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a BUDAPEST

Hitel-

és Fejlesztési Bank Zrt. végleges vagyonmérlege

és végleges vagyonleltára az egyesülés (beolvadás) előtt 2022.

március

31.

fordulónapra,
.

Magyar Takarék Bankholding Zrt. végleges vagyonmérlege és végleges
vagyonleltára az egyesülés (beolvadás) előtt 2022. március 31. fotdulónap-

a

ra,
.

az MKB

Bank Nyrt. végleges vagyonmétlege és végleges vagyonleltára az

az MKB

Bank Nytt. végleges vagyonmérlege és végleges vagyonleltára az

egyesülés (beolvadás) előtt 2022. március 31. fordulónapra,
egyesülés (beolvadás) után 2022. március 31. fotdulónapra,

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Jelentés a végleges vagyonmérlegekről és végleges vagyonleltárokról
A Magyar Takarék Bankholding Zrt.

,

Hitel- és Fejlesztési Bank Ztrt.,
illetve
az MKB Bank Nyrt.
tulajdonosainak
részvényeseinek!

BUDAPEST

és

Vélemény
Elvégeztük az alább megnevezett gazdasági társaságok (továbbiakban , Egyesülő társaságok") átalakulásával (egyesülésével) összefüggésben a 2022. március 31-i fordulónapra elkészített átalakulási végleges vagyonmérlegek és végleges vagyonleltá-

rok könyvvizsgálatát, amelynek során megvizsgáltuk:

1

az MKB

Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci

u. 38.,

Magyatotszág;

nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegyzékszámon), mint az egyesülés után változatlan formában továbbműködő

át-

vevő társaság (átvevő társaság"), az egyesülés (beolvadás) az egyesülés (beolvadás)

előtti állapotra vonatkozó végleges vagyonmérlegét

és végleges va-

gyonleltárát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege 3.802.216
M Ft,

a jegyzett tőke értéke 100.000 M Ft, a saját tőke értéke 248.838 M Ft.

Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., Magyarotszág; nyilvántartja

a

a

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszámon),

mint az átalakuló-beolvadó, mint az egyesülés során az átvevő társaságba történő beolvadás után megszűnő társaság az egyesülés (beolvadás) előtti állapotra vonatkozó végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltárát, amelyben az
eszközök és fortások egyező végösszege 2.537.677 M Ft,
ke 19.396 M Ft,
a

a saját tőke értéke 179.666 M Ft.

a jegyzett tőke érté-

Magyar Takarék Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarotszág; nyilvántartja
a

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszámon),

mint az átalakuló-beolvadó, mint az egyesülés során az átvevő társaságba történő beolvadás után megszűnő társaság az egyesülés (beolvadás) előtti állapotra vonatkozó végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltárát, amelyben az
eszközök és fortások egyező végösszege 102.162 M Ft, a jegyzett tőke értéke
30.220 M Ft,

a saját tőke értéke 102.151 M Ft.
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4.

az MKB

Bank Nyrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci

u. 38., Magyarország;

nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-040952 cégjegyzékszámon), mint
vevő társaság

az

egyesülés után változatlan formában tovább működő

(, átvevő

társaság"), az egyesülés (beolvadás) az egyesülés (beol-

vadás), a különbözeti, valamint a saját tőke rendezés
zó

át-

utáni állapotta vonatko-

összevont végleges vagyonmérlegét és végleges vagyonleltárát, amelyben

az eszközök

és források egyező végösszege 6.446.224 M Ft, a jegyzett tőke ér-

téke 311.320 M

Ft

a saját tőke értéke 715.719 M Ft.

Az egyesülésben tésztvevő tátsaságok a továbbiakban együtt:

, Egyesülő

Társaságok".

Véleményünk szerint az MKB Bank Nyrt.
BUDAPEST

Hitel-

,

mint átvevő, beolvasztó társaság, a

és Fejlesztési Bank Zrt., mint a beolvadó társaság, a Magyar

Takarék Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint beolvadó
társaság, az MKB Bank Nyrt. , mint a beolvadás után változatlan fotmában tovább
működő jogutód társaság 2022. március 31-i fordulónapra elkészített mellékelt végleges vagyonmérlegeit és végleges vagyonleltárait minden lényeges szempontból a

Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították

, számviteli törvény")
ÖSSZE:

A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standatdokkal összhangban és a
könyvvizsgálatta

vonatkozó

—

Magyatországon

hatályos

—

törvények és

egyéb

jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk

bővebb leírását jelentésünk
Jelelőssége"

,.4A

könyvvizsgáló

végleges

vagyonmérleg

könyvwizygálatáért

való

szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk az Egyesülő Társaságoktól a vonatkozó, Magyatországon hatályos
jogszabályokban

és

a

Magyar

Könyvvizsgálói

Kamara ,A könyvvizsgálói hivatás

magatartási (etikai) szabályaitól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint
az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok
Testülete által kiadott

, Könyvvizsgálók

foglaltak szerint, és megfelelünk az
előírásoknak

Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben)

ugyanezen

normákban szereplő további etikai

is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszetzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
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Egyéb kérdések

-

a felhasználás korlátozása

Ez a független könyvvizsgálói jelentés az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény (a továbbiakban: , átalakulási
törvény) 4.

