Az Equilor Befektetési Zrt. 2017. évi
kockázatkezelési közzététele
az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra
vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló rendelet
alapján
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2017. évi kockázatkezelői közzététel
I.

Bevezetés

Az Equilor Befektetési Zrt. (továbbiakban: Equilor) az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének,
az Európai Parlament és Tanács 2006/49/EK számú irányelvének (Basel II direktíva), illetve a 2007. évi CXXXVIII.
törvénynek megfelelően teszi közzé az Equilor kockázatvállalási és kockázatkezelési irányelveit, folyamatait, a
kezelt kockázatok típusait, tőkekövetelményét és tőkemegfelelését, illetve a javadalmazási politikára vonatkozó
részletes információkat. A nyilvánosságra hozatal elveit, az információ ellenőrzésére és a nyilvánosságra hozatal
értékelésére vonatkozó szabályokat az Equilor belső szabályzatban határozza meg. A Rendelet 434. cikkének
megfelelően a nyilvánosságra hozatal évi egy alkalommal, az Equilor éves beszámolójával egyidejűleg kerül
publikálásra a Társaság honlapján.

II.

Értelmező rendelkezések







III.

Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank
Bszt.: a 2007. évi CXXXVIII törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól.
Rendelet: az 575/2013/EU rendelet a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó
prudenciális követelményekről ls a 648/2012/EU rendelet módosításáról.
Javadalmazási politika: a Bszt. 4. számú mellékletében meghatározott politika.
Kockázati tőkemegfelelés: 2006/49/EK irányelvben meghatározottak alapján számított tőkemegfelelés.
Első számú vezető: a Bszt. rendelkezései szerinti első számú vezető, a Közgyűlés által kijelölt igazgatósági
tag, mint Ügyvezető.

A közzétételre vonatkozó szabályok

Az Equilor ezúton nyilatkozik, hogy a Rendelet 432. cikke értelmében a közzététel minden olyan lényeges
információt tartalmaz, amely az Equilor kockázati profiljának teljes megismeréséhez szükséges.
A megjelenített információk besorolását a Rendelet iránymutatása alapján értelmezzük:


Bizalmas információ: olyan információ, amely tekintetében a befektetési vállalkozást titoktartási
kötelezettség terheli az ügyfelével vagy más harmadik személlyel szemben.
 Lényeges információ: olyan információ, amelynek a nyilvánosságra hozatalból történő elhagyása vagy
téves közlése megváltoztathatja vagy befolyásolhatja az információt gazdasági döntés céljából
felhasználó értékítéletét.
 Védett információ: olyan információ, amelynek a nyilvánosságra hozatala a befektetési vállalkozás
versenypozícióját veszélyeztetheti, így különösen a termékekkel vagy rendszerekkel kapcsolatos olyan
információk, amelyeknek a versenytársak tudomására jutása csökkentheti a befektetési vállalkozás
befektetéseinek értékét.
Az Equilor nem hozza nyilvánosságra a céget érintő védett és bizalmas információkat, azonban a bizalmas és védett
információkhoz kapcsolódó, de annak nem minősülő általános információkat igen. A kockázatkezelési közzététel
ezekkel a korlátozásokkal is alkalmas arra, hogy az Equilor kockázati profilját bemutassa.
Az Equilor jelen közzétételt a cég honlapján (www.Equilor.hu) publikálja a Rendelet 434. cikkében leírtaknak
megfelelően.
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2. Kamatkockázat
A kamatkockázat a pénzügyi eszközök kamatszint miatti értékváltozásának lehetősége, amely veszteséget okozhat
az Equilor számára. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamatszintjét (és így árazását) a kockázatmentes
kamatláb, illetve a kibocsátót jellemző kockázati prémium határozza meg. Az Equilor a kamatkockázatot általános
és egyedi kamatkockázat szerinti bontásban a Kereskedési könyvben mutatja ki, illetve határoz meg szabályozói
tőkekövetelményt.
A saját számlás tevékenységet nem érintő kamatkockázat körébe mindazon, a kamatszint változásból eredő
eredmény tartozik, amely nem a saját számlás portfólióban található kamatérzékeny eszközök (például
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, opciók) átárazódásából ered. Ide tartozik a változó kamatozású
bankbetétek, illetve a finanszírozási eszközök (limitek, hitelek) kamatváltozásának pénzügyi eredménye is.
A kötvények kamatkockázatát módosított átlagos hátralévő futamidő (modified duration) tekintetében
meghatározott limitekkel korlátozzuk. A kereskedési könyvi (likviditási) és a befektetési könyvi (treasury)
portfólióra külön limit vonatkozik. Az Equilor konzervatív kockázatvállalási stratégiájának tükrében a treasury
portfólióba kizárólag alacsony kockázatú állampapírok kerülhetnek.

