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Kiegészítı melléklet a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi éves
beszámolójához

I. A Befektetı-védelmi Alap (továbbiakban: Alap vagy Beva) és a
gazdasági környezet bemutatása
•

A Befektetı-védelmi Alap alakulása

A Befektetı-védelmi Alap létrejöttére, szervezetére és mőködésére vonatkozó alapvetı
szabályokat „Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az
értékpapír-tızsdérıl” szóló 1996. évi CXI. törvény (Épt.) határozta meg. Az Országgyőlés
2001. decemberében elfogadta „A tıkepiacról” szóló 2001. évi CXX. törvényt (Tpt.), amely
2002. január 1. napján lépett hatályba, és a 2002. évtıl kezdıdıen tartalmazza a Bevára
vonatkozó szabályokat.
Külön jogszabály, a 214/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet, és a 288/2001. (XII. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet), vonatkozik a Beva beszámolási és könyvvezetési
sajátosságaira. Az éves beszámoló összeállítása és könyvvezetése a Számvitelrıl szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban Számviteli törvény) szerint történik. Az Alap 2008. évi éves
beszámolójának a 2000. évi C. törvény 155. § (2) bekezdése szerinti kötelezı
könyvvizsgálatát a KPMG Hungary Kft. látja el. A könyvvitel körébe tartozó feladatok
irányításáért, vezetéséért felelıs személy Molnár László pénzügyi vezetı (regisztrációs száma
161734, lakcím: 1021 Telki, Akácos u. 30.), az Alap képviseletére dr. Farkas Péter ügyvezetı
igazgató (lakcím: 1037 Budapest, Hegyoldal u. 8.) jogosult.
A törvényi szabályozás szerint a Befektetı-védelmi Alap budapesti székhelyő (székhely: 1092
Budapest, Köztelek u. 6. www.bva.hu) önálló jogi személy, amelynek feladata, hogy a
jogszabályban meghatározott feltételek szerint a befektetık részére korlátozott összegő
kártalanítást fizessen. A Tpt. 2002. évtıl érvényesülı elıírásai szerint a kártalanítás
kifizetésének elıfeltétele, hogy az érintett tag felszámolását a bíróság elrendelje.
A tagok nem tulajdonosai a Bevának. A tagok kötelezıen csatlakoztak ugyan a Bevához,
azonban a befizetéseikbıl képzıdött vagyon felett nem gyakorolnak tulajdonosi jogokat, és a
Beva mőködését sem befolyásolhatják tulajdonosként, mivel a szervezet feladatait a
vonatkozó jogszabályok igen részletesen meghatározzák.
A törvényi szabályozás szerint a Beva saját vagyona, bevételei és jövedelme után sem
társasági és helyi adó, sem pedig illeték fizetésére nem kötelezhetı. A Beva pénzforgalmi
számláját a Magyar Nemzeti Bank vezeti a törvény kötelezı elıírásai szerint, gazdálkodását
az Állami Számvevıszék ellenırzi.
A Beva az Épt. által elıírt összetételő igazgatóság erre vonatkozó határozatával jött létre
1997. április 14-én, mőködését a hatályos Tpt. szabályozza.
•

A Befektetı-védelmi Alap igazgatósága

A Befektetı-védelmi Alapot héttagú igazgatóság irányítja. Az igazgatóság tagjai közül egyegy személy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a tızsde (Budapesti Értéktızsde
Zrt.), a központi értéktár (Keler Zrt.) és az MNB által került kinevezésre, illetve kijelölésre,
két személy a tagok érdekképviseleti szervezete által delegált tag, és az Alap ügyvezetı
igazgatója a Tpt. alapján hivatalból az igazgatóság tagja.
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Az igazgatóság tagjai 2009. március 31-én:
neve
dr. Hardy Ilona
(elnök 2009.10.06-ig)
Brauner Margit
(alelnök 2010.12.15-ig)
dr. Farkas Péter
Lantos Csaba
dr. Mohai György
dr. Móra Mária
Nyitrai Gyızı

A tag
foglalkozása és munkahelye
a Monetáris Tanács tagja,
Magyar Nemzeti Bank
banküzemi igazgató,
Keler Zrt.
ügyvezetı igazgató,
Befektetı-védelmi Alap
igazgatóság elnöke
Keler Zrt.
vezérigazgató
Budapesti Értéktızsde Zrt.
fıtitkárhelyettes,
Magyar Bankszövetség
igazgató
OTP Bank Nyrt.

Kijelölı vagy kinevezı

Mandátum
lejárata

Magyar Nemzeti Bank

2010. 02. 28.

Keler Zrt.
2010. 03. 31.
(központi értéktár)
a Tpt. 223. § (2) bekezdés d) pontja alapján
hivatalból az igazgatóság tagja
Pénzügyi Szervezetek Állami
2010. 03. 23.
Felügyelete
Budapesti Értéktızsde Zrt.
2009. 08. 11.
(tızsde)
Magyar Bankszövetség
2010. 11. 11.
(tagi érdekképviselet)
Befektetési Szolgáltatók
Szövetsége
2011. 05. 08.
(tagi érdekképviselet)

Az igazgatóság összetételében a 2008. évben egy változás történt: a Befektetési Szolgáltatók
Szövetsége által korábban jelölt Horváth Zsolt helyét 2008. május 9-étıl Nyitrai Gyızı vette
át.
Az igazgatóság tagjai 2003. évtıl tiszteletdíjban részesülnek.
•

A gazdasági környezet bemutatása

A 2008-as évben, a Befektetı-védelmi Alap mőködésének tizenkettedik évében nem került
sor az Alap tagjaival szembeni új felszámolási eljárás kezdeményezésére. Az Alap a
mőködése kezdeti éveiben befagyott cégek ügyfeleinek kártalanítását lényegében befejezte.
Mivel akkor az Alap vagyona a kártalanítások pénzügyi fedezetét még nem biztosította, 2001.
március 8-án 2,8 Mrd forintos hitelszerzıdést kötött a Magyar Külkereskedelmi Bank Rtvel. A hitel 10 éves lejáratú, hat hónapos BUBOR + 0,2 % kamatozású, hosszú lejáratú
tıkepótló forinthitel volt. Az Alap 2007. év augusztusában a korábban felvett hitelállományt
teljes egészében visszafizette. Az elıtörlesztett összegek a szerzıdés megszőnéséig szükség
esetén lehívhatóak az MKB Bank Nyrt. által rendelkezésre tartott keretbıl az állami
kezességvállalás mértékéig. A rendelkezésre tartási díj 0,15% p.a. Az alábbi táblázat mutatja
az Alap által lehívható összegek nagyságát:
- tól
2007. augusztus 31.
2008. augusztus 31.
2009. augusztus 31.
2010. augusztus 31.
2011. február 28.

