
Kockázatkezelési irányelvek 
Appeninn Nyrt. 

 
 
A kockázatkezelési irányelvek meghatározásának célja egyrészt, hogy általa az Appeninn Nyrt. 
képes legyen felmérni és megállapítani, hogy a fennálló, új, vagy megváltoztatott körülmények 
milyen kockázatokat, illetve lehetőségeket jelentenek az Appeninn Nyrt. számára, másrészt, hogy a 
feltárt esetlegesen negatív hatással járó kockázatokat megfelelően kezelve, azokat alacsony, illetve 
elfogadható szinten belül tartsa, ezáltal támogatva a Társaság stabil és a stratégiájának megfelelő 
működését. A Társaság kockázatkezelési irányelvek kidolgozás során az integráltság, a teljesség, a 
módszeresség, a transzparencia, folyamatosság és az arányosság alapelveit vette figyelembe.  

A kockázatkezelés kiemelkedően fontos a Társaság pénzügyi stabilitásának és jó hírnevének 
védelme, valamint a tőkének olyan versenyképes üzleti tevékenységekre való felhasználása 
érdekében, amely a részvényesek érdekeit szolgálja.  
 
A kockázatkezelési irányelvek segítséget nyújtanak a Társaság tevékenységének leggyengébb 
pontjainak, vagy a legnagyobb kockázatot jelentő fenyegetettségek azonosításában és ezek 
ismeretében költséghatékony, kockázatarányos védekezés kialakításában.  
 
A Társaság kockázatnak tekint minden, a tevékenységében, gazdálkodásában rejlő olyan elemet 
vagy eseményt, illetve körülményt, amely bekövetkezése esetén a Társaság működését hátrányosan 
érinti vagy érintheti. A kockázat mértékét a Társaság a fenyegetés bekövetkezési valószínűségnek 
és az okozott kár nagyságának a szorzataként állapítja meg. 
 
A Tártsaság az alábbi kockázati tényezőket azonosította:  

- Stratégiai kockázati tényezők  
- Környezeti kockázati tényezők  
- Piaci kockázati tényezők  
- Pénzügyi és gazdasági kockázati tényezők  
- Működési kockázati tényezők  
- Megfelelőségi kockázati tényezők 
- Informatikai kockázati tényezők  
- Reputációs kockázati tényezők  
- Korrupciós kockázati tényezők   
- Információbiztonsági kockázati tényezők  

 
A Társaság a lehetséges kockázatok értékelésekor a kockázati tényezőket azok megvalósulási 
valószínűségét is figyelembe véve magas, közepes, illetve alacsony kategóriába sorolja, ennek 
alapján meghatározza, hogy mely kockázati tényezők minősülhetnek jelentősnek, mely ellenőrzési 
lépések csökkenthetik az adott kockázatot, megvizsgálja, hogy szükségesek-e kiegészítő kontrollok, 
illetve milyen jellegű nyomon követés szükséges.  
 
A Társaság szabályzatában meghatározta a tevékenysége szempontjából elfogadható kockázati 
szintet és az elfogadható szint feletti kockázatokra vonatkozóan az alábbi kockázatkezelési 
stratégiát dolgozta ki:  

- kockázat elviselése (mert az intézkedés aránytalanul nagy költségekkel járna),  
- kockázat kezelése (célja a kockázatok elfogadható szintre való csökkentése);  
- kockázatos tevékenység befejezése.  

 



A kockázatkezelési stratégia kiválasztása során az intézkedés hatását is szükséges felmérni, és az 
intézkedés előrelátható eredményét össze kell vetni az adott tevékenységgel kapcsolatosan 
eredetileg tervezett végeredménnyel. A kockázatkezelés leghatékonyabb eszköze a folyamatba 
épített kockázatkezelés. 
 
Az Igazgatótanács tagjai látják el a Társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletét és felelősek irányításáért.  
 
 