3. Devizakockázat
Az Equilor limitrendszere az egyedi devizákra, illetve az összesített devizális kockázatvállalási kitettséget is
korlátozza. A deviza kitettség két főbb forrása: a portfóliókban lévő egyes pénzügyi eszközök, valamint a külföldi
(elsősorban Varsói Értéktőzsde, Prágai Értéktőzsde) operációhoz szükséges deviza likviditás. Ennek fedezésére az
Equilor hedge stratégiát vezetett be, amely alacsony devizális kitettséget, illetve limitek alkalmazását teszi
lehetővé.

4. Hitelkockázat (partnerkockázat)
Hitelkockázatként értelmezzük annak a lehetőségét, hogy az Equilor ügyfele(i) vagy partnere(i) – ide értve minden
közreműködő partnert is – nem tudja kötelezettségeit a szerződéses feltételeknek megfelelően teljesíteni.
A hitelkockázatot a lenti kockázati alkategóriákra bontva számszerűsítjük és kezeljük:
a) Elszámolási kockázat
Amennyiben az adott ügylet elszámolási napja a kötési napot követő dátumra esik, a köztes időszakban az ügylet
tárgya és az ellenérték közötti negatív pótlási érték összegéig elszámolási kockázat adódik. A kockázati típus a
bizományosi és kereskedelmi tevékenység keretében intézményi ügyfelekkel szemben merül fel abban az esetben,
ha az elszámolás DVP/RVP alapon történik. DRP/RVP típusú elszámolás esetében az ügylet megkötése és az
elszámolás időpontja közötti kitettséget piaci alapon, azaz a mögöttes pénzügyi eszköz és az ellenérték
szembeállításával értékeljük. Az ilyen típusú elszámolást azon intézményi partnerek esetében tesszük lehetővé,
amelyek előzetes kockázatelemzési eljáráson estek át. A többi (tipikusan lakossági) ügyfelek esetében bármilyen
partnerkockázati kitettséget az üzletszabályzatban meghatározott módon, előzetes óvadék elhelyezése mellett
vállal az Equilor. A kitettségek (fedezettség) ellenőrzése mind a két ügyfélcsoport esetében legalább napi
rendszerességgel történik.
Az elszámolási kockázat mértéke az Equilor nyilvántartási rendszerében a napi tőkemegfelelési folyamat
keretében meghatározásra kerül. A Rendelet 378. cikkében leírtaknak megfelelően, ha értékpapír, áru vagy deviza
esetében az Equilor birtokon belül marad, de az ügylet pénzügyi elszámolása nem történik meg az esedékességet
követő 5 napon belül akkor a megjelenő partnerkockázat mértéke az Elszámolási kockázat alatt kerül kimutatásra.
Az Equilor teljesítési helyszínei közül leginkább a Prágai Tőzsde (PSE) esetében szükséges az elszámolási kockázat
mértékét fokozott figyelemmel követni, ahol az elszámolóház (CDCP) lehetőséget ad a tőzsdei ügyletek
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elszámolásának legfeljebb 3 napos elhalasztására, a díjszabályzatban meghatározott költség megfizetése mellett.
Az Equilor olyan óvadékolási és elszámolási eljárásokat alakított ki, amellyel biztosítani tudja, hogy bizományos
szerepe ilyen esetekben is megmaradjon.
Az elszámolási kockázatból adódó legjelentősebb kockázatot az jelentheti az Equilor számára, ha az Equilor
valamely intézményi partnere számára áttranszferált eszköz ellenértékét a partner nem bocsátja az Equilor
rendelkezésére. Az intézményi ügyfelekkel történő elszámolás módja (DVP/RVP) ezt a típusú kockázatot kiszűri,
ráadásul az előzetes óvadékbiztosítási kötelezettség nélküli tranzakciók csak meghatározott partnerek számára
érhetők el.
b) Nyitva szállítás
Az Equilor sem az intézményi, sem a lakossági ügyfelekkel szemben nem teljesít üzletszerűen nyitva szállítással
