) toglalta magában (855 milliO forint). A
belsö fejlesztések 2018. évben elszámolt összege 83 milliO forint.
A hitel- es garanciaportföliO kockãzati szempontü összetételének alakulása
A teijes hitel- és garancia portfOlióra nézve a 39/2016. fX. 11.) MNB rendelet szerint nem teljesItö
fNPL), es azon belül a 90 napot meghaladó, jelentös mérték( késedelemmel rendelkezö ugyletek
(,,PDO 90+”) arãnya alacsony, a bankrendszeri átlag alatti a hazai bankokkal szembeni
refinanszIrozásnak köszönhetäen. 2018 végén az NPL ráta 4,6% volt a teljes hitel- és garancia
portfëlióra vetItve. Ugyanakkor az eximbanki PDO 90+ ráta értéke a 2017 végi 2%-ról 2018 végére
jelentäsen, 1,3%-ta csäkkent, ami elsôsorban egy nagyértékQ késedelmes ügylet veszteség nélküli
megtérulésének volt köszönhetô.
Az értékvesztések alakulása alapján az Eximbank legkockázatosabb részportfóliójának a hazai
vállalatokkal szembeni közvetlen kitettségek tekinthetök.
A mérleg fordulânapja után bekövetkezett Iényeges események, különösen jelentös folyamatok (a
Szt. 95. § (4) a) bekezdésének megfelelöen)
A mérleg fordulónapja után nem kovetkezett be lényeges esemény.

V.

Az Eximbank vàrhatö fejlödése (a Szt. 95. § (4) b) bekezdésének megfeleläen)

Az Eximbank a 2019-2021. évi idöszakra, a stratégia megvalósItásának részeként az alábbiakat t(zi ki
célul:
Tervezett portfólió arányok
• Ajefenlegi portfoliöban 15% arányt képviselä közvetlen külföldi kockázatvállalásü konstrukciOk
arányát, és jelentôségét az export ösztönzésében dinamikusan novell a Bank.
• A hitelportfollO Iegnagyobb hányadát ma a refinanszIrozási konstrukciákban nyüjtott hitelek
teszik ki. 2021-re 40% körüli mértékre csOkken a kereskedelmi bankokon keresztül történô
disztribticiO.
Bank termékein belül a külföldi kockézatO és a belfOldi (export elOfinanszIrozó) hitefeket is
A
•
figyelembe véve az exportfinanszIrozO konstrukciók stilya átmeneti csökkenés után ismét 60%
IuIt ((U.

•

•
•

A versenyképességet javItO belföldi hitelkonstrukciókon belül növekszik az exportot indirekt
módon támogató Ugyletek arnya is. A teijes belföldi hitelportfolión belül jelentOsen nä a
beruházási, fejlesztési konstrukciók aránya.
Az Irinyl ágazatokban meglévö jelenleg mintegy 38%-os arány a kiemeft égazatok prioritásának
biztosItásával növekszik, várható stilya a portfolióban tartösan 40-50%-ra emelkedik.
A közvetlen hitelezésben az elkövetkezó évek beruhzási hitelkereslete, a fejlesztések jellege
miatt a projekthitelezés sOlya jelentds marad, de nem haladja meg a kOzvetlen portfólió 25%-

at.
Tervezett növekedési ráta
• A jelenlegi portfolio amortizaciojanak mértéke a 2019-2021 kOzötti idOszakban a növekvd
mértékl tolyósItási aktivits ellenére az állomány mérsékelt bOvülését eredményezi.
• A KKV fOkusz éltal vezérelt nOvekedés csOkkenO ütemU lesz, Igy a Bank átlagosan eves 1,15%os bövülCst tervez a hitelallomanyban.Anovekedést a meg!tvô, tobhségében
nagyvállalatoknak nyOjtott hitelallomany évi 32%-os amortizáciOja ellenére tervezi eiérni a
I0

•

•

Bank az ugyfélszám folyamatos, jelentös növekedése mellett. Az állomány alakulásãban
kiemelt szerepet fog játszani a segélyhitel áltomány növekedése.
A KKV ugyfelek száma ma a teijes ugyfélszám 85%-a, és az elkövetkezô években 90% feletti
aràny várható. A KKV ugyfeek hiteleinek a Bank portfoIiOjn beIüIi részaránya is fokozatosan
növekszik, és 2020-ra meghaladja a portfOlië 50%-at.
A stratégiának megfelelöen a Bank a vállalatfinanszIrozásban betöltött korábbi 10% körüi
részesedésének csökkenésével számol, osszhangban a piaci szerepldk hit&ezési
hajlandóságának javulásával. Küldetésének megfelelôen a továbbiakban is elsésorban az
export közvetlen vagy közvetett élénkItését eIsegItö flnanszIrozási megoldások nylijtására
koncentrál.

Az Eximbank tevékenységét érintö fontosabb jogszabályvãltozások
2018. április 4-en hatályba Iépett az Eximbank által folyósIthatá kötött segélyhitelek feltételeiröl és a
segélyhitelnyüjtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
,,Segelyhitel rendelet”) mOdosItása. A mádosItás elsédleges célja az Eximbank és a KuIgazdasgi és
Kulugyminisztérium (a továbbiakban: ,,KKM”) közötti elszámolás szabályainak kiegészItése és
pontosItása annak érdekében, hogy a központi koltségvetés részét képezö ,,kötött segélyhitelezés”
fejezeti kezelés(i elöirányzat terhére
a KKM idôben teljesIteni tudja a fizetési kotelezettségét az
Eximbank felé.
—

