
1/8 

 

10 011 922 641 911 400

Statisztikai számjel

Kelt, Budapest 2010.08.30.

M K B   B a n k   Z r t.

Konszolidált
Féléves
Jelentés

2010. június  30.

C s o p o r t

az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (IFRS) alapján
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Az MKB Bank Zrt. (A továbbiakban: Bank) Igazgatósága a 2010. augusztus 30-án megtartott 
ülésén megtárgyalta és elfogadta a Bank 2010. évi konszolidált féléves jelentését és elrendelte 
annak közzétételét. A Bank a közzététellel eleget tesz a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 54-55 paragrafusaiban, valamint a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. sz. 
mellékletében, valamint a 4. számú melléklet 1.10. pontjában foglalt kötelezettségeknek. 
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MKB Bank Zrt. Csoport
2010. június 30-i konszolidált időszak végi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás

2010.06.30 2009.12.31

ESZKÖZÖK

3 Pénzeszközök 286 933              185 687             
4 Hitelintézetekkel szembeni követelések 82 313                65 973               
5 Kereskedési céllal tartott eszközök 62 907                43 340               
5 Fedezeti célú származékos pénzügyi eszközök 80                       29                      
6 Értékpapírok 308 707              354 110             
7 Ügyfelekkel szembeni követelések 2 313 962           2 271 242          
8 Egyéb eszközök 27 417                37 292               
9 Goodwill 42 683                40 613               

29 Halasztott adókövetelések 4 262                  4 039                 
10 Társult és közös vezetésű vállalkozásokban lévő befektetések 11 508                12 029               
11 Immateriális javak és tárgyi eszközök 95 568                92 292               

3 236 340           3 106 646         

FORRÁSOK

12 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1 112 070           1 142 880          
13 Folyó- és betétszámlák 1 524 558           1 405 997          
14 Kereskedési célú kötelezettségek 55 522                19 958               
14 Fedezeti célú származékos pénzügyi kötelezettségek 407                     337                    
15 Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 59 323                34 070               
29 Halasztott adókötelezettségek 7 155                  7 212                 
16 Kibocsátott kötvények 170 837              139 580             
17 Hátrasorolt kötelezettségek 110 610              104 584             

3 040 482           2 854 618          

SAJÁT TŐKE

18 Jegyzett tőke 14 765                14 765               
19 Tartalékok 173 809              229 266             
20 Nem ellenőrző részesedés 7 284                  7 997                 

195 858              252 028             

3 236 340           3 106 646         

 

millió Ft
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MKB Bank Zrt. Csoport
A 2010. június 30-áre szóló konszolidált eredménykimutatás

2010.06.30 2009.06.30

21 Kamatbevétel 95 638                126 549             
22 Kamatráfordítás 49 809                76 773               

Nettó kamatjövedelem 45 829                49 777               

23 Nettó jutalék- és díjbevétel 10 402                10 817               

56 231                60 594               

24 Egyéb működési bevétel 7 181                  12 498               

63 412                73 091               

25 Értékvesztések és céltartalékok veszteségek fedezetére 77 461                29 742               

(14 049)              43 350               

26 Banküzemi költségek 37 377                35 433               

(51 426)              7 916                 

Társult és közös vezetésű vállalkozások adózás előtti eredményéből való részesedés (995)                   (20)                     

Adózás előtti eredmény (52 421)              7 896                 

28 Adófizetési kötelezettség 1 409                  933                    

Adózás utáni eredmény (53 830)              6 963                 

Az anyavállalat részvényeseire jutó (52 929)              6 997                 
Nem ellenőrző részesedésre jutó (901)                   (34)                     

millió Ft
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ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS 
 

AZ MKB Bank Zrt. 

