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1. Bevezetés
1.1 CIF Információ
Az XTB Ltd. (a továbbiakban: "Társaság") a Ciprusi Köztársaságban 2011. november 14-én
bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (HE 296794) és ciprusi befektetési vállalkozás. A
Társaságot a Ciprusi Értékpapír és Tőzsde Bizottság (a továbbiakban: Társaság) a CIF 169/12
számon engedélyezte pénzügyi szolgáltatások nyújtására 2012. április 18-án, míg engedélyét
2012. november 9-én aktiválta.
Az alábbi 1. táblázat bemutatja a vállalat aktuális licenc információit:

Pénzügyi eszközök

1. táblázat – A Társaság Engedélyezési Információja (a 87(I)/2017 sz. törvény
függelékének változása szerint)
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A Társaság jogosult a következő Befektetési Szolgáltatásokat nyújtani, összhangban a
módosított 87(I)/2017 sz. törvény I. függelékének Első részével:
1. A megbízások fogadása és továbbítása egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatban;
2. Megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében;
3. Kereskedés saját számlán;
4. Portfolio Menedzsment
A Társaság jogosult a következő Kiegészítő Szolgáltatásokat nyújtani a módosított 87(I)/2017
sz. törvény I. függelékének Második részével összhangban:
1. Pénzügyi eszközök letétkezelése az ügyfelek számlájára, beleértve a letétkezelést és
kapcsolódó szolgáltatásokat, mint például a készpénz / fedezetkezelés
2. Hitelek vagy kölcsönök nyújtása egy vagy több pénzügyi eszközhöz, amennyiben a hitel
vagy hitelnyújtó vállalkozás részt vesz az ügyletben;
3. Devizaforgalmi szolgáltatások, amennyiben ezek kapcsolódnak a befektetési
szolgáltatások nyújtásához.
A Társaság jogosult a fent említett befektetési és kiegészítő szolgáltatások nyújtására, az egyes
szolgáltatások tekintetében, a következő pénzügyi instrumentumok esetén a 87(I)/2017 sz.
törvény I. függelék Harmadik részének változása szerint:
1. Átruházható Értékpapírok;
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2.
3.
4.

Pénzpiaci eszközök;
Kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei;
Opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és bármely
egyéb származtatott ügylet, értékpapír, deviza, kamatláb vagy hozam vagy egyéb
származtatott eszköz, pénzügyi index vagy pénzügyi intézkedés, amely fizikailag vagy
pénzben rendezhető;
5. Opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és minden
olyan származtatott ügyletre vonatkozó szerződés, amelyet készpénzzel kell rendezni vagy
készpénzben lehet rendezni a felek valamelyikének a választása esetén (kivéve az alapos
indokkal vagy más felmondási esemény miatt);
6. Opciók, határidős ügyletek, swapügyletek és bármely olyan származtatott ügylet, amely
fizikailag rendezhető árukra vonatkozik, feltéve, hogy azokat szabályozott piacon vagy
MTF-en forgalmazzák;
7. Opciók, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős ügyletek és minden olyan származtatott
ügylet, amely a III. Rész 6. pontjában másképp nem szerepel, és amelyek nem kereskedelmi
célúak, és amelyek egyéb származtatott pénzügyi instrumentumokkal rendelkeznek hogy
többek között az elismert elszámolóházakon keresztül kerülnek-e elszámolásra vagy letétbe
helyezésre, vagy rendszeres letételhelyezési felszólítások tárgyát képezik-e;
8. A hitelkockázat átruházására szolgáló származékos eszközök;
9. Pénzügyi szerződések a különbségekre
10. Opciós ügyletek, határidős ügyletek, swapügyletek, határidős kamatláb-megállapodások és
bármely egyéb származtatott ügylet, amely az éghajlati változókra, az áruszállítási díjakra, a
kibocsátási egységekre vagy az inflációs rátákra vagy egyéb hivatalos gazdasági
statisztikákra vonatkozik, amelyeket készpénzben kell rendezni vagy készpénzben
elszámolni az egyik fél (kivéve a mulasztási vagy más felmondási eseménnyel), valamint az
e rész másként nem említett eszközei, jogait, kötelezettségeit, mutatóit és intézkedéseit
érintő egyéb származtatott ügyleteket, amelyek más származtatott figyelembe véve, hogy
többek között szabályozott piacon vagy MTF-en kereskednek-e, az elismert
elszámolóházakon keresztül kerülnek elszámolásra és kiegyenlítésre, vagy rendszeres
letételhelyezési felszólítások tárgyát képezik.
Továbbá az 575/2013 EU rendelet (a továbbiakban: "rendelet" vagy "CRR") szerint és az
Engedély kiterjesztése után, amely magában foglalja a Saját számlák befektetési szolgáltatásainak
kezelését, a Társaság a “Teljes körű” CIF kategóriába tartozik, kezdeti tőkekövetelménye € 730
1.2. Alkalmazás hatásköre
A társaság 2019. június 30-án felülvizsgálta csoportstruktúráját, a CySEC tisztelt
vezérigazgatójának levele, valamint a CySEC 144-2014-14 irányelvben, és a CRR-ben foglalt
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, és arra a következtetésre jutott, hogy a társaság nem
tartozik a CySEC konszolidált felügyelete alá. E tekintetben a Társaság a közzétételt egyéni
(szóló) alapon teszi közzé. A III. Pillérre vonatkozó közzétételeket a 3. pillérre vonatkozó
közzétételi követelményekkel összhangban készítik el, a CRR és a IV. Tőkekövetelményirányelv (EU 2013/36 / EU irányelv) nyolcadik részében meghatározottak szerint.
Az éves beszámolók és pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok
(IFRS) és a Ciprusi Köztársaság Társasági Törvény 113. fejezetének rendelkezései szerint
kerülnek elkészítésre.
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1.3. III. Pillér szabályozási keret
1.3.1. Áttekintés
32)
A III Pillér jelentés (továbbiakban: "Jelentés") a 4. szakasszal összhangban lett előkészítve (A
2014-es DI144-2014-14 CySEC irányelv bekezdésének (továbbiakban: "Irányelv") a befektetési
vállalkozások prudenciális felügyeletére, amely végrehajtja a CRR és a CRD IV-t, valamint a
módosított 87 (I)/2017. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) vonatkozó rendelkezéseit.
A CRR meghatározza a prudenciális követelményeket a tőkére, a likviditásra és a tőkeáttételre,
amelyeknek az egységeknek be kell tartaniuk. Ezenkívül a CRR jelentős változtatásokat vezet be
az intézményekre vonatkozó prudenciális szabályozási rendszerben, ideértve a módosított
minimális tőkearányt, a tőke meghatározásának, és a számításhoz vagy a kockázattal súlyozott
eszközöknek a meghatározását, valamint új eszközöket vezet be a tőkeáttételre, likviditásra és
finanszírozásra vonatkozóan. Ezenkívül a CRR átmeneti időszakot engedélyez bizonyos fokozott
tőkekövetelmények, és bizonyos egyéb intézkedések, például a tőkeáttételi mutató
vonatkozásában, amelyeket várhatóan 2018-ig nem hajtanak végre teljes mértékben. A CRR
azonnal kötelező érvényű valamennyi EU-tagállamra. A CRD IV szabályozza a belső irányítási
rendszerekhez való hozzáférést, ideértve a javadalmazást, az igazgatótanács („igazgatóság”)
összetételét és az átláthatóságot.
A szabályozási keret három „pillér” megközelítésből áll:


Pillér I – Megállapítja a minimális tőkekövetelményeket, meghatározza az elfogadható
tőkeinstrumentumokat, és előírásokat ír elő a hitelkockázat, a piaci és az operatív
kockázat RWA kiszámítására.



Pillér II – Megköveteli a cégektől, és a felügyeletektől, hogy vizsgálják meg, vajon a
társaságnak kiegészítő tőkét kell-e birtokolnia az alábbiakkal szemben: az I. pillérben
figyelembe vett kockázatok, amelyeket az I. pillér folyamata nem foglal magában teljes
mértékben (pl. Hitelkoncentráció-kockázat), az olyan kockázatok, amelyeket az I. pillér
folyamat nem vesz figyelembe (pl. kamatlábkockázat a banki könyvben, üzleti és
stratégiai kockázat), és a vállalkozáson kívüli tényezők (pl. üzleti ciklushatások). A II.
Pillér összekapcsolja a szabályozói tőkekövetelményeket a társaság belső
tőkemegfelelőségének értékelési folyamatával („ICAAP”), és a belső ellenőrzési
struktúrák megbízhatóságával. A II. Pillér feladata a felügyeletek, és az intézmények
közötti folyamatos kommunikáció biztosítása, valamint annak felmérése, hogy az
intézmények mennyire értékelik tőkeszükségletüket a kockázatokhoz viszonyítva. Hiány
esetén azonnal és határozott lépéseket kell tenni a tőke és a kockázat közötti megfelelő
kapcsolat helyreállítása érdekében.
 Pillér III - A piaci fegyelem megköveteli a Társaság kockázatkezelési politikájára
vonatkozó információk, valamint a minimális tőkekövetelmények kiszámításának
eredményeinek közzétételét, az eredeti szavatolótőke összetételére vonatkozó tömör
információkkal együtt.
Közzétételi irányelvek: A közzététel alapja és gyakorisága, valamint elhelyezkedés és ellenőrzés

A Társaságnak az igazgatóság által jóváhagyott formális politikája rendelkezik, amely részletezi
megközelítését a CRR nyolcadik részében meghatározott, a 3. pillérre vonatkozó közzétételi
követelmények teljes körű teljesítésében.
Az irányelv szerint a kockázatkezelésről szóló közzétételeket be kell építeni a CIF-ek pénzügyi
kimutatásaiba, ha azokat közzéteszik, vagy a weboldalukra. A III. Pillér közzétételi
követelményeit a rendelet 431–455. Cikke tartalmazza. Ezen felül ezeket a nyilvánosságra
hozatalokat a CIF külső könyvvizsgálóinak is ellenőrizniük kell. A CIF felel a külső
könyvvizsgálók ellenőrzési jelentésének a CySEC-hez történő benyújtásáért. A társaság az
irányelv szerinti kockázatkezelési információkat közölte a weboldalával, mivel nem teszi közzé
pénzügyi adatait
XTB Ltd a Ciprusi Értékpapír-és Tőzsde Bizottság felügyeli, CIF engedélyszám: 169/12

6

2019 Pillér III szerinti beszámoló
Ezeket a közzétételeket a külső auditorok ellenőrizték, és megküldték a CySEC-nek.
A CRR 432. cikkének (1) bekezdése szerint az intézmények elhagyhatnak egy vagy több
közzétételt, ha az ilyen közzétételeket nem tekintik lényegesnek, kivéve a következő
közzétételeket:





Az irányító testület tagjainak kiválasztása tekintetében a sokszínűségre vonatkozó
politikáról, annak célkitűzéseiről és az abban a politikában meghatározott bármely
releváns célkitűzésről, valamint e célok és célok elérésének mértékéről (a 435. cikkely (2)
bekezdésének c) pontja) CRR).
Saját tőke (a CRR 437. cikkely).
Javadalmazási szabályozás (CRR 450. cikkely).

A materialitás azon a kritériumon alapul, hogy az információk hiánya vagy téves állítása
valószínűleg megváltoztatja vagy befolyásolja az olvasó döntését, és téves információra
támaszkodik, gazdasági döntéshozatal céljából. Ahol a társaság a nyilvánosságra hozatalt nem
tekintette lényegesnek, ezt nem vették figyelembe a dokumentumban.
Közzétételek és bizalmas információk
A 432. cikk (2) bekezdése szerint az intézmények elhagyhatnak egy vagy több közzétételt, ha az
ilyen információkat bizalmasnak vagy védettnek tekintik. A CRR úgy határozza meg a
tulajdonjogot, mintha az információ megosztása a nyilvánossággal aláásná a versenyhelyzetét.
Tartalmazhat információkat azokról a termékekről vagy rendszerekről, amelyek, ha megosztják a
versenytársakkal, az intézmény beruházásai kevésbé lesznek értékesek.
Az információ akkor tekinthető bizalmasnak, ha az ügyfelekkel szemben fennálló
kötelezettségek vagy más ügyfélkapcsolatok vannak kötelezve az intézményt a titoktartás
mellett. A fentiek fényében a Társaság elkerülte az ilyen bizalmas információk nyilvánosságra
hozatalát a jelentésben.
Rendszeresség
A Társaság politikája az, hogy évente közzétegye a szükséges információkat. A közzététel
gyakoriságát felülvizsgálják, ha lényeges változás történik a tőke, az üzleti struktúra vagy a
szabályozási követelmények kiszámításához használt megközelítésben.
Média, és helyi közzététel
Az intézmények meghatározhatják a megfelelő adathordozót, helyszínt és ellenőrzési eszközöket
a közzétételi követelmények hatékony betartásához. E tekintetben a Társaság Pillér III
beszámolóit a Társaság honlapján teszik közé:


www.xtb.com/HU

Ellenőrzés
A Társaság harmadik pillére szerinti közzétételeket belső felülvizsgálatnak és érvényesítésnek
vetik alá, mielőtt jóváhagyásra benyújtják az Igazgatóságnak. A Társaság Pillére III szerinti
közzétételeket az Igazgatóság felülvizsgálta és jóváhagyta. Ezenkívül a javadalmazási
nyilatkozatokat a kockázatkezelő áttekintette.
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1.4. Kockázatkezelési célok és szabályok
A hatékony kockázatkezelés biztosítása érdekében a Társaság elfogadta a Három Védelmi Vonal
modellt, egyértelműen meghatározott szerepekkel és felelősségekkel.
Az Első Védelmi Vonal: A vezetők felelősek a működési területükön belüli hatékony ellenőrzési
keret kialakításáért, és azonosítják és ellenőrzik az összes kockázatot, hogy a szervezeti
kockázati étvágyon belül működjenek, és teljes mértékben megfeleljenek a vállalat politikáinak
és adott esetben meghatározott küszöbértékeknek. Az első védelmi vonal korai figyelmeztető
mechanizmusként szolgál a kockázatok vagy hibák azonosítására (vagy felszámolására).
A Második Védelmi Vonal: A Kockázatkezelési Rendszer feladata, hogy javaslatot tegyen az
Igazgatóságnak a Társaság kockázati mértékének meghatározására, és az üzletszabályzathoz
szükséges politikák összességének kialakítására, beleértve az átfogó keretet, és a kockázati profil
független felügyeletét, adott esetben további biztosítékot nyújtva. A Kockázatkezelési rendszer
szakértelemre támaszkodva olyan kereteket, eszközöket, és technikákat biztosít, amelyek
segítséget nyújtanak a vezetésnek a felelősségi körük teljesítésében, valamint központi
koordinátorként működnek a vállalati szintű kockázatok felismerése, és ajánlások
megfogalmazása érdekében. A második védelmi vonal feladatkörébe integrálva a kockázati
területek azonosítása, a helyzetek/tevékenységek felderítése, amelyekre szükség van a
kockázatértékelés, az enyhítés és a monitoring területén.
A Harmadik Védelmi Vonal: A Belső Ellenőrzési Rendszer magában foglalja a belső ellenőrzési
rendszerek tervezésének és működési hatékonyságának megfelelőségét az Igazgatóságnak. A
belső ellenőrzés vállalja a helyszíni ellenőrzéseket/látogatásokat annak biztosítására, hogy az
egyes funkciók felelőssége megfelelően teljesüljön (azaz megbízható, becsületes és
professzionális), valamint áttekinti a vállalat vonatkozó irányelveit és eljárásait. A belső
ellenőrzés szorosan együttműködik mind az első, mind a második védelmi vonallal annak
érdekében, hogy megállapításait és ajánlásait figyelembe vegyék és követik, adott esetben.
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1.4.1. Kockázatkezelési keretrendszer
A folyamatosan változó kockázati környezetben működő Társaság hatékony kockázatkezelése
erős kockázatkezelési kultúrát igényel. Ennek eredményeként a Társaság létrehozott egy
hatékony kockázatfelügyeleti struktúrát és a szükséges belső szervezeti ellenőrzéseket annak
biztosítása érdekében, hogy a Társaság vállalja a következőket:





