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M K B   B a n k   Z r t.

Konszolidált 
Pénzügyi

Beszámoló

2009. június  30.

C s o p o r t

az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (IFRS) alapján

készült



MKB Bank Zrt. Csoport
2009. június 30-i konszolidált mérleg

2009.06.30 2008.12.31

ESZKÖZÖK

3 Pénzeszközök 235 976             212 686             
4 Hitelintézetekkel szembeni követelések 56 606               116 611             
5 Kereskedési céllal tartott eszközök 73 260               65 590               
5 Fedezeti célú származékos pénzügyi eszközök 2 996                 80                      
6 Értékpapírok 244 301             51 051               
7 Ügyfelekkel szembeni követelések 2 280 597          2 292 794          
8 Egyéb eszközök 34 153               18 217               
9 Goodwill 30 703               33 650               

29 Halasztott adókövetelések 3 070                 3 246                 
10 Társult és közös vezetéső vállalkozásokban lévı befektetések 11 702               11 231               
11 Immateriális javak és tárgyi eszközök 82 292               80 271               

3 055 657          2 885 426          

FORRÁSOK

12 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1 077 679          947 109             
13 Folyó- és betétszámlák 1 277 390          1 267 842          
14 Kereskedési célú kötelezettségek 23 830               30 231               
14 Fedezeti célú származékos pénzügyi kötelezettségek 557                    3 224                 
15 Egyéb kötelezettségek és céltartalékok 41 547               31 604               
29 Halasztott adókötelezettségek 2 650                 4 173                 
16 Kibocsátott kötvények 265 264             269 129             
17 Hátrasorolt kötelezettségek 105 296             102 892             

2 794 214          2 656 204          

SAJÁT TİKE

18 Jegyzett tıke 14 765               14 094               
19 Tartalékok 230 646             198 576             
20 Kisebbségi érdekeltség 16 032               16 552               

261 444             229 222             

3 055 657          2 885 426          

 

millió Ft



MKB Bank Zrt. Csoport
A 2009. június 30-áre szóló konszolidált eredménykimutatás

2009.06.30 2008.12.31

21 Kamatbevétel 126 549             223 807             
22 Kamatráfordítás 76 773               141 128             

Nettó kamatjövedelem 49 777               82 679               

23 Nettó jutalék- és díjbevétel 10 817               19 541               

60 594               102 220             

24 Egyéb mőködési bevétel 12 498               18 224               

73 091               120 444             

25 Értékvesztések és céltartalékok veszteségek fedezetére 29 742               43 003               

43 350               77 441               

26 Banküzemi költségek 35 433               70 360               

7 916                 7 081                 

Társult és közös vezetéső vállalkozások adózás elıtti eredményébıl való részesedés (20)                     1 255                 

Adózás elıtti eredmény 7 896                 8 336                 

28 Adófizetési kötelezettség 933                    1 176                 

Adózás utáni eredmény 6 963                 7 160                 

Az anyavállalat részvényeseire jutó 6 997                 6 449                 
Kisebbségi részesedésre jutó (34)                     711                    

millió Ft



 
 
 

 
 

 
 

ÜZLETI JELENTÉS 
 

AZ MKB Bank Zrt. 

2009. I. FÉLÉVI  

Nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerint készített 

konszolidált BESZÁMOLÓJÁHOZ 
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A pénzügyi és gazdasági válság kiterjedése és mélyülése azonnali és alapvetı alkalmazkodást kívánt 
meg az MKB Csoporttól. Rövidtávon a biztonságos bankmőködés alappilléreinek megerısítése került 
elıtérbe, a tartós alkalmazkodást célzó stratégiai és üzletpolitikai irányok megalapozásával 
párhuzamosan.  
A Bankcsoport 2009-ben kiemelt hangsúlyt kíván fordítani a biztonságra és stabilitásra, a tıkeerı és a 
likviditás prudens szintjeinek folyamatos fenntartására. Alapvetı prioritást jelent a meglévı 
állományok megóvása, a saját ügyfélkörre történı koncentráció és a portfolió tisztítása, miközben 
üzleti bıvülés kizárólag szelektív módon és az erıforrások (RWA, tıke, refinanszírozás) 
optimalizációját és jövedelmezıségi szempontokat figyelembe véve történik.  
 