tranzakciót. A DVP/RVP (azaz Delivery versus Payment, Receive versus Payment) elszámolással biztosítja, hogy az
Equilor ne kerülhessen az ügylet tárgya/ellenértéke tekintetében birtokon kívülre. Így megfelelő szerződéses
háttér esetén a kockázat az ügylet tárgya, illetve az ellenérték közötti negatív pótlási értékre korlátozódik. Ettől a
szabálytól kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha az elszámolás – annak technikája miatt – más módon nem
megoldható és a partnerrel külön szerződésben rögzítésre kerülnek az elszámolással kapcsolatos teljesítési
határidők, illetve annak elhalasztásának jogkövetkezményei. A Rendelet 379. cikkében meghatározottak alapján a
Nyitva szállítás értéke napi szinten kerül meghatározásra: ügyfelenkénti és összesített formában egyaránt.
c) Hitelezési kockázat
Az Equilor a 2016-os év során nem rendelkezett befektetési hitelezési tevékenységből eredő kitettséggel, illetve a
Bszt. 66. §-ban meghatározott halasztott pénzügyi teljesítést nem nyújtott, ekképpen a klasszikus értelemben vett
hitelkockázati kitettség csak az Equilor saját portfóliójában található hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
esetében merül fel. A vállalati kötvények esetében az alkalmazott limitek árfolyamértéken korlátozzák ezt a
kitettséget, amíg az állampapír portfólió esetében (ahová csak megfelelő bonitású értékpapírok kerülhetnek) pedig
az átlagos hátralévő futamidő alapján limitáljuk a kockázatvállalást. A jelentés időszakában az állampapír portfólió
kizárólag hazai állampapírokat tartalmazott, így külföldi kibocsátóval szembeni hitelezési kockázatot nem futott az
Equilor.
A hitelkockázatra vonatkozó tőkekövetelmény a sztenderd módszerrel kerül meghatározásra, a belső modell
alkalmazásának nincs pozitív hozzáadott értéke.
d) Letétkezelőkkel szembeni kockázat
Letétkezelőkkel szembeni kockázatként értelmezzük az elszámoló házaknál, hitelintézeteknél vagy befektetési
szolgáltatóknál elhelyezett saját és ügyfél értékpapírok, pénzeszközök vagy nyitott származtatott termékekből
eredő nem realizált pozitív eredmény feletti rendelkezési jogosultság korlátozásából fakadó kockázatokat. A
kockázat a letétkezelő partnerek gondos kiválasztásával, illetve rendszeres értékelésükkel kezelhető. Tekintettel
az ügyfélállományi érték, illetve az Equilor saját tőke arányának alakulására a letétkezelői kitettségeket kiemelt
módon elemezzük.
A 2017-es évben az OTC közreműködő partnerekkel (mint végrehajtási helyszín) szembeni kitettség korlátozásra
kerül, hiszen az EMIR 2 vonatkozó szabályrendszerének bevezetésével a felek által meghatározott (de 500.000 EUR
értéknél nem nagyobb) nem realizált kitettség (minimum transfer amount, MTA) elérésekor óvadékot kell
biztosítani.
2016-ban az Equilor letétkezelői partnereit az éves letétkezelői kockázatértékelés keretében felülvizsgálta, illetve
a kockázatvállalási politika alapján minősítette. Az értékelésre éves rendszerességgel, az éves auditált jelentések
megjelenését követően kerül sor. Ennek eredményéről a kockázatkezelés – a Bszt. vonatkozó pontjainak
megfelelően – az MNB-t is értesíti.
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e) Nagykockázat
A kereskedési és nem kereskedési könyvi kitettségek értékét az Equilor naponta meghatározza és értékeli, a
Rendelet Negyedik részében meghatározott, nagykockázat vállalásra vonatkozó elvárások és előírások alapján.
2016-ban az Equilor nem rendelkezett nagykockázati kitettséggel.