A kockázat megfelelő azonosítása, és kezelése
A szükséges irányelvek, és eljárások kialakítása
A vonatkozó határértékek megállapítása és ellenőrzése, valamint
A vonatkozó jogszabályok betartása

Az igazgatótanács rendszeresen ülésezik, és a vezetőségtől friss információkat kap a kockázati,
és szabályozói tőke kérdésekről. Az Igazgatóság rendszeresen (legalább évente) felülvizsgálja a
megfelelésről, a kockázatkezelésről, és a belső ellenőrzési irányelvekről, az eljárásokról, és a
munkáról, valamint a Társaság kockázatkezelési politikáiról, és eljárásairól a vezetőség által
végrehajtott írásbeli jelentéseket.
Üzleti tevékenysége részeként a Társaság különféle kockázatokkal néz szembe, amelyek közül a
legjelentősebbet az alábbiakban ismertetjük. A társaság szabályozói tőkét birtokol három,
mindenre kiterjedő fő típusú kockázat ellen: hitelkockázat, piaci kockázat, és működési kockázat.
Helyreállítási, és döntési terv
A CySEC 2020. február 5-én kiadta a C351 körlevelet annak érdekében, hogy útmutatást
nyújtson a teljes körű CIF-eknek a „helyreállítási tervek CIFS általi elkészítéséhez és
benyújtásához”.Továbbá a CySEC 2019. december 20-án kiadta "a CIF-ek helyreállítási
terveinek tartalmára és részleteire vonatkozó egyszerűsített kötelezettségek megállapításáról
szóló DI20-01" irányelvet (továbbiakban:"Irányelv").
A fentiek fényében a CIF-ekre, amelyekre a DI20-01 irányelv 4-es paragrafusa szerint
egyszerűsített kötelezettségek vonatkoznak:
a. 2020. szeptember 30-ig (benyújtási időszak: 2020. szeptember 1. - 2020. szeptember
30.) nyújtsa be a CySEC 20-01 űrlapot (a továbbiakban: űrlap), amely képviseli a
helyreállítási terv fő tartalmát, valamint
b. Frissítse az űrlap tartalmát, és kétévente nyújtsa be a CySEC-nek (A második
benyújtást 2022. szeptember 30-ig kell megtenni.)
A legfrissebb, ellenőrzött pénzügyi kimutatások szerint a társaságra egyszerűsített
kötelezettségek vonatkoznak, és mint ilyen, a helyreállítási terv elkészítése ebben a szakaszban
nem követelmény. A társaság mindazonáltal elismeri annak a kötelezettségét, hogy 2020.
szeptember 30-ig benyújtja a helyreállítási terv fő tartalmát képviselő 20-01 formanyomtatványt.
E tekintetben a társaságnak be kell tartania az említett jelentési kötelezettséget, amelyben az
űrlapot a megadott határidőn belül be kell nyújtania. és kétévente frissíti az űrlap tartalmát.
Ezenkívül és a 2014/59 / EK uniós bank helyreállítási és szanálási irányelvet („BRRD”) átültető
22 (I) / 2016. Sz. Törvény 2. szakaszának (1) bekezdése értelmében a Ciprusi Központi Bank
(„CBC”) az összes hitelintézet nemzeti szanálási hatósága, valamint a ciprusi befektetési
vállalkozások (CIF-k), és mint ilyenek felelõsek a fent említett szervezetek szanálási terveinek
elkészítéséért. E tekintetben a CBC minden információt kért az említett tervek elkészítéséhez és
végrehajtásához. Pontosabban, a társaságot minden év április 30-ig kellett a CBC rendelkezésére
bocsátania a 2018/1624 rendelet („CIR”) I. mellékletében meghatározott információkkal, az
előző naptári év végének dátumával. Ezen túlmenően és a CBC levelében foglaltak szerint a
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CBC-hez előírt jelentéseket XBRL formátumban kell elkészíteni, és meg kell felelniük az EBA
2.9 XBRL taxonómiájának, amelyet az EBA honlapján közzétettek.
A szanálási terv vonatkozásában a Társaság mentesült a 2018/1624 rendelet I. mellékletében
meghatározott, a 2019-es évre vonatkozó adatgyűjtési kötelezettség alól (a 2020-as adatgyűjtési
ciklus) a CBC számára. A társaságot azonban felkérik, hogy nyújtsa be az említett információkat
2021 elején (2020-ra). E tekintetben és a benyújtott levél szerint a Társaság további
útmutatásokat vár el a 2021-es adatgyűjtési ciklus pontos határidejére, és sablonjaira
vonatkozóan.
1.4.2. Kockázatvállalási Hajlandósági Nyilatkozat
A kockázatvállalási hajlandóság a kockázat szintje és típusa, amelyet a vállalat képes és hajlandó
vállalni kitettségeiben és üzleti tevékenységében, tekintettel üzleti céljaira és az érdekelt felekkel
szembeni kötelezettségére. A kockázatvállalási hajlandóságot általában mennyiségi és minőségi
eszközökkel fejezik ki, és figyelembe kell venni a szélsőséges körülményeket, eseményeket és
eredményeket is. Ezenkívül a kockázatvállalási hajlandóságnak tükröznie kell a jövedelemre, a
tőkére és a finanszírozásra/likviditásra gyakorolt potenciális hatását. A Vállalatnak alacsony a
kockázatvállalási hajlandósága a befektetés és az üzleti és operatív tevékenységek irányítása
tekintetében
A Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB) szerint a megfelelő kockázatvállalási keretnek (RAF)
lehetővé kell tennie a kockázati kapacitás, a kockázatvállalási hajlandóság, a kockázati korlátok
és a kockázati profilok figyelembe vételét az üzletágak és jogi személyek esetében, valamint a
csoport kontextusában. A Kockázatvállalási hajlandóság keretrendszerét úgy határozzák meg,
mint általános megközelítést, beleértve azokat a szabályokat, folyamatokat, ellenőrzéseket és
rendszereket, amelyeken keresztül a kockázatvállalási hajlandóságot kialakítják, közlik és
felügyelik.
Ez magában foglalja a kockázatvállalási hajlandósági nyilatkozatot, a kockázati korlátokat és a
RAF végrehajtását és felügyeletét felügyelő személyek szerepének és felelősségének körvonalát.
Az RAF-nak figyelembe kell vennie a pénzügyi intézmény számára jelentősebb kockázatokat,
intézmény hírnevét a kötvénytulajdonosok, betétesek, befektetők és ügyfelek tekintetében. Az
RAF összhangban van az intézmény stratégiájával.
A Vállalat értékeli a kockázatvállalási hajlandóságot a befektetés és az üzleti és operatív
tevékenységek irányítása tekintetében, míg a Társaság kockázatvállalási nyilatkozatát a
kockázatkezelő készíti el, és az Igazgatóság hagyja jóvá.
2. Táblázat- Kockázatvállalási területek
Indicator
Limit 4
Normál 2
Figyelmeztetés 3
Szavatolótőke
≥€850k
<€850k
≤€730k
Az elsődleges alapvető tőke aránya
≥8.50%
<8.50%
≤7.00%
Teljes tőkearány
≥12.00%
<12.00%
≤10.50%
Tőkeáttétel aránya
≥5.00%
<5.00%
≤3.00%
Likviditási fedezeti arány
≥110.00%
<110.00%
≤100.00%
Eszközarányos megtérülés
≥5.00%
<5.00%
≤0.00%
Megtartott eredmény / saját tőke
≥10.00%
<10.00%
≤5.00%
Az alapok koncentrációja 1
≤10.00%
>10.00%
≥25.00%
feljegyzések
1. egyetlen expozíción
2. A mutató szintje a vállalati kockázatvállalási hajlandóság szerint elfogadható határokon belül van.
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3. A társaságnak proaktív lépéseket kell tennie annak biztosítása érdekében, hogy az indikátor
szintje továbbra is az elfogadható határok felett maradjon.
4. Ha a mutató szintje az elfogadható határok alá esik, akkor a Társaságnak meg kell tennie a
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az indikátor szintjét a normál előre
meghatározott szintre álljon vissza.

A kockázatvállalás kereteit úgy alakították ki, hogy kapcsolatot teremtsen a stratégiai hosszú
távú tervvel, a tőketervezéssel és a Társaság kockázatkezelési keretével.
Az Igazgatóság jóváhagyja a Társaság vállalati stratégiáját, üzleti terveit, költségvetését, hosszú
távú tervét és az ICAAP-t. A Társaság a társaság politikájában meghatározott enyhítő
technikákat alkalmaz annak biztosítása érdekében, hogy a kockázatokat a kockázati vállalási
hajlandóságon belül kezeljék.
1.4.3. Kockázatkezelési kultúra
A kockázatkezelési kultúra kritikus elem a társaság kockázatkezelési keretrendszerében és
eljárásaiban. A vezetés a kockázattudatosságot, és a vállalati kockázatkultúrát a hatékony
kockázatkezelési folyamat fontos részének tekinti. Az etikus viselkedés az erős kockázati kultúra
kulcseleme, és fontosságát a vezetés folyamatosan hangsúlyozza.
A Társaság elkötelezett amellett, hogy az üzleti kutúrájába erős kockázati kultúrát építsen be,
ahol mindenki megérti a személyesen kezelt kockázatokat, és felhatalmazással rendelkezik
illetve képesített arra hogy elszámoltathatóságot vállaljon érte. A Társaság olyan kultúrát ölel fel,
amelyben minden üzleti területet arra ösztönöznek, hogy hozzanak kockázatalapú döntéseket,
miközben tudják, mikor kell eszkalálódni vagy tanácsot kérni.
1.4.4. Tőkekövetelmények
Korlátozó tőkepufferek
A CRD IV-t átültették a nemzeti törvényekbe, amely lehetővé teszi a nemzeti szabályozók
számára, hogy további tőkepuffer követelményeket írjanak elő. A 2015. január 1-jén hatályba
lépett 2015. évi intézményi törvény makroprudenciális felügyeletről szóló rendelkezései alapján
a Ciprusi Központi Bank (a továbbiakban: CBC) a kijelölt hatóság, amely a CRD IV-ből
származó makroprudenciális pufferek meghatározásáért felel.
A fentiek mellett a makroprudenciális hatóság úgy döntött, hogy hatalmában áll a tőkemegőrzési
puffer („CCB”) aktiválása. A CCB fokozatosan kerül bevezetésre, 2016. július 1-jétől 0,625% on, majd ezt követően évente 0,625% -kal növekszik, amíg 2019. január 1-jén teljes mértékben
megvalósul (2,5%). A társaságnak 1,875% -os CCB-t kellett fenntartania a tőkekövetelmény
kiegészítése a 2018. évre fenntartott CET1 tőkével a CRR 92. cikkében előírt szavatolótőkekövetelmény teljesítéséhez, míg a társaságnak 2019-re 2,5% -os CCB-t kellett fenntartania a
CET1 tőkepuffer mellett.
Az 52. irányelv (2) bekezdése szerint a makroprudenciális hatóság mentesítheti a kis és közepes
méretű CIF-eket az intézmény-specifikus CCyB birtoklásától, a CET 1 tőkén túlmenően. A
Társaság köteles fenntartani egy intézmény-specifikus CCyB-t, amíg a következő CBC értékelés
meg nem történik. E törvény rendelkezéseivel összhangban a CBC negyedévente meghatározza
az anticiklikus tőkepuffer („CCyB”) szintet az e törvényben leírt módszertannak megfelelően. A
CCyB 2016. január 1-jétől lép hatályba, és a CBC az egyes negyedévek eleje előtt határozza
meg. A CBC meghatározta Ciprus CCyB kamatlába szintjét 0% -ra 2019-re.
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Ezen túlmenően teljes körű CIF-ekre van szükség az intézményspecifikus CCyB fenntartásához,
amely megegyezik a teljes kockázati kitettség összegével, megszorozva az anticiklikus
pufferráták súlyozott átlagával. Jelenleg az ESRB és a BIS weboldalán alapul véve az pozitív
anticiklikus ciklikus tőkepufferrátát elfogadó országok az alábbi térképen láthatók:
3. táblázat: Anticiklikus tőkepufferráta országonként
Ország
Belgium
Bulgária
Ciprus
Csehország
Dánia
Franciaország
Némátország
Hong Kong
Izland
Írország
Litvánia
Luxemburg
Norvégia
Szlovákia
Egyesült Királyság

Aktuális Árfolyam
Date from
01/01/2020
01/04/2020
01/01/2020
01/01/2020
30/09/2019
02/04/2020
01/01/2016
14/10/2019
01/02/2020
05/07/2019
30/06/2019
01/01/2020
13/03/2020
01/08/2019
28/11/2018

CCyB Rate
0.25%
1.00%
0.00%
1.75%
1.00%
0.50%
0.00%
2.00%
2.00%
1.00%
1.00%
0.25%
1.00%
1.50%
1.00%

Jövőbeli Árfolyam
Date from
01/07/2020
01/01/2021
N/A
01/07/2020
30/06/2020
N/A
01/07/2020
N/A
N/A
N/A
N/A
01/01/2021
N/A
N/A
16/12/2020

CCyB Rate
0.5%
1.50%
N/A
2.00%
1.50%
N/A
0.25%
N/A
N/A
N/A
N/A
0.50%
N/A
N/A
2.00%

Forrás: Európai Rendszerkockázati Testület
A társaság intézmény-specifikus CCyB-kamatlába 2019. december 31-én 0% volt, mivel nem
volt kitéve a joghatóságoknak, ahol a CCyB nulla felett volt.
Az intézmények makroprudenciális felügyeletéről szóló 2015. évi törvény előírja a kiegészítő
tőkepuffer fenntartását a rendszerszempontból fontos hitelintézetek és befektetési vállalkozások
számára akár nemzeti, akár uniós szinten, más néven rendszerszinten fontos intézményeknek
(„O-SII”) hivatkozva.
Az O-SII tőkepuffer tükrözi az intézmény rendszerszintű fontosságát, és csökkenti az intézmény
állami, és adófizetők általi támogatásából eredő erkölcsi kockázatot, és ellensúlyozza a nemzeti
pénzügyi rendszer számára jelentett nagyobb kockázatot, és a lehetséges következményeket
illetve annak kudarcát. A Társaság nem köteles fenntartani O-SII tőkepuffert, mivel nem O-SII
intézmény.
A szakpolitikai nyilatkozat (PS-01-2019) nyilvános útmutatást nyújt a CySEC megközelítéséről
a ciprusi befektetési vállalkozások („CIF-k”) kockázatkezelési szabályaival kapcsolatban,
amelyek befektetési szolgáltatásokat nyújtanak és / vagy befektetési tevékenységeket végeznek
pénzügyi különbségek miatt („CFD-k”).
Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA) új intervenciós intézkedéseket
fogadott el a CFD-k nyújtására vonatkozóan, ideértve a negatív egyenlegvédelem (NBP)
követelményét a CFD-kereskedelem következményeinek kitett lakossági ügyfelek védelme
érdekében. E megállapodás célja annak biztosítása, hogy az ügyfelek számára a CFD-k
kereskedelméből adódó maximális veszteség soha ne haladja meg az ügyfél adott összegben
rendelkezésre álló pénzeszközeit, amikor a „fedezeti zárolás védelme” nem alkalmazható
hatékonyan. Az ESMA-határozat végrehajtását és a
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a CFD CIFS piaci szintű felülvizsgálata alapján a ciprusi értékpapír- és tőzsdebizottság (CySEC)
kockázatkezelési átruházási megállapodásokat vezetett be a CFD CIF-ek piaci struktúrájának
javítása és az új követelmények betartásának ellenőrzése céljából.
A fentieken túlmenően a teljes körű licenc alapján működő összes CFD CIF-nek fenn kell
tartania egy további CET 1 tőkét, amely vagy a) 2 000 000 euró, vagy b) teljes kockázati
kitettségük 2% -a, attól függően, hogy melyik nagyobb, hacsak nem működnek együtt és
likviditási és szerződéses megállapodásokkal rendelkezik az (EU) 2016/230 bizottsági
végrehajtási határozatok I. mellékletében felsorolt harmadik országban székhellyel rendelkező
egységekkel (hitelintézetekkel vagy befektetési vállalkozásokkal) és / vagy EGT-szabályozású
és / vagy egy székhelyű egységekkel a G20 tagja.
A társaságnak nem kell átszerveznie az LP szerződéses megállapodásait, mivel a CFD CIF teljes
körű kategóriába tartozik. Ezenkívül a Társaság kizárólag az EU jogalanyaival köt szerződéses
megállapodásokat, és mint ilyenek, a politikáról szóló nyilatkozat rendelkezései szerint nem
kötelesek kiegészítő tőkét birtokolni.
1.5. Az Irányító Testület Nyilatkozata
Az irányító testületnek éves nyilatkozatot kell benyújtania a társaság kockázatkezelési
keretrendszerének megfelelőségéről, és gondoskodnia kell arról, hogy a jelenlegi
kockázatkezelési megállapodások, valamint a meglévő pénzügyi és belső ellenőrzési rendszerek
összhangban álljanak a társaság kockázati profiljával.
A Társaság kockázatkezelési keretrendszerét azon kockázati források azonosítására, értékelésére,
csökkentésére és figyelemmel kísérésére tervezték, amelyek jelentős hatással lehetnek a Társaság
működésére. Az Igazgatóság úgy véli, hogy megfelelő rendszerekkel és ellenőrzésekkel
rendelkezik a Társaság méretére, kockázati profiljára és stratégiájára, valamint megfelelő
biztosítéki mechanizmusok sorozatával rendelkezik, megfelelő forrásokkal és képzettséggel a
veszteségek elkerülése vagy minimalizálása érdekében.