—

Az Eximbank szempontjbóI kiemelt jelentéséggel bIr, hogy a Pénzügyminisztérium 2018. julius 11.
napjãn a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetekröl szólO közleményében közzétette az
Eximbank nevét, ami azzal a következménnyel jar, hogy a társaságra is vonatkoznak azok az elöIrãsok
és tobbletkotelezettségek, amelyeket a vonatkozó jogszabályok a kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezetek részére Irnak eld. Ez egyrészrdl a kozponti koltségvetésröl szóló törvény elkészItéséhez és
annak végrehajtásához szükséges speciális adatszolgáltatási kotelezettséget jelenti, másrészrdl az
Eximbank a jövôben
a Magyarország gazdasági stabilitasaral szöló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: ,,Gst.”) szerinti adóssdgot keletkeztett5 ugyletet (a gyakorlatban ez a forrásbevonási
ugyleteket jelenti) csak a Gst.-ben foglaltaknak megfelelöen käthet.
—

—

Az Eximbank speciális helyzetére és mtIködésére tekintettel, a jogalkotá 2018. julius 26. napi hatállyal
módosItotta Gst. rendelkezéseit, amely alapján a Kormány a pénzügyminiszter kezdeményezésére
minden koltségvetési évre vonatkozóan jáváhagy egy ,,keretosszeget”, amelyet az Eximbank
koltségvetési év utolsó napján fennálló konszolidált adOsságállománya nem haladhat meg. Naptári
even tüli Iejáró forrásbevonási ugyletek fdszabály szerint ezen keretosszeg betartásával köthetdek (a
naptári even belül IejárO forrásbevonási ugyletekre ez a korlátozás nem vonatkozik). Az Eximbanknak a
keretosszegek
betartásának
alakulásáról
negyedévente
adatot
kell
szolgáltatnia
a
penzugyminiszternek. Atmeneti szabályként, 2018. december 31-ig az Eximbank háromszázhatvanöt
napon tüli futamideji adósságot keletkeztetd ügyletet érvényesen a pénzügyminiszter eldzetes
hozzájárulásával köthetett.
Az EXIM szempontjából is jelentöséggel bit, hogy az elektronikus ugyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szálá 2015. evi CCXXII. törvény (a továbbiakban: ,,e-ügyintézési tv.”) 2018. január
1-tôl kötelezövé tette a gazdálkodö szervezetek számára az állammal, hatóságokkal, minisztériumokkal
való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetdségekrdl történd
dokumentumküldést és az azon történö fogadást, melynek teljesItéséhez az állam a gazdalkodo
szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosIt.
2018. augusztus 1-en hatályba lépett az üzleti titok védelmérdl száló 2018. évi LIV. törvény, amelyre
tekintettel mádosItásra kerültek a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar
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Exporthitel BiztosItO RészvénytársaságrOl szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: ,,Etv.”)
titoktartásra vonatkozá rendelkezései is (Etv. 24. és 25.).
PM Kereskedelmi Kamara és az
2018 IV. negyedévében szakmai egyeztetések kezdddtek a KKM
Exim között az alábbi rendeletek módosItása tekintetében:
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlItsi rendszeréról szólá
i.
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet;
Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizetö kezessége mellett vállalhatO
ii.
garanciák, valamint a deviza- es kamatcsere ugyletek pótlási- és kamatkoltségei feltételeirdl és
részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.
—

-

Az Eximbank telephelyei (a Szt. 95. § (4) U) bekezdésének megfelelöen)

VI.

A Bank székhelye a 1065, Budapest, Nagymezô utca 46-48. szám alatt találhatö. Az irodaépuletben a
Bank központi szervezeti egységei miködnek. Telephelye 1011 Budapest, Fô utca 1.
Az Eximbank 13 vidéki nagyvárosban a MEHIB-bel közös belföldi fiókteleppel is rendelkezik. A belföldi
fiáktelepek m(iködtetésének célja az ugyfélakvizIció. Ennek keretében mind a területükön mQködô
és kozépvállalkozásokkal szoros
kereskedelmi banki partnerekkel, onkormányzatokkal, kis
egyuttmQkodést alakItottak ki, illetve támogatjk e vállalkozások exportélénkItési tevékenységét,
közvetlen illetve a kereskedelmi banki partnereken keresztül közvetett módon. A vállalkozásoknak
EXIM finanszIrozâsi konstrukciOt kInálö kereskedelmi bankok részére a belföldi fiáktelepek munkatársai
oktatásokat tartanak, értékesItési támogatást nyüjtanak a minél hatékonyabb és gordulékenyebb
ugyvitel megvalósulása érdekében, valamint a kereskedelmi bankok által szervezett közös
tárgyalásokon is részt vesznek, amennyiben erre felkérést kapnak.
—

—

—

Az Eximbank három külföldi kirendeltseggel rendelkezik. Az isztambuli és belgràdi képviseletek
Torökország, illetve Nyugat-Balkén térségében, a BiztosItOval közäs moszkvai képviselet Kelet-Európa
és Kozép-Azsia térsegében folytat üzletlejlesztési tevékenységet.
VII.

Az Eximbank által folytatott foglalkoztatáspolitika és a Iétszám alakulása (a Szt. 95. § (4) e)
bekezdésének megfelelden)

Az elmült évben a növekedést, jovdorientáltságot, illetve a tudáskozponttiságot eldtérbe helyezd 20172021. évi EXIM stratégiával osszhangban valósult meg az Eximbank Zrt. emberi erdforrs gazdálkodása.
A 2017-es évet követden a Munkáltató 2018-ban is kiemelt prioritásnak tekintette azon feladatãt, hogy
a munkaerdpiacot je!!emzd ItInnc munkaerdkInálati szcikösség hatásából adódO magasabb
fluktuáciás rátát csökkenteni tudja.
A Munkáltató megtartást ösztönzd intézkedéseinek hatására a 2018-as évben az integrált fluktuációs
ráta 7,7%-ponttal, mint egy közel harmadával csökkent. (2017: 22,1% 2018: 14,4%)
-

