PORSCHE BANK ZRT.
Budapest

kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala
2008. évre vonatkozóan

I.

Bevezetés

A Porsche Bank Zrt. (a továbbiakban Bank) a 234/2007. (IX.4.), a hitelintézetek
nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló kormányrendelet alapján előírt
követelményeknek jelen dokumentummal kíván megfelelni. Az egyes fejezetcímeknél
utaltunk az említett kormányrendelet vonatkozó szakaszaira. A dokumentumot a Bank a
honlapján történő elhelyezéssel és a PSZÁF részére történő továbbítással hozza
nyilvánosságra.

II.

Kockázatkezelési elvek, módszerek (3.§)

II.1. A kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok
A Porsche Bank Rt. a magyarországi bankpiac jellegzetes résztvevője, alapvető célja a
Porsche Hungária által importált gépjárművek értékesítésének illetve az értékesítést és
javítást végző márkakereskedői hálózatnak pénzügyi támogatása, finanszírozása. A Bank
forgalmát, mérlegfőösszegét illetve növekedésének mértékét alapvetően meghatározza az
importőr által értékesített gépjárművek mennyisége, a finanszírozási szerződések átlagos
futamideje illetve a lakosság készpénzellátottsága és vásárlási (hitelfelvételi) affinitása.
A gépjármű-kereskedelem forgóeszköz-finanszírozási igénye jelentős. Az autógyárak illetve
importőrök által elvárt beruházási elvárások a márkakereskedőket komoly külső források
igénybevételére kényszerítik.
A Bank termékstratégiája hitelezési tevékenysége minden termékénél a konzervatív
kockázatkezelés elvein nyugszik. Az egyedi autóhitelek illetve az eszközalapon történő
készletfinanszírozás területén a finanszírozott gépjárművek fedezeti értéke meg kell hogy
haladja az eszköz finanszírozására folyósított hitel tőke és kamatkintlévőségét. Ennek
érdekében minden banki területen kockázatcsökkentő technikákat (limitek, biztosítékok,
folyamatba épített kontrollok, stb.) alkalmaz.
A kockázatkezelési elveit az alábbi tényezők folyamatos nyomon követésével határozza meg
a Bank erre hivatott döntéshozó testülete
A finanszírozott autó várható piaci értéke a futamidő függvényében viszonylag
pontosan kalkulálható.
Új autó finanszírozás esetén az autó átvételekor viszonylag reális értékvesztést
„szenved el”, amelynek fedezete a hitelfelvevőtől a futamidő megkezdésekor
beszedett un. önerő.
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Használt autók egyedi hitelekkel történő finanszírozásakor a Bank megkísérli
ellenőrizni a gépjármű állapotát, - majd nemzetközi standardok alapján – a gépjármű
valós piaci értékének bizonyos százalékát finanszírozza meg.
A finanszírozási szerződések ajánlott minimális futamidejét a Bank rentabilitási
elvárásai (utókalkuláció), maximális futamidejét a gépjárművek hasznos élettartama
határozza meg.
Fentieknek megfelelően, a Bank célja olyan kockázatkezelő rendszer kialakítása, amellyel:
A leggyorsabb hiteldöntés meghozatalára lesz képes.
Olyan szűrőrendszert készít, amellyel „jó eséllyel tudnak” tájékoztatást adni az
ügyfeleknek a várható döntésről.
Olyan adatokat kérjünk az ügyfelektől, amelyek alapján őket valóban értékelni tudjuk.
A döntéstámogató számítógépes rendszerbe olyan fékeket épít be, amelyek nagy
biztonsággal kiszűrik a csalókat.
A Bank törekszik szerződés lebonyolítási rendszere hibamentes működtetésére,
amellyel a futamidő alatti ügyfél elégedettség javíthat.