XTB Ltd a Ciprusi Értékpapír-és Tőzsde Bizottság felügyeli, CIF engedélyszám: 169/12

13

2019 Pillér III szerinti beszámoló

2. Vállalatirányítás
A Társaság kockázatkezelési és belső kontrollrendszerei magukban foglalják a
kockázatértékelést, a kockázatok kezelését vagy csökkentését, ideértve az ellenőrzési
folyamatok, az információs és kommunikációs rendszerek, valamint a folyamatos hatékonyságuk
megfigyelésére és felülvizsgálatára szolgáló folyamatokat.
A kockázatkezelési és a belső ellenőrzési rendszerek beépülnek a Társaság működésébe, és
képesek gyorsan reagálni a fejlődő üzleti kockázatokra, akár a Társaságon belüli tényezők, akár
az üzleti környezet változásai okozzák őket.
2.1. Szervezeti Struktúra
A Társaság jelenlegi szervezeti felépítése a következő:

2.2. Az Igazgatótanács
Az Igazgatóság általános felelőssége a Társaság kockázatkezelési keretrendszerének létrehozása
és felügyelete. Az Igazgatóság meggyőződése arról, hogy a pénzügyi ellenőrzés és a
kockázatkezelési rendszerek megbízhatóak. Az igazgatóság 2 ügyvezető igazgatóból és 2 nem
ügyvezető igazgatóból áll.
A Társaság rendelkezik a belső működési kézikönyvvel, amely meghatározza az Igazgatóság, a
bizottságok, a felső vezetés, és a társaságot alkotó személyzet tevékenységét, folyamatait,
felelősségét amin a Társaság alapszik.
A Társaság megfelelő kockázatkezelési politikákat és eljárásokat hajt végre és tart fenn, amelyek
azonosítják a Társaság tevékenységeivel, folyamataival és rendszereivel kapcsolatos
kockázatokat, és ahol
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megfelelő módon határozza meg a Társaság által tolerált kockázati szintet. A Társaság hatékony
intézkedéseket, folyamatokat és rendszereket fogad el, adott esetben a kockázati tolerancia ezen
szintjére tekintettel.
2.3. Az igazgatóság tagjai által betöltött igazgatói tisztségek száma
Az igazgatóság minden tagja elegendő időt fordít arra, hogy a társaságban ellássa feladatait. Az
igazgatósági tagok egyidejűleg betöltött igazgatói tisztségeinek figyelembe kell vennie az egyedi
körülményeket, valamint a társaság tevékenységeinek jellegét, méretét és összetettségét. A CIF
igazgatósági tagjainak, kivéve a köztársaság képviseletét, amely jelentősége, belső szervezete és
tevékenysége jellege, terjedelme és összetettsége szempontjából jelentős, a vezetői tisztségek
alábbi kombinációinak egynél nem rendelkezhetnek egyidejűleg idő:



Egy ügyvezető igazgatói tisztség két nem ügyvezető igazgatói tisztséggel;
Négy nem ügyvezető igazgatói tisztség.

A fentiek alkalmazásában az ugyanazon csoporton belüli ügyvezető vagy nem ügyvezető
igazgatói tisztségeket egyetlen igazgatói tisztségnek kell tekinteni. Ezenkívül a fenti
iránymutatások alkalmazásában nem kell figyelembe venni azon szervezetek vezetői tisztségeit,
amelyek nem túlnyomórészt kereskedelmi célokat követnek el, például nonprofit szervezetek
vagy jótékonysági szervezetek.
Az alábbi táblázat bemutatja az igazgatósági testület tagjai által betöltött igazgatói tisztségek
számát.
Table 4- Number of Directorships of the members of the Board of Directors1
Igazgató
Costas Michael
Andreas Kililis
Nikolas Gavriel
Maria Papachristoforou
1

Funkció

Végrehajtó
Igazgatói tisztségek
száma

Nem ügyvezető
igazgatói
tisztségek száma

Vezérigazgató
Ügyvezető Igazgató
Nem-ügyvezető Igazgató
Nem-ügyvezető Igazgató

1
1
0
1

0
1
3
1

Megjegyzés: A táblázatban szereplő információk csak a vállalat Igazgatói által tett nyilatkozatokon
alapulnak.

2.4. Toborzási irányelv
Az igazgatótanácsba történő felvétel egyesíti a technikai képességeket és a kompetencia értékelését
a társaság vezetési keretéhez viszonyított készségekkel. Az igazgatóság tagjai elegendő
tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. Az igazgatótanács
általános összetétele a tapasztalatok kellően széles körét tükrözi, hogy megértsük a CIF-et
tevékenységek, ideértve a CIF megfelelő és körültekintő gazdálkodásának, valamint a CIF
műveleteit szabályozó jogi keret megfelelő ismereteinek biztosítását szolgáló fő kockázatokat.
2.5. Sokszínüségi irányelv
A társaság elkötelezett amellett, hogy minden szinten elősegítse a változatos és befogadó
munkahelyeket, tükrözve azokat a közösségeket, amelyekben üzleti tevékenységet folytat. A
szélesebb értelemben vett sokféleséget közelíti meg, felismerve, hogy a sikeres vállalkozások
virágzik azáltal, hogy beépítik a sokféleséget üzleti stratégiájukba és fejlesztik a tehetségeket a
szervezet minden szintjén. Erre a célra a Társaság
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az igazgatótanács kinevezése során különféle szempontokat vesz figyelembe, mint például a
széles ipari tapasztalat, a tudás, a függetlenség, a nem, az életkor, a kulturális és oktatási háttér.
2.6. Irányítóbizottságok
Befektetési bizottság
Felállítottak egy Befektetési Bizottságot, hogy biztosítsák a körültekintő befektetési politikát és
ellenőrizzék az ügyfeleknek nyújtott megfelelő befektetési szolgáltatások nyújtását. A Társaság
2019. évi Befektetési Bizottsága azonban továbbra sem aktív.
A Társaság gondoskodik arról, hogy a jelenlegi tevékenységek fejlesztése és a saját számlára
történő kereskedés és a portfóliókezelés licencei alapján nyújtott szolgáltatások teljes körű
nyújtása után aktiválódjon a Befektetési Bizottság.
2.7. Más Irányitási Funkciók
Belső ellenőrzési funkciók
A társaság kinevezett egy képzett, tapasztalt és független belső auditort, amelyet a MAP S.Platis
cégtől bíztak meg. A belső ellenőr jelentést tesz a Társaság felső vezetésének és
igazgatóságának, és el van különítve illetve független a Társaság többi funkciójától és
tevékenységétől. A belső ellenőr hozzáféréssel rendelkezik a társaság helyiségeihez,
rendszereihez, információihoz, személyzetéhez és pénzügyi információkhoz. Az igazgatótanács
gondoskodik arról, hogy a belső ellenőrzés kérdéseit figyelembe vegyék, amikor a belső ellenőr
előterjeszti a számvevőszéken, és megfelelő intézkedéseket hozzanak az igazgatóság értékelése
és prioritásainak megfelelően.
Kockázatkezelési funkciók
A Társaság figyelembe vette méretét, belső szervezetét, tevékenységeinek jellegét, terjedelmét és
összetettségét, valamint a CySEC C81 körlevél rendelkezéseit, és nem tartja szükségesnek egy
kockázatkezelési bizottság felállítását. Ezen túlmenően a Társaság teljes munkaidős
kockázatkezelőt nevezett ki, aki napi szinten ellenőrzi és ellenőrzi a Társaság kockázatait.
Ezenkívül a kockázatkezelő javasolja a kockázatkezelési korlátokat, ellenőrzéseket, politikákat,
esetleges kiegészítő tőkeelosztást a 2. pillér kockázatainak és az 1. pillér által nem fedezett
kockázatoknak stb.
Kockázatkezelő
Az átfogó belső irányítási keret kialakítása mellett meg kell jegyezni, hogy az Igazgatóság
kinevezett egy kockázatkezelőt annak biztosítására, hogy a Társaság által vállalt összes különféle
típusú kockázat megfeleljen a törvénynek és a társaságnak a Törvény, valamint hogy a
kockázatkezeléssel kapcsolatos összes szükséges eljárás megtörtént és napi szinten
működőképes. A kockázatkezelő közvetlenül a társaság felső vezetésének számol be, míg az
előzőekben ismertetett módon a kockázatkezelési bizottság feladata a kockázatkezelő
munkahelyi tevékenységeinek / teljesítményének ellenőrzése és áttekintése.
A végső döntést és jóváhagyást a Társaság Igazgatósága hozza meg. A Társaság minden
alkalmazottját munkájuk során naponta támogatják a Kockázatkezelő és a
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tisztában vannak azzal, hogy a kockázattal kapcsolatos eseményeket azonnal be kell jelenteni, és
eszkalálni kell a társaság kockázatkezelőjéhez.
Megfelelőségi funkció
A Társaság szabályozási kötelezettségeinek megfelelően, és a Társaság belső irányítási keretének
kiegészítése céljából az Igazgatóság megfelelőségi tisztviselőt nevez ki a társaság megfelelőségi
funkciójának vezetésére a megfelelő irányelvek és eljárások kialakítása, végrehajtása és
fenntartása érdekében. Célja annak kimutatása, hogy a társaság nem teljesíti kötelezettségeit,
megfelelő intézkedéseket, és eljárásokat vezet be az ilyen kockázatok minimalizálása érdekében,
és lehetővé teszi az illetékes hatóságok számára hatáskörük hatékony gyakorlását. A
megfelelőségi tisztviselő független, és közvetlenül a társaság felső vezetésének jelentést tesz,
ugyanakkor rendelkezik a szükséges felhatalmazással, erőforrásokkal, szakértelemmel, és
hozzáféréssel rendelkezik minden releváns információhoz.
Table 5: Roles and Responsibilities
Szerep
Felelősségek
 Ellenőrzi a befektetések megfelelő kiválasztását
 Elemezi a befektetési potenciált, és hozzájárul a befektetési politika
kidolgozásához
 Meghatározza a társaság árpolitikáját
 Eldönti azon piacokról és pénzügyi eszközök típusairól, amelyekben
a Társaság aktív
 Meghatározza az Ügyfél tájékoztatásának módját, tartalmát és gyakoriságát.
 Létrehozza, jóváhagyja, módosítja és figyelemmel kíséri a vállalati befektetési
Befektetési
Bizottság
Inaktív

politikát a portfóliókezelési osztályhoz kapcsolódva













Kockázatkezelő






Áttekinti a társaság befektetési politikáját, ha lényeges változás
történik
Kockázati profilkategóriákat hoz létre minden ügyfél számára
Elemezi a gazdasági feltételeket és a befektetési alternatívákat a
harmadik felek jelentéseinek alapos vizsgálata alapján

Kiválasztja a megfelelő referenciaértékeket a különféle típusú portfóliókhoz
Megvizsgálja az Ügyfél-portfóliók hozamait, és a kapcsolódó kockázatokat

Áttekinti a saját számlára vonatkozó bevezetett üzletpolitikát
A befektetési kérdőív kitöltésével vagy az interjúk során nyert
információkkal ellenőrzi az ügyféladatok gyűjtését
Megtervezi a társaság általános kockázatkezelési rendszerét
Követi, és végrehajta a törvény vonatkozó rendelkezéseit
Elkészíti a kockázatkezelési politikákat és eljárásokat
Képzés a releváns alkalmazottak, és a felső vezetés számára a
kockázatokkal kapcsolatos kérdésekről
Elemezi a piacot és annak trendjeit
Felbecsüli az esetleges új szolgáltatások vagy tevékenységek
bevezetésének a társaság kockázatkezelésére gyakorolt hatását
Intézkedik a tőkemegfelelés és a nagy kitettségek nyomon
követésére
Írásbeli jelentések tervezete az irányító testület számára, ideértve az
ajánlásokat.
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Megfelelési
Funkció












Belső vizsgálat



Figyelemmel kíséri az ügyfél és az ügyfél limiteit

Azonosítja és kezeli a Társaság által felmerülő általános kockázatokat

Módszereket dolgoz ki a kockázatok figyelésére és mérésére
Figyelemmel kíséri a Saját számla kezelési osztály teljesítményét és
általános tevékenységeit
Készítse elő és hajtsa végre a társaság ICAAP-ját

Alkalmazza a stressz tesztelési forgatókönyveket és vállalja az eredmények elemzését,

Javasoljon további tőkeallokációt a 2. pillér kockázatainak és az 1.
pillérben nem szereplő egyéb kockázatoknak
Alkalmazza a CRDIV követelmények vonatkozó rendelkezéseit,
időről időre módosítva
Felülvizsgálja a likviditási és piaci kockázatokra vonatkozó
maximális limitekre vonatkozó politikát
Fenntartja a társaság minden releváns üzleti és támogatási területét
Figyelemmel kíséri és értékeli a bevezetett intézkedések, politikák és
eljárások megfelelőségét és hatékonyságát
Figyelemmel kíséri és felméri a jogi és megfelelési kockázat szintjét,
amellyel a Társaság szembesül
Képzést biztosít a társaság alkalmazottai számára a törvény szerinti
megfelelési funkcióval kapcsolatban
Tájékoztatást nyújt az IOM vonatkozó alapszabályairól minden alkalmazottnak, és
értesíti őket az azokban bekövetkező bármely lényeges változásról

Fejlessze és dolgozza ki a Társaság megfelelő eljárásait a lehetséges
összeférhetetlenség megelőzése és megoldása érdekében
Gondoskodjon arról, hogy minden alkalmazott képes legyen
azonosítani a lehetséges összeférhetetlenség eseteit.
Tegye közzé az Ügyfelek számára az esetleges összeférhetetlenség
általános természetét és esetleges jelenlegi összeférhetetlenségét
Nyilvántartást vezet az összeférhetetlenségi helyzetekről
Engedélyezze és hagyja jóvá a társaság cserepolitikáját
Hozza létre és hajtsa végre a személyes tranzakciókra vonatkozó
intézkedéseket, és értesítsen minden érintett személyt a személyes
tranzakciókra vonatkozó korlátozásokról
Legalább évente ellenőrizze a társaság weboldalát
Végigköveti, hogy az Ügyfél profilját az előírások betartásával szüntetik meg.

Gondoskodjon arról, hogy minden releváns információ szerepeljen a
társaság kiszervezési megállapodásain

Gondoskodjon arról, hogy az összes releváns információ szerepeljen a társaság
kiszervezési megállapodásaiben. Biztosítsa, hogy a társaság releváns személyeinek
több funkciójának ellátása nem akadályozza meg, és nem valószínű, hogy
akadályozza ezeket a személyeket abban, hogy valamely meghatározott funkciót
megbízhatóan, becsületesen és szakmailag elvégezzenek.

