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ÖSSZESSÉGÉBEN KEDVEZÔTLEN HAZAI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETBEN AZ MKB CSOPORT TELJESÍTENI TUDTA CÉLKITÛZÉSEIT.

A LAKOSSÁGI ÉS A PÉNZ- ÉS TÔKEPIACI TERÜLETEN ERÔSÍTETTE POZÍCIÓIT.

MÁSRÉSZRÔL A GAZDASÁGI PÁLYA ALAKULÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ NÖVEKVÔ KOCKÁZATOK MIATT A CSOPORT
A VÁLLALATFINANSZÍROZÁSBAN ÉS A GÉPJÁRMÛ FINANSZÍROZÁSBAN PRUDENCIÁLIS OKOKBÓL TUDATOSAN
VISSZAFOGTA TEVÉKENYÉGÉT. UGYANAKKOR A CSOPORT SZÁMÁRA MÉRFÖLDKÖVET JELENT FEJLÔDÉSÉBEN
A KKEU TÉRSÉG DINAMIKUSAN BÔVÜLÔ PIACAIRA TÖRTÉNÔ BELÉPÉS AZ MKB UNIONBANK BULGÁRIA, ÉS
AZ

MKB ROMEXTERRA BANK ROMÁNIA, TÖBBSÉGI TULAJDONRÉSZEINEK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL, A SZINER-

GIÁK KEZDÔDÔ KIHASZNÁLÁSÁVAL.

A

HAZAI KÖRNYEZET VISSZAFOGOTTABB NÖVEKEDÉST, A KOCKÁZA-

TOKRA MAXIMÁLISAN ÉRZÉKENY ÜZLETPOLITIKA ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁT KÍVÁNJA MEG RÖVIDTÁVON A
BELSÔ TARTALÉKOK KIHASZNÁLÁSÁVAL, A MINÔSÉG ELÔTÉRBE HELYEZÉSÉVEL AZ ÜGYFÉLKISZOLGÁLÁSBAN
ÉS A HÁTTÉRFOLYAMATOKBAN EGYARÁNT. MINDAZONÁLTAL A KORREKCIÓ SIKERESSÉGÉT FELTÉTELEZVE, AZ

UNIÓS FORRÁSOK RÉVÉN ELINDULÓ FEJLESZTÉSEK KÖZÉPTÁVON DINAMIZÁLNI FOGJÁK A GAZDASÁGOT. A
PIACI MOZGÁSOKRA TEKINTETTEL, ÚGY BELFÖLDÖN, MINT KÜLFÖLDÖN AZ MKB VÁLTOZATLANUL MEGRAGADJA AZ AKVIZÍCIÓS LEHETÔSÉGEKET, AMENNYIBEN AZOK KÖZÉPTÁVON ÉRTÉKET TEREMTVE HOZZÁJÁRULNAK A BAYERNLB CSOPORT STRATÉGIÁJÁNAK MKB CSOPORT ÁLTALI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ.
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A MAGYAR GAZDASÁG 2006-BAN:

szférában többek között a szolidaritási adó – társasági adó

KÉNYSZERPÁLYA KORREKCIÓVAL

mellett való – bevezetése és járulékkulcs emelése szintén

A magyar gazdaság 2006-os teljesítménye részben a világ-

jövedelem-elvonást eredményezett. Az euró bevezetésé-

gazdasági tendenciák – európai fô partnerek növekedése;

nek korábbi hivatalos 2010-es céldátumát a kormány

energiahordozók áralakulása – alapvetôen azonban a ha-

feladta, és több változat alapján a 2014-es bevezetés tûnik

zai fiskális helyzet és monetáris reakciók fényében értékel-

jelenleg reálisnak.

hetô. A 2006-os év Európai Unió számára gazdasági élénkülést hozott: a GDP növekedés 2,5% körül várható (2005:

MAGYAR BANKSZEKTOR: PRUDENS,

2%). Az európai gazdaság bôvülésével a magyar növeke-

DE KORLÁTOS NÖVEKEDÉS –

dés exportvezérelt maradt, ugyanakkor a belföldi fogyasz-

DEZINTERMEDIÁCIÓ ERÔSÖDÉSE

tás dinamikája várhatóan csökken. Magyarországon a vá-

2006-ban a magyar bankrendszer mûködését alapvetôen

lasztási éveket jellemzô magasabb költségvetési hiány az

határozta meg a módosított makrogazdasági pálya, a várt-

egyes, a költségvetésen kívül elszámolni szándékolt téte-

tól – különösen az év második felében – lényegesen külön-

lek beillesztése miatt a korábbiaknál is magasabb lett és az

bözô hazai pénzügyi-gazdasági környezet. A 2006-ban be-

év közben bevezetett kormányzati deficit csökkentô intéz-

jelentett és részben életbe is lépett kormányzati intézkedé-

kedések ellenére is megközelítette a 10%-ot a GDP ará-

sek közül a bankokat közvetlenül leginkább a lakossági ügy-

nyában. Az ikerdeficit, a maastrichti pályától való távolo-

feleket terhelô kamat- és árfolyam-nyereségadó, valamint a

dás és a kormányzati kiigazítás növekedést biztosan

banki külön járulék sújtotta, miközben a vállalati szektor las-

visszafogó, de jelentôs eredményeket csak évek múlva

sulása és portfolió romlása is begyûrûzik. 2006-ban reál ér-

produkáló hatásai miatt a nemzetközi hitelminôsítôk se-

telemben nem várható, hogy a bankszektor jövedelmezô-

bezhetôbbnek ítélték az ország gazdasági helyzetét és

sége lényegesen javuljon az elôzô évi szinthez képest.

rontottak a besorolásán.