II.2. A kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel
biztosító szervezeti egységek és funkciók leírása

kísérését

A Bank kis intézményként határozta meg magát, és ennek megfelelően alakította ki a
kockázatkezelés területeit.
Portfólió szintű kockázatelemzés

Adós, ügynök, partnerszintű kockázatok elemzése
Termékekben rejlő kockázatok
Minősítés, értékvesztés
Biztosítékok érvényesíthetőségének kockázata

Treasury
Eszköz - Forrás Bizottság
Jelentésszolgálat
Hitelezési Osztály
Márkakereskedői Hitelezés
Termékfejlesztési Osztály
Eszköz – Forrás Bizottság
Cenzúra Bizottság
Számviteli Osztály
Behajtási Osztály
Jogi Osztály

Az egyes kockázatkezelési területek rendszeresen tájékoztatják az Igazgatóságot, valamint
a Felügyelő Bizottságot.
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III.

A prudenciális szabályok alkalmazása (4.§)

III.1. A számviteli konszolidáció és az összevont alapú felügyelet
tőkekövetelményének számításához kapcsolódó eltérések rövid
magyarázata
A Bank összevont alapú tőkekövetelmény számításra nem kötelezett, számviteli
konszolidációt leányvállalatával, a Porsche Biztosításközvetítő Kft.-vel végez, amelyben a
részesedésének aránya 74,22 %.
Ennek tükrében a Bank a Kormányrendelet 4.§ (2) és (3) bekezdései által előírt
információkat, azaz
azon vállalkozások nevét és szavatoló tőkéjének összegét, amelyekre az összevont
alapú felügyelet nem terjed ki, ha ezen vállalkozások szavatoló tőkéje nem éri el a
székhely szerinti ország jogszabályai szerinti tőkövetelményt, és
a tőke átadásának és a kötelezettség visszafizetésének korlátozásait
nem teszi közzé, mivel nem tartozik összevont alapú felügyelet hatálya alá.
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IV.

Szavatoló tőkével kapcsolatos információk (5.§)

A Bank nem kötelezett a tőkemegfelelési és kockázatvállalási előírásoknak való összevont
alapú megfelelés számítására, azoknak egyedi szinten köteles megfelelni.
Nagyságrend: millió forint
Összeg
Sr. PSZÁF kód
Megnevezés
1
a
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE
001 CAA1
7,289
ÖSSZESEN
002 CAA11
ALAPVETŐ TŐKE
7,289
003 CAA111
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK
2,319
004 CAA1111
Befizetett jegyzett tőke
2,000
011 CAA1113
Tőketartalék
319
016 CAA112
ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK
5,007
018 CAA11211 Lekötött tartalék alapvető tőkeként figyelembe vehető része
0
021 CAA11212 Általános tartalék
449
022 CAA11213 Eredménytartalék
4,558
027 CAA112301 Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti
0
ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség
031 CAA113
0
értékek összegének 1,25%-áig
035 CAA114
ALAPVETŐ KÖLCSÖNTŐKE teljes összege
0
036 CAA115
(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL
-37
037 CAA1151
(-) Immateriális javak
-37
038 CAA1153
(-) Alapvető kölcsöntőke limit feletti része
0
039 CAA1154
(-) Egyéb levonások
0
042 CAA12
JÁRULÉKOS TŐKE
0
043 CAA1211
Alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész
0
044 CAA1213
Értékelési tartalékok
0
Lejárat nélküli osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek)
049 CAA1216
elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények és
0
alárendelt kölcsöntőke
050 CAA1217
IRB szerinti értékvesztés és céltartalék többlet
0
051 CAA1218
Járulékos kölcsöntőke
0
Lejárattal rendelkező osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt
052 CAA1222
év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett
0
részvények
053 CAA1223
Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke
0
054 CAA1224
Részvénnyé átváltoztatható kötvények
0
(-) Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke és osztalék-elsőbbségi, a
055 CAA1225
nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító,
0
jegyzett és befizetett részvények összegének limit feletti része
056 CAA123
(-) JÁRULÉKOS TŐKE LIMIT FELETTI RÉSZE
0
057 CAA13
(-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL ÉS A JÁRULÉKOS TŐKÉBŐL
0
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ
083 CAA14
7,289
TŐKE
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES JÁRULÉKOS
084 CAA15
0
TŐKE
KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI
085 CAA1510
7,289
ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE
PIACI KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FELHASZNÁLHATÓ ÖSSZES
086 CAA16
0
KIEGÉSZÍTŐ TŐKE
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V.