Az év utolsó napjáig 37 munkavállalO munkaviszonya sz(int meg, és 39 Id felvételére került sot. Az év
eleji 187 fd aktIv áIIomnyi Iétszám december végére 191 fore ndtt, az inaktIv és aktiv állomány közötti
személyi mozgsokkaI együtt. A mindösszesen 12 10 ãllományon kIvüli rnunkavállalO
figyeiembevételével a társasãgok munkajogi Iétszma az idOszak végén 203 10 volt.
A szervezet humánerOforrás kapacitásának optimális kihasználtsága és motiváltságának biztosItása
érdekében a Humánpolitika az év során teljes kör(ien felmérte, ill. kivonatolta az EXIM szervezeti
egységeinek HR vonatkozsü igényeit, fejlesztési javaslatait, melyeket a munkáltatd gazdálkodási és
szakmai szempontok figyelembevételével mérlegelt. A jOváhagyott személyugyi intézkedéseket

—
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melyek elsôsorban munkakör módosItásokra, eseti bérrendezésekre,
koncentrálódtak a Humánpolitika a 2018-as üzleti év során foganatosItotta.

telvételi

státuszokra

-

Kiemelt figyelmet fordItunk továbbá munkatársaink szakmai fejlôdésére, a mr meglévô ismereteinek
bôvftésére, igy a Társaságok érdekeit szem elôtt tartva, indokolt esetben lehetöséget biztositunk ij
szakmai végzettség megszerzésére, tanulmányi szerzödés megkotése mellett. Az ilyen jelleg(i
koltsegtámogatás a munkavállaló fejlâdése mellett motiválási lehetôséget, az EXIM-hez való
elkötelezödés erásItését is célozza.
A 2018-as év humáneröforrás gazdálkodása kapcsán tényszer(I emlItést érdemel, hogy a munkáltató
ügy tudta alacsonyabb szintre vinni a fluktuáció mértékét egy a képzett munkaerä vonzása és annak
megtartása terén fokozódá versenykornyezetben hogy mindeközben, a betervezett eves személyugyi
koltsegekhez képest megtakarItást realizált az intézmény, a megtartást ösztönzö munkáltatói
intézkedések mellett is.
-

-

VIII.

A kornyezetvédelem szerepe az Eximbank tevékenységében (a Szt. 95. § (5) bekezdésének
megfelelöen)

Az àflamilag támogatott exportfinanszIrozás terén a kornyezetvédelem (es tágabb értelemben a
tenntartható fejlôdés) szempontjainak integrálása kiemelten fontos, Igy az Eximbank a projektek
átvilágItási folyamata során figyelembe veszi és értékeli a kornyezeti és szociális hatásokat,
kockázatokat. Az elöbbiek figyelembe vételével es kornyezetvédelmi politikája értelmében az
Eximbank nem támogat olyan Ugyletet, amelynek negatIv, azaz a nemzetközi szabványokban és
jogszabIyokban elôIrtak szerint káros kornyezeti hatásai vannak, továbbá bizonyIthatOan alapvetä
emberi jogi normákat sért, illetve az ugylet megvalósItása jelentés uvegházgáz kibocsátást
eredményez. Annak érdekében, hogy ezeket a projekteket mar a finanszIrozás korai szakaszában
kiszQrje az Eximbank kornyezeti es szociális szempontü kockázatelemzést alkalmaz.
Az Eximbank a kornyezetvédelemi kockázatok felmérését, a környezeti atvilagItast és hatástanulmány
értékelést a kockázat-elbirálási tevékenységébe integrálta. Az eljárás során az OECD 2012-es, legutóbb
2016-ban felulvizsgált állami hátterQ exporthitelezésben alkalmazott közös kornyezeti és szociális
irányelvekröl szOló ajánlását (Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially
Supported Export Credits and Environmental and Social Due Diligence a tovabbiakban: Ajanlas) veszi
figyelembe.
—

Az Eximbank állami hátterCI tevékenységét szabályozá kormányrendeletek elôIrják, 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 készfizetd kezessége mellett vãllalható garanciák,
valamint a deviza- és kamatcsere ugyletek pOtlási- és kamatkoltségei feltételeirél és részletes
szabályairOl szOlö 435/2012. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében az Eximbank csak annak az
ugyletnek a finanszirozásához járul hozzá, amely az Ajánlásnak megfelelöen elvégzett kornyezeti célü
átvilágItás alapján nem minäsül a környezetre nézve károsnak.
A Magyar Export—Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlItési rendszerérdl száló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet szerint az Eximbank által az OECD fenti Ajánlásának megfelelâen elvégzett környezeti
célii átvilágItás, környezeti hatástanulmány vagy kornyezeti és társadalmi hatástanulmány alapján a
finanszIrozott ugylet nem minösül a kornyezetre nézve károsnak. Ennek megfelelôen a finanszIrozandó
ugyleteket kornyezeti hatásuktöl fuggôen eltérö mélységQ elézetes vizsgálatoknak kell alávetni. Az
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Eximbank tovbbá kornyezetvédelmi politikája értelmében egyéb tevékenysége során sem nylljt a
kornyezetre káros hatással járO ugylethez flnanszfrozást, illetve garanciát.
—,

—

A pénzUgyi instrumentumok hasznosItása (a Szt. 95. § (6) a) bekezdésének megfelelôen)

IX.

Az Eximbank az általa tartott állampapIrok befektetési vagy forgatási célü besorolásának elveit,
valamint állomnyuk alakulását az Eves Beszmoló kiegészItd mellékletének 1.1.2. pontjban mutatja
be. ErtékpapIrt a Bank a likvid eszközben tartási kötelezettségnek való megfelelés érdekében tart.
Az Eximbank kizárólag a pénzügyi szolgáltatási tevékenysegéhez kapcsolódOan, a banki konyv
devizaártolyam kockázatának lefedése céljából köt saját számlás tdzsdén kIvüli devizaárfolyam
kockázati fedezeti ugyleteket. A Bank devizaárfolyam kockázati fedezeti ugyletek keretében kizárólag
azonnali deviza adás-vételi ugyleteket, valamint deviza swap ugyleteket köt bel- és külföldi
hitelintézetekkel.
Az Eximbank tâkeãgi finanszIrozási konstrukciói jelenleg több tôkealapba történä befektetést ölelnek
fel. E befektetések állománya 2018 végén 38,5 milliárd forint volt, ami tizenöt százalékos növekedést
mutat a 2017 végi 33,4 milliárd forint Ilományhoz képest.
A 2018. év során az Eximbank tôkealapokba történ befektetései esetében 53 milliO forint, korbban
mr megképzett értékvesztés szabadult fel.
A befektetési értékpapIrok között egy hazai társaség, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 12 millió forint
osszegI részvénycsomagja található.