A kamatadó bevezetésekor, annak tartós elkerülése ér-

A tervezettet és az elôzô évit egyaránt jelentôsen meg-

dekében a lakosság egy része hosszú, akár több éves idô-

haladó fogyasztói infláció jellemezte a magyar gazdaságot

távra is lekötötte betéti megtakarításait, illetve átforgatta

az év második felében (3,9% éves átlagban), decemberre

azt egyéb megtakarítási formákba, így befektetési alapok-

6,5%-os értékkel (év elején még 2-3% körüli pénzromlás

ba, kötvényekbe. Bár ezzel egészséges irányba tolódott el

volt várható). A forint árfolyama a +/-15%-os euróval szem-

a bankok eszköz-forrás szerkezete, ez a banki marzsok szû-

beni jegyzési sávjának erôs szélérôl a gyenge oldalra is át-

külésével, jövedelemerózióval járt. Magas inflációs kör-

tért az év közepén és csak az év végére érte el az év eleji

nyezet kialakulásával viszont megvan annak a veszélye,

„nyugalmi” szintet. Az árfolyam stabilitását jelentôsen segí-

hogy a betétek reálértéküket is elveszíthetik a magas adó-

tette az év jellemzôen második felében több lépcsôben

kulcs miatt, ami szintén a lakossági megtakarítások ösz-

megvalósult 200bp-os irányadó kamatemelés (8%-ra).

tönzésével ellentétes irányba hat, jóllehet a kamatverseny

Az elfogadott konvergencia-program jegyében rövid

változatlanul intenzív.

távon is jelentôs hiánycsökkentési intézkedések megho-

A lakosság diszponibilis jövedelme várhatóan még a

zatalára került sor. Ezek jelentôs része a bankrendszert –

reáljövedelem csökkenésénél is lényegesen kedvezôtle-

ügyfelein keresztül – áttételesen; kisebbik – de szintén

nebbül alakul, tekintve a fogyasztási jellegû adók (ÁFA)

szignifikáns – része közvetlenül érintette.

emelését és a központi ártámogatások fokozatos leépülé-

Különösen ilyenek voltak a banki külön járulék beveze-

sét. Mindemellett a lakossági hitelfelvételi igényét az állo-

tése, a kamat- és árfolyam-nyereségadó tényleges beve-

mányok alapján az intézkedések 2006-ban még nem befo-

zetése, valamint a lakáshitelezés állami kedvezményeinek

lyásolták, a lakásfinanszírozás növekedési üteme alig ma-

további csökkentése. A lakosságot jelentôsen sújtó intéz-

radt a 2005-ös alatt, a fogyasztási hitelezés is élénk volt de-

kedések voltak a szeptemberi kamat- és árfolyam-nyere-

cember során. Ugyanakkor a rövid távú kilátások itt is

ségadó mellett a fogyasztási adókulcs emelése, a 2007-tôl

inkább kedvezôtlenek: az ingatlanadó bevezetésének be-

életbe lépô személyi jövedelem adóztatás további szigorí-

jelentésével, de a részletek ismerete nélkül erôsödik az

tása, az állami ártámogatások szûkítése (energiaárak, tö-

ügyfelekben a kivárási taktika, amely az ingatlan-piaci for-

megközlekedés) valamint járulékemelések. A vállalati

galom jelentôs csökkenéséhez vezethet.
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Vállalati oldalon már 2006-ban is érezhetô volt a beru-

vállalati szektor elsô számú finanszírozó bankja volt, 14,3%-

házások dinamikájának csökkenése, a vállalatok hitelezési

os részesedéssel. A némileg csökkenô piacrész magyaráza-

kockázatainak emelkedése. A vállalatok betétállományá-

ta a kisebb piaci súly az alapvetôen kockázatosabb és ezért

nak a jelentôs növekedése mellett a beruházási lehetôsé-

nem stratégiai iránynak tekintett pénzügyi vállalkozások

gek szûkülése, illetve a prudens, biztonságra törekvô ma-

refinanszírozásában, valamint az MKB-Euroleasing csoport

gatartás tételezhetô fel.

tudatosan visszafogott aktivitása. Mindemellett a Bank a

A bankok többsége a piac dinamikájának mérséklôdését

vállalati betétgyûjtésben 11,0%-ra (2005: 10,6%) tudta nö-

átmenetinek tartja; folytatva agresszív árazási és csatorna-

velni piaci részesedését. A lakossági hitelpiacon az MKB di-

bôvítési, fióképítési politikáját. A termékfejlesztésben na-

namikusan elôretörve piaci részesedését a 2005. évi 3,8%-

gyobb hangsúlyt kaptak az innovatív, akár több elembôl

ról 4,1%-ra növelte. Ugyanakkor lakossági bankbetétekben

álló konstrukciók, termék-kapcsolások (kedvezô kondíció

az MKB a kamatadó bevezetése miatti betétpiaci átrende-

valamely más termék igénybevételéhez kötve). Az üzlet-

zôdés körülményei között is megôrizte 6,0%-os piacrészét,

ágak között a befektetési termékek mellett az eszközlízing,

miközben számottevôen nagyobb volumenben értékesí-

a faktoring térhódítása is megfigyelhetô. A dezintermediá-

tette befektetési alapjait, az általuk kezelt vagyon 2006 vé-

ciót a nem banki pénzügyi közvetítôk aktivitásának élénkü-

gén 56 Mrd Ft-ot ért el (2005: 25 Mrd Ft).

lése is jelzi. Az internet díjak csökkenésével és a kedvezôbb

Az MKB Bank teljes banki termékpalettát kínál értékesí-

banki árazás következében ugrásszerûen gyorsult az inter-

tési csatornák integrált választéka révén több mint 38 ezer

netes bankolás elterjedése. A bankszektor további kitörési

vállalati (nagyvállalat, intézményi, KKV, mikro vállalkozás),

pontokat lát az EU pályázatok nyerteseinek elô- és társfi-

valamint több mint 220 ezer fôs lakossági ügyfélkörének.

nanszírozásában, az állam által egyedül nehezen vállalható

Az MKB Csoportszintû mutatói a bankéhoz hasonlóan

fontos infrastrukturális beruházások társfinanszírozásában

tükrözik az üzleti fejlôdést, mely az MKB-t 2006-ban jelle-

(pl. PPP konstrukcióban) és az egészségügy átalakításában

mezte. Az MKB IFRS szerinti, konszolidált mérlegfôösszege

rejlô lehetôségekben a napirenden lévô reformok, illetve

2006-ban 21,4%-kal 1997,2 Mrd Ft-ra nôtt (2005: 1644,8

az államháztartás helyzetének függvényében.