A hitelintézet tőkemegfelelése (6-7.§)

V.1. A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatra vonatkozó elvek és
stratégiák
A Bank a belső tőkekövetelmény számítás során alapvetően a sztenderd módszerből indult
ki, és ezt módosította a szakmai tapasztalatainak megfelelően. Ennek oka abban keresendő,
hogy a Bank kis intézményként határozta meg magát.
A módosítás az alkalmazott súlyokban jelentkezik, amely két kategóriát érint: késedelmes
tételek, és lakosság. Lakossági hitelek esetében a CRD-ben meghatározott 75%-hoz képest
további 5%-ot vettünk figyelembe, így ezen kategória súlya 80%-ra módosult. Ennek oka az,
hogy az állományunk jelentős részét a magánszemélyek teszik ki, ezért ebben a
kategóriában indokoltnak tartottunk egy magasabb kockázati súly alkalmazását. A
késedelmes tételek esetében a 100%-os kockázati súly kategóriát módosítottuk 130%-ra,
mivel a késedelembe esett ügyfelek (90 napon túli és jelentős késedelem) esetén a
tapasztalataink azt mutatják, hogy itt már nagyobb a valószínűsége, hogy a szerződés
tartósan rosszabb minősítést fog szerezni a jövőben. Ez a többlet fedezetet nyújt a
késedelemből és a behajtási folyamatokból eredő kockázatokra is.
A belső tőkekövetelmény számítás során nem éltünk az ingatlanfedezetű hitelek esetében
alkalmazható 35 és 50%-os kockázati súlyokkal. Ennek indoka az, hogy ilyen hiteleket
márkakereskedőknek nyújtunk, és mivel ezeket a vállalkozásokat kockázatosabbnak tartjuk,
ezért 100%-os kockázati súllyal kezeljük függetlenül attól, hogy milyen jellegű
ingatlanfedezet (és egyéb biztosíték) áll az ügylet mögött. Az ingatlanfedezetű kölcsönök egy
kisebb részét teszi ki a dolgozóknak lakásvásárlásra nyújtott kölcsönök összege. Itt az
alacsony részarány indokolta részünkről a kedvezményes kockázati súlyok kizárását,
ugyanis ez már nem módosít lényegesen a belső tőkekövetelményen. Ez az eltérés a
fedezetértékelésből adódó kockázatok kezeléséhez is megfelelő alapot nyújt.
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V.2. A Hpt. 76.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázati kategóriák
tőkekövetelménye, kitettségi osztályonkénti bontásban
Nagyságrend: millió forint
Összeg
Sr. PSZÁF kód
Megnevezés
1
a
001 CAB2
TŐKEKÖVETELMÉNY - MINIMÁLIS SZINTJE
5802.06
ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI
002 CAB21
5229.58
ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA
003 CAB211
Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye
5229.58
SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított
004 CAB21111
5229.58
pozíció nélkül)
005 CAB2111101 Központi kormányok és központi bankok
0
006 CAB2111102 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok
45.28
007 CAB2111103 Közszektorbeli intézmények
6.48
008 CAB2111104 Multilaterális fejlesztési bankok
0
009 CAB2111105 Nemzetközi szervezetek
0
010 CAB2111106 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások
73.20
011 CAB2111107 Vállalkozások
1851.92
012 CAB21111071 ebből: rövid lejáratú követelések
0
013 CAB2111108 Lakosság
2763.42
014 CAB2111109 Ingatlannal fedezett követelések
0
015 CAB2111110 Késedelmes tételek
353.52
016 CAB2111112 Fedezett kötvények
0
017 CAB2111114 Kollektív befektetési értékpapírok
0
018 CAB2111115 Egyéb tételek
135.76
Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB),
illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert
020 CAB21112
0
alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB
kitettségi osztályok szerint (értékpapíro
Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban
FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert
027 CAB21113
0
alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB
kitettségi osztályok szerint (értékpapí
034 CAB2112
Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye
0
050 CAB22
ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE
0
ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS
051 CAB23
17
ÁRUKOCKÁZATRA
Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat sztenderd módszer szerinti
052 CAB231
17
tőkekövetelménye eszközcsoportonként
053 CAB2311
Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
054 CAB2312
Részvények
0
055 CAB2313
Deviza
17
056 CAB2314
Áruk
0
Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti
057 CAB232
0
tőkekövetelménye
058 CAB24
ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA
555.48
059 CAB241
Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény (BIA módszer)
555.48
062 CAB26
EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY
0
Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának
063 CAB261
0
elérésére vonatkozó tőketöbblet
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V.3. A késedelemnek és a hitelminőség-romlásnak
szabályzatban való megközelítése