X.

A Bank prudenciális müködése
Az Eximbank Zrt. feletti prudenciIis felugyeletet a Magyar Nemzeti Bank látja el.
A Bank az Exim törvény sajátosságaival és kivételeivel együtt eleget tesz a CRR, a Hpt. és a CRR-hez
kapcsolódO szabályozástechnikai sztenderdek (RTS) és adatszolgáltatás-technikai sztenderdek f ITS)
vEgrehajtási rendelkezéseinek. A Bank megfelel a tókemegfelelés belsö értékelési folyamatával, a
nyilvánosságra hozatal kovetelményeivel szemben támasztott kovetelményeknek.
Az Exim törvény alapjan a Bank mntsül a CRR által eIôIrt likviditási szabálvok (575/2013/EU rendelet
411-428. cikk) betartása és a Iikviditási adatszolgáltatsi kotelezettség aIól (LCR, NSFR).
Az Exim törvény 1. § (7). bekezdése értelmében a Banknak nem kell alkalmazni a iavadalmazásról
szöló, a Hpt. 117-121. §-ában és az MNB 3/2017. (11.9.) számü ajánlásãban foglalt rendelkezéseket.
Bar a Bankra nézve nem kötelezä a Hpt 114. §-ban foglalt HelyreállItási terv készItése, az intézmény az
elvárható prudenciális magatartás jegyében 2017 II. félévében elkészItette helyreallItási tervét.
A Bank 2019. január 1-tôl vezeti be IFRS alapü számviteli rendszert. Ezzel párhuzamosan 2019. január
1-tdl IFRS alapon teijesIti a nemzetközi és hazai, a felUgyeleti és jegybanki alaptevekenységhez
kapcsolódó adatszolgáltatásokat. A nemzetközi adatszolgáltatások köre kibãvUl az egyedi hitelintézeti
FINREP (pénzügyi jelentés) adatszolgáltatással. Bank egyedi hitelintézet, ezért rá továbbra sem
vonatkoznak a konszolidalt adatszoigáltatási kotelezettségek.

14

1.

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

Az Eximbank Kockázati Stratégiãja 2017-ben került kialakItásra az EXIM szintü stratégia részeként. A
stratégiában a mindkét tagra vonatkozó szabályok és elvek meHett a Bankra vagy a BiztosItóra
meghatározott egyedi specialitások is szerepelnek.
Az Eximbank Igazgatósãga által elfogadott kockázati stratégia rendelkezik az üzleti stratégiához igazodó
kockázatvállalási alapelvekröl, a kockázatkezelési politikárOl, a Bank kockázati éhségérôl, a kockázati
profiljárël valamint az elvárt kockázati szerkezetröl egyaránt. Mindemellett a kockázatkezelési
eszközrendszer minden eleme az lgazgatöság által elfogadott szabályozs formájában jut érvényre a
belsó védelmi vonalak szervezeten beIüIi telépItésétdl, a döntési hatásköri szabályokon at, a konkrét
kockázatkezelési eljárásokig, melyek az Eximbank szamara releváns kockázatok mindegyikëre
kiterjednek.
1) Hitelezési kockãzat

A kockázatkezelési terület munkajaban jelentdsebb változásra 2018-ban nem került sor, tevékenységi
köre nem bdvült. A Bank kockázatkezelésének továbbra is a preventIv kockázatkezelés és a
kockázatvállalások monitoringja az elsddleges feladata, amely magában foglalja a hiteldäntések eldtti
részletes kockázati értékeléseket, az országbesorolási, ügyfélminösItési és limit rendszerek
m(iködtetését. A Bank külön minôsItési rendszert alkalmaz a vállalkozOi és a banki ugyfélkorére.
Fentiek mellett az Eximbank a kockázatok mérséklését biztositéki rendszer alkalmazásával támasztja
ala.
A Bank kockázatkezelési tevékenysége a kockázatvállalások teijes folyamatát lefedi az elôzetes
kockázatfelméréstôl a hitelmonitoringon keresztUl az ugyletek lezárásáig, illetve utólagos értékeléséig.
A Bank kockázatváHalásainak döntés elôkészItési folyamatát, a kockázatok portfóliá szintii
diverzifikáciOját kétszintU minósItési és ehhez kapcsolödó limitrendszer segIti. Az ország besorolások
alapján meghatározott limitekhez kapcsolOdik az alapvetôen két tIpusba tartozó ugyfélminôsItések es
limitek rendszere.
Az Eximbank a tökével valO hatékony gazdálkodás, a täkeszukséglet meghatãrozása érdekében
täkeallokációs modelit mCIködtet. Ez a Bank tevékenysége során a jelenben felmerült kockázatok által
megkoveteft tóke felmérését és a rendelkezésre álló töke jövôbeni kockázatok közti felosztását jelenti.
A täkeallokáciO kiterjed a CRR/CRDIV szerinti elsô és második pillér ala tartozó összes kockázatra. A
Bank Eszköz-Forrás Bizottsága havonta figyelemmel kIséri a tôkeallokációt és a tökelimitek betartását.
2) Or5zógkockázat
Az országkockázatok folyamatos monitoringja biztosItja az idöben történô alkalmazkodást a kulpiaci
kockázatok változásához, amely prevenciOs jellegi, de a mar felvállalt kockázatok esetében a kellô
idôben történó kárenyhItés lépéseinek megtételét segIti elã. Az egyes orszãgokkal szembeni
kitettségek a figyelembe vehetô Iedezeteknek (MEHIB biztosItás, koltségvetési kezességek, készpénz
óvadékok) köszönhetäen egyik reláciO esetében sem lépik at azokat a
szavatoló téke arányában
meghatározott
határértékeket, amely felett tdkeszükségletet jelentenének. Az országkockázati
limitrendszerben 2018-ban jelentós fejlesztésre került sor, ami az eladosodottsagi mutatök szerinti
eröteljesebb differenciãst tesz lehetövé az országlimitek vonatkozásában.
—