Mrd Ft). Csoportszinten az ügyfélhitelek 1205,5 Mrd Ft-ról
20,1%-kal növekedve 1447,6 Mrd Ft-ot, míg az ügyfélforrá-

MKB CSOPORT: ERÔS HAZAI

sok 837,1 Mrd Ft-ról 28,9%-kal bôvülve 1078,7 Mrd Ft-ot

CSOPORTPOZÍCIÓ BÁZISÁN

értek el 2006 végére.

NEMZETKÖZI HÁLÓZAT ÉPÍTÉSE

A csoport Magyarországi tagjait tekintve az MKB Egész-

Az MKB üzleti teljesítménye összességében sikeres volt

ség- és Nyugdíjpénztár (Önkéntes-, és Magán) további 170

2006-ban. A Bank Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS)

ezer fôt szolgált ki 2006. év végén.

szerinti mérlegfôösszege 2006-ban 12,2%-kal 1843,3 Mrd

Az MKB-Euroleasing továbbra is meghatározó piaci erôt

Ft-ra nôtt. Az ügyfélkihelyezések 11,6%-kal bôvültek, mi-

képvisel, a finanszírozott érték alapján a 7. helyet foglalja

közben az ügyfélforrások ezt és a mérlegfôösszeg növeke-

el 7,1%-os piaci részesedéssel. Csoportként tekintve a

dési ütemét is meghaladó dinamikával 14,1%-kal 960,3

Toyota Finance H-val és PSA H-val együtt piacrésze a 10%-

Mrd Ft-ra növekedtek. A vállalati és projekt ügyfelei részé-

ot meghaladja. A flottafinanszírozási (dobogós pozíció) és

re folyósított nettó hitelállományát az MKB 2006-ban 6,4

a biztosításközvetítési (piacvezetô) üzletágak 2006. évi fej-

%-kal 1092,1 Mrd Ft-ra növelte. Az MKB nettó retail (lakos-

lôdése külön kiemelendô. Az MKB Euroleasing mintegy

sági és mikro vállalkozások) hitelállománya 41,7%-kal nö-

178 ezer retail (vevôfinanszírozás, autókereskedelem, biz-

vekedve 252,4 Mrd Ft-ot ért el 2006-ban. A vállalati és in-

tosításközvetítés), illetve 450 vállalati ügyfelet (flottafinan-

tézményi betétállományok 23,0%-kal bôvültek 2006 végé-

szírozás) szolgált ki 2006-ban. Az MKB Bank és belföldi cso-

re 564,1 Mrd Ft-ra. Az MKB lakossági betétállománya 3,4%-

porttagjai összesen így mintegy 16 ezer wholesale és kö-

kal, 396,3 Mrd Ft-ra nôtt.

zel 600 ezer retail ügyfelet szolgálnak ki.

2006. évi üzleti teljesítményével az MKB megôrizte, vagy

Az MKB stratégiai együttmûködés keretében szelektált

tovább erôsítette piaci pozícióit. Jóllehet az MKB piacrésze

banki termékekkel egy bôvülô stratégiai partneri kör ügy-

a vállalati hitelezés egészében 13,0%-ra (2005: 13,7%) mér-

feleit éri el, mely tagja 2005-tôl a piacvezetô mobiltelefon

séklôdött, ugyanakkor az MKB 2006-ban is a nem pénzügyi

szolgáltatón a T-Mobile-on kívül 2006-ban kialakított stra5
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tégiai partnerkapcsolat révén a Deutsche Leasing Hungá-

arányos adózás elôtti eredmény szintje változatlan ma-

ria termelôeszközlízing termékek értékesítésére, valamint

radt. Az MKB Bank költséghatékonysága a kedvezô 53,6%-

legfrissebb partnerként a Lufthansa.

os érték helyett 53,1%-ot mutat.

A KKEU leánybankok üzleti hozzájárulása már most szá-

Az MKB 2006. évi IFRS konszolidált adózás elôtti ered-

mottevô: az MKB Romexterra Bank Románia, vállalati ügy-

ménye 23,5 Mrd Ft-ot ért el, 21,8%-kal meghaladva, a

felei száma meghaladta a 10 ezer, retail ügyfeleinek száma

2005. évi 19,3 Mrd Ft-os eredményt. Bruttó eredmény

pedig a 165 ezer fôt 2006 végén. Az MKB Unionbank válla-

26,1%-os növekedéssel megközelítette a 80,5 Mrd Ft-ot

lati ügyfeleinek száma meghaladta a 8,5 ezret, retail ügy-

(2005: 63,8 Mrd Ft). Az üzleti eredmény 38,9%-os növeke-

feleinek száma a 47 ezer fôt a tavalyi évben.

dése meghaladta a bruttó eredmény növekedési ütemét

Az MKB csoport tagjai 2006 végén 40 millió lakost szám-

2006-ban 36,3 Mrd Ft-ot értve el. Az MKB konszolidált saját

láló három országban összesen 166 egységet számláló há-

tôkéje 193,1 Mrd Ft-ra nôtt, amely alapján a Bank 15,5%-os

lózatban megközelítôleg 812 ezer lakossági, valamint

átlagos saját tôke arányos adózás elôtti eredményt (ROAE)

több mint 34 ezer wholesale ügyfelet szolgálnak ki.