Az MKB Csoport IFRS konszolidált mérlegfıösszegét 2008. év végéhez képest 5,9%-kal 3.055,7 Mrd 
Ft-ra növelte. Az MKB Csoport 2009. I. félévében 73,1 Mrd Ft-os bruttó eredményt ért el, amely 
30,4%-kal haladja meg a 2008. I. félévben elért eredményt. A banküzemi költségek 2008. I. félév 
végéhez képest 5,8%-kal növekedve 35,4 Mrd Ft-ot tettek ki az idıszak végén, tükrözve a Csoport 
valamennyi tagjánál érvényesülı költségkontrollt. Miközben a gazdasági környezet kedvezıtlen 
alakulása miatt minden leányvállalatnál növekedett a céltartalék-képzés, a csoportszintő céltartalék-
képzés meghatározó hányada az MKB Bankban, a hazai gazdasági környezetnek leginkább kitett alsó-
középvállalati szegmens portfolióminıségének romlása miatt került megképzésre. Összességében az 
MKB Csoport 2009. I. félév végén 7,9 Mrd Ft-os adózás elıtti eredményt ért el, mely több mint 20%-
kal haladja meg az elızı év azonos idıszakában elért eredményt. 
 
MKB-Euroleasing csoport 
 
Az autófinanszírozási piac jelentıs visszaesésének negatív hatásaitól az MKB-Euroleasing csoport se 
tudta függetleníteni magát. Miközben jelentısen javult a cégcsoport piaci részesedése, az abszolút 
mutatószámok tekintetében kedvezıtlen tendenciák érvényesültek. Az MKB-Euroleasing belföldi 
tevékenységének fókuszában jelenleg a hatékonyság növelése és a kockázatok kezelhetı szinten 
tartása áll.  
A cégcsoport regionális jelenléte tovább erısödött. A Bulgáriában mőködı MKB-Autopark OOD. a 
fejlıdı autópark szolgáltatási piac egyik meghatározó szereplıjévé lépett elı. Romániában pedig 
minden engedély rendelkezésre áll, az on-line biztosítás-közvetítıi tevékenység 2009. augusztusi 
indulásához. 
 

Közép-kelet-európai régió – Románia és Bulgária 

A globális gazdasági recesszió 2009. elsı félévében teljes erejével elérte a közép-kelet európai régiót, 
kifejtve negatív reálgazdasági hatásait. Az egész idei évre jelentıs GDP visszaeséssel, növekvı 
munkanélküliséggel és esetenként drasztikus ingatlanáreséssel lehet számolni Romániában és 
Bulgáriában egyaránt. 

Mindezek mellett a bankközi piacok likviditása mind a két országban - részben a monetáris irányítási, 
valamint szabályozási intézkedések hatására - 2008. utolsó negyedévéhez, illetve 2009 elejéhez képest 
javult. A piaci szereplık üzleti fókusza - a régió többi bankrendszeréhez hasonlóan - jelentısen 
megváltozott; rendkívül intenzív és kiélezett verseny alakult ki az ügyfélforrásokért, az eszközoldali 
bıvülés pedig erıteljesen lelassult, amit részben a bankok tudatos üzletpolitikája, részben pedig a 
reálgazdaság csökkenésével járó beszőkülı üzleti lehetıségek okoznak. A gazdasági visszaesés hatása 
a reálszférára a kockázatok jelentıs növekedését eredményezte. 

 

MKB Romexterra Bank 

2009. I. félévében az MKB Romexterra Bank üzleti tevékenységének fókuszában az ügyfélforrások 
győjtése, a meglévı ügyfelek kiszolgálása illetve a keresztértékesítési lehetıségek fokozott 
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kihasználás állt. Ennek eredményeként a Bank betétállománya több mint 15%-kal növekedett, míg 
hitelállománya kismértékben csökkent a félév során.  
A jelentısen romló gazdasági környezet eredményeként a Bank minısített kitettsége és kockázati 
költsége 2008. évhez képest 2009. I. félévében tovább nıtt. A megváltozott piaci körülményekre 
válaszul elindult a Bank belsı folyamatainak felülvizsgálata és módosítása, kiemelt hangsúlyt kapott a 
mőködési hatékonyság megerısítése.  
 