—

3) PartnerminO’sItés

A belföldi vállalkozások kockázati értékelésére az intézmény szubjektIv elemzési alrendszerrel
kiegészItett, PD alapü értékelési rendszert alkalmaz. A modern szakmai elvárásoknak megfeleló modell
mUködtetését egy ugyviteli eljárásokkal kibövItett informatikai alkalmazás, a MAR (Mérlegelemzö és
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AdósminäsItö Rendszer) tmogatja. A külföldi vállalkozások értékelésére scoring rendszer szolgál. Az
egyes vâlialkozások besorolása 7 fokü skálán történik.
4) Pénzugyi intézmények minösItése és Iimit-meghatározôsa
A bankok és pénzügyi vállalkozások minösitésére 7 fokü skIát alkalmaz. A Kockázatkezelés az üzleti
igények minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében gyorsminôsItés alapján eldzetes indikációt ad az
üzleti területeknek a várhatáan feláHItható limit mértékéröl, majd a tärgyalások elórehaladtával,
mélyelemzést követôen kerülnek a banklimit javaslatok elöterjesztésre az Eximbank illetékes döntési
fóruma részére. A pénzugyi intézmények minásItési rendszerébôl származá informáciök minden
felhasználá számára hozzáférhetöek.
5) A kamat-, deviza- és IikviUitósi kockëzatok
A kotvényállomány kockázatainak csökkentése érdekében az Eximbank kizárálag a Bank számára
hitelkockázattól mentes kotvényeket vásárol, futures és opciós ugyleteket nem kät. Kivételt ez alOl
csupán a work-out tevékenység keretében valamely káreseményhez kötOdôen a portfólióba került
értékpapIrok átmeneti jellegQ befogadása képez. Mindezek mellett a Bank részvénypiaci mCiveletekböl
nem vIIal részt, és forgalmazási tevékenységet sem folytat.
A kamat-, deviza- és likviditási kockázatok kezelésének irányelveit rendszeres felulvizsgálatok
keretében az Eszkäz-Forrás Bizottság alakftja ki. A nyitott pozIció kamat- és banki könyvi deviza
árfolyamkockázatának fedezetére azonnali deviza adás-vételi ugyleteket, valamint deviza swap
ugyleteket köt a Bank bel- és kUlföldi hitelintézetekkel. Opciós és határidös ugyleteket sem saját
számlára, sem az ugyfelek megbIzásából nem végez az intézmény. A Treasury tevékenység
kockázatainak korlátok közé szorItásáról a likviditási kockázatra, a kamatkockázatra és a deviza nyitott
poziciökra készItett limitrendszerek gondoskodnak.
6) MOködési kockázatok
MQködési kockázat a nem megfeleló belsö folyamatok és rendszetek, külsä események vagy a
személyek nem megfelelö feladatellátása miatt felmerülô, illetôleg jogszabály, szerzódés vagy belsó
szabãlyzatban rögzItett e(járás megsértése vagy nem teljesItése miatt keletkezó, jovedelmezdséget és
tôkehelyzetet érint6 veszteségek veszélye.
A m(iködési kockázatok szintje és jelentösége az Eximbank tevékenységébôl, méretébäl,
szabályozottságából eredôen mérsékelt, mivel a következô paraméterek határozzk meg a miiködését:
1. tenyleges fiókhálózat nélküli m(iködés, zárt informatikai infrastrukttira,
2. érvényesitett ,,négyszem-elv” és folyamatba épItett vezetôi ellenârzés,
er6s belsö szabályozottság,
lakossági és kártya Uzletág hiánya,
adódO, nern
5. döntden expori- és imporiiirIurIsLIruLsIa szakosItott htelintEzeti tcvékcnysógi körbél
likvid termékstruktüra.
kockázatok szintjét a Bank és BiztosItá integrált mQködésébôl, valamint a jelentâs
mQködési
A
állományi bövülésbôl és termékfejlesztésbôl adOdó tendenciák, ill. az lntézmény komplexitásának
növekedése kissé megemeli, de ez a kockázati tIpus a rendkIvül alacsony m(iködési kockázati veszteség
adatok tükrében továbbra is mérsékeitnek tekinthetô.

3.
4.