a

belső

A bank a fizetési késedelmet a hitelszerződésben meghatározott törlesztési tervben foglalt
fizetési kötelezettség esedékességétől, árfolyam-különbözetek és késedelmi kamatok esetén
a szerződésben meghatározott elszámolás szerinti esedékességtől az értékelés napjáig
eredménytelenül eltelt napok számának alapján szabja meg. A fizetési késedelem
gyakorisága, az eltelt napok száma és a fizetendő összeg nagysága, valamint a
szerződésen rendelkezésre álló fedezet hiánya is emeli az ügylet hitelkockázatát. A
kötelezettségek minősítése egy kis volumenű hiteltermék kivételével minden esetben
egyedileg történik. A Bank minden egyedileg minősített ügylet esetén számszerűsíti az ebből
várható veszteséget és a rendelkezésre álló biztosíték értékét.
Csoportos minősítést csak kisösszegű kitettség esetén alkalmaz a bank. Ilyen esetek csak
egy konkrét hiteltermék minősítése során fordulnak elő. A kisösszegű követelések
értékelésekor a késedelem napjainak száma a mértékadó, ennek mértéke szabja meg az
ügylet minősítési kategóriáját

V.4. Az értékvesztés elszámolása és visszaírása, a céltartalékok
képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések
és módszerek
A Bank a minősítést és az értékvesztés meghatározását mindenkor egyedileg végzi. A
nagykockázat-vállalások tekintetében az értékvesztés elszámolása megegyezik az
egyedileg minősített kintlévőségeknél alkalmazott módszerrel.
A Bank az egyes szerződései esetében státuszokat alkalmaz a szerződés és a gépjármű
állapotának meghatározására, amelyek alapján a szerződéseket „A” és „C” kategóriába
sorolja. Az „A” típusnál a fedezet (gépjármű) megvan, míg a „C” esetében ez valamilyen
ok folytán már nincs meg.
Az A kategóriás szerződések esetén az értékvesztés számításakor, illetve a minősítési
kategória meghatározásakor figyelembe kell venni a biztosíték értékét, illetve a
késedelmes napokat is. A biztosítékul szolgáló gépjárművek esetén az alábbi szabály
szerint számítja a Bank a biztosíték értékét:
A gépjármű (bruttó) vételára
– Értékcsökkenés (a táblázat szerint)
= A biztosíték értéke
A biztosítékul szolgáló gépjármű értékcsökkenése az alábbi táblázat szerint alakul:
1. év
20%