-ig
2008. augusztus 31.
2009. augusztus 31.
2010. augusztus 31.
2011. február 28.
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lehívható összeg, Ft
1 400 000 000
1 050 000 000
700 000 000
350 000 000
0

Az Alap az általa védett letétállománnyal arányosan, a befektetık számának figyelembe
vételével alakította ki díjfizetési rendszerét a törvényi szabályozásnak megfelelıen. A
kártalanítási összeghatár 2008. januári 1-jei hatállyal hatmillió forintra történt emelkedése és
az egy biztosított befektetı után fizetendı arányosabb teherviselés következtében a Díjfizetési
szabályzat átdolgozásra került. A módosítás eredményeképpen megvalósult a kártalanítási
összeghatár emelkedésének követése, és a biztosított állományokhoz jobban igazodó díjfizetés
alakult ki.
Az Alap által 2008. évben kiszámlázásra került 1.050.950 ezer Ft éves díj befizetését 2008.
évben a tagok – egy kivétellel - maradéktalanul teljesítették mérlegkészítésig. (Ez az 500 ezer
Ft éves díjhátralék 2009.04.15-én folyt be, a mérleg fordulónapon még kintlévıségként
szerepel.) Határidın túli díjfizetés miatt 4 tag esetében került sor késedelmi kamat
megfizettetésére, ezek együttes összege a minimális késedelmi idı miatt nem jelentıs (113
ezer Ft).
Az Alap saját tıkéje 2008. december 31-én 2.573.700 ezer Ft, a mérleg szerinti eredménye
pozitív: 1.101.705 ezer Ft.
A jegyzett tıke összege a 2008. év során befizetett 6 millió Ft csatlakozási díj révén 196
millió Ft-ról 202 millió Ft-ra nıtt.
Melléklet: A Befektetı-védelmi Alap tagsága által befizetett jegyzett tıke (1.sz. melléklet)

II. A Számviteli politika alkalmazásának elvei
•

A Számviteli politika fıbb elemei

A Befektetı-védelmi Alap számviteli politikája a Számviteli törvény, valamint a
kormányrendeletek rá vonatkozó részeinek figyelembe vételével került kialakításra. A
Számviteli törvény elıírása szerint az Alap az egyéb szervezetek közé tartozik, amelynek
speciális könyvvezetési és éves beszámoló-készítési kötelezettségét a Számviteli törvény és a
Tpt. felhatalmazása alapján a Kormányrendelet szabályozza.
A Kormányrendelet szerint a beszámolót legkésıbb a tárgyévet követı év május 30-ig kell
elkészíteni és benyújtani a tagokhoz, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez és a
Magyar Nemzeti Bankhoz. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı év március 31.
napja. A mérleg fordulónapja 2008. december 31. napja, az üzleti év megegyezik a naptári
évvel. A Számviteli törvény szerint a beszámolóban el kell számolni azokat a tárgyévet érintı
gazdasági eseményeket is, amelyek a mérleg fordulónapja után, de még a mérlegkészítés
idıpontja elıtt ismertté válnak. Ilyenek azok az események, amelyek a tárgyévvel
kapcsolatosak, és a december 31-i eszköz-, illetve forrástételeket megváltoztatják, és az éves
beszámoló összeállítását megelızıen az Alap tudomására jutnak.
Az Alap a mérleg fordulónapján tulajdonában lévı diszkont értékpapírok névértéke és
vételára közötti különbség tárgyévi idıarányos részét aktív idıbeli elhatárolásként számolja
el. Aktív idıbeli elhatárolásként kerül elszámolásra az adott biztosítási idıszakra vonatkozó
éves díjak, illetve ezek után járó késedelmi kamat is abban az esetben, ha kiegyenlítésre
került.
Passzív idıbeli elhatárolásként kerül elszámolásra a könyvvizsgálat díja, a mérlegkészítés
napjáig ismertté vált, a tárgyévet megelızı évre vonatkozó költségek, valamint az Alap
rendelkezésére álló hitelkeret idıarányos rendelkezésre tartási díja.
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Az Alap a Kormányrendeletben meghatározott tartalmú (összköltség eljárásra épülı)
eredmény-kimutatást készít. A számlatükörben szereplı bontásban könyveljük mőködési
költségeinket (5. számlaosztály), valamint ráfordításainkat (8. számlaosztály) és bevételeinket
(9. számlaosztály). A 6. és 7. számlaosztályt nem használjuk.
Az értékpapírok év végi értékelése során a mérlegben szereplı érték a könyv szerinti érték,
csökkentve a Számviteli törvény értelmében elszámolható értékvesztések összegével. Az
értékpapírok esetében – függetlenül attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett
pénzügyi eszközök között szerepel – ha a piaci megítélés szerint az érték tartósan és
jelentısen alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, akkor értékvesztést kell elszámolni. A
piaci érték megállapítása eltér aszerint, hogy tızsdén jegyzett, vagy tızsdén nem jegyzett
értékpapírról van-e szó. Azonban, ha az eszközök piaci értéke jelentısen és tartósan
meghaladja a könyv szerinti értéket, akkor a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést
visszaírással csökkenteni kell.
A Számviteli törvényben meghatározott eseteken felül az Alap értékvesztést számol el még
az átszállt, de nem rendezett követelésállomány után:

Átszállt, de nem rendezett követelések
A Kormányrendelet 31. § szerint „a taggal szemben fennálló, a Befektetı-védelmi Alapra
átszállt követelések pénzügyileg nem rendezett összege után képzett céltartalékot fel kell
használni az egyéb bevételekkel szemben, és ezzel egyidejőleg értékvesztést kell elszámolni a
követelések után az egyéb bevételek csökkentéseként”. Az elszámolt értékvesztés mértéke
ezen összegek után elérheti a 100 %-ot.