A Bank a m(ködési kockázat tökekovetelményét alapmutató mödszerrel (Basic Indicator Approach,
BIA) határozza meg. A Bank a mQködési kockázat tãkekovetelményét a CRR 315-316. cikkei alapján
évente egyszer, a konyvvizsgáló által hitelesitett, a Kozgy(ilés által eltogadott eves beszámoló
eredmény-kimutatása alapján a megelózö három év adatait figyelembe véve határozza meg.
Az Eszköz-Forrás Bizottságnak feladata idôszakosan értékelni a müködési kockázat szintjét
1. a Bank tevékenysége tekintetében, továbbá
2. a közös vezetésQ ntCzmények (Eximbank-MEHIB) kapcsolódó tevékenysége esetében
felmerülô többletkockzatok tökeszuksègletët is.
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Az Eszköz-Forrás Bizottság indokolt esetben döntést hoz a Pillér II többlet tökeszukseglet
megképzésérál a Bank szavatoló tökéjében, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek a
veszteségesemény elkerülését szolgálják, vagy mérsékilk azt. A m(iködés kockázat kezeIésérô külön
belsö szabályzat rendelkezik. Az Eszköz-Forrás Bizottság feladata iddszakosan értékelni a Bank
miIködési kockázat szintjét, és szukség esetén javaslatot kell tennie a többlet tôkeszukseglet
megképzésére a szabályozói täkekovetelmény meghatározott %-ában.
A helyreállItási terv a külsó sokkokból eredô mCiködési kockázat kezetését is tárgyalja. Azóta
negyedéves gyakorisággal kerUlnek vizsgálat ala a helyreállItási tervben foglalt indikátorok.
A Bank fedezetbevonással kapcsolatos politikáját a fedezetek értékeléséról szólö szabályzat toglalja
magában a Bank Számviteli Politikájával, a hatályos számviteli jogszabályokkal és 40/2016. fX. 11.)
szamu, az ugyfél- és partnerminôsItés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeirôl szóló
MNB rendelettel osszhangban. A szabalyzat elkülönItetten is szabályozza a fedezetek és biztosItékok
értékelésének CRR aIapti rendjét.
A szabályzat foglalkozik a Bank által elfogadható fedezetek körével és azok sorrendiségével, a
fedezetekkel szemben támasztott alapvetö kovetelményekkel, a Bank számára elfogadható
biztosItékok ãltalános értékelési szabályaival, az egyes fedezet tIpusokra vonatkozó részletes
értékelési, eljárási es nyilvántartási szabályokkal, a Bank ugyféltIpusonkénti fedezeti elvárásaival, a
fedezetek nyilvántartásának és ellenörzésének szabályaival.

2. Ar-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat (a Szt. 95. § (6) c) bekezdésének megfelelöen)
HiteIezé5i kockázat
Az Eximbank a CRR szerinti sztenderd módszerrel számszer(IsIti a hitelezési kockãzat
tökekovetelményét. E täkekövetelmény meghatározását a konyvelési es intormációs rendszerében
integrält módon végzi. A Bank eszközei és mérlegen kIvüli tételei kockázati si’ilyának meghatározására
elismert nemzetközi hitelminösItd szervezet hitelminôsItését alkalmazza. A kockázat pénzügyi
biztositékokkal valO mérséklésére a Bank az egyszerü módszert alkalmazza.
Kamatkockázat
Az Eximbank a banki könyv kamatkockázatának mérésére a statikus gap és a duration gap módszereket
alkalmazza. A statikus gap célja, hogy limitrendszerként mQködve a vezetés számára elfogadhatO
keretek között tartsa a vállalt kamatkockázatot. A duration gap célja, hogy számszersItse a kamatok
valtozasaból adOdó potenciális gazdasági érték változást, mely a második pillér alatt a tdkeképzés
alapját is jelenti. Az extrém értékelmélet alapján kialakItott, duration gap módszerQ stressz teszt
szamftas devizánként eltéró mérteka kamatsokkok esetén bekövetkezô tôkeérték valtozast
szá m sze rCis Iti.
LikviditOsi kockázat
A Bank mentesül a CRR ikviditási kockázatra vonatkozó elöIrásai alól, Igy a hatályos jogszabályok
szerint a likviditási kockázatra nem határoz meg tökeszukségletet. A likviditási kockázatot a kockázat
mérésével, limitek felállitásával és betartãsával továbbá a likviditást érintö belsô szabályok és
ellenôrzési eljárások rendszerével kezeli. Az Eximbank a teijes mérlegfäosszeg és a fuggä
kotelezettségek allomãnya 50%-anak összege után likviditási tartalékot képez. Az eszköz-torrás lejárati
struktLirát tUkrözô fedezettségi mutatók rendszere az Eximbank eszkoz-forras mérlegében és mérleg
alatti tételeiben szereplô állományok lejárati rétegekbe történá besorolására épül. Az egyes
rétegekben lejárO eszközök és források különbözete adja meg az adott réteghez tartozó forráshianyt,
illetve többletet. A rétegenkénti forráshiány maximális mértékére az Eszkäz-Forrás Bizottság
mérlegfosszeg es a mérlegen kIvUli tételek 50 %-a osszegének százalékos arányában állapft meg
limiteket devizanemenkénti bontásban, melyet évente felulvizsgál.
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Nyitott pozIciá
Az Eximbnk teljes nyitott devizapozIciöja az egyes külföldi pénznemekben fennálló és forintra
átszámItott, elôjel nélküli összesItett nettO hosszii és az összesItett nettá rövid pozIciók összege, amely
a limit alapját adja meg. A devizaárfolyam kockázat tökekövetelményét a mindenkor hatályos
jogszabályok szerint állapItja meg. Az összesItett nyitott devizapozIció az összesItett nettO hosszt és az
összesItett nettö rövid pozIciök közül a nagyobb. A devizamérleg szerinti nyitott pozIciO
meghatározãsánál az Eximbank Zrt. devizamérlegében Iévd valamennyi eszköz- és forrástételt, ideértve
az aktIv és passzIv idäbeli elhatárolásokat is számItásba veszi.
3.