2. év
20%

3. év
15%

4. év
15%

5. év
15%
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Az ötödik év után további értékcsökkenéssel a bank nem számol, a maradványérték
15%. Az értékcsökkenés számításának kezdete a gépjármű átadásának dátuma
(hitelszámla kamatozásának kezdete). A gépjármű átadási dátumától kezdve a számítás
az eltelt napok száma alapján történik
Értékvesztés számítása az „A” kategória esetében
A 250/2000. Korm. rendelet előírásait figyelembe véve az értékvesztés
meghatározásakor alapvetően a várható megtérülést kell figyelembe venni.
Azon szerződések esetében ahol a magánszemély ügyfél legfeljebb 30, jogi személy
ügyfél pedig legfeljebb 15 napos késedelembe esett, a bank ügyletminősítési szabályzata
szerint e követelések problémamentesnek minősülnek, amennyiben a biztosítékul
szolgáló gépjármű még rendelkezésre áll. Ezen szerződések esetén a bank nem számol
várható veszteséggel, így értékvesztés nem kerül elszámolásra.
A 30, illetve a 15 napnál nagyobb, de 90 napot meg nem haladó késedelemmel
rendelkező szerződések esetében az értékvesztés mértéke a biztosíték aktuális
értékének és a fennálló hitelkövetelés mértékének különbségéből adódik. Az így
meghatározott értékvesztés maximuma a tőkekövetelés könyv szerinti értéke.
90 napot meghaladó késedelem esetén a 250/2000 Korm. rendelet, illetve a
ügyletminősítési szabályzatban meghatározottak szerint a minősítési kategória kétesnél
jobb nem lehet. Az értékvesztés számítása ilyen esetekben a fentiekkel megegyező
módon történik, de az értékvesztés összege legalább a fennálló követelés könyv szerinti
értékének 33%-a
Ha egy adósnak több szerződésből eredő kötelezettsége van a Bankkal szemben, akkor
összes szerződését egyféleképpen minősíti a legrosszabb szerződésnél meghatározott
szabály szerint, tehát összes hitelére ugyanazt a százalékos értékvesztést számolja el
figyelemmel a biztosítékul szolgáló gépjármű meglétére.
Értékvesztés számítás a „C” kategória esetében
A „C” kategóriába került szerződések esetén a fedezet nem áll rendelkezésre biztosítási
esemény, vételi jog érvényesítése, hatóság általi lefoglalás, vagy egyéb ok folytán. E
szerződések minősítése átlag alattinál jobb nem lehet, mivel egyértelműen
megállapítható, hogy az adott ügyletből a Banknak várható vesztesége származik. A
veszteség mértéke a Bank tapasztalati adatai alapján kerül meghatározásra. Az
értékvesztés alapja a fennálló tőkekövetelés könyv szerinti értéke.
Folyószámlahitelek (PSCC) értékvesztése
A PSCC termék csoportos, egyszerűsített minősítési eljárással kerül minősítésre. Az
egyes minősítési kategóriákhoz rendelt értékvesztés:
Kategória
Problémamentes
Külön figyelendő
Átlag alatti
Kétes
Rossz

Késedelem meghatározása
15 napot meg nem haladó késedelem esetén
15-30 napos késedelem
31-90 napos késedelem
91-180 napos késedelem
181 napot meghaladó késedelem

Értékvesztés
0%
10%
30%
70%
100%
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A Bank kitettségeit havonta minősíti a számviteli zárási munkálatok részeként.
Az értékvesztés elszámolására ügyletenként kerül sor, az adott ügyletre megállapított és
megelőző minősítés alapján megképzett értékvesztés különbözetének előjele szerint kerül
sor értékvesztés képzésre vagy visszaírásra. Az értékvesztéssel kapcsolatban lásd még az
előző fejezetben leírtakat!
A Bank a peres ügyeiből eredő jövőbeni várható kötelezettségeire képez céltartalékot.

V.5. A számviteli beszámítások utáni kitettség értékek hitelezési
kockázatmérséklés figyelembevétele előtti összege kitettségi
osztályonként
adatok millió Forintban

Megnevezés
központi kormány vagy központi bank
regionális kormány vagy helyi önkormányzat
közszektorbeli intézmény
multilaterális fejlesztési bank
nemzetközi szervezet
hitelintézet és befektetési vállalkozás
vállalkozás
lakosság
ingatlannal fedezett kitettség
késedelmes tétel
fedezett kötvény formájában fennálló kitettség
értékpapírosítási pozíció
kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség
egyéb tétel
Összesen

Nettó kitettség
790
566
81
0
0
952
23,706
46,095
0
4,296
0
0
0
1,876
78,362
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BUD
PES
GYO
FEJ
HEV
HAJ
KOM
SZA
CSO
BOR
BAR
BAC
SZO
BEK
NOG
VES
VAS
TOL
SOM
ZAL
KÜLFÖLD
Összesen

951

790

42 13,291
2 9,893
4,031
18 2,484
12 2,268
9 2,044
2,663
4 2,518
1 2,037
1,937
2 1,874
1,520
1,265
2 1,159
7 1,125
2 1,022
739
774
2
571
346
2
102 53,562

9
2
7
301
16
56
34
2
4
13
3
3
58
43
17

566

10,547
4,633
1,210
1,626
1,073
1,353
548
256
609
678
699
522
420
421
325
335
510
206
200
121
8
26,300