ért el 2006-ban (2005: 16,0%). Az átlagos eszköz arányos
adózás elôtti eredmény (ROAA) mutató kis mértékben nö-

PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNY:
JAVULÓ EREDMÉNY, ERÔSÖDÔ

vekedve 1,3% volt (2005: 1,2%).
2006-ban már a KKEU leánybankok is szignifikánsan hoz-

JÖVEDELEM DIVERZIFIKÁCIÓ

zájárultak az MKB csoport eszközeinek növekedéséhez,

AZ MKB CSOPORTNÁL

ugyanakkor eredményoldalon az MKB Unionbank a beszer-

A Bank 2006. évi IFRS nem konszolidált adó elôtti eredmé-

zés dátumától, azaz 2006. II. félévében képzôdött eredmé-

nye a 2005. évit 15,9%-kal meghaladva 23,1 Mrd Ft-ra nôtt

nye került bekonszolidálásra, azonban az MKB Romexterra

(2005: 19,9 Mrd Ft). A bruttó eredmény 23,1%-kal, a bank-

Bank esetében eredménykonszolidáció nem történt, tekin-

üzemi költségek 13,5%-kal emelkedtek, az üzleti ered-

tettel arra, hogy az akvizícióra 2006. októberben került sor.

mény 36,4%-os növekedéssel megközelítette a 35 Mrd Ft-

Auditált, konszolidált IFRS szerinti adatok alapján az

ot. A képzett céltartalék összege megduplázódott 2006.

MKB Romexterra Bank Románia, mérlegfôösszege: 1.273,7

év során, mely alapvetôen korlátozott számú egyedi nagy

M RON-t, saját tôkéje 202,2 M RON-t, adózás elôtti ered-

ügylethez volt köthetô és nem tükrözi a portfolió általános

ménye 24,2 M RON-t ért el 2006 év végén. A Bank eszköz-

romlását. Az MKB saját tôkéje 178,8 Mrd Ft-ra nôtt.

arányos jövedelmezôsége 2,0%, míg a ROAE 12,8%-ot tett

A nem súlyozott, kalkulált saját tôke arányos adózás

ki, 70,5%-os költséghatékonyság mellett. Az MKB

elôtti eredmény (ROAE) 15,2% (2005: 16,7%), az átlagos

Romexterra Bank 52 hálózati egységgel rendelkezett és

eszköz arányos adózás elôtti eredmény (ROAA) értéke

801 alkalmazottat foglalkoztatott 2006. év végén.

1,3% (2005: 1,3%) volt 2006-ban. Az adózás elôtti ROAE

Az MKB Unionbank, Bulgária auditált IFRS szerinti kon-

alacsonyabb értéke a saját tôke MKB Unionbank és MKB

szolidált mérlegfôösszege: 608,8 M BGN-t, saját tôkéje BGN

Romexterra akvizíciókhoz szükséges 2006-os szignifikáns

63,6 M BGN-t, adózás elôtti eredménye 1,8 M BGN -t ért el

növekedésével magyarázható. E nélkül a ROAE értéke

2006 év végén. A Bank eszközarányos jövedelmezôsége

2006-ban 17,3%-ot ért el, mely növekedést jelent a bázis-

0,3%, ROAE-ja 2,8%, 80,6%-os költséghatékonyság mellett.

idôszakhoz képest (2005: 16,7%).

Az MKB Unionbank 47 hálózati egységgel rendelkezett, és

Az MKB 2006. évi IFRS nem konszolidált eredményei a

743 alkalmazottat foglalkoztatott 2006. év végén.

KKEU stratégiai tôkebefektetések illetve projektköltségek

Az MKB Bank MSZSZ szerinti pénzügyi mutatói hasonló

hatásától tisztítottan még inkább tükrözik az MKB Bank ja-

tendenciákat tükröznek az adózás elôtti eredmény kivéte-

vuló teljesítményét: az adózás elôtti eredmény 23,4 Mrd

lével. Az MKB Bank konszolidált adózás elôtti eredménye

Ft-os magasabb értéke az ezen az alapon számított mûkö-

14,7 Mrd Ft (2005: 22,0 Mrd Ft), nem konszolidált adózás

dési költségek alacsonyabb értékébôl adódik. A Bank a

elôtti eredménye 14,5 Mrd Ft (2005: 21,4 Mrd Ft). A kon-

stratégiai projektköltségek figyelembevételével számított

szolidált mérlegfôösszeg 2010,6 Mrd Ft (2005: 1649,9 Mrd

mutatói kedvezôbb képet mutatnak: az átlagos saját tôke

Ft), nem konszolidált mérlegfôösszege 1848,0 Mrd Ft

arányos adózás elôtti eredmény 17,6%-ot, az egy rész-

(2005: 1644,3 Mrd Ft). Az MSZSZ és IFRS számviteli elvek

vényre jutó nyereség 154,3%-ot ért el, az átlagos eszköz

szerint készülô beszámolók eredményszintjének jelentôs
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eltérését a derivatív tételek értékelési sajátosságainak kü-

VÁLTOZATLANUL KIVÁLÓ

lönbözôsége okozza. Az MSZSZ számviteli beszámolóban

NEMZETKÖZI MEGÍTÉLÉS

még nem került bevezetésre a valós értékelés ezért a deri-

Az MKB Bank belföldi és nemzetközi piaci megítélése vál-

vatív tételek átértékelési nyeresége nem vehetô figyelem-

tozatlanul kiváló. Ezt a Bank ratingje is tükrözi annak elle-

be, míg a veszteségek igen. Az IFRS beszámoló alapvetôen

nére, hogy Magyarország megítélése 2005. végétôl mind-

a pénzügyi instrumentumok piaci értékének figyelembe-

egyik jelentôs hitelminôsítônél romlott, és ez az MKB Bank

vételén alapszik ezért a derivatív tételek átértékelési ered-

– ahogyan az összes magyarországi bank – devizabetétei-

ménye teljes körûen figyelembe vehetô. A bank év végi

re adott minôsítések automatikus mérséklését is maga

devizapozícióinak fedezetét jelentôs volumenben kötött

után vonta. Az MKB Bank minôsítése a Moody’s hitelminô-

határidôs ügylettel fedezte (FX határidôs, CIRS). A forint ár-

sítônél 2007. január 4-én: A2, Prime-1, illetve C- pénzügyi

folyammozgásának hatására a mérlegtételek átértékelési

erôre stabil kilátásokkal.