5. Országkockázat
A külföldi illetőségű ügyfelekhez vagy partnerekhez kapcsoló kitettségeket a kockázatkezelés partnerkockázati
szempontból is monitorozza. Az országkockázatnak a saját számlás kockázatvállalás során (pl. külföldi állam által
kibocsátott értékpapír megvételekor), a külföldi ügyfelekkel/partnerekkel kötött ügyletek elszámolásakor, illetve a
külföldi végrehajtási helyszínek és közreműködő partnerek igénybevételekor van jelentősége.
Az Equilor saját számlás kockázatvállalása kifejezetten konzervatívnak mondható, az Equilor nem
rendelkezett/rendelkezik UHCR (Ultra High Country Risk – azon országok összessége, amelyekkel szemben vállalt
kitettségek kiemelten kockázatosnak tekintendőek, illetve a lehetséges kockázatok nem mérhetőek fel teljes
mértékben) kitettségekkel. Az érintett országok vizsgálatakor figyelembe vesszük az ország hitelminősítői
besorolásait, amelyek kitérnek a szuverén, transzfer és általános hitelezési kockázatokra is.

6. Likviditási kockázat
A működéshez szükséges likviditás folyamatos biztosítására az Equilor kiemelt hangsúlyt fektet. A likviditást
elsősorban az Equilor saját tőkéje, a közreműködők által az Equilor számára biztosított limitek és finanszírozási
lehetőségek, valamint szükség esetén a tulajdonosi háttér biztosítja.
Az Equilor likviditási helyzetét leginkább olyan elszámolási tételek befolyásolják, ahol az ügyfél által kötött ügyletek
mögé az Equilornak kell, a teljes likviditást kell biztosítania. A likviditási kockázatot a rendelkezésre álló eszközök
hatékony felhasználásával, a partnerkockázat szigorú és következetes kezelésével, megfelelő banki refinanszírozási
megállapodások megkötésével, nettósítási megállapodásokkal, illetve mobilizálható tulajdonosi vagy partneri
likviditási tőke biztosításával kell kezelni.
A Kockázatkezelés Szabályzat előírásainak megfelelően, az ügyfélkövetelések védelme és a cég mindenkori
fizetőképessége érdekében, az Equilor folyamatosan (többek között napon belüli likviditási jelentések
alkalmazásával) figyelemmel kíséri a likviditási helyzetet, illetve meghatározott intézkedési tervvel rendelkezik a
likviditási nehézségek kezelésére.

7. Működési kockázat
A nem megfelelő belső folyamatok vagy az alkalmazott rendszerek hibájából fakadó veszteségeket értelmezzük
működési kockázatként. Az Equilor által nyújtott szolgáltatások, illetve a komplex termékstratégiák alkalmazásából
következően az Equilor napi operációjának biztosítása érdekében egyre fontosabb szerep hárul a felmerülő
működési kockázatok feltérképezésére és megfelelő kezelésére. Az Equilornál hiszünk abban, hogy a működési
kockázatok kezelésének legjobb módja a lehetségesen felmerülő kockázati pontok azonosítása, és a megelőző
intézkedések bevezetése. Az Equilor az I. pillérben meghatározott Standard Módszer alapján számszerűsíti az
Equilor működéséből fakadó kockázatok tőkekövetelményét.
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Az Equilor informatikai rendszereinek (kereskedési rendszerek, hálózati kapcsolatok, napi ügyletmenethez
szükséges rendszerek) folyamatos működésének biztosítása kiemelt szereppel bír a működési kockázatok
kezelésében. Emellett az Equilor nagy hangsúlyt fektet informatikai rendszerei redundanciájának
kialakítására, helyettesítő megoldások bevezetésére (üzletfolytonosság), illetve a rendszerek
sérülékenységének (támadhatóság) csökkentésére megfelelő védelmi rendszerek bevezetésével. A Bszt.
módosításával minden legalább 1000 ügyféllel rendelkező befektetési szolgáltató köteles az MNB által
akkreditált auditor bevonásával évente megvizsgáltatni az informatikai rendszer zártságát. A vizsgálatot
a Hunguard végezte el: az Equilor informatikai rendszerének zártságáról szóló tanúsítványt a jelen
közzététel lezárását megelőzően állította ki a Hunguard.

8. Jogi kockázat
Jogi kockázatot jelenthet az Equilor által alkalmazott szerződésekből fakadó kötelezettségek nem megfelelő
kontrolljából adódó potenciális veszteség. A jogi kockázatok a szerződések megfelelő jogi kontrolljával
kezelhetőek. A jogi kontroll biztosítása érdekében a szakterület bővítésre került, illetve (a korábbi gyakorlatnak
megfelelően) az Equilor ügyvédi irodát is alkalmaz. Az Equilor termékfejlesztésnél, új belső szabályok kialakításánál
is támaszkodik a jogi szakértelemre.