Az ügyfélpanaszok vagy panaszok nyomon követése az adminisztrációs /
back office részleggel kapcsolatban, és ezek benyújtása.

Jóváhagyja az információs szkriptet és / vagy a szokásos GYIK-ot,
amely tartalmazza az Ügyfelekkel megosztható információkat
Figyelemmel kíséri a termékirányítási intézkedések kidolgozását és
időszakos felülvizsgálatát
Létrehozza, bevezeti, és fenntartja az könyvvizsgálati tervet és
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felméri a társaság rendszereinek, belső ellenőrzési mechanizmusainak és
rendszereinek megfelelőségét és eredményességét









Ajánlásokat ad ki az 5. pontnak megfelelően elvégzett eredmény
alapján
Ellenőrzi megfelelőségi csoportot ajánlási pontokkal
A belső ellenőrzéssel kapcsolatos időszerű, pontos és releváns jelentést
nyújt be legalább évente a Társaság Igazgatóságának és felső
vezetésének.
Biztosítsa a társaság számára független megerősítést arról, hogy a
társaság által követett folyamat megfelel az igazgatóság
követelményeinek,
Biztosítsa a társaság számára a kockázat független felülvizsgálatát
elvégzett értékelés, stressz tesztelés és tőkeallokációs gyakorlatok,
és igazolnia kell, hogy megfelelnek a politikáknak és az eljárásoknak
a társaság igazgatósága jóváhagyta

Hajtsa végre az ICAAP jelentésben szereplő összes szám független
érvényesítését, és megerősítse, hogy egyetértenek a pénzügyi
nyilvántartással

Kiszervezés
A Társaság egyes funkciókat és tevékenységeket megbízott és képzett magánszemélyeknek vagy
társaságoknak szervez ki, a törvény rendelkezéseinek megfelelően.
A funkciók és tevékenységek kiszervezésével a Társaság teljes felelősséggel tartozik a
törvényben foglalt összes kötelezettségének teljesítéséért, és különösen megfelel a következő
feltételeknek:
a) a kiszervezés nem eredményezheti azt, hogy a felső vezetés átruházza a felelősségét
b) a Társaság ügyfeleivel szemben a Törvényből eredő kapcsolatát és kötelezettségeit nem
szabad megváltoztatni
c) nem szabad aláásni azokat a feltételeket, amelyeknek a társaságnak teljesítenie kell
ahhoz, hogy engedélyt kapjon a törvényben meghatározott CIF engedély megadásának
feltételeivel összhangban, és így maradjon.
d) a Társaság engedélyének megadásának feltételeit sem szabad eltávolítani vagy
módosítani
e) amennyiben a megfelelőségi funkciót kiszervezik, a felelősséget a szolgáltató (fizikai
személy) viseli, és a felelősséget semmiképpen sem szabad a kiszervezési
megállapodással korlátozni
Megjegyzendő, hogy a kiszervezés során mindenkor betartják a következő elvet: abban az
esetben, ha a kiszervezés a társaság feladatait olyan mértékben szervezi ki, amely a Céget
postafiókcéggé változtatja , akkor az azonosítási feltételek oly szintű aláásása, mely
lehetetetlenné teszi a társaság működésének jóváhagyását a CySEC által. A megfelelőségi
tisztviselő biztosítja, hogy a kiszervezett funkciókat a szolgáltatókkal vagy magánszemélyekkel
kötött vonatkozó outsourcing-megállapodások tartalmazzák, az ügyvezető igazgató pedig
biztosítja, hogy ezeket mindenkor betartják. Az Igazgatóság határozatot hoz a szolgáltató vagy
egyén kiválasztásáról az outsourcing számára, és a belső ellenőr minden visszajelzést megkap a
kihelyezett feladatok elvégzéséről, legalább évente.
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A Társaság kellő készséggel, gondossággal és körültetkintéssel jár el a kritikus vagy fontos
működési funkciókkal vagy befektetési szolgáltatásokkal vagy tevékenységekkel kapcsolatos
szolgáltatók számára történő kiszervezés, irányítás vagy megszüntetés tekintetében.
A Társaság és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit egyértelműen kiosztják és írásbeli
megállapodásban rögzítik. Különösen a Társaság megtartja az utasításokat és a felmondási
jogokat, a tájékoztatási jogokat, valamint a vizsgálatokhoz és a könyvekhez és a helyiségekhez
való hozzáféréshez való jogát. A megállapodás biztosítja, hogy a szolgáltató kiszervezése csak a
Társaság írásbeli hozzájárulásával történjen.
2.8. A kockázattal kapcsolatos információáramlás az irányító testület felé
A kockázati információk közvetlenül az üzleti osztályoktól és az ellenőrzési funkcióktól érkeznek az
Igazgatóság felé. Az Igazgatóság biztosítja, hogy legalább évente írásbeli jelentéseket kapjon a belső
ellenőrzésről, a szabályok betartásáról, a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról és a
kockázatkezelésről, és jóváhagyja a társaság ICAAP jelentését, az alábbi táblázat szerint:

6. táblázat - Információáramlás a kockázattal kapcsolatban az irányító testület számára
Jelentés Neve
Jelentés birtokosa
Fogadó
Gyakoriság
Kockázatkezelési
Senior Management,
1
Kockázatkezelő
Évente
jelentés
Board, CySEC
I. pillér - CRDIV
Senior Management,
2 CoRep űrlapok
Kockázatkezelő
Negyedévente
Board, CySEC
ICAAP (2.
Senior Management,
3
Kockázatkezelő
Évente
pillér) jelentés
Board
Senior Management,
4 3. pillér közzététele
Kockázatkezelő
Évente
Board
Senior Management,
5 Kockázati nyilvántartás Kockázatkezelő
Évente
Board
Senior Management,
6 Megfelelőségi jelentés Megfelelőségi tiszt
Évente
Board, CySEC
Belső vizsgálati
Senior Management,
7 jelentés
Belső Könyvvizsgáló
Évente
Board, CySEC
Pénzmosás elleni
Pénzmosás elleni
Senior Management,
8 (AMLCO)
Évente
küzdelemért felelős
Board, CySEC
jelentés
tisztviselő
Auditált pénzügyi
Senior Management,
9 kimutatások
Külső könyvvizsgáló
Évente
Board, CySEC
10

144-14-11. Űrlap:
„Prudenciális
felügyeleti
információk”

11 20-01 Űrlap
12

Döntési sablonok
(XBRL)

Kockázatkezelő
Kockázatkezelő
Kockázatkezelő

Senior Management,
Board, CySEC
Senior Management,
Board, CySEC
Senior Management,
Board, Resolution
Authority (CBC)

Évente
Kétévente
Évente

Ezenkívül a Társaság úgy véli, hogy a kockázatkezelési folyamatok és politikák rendkívül
fontosak a hatékony és eredményes működése szempontjából. A folyamatokat évente
felülvizsgálják és frissítik, vagy ha szükségesnek ítélik meg.
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3. Saját Tőke
A szavatolótőke (tőkeforrásoknak is nevezzük) az a szabályozói tőke típusa és szintje, amelyet
meg kell őrizni ahhoz, hogy a társaság képes legyen veszteségeket fedezni. A társaságnak
megfelelő mennyiségű és minőségű szavatolótőkét kell tartania a CRD IV szerint, amely
meghatározza a szavatolótőke jellemzőit és feltételeit.
A Társaság a vizsgált év során kezelte tőkeszerkezetét, és kiigazításokat hajtott végre a
gazdasági és üzleti feltételek változásainak, valamint a tevékenysége kockázati jellemzőinek
fényében.
A 2019. december 31-ig tartó 12 hónapos elszámolási időszak alatt a Társaság teljes mértékben
teljesítette az összes tőke- és likviditási követelményt, és jól működött a szabályozási
követelményeknek megfelelően. A társaság teljes tőkearánya 2019. december 31-én 108,61%
volt, amely meghaladja a 10,5% -os minimális szabályozói tőkét (8% + puffer). A társaság
kombinált pufferkövetelménye az alábbiakból áll:
 8% -os szabályozói tőkekövetelmény,
 Tőkemegőrzési puffer („CCB”) 2,50%,
 Anticiklikus tőkepuffer („CCyB”) - nulla.
3.1. 1. és 2. szintű alaptőke
Az intézményeknek nyilvánosságra kell hozniuk a saját tőkéjükre vonatkozó információkat.
Ezenkívül az intézmények közzéteszik az intézmény által kibocsátott elsődleges alapvető tőke és
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok és 2. szintű alapvető jellemzők leírását. E tekintetben a
társaság alapvető tőkéjét teljes egészében az alapvető tőke képezi.
A társaság alaptőke összetételét és tőkearányát az alábbi táblázat mutatja:
7. táblázat: A tőkealap és a tőkearányok összetétele
Tőkeinstrumentumok 2019. december 31-én
1. alapvető tőke (CET1): eszközök és tartalékok
Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó részvényfelárak
Megtartott eredmény
2019-es profiteredmény
1. alapvető tőke (CET1): szabályozási kiigazítások
A CET1 tőke további levonása a CRR 3. cikke alapján (*)
1. alapvető tőke (CET1)
Kiegészítő alapvető tőke (AT1)
Alapvető tőke (T1 = CET1 + AT1)
Alapvető tőke (T2)
Teljes tőke (TC = T1 + T2)
Kockázattal súlyozott eszközök
Hitel kockázat
Piaci kockázat
Működési kockázat
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Összes kockázattal súlyozott eszköz

1,430

Tőkearányok és pufferek
Alapvető Tőke 1. Szint
108.61%
1. Szint
108.61%
Teljes tőke
108.61%
Intézményspecifikus pufferkövetelmény (CET1 követelmény a 92. cikk (1)
bekezdésének a) pontja szerint, plusz tőkemegőrzési és anticiklikus
pufferkövetelmények, plusz szisztematikus kockázati puffer, plusz
7.00%
szisztematikus szempontból fontos intézménypuffer (G-SII vagy) -SII puffer),
kifejezve a kockázati kitettség százalékaránya)
ebből: tőkemegőrzési puffer követelmény
2.50%
ebből: ellenciklikus puffer követelmény (**)
ebből: Globális szisztematikusan fontos intézmény (G-SII) vagy egyéb
szisztematikus szempontból fontos intézmény (O-SII) puffer
A CET1 elérhető pufferek kielégítésére (***)
100.61%
*Kezelés a C162 körlevél alapján (Tőkemegfelelési követelmények - Változások a
a befektetők kompenzációs alapjának („ICF” hozzájárulás) történő kezelése 2016. október 10én, amely szerint az ICF-be történő hozzájárulást a DI144 irányelv 13. bekezdésének (3)
bekezdése értelmében nem kell többé „közszektorbeli szervezetekkel szembeni kitettségnek”
tekinteni; -2.014-15. Az említett ICF-kitettséget levonják a CET1 Capital-ból a CRR 3. cikke
(Szigorúbb követelmények intézmények általi alkalmazása) alapján. A fent említett cikk
felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy az intézményektől kérjék a CRR által megköveteltnél
nagyobb szavatolótőkét. Ezenkívül a C334 körlevél szerint (a befektetők kompenzációs alapjának
(„ICF”) kiegészítő készpénzpufferének kezelése a szavatolótőke-számítás során) a CIF-eknek le
kell vonniuk a kiegészítő készpénz-puffert, amely az általuk elfogadható pénzeszközök és
pénzügyi instrumentumok ezreire vonatkoztatva 3-at jelent. az ügyfelek az előző évhez képest, a
DI87-07 irányelv 11. bekezdésének (6) bekezdése szerint kiszámítva (az ICF működése).
** A társaság 2019. évi kitettségeiből nem származnak tőkekövetelmények.
*** Az alapvető alapvető tőke, amely pufferek teljesítésére áll rendelkezésre (a kockázattal
súlyozott eszközök százalékában).
Az alábbi adatok a 2019. december 31-én véget ért év tőkearányát és a kitettségek lebontását
szemléltetik.

Tőkearányok

Átfogó kitettség bontásban

Hitelkockázat
31%

109%
2.50%
8.00%
Minimum követelmény
Szabályozási követelmények

operatív
kockázat
63%

FX kockázat
6%

Teljes Arány
Konzervációs puffer
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3.2. Az 1. szintű alapvető tőke, a kiegészítő alapvető tőke és az 1. és 2. szintű alapvető tőkeinstrumentumok
főbb jellemzői
Annak érdekében, hogy megfeleljen az ezen instrumentumok fő jellemzőinek közzétételére vonatkozó
követelményeknek, a társaság az alábbiakban ismerteti a tőkeinstrumentumok fő jellemzőit:

8. táblázat: A tőkeinstrumentumok főbb jellemzői
A tőkeinstrumentumok fő jellemzője
CET1
Kibocsátó
XTB Ltd
Szabályozó kezelés
Választható solo-ban/(al-) konszolidált/solo-ban
Solo
Eszköz típusa
Common Equity
A szabályozó tőkében elismert összeg
€1,659k
Az eszköz névleges mennyisége
€1
Kibocsátási ár
€1
Számviteli osztályozás
Részvényesek tőkéje
Hatálybalépés dátuma
Alaptőke-emelés
€1k
Incorporation
€79k
29/06/2012
A kibocsátás eredeti dátuma
€130k
12/10/2012
€150k
30/10/2013
€600k
16/02/2016
€699k
06/06/2018
Állandó vagy keltezett
Állandó
Eredeti lejárati dátum
Nincs leárat
A kibocsátó behívása előzetes felügyeleti jóváhagyás szükséges
Nem
Kuponok / osztalékok
Rögzített vagy lebegő osztalék / kupon
Lebegő
nincs adat
Kupon ráta és a kapcsolódó indexek
A társaság tőkeforrásai a CET1 Capital részét képezik. Nincs további 1. vagy 2. szintű tőke.
3.3. Mérleg-egyeztetés
Az intézmények az alábbiak szerint teszik közzé az 1. alapvető tőkeelemek, az 1. kiegészítő
járulékos tételek, a 2. szintű alapvető tételek, a szűrők, a levonások és a mérleg teljes
egyeztetését:
9. táblázat - A mérleg egyeztetése
Saját tőke
Részvénytőke
Prémium részesedés
Megtartott eredmény
2019-es eredmény
Teljes tőke az ellenőrzött pénzügyi kimutatások szerint
Szabályozási levonások
A CET1 tőke további levonása a CRR 3. cikke alapján
Total Own funds as per the CoRep Forms
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4. A szabályozó tőke és az I. pillér általános szabályainak betartása
4.1. Belső tőke
A tőke célja, hogy elegendő forrást biztosítson a szokásos üzleti tevékenység során várható
veszteségeken kívüli váratlan veszteségek fedezésére. A Társaság célja egy minimális kockázati
eszközarány fenntartása, amely biztosítja, hogy elegendő tőke álljon rendelkezésre a társaság
támogatásához stresszes körülmények között.
4.2. A belső tőke megfelelőségének értékelési megközelítése
A társaság létrehozott egy ICAAP-t, dokumentálta azt egy kézikönyvben, és ezzel
összefüggésben elkészítette az ICAAP jelentést, a C026. és a C027 esetében. A CySEC kérésére
az ICAAP jelentést meg kell küldeni a CySEC-nek.
A Társaság az I. pillér plusz megközelítést alkalmazta, amely meghatározza az I. pillér
módszertanában megkövetelt minimális tőkét, majd ezt a módszertant beépíti azokba a
kockázatokba, amelyeket vagy nem fedeznek, vagy részben fedez az I. pillér. Először a Társaság
általános pénzügyi helyzetét értékelik mind a pénzügyi kimutatások, mind a tőkemegfelelési
mutatók alapján.
Az I. pillér változó tőkekövetelménye a hitelkockázat és a piaci kockázatok, valamint a
működési kockázat összege. A fenti követelmények megfelelőségének igazolására az I. pillér
számításai alapján az ICAAP a következő egyedi tesztekkel jár el:









A hitel- és piaci kockázati követelmények megfelelőségét az összes releváns mérlegtétel
figyelembevételével értékelik annak megállapítása érdekében, vannak-e olyan további
kockázatok, amelyekre az I. pillér nem terjed ki.
A mérleggel kapcsolatos egyéb kockázatokat, például a likviditási és a koncentrációs
kockázatot felülvizsgálják annak megállapítása érdekében, van-e olyan kiegészítő
követelmény, amelyet esetleg nem fedez az I. pillér
Az általános tőkemegfelelést az azonosított kockázatok ebből következő
követelményének összegzésével tesztelik.
A forgatókönyvek kombinációinak abszolút hatását, beleértve a súlyos piaci visszaesést, a
vállalkozás pénzügyi előrejelzéseihez viszonyítva kell figyelembe venni, hogy felmérjék a
tőkealapra gyakorolt potenciális hatást három év alatt (előretekintés).
Minden kockázatra átfogó kockázatértékelést végeznek, a kockázati profilba sorolva őket
a várható hatás és a bekövetkezés valószínűsége alapján.
Végül további intézkedéseket határoznak meg az azonosított kockázatok enyhítésére,
valamint a tőkeallokációra.