eredménye csökkent ugyanakkor a mérlegpozíciókat fe-

Ugyanakkor a bank 2006 során rating kapcsolatait to-

dezô derivatív ügyleteké növekedett. A fent említett elté-

vább mélyítette, elsô ízben megkezdte nyilvános európia-

rô számviteli gyakorlat hatására az MSZSZ beszámolóban

ci programjának, illetve az annak keretében kibocsátott

nem jelent meg a pozíciót fedezô derivatív ügyletek pozi-

értékpapírjainak minôsítését. A 2006. szeptember 12-i ha-

tív átértékelési hatása.

tállyal Luxemburgban jóváhagyott 1 Mrd euró keretössze-

A Közgyûlés számára javasolt fizetendô osztalék nagy-

gû kötvényprogram keretében kibocsátott kötvényekre

sága 16.035 M Ft, mely a Bank MSZSZ szerinti nem konszo-

(senior debt) Aa3, az alárendelt kötvényekre (subordinat-

lidált, adózott eredményébôl és meglévô eredménytarta-

ed debt) A1 besorolást adott a Moody's Hitelminôsítô

lékából kerül kifizetésre. Az Alapszabály értelmében, ilyen

Ügynökség, mely a környezet megítélésének fényében

mértékû osztalék kifizetésével biztosítható, hogy a tulaj-

különösen kedvezônek értékelhetô.

donos a részvények névértéke 20%-át meghaladó mértékben emelje meg az MKB Bank alaptôkéjét.

Az MKB Bank minôsítése tükrözi a magyarországi vállalati szektorban betöltött súlyát, a retail szegmensben való
fejlôdését, a megfelelô tôkehelyzetét. Továbbá a többségi

AZ MKB TÔKEEREJE SZILÁRD

tulajdonos BayernLB tulajdonosi támogatását és straté-

Az MKB Bank IFRS szerinti kockázati súlyos mér-

giájában – azaz a BayernLB az MKB-n, mint hídfôálláson

legfôösszege egy év alatt 1421,1 Mrd Ft-ról 1582,7 Mrd Ft-

keresztül, helyi jelenléttel szelektíven célozva egyes kö-

ra nôtt 2006-ban. A tárgyév során az MKB Bank szavatoló

zép- és kelet-európai piacokat valósítja meg növekedési

tôkéje 25,5%-os növekedéssel 186,4 Mrd Ft-ot ért el (2005:

stratégiáját – betöltött szerepét.

148,6 Mrd Ft). Az MKB Bank Bázel I szerinti tôkemegfelelése 11,3%-os volt 2006 végén (2005: 10,3%). Ugyanekkor az

CSOPORTSTRUKTÚRA: STRATÉGIAI

MKB csoport IFRS konszolidált tôkemegfelelése 11,8%-ra

POZÍCIÓK FELÉPÍTÉSE

növekedett a 2005. évi 10,0%-ról.

Kiemelkedô jelentôségû eseményei voltak a 2006-os év-

Az MKB Bank MSZSZ szerinti kockázati súlyos mér-

nek az MKB KKEU stratégia keretén belül sikeresen végre-

legfôösszege 1518,4 Mrd Ft-ról 1698,6 Mrd Ft-ra nôtt. A

hajtott bulgáriai és román bankakvizíciók, mely során az

tárgyév során az MKB szavatoló tôkéje 23,2%-kal nôtt a

MKB Bank 2006 májusban az MKB Unionbank-ban 60%-os,

2005-ös 131,4 Mrd Ft-ról 2006-ban 161,7 Mrd Ft-ra. Az

2006 októberben az MKB Romexterra Bank-ban 55,36%-os

MKB Bázel I szerinti tôkemegfelelése 9,5%-os volt 2006 vé-

tulajdont szerzett. A két ország 2007-es EU csatlakozása és

gén (2005: 8,6%). Az MKB tôke megfelelési mutatója biz-

az aránylag alacsony banki termékpenetráció a hazainál

tonságos szintet tükröz, olyan mértékben meghaladva a

lényegesen dinamikusabb piacnövekedést vetít elô a két

minimum törvényi szintet, valamint a BIS elôírásait, melyet

országban a közeljövôre. Az akvizíciókkal az MKB Csoport

a Bank megfelelônek tart az EU-hoz csatlakozott országok-

jól pozícionált, hogy ennek a dinamikus fejlôdésnek az

ban mûködô bankcsoport számára.

elônyeit kihasználja.

Az MKB mindkét KKEU leánybankjának tôkemegfelelése

A közvetlenül tranzakciók lezárását követôen elindított

meghaladja az adott országokban törvényi elôírás 12%-os

harmonizációs projektek elsô lépcsôben a BayernLB/MKB

szintet.

Csoport minimum sztenderdjeinek bevezetésére fóku7
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száltak, míg a post akvizíciós fázis lezárultával a hangsúly
egyre inkább az üzlet- és hálózatfejlesztésre tevôdik át.

Magyarországon a 2007-re elfogadott költségvetés továbbra is magas, de a 2006-oshoz képest mérsékeltebb,

Az MKB Euroleasing cégcsoport 2007-re elfogadott új

6,8%-os hiánnyal számol, melynek alapvetô feltétele a

középtávú stratégiája, a sikeres hazai tevékenység to-

konvergenciaprogram következetes véghezvitele. A fiská-

vábberôsítése mellett, célul tûzi ki, hogy a cégcsoport au-

lis kiigazítás árnyoldala a magyar gazdaság befékezôdése,

tófinanszírozási és flotta kezelési szolgáltatásaival a hatá-

a GDP-növekedés 2007-re 2,2-2,5% közötti értéket ér el. Az

rokon túl is megjelenik.

expanziót továbbra is alapvetôen az export generálja, az

Stratégiai együttmûködés keretében az MKB Bank, a

import dinamika várhatóan visszaesik a kormányzati in-

BayernLB-vel és a szintén S-Finanz Group tag Versiche-

tézkedések, a beruházások visszafogása és a diszponibilis

rungskammer Bayern biztosítótársasággal közösen va-

jövedelmek csökkenése miatt. A növekedés visszafogó

gyon és életbiztosító társaságok alapítása mellett döntött.