9. Stratégiai kockázat
Azon kockázatokat soroljuk a stratégiai kockázatok körébe, amelyek negatív hatással lehetnek az Equilor
jövedelmezőségére, tőke- és versenyhelyzetére, illetve jogszabályi megfelelésére. Stratégiai kockázat jellemzően
a nem megfelelő szervezeti struktúra alkalmazásából, a termékportfólió elavultságából, a nem megfelelő üzleti
modell követéséből, illetve az erőforrás tervezés nem megfelelőségéből eredeztethető. Mindezért kiemelten
fontosnak tartjuk az Equilor működési környezetének, illetve az ügyféligények változásából adódó addicionálisan
adódó stratégiai kockázatok megfelelő kezelését.
Az Equilor tulajdonosi szerkezete stabil, ritkán változik. Az Equilor tulajdonosi körét többségében az Equilor
munkavállalóinak egy része alkotja. Ugyan az Equilor a jogszabályi megfelelés érdekében nem köteles a stratégiai
kockázatra tőkekövetelményt képezni, az operáció és/vagy a kockázatkezelés előterjesztése alapján az Igazgatóság
döntést hozhat az addicionálisan megképzendő tőkekövetelmény mértékéről.
Az Igazgatóság jelen közzététel keretén belül nyilatkozik, hogy az Equilor méretét, működését, profilját és a
jogszabályi megfelelését figyelembe véve megfelelőnek tartja az Equilor által alkalmazott kockázatkezelési
stratégiát.
A Vezető testület tagjai által betöltött igazgatósági tisztségek száma három.

V.

Igazgatósági tagok szakmai önéletrajza

Gereben András Márton
Az Igazgatóság Elnöke, az Equilor Befektetési Zrt. Ügyvezető igazgatója. 1998-ban okleveles közgazdászként
szerezte meg diplomáját, 1997-től kezdődően áll az Equilor alkalmazásában. Kezdetekben értékpapír üzletkötői,
később Befektetési Igazgatói munkakörben dolgozott az Equilornál, míg 2009-ben az Igazgatóság Elnökévé és
Ügyvezető Igazgatójává választották. Jelen tisztségei mellett az Equilor Corporate Finance üzletágának vezetői
feladatait is ellátja.

Szécsényi Bálint
Az Equilor Vezérigazgatója, a BÉT alelnöke, illetve a Budapesti Corvinus egyetem Vállalati Pénzügyi Tanszék
Alapítványának kuratóriumi tagja. 1998 és 2000 között üzletkötőként dolgozott több hazai befektetési
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szolgáltatónál. 2000-től kezdődően az Equilor Zrt. alkalmazásában áll. Kezdetben az Equilor Corporate Finance
üzletágának Igazgatója, majd 2010-től kezdődően pedig az Equilor Vezérigazgatói feladatait látja el.

Kőrössy Krisztián
Az Equilor Zrt. Ügyvezető Igazgatója. 1999 és 2011 között több elismert befektetési szolgáltatónál Intézményi
üzletkötői, majd Intézményi Üzletágvezetői munkakörben dolgozott. 2011-től az Equilor Zrt. alkalmazásában áll,
mint az Equilor külföldi Intézményi üzletágának vezetője.

VI.

Kockázatjelentési- és mérési rendszerek

A működés szempontjából releváns kockázati kitettség értékeket az Equilornál napi szinten mérjük és határozzuk
meg. A jogszabályi kötelezettségek és az Equilor vezetése és a kockázatkezelési terület által állított elvárások
figyelembe vétele mellett. Miután a kockázatok számszerűsítettük, a vezetőséget napi szinten tájékoztatjuk
automatikus és manuális riportok megküldésén keresztül ezen kockázatok mértékéről. A jelentési rendszer
kialakításánál kiemelt szempontként vettük figyelembe, hogy az ellenőrzési pontok vizsgálatakor ne pusztán az
egyes kockázati kitettségek értékét, hanem azok változását is figyelemmel kísérhessük. A napi szintű riportok
mellett a kockázatkezelési szervezeti egység minden olyan esetben ad-hoc riportokat állít össze, amikor azt
szükségesnek ítéli meg, illetve amennyiben valamely társterület azt igényli.
Az Equilor saját számlás kockázatvállalása konzervatívnak tekintendő, fedezési stratégiát csak a devizakockázat
címszó alatt szerepeltetett esetekben alkalmaz.

VII.