A társaság egész évben egy teljesen integrált ICAAP-folyamatot működtet, amely beilleszkedik
a végső ICAAP-értékelésbe. A Társaság havonta elvégzi a kulcsfontosságú
kockázatértékeléseket is, időszakos stresszteszttel támogatva. Az ICAAP-folyamat figyelembe
veszi az összes kockázatot, amellyel a Társaság szembesül, azok valószínű hatása, ha azok
bekövetkeznének, hogyan lehet ezeket a kockázatokat mérsékelni, és hogy milyen
tőkemennyiséget kell kezelni velük szemben mind jelenleg, mind a jövőben.
Az ICAAP-jelentés ismerteti, hogy a társaság hogyan építette és ágyazta be ICAAP-ját üzleti
tevékenységébe. Az ICAAP leírja a társaság kockázatkezelési keretét is, pl. a
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A társaság kockázati profilja és a kockázatvállalási hajlandóság mértéke, a kockázatkezelési
korlátok, ha vannak ilyenek, valamint a társaság által felmerülő összes kockázat (beleértve az I.
pillér kockázatain kívüli egyéb kockázatokat) elleni megfelelő tőke.
A „felhasználási teszt” vonatkozásában a következő bizonyítékokat kell használni annak
igazolására, hogy az ICAAP beágyazásra került a cégbe:
 Felső vezetés vagy igazgatósági kihívás, áttekintési és felmondási eljárások; ideértve az
igazgatóság és a kockázati bizottság üléseinek jegyzőkönyveit is.
 Annak mértéke, hogy az ICAAP része a cég tőkekezelési folyamatának, ideértve a
tőkemodellezés vagy a forgatókönyv-elemzés, valamint a stressztesztelés mértékét és
használatát a cég tőkekezelési politikáján belül. Például az árak és díjak, valamint a
jövőbeni üzleti szint és természet meghatározásakor.
A bázeli követelményekkel összhangban a társaság folyamatos és előretekintő alapon történő
megfelelő tőkésítésének megkönnyítését segítő kulcsfontosságú eszközök a következők:
 Stratégiai tervezési folyamat, amely összehangolja a kockázati stratégiát és a
hajlandóságot a kereskedelmi célokkal;
 Folyamatos ellenőrzési folyamat a kitűzött jóváhagyott kockázati és tőkecélokkal szemben;
 Rendszeres kockázat- és tőkejelentés a vezetőség számára; és
 Gazdasági tőke- és stresszteszt-keretrendszer, amely magában foglalja a stressz-teszteket
is a társaság helyreállítási ellenőrzési folyamatainak alátámasztására.
Az alábbi ábra az ICAAP és a SREP közötti folyamatot szemlélteti:

A felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) a felügyeleti eszköz a tőkeforrások
megfelelő szintjének meghatározásához, amelynek a CIF-nek rendelkeznie kell ahhoz, hogy
teljesítse jelenlegi és jövőbeli tőkekövetelményeit legfeljebb öt évig. A C027 körlevél felvázolja,
hogy a CySEC hogyan alkalmazza a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamatot (SREP) a
CIF belső
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tőkemegfelelési értékelési folyamatok (ICAAP) a DI144-2014-14 irányelv 33. bekezdésének
keretében.
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5. I Pillér Tőkekövetelményei
Az alábbi táblázatok a társaság általános I. pillérbeli minimális tőkeszükségletét és kockázattal
súlyozott eszközeit mutatják be a hitelkockázat, a piaci kockázat és az operatív kockázatokra
vonatkozó alapmutatói megközelítés alapján.
5.1. Hitelkockázat
A szokásos üzleti tevékenység során a Társaság hitelkockázatnak van kitéve, amelyet különféle
ellenőrzési mechanizmusok révén figyelnek meg. Hitelkockázat akkor merül fel, amikor az
ügyfelek nem teljesítik kötelezettségeiket, csökkentve a mérleg fordulónapján a rendelkezésre
álló pénzügyi eszközökből jövőbeni pénzbeáramlás összegét.
A Társaság irányelvekkel rendelkezik a kockázatok diverzifikálása és az egyes követelményekkel
szembeni hitelkockázat korlátozása érdekében, az irányelv követelményeinek megfelelően. A Társaság
folyamatosan figyelemmel kíséri a valós érték kiszámítását, az előrejelzést és a tényleges cash flow-kat,
valamint a költségkeretet annak biztosítása érdekében, hogy a társaság szavatolótőkéjének könyv szerinti
szintje és következésképpen a tőkemegfelelési mutató mindenkor megfeleljen a jogszabályi
követelményeknek.
A vevőköveteléseket az esetleges értékvesztésre képzett céltartalékok levonásával mutatják be. A
vezetőség úgy véli, hogy a beszedési veszteségekre előirányzott összegeken kívül nincs további
hitelkockázat a vevőkövetelésekben. A készpénzes egyenlegeket magas hitelminőségű pénzügyi
intézményeknél tartják, és a Társaság politikája korlátozza bármely hitelintézet hitelkockázatának
összegét.

5.1.1. Hitelkockázati kiigazítások
A Társaság a mérleg fordulónapján értékeli, hogy van-e objektív bizonyíték arra, hogy egy pénzügyi
eszköznél vagy pénzügyi eszközcsoportnál értékvesztés történt. Egy pénzügyi eszköz vagy pénzügyi
eszközök csoportja értékvesztésre kerül, és az értékvesztés csak abban az esetben keletkezik, ha objektív
bizonyíték van az értékvesztés miatt az eszköz kezdeti megjelenítését követően a veszteséges esemény
(vagy események) hatással van a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi eszközök csoportjának becsült jövőbeni
cash flow-jára, amely megbízhatóan becsülhető.
A vevőkövetelések eredetileg valós értéken kerülnek elszámolásra, majd az effektív kamatláb módszerrel
amortizált bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Azoknál a kereskedési követeléseknél, amelyek 90
napos vagy annál több lejáratúak, nem eredményszemléletűek, a Társaság „alapértelmezettként”
osztályozza őket, így egy értékvesztési teszt jön létre. A pénzügyi eszköz késedelmes, ha a szerződő fél
nem teljesített kifizetést szerződéses esedékességgel.

Az egyéb követelések eredetileg valós értéken kerülnek elszámolásra, majd az effektív kamatláb
módszerrel amortizált bekerülési értéken kerülnek kimutatásra. Az egyéb követelések
értékvesztésére képzett céltartalék akkor kerül megállapításra, ha objektív bizonyíték van arra,
hogy a Társaság nem tudja beszedni az esedékes összegeket az eredeti követelések feltételei
szerint. Az adós jelentős pénzügyi nehézségei, annak valószínűsége, hogy az adós csődbe kerül,
vagy a fizetési késedelmes, az a vevőkövetelés értékvesztésének mutatója. A céltartalék összege
az eszköz könyv szerinti értéke és a becsült jövőbeni cash flow-k jelenértéke közötti különbség,
amelyet az eredeti effektív kamatlábbal diszkontálnak. Ha egy követelés nem behajtható, akkor
azt az egyéb követelések elszámolási számláján leírásra kerül. A korábban leírt összegek későbbi
visszafizettetése az átfogó eredménykimutatásban kerül jóváírásra. A származékos pénzügyi
instrumentumok egyike sem késedelmes vagy értékvesztett.
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5.1.2. Hitelkockázat - kockázattal súlyozott eszközök
A Társaság hitelkockázattal súlyozott eszközei és tőkekövetelményei a kitettségi osztályok
szerint a következők voltak:
10. Táblázat - Kitettségi Osztályok 2019 December 31-én
Kitettségi osztály
Intézményi
Egyéb eszközök
Összesen

Kockázattal súlyozott kintlevőség
2019 December 31-én

€000
294
143
437

Tőkekövetelmény 2019
December 31-én
€000
24
11
35

A rendelet előírja a további eszközosztályok közzétételét. Ezeket a táblázatok nem tartalmazza,
mivel a beszámolási időszakban ezek száma nulla.

5.1.3. Hitelkockázat – Az átlagos kitettségek elemzése és a kitettségek teljes összege a
számviteli ellentételezések után
A Társaság a számviteli ellentételezések után közzéteszi a kitettségek teljes összegét, és nem
veszi figyelembe a hitelkockázat mérséklését és a kitettségek átlagos összegét az időszak során, a
különböző kitettségtípusok szerint az alábbiakban:
11. táblázat - Az átlagos kitettségek elemzése
Eredeti kitettségérték,
nettó fajlagos célt artalék
Kitettségi osztály
2019 December 31-én
€000
Intézmények
1,472
Egyéb eszközök
195
Összesen
1,667

XTB Ltd a Ciprusi Értékpapír-és Tőzsde Bizottság felügyeli, CIF engedélyszám: 169/12

Átlagos Kitettség
2019
€000
1,438
151
1,589

28

2019 Pillér III szerinti beszámoló
5.1.4. Hitelkockázat – Kockázattal súlyozott eszközök a kitettségi osztályok földrajzi
eloszlása szerint
A Társaságnak közzé kell tennie a kitettségek földrajzi eloszlását, jelentős területekre bontva,
lényeges kitettségi osztályok szerint. A Társaság kitettségi osztályainak földrajzi eloszlása a
következő:
12 táblázat - Kitettségi osztályok földrajzi eloszlása
31 December 2019
Lengyelország Ciprus
Belgium Magyarország Románia
Kitettségi Osztály
€000
€000
€000
€000
€000
10
Intézmények
1,348
29
83
2
Egyéb eszközök
195
Összesen
1,348
224
10
83
2

Összesen
1,472
195
1,667

A rendelet további eszközosztályok közzétételét írja elő. Ezeket a fenti táblázat nem tüntette fel,
mivel a jelentési időszakban nulla.

5.1.5. Hitelkockázat - a kitettségek megoszlása az iparág szerint
A Társaság közzéteszi a kitettségek megoszlását az iparág vagy az ügyfél típusa szerint,
kitettségi osztályok szerinti bontásban, ideértve aSME-kel szembeni kitettség meghatározását, és
adott esetben további részleteket az alábbiak szerint:
Table 13- Kitettségek
2019 December 31 dátumig
Kitettségi Osztály
Intézmények
Egyéb eszközök
Összesen

Banki/Pénzügyi
szolgáltatások
€000

Egyéb

Összesen

€000

€000

1,472
1,472

195
195

1,472
195
1,667
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5.1.6 A fennmaradó lejárat kitettségi osztályok szerint lebontva
A Társaság az alábbiak szerint nyilvánosságra hozza az összes kitettség fennmaradó lejárat
szerinti bontását, kitettségi osztályok szerint lebontva:
14. Táblázat - A fennmaradó lejárat kitettségi osztály szerint bontva
2019 December 31 dátumig
Hátralévő idő ≤ 3
Hátralévő idő > 3
hónap
hónap
Kitettésg
€000
€000
Intézmény
1,472
Egyéb eszközök
195
Összesen:
1,472
195

Összesen
€000
1,472
195
1,667

5.2. ECAI-k használata
A Társaság közzéteszi a kinevezett külső hitelminősítő intézetek („ECAI”) nevét és a
kitettségértékeket, valamint a külső minősítésnek a hitelminőségi lépésekkel való társítását. A
Társaság a Moody's külső hitelminősítéseit használja. Ezeket a besorolásokat minden releváns
expozíciós osztályra használják. Az ECAI általános asszociációja az egyes hitelminőségi
lépésekkel a következő:
15. Táblázat- ECAI Társulás minden hitelminősítési lépéshez
Intézmények
Hitelértékelési
Hitel
Moody’s
módszer
Minőségi
Vállalati
Független
Független
Lejárat
Besorolás
Fok
módszer
Lejárat
3 hónap
> 3 hónap vagy kevesebb
1
2
3
4
5
6

Aaa-tól Aa3-ig
A1-től to A3-ig
Baa1-tól Baa3-ig
Ba1-tól Ba3-ig
B1-tőlB3-ig
Caa1 és
alatt

20%
50%
100%
100%
150%
150%

20%
50%
100%
100%
100%
150%

20%
50%
50%
100%
100%
150%
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A nem minősített intézményekkel szembeni kitettségeket a hitelminőségi lépésnek megfelelően
kell meghatározni, amelyre az intézmény székhelye szerinti állam kormányzat a CRR 121.
cikkelyében meghatározott kitettségei vonatkoznak. A fent említett általános elbánás ellenére az
intézményekre vonatkozó rövid lejáratú kitettségek 20%-os kedvező kockázati súlyt kaphatnak,
ha bizonyos feltételek teljesülnek.
Az Egyéb tételek kategóriába tartoznak a 100%-kal súlyozott tárgyi eszközök, adósságok és
előlegfizetések kockázata, a beszedési folyamatban lévő készpénzelemek 20%-kal súlyozottak,
és 0%-kal súlyozott a készpénzkockázat.
A vállalati ügyfelekkel szembeni kitettségek 100% -os kockázati tényezővel kerültek súlyozásra,
mivel mindegyik minősítés nélküli, vagy a hitelminősítésig 5-ig terjedő hitelkockázati
minősítéssel nem rendelkező országok esetén került sor.
16. Táblázat - A kitettségek eszközosztályonkénti és kockázati súly szerinti bontása a
standardizált megközelítés szerint
Kockázati súly 2019 December 31-én
Amelyekből
Kitettségi Osztály
Összesen
besorolatlan
20%
100%
€000
€000
€000
€000
39
Intézmények
1,472
1,472
0
Egyéb eszközök
195
65
130
Összesen
1,537
130
1,667
39
Az alábbi táblázat a hitelkockázat-csökkentés előtti és utáni kitettségértékeket mutatja be
minden egyes hitelminőségi lépésben (CQS).
17. Táblázat - A hitelkockázat mérséklése előtti és utáni kitettségek 2019. December 31-én
Kintlévőség értékei a
Kintlévőség értékei a
Hitelminőségi lépés
hitelkockázat mérséklése
hitelkockázat mérséklése
előtt 2019 December 31-én
után 2019 December 31-én
€000
€000
CQS 1
1,294
1,294
CQS 2
83
83
CQS 5
29
29
Besorolatlan
261
261
Összesen
1,667
1,667
5.3. Értékpapírosítás
A Társaság nem aktív résztvevő az értékpapírosítások megteremtésében (azaz az egyesített kockázatokkal
rendelkező eszközök), és ennek megfelelően a Pillér III. részletes ismertetése nem történik meg.