Várható veszteségek
Az Alap a Kormányrendeletben kiemelt, kártalanítási kifizetés után elszámolt értékvesztésen
kívül a következı, fordulónapon fennálló kétes követelésekre, várható veszteségekre számol
el értékvesztést:
•
•
•
•
•
•
•

Díjkövetelés
Vevıkövetelésekre
Váltókövetelésekre
Pénzkövetelésekre (bankbetétek)
Kölcsönkövetelésekre
Elılegként adott összegekre
Egyéb követelésekre

Az értékvesztés elszámolásának kötelezettsége akkor áll fenn, ha elıre látható, feltételezhetı,
hogy a követelés nem fog befolyni, illetve nem könyv szerinti értékben fog befolyni. Az
értékvesztés összegének meghatározása a mérleg fordulónapján hátralékos vevık egyedi
minısítése alapján, a határidın túli és a kétes követelések, valamint az elılegként adott
összegek alapul vételével történik. Ha a mérlegkészítés idıpontjáig a követelés teljes összege
kiegyenlítést nyert, vagy azt váltó kiállításával rendezték és a váltó még nem járt le,
értékvesztés nem számolható el.
A fordulónapon fennálló díjkövetelések után az Alap egyedi értékelés alapján számol el
értékvesztést.

6

Várható kötelezettségek
A várható kötelezettségekre céltartalékot kell képezni, amennyiben a felmerülésük a
fordulónapot követı üzleti évben már ismert, vagy valószínősíthetı. Ilyen például a
korengedményes nyugdíjak, végkielégítések ismert vagy tervezett ráfordításai, továbbá a
várható kártalanítási kifizetések, valamint a peres eljárások során keletkezendı fizetési
kötelezettségek összege.

Jövıbeni költségek
Céltartalék képezhetı azokra a jövıbeni költségekre, amelyek a mérlegkészítés idıpontjában
valószínősíthetıen, jelentıs összegben felmerülnek, de amelyek a passzív idıbeli
elhatárolások közé nem vehetık fel. Ilyen költség lehet például az átszervezési költség,
valamint a pénzügyi fedezet hiánya miatt ki nem fizetett kártalanítások és az ehhez
kapcsolódó költségek összege.

Egyéb céltartalék
Egyéb céltartalék a beruházásokhoz kapcsolódó hosszúlejáratú kötelezettségek
(devizakölcsönök) értékelésébıl származó nem realizált árfolyamveszteségekre képzett
összeg.
•

Az alkalmazott értékelési eljárások és az értékcsökkenés elszámolásának
módszere

Eszközök értékelése
A befektetett eszközök és a forgóeszközök beszerzési költségen kerültek a mérlegbe,
csökkentve a Számviteli törvény 52-56. §-ai szerint elszámolt leírásokkal (értékcsökkenés,
értékvesztés).

-

Befektetett eszközök

Az értékcsökkenés elszámolása terv szerint lineárisan, egyedi értékelés alapján,
(maradványérték meghatározása) az Alap számviteli politikájában meghatározott
leírási kulcsok alapján történt.
A leírási kulcsok 2001. január 1-jétıl eszközcsoportonként az alábbiak:
1) Ingatlanok
a) Hosszú élettartamú szerkezetbıl
2,0 %
b) Közepes élettartamú szerkezetbıl
3,0 %
c) Rövid élettartamú szerkezetbıl
6,0 %
2) Építmények (egyéb építmények)

2,0 %

3) Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás

6,0 %

4) Berendezések, felszerelések, jármővek
a) Jármővek
b) Számítási és ügyvitel-technikai eszközök
c) Bútorok és mőszaki berendezések

20,0 %
33,0 %
14,5 %

5) a) Vagyoni értékő jogok, kivéve szoftverek
b) Szoftverek

6 év
3 év

6) Szellemi termékek

3 év

7) Alapítás-átszervezés aktivált értéke

1 év
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Az Alap 2008. évi beszerzéseinél a maradványérték minden esetben 0 volt, mert az
egyedi értékelés alapján megállapítható volt, hogy a leírási idıszak végén fennmaradó
összeg nem jelentıs.
Az Alap terv szerinti értékcsökkenést a tárgyi eszközök és immateriális javak
állománya után negyedévente számol el.
A Számviteli törvény 25. §-ának (6) bekezdése alapján az Alap 2005. évben a
korábban a szellemi termékek közt nyilvántartott szoftvereket átsorolta a vagyoni
értékő jogok közé.
Az Alap immateriális javai és tárgyi eszközei bruttó értékében, a halmozott
értékcsökkenésben és így a könyv szerinti értékben a 2008. év során bekövetkezett
változásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

