ÜZLETI JELENTÉS
AZ MKB Bank Zrt.
2008. I. FÉLÉVI
EU által befogadott Nemzetközi Számviteli Szabványok (IFRS) alapján készített
konszolidált BESZÁMOLÓJÁHOZ

Az MKB Csoport sikeres félévet tudhat magáénak, annak ellenére, hogy a pénzpiaci válság elhúzódó
hatásai, a gazdasági növekedés lassulása, az inflációs nyomást elıidézı hatások eltérı mértékben
ugyan, de az összes üzletágat érintették, összességében növelték a hitelezés kockázatait. Az MKB
Csoport esetében a magyar gazdaság helyzete jelentısen befolyásolta az üzleti és pénzügyi
teljesítményt, jóllehet a kiemelkedıen erıs gazdasági növekedéssel jellemezhetı Romániában és
Bulgáriában mőködı leánybankok hozzájárulása növekvı a csoport üzleti teljesítményéhez.
Az MKB Csoport IFRS konszolidált mérlegfıösszegét 2007. év végéhez képest 1,1%-kal 2.489,3
Mrd Ft-ra növelte. A vállalati szektorban az MKB tudatosan visszafogta aktivitását, piacrészei
stagnáltak illetve kismértékben csökkentek 2007. végéhez képest. A lakossági üzletágban az MKB
térnyerése folytatódott: a Bank súlya tovább növekedett a hitelezésben és a befektetési alapokban,
ezzel párhuzamosan kismértékben csökkent a betétekben. Az MKB-Euroleasing csoport kifejezetten
kedvezıen teljesített. A román és bolgár leánybankoknál az üzleti modellek implementációja
befejezıdött, a hangsúly a továbbiakban a növekedésen van.
A Csoport 2008. I. félévi 6,5 Mrd Ft-os adózás elıtti eredménye némileg elmaradt a
várakozásoktól, melyben meghatározó szerepet játszott a hazai gazdasági környezet KKV ügyfélkört
érintı különösen kedvezıtlen hatása. Ugyanakkor a Csoport 2008. I. félévi 56,3 Mrd Ft-os bruttó
eredménye, amely 21%-kal haladja meg a 2007. I. félévben elért eredményt, megfelel az elızetes
várakozásnak és alátámasztja a csoport dinamikus üzleti aktivitását, az MKB középtávú
stratégiájában meghatározott új növekedési irányok felfutását.

Euroleasing csoport
A jelenlegi piaci környezet negatívan hat az autókhoz köthetı kihelyezésekre, illetve az értékesítésre.
Mindezek tükrében az MKB-Euroleasing csoport a volumen-, jövedelmezıség- és piacrész növelés
mellett kiemelt figyelmet fektet a portfolió jelenlegi jó minıségének folyamatos fenntartására is.
A régiós terjeszkedési stratégiájának megvalósítása keretében a cégcsoport Bulgáriában létesített
PLUS Autopark OOD., Sofia nevő leányvállalata megkezdte mőködését a 3,5 t alatti és feletti
gépjármővek flotta kezelésére és finanszírozására. Romániában a 3,5 t alatti és feletti gépjármővek
flotta kezelését finanszírozással együtt és az on-line biztosítás-közvetítıi tevékenység elindítását a
csoport 2009-ben tervezi megvalósítani.

MKB Romexterra
A jövıbeni növekedés szempontjából attraktív román bankpiac jelentıs növekedési potenciált hordoz
az MKB leánybankja, az MKB Romexterra Bank számára. A Bank számára 2008. I. féléve az
átalakulás jegyében telt, ez év elején megkezdıdött a csoportszinten egységes kockázati és üzleti
operációs modellek implementálása. Részben a prudens csoport-standardok bevezetése, valamint a
KKV üzletág esetleges veszteségeire való felkészülés következtében emelkedı kockázati ráfordítások
hatására ugyanakkor a bank eredménye a tervezett alatt maradt.

MKB Unionbank
A dinamikusan növekvı bolgár bankpiac jelentıs potenciálokat hordoz az MKB Unionbank számára.
Az erıs versenykörnyezetben a bank 2008. I. félévében mind a volumenek, mind az eredmények
tekintetében attraktív növekedést tudott produkálni, illetve sikeresen tudta megerısíteni piaci pozícióit
a vállalati és a lakossági szegmensben egyaránt.
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***
Annak ellenére, hogy nem tartoznak az MKB konszolidációs körbe az alábbi stratégiai érdekeltségek
és partnerek nagymértékben hozzájárultak az MKB Csoport 2008. I. féléves teljesítményéhez. A
Nyugdíjpénztár és Egészségpénztár 2008. elsı félévében is tovább bıvült, növekedtek az üzleti
volumenei, az MKB Biztosítók értékesítési tevékenysége dinamikusan fut fel.

MKB Nyugdíjpénztár
Az MKB Nyugdíjpénztár taglétszáma meghaladta a 145 ezret, a kezelt vagyon pedig a 122 Mrd Ft-ot.
(2007: taglétszám: 145 ezer fı, vagyon: 130,0 Mrd Ft)
A pénztár teljesítményéhez az önkéntes ág csaknem 112 ezer fı taglétszámmal, 82 Mrd Ft kezelt
vagyonnal, míg a magánág 33 ezer fı feletti taglétszámmal 41,0 Mrd Ft kezelt vagyonnal járult hozzá.
A Nyugdíjpénztár tervei szerint, 2008. január 1-jétıl magán ágon elindul a választható portfoliós
rendszer.

MKB Egészségpénztár
Az MKB Egészségpénztár taglétszáma meghaladta a 98 ezer fıt (2007: 86 ezer fı), vagyona pedig
2008. I. félév végén elérte az 5,6 Mrd Ft-ot.

MKB Biztosítók
Az MKB csoport új tagjaként 2007. végén kezdte meg mőködését az MKB Általános és az MKB
Életbiztosító. A biztosítótársaságok alapításával a Bank sikeresen tudta megvalósítani az egypontos
bank-biztosítói kiszolgálási stratégiáját és a Bank univerzalitása belföldön teljes körővé vált.
A Biztosítók tervei szerint 2008 végére termékpalettájuk tovább bıvül, többek között a unit-linked
egyszeri díjas életbiztosítással, a kötelezı gépjármő-felelısségbiztosítással, a casco-val, valamint a
kis-, és középvállalatok széleskörő biztosításaival is.
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