A CRR/CRDIV tökeszabályozásnak valö megfeleles

Szavatolá tO’ke
2018. december 31-en az Eximbank Zrt. szavatoló tökéje a 4 492 millió forint tárgyévi eredmény
figyelembevetelével 184 282 miIlió forint. A szavatoló tökébôl az elsödleges alapvetô tôke (CET1)
értéke 152 131 millió forint. A CET1 tdke meghatározóan a legerôsebb veszteségviselo képesség(I,
jövôbeni kotelezettségektôl mentes, 100%-ban állami tulajdonti torzsrészvényekben ölt testet. A Bank
alapvetô tôkéje (Ti) megegyezik az elsôdleges alapvetd tdkéjével (CETi). A járulékos töke összege 32
151 millió Ft, amely az MFB által EUR-ban nyüjtott járulékos kölcsöntökét tartalmazza. A CRR-nek
megfeleläen a tdkeinstrumentum amortizálása csak a lejrat elc5tt 5 évvel kezdôdik, ezért 2019.
szeptemberig a tôkeösszeg teijes mértékben figyelembe vehetd a szavatoló tdkében.
TO’kekovetelmények azi. Pillérben
201$. december 31-en a CRR elöirãsainak megfeleld szabályozói täkekövetelmény 74 211 millió forint
volt. A hitelezési kockázat 71 045 milliO forint, a partnerkockázat 455 millió forint, a mLködési kockázat
2 711 millió forint tdkekovetelményt eredményezett.
Tó’kekövetelmények a 2. pillérben
A rendelkezésre állá szavatolO tóke az 1. pillérben tôkével lefedett kockázatokon (hitelezési, partner,
nyitott devizapozIció és mQködési kockázatokon) tül a 2. pillér többlet tdkeszukségletére (25 405 milliO
forint) is fedezetet ny1jtott:
a sztenderd módszer szerint meghatározott hitelezési kockázat stressz tesztjének
1.
eredményeként a 2. pillérben képzendo többlet tôkekovetelményre;
az 1. pillérben nem teijesen fedett kockázatokra (reziduális kockázat), továbbá
2.
a 2. pillérben meghatározott kockázatok tôkekovetelményére (a banki konyvi devizaárfolyam
3.
és kamatkockãzat, az országkockázat, a koncentrációs kockzat tókekovetelményére, az MNB
által kiemelten kockãzatosnak minösülô portfOliOk többlet tdkekovetelmenyere).
A belsd (gazdasági) tdkeszukseglet 99 616 milliO forintot ért el.
A Bank 2018. évre vonatkozóan megfelelt a szabályozói és a SREP tôkemegfelelési szabályoknak. A
Pillér I CET1 tdkemegfelelési mutatO az MNB által elvárt 5,09% felett 16,40%-ot, a Ti tdkemegfelelési
mutatá az MNB által elvárt 6,78% felett i6,40%-ot, mIg a teijes tökemegfelelési mutató az MNB által
elvãrt 9,04%-kal szemben 19,87%-ot ért el.
A Pillér Il-beli kiigazItásokkal együtt a CET1 tdkemegfelelési mutató 15,81% (a CRR szerinti
minimlisan 4,50% täkemegfelelési szinttel szemben), a Ti tökemegfelelési mutató 15,62%
(minimIisan elvárt szint: 6,00%), mIg a teijes täkemegfelelési mutató 18,82% volt (minimálisan elvárt
szint: 8,00%).
Prudenciális korlãtozások
1)

Nagykockãzat-vällalási limit tuiiëpésének tiiaima
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Nagykockãzat-uãllalási kitettségek
Az Exim tv. 21. (3) bekezdése alapján a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság
kamatkiegyenlItEsi rendszerérôl szOló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott hitelek
közül, a rendelet a)-d) Es g) pontjaiban meghatározott hitelek, tehát az exporthitelek, belföldi és
külföldi hitelintézeteknek nyiijtott exporthitelek, az egyéb export célü hitelek, azaz a beszállItói hitelek,
exportcélü betektetési hitelek, külföldän megvalósuló befektetEsi hitelek, valamint a belföldi Es
külföldi pénzügyi intézményeknek nyijtott egyEb export célü hitelek, illetve belföldi és küIföIdi
pénzugyi intEzmények által a Hpt. 6.
(1) bekezdés 60. pontja alapján végzett, külkereskedelmi
szerzddésbäl eredö exportkovetelések megvásárlásához nyjtott hitelek fegyuttesen export célü
hitelek) mentesülnek az Exim tv. 21. (1)-ban meghatározott nagykockázat-vállalási kitettség fogalma
és a (2) bekezdésben elôIrt nagykockázat-vátlalási korlát alóI.
Az Exim tv. 21. (1) bekezdés szerint az Eximbank esetében a CRR 392. cikkben foglaltaktól eltérôen a
szavatoló töke 25%-it (46 071 M forintot) meghaladó, egy ugyféllel, vagy ugyfélcsoporttal szembeni
kitettsEg m inôsu I nagykockázat-villalásnak.
2018. december 31-en a Bank a hitelintEzeti ugyfElkorben a nem exportcélti kitettségeknél három
ugyfélcsoporttal szemben all fenn nagykockázat-vállalási kitettség, amelynek összege 147 039 M forint.
Egyedi ugyleleknél nem Il fenn nagykockazat-vallalas.
A Bank a nem hitelintézeti ugyfelkarEben egy egyedi ugyfelEvel, illetve két ugyfélcsoportjával szemben
rendelkezett a szavatoló take 25%-at meghaladE nagykockázat-vállalási kitettségértékkel, 47 204 milliO
forint, illetve 109 370 millió forint Ertékben.
Nagykockázat-vóllalãsi limit
A hitelintézeti ugyfElkorben az export cElü hitelnek nem minôsülô, hitelintézeti ugyfeleknek nyüjtott
hitelek es egyéb követelések esetEben ,,EszszerC nagykockázat-vállalási Iimit”-et kell meghatározni a
CRR 395. CikkEnek megfelelôen. Az Eximbank Zrt. esetében a nem export és egyéb export cElü hitelek
és egyéb kitettségek esetén az egy hitelintézettel vagy az ugyfélcsoport hitelintézeti tagjával szembeni
kitettségek mentessEgekkel es hitelkockázat-mérsékld eszközök kockazatmérsékla hatásával
csökkentett értékeinek együttes összege nem haladhatja meg az Eximbank figyelembe vehetó
szavatoló tökéjének 50 %-át (ésszerCi limit), de legfeljebb 150 milliO eurEnak a mindenkor érvényes
MNB hivatalos devizaárfolyamon számItott forintértEkEt. A hitelintEzeti nagykockázati limit 2018.
december 31-en 48 227 M forint.
A nem hitelintEzeti ugyfélkorben a nagykockazat-vallalasi limit a szavatolö t6ke 35 %-a, amely 64 500
M forintnak felel meg.