5.4. A harmadik fél hitelkockázata
Az ügyfelek hitelkockázatát (CCR) úgy definiálhatják, hogy az ügyletben részt vevő ügyfél nem
teljesítheti az ügylet pénzforgalmának végleges rendezése előtt az ügyletet. Az ilyen tranzakciók
a pénzügyi származékos eszközökre, a visszavásárlási megállapodásokra és a hosszú elszámolási
ügyletekre vonatkozó szerződésekre vonatkoznak.
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A társaság fedezetként kezeli a fedezeti hitelek fedezetét (fedezetként) a származtatott
ügyletekhez, és a fedezett hitelminősítés kiszámításához a pénzügyi fedezet átfogó módszert
alkalmazza.
A Társaság partner-hitelkockázata 2019. december 31-én nulla volt.
5.5. Piaci Kockázat
A piaci kockázat meghatározható a piaci árfolyamok kedvezőtlen mozgásából eredő, a mérlegen
kívüli és a mérlegben szereplő pozíciók veszteségének kockázata. Szabályozási szempontból a
piaci kockázat a bankok kereskedési könyvében szereplő összes pozícióból, valamint a teljes
mérlegben szereplő árupiaci- és devizakockázati pozíciókból ered.
A rendelet követelményeinek megfelelően a Társaság közzéteszi a Piaci Kockázati kitettségek
saját forrásainak követelményeit.
A Társaság számos olyan tényezőt élvez, amely csökkenti bevételeinek volatilitását, és megvédi
azt a piaci feltételek jelentős változásaitól, mint például a termékválasztéka. Ez a diverzifikáció a
vállalat árkockázatnak való kitettségének jelentős csökkenéséhez vezet. A Társaság kockázati
árának bármely időpontban való kitettsége elsősorban a rövid lejáratú piaci feltételektől és a
kereskedési nap folyamán fennálló ügyféltevékenységektől függ, így az egyes beszámolási
időpontokban fennálló kitettség nem feltétlenül reprezentálja az év során felmerülő kockázati
kitettséget.
Az alábbi táblázat a társaság 2019. december 31-i piaci kockázatát mutatja be:
Táblázat- Piaci Kockázati Kitettség
Kockázattal súlyozott eszközök 2019 December 31-én
Valutaváltás
Teljes piac kockázati kitettség
Teljes piaci kockázati követelmény

€000
88
88
7

5.5.1. Tőkekockázat
Az összes nettó vételi pozíció és az összes nettó eladási pozíció abszolút értékeinek összege a
teljes bruttó pozíciója. A Társaság az egyes piacokra külön-külön kiszámítja a nettó vételi és a
nettó eladási pozíció közötti különbséget. E különbségek abszolút értékeinek összege a teljes
nettó pozíciója. Az egyedi tőkére vonatkozó egyedi kockázat figyelmen kívül hagyható, ha a
szóban forgó részvényindex jövője tőzsdén kereskedett, és megfelelő, megfelelően diverzifikált
indexet képvisel.
A Társaság a teljes bruttó pozícióját 8%-kal szorozza meg annak érdekében, hogy kiszámítsa
saját kockázati saját tőkeszükségletét. Az általános kockázattal szembeni szavatolótőkekövetelmény a Társaság teljes nettó pozíciója, szorozva 8%-kal. A 2018-as évre a Társaság
tőkekockázata nulla volt.
5.5.2. Devizakockázat
A Társaság jelentési pénzneme euró. A devizakockázat az a kockázat, ahol a pénzügyi
instrumentumok értéke a devizaárfolyamok változása miatt ingadozik.
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Ha a Társaság teljes nettó devizapozíciójának és nettó aranypozíciójának összege meghaladja a
teljes szavatolótőke 2% -át, a Társaság a devizakockázatra kiszámítja a szavatolótőkekövetelményeket. A devizakockázat saját tőkekövetelménye a nettó devizapozícióinak összege
és a beszámoló pénznemében fennálló nettó arany pozíciója, szorozva 8% -kal.
A devizaárfolyam-kockázat a Társaságban ténylegesen a devizakockázati limitek
meghatározásával és ellenőrzésével történik, például az adott valutapárral szembeni kitettség
maximális értékének megállapításával.
Szorosan összefüggő pénznemek
A CRR 354. cikkélyének (3) bekezdése szerinti, szorosan összefüggő pénznemekre vonatkozó
EBA Végleges Végrehajtási Technikai Szabványainak tervezetét követően a Társaság
alacsonyabb szavatolótőke-követelményeket alkalmazhat a releváns, szorosan összefüggő
pénznemek pozícióira vonatkozóan, mint az EBA. Ebben a tekintetben a szoros korrelációjú
valutákhoz tartozó kiegyenlített pozíciók devizakockázatának kiszámításához a 8% helyett 4% os tőkekövetelmény kerül alkalmazásra.
A Társaság pozíciói egymással egyeztetett szorosan összefüggő valutákban a 2019. december
31-ig tartó időszakban nulla volt.
5.5.3. Árupiaci kockázat
A nyersanyagárak váratlan változásának kockázata. Ezek az áruk nemesfémek (arany
kivételével), nem nemesfémek, mezőgazdasági termékek és egyéb energiatermékek (olaj, gáz)
oszlanak. A Társaság a tőkekövetelményeket az egyszerűsített módszer alapján számítja ki az
árupiaci kockázat tekintetében. Az árucikkek vagy árucikk-származékok minden pozícióját a
standard mértékegységben kerül kifejezésre. Az egyes áruk spot árát a jelentési pénznemben
fejezik ki.
Az egyes áruk tőkekövetelményeit a következő összegzések alapján számítják ki:



15% x nettó pozíció (eladási vagy vételi) x árutőzsdei azonnali piaci ár
3% x bruttó pozíció (eladási és vételi) x árutőzsdei azonnali piaci ár

Az áruk kockázatára vonatkozó általános tőkekövetelmények az egyes áruk
tőkekövetelményeinek összege. A Társaság árukkal kapcsolatos kockázata a 2019. december 31ig tartó időszakra nulla volt.
5.5.4. Kamatkockázat
A kamatlábkockázat az a kockázat, amikor a pénzügyi instrumentumok értéke a piaci
kamatlábak változása miatt ingadozni kezd. A Társaság a bankbetétekkel szembeni
kamatkockázatnak és a származtatott pénzügyi instrumentumoknak egy napon túli nyitva tartó
kamatának van kitéve.
A Társaság vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a kamatláb-ingadozásokat, és ennek
megfelelően jár el.
5.6. Működési kockázat
A működési kockázatot a nem megfelelő vagy meghibásodott belső folyamatok, emberek és
rendszerek, illetve külső események, beleértve a jogi kockázatot is magában foglaló veszteség
kockázatát jelenti. Ez minden üzleti szervezetnél előfordul, és nagy a lefedettségi köre. A
Társaság a működési kockázatot olyan ellenőrzési alapú környezetben kezeli, amelyben a
folyamatokat dokumentálják, és a tranzakciókat
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összeegyeztetik és ellenőrzik. Ezt támasztja alá a működési kockázati események folyamatos
figyelemmel kísérése annak biztosítása érdekében, hogy a múltbeli hibák ne ismétlődjenek.

Emellett a Társaság kifejlesztett egy teljesíthető és fenntartható Operatív Kockázatkezelési
Keretrendszert, amely összhangban van a Tőkekövetelmény (CRR / CRDIV) keretrendszerével
és alapelveivel. Az működési kockázatkezelési keretrendszer a működési kockázat stratégiai
irányvonalát és irányelveit biztosítja annak érdekében, hogy a hatékony működési
kockázatkezelési és mérési folyamatot a vállalat egészében elfogadják. A keretrendszer a
működési kockázat kitettségének méréséhez és ellenőrzéséhez szükséges adatelemek
következetes és átfogó rögzítését biztosítja, valamint a megfelelő jelentési rendszerek és
csökkentési stratégiák végrehajtását.
A fentieken túlmenően a vállalat ellenőrzéseket és eljárásokat vezet be az alábbi működési
kockázat csökkentése érdekében:
 A szabályok, eljárások és ellenőrzések hatékonyságának ellenőrzése;
 Rendszerek alkalmazása a folyamatok és vezérlések automatizálására az emberi hibákból eredő kockázat





kiküszöbölésére;

Az illetéktelen cselekmények és hibák megelőzésére szolgáló eljárások folyamatos fenntartása;
A képzés alkalmazása a szakértelem hiányából eredő emberi hiba valószínűségének csökkentésére

A kockázatnyilvántartások fenntartása az ICAAP keretében; és
2 személyes struktúra megtartása és az igazgatóság felügyelete az osztályvezetők
stratégiai döntéseinek végrehajtása során;
Ezen túlmenően a Társaság további rendelkezéseket és eljárásokat vezet be, amelyek
végrehajtása segíti az operatív kockázatok bármely kitettségének értékelését és kezelését. Az
ilyen rendelkezés és folyamat az Üzleti Folytonosság és Helyreállítási Terv. A Társaság elismeri,
hogy jelentős veszélye van annak, hogy a váratlan esemény után képes-e folytatni a szokásos
üzleti eljárásokat. Ezenkívül a Társaság erősen függ az automatikus rendszerektől és
folyamatoktól. Ennek eredményeként helyreállítási tervre van szükség a potenciális katasztrófák
kockázatának kezelése érdekében.
Ennek a tervnek a célja biztosítani:
a)
b)
c)
d)

a folyamatos működést, hogy a Társaság szolgáltatásait az ügyfelek számára biztosíthassa;
üzleti és nyilvántartásvédelem
a kockázat- és kitettség-ellenőrzés keretét;
kockázatok elleni intézkedéseket.
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A működési kockázat kiszámításához a tőkemegfelelési jelentésekhez kapcsolódóan a Társaság az
alapvető mutató módszerét (BIA) használja. A BIA szerint a működési kockázathoz kapcsolódó
szavatolótőke-követelmény a vonatkozó mutató három év átlaga 15% -ának felel meg. A Társaság
azonban három évig nem végez üzleti tevékenységet, tehát a működési kockázat kiszámításához az üzleti
terv, amelyet az adott évre vonatkozó mutató kiszámításához használtak.

3. Következésképpen a vonatkozó számítások alapján a Társaság kitettsége működési szempontból
A kockázat 2019. december 31-én 905 ezer euró volt, az alábbi táblázat szerint:
Az alábbi táblázatok bemutatják a vállalat működési kockázatnak való kitettségét:
19. Táblázat - Működési kockázati tőkekövetelmények
As at 31 December 2019
Működési kockázat
Alapmutató megközelítés

3. év
€'000

2. év
€'000

1. év
€'000

RWA
€'000

220

611

617

905

Tőkekövetelmény

€'000
72

Az alapmutató megközelítés szerint a működési kockázat tőkekövetelménye megegyezik a fenti
releváns mutató három év átlagának 15% -ával, ami 72 ezer eurós tőkekövetelményt
eredményez.
5.7. Hitelértékeléskiigazítási kockázat
Hitelértékelési kiigazítás (CVA): az ügyféllel folytatott tranzakciók portfóliójának piaci
értékének korrekciója. Ez a kiigazítás tükrözi az ügyféllel szemben fennálló hitelkockázat
jelenlegi piaci értékét a Társaság felé.
A Társaság kiszámítja az CVA-kockázatot az értékpapír-finanszírozási tranzakciók, a minősített
központi szerződő felekkel történő tranzakciók és a pénzügyi partnerekkel folytatott ügyletek
esetében.
A Társaság a standardizált módszert használja annak érdekében, hogy rögzítse a származékos
ügyfelek hitelkockázatát, amelyek még nem szerepelnek az ügyfél hitelkockázatában (CCR)
(azaz a származtatott ügyletek potenciális vesztesége az ügyfél hitelképességének növekedése
miatt).
2019. december 31-én a társaság CVA-kockázattal súlyozott eszköze nulla volt.
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6. Tőkeáttétel aránya
A Társaságnak közzé kell tennie a tőkeáttételi mutatót és azt, hogy hogyan alkalmazza az 1. szint
tőkéjének meghatározását.
A tőkeáttételi arány az Európai Unió felügyeleti eszköze, amely összhangban van a nemzetközi
megállapodásokkal. Ezenkívül ez egy kiegészítő, nem kockázatalapú arány, amely az
intézmények mérlegében lévő tőkeáttétel túlzott mértékű felhalmozódásának ellenőrzésére
irányul. A tőkeáttételi arány az 1. szint százalékában kerül kifejezésre a teljes tőkeáttételi
kitettség mértékére vonatkoztatva.
A teljes tőkeáttételi kitettség mértékét az összes eszköz és az 1. szint kiszámításakor nem levont
összes mérlegen kívüli tétel kitettségértékének összege határozza meg.
A Tőkeátételi Kitettség mérése magában foglalja:





a mérlegben szereplő összes eszközt;
a származtatott kitettségeket;
Értékpapír-finanszírozás lebonyolítás kitettségeit;
Egyéb nem kereskedési könyv szerinti kitettségeket.

A Baseli Bizottság 3% -os referenciaértéket állapított meg a minimális tőkeáttételi arány
esetében. A Társaság tőkeáttételi mutatója 2019 December 31 periódusig 93.19% volt:
20. Táblázat - Tőkeáttétel aránya
2019 December 31-én

Tőkeáttételi
arány kitettsége

€000
Kitettségi értékek
Származékos termékek: Az összes származtatott ügylethez kapcsolódó pótlási költség

Származékos termékek: Az összes származtatott ügylethez
kapcsolódó PFE-kiegészítők

-

Egyéb eszközök: mérlegtételek (a származékos ügyletek, az értékpapírok és az
értékpapírok, valamint a letétkezelő eszközök kivételével, de a biztosítékokat is beleértve)