Összesen

Vállakozások

Regionális
kormányok, és
helyi
önkormányzatok

790

Lakosság

951

KözszektInt

Központi
kormány,
központi bank

Megye/Külföld

Hitelintézetek és
befektetési
vállalkozások

V.6. A kitettségek földrajzi – legalább országonkénti – megoszlása
kitettségi osztályonként

25,621
14,528
5,250
4,128
3,354
3,405
3,217
3,078
2,662
2,671
2,608
2,044
1,688
1,595
1,460
1,362
1,306
1,022
791
468
10
82,271
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V.7. A kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfél-kategória szerinti
megoszlása kitettségi osztályonként

központi kormány vagy központi bank
regionális kormány vagy helyi önkormányzat
közszektorbeli intézmény
multilaterális fejlesztési bank
nemzetközi szervezet
hitelintézet és befektetési vállalkozás
vállalkozás
lakosság
ingatlannal fedezett kitettség
késedelmes tétel
fedezett kötvény formájában fennálló kitettség
értékpapírosítási pozíció
kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség
Összesen

Társadalmi szervezet

Önkormányzat

Magánszemély

Központi bank

Költségvetési
intézmény

Jogi személyiség
nélküli gazdálkodó
szervezet

Jogi személy

Hitelintézet

Biztosító

Alapítvány

Megnevezés

Egyéni vállalkozó

adatok millió Forintban

790
566
19

5

100

851
21,932

1,775

889
4

23

100

57

45,206

14

646

364

3,261

904

851 22,579

2,139

5 790 48,467

6

566

63

V.8. A kitettségek hátralevő futamidő szerinti csoportosítása kitettségi
osztályonként
adatok millió Forintban

Megnevezés
központi kormány vagy központi bank
regionális kormány vagy helyi önkormányzat
közszektorbeli intézmény
multilaterális fejlesztési bank
nemzetközi szervezet
hitelintézet és befektetési vállalkozás
vállalkozás
lakosság
ingatlannal fedezett kitettség
késedelmes tétel
fedezett kötvény formájában fennálló kitettség
értékpapírosítási pozíció
kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség
egyéb tétel
Összesen

0-1 év
790
407
16
0
0
951
7,861
1,907
0
2,195
0
0
0
1,876
16,003

1-5 év
0
151
48
0
0
0
11,301
22,037
0
1,422
0
0
0
0
34,957

5 év felett
0
8
18
0
0
0
4,545
22,152
0
680
0
0
0
0
27,403
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V.9. Kitettségek csoportosítása kitettségi osztályonként
adatok millió Forintban

Megnevezés
központi kormány vagy központi bank
regionális kormány vagy helyi önkormányzat
közszektorbeli intézmény
multilaterális fejlesztési bank
nemzetközi szervezet
hitelintézet és befektetési vállalkozás
vállalkozás
lakosság
ingatlannal fedezett kitettség
késedelmes tétel
fedezett kötvény formájában fennálló kitettség
értékpapírosítási pozíció
kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség
egyéb tétel
Összesen

Bruttó kitettség Értékvesztés
790
0
566
0
84
3
0
0
0
0
952
0
24,025
319
46,919
824
0
0
8,934
4,638
0
0
0
0
0
0
1,876
0
84,146
5,784

V.10. Késedelmes tételek csoportosítása kitettségi osztályonként
adatok millió Forintban

Megnevezés
közszektorbeli intézmény
vállalkozás
lakosság

Bruttó kitettség Értékvesztés
18
7
2,274
1,264
6,643
3,367

13/18

V.11. Késedelmes tételek földrajzi megoszlás szerinti bontásban
Megye
SZO
BAC
BAR
BEK
BOR
BUD
CSO
FEJ
GYO
HAJ
HEV
KOM
NOG
PES
SOM
SZA
TOL
VAS
VES
ZAL
Összesen

Kitettség
310
287
466
250
195
3,210
285
263
313
374
373
144
250
1,455
125
349
96
25
88
76
8,935

V.12. Az elszámolt értékvesztés és képzett céltartalék bemutatása azon
kitettségekre, amelyek esetében hitelminőség romlás következett be
A Bank céltartalék állományának változása 2008-ban:
adatok millió Forintban