-

Forgóeszközök

Tagokkal szembeni követelésként egyrészrıl a kiegyenlítetlen befektetı-védelmi díj
(éves díj és rendkívüli befizetés) szerepel (31.680 ezer Ft), - ebbıl mérlegkészítésig
befolyt 3.296 ezer Ft -, továbbá a kiszámlázott késedelmi kamat a befektetı-védelmi
díj után (21 ezer Ft), másrészrıl a taggal szembeni, Alapra átszállt követelés szerepel
(3.374.920 ezer Ft), csökkentve mindhárom követeléstípus az elszámolt értékvesztés
összegével. A díjkövetelések esetében 28.385 ezer Ft, a késedelmi kamat után 21 ezer
Ft, az átszállt követelésállomány után pedig 3.374.920 ezer Ft értékvesztés került
elszámolásra, így ezeknek a követeléseknek a könyv szerinti értéke a mérlegben 3.296
ezer Ft. (Ez az összeg a mérlegkészítésig teljes egészében befolyt, az Enigma Rt.
felszámolójától 2.796 ezer Ft, a Quantis Zrt-tıl 500 ezer Ft.)
A díjkövetelés mérlegfordulónapon nem rendezett összegét a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
A díjkövetelésre elszámolt értékvesztés részletes bontását az 5. sz. melléklet
tartalmazza (benne a késedelmi kamatkövetelés 100 %-os értékvesztését is).
Az Alap a felszámoló bíróságtól kapott jogerıs zárómérleg alapján a követelésekre
elszámolt értékvesztést egyéb bevételként visszaírja, ezzel egyidejőleg a meg nem
térülı követeléseket behajthatatlan követelésként leírja.
Az Alap az Enigma Rt. esetében 63.043 ezer Ft egyéb ráfordítást, 65.839 ezer Ft
összegő egyéb bevételt számolt el, a különbözet a megtérült 2.796 ezer Ft, mely a
tárgyévi eredményt növelte, mivel erre korábban 100% értékvesztést számoltunk el.
A Pannonbróker Rt. felszámolása kapcsán a 2008. évben 1.433 ezer Ft, a Bre-Wor Rt.
felszámolójától pedig 211 ezer Ft folyt be az Alap számlájára. Ez utóbbi két cég
felszámolása már korábban lezárult, csak vagyonfelosztás pénzügyi rendezése csúszott
át a 2008. gazdasági évre.
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2007. évi és a 2008. évi egyéb bevételeket és egyéb
ráfordításokat:
(adatok ezer Ft-ban)
Egyéb bevételek
ebbıl követelések visszaírt értékvesztése
Egyéb ráfordítások
ebbıl behajthatatlan követelések leírt összege
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2007. év
17 850
10 312
9 072
5 789

2008. év
67 749
66 050
63 070
63 043

Az Alapra átszállt és meg nem térült, a mérlegkészítés napjáig behajthatatlan
követelésként le nem írt követelések összetétele a következı:
(adatok ezer Ft-ban)
Befektetési szolgáltató neve
Globex Rt.
Diana Rt.
Wellington Rt.
London Bróker Rt.
Amethyst Rt.
Összesen:

Kifizetett
kártalanítások
274 588
256 480
217 188
2 243 619
65 352
3 057 227

Kártalanítási
eljárás költségei
2 673
881
2 099
311 348
692
317 693

Összesen
277 261
257 361
219 287
2 554 967
66 044
3 374 920

A fenti követelésekre azonos összegő értékvesztést számolt el az Alap.
Az egyéb követelések (3.373 ezer Ft) között mutatjuk ki az alábbi tételeket:
- a székhelyül szolgáló ingatlan bérbeadójának adott a letéti díjat (3.208 ezer Ft),
- a kamatmentes munkáltatói lakáskölcsön 2009-ban esedékes része (146 ezer Ft),
- vagyonkezelıknél lévı – befektetésre még nem került – készpénz (19 ezer Ft).
A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok esetében a beszerzési érték
megállapítására a Számviteli törvény általános rendelkezései vonatkoznak, értékelésük
FIFO módszerrel történik.
A tárgyév végén a letétkezelésre kiírt pályázaton az ING Bank Magyarországi
fióktelepe adta a legkedvezıbb ajánlatot, így 2009. január 1. napjától átvette a
letétkezelési tevékenységet. A korábbi letétkezelı az Alap teljes értékpapír állományát
a mérleg fordulónapjával (ténylegesen 2009. január 5-én, de a december 31-én
érvényes piaci árakon) adta át az új letétkezelı társaságnak, vagyis formálisan egy
2008. december 31-i piaci értéken történı adás-vétel („átkötés”) történt, így értékelési
számításokra nem volt szükség.
Az állampapírok és más értékpapírok beszerzési értéke 2.492.962 ezer Ft, ebbıl az
államkötvények beszerzési ára 2.485.348 ezer Ft, a diszkont kincstárjegyek beszerzési
ára 7.614 ezer Ft, (MNB kötvényünk nem volt). A Magyar Államkötvény vételárban
elismert felhalmozott kamata beszerzéskor pénzügyi mőveletek bevételét csökkentı
tételként került elszámolásra a pénzügyi mőveletek bevételei között (negatív elıjellel).
A 2008. évre jutó kamatok (69.158 ezer Ft) aktív idıbeli elhatárolásként kerülnek
elszámolásra. (4. sz. melléklet)
A pénzeszközök közül a mérleg fordulónapján (2008. december 31.) a pénztárban lévı
készpénz összege a pénztárkönyvvel egyezıen került a mérlegbe (959 ezer Ft), ebbıl a
forintpénztárban található összeg 925 ezer Ft, a valutapénztárban lévı összeg 34 ezer
Ft. A bankbetét a mérleg fordulónapján a bankkivonattal egyezı értékben – MNB
elszámolási betétszámla (866 ezer Ft), OTP lakásalap fedezeti számla (202 ezer Ft). A
K&H önálló kártalanítási számla 2007. évben megszőntetésre került, mivel a korábbi
befagyások kártalanítási kifizetéseinek befejezıdése nem indokolta sem a bank, sem
az Alap részérıl a számla fenntartását.
Az aktív idıbeli elhatárolások könyv szerinti értéken kerültek a mérlegbe (83.315 ezer
Ft). Ennek megoszlása:
- A Magyar Államkötvények 2008. évre esedékes, de csak 2009-ban kifizetésre kerülı
kamatai 69.158 ezer Ft.
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- PSZÁF által 2009. január során átutalt, 2008. IV. negyedéves bírság 9.600 ezer Ft,
- egy tagunk 2008. évet érintı, 2009-ben befizetett éves díja: 500 ezer Ft,
- 2008-as évet illetı, 2009-ben befizetett magáncélú telefonhasználat díja: 22 ezer Ft,
- A 2008. évben beérkezett, de 2009. évet érintı költségszámlák (bérleti díj, közös
költség, újság és jogtár elıfizetési díjak, casco, biztosítási díjak) összege 4.035 ezer Ft.