2010. I. FÉLÉVI  

Nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerint készített 

konszolidált BESZÁMOLÓJÁHOZ 
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Az export teljesítményének köszönhetően 2010 I. félévében az MKB Csoport számára 
meghatározó magyar gazdaság már növekedésnek indult (+0,5% é/é, amiből a második 
negyedév +1,0%), összességében az idei évben mintegy 0,9%-os reálbővülés várható. Az 
előzetes adatok alapján az ipari termelés az előző év azonos időszakához viszonyítva 2010 
júniusában 12,6%-kal nőtt. Az infláció az előző év azonos időszakához viszonyítva 5,3%-kal 
emelkedett. A kormányzat a korábban elfogadott költségvetési hiányt – az EU nyomásának 
hatására – 2010-re továbbra is 3,8%-ra tervezi. A tavaszi törvényalkotási ciklus folyamán 
több adózást illető módosítást fogadott el a parlament, így többek között társasági adó kulcs 
csökkentéséről, a bankadó bevezetéséről és több kisadó eltörléséről született döntés. A 
pénzügyi konszolidáció változatlanul prioritás. Mikroszinten a javulás késleltetetten 
jelentkezik, a vállalati felszámolási eljárások száma csökkenő dinamikájú, de még magas, 
valamint lakossági oldalon a foglalkoztatottsági helyzetben még nem látszik egyértelműen 
tartós pozitív fordulat.  
 
A környezettel összhangban az MKB Csoport középtávú stratégiai célja egyrészt változatlanul 
a korábban megkezdett belső konszolidáció következetes folytatása, a meglévő állományok 
megóvása, a portfolió tisztítása. Ugyanakkor ez a stratégia hangsúlyosan egészült ki a 
következő elemekkel 2010-ben: a bank önfinanszírozó képességének folyamatos javítása 
érdekében az elsődleges bankkapcsolattal rendelkező ügyfelek arányának növelése, az 
ügyfélkapcsolatok minőségének és mélységének javítása, a lojalitás erősítése, a 
jutalékeredmény számottevő növelése révén az eredmény-termelő képesség további javítása 
illetve diverzifikálása, valamint szelektív finanszírozási tevékenység.  Mindezek 
értelemszerűen magukba foglalják a mérlegstruktúra fokozatos javítását és a devizális forrás 
függőség oldását is középtávon. Összességében a fundamentumok, ideértve a jövedelem 
struktúra, a működési hatékonyság további erősítése, stabil tőke és likviditási helyzet 
fenntartása a cél. 
 
Az MKB Csoport IFRS konszolidált mérlegfőösszegét 2009. év végéhez képest 4,2%-kal 
3.236,3 Mrd Ft-ra növelte. Az MKB Csoport 2010. I. félévében 63,4 Mrd Ft-os bruttó 
eredményt ért el, amely 13,2%-kal marad el a 2009. I. félévben elért eredménytől. A 
banküzemi költségek 2009. I. félév végéhez képest 5,5%-kal növekedve 37,4 Mrd Ft-ot tettek 
ki az időszak végén. A költségnövekedés magyarázata részben a BayernLB Csoport 
középtávú stratégiai programjában célul kitűzött restruktúrálással összefüggő feladatok 
ütemterv szerinti végrehajtása. 2010. I. félévében az MKB Csoport üzemi eredménye 
meghaladta a 26,0 Mrd Ft-ot, mely azonban mintegy 30%-kal alatta maradt a tavaly azonos 
időszaki teljesítménynek. A gazdasági környezet javulása még nem általános, hatása 
késleltetetten jelentkezik az ügyfélkörben, ezért a portfolió minősége a korábban vártnál 
lassabb javulást mutat. Összességében az MKB Csoport számottevő céltartalékképzés mellett 
(adózás előtt) 52,4 Mrd Ft- veszteséggel zárta 2010. I. félévet. 
 