Megnevezés

Céltartalék peres ügyek után

Értékvesztés
nyitó állomány
2008.01.01
0

Képzés

Visszaírás

8

FelÉrtékvesztés
Záró
használás változása állomány
2008.12.31
0
0
8
8

A Bank hitelminőség-romlást szenvedett hiteleire elszámolt értékvesztés állomány változása:
adatok millió Forintban

Megnevezés

Hitelek - Hit. int., PBB
Hitelek - Nem pénzügyi vállalkozások
Hitelek - Háztartásoknak
Hitelek - Külföld
Hitelek - Egyéb

Értékvesztés
nyitó állomány
2008.01.01
0
1,034
3,302
0
8

Képzés

0
1,065
2,007
0
57

Visszaírás

0
0
0
0
49

FelÉrtékvesztés
Záró
használás változása állomány
2008.12.31
0
447
1,118
0
4

0
618
889
0
4

0
1,652
4,191
0
12
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VI.

Sztenderd módszer (8.§)

A Bank a Fitch és az S&P hitelminősítő szervezetei minősítéseinek használata mellett
döntött. Ezek felhasználási területét a központi kormánnyal és központi bankkal, valamint
hitelintézettel vagy befektetési vállalkozással szembeni kitettségek esetében határozta meg,
de mivel ezek az állomány csekély hányadát teszik ki, és a tőkekövetelményre sem
gyakorolnak jelentős hatást, ezért nem kerültek alkalmazásra. Ennek alkalmazását minden
évben felülvizsgálja a Bank.

VII.

Belső minősítésen alapuló módszer (9-11.§)

A Bank nem alkalmaz belső minősítésen alapuló módszert.

VIII.

Hitelezési kockázat mérséklés (12.§)

VIII.1.
A mérlegen belüli és
szabályzatok főbb elvei és pontjai

kívüli

nettósításra

alkalmazott

A Bank nettósítást hitelkockázat-mérséklésre a tőkeszámítás során nem alkalmaz.

VIII.2.
A biztosítékok értékelésére
szabályzatok főbb elvei és pontjai

és

kezelésére

szolgáló

A biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok tartalmazzák
egyrészt az Bank által elismert, és alkalmazott biztosíték-típusok felsorolását,
meghatározását;
másrészt a biztosítékok befogadására, értékelésére és felülvizsgálatára vonatkozó
eljárásokat, módszereket.
Az alkalmazható biztosítékok meghatározása során az egyes biztosíték-típusok osztályba
sorolása is megtörténik, amely alapján egyes biztosítékokat önállóan is, míg másokat csak
együttesen, valamilyen önálló biztosítékkal együtt fogadhat be a Bank. A biztosítékok
értékelésének folyamatában a szabályzat rögzíti az értékelés szempontjait (a biztosíték
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értéke és értékállósága, jogi érvényesíthetőség, biztosíték likviditása), valamint a biztosíték
által fedezett kockázat számításának módszerét az egyes hiteltermékek vonatkozásában
mind hitelnyújtáskor, mind a futamidő alatt. A kockázatvállalást tartalmazó szerződés
futamideje alatt a Bank rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerződésekben
foglalt megvalósulását, az ügyfél pénzügyi, gazdaság helyzetét, a biztosítékok meglétét,
azok értékét, érvényesíthetőségét.

VIII.3.