hatást rövidtávon, némileg képes csupán ellensúlyozni az

A társaságok 2007 közepén kezdik meg várhatóan mûkö-

EU források 2007-tôl megemelkedô mértéke.

désüket. Ezzel az MKB a bankbiztosítási termékekben is je-

A lakosságot az adó- és járulékterhek növekedése mel-

lentôsen elôrelép ügyfelei teljes körû egy ponton történô

lett az energiaárak emelése is hátrányosan érinti. A reáljö-

kiszolgálása terén.

vedelem csökkenésének eredményeképpen a lakosság
egyik szegmense várhatóan a további eladósodás irányá-

HUMÁN ERÔFORRÁSOK

ba mozdul, míg másik szegmense prudensebb és megta-

Az MKB Csoport – külföldi leánybankokkal együtt számí-

karít. Kérdéses a 2008-tól bevezetni szándékolt ingatlan-

tott – teljes létszáma 2007. január 1-jén 3465 fô, 2006. ja-

adó konkrét megvalósítása és 2007-ben a piacra gyakorolt

nuár 1-jén 1725 fô volt.

negatív hatása. 2007-ben az ország számára várhatóan a

Az MKB Csoport Magyarországon mûködô tagjai által

legnagyobb változást az egészségügy, a nyugdíj és az ok-

foglalkoztatottak létszáma 2007. január 1-jén 1921 fô,

tatási rendszer átalakításának megkezdése jelenti, jóllehet

2006. január 1-jén a 1725 fô volt (11%-os növekedés). A

a reform elemei fokozatosan válnak ismertté.

Csoporton belül az MKB Bank létszáma 2007. január 1-jén

A bankok mûködésére a kormányzati intézkedések és a

1848 fô, 2006. elején 1662 fô volt, a létszám 11%-os növe-

gazdaság általános megítélése miatti magasabb kockázati

kedésének alapvetô oka az év során nyitott 16 hálózati

felárak várhatóan rövid távon negatív hatással lesznek; de

egység létszámigénye.

a gazdaság alapjainak megerôsödésével és a változások

A külföldi érdekeltségek (MKB Unionbank, MKB Romex-

által generált üzleti lehetôségeken keresztül (PPP finanszí-

terra Bank) alkalmazottainak száma 2007. január 1-jén 1544

rozás, likviditás menedzsment elôtérbe kerülése, megerô-

fô, 2006. január 1-jén 1374 fô volt (12%-os növekedés). A

södô biztosítási rendszer) a bankok hosszabb távon várha-

növekményt az MKB Romexterra Banknál alapvetôen a há-

tóan képesek lesznek megerôsíteni pozícióikat.

lózatfejlesztés indukálta, míg az MKB Unionbanknál ezt a

Az inflációt várhatóan 2007-ben sem sikerül a 2006-os

csoport sztenderdeknek történô megfelelés miatt megnö-

szint alá csökkenteni. A várható inflációs pálya és EKB ka-

vekedett központi funkciók, feladatok kapcsán bekövetke-

matlépések függvényében az év közepéig nem várható

zett szervezeti átalakításra lehet visszavezetni.

monetáris lazítás.

GAZDASÁGI KILÁTÁSOK 2007-BEN:

AZ MKB BANK 2007. ÉVI

MÉRSÉKELTEBB GAZDASÁGI

ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITÛZÉSEI

NÖVEKEDÉS ÉS CSÖKKENÔ

Az MKB Bank elsôdleges célja 2007-ben szolgáltatásai mi-

LAKOSSÁGI JÖVEDELMEK

nôségének további javítása, ügyfélkapcsolatainak elmélyí-

Az eurózónában a növekedés 2007-ben várhatóan kissé

tése. A minôség biztosítása és javítása, mint értékteremtô

lassul, míg a kelet-közép- és dél-kelet európai térségben

képesség az MKB stratégiai prioritása; melyet alapvetôen

az elôrejelzések szerint továbbra is kiegyensúlyozott, 5-

az alábbi területekre fókuszálva kíván az MKB megvalósí-

6%-os növekedésre lehet számítani. Január elsejével Ro-

tani: üzleti területek mûködési modelljének finomítása, az

mánia és Bulgária – melyek bankpiacain az MKB is jelen

ügyfelek bankkal kapcsolatos tapasztalatainak javítása, a

van leányvállalataival – ez Európai Unió tagjává vált.

Bank minôségorientált stratégiájának támogatása.
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Az MKB kiemelt üzletpolitikai célkitûzése 2007-ben la-

ügyfelek akvizíciója révén. A hitelkereslet várható lassulá-

kossági és vállalati hitelezésben piaci részesedéseinek

sa ellenére az MKB ki kívánja aknázni a lakossági és KKV hi-

szinten tartása, míg betétekben enyhe növekedés. Az MKB

telezésben középtávon rejlô nagyobb üzleti potenciált.

Bank személyes tanácsadással, megfelelô termékekkel és

Nagyobb hangsúlyt kell az MKB-nak fektetnie az EU csatla-

maximális partnerséggel kíván ügyfelei mellett állni, a

kozáshoz kapcsolódóan a strukturális alapok támogatásai-

2007-ben várhatóan átmenetileg kedvezôtlenebb gazda-

nak ügyfelekhez csatornázására és a kapcsolódó finanszí-

sági környezetben.

rozásra. A KKEU országokban, különösen Romániában és

Tervezett volumenét tekintve a kihelyezések összesített

Bulgáriában a projetfinanszírozás felfutása várható.