A mérlegben szereplı források értékelése
A kötelezettségek a mérlegben könyv szerinti értéken kerültek kimutatásra. A források
belsı arányának összetételét a 9. sz. melléklet tartalmazza.

-

A saját tıke

A saját tıke nagysága:
Állományváltozása:

2.573.700 ezer Ft
+ 75,56 %

Az állományváltozás abszolút összege 1.107.705 ezer Ft, melynek fıbb összetevıi:
- mérleg szerinti eredmény:
+ 1.101.705 ezer Ft
- csatlakozási díjak (jegyzett tıke):
+ 6.000 ezer Ft
A mérleg szerinti eredmény alakulására ható fıbb összetevık:
- tárgyévi díjbevételek:
+ 1.050.950 ezer Ft
- egyéb b-véd bevételek (PSZÁF):
+ 41.600 ezer Ft
- egyéb bev-egyéb ráfordítás:
+ 4.679 ezer Ft
- pénzügyi eredmény:
+ 141.048 ezer Ft
- 136.572 ezer Ft
- mőködési költségek:
Összesen:
+ 1.101.705 ezer Ft
A jegyzett tıke a Kormányrendelet 23. § (2) bekezdése értelmében a tagok által
fizetendı egyszeri csatlakozási díj (202.392 ezer Ft) (1.sz. melléklet).

-

A céltartalékok képzése

A 2008. évben az Alap ellen nem indult peres eljárás, a korábban az Alap ellen folyó
perek lezárultak, így a 2008. évben peres ügyekre céltartalék-képzésre sem került sor.
Mivel a kártalanítási igények benyújtására nyitva álló határidık elévültek, ezért a
2008. évben az Alap nem képez céltartalékot.

-

A kötelezettségek értékelése

A Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt. által nyújtott hosszú lejáratú hitelt az Alap
már a 2007. év során visszafizette.
A rövid lejáratú kötelezettségek (7.735 ezer Ft) összegébıl 1.000 ezer Ft a tagokkal
szembeni kötelezettség, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege pedig 6.735
ezer Ft.
A tagokkal szembeni kötelezettségként tartjuk nyilván a befizetett csatlakozási díjakat
átmenetileg, a PSZÁF engedély kiadásáig, azt követıen vezetjük át a jegyzett tıkére.
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (6.735 ezer Ft) között elszámolt szállítói
tartozások, adók, költségvetési kötelezettségek kimutatása év közben a szállítói
számláknak, illetve az önbevallásnak megfelelıen, azzal egyezıen, könyv szerinti
értéken történik. A mérleg fordulónapján fennálló kötelezettségek könyv szerinti
értéken kerültek kimutatásra: szállítók 3.496 ezer Ft, munkaadói járulék 85 ezer Ft,
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SZJA 1.332 ezer Ft, magánszemélyek különadója 107 ezer Ft, munkavállalói járulék
41 ezer Ft, EHO 21 ezer Ft, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék 1.387 ezer Ft,
magán-nyugdíjpénztári járulék 43 ezer Ft, munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári
hozzájárulás 136 ezer Ft, munkáltatói egészségpénztári hozzájárulás 82 ezer Ft, ÁFA
pénzügyi elszámolása 5 ezer Ft. A költségvetéssel szemben a könyvekben kimutatott
kötelezettségek megegyeznek az APEH adófolyószámla fordulónapi adataival.
A passzív idıbeli elhatárolások könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben (8.688
ezer Ft).
Ez a 2009. március 31-ig beérkezett, 2008. évet érintı költségek, ráfordítások
elhatárolt összege, úgymint: a 2008. évi könyvvizsgálat díja, telefonköltségek,
informatikai szolgáltatási díj, futárszolgálat díja, GIRO elıfizetési díja, az Alap
honlapjának karbantartása, üzemorvos díja és egyéb mőködési költségek (takarítási
díj, elektromos áram díja stb.), Keler-díj, vagyon- és letétkezelıi díjak, prémium és
ezek járulékai. A 2008. évet terhelı rendelkezésre-tartási díj összege 543 ezer Ft.
A 2008. évi könyvvizsgálat díja 1.800 ezer Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.160 ezer Ft. Az
Alap a KPMG Hungária Kft. részére más jogcímen díjat (adótanácsadói díjak; egyéb,
nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díj; az egyéb bizonyosságot nyújtó
szolgáltatásokért felszámított díj) nem fizetett.
Mellékletek:
-

A 2008. évet érintı éves díjak tagonkénti bontása (6. sz. melléklet)

-

Az eszközök összetételének változása (7. sz. melléklet)

-

A források összetételének változása (8. sz. melléklet)

-

Az Alap pénzügyi helyzetét alakító fontosabb tényezık (9. sz. melléklet)

-

Létszámadatok 2008. évre (10. sz. melléklet)

-

Cash-flow kimutatás (11. sz. melléklet)