Az elismert biztosítékok fő típusai

A Bank hitelezési tevékenysége során az alábbi biztosíték típusokat alkalmazza:
finanszírozott eszköz (vételi jog, elidegenítési és terhelési tilalom),
zálogjog (ingó, ingatlan),
garancia,
kezesség
egyéb (vámpapírok, készpénz letét, biztosítás)
A Bank a tőkeszámítás során a 196/2007. Kormányrendeletben biztosított
kockázatcsökkentő technikákkal nem él, mivel az alkalmazott biztosítékok nagy része nem
felel meg a hivatkozott rendelet „elismert biztosítékok” definíciójának, illetve saját döntésből a
zálogjogot sem veszi figyelembe, mint elismert biztosítékot. Ez utóbbi döntés hátterében az
óvatosság elve áll, mivel az ingatlan jelzálogjogok egy része a márkakereskedői hálózat
finanszírozásából eredő kereskedelmi célú ingatlanokra (autószalonok, műhelyek) van
bejegyezve, és ezek újraértékesíthetőségét, újrahasznosíthatóságát – tekintettel a 2008. év
utolsó negyedévében bekövetkezett pénzügyi, majd gazdasági válságra – kockázatosnak
minősítette a Bank. Az ingatlan jelzálogjogok másik, kisebb része dolgozói lakásvásárlási
kölcsönökhöz kapcsolódik, ezek figyelembe vétele a tőkekövetelményt lényegesen nem
változtatja. Az ingó zálogjogok (nagy értékű gépjárművekre bejegyzett ingó zálogjog)
esetében szintén az alacsony részarány, és ennek következtében ezek nem jelentős hatása
a tőkekövetelményre voltak az okai annak, hogy szintén nem kerültek be a számításokba.
Összességében azzal, hogy a Bank nem él a kockázatcsökkentő technikákkal, egy
óvatosabb megközelítést alkalmaz a tőkekövetelmény meghatározása során.

VIII.4.
Olyan kitettségek értéke, amelyek esetében készfizető
kezességet, garanciát vagy hitelderivatívát vettek figyelembe
A Bank készfizető kezességet, garanciát, hitelderivatívát a tőkekövetelmény számításakor
nem vett figyelembe, de ezeket alkalmazza a hitelezési tevékenység biztosítására.
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IX.

Kereskedési könyv (13.§)

A Banknak kereskedési könyvi pozíciói nincsenek.

X.

Kereskedési könyvben nem szereplő részvények, opciók (14.§)

A Bank portfóliójában kizárólag befektetési céllal tartott részesedések szerepelnek, ezek egy
része kapcsolt vállalkozásban levő részesedés, másik részük egyéb befektetési célú
részvény, részesedés.

A kapcsolt vállalkozásokban levő részesedések olyan tulajdoni részesedések, amelyek
megszerzésére a Bank hosszú távú stratégiai céljaival, terveivel összhangban kerül sor. Az
itt kimutatott részesedés a Porsche Biztosításközvetítő Kft-ben 74,22 %-os saját tulajdont
jelent. A fennmaradó 25,78 %-os rész a Porsche Bank AG-hoz (a Bank anyavállalatához)
tartozik. Könyv szerinti értéke 4,75 millió Forint.

A Bank egyéb befektetési célú részesedései a Bank működéséhez kapcsolódó, fizetési
forgalmat lebonyolító és egyéb szakmai szervezetekben van. 2008. december 31-én az
egyéb befektetések az alábbiak voltak:
Befektetési célú részvény,
részesedés
GIRO Zrt.
Hitelgarancia Zrt.
Összesen:

XI.

%
0,80
0,21

Könyv szerinti érték
(millió Forint)
9
10
19

Értékpapírosítás (15/A.§)

A Porsche Bank Zrt.-nek értékpapírosítási ügylete nincs.

XII.

Partnerkockázat (15/B.§)

A Bank 2008-ban kereskedési könyvet nem vezetett és kereskedési könyvi pozíciókat nem
kötött. Ilyen jellegű nyilvántartott pozíció év közben kizárólag a Porsche Corporate Finance
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POR.SCHE,

XII.

Partnerkock6zat (15/B.S)

A Bank 2008-bankeresked6sikdnyvetnem vezetett6s keresked6sikonyvipoziciokatnem
k6t6tt.llyenjellegu nyilvdntartottpozlcioev kozben kizArolaga PorscheCorporateFinance
GmbH-val szemben 6llt fenn, 6s a Bank r6szbenirefinanszirozAsltbiztositodevizacsere
(devizaswap)Ugyletekhezkapcsolodott.2008. december 31-en a pozicio elszdmol6sra
kerUlt,6s ujabbdevizaswapUgyletnem kerUltmegk6t6sre.

XIII.

Miik6d6si kockhzat(16.5)

Korm.rendelet3.S-aszerintialapmutatomodszertalkalmazza,
A Bank a 20012007.(V11.30.)
555,48millioForint.A Bankfejlettebb
amelyalapj6na mrikod6sikockAzattokekovetelm6nye
nem jogosult.
modszer alkalmazAsAra

tlu,r'
tag
lgazgatos6gi

Vezerigazgato
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