1,667

Teljes kitettség

1,667

Tőke és szabályozási kiigazítások
Tőke 1. szint
TŐKEÁTTÉTEL ARÁNYA

1,554
93.19%

A Társaság szorosan figyelemmel kíséri a tőkeáttételt annak biztosítása érdekében, hogy a
tőkeáttételi limit bármely lehetséges túllépése azonnal azonosítható és kezelhető legyen. A
vállalat 93,19%-os tőkeáttételi mutatója jóval meghaladja a 3% -os minimális arányt.
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7. Egyéb kockázatok
7.1. Koncentrációs kockázat
A koncentrációs kockázat magában foglalja a nagyméretű egyedi kitettségeket és a vállalatokkal
szembeni jelentős kitettségeket, amelyek valószínűsége a közös alaptényezők, például a
gazdaság, a földrajzi elhelyezkedés, az eszköztípus stb. A koncentrációs kockázatot részben az
ügyfelek, azaz a bankintézmények diverzifikálásával oldották meg.
A nagy kitettségek kiszámításakor a kitettségek bármely eszközt vagy mérlegen kívüli tételt
jelentnek, az ott előírt kockázati súlyok vagy kockázati fokok alkalmazása nélkül. A
származékos instrumentumokból származó kitettségeket az ügyfelek hitelkockázatának (CCR) az
egyes befektetési vállalkozások által alkalmazott kezelése szerint számítják ki.
A DI144-2014-14 irányelv a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, 61. bekezdése
szerint, a kitettség korlátozása az igazgatóságnál illetve a részvényeseknél, a CIF számára nem
engedélyezett, hogy kitettsége az összes igazgatósági tagnak több legyen mint 1 %, és minden
részvényesének, mely nem intézmény, több mint 2 %-a a rendelkezésre álló tőkének. A
részvényesek és igazgatósági tagok kitettségét ellenőrizve, és a határok között kell tartani.
Ezenkívül az intézményekre (a teljes támogatható tőke 100% -a) és a nem intézményekre (a
teljes elfogadható tőke 25% -a) megengedett korlátokat szorosan nyomon követik és ellenőrzik.
2019. december 31-ig a társaság a Bank Pekao S.A.-vel szemben 1 284 € (az elfogadható alapok
82,68% -a) összegű kitettséggel rendelkezik, amely a 100% -os korlát alatt van.
A Társaság megfelelő számviteli ellenőrzést tart fenn az összes kitettség azonosítása, nyomon
követése és ellenőrzése érdekében, ideértve az ügyfelek egyenlegeit és a zálogkölcsönbe tartott
pénzügyi eszközökként tartott eszközök értékét.
A rossz irányú kockázatokkal kapcsolatos partneri irányelvek
A rosszul forduló kockázat akkor fordul elő, ha az adott partnerrel szembeni kitettség pozitívan
korrelál a másik fél PD-jével, vagy ha a partner PD és a mögöttes ügylet piaci értéke között
negatív korreláció van. A rossz irányú kereskedési helyzet az, amikor a partnerrel szembeni
kitettség nő, míg a másik fél pénzügyi helyzete és a tranzakcióval kapcsolatos fizetési képessége
csökken.
A hitelminősítési folyamat részeként alapfeltevéseket állapítanak meg egy adott kereskedelmi
termék korrelációjára vonatkozóan.
A rossz irányú kockázat kezelése a Társaság általános hitelkockázat-értékelési megközelítésébe
integrálódik, és a helytelen irányú kockázat azonosításának és kezelésének keretén belül
működik, amely magában foglalja a kormányzást, folyamatokat, szerepeket és felelősségeket,
módszertant, forgatókönyveket, jelentéstételt, áttekintést és eszkalációt.
Az expozíciós profilok kiszámítása céljából konzervatív kezelést alkalmaznak a rossz irányú
kockázati jellemzőkkel bíró anyagkereskedelemre. A helytelen irányú kockázati keret vonatkozik
az OTC-re, az értékpapír-finanszírozási ügyletekre és a központilag elszámolt ügyletekre. Ha
lényeges összefüggést állapítanak meg, akkor a biztosíték elfogadhatatlannak minősül a
szabályozási kockázat kiszámításához, és a kockázatot nem fedezettel mérik. A Társaságnak
nincs hibás irányú kitettsége.
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7.2. Hírnév kockázata
A hírnév kockázata a nyereség és a tőke jelenlegi vagy várható kockázata, amely az ügyfelek,
ügyfelek, részvényesek, befektetők vagy szabályozók részéről a Társaság imázsának kedvezőtlen
felfogásából származik. A hírnév kockázatát a rossz teljesítmény, a társaság egy vagy több
kulcsfontosságú igazgatójának elvesztése, nagy ügyfelek elvesztése, rossz ügyfélszolgálat, csalás
vagy lopás, vevői igények, jogi lépések és szabályozási bírságok válthatják ki.
A Társaság átlátható politikáját és eljárásait alkalmazza az esetleges vevői panaszok kezelésére
annak érdekében, hogy ilyen körülmények között a lehető legjobb segítséget és szolgáltatást
nyújtsa. Az ügyfelek igényeinek kezelésének lehetősége nagyon alacsony, mivel a társaság
magas színvonalú szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek.
7.3. Stratégiai kockázat
A stratégiai kockázat a kedvezőtlen üzleti döntések, a döntések nem megfelelő végrehajtása vagy
az üzleti környezet változásaira való reagálás hiánya miatt jelentkezhet. A Társaság stratégiai
kockázatnak való kitettsége mérsékelt, mivel az ilyen típusú kockázat minimalizálására
vonatkozó politikákat és eljárásokat a társaság átfogó stratégiájában hajtják végre.
7.4. Üzleti kockázat
Az üzleti kockázat magában foglalja a jövedelem és tőke jelenlegi vagy várható kockázatát,
amely az üzleti környezet változásaiból származik, ideértve a gazdasági feltételek romlásának
hatásait is. A gazdasági és piaci előrejelzésekkel kapcsolatos kutatásokat azzal a céllal folytatják,
hogy minimalizálják a Társaság üzleti kockázatának való kitettségét. Ezeket elemzik és
figyelembe veszik a társaság stratégiájának végrehajtása során.
7.5. Tőkekockázat-kezelés
A tőkekockázat annak kockázata, hogy a Társaság nem teljesíti a tőkemegfelelési
követelményeket. A Társaság célja a tőkekezelés során annak biztosítása, hogy a Társaság
továbbra is működő vállalkozásként működjön, annak érdekében, hogy megtérülést biztosítson a
részvényesek számára és előnyöket biztosítson más érdekeltek számára. A Társaság szabályozási
kötelezettséggel rendelkezik a tőkekockázat-kezelési politikák és eljárások figyelemmel
kísérésében és végrehajtásában. Pontosabban, a társaságnak meg kell vizsgálnia tőkét a
szabályozási követelményekkel szemben, és meg kell őriznie a tőke minimális szintjét. Ez végül
biztosítja a társaság folyamatos működését. Az ilyen eljárásokat a Társaság eljárási kézikönyve
ismerteti.
A társaságnak továbbá negyedévente jelentést kell tennie tőkemegfeleléséről, és mindenkor meg
kell őriznie a minimális teljes tőkemegfelelési mutatót, amely 8%. A tőkemegfelelési mutató a
társaság tőkebázisát fejezi ki a teljes kockázattal súlyozott eszköz arányában. A vezetés
figyelemmel kíséri az ilyen jelentéstételt, és rendelkezik politikákkal és eljárásokkal a konkrét
szabályozási követelmények teljesítésének elősegítése érdekében. Ezt úgy lehet elérni, hogy
havonta vezetői beszámoló készül a társaság pénzügyi és tőkehelyzetének nyomon követésére.
7.6. Szabályozási kockázatok
A szabályozási kockázat az a kockázat, amellyel a társaság szembesül azzal, hogy nem tartja be a
felügyeleti szerv által kiadott vonatkozó törvényeket és irányelveket. Ha megvalósul, a
szabályozási kockázat kiválthatja a jó hírnév és a stratégiai kockázat következményeit. A
Társaság dokumentálta a Bizottság által kiadott vonatkozó törvények és irányelvek
követelményein alapuló eljárásokat és politikákat; ezek megtalálhatók
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az eljárási kézikönyvben. Ezen eljárások és irányelvek betartását a Társaság belső auditorjai
továbbvizsgálják és felülvizsgálják, és a vezetés a javításra irányuló javaslatokat hajtja végre. A
belső ellenőr legalább évente értékeli és teszteli a társaság ellenőrzési keretrendszerének
hatékonyságát. Ezért a szabályok be nem tartásának kockázata nagyon alacsony.
7.7. Jogi és Megfelelőségi (Compliance) kockázat
Jogi és megfelelőségi kockázat a jogszabályok, rendeletek, megállapodások vagy etikai előírások
megsértése vagy megsértése miatt merülhet fel, és kihatással lehet a jövedelemre és a tőkére. A
144 (I) / 2007. Sz. Törvénynek a MIFID II-vel való harmonizáció céljából a 87 (I) / 2017. A
Társaságot többek között jogi és megfelelési kockázatoknak is ki vannak téve annak miatt, hogy
képtelenek vagy nem megfelelő intézkedések teljesíteni a következőkkel kapcsolatos
követelményeket:




Termékirányítás (C236 Körlevél, DI87-01-es Irányelv),




További kockázati puffer az Észtországban fennálló kitettségekkel kapcsolatban (C222-es Körlevél),








Új szabályok a származékos termékekre a virtuális pénznemek esetében (C268-as Körlevél),

A Bizottság 2016. június 8-i, az Európai Parlament és a Tanács felhatalmazáson alapuló
rendelete a végrehajtó helyszínek azonosításáról és a végrehajtás minőségéről szóló, a
befektetési vállalkozások éves közzétételére vonatkozó szabályozási technikai
sztenderdek tekintetében,
A CFD befektetési szolgáltatásokat nyújtó ciprusi befektetési vállalkozások
kockázatkezelési rendszereiről szóló szabályozási nyilatkozat,
Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 2019/155. Határozata (2019. január 23.) a lakossági
ügyfelek közötti különbségekkel kapcsolatos szerződések forgalmazására, értékesítésére
vagy eladására vonatkozó termék intervenciós intézkedések megújításáról,
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 2016/679 és
4. AML-irányelv ((EU) 2015/849 irányelv)
Ötödik AML-irányelv ((EU) 2015/849 irányelv)
EMIR Refit

Az ilyen kockázatok bekövetkezésének valószínűsége viszonylag alacsony, a Társaság által
végrehajtott részletes belső eljárások, előírások és a belső ellenőrök rendszeres felülvizsgálata
miatt. A Társaság szerkezete olyan, hogy elősegítse a feladatok egyértelmű összehangolását, és a
vezetés a megfelelő szakmai tapasztalattal, erkölcsi képpel és integritással rendelkező
egyénekből áll, akik vállalják a felelősséget a Társaság stratégiákának elkészítését és céljainak
meghatározásáért és eléréséért. Ezen túlmenően az Igazgatóság legalább évente ülésezik, hogy
megvitassa az ilyen kérdéseket, és a vezetés végrehajtja a megfelelőség fokozására irányuló
javaslatokat. Végül, és az NBP következményeit tiszteletben tartva, a Társaság kizárólag az
Európai Gazdasági Térség szabályozott egységeivel kötött szerződéses megállapodásokat, és
nem köteles minimális tőkepuffert fenntartani.
7.8. IT Kockázat
Az informatikai kockázat a nem megfelelő informatikai és feldolgozási eredmények, illetve a
nem megfelelő IT stratégia és politika hiánya vagy a Társaság információs technológiájának nem
megfelelő használata miatt fordulhat elő. Konkrétan a biztonsági mentési eljárásokra, a
szoftverek karbantartására, a hardver karbantartásra, az internethasználatra és a vírusellenőrző
eljárásokra vonatkozó előírások kerültek végrehajtásra. Ennek a kockázatnak a kialakulását a
lehető legalacsonyabb szintre csökkentették.
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7.9. Kockázat jelentése
A Társaság olyan rendszert tart fenn, amely rögzíti az egyes részlegek személyzete által
megfelelően kitöltött különleges formanyomtatványon felmerülő kockázati eseményeket, és az
ilyen esemény bekövetkezésekor a megfelelőségi tisztviselőhöz és kockázatkezelőhöz kerül
benyújtásra.
7.10. Likviditási kockázat
A likviditási kockázatot olyan kockázatként definiálják, amikor az eszközök és kötelezettségek
futamideje nem egyezik meg. Egy egyedülálló pozíció potenciálisan növeli a nyereségességet, de
növelheti a veszteségek kockázatát is. A Társaság politikáinak és eljárásainak célja az ilyen
veszteségek minimalizálása.
7.11. Irányítási kockázat
Az irányítási kockázat az egyén, a pénzügyi intézmény vagy az ipar egészének kockázatát
jelenti, amely az ügyfél kárához vezet, vagy aláássa a piaci integritást. Ez szankciókat és negatív
nyilvánosságot eredményezhet. Ezenkívül az EBA a vezetési kockázatot úgy határozta meg, mint
az intézménynek a pénzügyi szolgáltatások nem megfelelő ellátásából eredő veszteségek
jelenlegi vagy várható kockázatát, beleértve a szándékos vagy gondatlan mulasztást is.
Következésképpen a vezetési kockázat a Társasággal társult harmadik országokban található
kijelölt likviditási szolgáltatók hibáiból ered.
Emellett a Társaság a Likviditási Szolgáltatóival szemben negatív egyenlegnek van kitéve, gyors
ingadozó piac esetén, amikor az LSZ nem zárhatja be a pozíciót a Társaság megadott zárási
értékén. Ezért a Társaság vezetési kockázattal nézhet szembe a likviditási szolgáltatókkal és/vagy
az ügyfelek pénzeszközeivel rendelkező harmadik felekkel való nem megfelelő
megállapodásokból eredően.
A kockázatkezelési előírásként és eszközeként a Társaság rendelkezik eljárásokkal a likviditási
szolgáltatók diverzifikálására és a pénzügyi helyzetük folyamatos nyomon követésére. A
likviditási szolgáltatók pénzügyi megbízhatóságát szorosan nyomon követi, és a vállalat készen
áll arra, hogy szükség esetén alternatív LSZ-ekre váltson. Továbbá, az LSZ-ekkel szembeni
követelés/fizetendő összegeket naponta ellenőrzik. A Társaság különösen megvizsgálja meglévő
eljárásait és intézkedéseit a kínált termékek és a nyújtott szolgáltatások tekintetében.
A fentieken túl a CySEC és az FCA közötti egyetértési megállapodások várhatóan fenntartják a
befektetők védelmét a két illetékes hatóság közötti megfelelő kommunikációs csatornákon
keresztül, és így enyhíthetik a kemény Brexit forgatókönyv miatt a vállalat kockázat profilját.
Az ESMA végleges termék intervenciós intézkedései a CFD-k és a bináris opciók tekintetében

A ciprusi értékpapír- és tőzsdei bizottság 2019. július 10-én közzétette egy politikai nyilatkozatot
a bináris opciók forgalmazására, forgalmazására és értékesítésére vonatkozó állandó nemzeti
intézkedések bevezetéséről szóló határozatáról a 600/2014 / EU rendelet 42. cikke alapján.
E tekintetben és az ESMA bináris opciókkal kapcsolatos intézkedéseit követve a CySEC
véglegesen megtiltja a bináris opciók forgalmazását, terjesztését és értékesítését a Ciprusi
Köztársaságból vagy a Ciprusi Köztársaságból származó lakossági ügyfelek számára,
függetlenül attól, hogy ezekkel tőzsdén kívüli piacokon vagy szervezett tőzsdén kereskednek-e.
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Ezenkívül a CySEC kiadta a IV-es nyilatkozatot (PS-04-2019), amely összefoglalja a
CP-02-2019-re adott válaszként kapott visszajelzéseket, és tartalmazza a CySEC végleges
álláspontját az ügyben a DI87-09 irányelv útján, amelyet közzétettek a Ciprusi Köztársaság
hivatalos közlönyében
A PS-04-2019 szerint a CySEC ugyanazokat a tőkeáttételi korlátokat fogadja el, mint az ESMA
minden lakossági ügyfél esetében. Ezért a lakossági ügyfeleknek legalább a CFD névértékének
(azaz tőkeáttételi korlátok) kezdeti fedezetének legalább a következő összegét kell fizetniük:
21. táblázat: Tőkeáttételi korlátok a PS-04-2019 szerint
Az alapul szolgáló eszköz típusa
Kezdeti Marzs Védelem
Főbb valutapárok
3,33%
Nem főbb valutapárok,
5%
arany és fő indexek

Tőkeáttételi határ
30:1
20:1

Az arany és a nem fő
részvényindex kivételével az áruk

10%

10:1

Az egyes részvények és egyéb
referenciaértékek esetében;

20%

5:1

Kripto eszközök

50%

2:1

A CySEC tisztázza azt is, hogy mi a célpiac szürke területe és a jelentős méretű kereskedelem. A
konkrét kifejezéseket a MiFID II termékirányítási követelményekre vonatkozó ESMAiránymutatások, illetve a MiFID II (választható szakmai státusra való jogosultság)
iránymutatások használják.
A fentiek mellett, valamint a fedezeti zárolás és a negatív egyenleg védelmére vonatkozó
követelmény tekintetében a CySEC úgy döntött, hogy folytatja az ESMA által elfogadott
intézkedéseket.
Ráadásul a kockázati figyelmeztetést illetően a CySEC nem osztja a véleményét:
a) Hogy a figyelmeztetés tartalmának éves értékelése naprakész adatokat szolgáltasson az ügyfelek és
a potenciális ügyfelek számára, hogy megalapozott döntést lehessen hozni; vagy