III. Az Alap 2008. évi költségei
Az Alap 2008. évi tervezett és tényleges költségeit a 12. sz. melléklet tartalmazza.
Bevételi oldalon a tagok részére kiszámlázott díjbevétel összege 4 millió Ft-tal magasabb a
tervezetthez képest. Az eltérés a 2008. év során csatlakozó új tagok (AEGON Mo. Zrt.,
Allianz Alapkezelı Zrt., AXA Mo. Alapkezelı Zrt., FundConsult Befektetési Zrt., Quantis
Investment Zt., Uniqua Zrt., Dialóg Zrt., Sopron Bank Zrt.) éves díjának befizetésébıl adódik.
A tervnél (9.600 ezer Ft) magasabb lett a Felügyelet által beszedett, és az Alap számlájára
átutalt bírság összege (41.600 ezer Ft). Ez a bevétel típus a Beva által gyakorlatilag nem
megtervezhetı, a korábbi évek tényszámai és az óvatosság elve alapján kalkuláltuk a tervet.
Az egyéb bevételek tervezett (290.661 ezer Ft) és tényszáma (67.749 ezer Ft) közötti
különbözet (222.912 ezer Ft) abból ered, hogy a tervezésnél az Alap számolt a Wellington
Bróker Értékpapír-forgalmazó Rt. és az Enigma Invest Értékpapír-kereskedı Befektetési
Szolgáltató Rt felszámolási eljárásának befejezésével. A két cég ügyfeleinek kifizetett
kártalanítás, az ezekhez kapcsolódó költségek, valamint cégek díjtartozása után elszámolt
értékvesztés visszaírása alapján terveztük az egyéb bevételek összegét. Ugyanakkor csak az
Enigma Invest Rt. esetében zárult le jogerısen a felszámolási eljárás, és történt meg a
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vagyonfelosztás. Az egyéb bevételek tényadatban így csak az Enigma Invest Rt. ügyfeleinek
kártalanítása folytán az Alapra átszállt követelések (62.587 ezer Ft), a kártalanítás
kifizetésével kapcsolatos költsége (456 ezer Ft) visszaírására került sor. Megtérült
ugyanakkor a felszámolások során az Alap számára az Enigma Rt. 2.796 ezer Ft
tagdíjtartozása, továbbá 211 ezer Ft a Bre-Wor Rt. és 1.433 ezer Ft a Pannonbróker Rt.
felszámolása kapcsán.
Az egyéb bevételek fennmaradó része kisebb tételekbıl tevıdik össze, úgymint a magáncélú
telefonhasználat továbbhárítása, (146 ezer Ft), a késedelmesen befizetett befektetı védelmi
díjak után felszámított, befolyt késedelmi kamat (113 ezer Ft), tárgyi eszköz értékesítés (5
ezer Ft).
A pénzügyi mőveletek bevételei (171.241 ezer Ft) a terven (157.309 ezer Ft) felül alakultak
az Alap által a pénzügyi bevételek tervezésekor alkalmazott óvatos becslés folytán.
Az Alapnak 2008. évben rendkívüli bevétele nem volt.
Az egyéb ráfordítások tervezett összege (286.373 ezer Ft) és tényadata (63.030 ezer Ft)
közötti különbség (223.343 ezer Ft) lényegében megegyezik az egyéb bevételek terv-tény
eltérésével, ennek oka szintén a befejezni tervezett ill. a ténylegesen lezárult felszámolási
eljárások eltérésébıl adódik. Az Enigma Rt. felszámolásának lezárultával az Alapra átszállt
követeléseket hitelezési veszteségként leírtuk, ugyanakkor az Alap tárgyévi eredményét ez
nem rontotta, hiszen korábban 100%-ban értékvesztést számoltunk el, amelynek visszaírása a
bevételi oldalon semlegesíti ezt a ráfordítást.
A pénzügyi mőveletek ráfordításai (30.193 ezer Ft) a tervezettnél (11.500 ezer Ft)
kedvezıtlenebbül alakultak. A tervadat és tényadat közti eltérést az államkötvények
tervezettnél lényegesen magasabb árfolyamvesztesége okozta.
Az Alap 2008. évben is takarékos költséggazdálkodást folytatott, a 2008. évre tervezett
mőködési költségeinek (153.658 ezer Ft) csak mintegy 88,9 %-át (136.572 ezer Ft) használta
fel. A szakértıi díjak soron 13.930 ezer Ft volt a tervezett költség, amely a kockázat alapú
díjrendszer kidolgozásának és a kártalanítási szoftver auditjának a tervezet költségeit is
tartalmazta. E két tétel következı évre történt áthúzódása 11 millió Ft-tal alacsonyabb tény
költséget eredményezett. Reálisabb képet kapunk tehát, ha a viszonyítási alapul szolgáló
tervadatot is csökkentjük ezzel az összeggel, így számítva a tényköltségek a korrigált terv
95,7%-át teszik ki.
Az anyagjellegő ráfordítások 15.282 ezer Ft-tal, 33 %-kal voltak alacsonyabbak a
tervezettnél, a fenti 11 milliós korrekciót itt is elvégezve 4.282 ezer Ft, ill. 12%-os
megtakarítás mutatkozik.
Megtakarítás mutatkozik a tervhez képest több kisebb tételnél, pl. irodaszer, nyomtatvány,
egyéb anyagok, posta, taxi, telefon, javítás, karbantartás. Költségtakarékossági okokból
csökkentettük a kiküldetési költségeket, és kevesebbet költöttünk az Alap reklámozására. A
székhely bérleti díját az esedékességkori euro árfolyamon számlázzák szerzıdés szerint, itt a
tervezéskor alkalmazott reális árfolyambecslés folytán az Alap költségei lényegében
megegyeznek a tervezettel, minimális (2,5% = 244 ezer Ft) megtakarítás mutatkozik a
tervezetthez képest. Összességében elmondható, hogy az anyagjellegő költségek esetében
három soron történt kerettúllépés, összesen 313 ezer Ft, ebbıl 257 ezer Ft a bankköltség
túllépés, amelyet a MNB átutalási díjak megduplázása okozott.
Az Alap személyi jellegő ráfordításai összességében a terv szerint alakultak, minimális
mértékben, 1,7%-kal alacsonyabb a tény a tervnél. A költségek tartalmazzák a 2008. év után
2009. évben fizetett juttatásokat és azok járulékait is, mivel azok a mérlegkészítés napja elıtt
ismertté váltak.

12

A fénymásoló berendezés beruházásának 2009-es évre történt áthúzódása miatt az
értékcsökkenés 4%-kal, 126 ezer Ft-tal alatta maradt a tervnek.
Összességében megállapítható, hogy a mőködési költségek a tervezett költségeken belül
maradtak.