 
MKB-Euroleasing csoport 
 
Az autó és az autófinanszírozási  piac jelentős visszaesésének negatív hatásaitól az MKB-
Euroleasing csoport sem tudta függetleníteni magát.  
A flottakezelés, biztosításközvetítés és az autókereskedelem területén elért sikerek, illetve 
jelentős részesedésbővülés mellett több kedvezőtlen piaci hatás és jogszabályi változás miatt a 
finanszírozási piacon a csoport piaci pozíciója stagnált. Az MKB-Euroleasing cégcsoport 
belföldi tevékenységének fókuszában - az előző évihez hasonlóan - a hatékonyság növelése és 
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a kockázatok kezelhető szinten tartása áll, amelyekben mára elmondható, hogy a csoport 
jelentős eredményeket ért el. 
Jelentős sikernek tekintő a cégcsoport résztulajdonában lévő piacvezető on-line 
biztosításközvetítő társaság értékesítése. Ez a tranzakció - a core üzletágak kilátásainak 
érintetlenül hagyása mellett - jelentősen hozzájárult a pénzügyi eredményekhez. 

 

 

Közép-kelet-európai régió – Románia és Bulgária 

A román gazdaság 2010-es gazdasági kilátásai feszültségekkel terhesen, de összességében 
javuló tendenciát mutatnak. Az IMF által támasztott költségvetési kritériumok teljesítése 
érdekében  a román parlament konszolidációs csomagot fogadott el, mely többek között az 
ÁFA emelését, a közszféra béreinek 25%-os visszavágását tartalmazta. A csomag 
mindazonáltal a korábban vártnál erőteljesebb GDP visszaesést, reálbér és beruházás 
csökkenést eredményez.   
A bolgár parlament a fiskális pozíció további romlásának elkerülése, valamint a költségvetési 
deficit csökkentése érdekében anti-krizis és fiskális konszolidációs csomagot fogadott el 
2010-ben. A csomag tartalmaz költségvetési kiadási és bevételi oldalt érintő intézkedéseket, 
valamint mintegy 60 a gazdaság talpra állítását szolgáló további intézkedést. A kormányzat 
strukturális reformokat indít el az oktatás, az egészségügy és az állami adminisztráció 
területén, valamint felgyorsítja a nyugdíjreformot. 
Mindkét gazdaságra igaz, hogy az érezhető kilábalás 2011-re húzódik el.  
 
 

MKB Romexterra Bank - Románia 

2010. I. félévében az MKB Romexterra Bank üzleti tevékenységének fókuszában az 
ügyfélforrások gyűjtése, valamint a meglévő ügyfelek megfelelő kezelése volt. 

A 2009. évhez képest tovább romló román gazdasági környezet eredményeként a Bank 
minősített kitettsége és kockázati költsége tovább nőtt. A 2009-ben meghatározottak szerint 
sor került a válság hatására veszteséget okozó kitettségek áttekintésére, valamint ezen 
portfoliók hatékony kezelésének meghatározására, a Bank portfoliójának megtisztítása 
érdekében. Ennek eredményeként a Bank hitelállománya több mint 37%-kal csökkent, illetve 
ezzel párhuzamosan a Bank betétállománya, kismértékben ugyan, de szintén csökkent a félév 
során.  

A megváltozott piaci körülményekre válaszul, a Bank teljesen új fókuszt és üzleti stratégiát 
alakított ki, mely a jövőben teljes mértékben a lakossági és a kisvállalati üzletágra alapszik. 
Elindult a Bank belső folyamatainak teljes felülvizsgálata és módosítása, kiemelt hangsúlyt 
kapott a működési hatékonyság erősítése. 

 

MKB Unionbank - Bulgária 

2010. I. félévében a megváltozott piaci feltételek eredményeként az MKB Unionbank üzleti 
aktivitása, ügyfél hitelállománya kis mértékben csökkent (-3%), betétállománya kismértékben 
nőtt (+2%) 2009. év végéhez képest. A Bank üzleti tevékenysége a gazdasági visszaesés 
hatásainak kezelése során meghatározottak szerint a lakossági, valamint a kis- és 
középvállalati ügyfélszegmensekre fókuszált. Kiemelt hangsúlyt kapott az elsődleges 
ügyfélkapcsolatok kialakítása az ügyfelek termékpenetrációjának növelésén keresztül, 
melynek célja mind a hatékonyság növelése, mind pedig a portfolió minőség romlásának 
megelőzése. Mindemellett továbbra is kulcsfontosságú a megerősített problémás 
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ügyfélkezelési folyamatok alkalmazása, a válság negatív hatásaiból fakadó esetleges 
veszteségek csökkentése érdekében. 