(belföldi és külföldi vállalkozók, magánszemélyek, költségvetési szféra) nettó állománya mintegy 1540 Mrd Ft-ra

KÖSZÖNET ÉS ELISMERÉS

növekszik. Az ügyfélhitelek állományának mérlegfôösz-

Megragadom az alkalmat és gratulálok dr. Siegfried Naser

szegre vetített részaránya ennek alapján 75,4%-ot ér el. A

úrnak a Sparkassenverband Bayern ügyvezetô elnökének

bank nemzetközi számviteli szabályok szerint tervezett

abból az alkalomból, hogy Felügyelô Bizottsági mandátu-

mérlegfôösszege 2007. december 31-én 2040 Mrd Ft-ot ér

mát a közgyûlés újabb 3 évre meghosszabbította. Egyben

el. 2007. év végére az ügyfelek tervezett számla- és betét-

a Felügyelô Bizottság új tagjaként köszöntöm dr. Kotulyák

állományai 1040 Mrd Ft-ot tesznek ki. A teljes betétállo-

Évát az MKB Bank Nyrt. jogtanácsosát és Asbóthné Tóth

mány mérlegfôösszegben képviselt súlya az idôszak végé-

Évát az MKB Bank Nyrt. tanácsosát, mint az MKB munka-

re így várhatóan 51,1% -ot ér el. Ugyanakkor csoportszin-

vállalói által megválasztott tagokat.

ten számottevô növekedés várható a befektetési alapok

Szeretném köszönetemet és elismerésemet kifejezni

állományában. Az MKB fontos célkitûzése a bank tevé-

Stefan W. Ropers úrnak az MKB Igazgatóságában végzett

kenységében a befektetési banki termékek szerepének fo-

munkájáért, aki tisztségérôl a 2007. március 26-i rendes

kozása, az ugrásszerû bôvülés elérése a befektetési ala-

közgyûlés hatályával lemondott. Egyben megragadom az

pokban. A lassabban növekvô, magasabb kockázatokat

alkalmat, hogy az Igazgatóság új tagjaként üdvözöljem

hordozó környezetben a Bank a 2006-ban elért mutatói-

Thomas Christian Buchbinder urat a Landesbank Saar

nak enyhe mérséklôdésével számol 2007-re.

Igazgatóságának elnök-helyettesét.

Annak érdekében, hogy ezeket a célokat el tudja érni,

Jochen Bottermann urat a BAWAG P.S.K. AG Igazgatósá-

kulcsfontosságú az új ügyfelek számának növelése, a

gának tagját, valamint dr. Balogh Imre urat, Bolla Csilla úr-

meglévô ügyfelek pénzügyi eszközei mind nagyobb há-

hölgyet az MKB Bank Nyrt. vezérigazgató-helyetteseit ab-

nyadának MKB-hoz terelése, 10 új fiók, ill. általában az új

ból az alkalomból köszöntöm, hogy mandátumukat a

egységek felfuttatása.

2007. március 26-i éves rendes közgyûlés újabb 3 évre

Az MKB 2004-ben elhatározott hároméves fióknyitási
stratégiának valamint a 2 éves beruházási programnak

meghosszabbította. A testületi tagok munkájához sok sikert kívánok.

megfelelôen 2007. év végére legalább 76 teljes körû szol-

Végezetül szeretném kifejezni elismerésemet a Bank

gáltatást nyújtó fiókkal áll majd ügyfélköre rendelkezésé-

dolgozóinak, igazgatósági és felügyelô bizottsági tagjai-

re. Ezen túlmenôen a Bank kiemelt célja az elektronikus

nak az elmúlt évi áldozatkész és eredményes munkájukért,

csatornák használatának további intenzifikálása, a már

valamint szeretném megköszönni tulajdonosaink és ügy-

meglévô elektronikus felületek ügyfélbarátabbá alakítása,

feleink változatlan bizalmát és támogatását.

illetve funkcionális bôvítése, fejlesztése. Az MKB 2007-ben
megújítja internetbankját és portálját, valamint minôségi
szolgáltatásokkal bôvíti TeleBankárját.
2007-ben változatlanul prioritást élvez a termék- és
ügyfél-jövedelmezôség növelése, valamint a termékhasználat intenzifikálása mellett a keresztértékesítés mélyítése
is. Az MKB lakossági és KKV piaci expanziójában mind erôteljesebben támaszkodik a stratégiai partnereire, a kombi-

Erdei Tamás

nált termékek a növekedés új forrását jelentik részben új

elnök-vezérigazgató
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VOLATILISABB HAZAI KÖRNYEZETBEN AZ MKB BANK SIKERES ÉVET ZÁRT, SZÁMÁRA 2006 EGYÉRTELMÛEN
MEGHOZTA A

2005-BEN

MEGFOGALMAZOTT ÚJ, NÖVEKEDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK ELSÔ EREDMÉNYEIT.

A

BANK MEGÚJULT ARCULATÁN TÚL, A LAKOSSÁGI ÜGYFELEK SZÁMA, VALAMINT A BANK LAKOSSÁGI PIACI
POZÍCIÓI JELENTÔSEN BÔVÜLTEK.

A

FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSÁVAL, AZ ÚJ ÜGYFÉL-KISZOLGÁLÁSI ÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI MODELL BEVEZETÉSÉVEL, AZ ELOSZTÁSI CSATORNÁK ÉS STRATÉGIAI PARTNERKAPCSOLATOK
SZÉLESÍTÉSÉVEL AZ ÉRTÉKESÍTÉSI TELJESÍTMÉNY UGRÁSSZERÛEN JAVULT AZ ÜZLETÁGBAN.

A

PÉNZ- ÉS

TÔKEPIACI TERÜLET, EZEN BELÜL A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, NÖVEKVÔ MÉRTÉKBEN JÁRULTAK HOZZÁ
AZ ÜZLETI SIKEREKHEZ. ENNEK EREDMÉNYE A MEGNÖVEKEDETT HOZZÁJÁRULÁS A BANK EREDMÉNYÉHEZ ÉS
A STRATÉGIÁVAL ÖSSZHANGBAN AZ EREDMÉNY ÖSSZETEVÔK NAGYOBB DIVERZIFIKÁCIÓJA.