Budapest, 2009. május 7.
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Üzleti jelentés a Befektetı-védelmi Alap
2008. éves beszámolójához

ÜZLETI JELENTÉS
a Befektetı-védelmi Alap 2008. évi éves beszámolójához

A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, a 2008. évi
gazdálkodásra ható változások bemutatása:
A Befektetı-védelmi Alap Alapkezelési szabályzata szerint legalább háromévente pályázat
útján kell kijelölni a szervezet vagyonát kezelı egy vagy több vagyonkezelıt. A
szabályozásnak megfelelıen a szerzıdés egy üzleti évre szól és további egy-egy évre
meghosszabbítható. Mivel a korábban megkötött portfoliókezelési szerzıdés 2008. február
28-án lejárt, az igazgatóság az 1/2008. (II. 14.) számú határozattal döntött a korábbi
vagyonkezelıvel, az OTP Alapkezelı Zrt.-vel a vagyonkezelési szerzıdés egy évvel történı
meghosszabbításáról, változatlan befektetési irányelvek és referencia hozam meghatározás
mellett. A Beva kezelendı vagyonának mértékére tekintettel, a szervezet csak egy
vagyonkezelıt választott ki.
Az Alap hiteltartozását 2007. évben visszafizette, és sem a tavalyi, sem pedig az idei év során
nem került sor újabb hitelösszeg lehívására. Az állami kezességvállalás folyamatosan mértéke
miatt az MKB Bank Nyrt.-vel fennálló hitelszerzıdés alapján ma legfeljebb 1,05 milliárd,
illetve 2009. augusztus 31-tıl csak 700 millió forint lenne lehívható.
A hatályos Díjfizetési szabályzat alapján a Beva éves díj címén 1.092.152 ezer Ft-ot
számlázott ki tagjainak a 2009. évben.
A mérlegkészítés napjáig egy új tagsági viszony keletkezett (Stock Quality Services Zrt.), és
egy szervezet (Bridge Wealth Management Zrt.) tagsága szőnt meg. A mérlegkészítés napjáig
egy szervezet nyújtott be új csatlakozási kérelmet az Alaphoz (Évgyőrők Ingatlan Alapkezelı
Zrt.), a befolyt csatlakozási díjbevétel 1.550 ezer Ft. A csatlakozási kérelmet benyújtó tagsági
viszonya a PSZÁF tevékenységi engedélyének hatályba lépésével fog keletkezni.

Forgóeszközök:
2009. március 31-ig beérkezett 546.826 ezer forint összegő éves díj, valamint a
mérlegkészítés napjáig befolyt 2008. év negyedik negyedévi felügyeleti bírság (9.600 ezer
Ft). Az Alapnak ezen idıszak alatt nem keletkezett új kártalanítás fizetési kötelezettsége, és
nem történt új kártalanítási eljárás alapjául szolgáló esemény. A 2009. évben esetlegesen
felmerülı kártalanítás fizetési-kötelezettség, illetve a kártalanítások járulékos költségeinek
fedezetére az Alap a mérlegkészítéskor 2.942.651 ezer Ft értékő állampapírral rendelkezik.
A lehívható hitelkeret után felszámított rendelkezésre tartási jutalék (796 ezer forint) 2009.
február 27-én kifizetésre került. Az Alap az elsı negyedév során 546.000 ezer forintot utalt át
vagyonkezelésre, és 16.000 ezer forintot vont ki a vagyonkezelésbıl, így nettó módon
530.000 ezer forinttal növelte értékpapír állománya értékét. Az Alap vagyonkezelıje saját
hatáskörben jogosult dönteni az egyes befektetésekrıl, ügyletekrıl, azaz a befektetési
irányelvek keretei közt meghatározni a portfolió összetételét. A befektetési célú portfolió
esetében az Alap által elvárt hozam felerészben a MAX, és felerészben az RMAX index
értékén alapul, míg a mőködési célú portfolió esetében az Alap által elvárt hozam az RMAX
és ZMAX referenciaindex ugyanilyen arányát veszi figyelembe.
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A Befektetı-védelmi Alap 2009. évi költségvetési tervét az 1. számú melléklet tartalmazza, a
költségvetést cash-flow szemléletben pedig a 2. számú melléklet.
A korábban megkezdett kártalanítási eljárások lezárultak, és bár a jelenlegi általános piaci
helyzet kockázatosabb a korábbi évekhez képest, de nem áll rendelkezésünkre olyan konkrét
adat, amely alapján újabb kártalanítási esettel kellene számolnunk a 2009. évben. A
költségvetés a bevételi lehetıségek kihasználásával került kialakításra, figyelembe véve, hogy
az alapvetı mőködési feltételeket biztosítani kell. Az elmúlt évek díjbevételének, és a 2003.
év óta a tagi befagyások elmaradásának köszönhetıen az Alapnak lehetısége nyílott a
korábban a kártalanítások kifizetésére felvett hosszú lejáratú hitel elıtörlesztésére, és ezáltal
lehetıvé válik a kártalanítási kifizetések fedezetének biztosítása miatti vagyonfelhalmozás.
Az Alap növelni tudta a vagyonkezelésre kiadható pénzeszközeit, amely 2009. márciusában
elérte a 2.942.651 ezer Ft-ot. Mivel az Alap az igazgatósága által jóváhagyott ütemezés
szerint a felvett hitelt maradéktalanul visszafizette, így 2008. évtıl az Alapnak nincs
kamatfizetési, illetve hiteltörlesztési kötelezettsége.
A tagokkal szemben elszámolt díjbevételeknek a költségvetési tervben szerepeltetett összege
1.063.000 ezer forint volt, amely a tagok I-III. negyedéves adatszolgáltatásai alapján került
kiszámításra. A költségvetés elfogadását követıen benyújtott IV. negyedéves
adatszolgáltatások figyelembevételével a tervezett díjbevételhez képest a kiszámlázott
díjbevétel összege 1.092.152 ezer Ft-ra módosult.
Az Alap mőködési költségei, amelyeket jól elkülöníthetıen a költségvetés második fele
tartalmaz, a 2008. évi tényszámok ismeretében – az új projekteket, inflációt és a
szerzıdéseket figyelembe véve – kerültek kialakításra. Az Alap tervezett mőködési költsége
151.326 ezer Ft, ami 1,5 %-kal alacsonyabb a 2008. évi tervnél, de 10,8 %-kal magasabb a
2008. évi tényadatnál, köszönhetıen a 2008-ra áthúzódó projekteknek. Eliminálva a 2009. évi
egyszeri nagyobb költségtételeket (11.000 ezer Ft) a tervezett 2009. évi költségek várhatóan
2,7 %-kal lesznek magasabbak a 2008. évi tényadatnál, azaz valamelyest a várható infláció
alatti mértékben nınek a költségek.
A 2009. évre tervezett eredmény 1.304.611 ezer Ft nyereség, amely 18,4%-kal magasabb az
elızı évi tényadatnál. Ez legnagyobbrészt a befektetett eszközök magasabb hozama, kisebb
részben a díjbevételek növekedésének eredménye. Az emelkedı mőködési költségek
(14.754 ezer Ft-tal magasabb) némileg csökkentik a két fı eredmény növelı tétel hatását.