Kockázatkezelési terület

Az Equilor független kockázatkezelési területe felelős a kockázatkezelési folyamatok működtetéséért, szoros
együttműködésben a megfelelési - és belső ellenőrzési területtel, illetve az Első Számú vezetővel. A független
kockázatkezelési funkció szervezeti keretei és feltételei rendelkezésre állnak, a kockázatkezelési feladatokat a
főállásban foglalkoztatott kockázatkezelő és kockázatkezelési asszisztens látják el.
Az Equilor kockázatkezelési rendszerének felépítése:
 kockázati tényezők definiálása és értékelése,
 kockázatok mérési módszertanának meghatározása,
 kockázati limitek felállítása,
 kockázati kitettség és limitkihasználtság folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring),
 limittúllépés esetére vonatkozó eljárási és hatásköri szabályok megalkotása,
 tőkemegfelelés folyamatos figyelemmel kísérése, illetve tőkeallokációs elvek meghatározása,
 belső jelentési rendszer kialakítása, valamint,
 a fenti feladatokhoz kapcsolódó döntési, eljárási, ellenőrzési jogkörök rögzítése.
A teljes kockázatkezelési folyamat oly módon épül fel, hogy az magába foglalja a releváns kockázati kitettségek
azonosítását, mérését, kezelését és jelentését. A kockázatkezelő feladatai a következők:








pénzügyi eszközök, saját és ügyfél pozíciók árazása és átértékelése
kockázati típusok azonosítása, a kockázatok mérési rendszerének kialakítása,
saját számlás pozíciók kockázatának mérése és jelentése
partnerkockázat mérése és jelentése, fedezetlen pozíciók kezelése,
kereskedési könyv vezetése,
kockázatkezelési szabályzatok karbantartása,
jogszabályban és szabályzatban meghatározott rendszeres és rendkívüli jelentések elkészítése,
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Intézmények

2,137,262,368

170,980,989

Vállalkozások

433,331,805

34,666,544

Lakosság

198,167,402

15,853,392

0

0

47,785,544

3,822,844

Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek

0

0

Fedezett kötvények

0

0

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező
intézményekkel és vállalatokkal szembeni
követelések

0

0

Kollektív befektetési formák (KBF)

0

0

Részvényjellegű kitettségek

0

0

297,310,293

23,784,823

Értékpapírosítási pozíciók (SA)

0

0

Ebből: újra-értékpapírosítás

0

0

0

0

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett
kitettségek
Nemteljesítő kitettségek

Egyéb tételek

ELSZÁMOLÁSI/TELJESÍTÉSI KOCKÁZAT TELJES
KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE
Nem kereskedési könyvi
elszámolási/teljesítési kockázat

0

Kereskedési könyvi elszámolási/teljesítési
kockázat

0

0

POZÍCIÓKOCKÁZAT, DEVIZAÁRFOLYAMKOCKÁZAT ÉS ÁRUKOCKÁZAT TELJES
KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

305,896,708

24,471,737

Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és
árukockázat sztenderd módszer (SA) szerinti
kockázati kitettség értéke

305,896,708

24,471,737

80,370,625

6,429,650

523,125

41,850

225,002,958

18,000,237

0

0

Forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
Részvény
Deviza
Áru
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és
árukockázat belső módszer (IM) szerinti
kockázati kitettség értéke
MŰKÖDÉSI KOCKÁZAT (OpR) TELJES
KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE
Működési kockázatra vonatkozó alapmutató
módszere (BIA)
Működési kockázatra vonatkozó sztenderd
(STA) / alternatív sztenderd módszer (ASA)

0
4,151,062,258

332,084,981
0

4,151,062,258

Működési kockázatra vonatkozó fejlett
mérési módszerek (AMA)

332,084,981
0

FIX MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBŐL EREDŐ
PÓTLÓLAGOS KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉK

0

0

A HITELÉRTÉKELÉSI KORREKCIÓ TELJES
KOCKÁZATI KITETTSÉGÉRTÉKE

0

0

Fejlett módszer

0

Standard módszer

0
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IX.