b) Hogy a marketing intenzitása releváns a kockázatra figyelmeztetés tartalma szempontjából.
A CySEC tudomásul vette azt a javaslatot, amely szerint a kockázati figyelmeztetésnek
tartalmaznia kell a lakossági ügyfelek számlánkénti átlagos veszteségének / átlagos
nyereségének részleteit. Figyelembe véve azonban azt a tényt, hogy további egyértelműségre van
szükség a gyakorlati megvalósításban, és hogy ez a követelmény érdemi, és ez a lehetőség nem
szerepelt a CP-02-2019-ben, a CySEC véleménye szerint korai megvizsgálni ezt a lehetőséget és
annak lehetséges előnyeit vagy kockázatait .
Ezenkívül a CySEC javasolta a CP-02-2019 sz. Dokumentumban, hogy fogadja el ugyanazokat
a követelményeket, amelyeket az ESMA az CFP-kre vonatkozó határozatában rendelkezik az
NBP-vel kapcsolatban, valamint a CFD-k kereskedelme számára nyújtott ösztönzés
korlátozásáról.
A fentieken kívül a CySEC tudomásul vette az Egyesült Királyság FCA és Ausztria
Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) megközelítését az új cégekre vonatkozó kockázatre
figyelmeztetés tartalmával kapcsolatban is, amelyek nem rendelkeznek 12 hónapos
kiskereskedelmi adatokkal. A CySEC véleménye szerint ez a figyelmeztetés tükrözi a CFD-kkel
egyenértékű kereskedelem kockázatát anélkül, hogy felhasználnánk olyan adatokat, amelyek
nem relevánsak az adott vállalkozás számára.
Ezen felül a CySEC-nek folyamatosan újraértékelnie kell egy előre meghatározott tartományt,
amely az ESMA figyelmeztetése az újonnan érkezők számára, annak biztosítása érdekében, hogy
az tükrözze a
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A kockázat figyelmeztetését adminisztratív terhessé teszi. E célból a CySEC úgy véli, hogy az
újonnan érkezők számára javasolt kockázati figyelmeztetés indokolt és arányos.
A fentiek fényében a CySEC ugyanazt a kockázati figyelmeztetést fogadja el, mint az ESMA,
kivéve az új vállalkozásokat, amelyek nem rendelkeznek 12 hónapos kiskereskedelmi adatokkal,
amikor azt kérjük, hogy a százalékos tartományt helyettesítsék egy hivatkozással, amely
kimondja: A lakossági ügyfélszámlák túlnyomó többsége pénzt veszít CFD-k kereskedelme
során ”a tartós adathordozón és a weboldalon megjelenő szabványos kockázat-figyelmeztetésben
és a rövidített szabványos kockázat-figyelmeztetésben, valamint azzal a hivatkozással, hogy„ a
„CFD lakossági ügyfélszámlák általában pénzt veszítenek” a csökkentett áron karakter standard
kockázat figyelmeztetés.
Különösen a CFD-szolgáltató nem küldhet közvetlenül vagy közvetve közleményt a CFD
marketingjével, terjesztésével vagy eladásával kapcsolatban a lakossági ügyfelek számára
hozzáférhető információkkal, illetve közzéteheti azokat, kivéve, ha tartalmazza a megfelelő
kockázatre figyelmeztetést, amelyet a megadott feltételek teljesítenek.
Érdekellentétek
A Társaság minden ésszerű lépést megtesz az összeférhetetlenségi helyzetek azonosítása
érdekében a Társaság és alkalmazottai / releváns személyek, a Társaság és Ügyfelei között vagy
Ügyfelei között a befektetési és a kiegészítő szolgáltatások nyújtása során.
A megfelelőségi tisztviselő felelős a kínai falak (kínai fal jelentése: az információáramlás tudatos
korlátozása, amely különböző érdekellentétek, illetve összeférhetetlenség kiküszöbölésére
szolgál) karbantartásáért, rendszeres ellenőrzések révén, és a társaság belső auditorja felügyeli.
Ezenkívül a társaságnak összeférhetetlenségi politikája van, amely meghatározza a társaság
megközelítését az összeférhetetlenség azonosítása és kezelése során, amely a szokásos üzleti
tevékenysége során felmerülhet.
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8. Díjazási irányelvek
A Társaság bevezette a javadalmazási politikát, amelynek célja a Társaság javadalmazási
gyakorlatainak meghatározása, figyelembe véve az alkalmazottak fizetését és juttatásait, a 031
irányelv, valamint a 031 körlevél rendelkezéseivel összhangban ( a javadalmazási politikákra és
gyakorlatokra vonatkozó, a GD-IF-07 irányelvek helyett kiadott, a helyes benyújtási célokból),
amennyiben ezek megfelelnek a konkrét alapelveknek a társaság méretéhez, belső szervezetéhez
és jellegéhez, hatályához megfelelő módon és mértékben és tevékenységeinek összetettsége.
Ezenkívül a társaság javadalmazási stratégiájának célja az, hogy jutalmazza és motiválja azokat
az embereket, akik elkötelezettek a hosszú távú karrier fenntartása mellett a társaság érdekében,
és a társaság érdekében teljesítik szerepüket.
Az Irányelv kialakítását azok a személyek hagyják jóvá, akik a Társaság üzleti tevékenységét
ténylegesen irányítják, miután megkérdezték a megfelelőségért felelős funkciót, és amelyeket
megfelelő funkciók hajtanak végre a hatékony vállalatirányítás előmozdítása érdekében. Az
üzletet ténylegesen irányító emberek felelősek a javadalmazási politikák és gyakorlatok
végrehajtásáért, valamint a releváns kockázatok megelőzéséért és kezeléséért, amelyeket a
javadalmazási politikák és gyakorlatok okozhatnak. Az Igazgatóság legalább évente megvitatja a
javadalmazási politika kérdéseit.
Ezenkívül az irányelvet a felső vezetés vagy adott esetben a felügyeleti funkció teljes támogatása
is élvezheti, hogy megtehessék a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az
érintett személyek ténylegesen megfeleljenek az összeférhetetlenségnek, valamint az üzleti
politikák és eljárások magatartásának.
Végül, az irányelv elfogad és fenntart olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik számukra
annak hatékony azonosítását, amikor az érintett személy nem cselekszik az ügyfél érdekében, és
helyrehozó intézkedéseket hoz.
8.1. Díjazási Rendszer
A társaság javadalmazási rendszere és irányelve a társaság azon alkalmazottaira vonatkozik,
amelyek szakmai tevékenysége jelentős hatással van a társaság kockázati profiljára, azaz a felső
vezetés és az igazgatóság tagjai; az említett gyakorlatokat annak biztosítása érdekében hozzák
létre, hogy az „ügyvezető vezetőknek” járó jutalmak összekapcsolódjanak a társaság
teljesítményével, ösztönözve a legfontosabb üzleti célok elérését, és megfelelő kapcsolatot
biztosítsanak a jutalom és a teljesítmény között, miközben biztosítsák az alapilletmény nem
mesterségesen alacsony szinten. A társaság a javadalmazást jelentős módszerként alkalmazza
azon kulcsfontosságú alkalmazottak vonzására és megtartására, akik tehetsége hozzájárulhat a
társaság rövid és hosszú távú sikeréhez.
Az alkalmazott javadalmazási mechanizmusok jól ismert irányítási és emberi erőforrások,
amelyek figyelembe veszik a következő tényezőket az egyes alkalmazottak javadalmazásának
meghatározásához:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

tudás és készségek
a vállalkozáshoz hozzáadott érték
elvárások (fizikai és mentális) a munkához
szükséges képzés és / vagy tapasztalat,
munkakörülmények
a felelősség fontossága és mértéke,
piaci dinamika, például a munkaerő kereslete és kínálata,
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h) a társaság pénzügyi életképessége,
i) annak az országnak a gazdasági teljesítménye, amelyben a Társaság működik,
j) a munkavállaló személyes céljainak és teljesítményének értékelése az időszak elején
kitűzött célokhoz viszonyítva,
k) az alkalmazottak szakmai magatartása az ügyfelekkel.
l) A személyzet készségei, tapasztalata és teljesítménye, miközben támogatják a hosszú
távú üzleti célokat.
A társaság javadalmazási rendszere figyelembe veszi a rendkívül versenyképes ágazatot,
amelyben a társaság működik, és a társaság jelentős erőforrásait fekteti be az egyes
alkalmazottakba. A javadalmazás magában foglalja az összes olyan juttatást, amelyet a Társaság
alkalmazottainak nyújt, és lehet pénzügyi vagy nem pénzügyi javadalmazás.
Megjegyzendő, hogy a Társaság figyelembe vette méretét, belső szervezetét, tevékenységeinek
jellegét, terjedelmét és összetettségét, és nem tartja szükségesnek egy külön javadalmazási
bizottság felállítását. Ezekben a kérdésekben az igazgatótanács szintjén döntenek, miközben a
javadalmazási politikát rendszeresen felülvizsgálják.
A javadalmazás a különböző pozíciók / feladatok szerint változik, az egyes pozíciók tényleges
funkcionális igényeitől függően, és olyan szintre kerül meghatározásra, amely tükrözi az oktatás
szintjét, a tapasztalatot, az elszámoltathatóságot és a felelősséget, hogy az alkalmazott minden
egyes pozíció / feladat elvégzéséhez szükséges legyen. A javadalmazást a többi piaci szereplő /
versenytárs által alkalmazott szokásos piaci gyakorlatokkal összehasonlítva is megállapítják.
Ezenkívül a javadalmazás meghatározásakor figyelembe veszik a munkavállaló személyes céljait
és teljesítményértékelését az időszak elején kitűzött célokhoz viszonyítva, valamint a
munkavállaló ügyfeleivel folytatott szakmai magatartását.
A személyzet teljes javadalmazása jelenleg rögzített és változó összetevőből áll. Egyrészről a
rögzített javadalmazás (FR) célja a társaság alkalmazottainak magához vonzása és megtartása.
Ez a rögzített javadalmazás magában foglalja a fizetést, a rögzített fizetési támogatást és az
egyéb pénzbeli juttatásokat, és mindegyiket az egyes alkalmazottak szerepe és pozíciója alapján
határozzák meg, figyelembe véve a tapasztalatokat, a szolgálati időt, az oktatást, a felelősséget és
a piaci feltételeket. Másrészt a változó javadalmazás teljesítményalapú javadalmazás, amely az
év elején kitűzött célokhoz viszonyított eredményeik alapján motiválja és jutalmazza az
alkalmazottakat. Az ilyen típusú javadalmazás nem garantált, és az Igazgatóság meghatározta a
változó javadalmazás maximális százalékát a rögzített javadalmazáshoz képest annak biztosítása
érdekében, hogy e két javadalmazás között megfelelő arány legyen. Annak ellenére, hogy a
változó javadalmazás felső korlátja a rögzített fizetés 100% -a, a részvényesek jóváhagyásával a
2013/36 / EU irányelv 94. cikke szerint 200% lehet.
Ezenkívül halasztási megállapodások alapján nem fizetnek ellenszolgáltatást (megszerzett vagy
nem biztosított részletekkel). Végül a Társaság nem fizetett nem készpénzben fizetett díjat a
tárgyévért, mivel a Társaságnak nincs olyan készpénz nélküli eszköz, mint például részvények
vagy más egyenértékű nem készpénz instrumentum.
A Társaság elismeri, hogy javadalmazási rendszerének vannak olyan tulajdonságai, amelyek
növelik a téves értékesítés kockázatát. Ezért a társaság hatékony mérséklési ellenőrzéseket
alkalmaz a javadalmazási rendszer minden egyes részére.
8.2. A fizetés, és teljesítmény közötti kapcsolat
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A Társaság elismeri a személyzet felelősségét a jövőbeli sikerének előmozdításában és a vállalat
számára értékteremtésben, valamint hogy a javadalmazás kulcsfontosságú tényező a
munkavállalók motiválása és ellentételezése terén. Ezenkívül az általános javadalmazási politika
éves változó ösztönző kompenzációt tartalmaz, amely tükrözi az egyéni teljesítményt és az
általános teljesítményt.
Az egyéni teljesítményt az éves értékelési folyamat során értékelik, amely minden személyzet
számára célokat fogalmaz meg, amelyek mind a pénzügyi, mind a nem pénzügyi tényezőkre
kiterjednek, a sajátos viselkedési kompetenciákra, ideértve a megfelelést és a kockázatkezelési
magatartást a társaság eljárásaival kapcsolatban.
A fentiek mellett a társaság egy teljesítményértékelési módszert is alkalmaz, amely az egyes
üzleti egységekre kifejlesztett kulcsfontosságú teljesítménymutatók egy készletén alapul,
amelynek célja az egészséges verseny elősegítése a személyzet között, az egyes alkalmazottak
gyenge és erős oldalainak elemzése. teljesítmény-alapú, és visszajelzést adnak az alkalmazottnak
a továbbfejlesztés ösztönzése érdekében. A teljesítményértékelés többnyire többéves keretek
között zajlik annak biztosítása érdekében, hogy az értékelési folyamat értékelje az alkalmazott
hosszú távú teljesítményét. A teljesítményértékelést azonban néha közép- és rövid távon
végezzék el, és az ilyen típusú teljesítményértékelés teljesítménymutatói tartalmaznak mind
mennyiségi, mind kvalitatív kritériumokat. Az értékelést a következőképpen hajtják végre:

• A Cég bevezet
egy
teljesítményértékelési
programot a fő
teljesítménymutatók
és célok alapján.

• Minden

részleg
mérföldköveket jelöl ki
amely alapján a vállalat

részlegeinek és
egyéneinek el kell
érniük egy
bizonyos
időkereten belül.

Teljesítmény-ellenőrzések
és visszajelzések

• A Cég vezetői

támogatják és
visszajelzést adnak a
személyzetnek a napi
tevékenységek során, a
döntéshozatal időtartama
alatt hivatalos és/vagy
nem hivatalos formában.

• A cél segíteni a személyzetet
abban hogy a megfelelő
kompetenciákat és
készségeket sajátítsanak el.

Célok kijelölése

• A Cég minden
év végén
mennyiségi és
minőségi
kritériumok alapján
értékeli a teljes év
teljesítményét.
• A teljesítmény
értékelés határozza
meg az odaítélendő
változó javadalmazás
szintjét.

Éves teljesítményértékelés

8.3. Vezető személyzet és igazgatók díjazása
A társaság javadalmazási politikájának célja annak biztosítása, hogy a társaság vonzza és
megtartsa a leginkább képzett felső vezetési személyzetet és igazgatókat. Mint fentebb már
említettük, a társaság igazgatóinak javadalmazásának meghatározására szolgáló kritériumokban
kvantitatív és minőségi kritériumok vannak elválasztva.
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A kvantitatív javadalmazási kritériumok többnyire olyan numerikus és pénzügyi adatokra
támaszkodnak, mint például a társaság teljesítménye, valamint minden olyan alkalmazott egyedi
teljesítményértékelése és besorolása, akiknek szakmai tevékenysége befolyásolja a vállalat
kockázati profilját. A mennyiségi kritériumok mellett a Társaság olyan kvalitatív kritériumokat
vezet be, amelyek magukban foglalják a szabályozási követelményeknek és a belső eljárásoknak
való megfelelést, az ügyfelek igazságos kezelését és az ügyfelek elégedettségét.
Ezen túlmenően a társaság nem ügyvezető igazgatói javadalmazása rögzített, és azt a piachoz
igazított szintre kell meghatározni, amely tükrözi a szükséges képesítést és kompetenciákat a
társaság mérete és összetettsége, a felelősségek és a nem ügyvezető igazgatók ideje alapján.
várhatóan fogyasztják a társaság kiszolgálása érdekében. A Társaság felső vezetésének, az
igazgatóságot is beleértve a javadalmazását az alábbi táblázatok mutatják:
22. Táblázat - A felső vezetés és a kulcsfontosságú vezetők által felosztott
javadalmazási elemzés
2019

Rangidős vezetés
(ügyvezető igazgatók és
vezérigazgatóhelyettesek)

Kulcsfontosságú
alkalmazottak

Nem ügyvezető
igazgatók

130,513
36,425

154,401
12,964

12,000
-

166,938

167,365

12,000

28%

8%

-

3

6

12,000

Rögzített jutalom
Változó jutalom
Összesen
Változó rögzített
javadalmazáshoz *
Kedvezményez
ettek száma

*A fix javadalmazás maximális értéke 100%
A vállalatoknak nyilvánosságra kell hozniuk azon természetes személyek számát, akiknek
pénzügyi évenként legalább 1 millió eurót fizetnek, 1 millió eurós fizetési zárójelben, ideértve a
munkakörüket, az érintett üzleti területet, valamint a fizetés, a bónusz és a hosszú távú díjak fő
elemeit. és nyugdíjjárulék. Ennek ellenére jelenleg a társaságban nincs olyan természetes
személy, akinek pénzügyi évente legalább 1 millió euró ellentételezés lenne, és mint ilyen, a
fenti közzététel nem vonatkozik a társaságra. 2019 folyamán nem fizettek bejelentkezési
támogatást, míg az év folyamán nem fizettek végkielégítést. Ezenkívül az alábbiakban
bemutatjuk az üzletág szerint elemzett összesített javadalmazást:
23. Táblázat - Összesített javadalmazás-elemzés üzleti területek szerint
Összesített javadalmazás
Üzleti Terület
€
Irányítási funkciók
217,471
Jogi Tanácsadó Osztály
29,008
Brókerügynöki Osztály
5,813
Adminisztratív és háttérirodai osztály
82,011
Összesen:
334,303
*Az ellenőrzési funkciók között szerepel az ügyvezető igazgatók, a megfelelési osztály és az
AML
Osztály és a kockázatkezelő.
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