§ (6)

bekezdésére tekintettel, valamint a számviteli törvény 136.

§ (9)

be-

kezdése alapján az egyesülésben résztvevő társaságok tulajdonosai részére készült, és a
jelentésünk az e törvényekben meghatározott céltól eltérő más célta nem használható
fel!

Egyéb információk: Az egyesülési (beolvadási) terv
Az egyéb információk, az Egyesülő Társaságok végleges vagyonmérlegei és az azokat
alátámasztó végleges vagyonleltárok kivételével az átalakulási törvény 3. §-ában meghatározott átalakulásai (egyesülési) tervet foglalják magukban.
A független könyvvizsgálói jelentésünk ,, Vélemény? szakaszában a végleges vagyon-

mérlegekre adott könyvvizsgálói véleményünk nem vonatkozik az átalakulási (egyesülési) tervre. A vezetés felelős az átalakulási (egyesülési) tervnek a Polgári Tötrvény-

könyvről szóló 2023. évi V. törvény és az átalakulási törvény vonatkozó előírásaival
összhangban történő
A

elkészítéséért.

végleges vagyonmérlegek általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban

a

mi

felelősségünk az átalakulási (egyesülési) terv átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az átalakulási (egyesülési) terv lényegesen ellentmond-e a végleges vagyon-

mérlegeknek vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy
tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján
arra a következtetésre jutunk, hogy az átalakulási (egyesülési) terv lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a
tekintetben nincs jelentenivalónk.
Az MKB Bank Nyrt. beolvadását megelőző, a 2022. március 31-i fordulónapra vonatkozó az EU IFRS-ek szerint összeállított közbenső mérlegéről a Deloitte Kft.
2022. június 01-én minősítés nélküli könyvvizsgálói jelentést adott ki.
A

BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. beolvadását megelőző,

a 2022.

március 31-i fordulónapra vonatkozó az EU IFRS-ek szerint elkészített egyedi pénzügyi kimutatásai, melyte

a

KPMG Hungária Kft. 2022.

június 01-én figyelemfelhívó

jelentést bocsátott ki a beolvadás miatt.
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A

Magyat Takarék Bankholding Zrt. beolvadását megelőző,

a 2022.

március 31-i

fordulónapra vonatkozó az EU IFRS-ek szetint összeállított tevékenységet lezáró
beszámolójáról a Deloitte Kft. 2022. június 01-én figyelemfelhívó jelentést bocsátott
ki a beolvadás miatt.

A vezetés felelőssége a végleges vagyonmérlegekért és végleges vagyonlel-

tárokért

A vezetés felelős a

végleges vagyonmérlegeknek

a

számviteli törvény 136-141. §-

okban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes végleges vagyonmérlegek
elkészítése.
A végleges vagyonmétlegek elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a

jogutód társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és a tudomásunkra hozza a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló végleges vagyonmérlegek összeállításáért. A veze-

tésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő tendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek az irányításuk alatt lévő társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló felelőssége a végleges vagyonmérlegek és végleges va-

gyonleltárok könyvvizsgálatáért
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a végleges

vagyonmérlegeket a számviteli törvény 136-141. §-okban foglalt rendelkezéseivel
összhangban állították össze és a végleges vagyonmérlegek egésze nem tartalmaz akár
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a

véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő
bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standatdokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az
egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy

hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban

vagy

együttesen befolyásolhatják

a

felhasználók adott végleges vagyonmér-

legek alapján meghozott gazdasági döntéseit.
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A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során

szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:
Azonosítjuk és felmérjük a végleges vagyonmérlegek akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az
ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint ele-

gendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását,
Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak
érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk,
Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések észszerűségét,

Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló végleges vagyonmérlegek összeállítása. A vállalkozás folytatása elvének érvényesülésével kapcsolatos vizsgálatainkat a jogutód

társaságra vonatkozóan végeztük
tük ki. Amennyiben

el és az

azt a következtetést

átalakulás tervezett napjáig terjesztet-

vonjuk le, hogy a vezetés részéről nem

helytálló a végleges vagyonmérlegek elkészítése során a vállalkozás folytatása el-

vének alkalmazása, abban az esetben ellenvéleményt kell kibocsátanunk. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszetzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Előre nem látható jövőbeli események
vagy feltételek következtében előfordulhat, hogy a jogutód tátsaság nem tudja a

vállalkozást folytatni,
Értékeljük a végleges vagyonmérlegek átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát,
valamint értékeljük azt is, hogy a végleges vagyonmétlegekben teljesül-e az alapul
szolgáló ügyleteknek és eseményeknek számviteli törvény 136-141. §-okban foglaltak szerinti bemutatása.
Az

irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett

a könyvvizsgálat

-

tervezett hatókötét, ütemezését és a könyvvizsgálat jelentős megál-

lapításait.
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Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről
Az átalakulás 2022.március 31-i határnappal, az egyes tőkerendezések 2022.április 01
határnappal kerültek a cégbíróság által bejegyzésre.