II. Az igazgatóság által meghatározott feladatok teljesítése és azok értékelése
Az igazgatóság a 2008. évben összesen 35 határozatot hozott.
Az igazgatósági határozatok tartalmuk szerint az alábbi négy csoportba sorolhatók:
a.) A szervezet irányítására, mőködésére, egyéb belsı szervezeti kérdésekre vonatkozó
határozatok (13)
[a költségvetési terv elfogadása, az elızı évi költségvetési terv végrehajtásának
elfogadása, éves beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása, az elızı évi
tevékenységi jelentés elfogadása, negyedéves pénzügyi jelentések elfogadása, belsı
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ellenıri munkaterv elfogadása, a belsı ellenıri jelentések elfogadása, az igazgatóság
alelnökének megválasztása, igazgatóság munkatervének elfogadása]
b.) A fontosabb külsı kapcsolatokra vonatkozó döntések (6)
[vagyonkezelıi szerzıdés meghosszabbítása, a Felügyelettel kötött együttmőködési
szerzıdés módosítása, a 2008. üzleti év auditálását végzı szervezettel a szerzıdés
megkötése (KPMG Kft.), az Állami Számvevıszék vizsgálatával kapcsolatos
intézkedések megtétele, letétkezelıi pályázat kiírása, a letétkezelıi szerzıdés értékelése
(ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe)]
c.) A szabályzatok elfogadására, illetve módosítására vonatkozó határozatok (12)
[a szabályzatok általános áttekintése, a számviteli szabályzatok módosítása, a belsı
szabályzatokra vonatkozó módosítások elıírása, az SZMSZ módosítása, a Leltározási
szabályzat elfogadása, az Alapkezelési szabályzat módosítása, a kockázatarányos
díjfizetéssel kapcsolatos döntések, a Díjfizetési szabályzat rendszeres felülvizsgálata, a
fedezettségi arány meghatározása, a Munkaügyi szabályzat elfogadása]
d.) A tagsággal kapcsolatos ügyekben hozott határozatok (4)
[a tagi ellenırzésekre vonatkozó beszámolók elfogadása, a 2008. és 2009. évi tagi
ellenırzési tervek elfogadása, a Globex Rt. felszámolásával kapcsolatos ajánlat,]
Az igazgatósági határozatok közül a 2008. évben 13 szólt a szervezet belsı mőködését
közvetlenül érintı kérdésekrıl (a. pont). Ezek közé tartoznak a negyedévente készülı
negyedéves pénzügyi tervek elfogadása, az éves beszámoló elfogadása, az éves tevékenységi
jelentés elfogadása, a költségvetési tervek, és a költségvetési tervek végrehajtásának
elfogadása, az igazgatóság éves munkatervének meghatározása, illetve a belsı ellenırzéssel
kapcsolatos határozatok. A döntések alapján a munkaszervezet a különféle jelentéseket
megküldte a jogszabályban írottak szerint a tagoknak, a Felügyeletnek, továbbá a Magyar
Nemzeti Banknak. Ebbe a kategóriába sorolható még az igazgatóság alelnökének
megválasztása, amely döntéssel az igazgatóság Brauner Margitot választotta a testület
alelnökévé két éves idıtartamra 2008. december 15. napjával kezdıdıen.
Az igazgatósági határozatok közül az elmúlt évben 6 határozat szólt a jelentısebb külsı
kapcsolatokról. Ezek közé tartoznak a vagyonkezeléssel kapcsolatos döntések, az Állami
Számvevıszék jelentésében írtak alapján a letétkezelı pályáztatása, és a Felügyelettel kötött
együttmőködési megállapodás technikai jellegő kisebb módosítása. Minden évben rendszeres
döntés az adott évre vonatkozó auditálási szerzıdésrıl szóló határozat, amely szerint a 2008.
üzleti évet ismét a KPMG Kft. auditálja. A tavalyi évben az Állami Számvevıszék vizsgálta a
Beva mőködését és gazdálkodását, és a vizsgálat eredményéhez képest az igazgatóság külön
határozatban rendelkezett a szükséges intézkedésekrıl.
A 2008. évben 12 szabályzatot érintı igazgatósági döntés született (c. pont). Tavaly
viszonylag sok szabályzat-módosítást érintı döntés született, ami egyrészrıl a díjrendszert
érintett több határozat, másrészrıl az ÁSZ vizsgálata alapján szükségessé vált módosítások
miatt állt elı. Az igazgatóság több alkalommal tárgyalta a kockázatarányos díjrendszer
bevezethetıségének kérdését, és két esetben foglalkozott a Díjfizetési szabályzat éves
rendszeres felülvizsgálatával. A rendszeres felülvizsgálat keretében végül nem került sor a
szabályzat korrekciójára. Az Állami Számvevıszék végsı jelentése igényelte a szervezeten
belüli szabályozási hatáskörök pontosabb elhatárolását, és egyes szabályzatok átsorolását az
igazgatóság hatáskörébe az ügyvezetı igazgatótól.
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A tagsággal kapcsolatos kérdésekben 2008-ban négy igazgatósági határozat született (d.
pont). Ezek között szokásosnak tekinthetık a tagi ellenırzésre vonatkozó ellenırzési terv
elfogadása, és a végrehajtott ellenırzésekre vonatkozó beszámolók igazgatósági elfogadása.
Egyedi jellegő határozat szólt a Globex Rt. felszámolási ügyében képviselendı álláspontot
rögzítı igazgatósági határozat.
Budapest, 2009. május 7.
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