MKB Unionbank 

2009. I. félévében a megváltozott piaci feltételek eredményeként az MKB Unionbank üzleti aktivitása, 
ügyfél hitel- és betétállománya kis mértékben csökkent 2008 végéhez képest. A gazdasági visszaesés 
hatásainak kezelése során a Bank felülvizsgálta az üzletági és ügyfélszegmensek szerinti fókuszát, 
illetve megerısítette a problémás ügykezelési folyamatait. Az új környezetben a korábbiaknál is 
fontosabb szerepet kapott a fiókhálózat hatékonyságának növelése, illetve a meglévı ügyfelek 
termékhasználatának élénkítése.  
 

*** 
 

Nem tartoznak az MKB Bank konszolidációs körébe, de az alábbi stratégiai érdekeltségek és partnerek 
hozzájárultak az MKB Csoport 2009. I. féléves teljesítményéhez.  
 
MKB Nyugdíjpénztár  
 
A nyugdíjpénztárak számára a mőködési környezet alapvetıen továbbra sem attraktív, bár hozam 
szempontból a tavalyinál várhatóan kedvezıbb. Ennek ellenére az MKB Nyugdíjpénztár által kezelt 
vagyon 2009. I. félévében növekedett, 123 Mrd Ft-ot érve el, míg a taglétszám ugyanezen idıszak alatt 
- döntıen a 10 éves tagságot megszüntetıknek köszönhetıen - mintegy 1000 fıvel, 145 ezer fıre 
csökkent. A Nyugdíjpénztárban 2009. január 1-jétıl magán ágon elindult a választható portfoliós 
rendszer, önkéntes ágon bevezetése 2010 elsı felében valószínősíthetı. 
 
MKB Egészségpénztár 
 
A kedvezıtlen környezet ellenére az MKB Egészségpénztár mind a kezelt vagyon mind a taglétszám 
tekintetében sikeres félévet zárt. A taglétszám meghaladta a 117 ezer fıt, a kezelt vagyon pedig 2009. 
I. félév végén elérte a  7,2 Mrd Ft-ot (2008: taglétszám 109 ezer fı, vagyon 6,9 Mrd Ft). 
 
MKB Biztosítók 
 
Az MKB csoport új tagjaként 2007. végén kezdte meg mőködését az MKB Általános és az MKB 
Életbiztosító. 2009-ben a biztosítók alapvetıen az értékesítés-támogatásra koncentrálnak, melynek 
sikerét jelzi, hogy 2009. I. félévében mind az ügyfélszám mind a szerzıdésszám 30% feletti 
növekedést mutatott. Mindazonáltal a banki hitelezés és a gépjármőeladások visszaesésével 
párhuzamosan az MKB Általános Biztosító üzleti volumene elmarad a korábbi várakozásoktól, ez a 
díjbevételeken is érezteti hatását. Az életbiztosítási piac szőkülése pedig az MKB Életbiztosító 
díjbevételeit is csökkentette. 
 



1. sz. MELLÉKLET 
24/2008 PM rendelet alapján 

 
 
 

Nyilatkozat: 
 
 
 
Az MKB Bank Zrt. Tpt. 54 § (5) alapján készített konszolidált éves jelentése teljes körő 
független könyvvizsgálói teljes audit alatt nem esett át.  
 
Az MKB Bank Zrt. (továbbá „Bank”) kijelenti, hogy a féléves jelentés az alkalmazható 
számviteli elıírások és az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 
alapján készültek. A legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatások valós és 
megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeirıl, 
kötelezettségeirıl, pénzügyi helyzetérıl valamint a nyereségrıl.   
 
Az éves üzleti jelentés megbízható képet ad a Bank és a konszolidációba bevont vállalkozások 
helyzetérıl, fejlıdésérıl és teljesítményérıl, ismertetve a fıbb kockázatokat és 
bizonytalansági tényezıket. 
 
 
 
Budapest, 2009. augusztus 26. 
 
 
 
 
                               Rádi János s.k.                                                  Martzy Antal s.k. 
                              fıosztályvezetı                                                   fıosztályvezetı 
 