Az összevont vagyonmérleg összegét megelőző különbözetek eszközök tendezésoszlopa számviteli politika egységesítése miatti módosításokat 4.169 M Ft összegben, a
Magyar Bankholding Zrt. által a jogutód MKB Bank Nyrt. részére az egyesülési szerződés szerint teljesített tőkeemelést 185.000 M Ft-ot (melyből 75.603 M

Ft

jegyzett

tőke emelés, 109.397 M Ft ázsió) tartalmazza.
A Magyar Takarék Bankholding Zrt. értékelése során figyelembe vett a 2013. évi

CXXXV. törvényben (, Törvény") foglalt kötelezettség teljesítéseként 185 milliárd Ft
pótlólagos hozzájárulás formájában került rendelkezésre bocsátásra, míg a Törvényben foglalt kötvénykibocsátásból befolyó összeg és a pótlólagos hozzájárulás összegének különbözete a Törvényben foglaltak szerint a Törvényben meghatározott entitás(ok) saját tőkéjének növelésére került felhasználásra.
A saját tőke rendezés oszlopban cégbíróságon 2022.04.01-re történt tőkeemelés bejegyzése 86.101 M Ft. értékben kerül kimutatásra, amellyel az Átvevő Tátsaság alap-

tőkéje kerül felemelésre a tőketartalék egyidejű csökkenése mellett.
Az Egyesülő Társaságok vezetésének felelőssége, hogy az egyesülési

(beolvadási)

szerződés elkészítésével egyidejűleg írásbeli beszámolót készítsenek, amelyben a jogi
gazdasági szempontok ismettetésével megindokolják a beolvadás szükségességét,
valamint meghatározzák a részvények cserearányát, továbbá ismertessék az
és a

értékelésnél esetlegesen felmerülő különös nehézségeket.
A mi felelősségünk az átalakulási törvény 24.

§

(4) és (5)

bekezdéseiben foglaltakkal

kapcsolatban jelentés tétele.
A cserearányok meghatározása a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt, a Magyar

Takarék Bankholding Zrt. és az Átvevő Társaság egyesülésben résztvevő részesedéseinek értékbecslésén alapul.
Az átalakulási törvény 24.

bekezdése szerint megvizsgáltuk, hogy a részvények
cserearányát milyen módszerekkel határozták meg, a módszerek megfelelőségét, va§ (4)

lamint, hogy e módszerek külön-külön milyen értéket eredményeztek,
megfelelőségét.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Jelentés a végleges vagyonmérlegekről és végleges vagyonleltárokról
Az

Ernst

g

Young Tanácsadó Kft. által elvégzett értékelés fordulónapja 2021. au-

gusztus 31-e. Az Egyesülő Tátsaságok értékelésére a diszkontált cash flows
módszetek közé tartozó diszkontált osztalék modellt

( DDM")

( DCF")

alkalmazták. A DDM

modell úgy határozza meg egy tátsaság saját tőkéjének piaci értékét, hogy a társaság
által a jövőben a tulajdonosok számára kifizethető maximális osztalékokat diszkontálja.

A tulajdonosok számára maximálisan kifizethető osztalék mértéke a tőkekövetelményt
meghaladó

szavatoló tőke értékeként került megbecslésre

(figyelembe véve az elsőd-

leges szavatoló tőkére vonatkozó, valamint a rendelkezésre álló eredménytartalék általi
korlátot is).
A részvények cserearányai olyan módon kerültek meghatározásra, hogy az egyesülés
(beolvadás) eredményeképp az Egyesülő Társaságok részvényeseinek az Átvevő Társaság vonatkozásában meghatározásra kerülő alaptőke-részesedése arányosan tükrözze az Egyesülő Társaságok független cégértékelés alapján megállapított teljes cégértékeit. Ennek megfelelően az Átvevő Társaság alaptőkéjének és cégértékének egymás-

hoz viszonyított atánya megegyezik az egyesülés (beolvadás) etedményeképp az Átvevő Társaság vonatkozásában meghatározásra kerülő alaptőke és kialakuló

egyesült" cégérték egymáshoz viszonyított arányával. Az egyesülés (beolvadás) eredmé,

nyeképp kibocsátandó részvények névértéke és darabszáma szintén a cégértékek arányának megfelelően került meghatározásra tekintettel arra, hogy a Független Értékelő
az Magyar Takarék Bankholding Zrt. cégértékének megállapítása során számításba

vette a 2013. évi CXXXV. törvényben meghatározott az Integrációs Szervezet hitelintézet tagjai vagy a velük együtt összevont alapú felügyelet alatt álló további hitelintézetek saját tőkéjének növelésére vonatkozó — többek között az Egyesülési Szerződés
9.

pont

szerint

teljesítésre kerülő

—

kötelezettség teljesítését is. Mindazonáltal az Ma-

gyar Takarék Bankholding Zrt. cserearányának meghatározása során az Átalakulási
Törvény 24.
vény 139.