90%

90%

2,700,000

Helyreállítási, üzletfolytonossági és katasztrófa terv

Minden befektetési vállalkozás az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás és az
alkalmazott üzleti modell jellegével, nagyságrendjével, összetettségével és kockázataival arányos helyreállítási
tervvel kell rendelkezzen (Bszt. 102. §). A helyreállítási terv célja, hogy a likviditási és tőkemegfelelési problémák
esetén az Equilor rendelkezzen olyan eljárásokkal, amely iránymutatásokat tartalmaznak a kritikus helyzet
kezelésére.
Az Equilor jól definiált üzletfolytonossági tervvel (BCP) rendelkezik, amelynek keretében a kritikus üzleti
folyamatokhoz használt rendszerek meghibásodása, nem megfelelő működése esetében követendő eljárásokat
határoztuk meg.
Az informatikai értelemben vett kritikus helyzetek kezelése érdekében az Equilor a 2015-ös évben új
katasztrófahelyszínt, illetve új eljárásokat alakított ki a mögöttes szabályozás átdolgozása mellett. A
katasztrófahelyzet életbe lépésének kritériumait, illetve az ilyen helyezet esetében követendő lépéseket a
katasztrófaterv (DRP) tartalmazza.
Mind a 3 terv esetében az alkalmazás sikerének kulcsa a tervek rendszeres frissítése, illetve oktatása.

X.

Javadalmazási politika

1. A javadalmazási politika hatályai és célkitűzései
A javadalmazási politika személyi hatálya kiterjed: különösen az irányító testület (Igazgatóság) tagjaira a belső
védelmi funkciókat ellátó szervezeti egységek - így Belső ellenőrzés, Kockázatkezelés, Megfelelőségi terület vezetőire, az adminisztratív területek vezetőire – így Pénzügyi terület, Back Office, Humán terület, Operáció és
Informatika-, valamint Lakossági üzletág vezetőjére és helyettesére.
A javadalmazási politika célja: a Társaság hatékony és eredményes kockázatkezeléssel összhangban álló, annak
alkalmazását előmozdító gyakorlat alkalmazása, valamint azon javadalmazási elvek meghatározása, amelyek
összhangban vannak a Társaság üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel és hosszú távú érdekeivel, valamint nem
ösztönöznek túlzott kockázatvállalásra.
A célok elérése érdekében:




A javadalmazási politika részletesen szabályozza a személyi hatály alá tartozó egyes tisztségek betöltőinek
javadalmazási elemit, valamint ebben a tekintetében döntési illetékességgel rendelkező testületeket,
javaslattevőket.
A javadalmazási kérdésekben az Equilor Felügyelőbizottságának hatásköre igen széleskörűnek tekinthető,
így:
- Az Igazgatóság tagjainak munkabérét a Felügyelő Bizottság határozza meg. Az igazgatóság
alkalmazotti státuszban lévő, tulajdonos munkavállalói prémiumban nem részesülnek.
Amennyiben az üzleti év kiemelkedő teljesítménye, vagy más esemény a főszabálytól eltérően
indokolja prémium kifizetését, úgy a Felügyelő Bizottság tesz javaslatot erre.
- A Kockázati és kontrollfunkciót betöltő vezetők (Megfelelőségi Tanácsadó, Kockázatkezelő)
javadalmazásának előterjesztése a munkáltatói jogok gyakorlójának feladata. Az előterjesztés
alapján a Felügyelő Bizottság határoz a funkciókat betöltő alkalmazottak járandóságairól.
- Független belső ellenőrzési vezető javadalmazása, bér és prémium megállapítása tekintetében
a vonatkozó jogszabályok, szakmai sztenderdek és ajánlásoknak megfelelően a Felügyelő
Bizottság elnökének előterjesztése alapján a Felügyelő Bizottság jogosult döntést hozni.
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A külső hitelminősítői rating figyelembe vétele a klasszikus hitelportfólió hiánya miatt elsősorban a
közreműködő partnerek, a DVP elszámolású (azaz előzetes letétképzési kötelezettség nélküli)
ügyfelek/partnerek minősítése, illetve az országkockázati vonatkozású értékelésnél történik [Rendelet
444. cikk].
Az Equilor nem végez értékpapírosítási ügyletet, saját számlán nem tart értékpapírosításból származó
értékpapírokat, így az értékpapírosításból eredő kockázatot nem tekintjük relevánsnak [Rendelet 449.
cikk].
Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjainak kiválasztásakor az Equilor nem alkalmaz diverzitási
politikát [Rendelet 450. cikk].
Az Equilor sem a hitelkockázat, sem a piaci vagy működési kockázat nem alkalmaz fejlett mérési módszert,
belső modellt, így erre vonatkozó információ nem kerül közzétételre [Rendelet 452., 454. illetve 455.
cikk].
Az Equilor nem alkalmaz szűrőket az elsődleges alapvető tőkelemek és egyéb alapvető tőkeelemek és
járulékos tőkelemek meghatározásakor
Az Equilor a Rendeletben foglaltaknak megfelelően határozza meg szavatoló tőkéjét és tőkemegfelelési
mutatószámait.
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XII.

