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Független Könyvvizsgálói Jelentés
az MKB Bank Zrt.
2008. évi konszolidált éves beszámolójáról
és üzleti jelentésérol
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Független konyvvizsgálói jelentés
Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek
Elvégeztük az MKB Bank Zrt. (továbbiakban "a Bank") mellékelt 2008. évi konszolidált pénzügyi kimutatá~ainak a
könyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi kimutatások a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített
konszolidált mérlegböl - melyben az eszközök és források egyezo végösszege 2 885 426 M Ft, a mérleg szerinti
eredmény 7160 M Ft nyereség
-,
és az ezen idopontra végzodo évre vonatkozó konszolidált
eredménykimutatásból, konszolidált saját toke változás kimutatásból és konszolidált cash flow kimutatásból,
valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészíto
megjegyzésekbol állnak.
A vezetés felelossége a pénzügyi kimutatásokért
A konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU
befogadta, összhangban történo elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelossége_ Ez a felelosség magában
foglalja az akár csalásból, akár hibából eredo, lényeges hibás állításoktóI mentes pénzügyi kimutatások elkészítése
és valós bemutatása szempontjából releváns belso ellenorzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelo
számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerü számviteli becslések
elkészítését.
A könyvvizsgá/ófele/ossége
A mi felelosségünk a konszolidált pénzügyi kimutatások véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján,
valamint a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának megitélése. A
könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy
megfeleljünk releváns etikai követelményeknek, valamint hogyakönyvvizsgálatot
úgy tervezzük meg és végezzük
el, hogy kello bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibás
állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni a pénzügyi kimutatásokban szereplo összegekröl és közzétételekrol. A kiválasztott eljárások, beleértve a
pénzügyi kimutatások akár csalásból, akár hibából eredö, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a
könyvvizsgáló megítélésétol fUggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatások
ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belsö ellenorzést azért mérlegeli, hogy
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfeleloek, de nem azért,
hogya Bank belso ellenorzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában
foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfeleloségének és az ügyvezetés számviteli becslései
ésszerüségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelését. A konszolidált üzleti jelentésseI
kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált pénzügyi kimutatások összhangjának
megitélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Bank nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett
információk áttekilltését.
Meggyozödésünk, hogyamegszerzett
könyvvizsgálati
könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.
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A könyvvizsgálat során a Bank konszolidált pénzügyi kimutatásait, almak részeit és tételeit, azok bizonylati
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján
elegendo és megtelelö bizonyosságot szereztünk arról, hogya konszolidált pénzügyi kimutatásokat a Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltak, ahogyan azokat az EU befogadta, figyelembevételével állították
össze. Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások az MKB Bank Zr!. és a konszolidálásba bevont
vállalkozások 2008. december 31-én fennálló együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérol megbízható és
valós képet adnak összhangban a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU
befogadta. A konszolidált üzleti jelentés a konszolidált pénzügyi kimutatások adataival összhangban van.

Budapest, 2009. február 23.
KPMG Hungária Kft.
1139 Budapest, Váci út 99.
Kamarai bejegyzés: 000202
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Partner, Bejegyzett könyvvizsgáló
Igazolvány szám: 005600
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