§

§

(2)

(1)

bekezdés a) pontjára, illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-

bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével került sor

—

azaz

az Egyesülési Szetződés. 9. pontban meghatározott pótlólagos vagyoni hozzájárulás
az Átvevő Társaság nyitó (jogutód) végleges vagyonmérlegében került feltüntetésre.

Az egyesülő társaságok a szakértő véleményben rögzítettek és egyéb szempontok
alapján a cserearányokat az egyesülési szerződésben rögzítették.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Jelentés a végleges vagyonmérlegekről és végleges vagyonleltárokról

—
a)

az MKB

Bank Nyrt. 100.000.000 db 1.000,

-

Ft, azaz 100.000.000.000

forint névértékű törzsrészvény 1/1 részarányban,

b) a BUDAPEST
azaz

Hitel-

és Fejlesztési Bank Zrt. 19.395.945 db 1000,- Ft,
forint

19.396.000.000

csetearányban,

névértékű

94.687.372

azaz

darab,

törzsrészvénye

1.000,

-

Ft/db

4,88181277

névértékű,

94.687.372.000 forint értékű törzsrészvénye kerül beszámításra,

c)

Magyar Takarék Bankholding Zrt. 2.000.000 db 1.000,

a

forint

30.220.000.000

névértékű

(2.000.000

-

Ft ./db

E--28.220.000

E)

törzsrészvény 1,35770457 cserearányban, azaz 41.029.832 db 1.000, -

Ft/db névértékű 41.029.832.448 forint törzstészvénye kerül beszámításra.
d) az MKB Bank Nyrt. új részvénytőkéje a cseréket követően

311.319.983.000 Ft ezer forintra kerekítve, míg az átalakulási mérlegben

311.320 M

Ft

értékben kerül megjelenítésre

A cégétrtékek százmillió Ft-ra történő kerekítés, a cserearány nyolc tizedesjegyre tör-

ténő kerekítés, az Átvevő Társaság (jogutód) alaptőkéje pedig az ezer Ft-ra történő
kerekítés matematikai szabályai alapján került meghatározásra.
Véleményünk szerint a részvények csetearányát a tészvénytársaság megfelelően álla-

pította meg, a választott módszer tükrözi a tényleges értékviszonyokat. A cserearány
számítás során ellenőrzése során figyelembe vettük az Ernst g Young Tanácsadó
Kft. által elvégzett az Egyesülő Társaságok 2021.augusztus 31-i. fordulónapjára történő értékelését, amely során az MKB bank 10090-os saját tőkéje becsült likvidációs
értéke 216,5 Mtd Ft, a 28199 -os kisebbségi részesedés becsült likvidációs értéke 6,09
Mtd Ft- volt.

Az átalakulási törvény 24.

§

(5)

bekezdése szerint megvizsgáltuk az egyesülési (beol-

vadási) szerződésben és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak

megalapozottságát, valamint azt, hogy a beolvadás veszélyezteti-e e tészvénytársaságokkal szembeni hitelezői követelések kielégítését.

Az egyesülési (beolvadási) szerződésben
lójában foglaltakat megalapozottnak

szerint

és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámo-

tartjuk.

beolvadás nem veszélyezteti a beolvadásban érintett egyesülő
tátsaságokkal szembeni hitelezői követelések kielégítését.
Álláspontunk

a
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Jelentés a végleges vagyonmérlegekről és végleges vagyonleltárokról
Megismételjük azon korábbi kijelentésünket, amely szerint jelentésünk kizárólag a
társaságok tulajdonosainak (tészvényeseinek) tájékoztatása, valamint az átalakulási
folyamatok közzétételeinek folyamatához készült, az más célból vagy más által nem
használható

fel.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálati megbízásért
felelős partner a jelen független könyvvizsgálói

jelentés aláírója.

Budapest, 2022. június 01.
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HK ADÓCONTROLL Könyvelő

illetve, mint bejegyzett könyvvizsgáló

és Könyvvizsgáló Kft. képviseletében

HK

ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.
6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.
kamarai nyilvántartási szám: 002125
bejegyzett könyvvizsgáló kamarai tagsági szám:006219
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