 
*** 

 
Nem tartoznak az MKB Bank konszolidációs körébe, de az alábbi stratégiai érdekeltségek és 
partnerek hozzájárultak az MKB Csoport 2010. I. féléves teljesítményéhez.  
 
MKB Nyugdíjpénztár 
 
A nyugdíjpénztárak számára a működési környezet alapvetően továbbra sem attraktív, bár 
hozam szempontból a tavalyinál kissé kedvezőbb. Az MKB Nyugdíjpénztár által kezelt 
vagyon 2010. I. félévében növekedett, 145 Mrd Ft-ot érve el, míg a taglétszám ugyanezen 
időszak alatt - döntően a 10 éves tagságot megszüntetők miatt - mintegy 3 000 fővel, 137 ezer 
főre csökkent. A Nyugdíjpénztárban 2010. január 1-jétől önkéntes ágon is 4 portfolióval 
elindult a választható portfoliós rendszer, biztosítva a tagok kockázatvállalási készségétől 
függő befektetési szerkezet kialakítását. 
 
MKB Egészségpénztár 
 
Az adózási változások a 2010. évi általános egészségpénztári visszaesést vetítették előre. 
Elsősorban az államigazgatásban januártól általánosan bevezetett cafetéria juttatások 
átmenetileg növelték a taglétszámot és a bevételeket. Ennek köszönhetően a Pénztár 
növekedése tovább folytatódott: a taglétszám meghaladta a 129 ezer főt, a kezelt vagyon 
pedig 2010. I. félév végén elérte a  7,6 Mrd Ft-ot (2009: végén a taglétszám 120 ezer fő, a 
vagyon 7,8 Mrd Ft volt.). 
 
 
MKB Biztosítók 
 
Az MKB Általános és az MKB Életbiztosító összesített díjbevétele 2010. I. félévében 196%-
al nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a magyar biztosítási piac növekedési 
üteme 11% volt 2010. I. negyedévében. Az MKB Életbiztosító össz-díjbevételi struktúrája 
eltér a tervezettől a lakossági hitelezési aktivitás csökkenése miatt, azonban ezt az egyszeri 
díjas unit linked típusú termék értékesítése kompenzál. Az MKB Általános Biztosító 
teljesítményét érzékenyen érintette az elsősorban a gépjármű (kötelező) piac területén 
jelentkező elmaradás, azonban kedvező fejleményként értékelhető a Biztosító kisvállalkozói 
területen egyre erősödő üzleti aktivitása. A társaság a banki értékesítő csatorna mellett 
fokozott figyelmet fordít az egyéb külső értékesítési partnerekkel – alkuszok, többes 
ügynökök – való együttműködésre. 

 

 

 



NYILATKOZAT

2412008 PM rendelet alapján

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) kijelenti, hogya Tpt. 54. § (5) bekezdése alapján
készített konszolidált féléves beszámolóját független könyvvizsgáló nem auditálta.

A Bank kijelenti továbbá, hogy a konszolidált féléves beszámoló az alkalmazható számviteli

eloírások alapján készült. A Bank érintett szakértoinek és döntéshozó vezetoinek legjobb
tudása szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Bank mint
értékpapír kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeirol,
kötelezettségeirol, pénzügyi helyzetérol, valamint nyereségérol, veszteségéroI.

A vezetoségi jelentés megbízható képet ad a Bank mint értékpapír kibocsátó és a
konszolidációba bevont vállalkozások helyzetérol, fejlodésérol és teljesítményérol, ismertetve
a fobb kockázatokat és bizonytalansági tényezoket.

Budapest, 2010. augusztus 30.

foosztályvezeto
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