A 2018. év végEn a Bank egyetlen ugyfelével, ügyfélcsoportjával szemben fennállá kitettségének a
mentességek Es hitelezési kockázat-mérsék!ési technika alkalmazása (CRM) után számItott Ertéke sem
haladja meg a nagykockázati limitet, azaz a Bank a nagykockázati Iimitkorlãtozást nem sérti meg.
2) Pénzügyi szektoron kIvüli befektetések
A Bank a pénzügyi szektoron kIvüli befektetések vonatkozásában megfelel
korlátozásoknak, Igy ebböl eredöen pOtlólagos tEkeszukséglete nem keletkezett.

a

prudenciális

A Bank 2018. január 1-jétäl a kockázati kitettségErtEk 1,875%-ában képez tökefenntartási puffert a
Hpt. 298-299. §-ai szerint. Ennek összege 2018. Ev végén 17 393 millió forint.
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XI.

VállalatirãnyItãsi nyilatkozat (a Szt. 95/B. §-nak megfelelôen)

Az Eximbank megfelel a Hpt. ,,53. VIIaIatirányItási rendszer-kockázatkezelés” fejezetében
foglaltaknak. Az Eximbank a CRR és a Hpt. alapján évente egyszer, a számviteli beszámolO
fordulónapjára vonatkozóan a Bank weblapján eleget tesz e jogszabályok nyilvánosságra-hozatalra
vonatkozó rendelkezéseinek. A Bank rendelkezik a nyilvánosságra hozatali kätelezettség teljesitését
biztosItO hatályos belsô szabályzattal. Utoljára a Bank a 2017. évre vonatkozëan, 2018 májusában tett
eleget a nyilvánosságra hozatali elöIrásoknak. A nyilvãnossãgra hozatali dokumentum ismerteti a
kockázatkezelési rendszer felépItését, a folyamatba épItett kockázatkezelést, a felelös belsô irányItás
és belsö kontroll funkciOkat, valamint a döntési strukttirát. Nyilvánosságra hozatali dokumentumunk
3.12. pontja a jogszabályi elôIrások tükrében mutatja be az alkalmazott vállalatirányItási rendszert és
annak elemeit.
A BeIsô ellenôrzés a folyamatalapü kockázatelemzésen alapuló tervezési rendszerének keretében
kockázati szempontrendszere kiter a pénzügyi kockázat megItélésénél a csalãs
alkalmazott
Iehetdsegenek, illetve a bekövetkezés eredményességre gyakorolt hatásának értékelésére. Ezzel mar
az eves ellenärzési tervet megalapozó kockázatelemzésnéi érvényesulnek a csalás feltérására irányulë
szempontok. A Belsô Ellenôrzés vizsgálatai során, valamennyi olyan szervezeti egységnél végzett
ellenärzést az év során, amelyek tevekenységének eredménye közvetlenül megjelenik az eves
beszámolOban. A gazdálkodással kapcsolatban a belsô kontrollkornyezetben rogzItett kulcskontrollok
mindegyike egyfajta csalás-ellenes kontroliként is funkcionál. A 2018. évben a gazdálkodással
kapcsolatos kulcskontrollokat, illetve az eves beszámolót hat ellenôrzés érintette. Két esetben tart fel a
Belsô Ellenórzés kulcskontrolloknál m(iködésbeli hibat. Egyik esetben sem keletkezett anyagi kâr es
csalásra utalö körülményeket sem tart fel a BeIsö ellenörzés. A beazonosItott eseti hibák kijavItására
vonatkozó javaslatok mentén az ezekböl eredá kockázatokat csökkentette a Bank.
—

—

Az Eximbnk a evékenysCgCvel kapcsolatban felmerülö compliance kockázatok kiküszöbölése és
métséklése céljáböl Compliance Területet mQködtet, mely az alkalmazott kontroll mechanizmusok
érvényesItéséért, értékeléséért, illetve koordinalasaért és a compliance kockázatok kezeléséért felels
az
a Kockázatkezelés és a Belsô Ellen&zés mellett
szervezeti egység. A Compliance Terület
intézmény pãros által alkalmazott belsô kontroll funkciók harmadik eleme.
Hpt. 153/A. §-a, az MNB 27/2018. (Xl.10.) szãmü, a belsö
A Compliance Terület feladata, hogy a
védelmi vonalak kialakItásárOl és miködtetéséról, a pénzügyi szervezetek irányItási és kontroll
funkcióiról szOló ajánlása alapján az Eximbank mQködését meghatározë jogszabályok, nemzetközi
korlátozO intézkedések fszankciók), más kornyezeti hatãsok, trendek folyamatos figyelemmel
kisérésével, továbbá a hazai és nemzetközi, szakmai fórumok és az MNB ajãnlásait, megállapItásait
felhasznalva, az Eximbank és Ugyfe!ei érdekeinek szem elôtt tartásával. a rendelkezésére állá összes
törvényes eszközzel biztosItsa az Eximbank prudens és szakszer(i m(iködését, és ezáltal az ügyfeleknek
—

—

—

—

nyijtott szolgáltatás magas szInvonalon tartását.
A Compliance Terület évente átfogO jelentést készIt az Eximbank compliance tevékenységéröl es
helyzetérôl, melyet a Vezérigazgató jóváhagyása után a Felügyelôbizottság és az lgazgatöság elé
terjeszt.
A konyvvizsgálö nem nyüjtott a Társaság részére a jogszabályban elôIrt konyvvizsgálaton kIvüli
konyvvizsgálati és nern konyvvizsgálati szolgaltatast.

Budapest, 2019. március 12.

777)
vczérigazgatO

Dr. DancsO iëzsef
pénzügyi ve7erigazgato-helyettes
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