Összefoglaló kockázati nyilatkozat

A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a
648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/ EU Rendelet
(2013. június 26.) (továbbiakban: Rendelet) 435. cikk szerinti nyilatkozatok
A Rendeletnek az átláthatóság és közzétételi technikai kritériuma elnevezést viselő cím 435. cikkének e) és f)
pontjában meghatározott kötelezettségek maradéktalan teljesítése érdekében, az EQUILOR Befektetési Zrt.
(cégjegyzékszám: 01-10-041431; székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 2/C. 3. em.; adószám: 10379925-2-41.)
(továbbiakban: EQUILOR vagy Társaság) Igazgatósága az alábbi nyilatkozatokat teszi.
Az EQUILOR kockázatkezelésért felelős szervezeti egysége (továbbiakban: Kockázatkezelési egység) elkészítette az
EQUILOR kockázatkezelési rendszerének megfelelőségére vonatkozó nyilatkozatot (továbbiakban: Nyilatkozat),
valamint a Társaság összefoglaló kockázati nyilatkozatát (továbbiakban: Összefoglaló nyilatkozat), amelyeket az
Igazgatóság elé terjesztett megvitatás és jóváhagyás céljából.
A Nyilatkozat, illetve Összefoglaló nyilatkozatnak az EQUILOR Igazgatósága általi megvitatását követően azok az
01/05.23/2017 IG számú igazgatósági határozatában elfogadásra kerültek.

1. Nyilatkozat a kockázatkezelési rendszer megfelelőségéről
Az EQUILOR Igazgatósága kijelenti, hogy a Társaságunk által alkalmazott kockázatkezelési rendszer az EQUILOR
profilját és stratégiáját tekintve megfelelő.

2. Összefoglaló kockázati nyilatkozat
Az Igazgatóság a Rendelet 435. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerint az EQUILOR működése szempontjából érdekelt
Felek számára kijelenti, hogy az EQUILOR kockázatkezelési stratégiája, illetve az alkalmazott kockázatkezelési
eljárások Társaság üzletmenetének megfelelően, a Magyar Nemzeti Bank és az Európai Unió által meghatározott
követelmények mentén kerültek/kerülnek kialakításra, az alábbiakban meghatározott szabályok, és eljárások
figyelembevételével.
Jelen nyilatkozat tartalmazza az EQUILOR kockázatkezelési rendszerérét bemutató főbb arányszámokat és
mutatókat, ill. azon főbb információkat, amelyek alapján megállapítható, a működtetett kockázatkezelési rendszer,
ill. kockázati profil és az EQUILOR vezetősége által meghatározott kockázatvállalás közötti összhang.










A Társaság kockázatkezelési feladatainak ellátásáért a Kockázatkezelési egység felelős;
A Kockázatkezelési egység kiemelt figyelmet fordít a működési kockázatok azonosítására, jelentésére és
kezelésére;
A Kockázatkezelési egység elvégzi a Társaság működését befolyásoló kockázatok Vezetőség érészére
történő jelentésével kapcsolatos feladatokat;
A Társaság tőkemegfelelése napi szinten ellenőrzésre kerül;
Az EQUILOR Back Office szervezeti egysége rendelkezik a rendszeres és szükség szerint, rendkívüli
ügyfélfedezettség ellenőrzéséhez és a megfelelő fedezetségi szintek fenntartásához szükséges
eljárásokkal és folyamatosan működteti azokat;
A Back Office szervezeti egység ügyfélfedezettségre vonatkozó ellenőrzése mellett megfelelő ellenőrzési
eljárások kerültek kialakításra és működtetésre az ügyletkötésekhez kapcsolódó fedezetellenőrzések
tekintetében is.
A Társaság által követett alapvető elvnek megfelelőn, pozíciók nyitására, ill. zárására vonatkozó
megbízások végrehajtására előzetes fedezet biztosítása mellett nyílik lehetőség. A Társaság az ún.
DVP/RVP elszámolású ügyleti konstrukciót kizárólag szakmai, intézményi partnerei számára biztosítja. Az
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