A VÁLLALATI ÜZLETÁG TELJESÍTMÉNYÉT KETTÔSSÉG JELLEMEZTE; A KKV ÉS MIKROVÁLLALATI ÜZLETÁGAKBAN IS ERÔS NÖVEKEDÉST MUTATOTT FEL AZ
ÜGYFÉLKÖRBEN AZ

MKB BANK

MKB BANK. A

NAGYVÁLLALATI, PROJEKT ÉS INTÉZMÉNYI

ÖSSZESSÉGÉBEN MEGTARTOTTA POZÍCIÓIT, SZERVEZET, FOLYAMAT- ÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI FEJLESZTÉSEKKEL FEKTETVE LE AZ ALAPOKAT A JÖVÔBENI NÖVEKEDÉSHEZ. A SZEGMENS
TELJESÍTMÉNYÉN

2006-BAN

LASSULÓ NÖVEKEDÉS.

A

EGYÉRTELMÛEN NYOMOT HAGYOTT A MAGYAR GAZDASÁGI KÖRNYEZET, A

GÉPJÁRMÛ FINANSZÍROZÁSBAN, KOCKÁZATI OKOKBÓL TUDATOSAN VISSZAFO-

GOTT AKTIVITÁS MELLETT,

2006-BAN

A TOVÁBBI NÖVEKEDÉS ALAPJAINAK MEGTEREMTÉSE KAPOTT

HANGSÚLYT EGY SZÛKÜLÔ PIACON.

VÁLTOZATLANUL

KIEMELENDÔ AZ ELEKTRONIKUS CSATORNÁK, A FAKTORING, A

PPRIVATE BANKING,

VALAMINT AZ MKB PÉNZTÁRAK DINAMIKUS FEJLÔDÉSE. A BANK NEMZETKÖZI FINANSZÍROZÁSI AKTIVITÁSA
NÖVEKVÔ, EZEN TÚLMENÛEN
MEGVALÓSÍTÁSÁBAN AZ

ROMÁNIA,

2006-BAN

MÉRFÖLDKÖVET JELENTETT SZÁMÁRA

MKB UNIONBANK, BULGÁRIA,

VALAMINT A

KKEU

STRATÉGIÁJÁNAK

MKB ROMEXTERRA BANK,

PÉNZINTÉZETEK TÖBBSÉGI TULAJDONRÉSZÉNEK MEGVÁSÁRLÁSA, AZ ÜZLETI LEHETÔSÉGEK

MEGINDULÓ KIAKNÁZÁSA.
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AZ EGYES ÜZLETÁGAK TELJESÍTMÉNYE

VÁLLALATI ÉS INTÉZMÉNYI

telekhez köthetô és nem a portfolió tendenciaszerû

BANKSZOLGÁLTATÁSOK

romlását jelenti.

A Bank vállalati, projekt és intézményi ügyfelei részére fo-

A projekt- és kereskedelmi ingatlan finanszírozásban az

lyósított hitelei záróállománya 8,0%-kal növekedve 2006

MKB változatlanul a hazai piac meghatározó szereplôje. A

év végén 1.180,6 Mrd Ft-ot ért el (2005: 1.098,2 Mrd Ft). A

hitelállomány 2006 során 17,7%-kal növekedve elérte a

hitelállomány belsô szerkezete a stratégiával összhang-

326,5 Mrd Ft-ot (2005: 277,3 Mrd Ft). Az ügyfelek száma to-

ban tovább módosult, miközben a teljes portfolió bôvült,

vább nôtt, mintegy 380-ra. A bôvülés különösen szignifi-

azon belül növekszik a hazai KKV, valamint külföldi vállala-

káns az ingatlanberuházások területén, ezen belül is a

ti és projekthitelállomány, ugyanakkor mérséklôdik a ha-

szállodaépítések, a gyógy-célú idegenforgalomhoz kap-

gyományos hazai nagyvállalati finanszírozás részaránya. A

csolódó fejlesztések, az üzleti infrastruktúrához köthetô

vállalati hitelezésben az MKB Bank 13,0%-os piaci részese-

projektek (ipari parkok, logisztikai központok, irodaházak

dést tudhat magáénak (2005: 13,7%) ezen belül az alapüz-

stb.) terén. A portfolió számottevô bôvülése mellett figye-

letág nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában 14,3%-

lemre méltó módosulás történt annak ágazati szerkezeté-

os piacrészt (2005:15%), mellyel változatlanul piacvezetô a

ben, a struktúra tovább diverzifikálódott. Ennek eredmé-

hazai bankok között.

nye, többek között, az egy ügyfélre, ill. ügyletre jutó átla-

A vállalati és intézményi betétállományok – tükrözve a

gos kihelyezési állomány folytatódó mérséklôdése, azaz a

hazai gazdasági helyzet alakulását – a hitelállományok bô-

projektfinanszírozási portfolió méretkockázatának továb-

vülését meghaladó dinamikával – 17%-kal – a 2005 év vé-

bi „porlasztása”.

gi 480,8 Mrd Ft-ról 2006 végére 562,7 Mrd Ft-ra bôvültek.

Az ügyfélportfolió, a kitettségek ágazati besorolásánál is

Az MKB Bank a folyamat nyertese volt: piaci részesedése a

az MKB Bank a BayernLB csoportsztenderdjeit alkalmazza,

2005. év végi 10,6%-ról 11,0%-ra növekedett. A nem pén-

ugyanazon besorolási kódokkal, valamint az ügyfelek

zügyi vállalatok betéteibôl a MKB Bank piaci részesedése

szegmentálásánál a Bázel 2 kategóriák alkalmazásával. Az

11,2%-ot ért el (2005: 11,2%), mely várhatóan változatla-

MKB Bank hitelportfoliójában három elkülöníthetô súlyú

nul dobogós helyet jelent számára.

ágazatcsoport figyelhetô meg. Legnagyobb az ingatlan-

Az elmúlt évben a vállalati számlavezetô ügyfelek szá-

fejlesztések súlya, ugyanakkor ez a portfolió minôségi fej-

ma (beleértve a nagyvállalati, intézményi, KKV és mikro-

lesztéseket takar és kellôen diverzifikált egyrészt Ma-

vállalati ügyfeleket) meghaladta a 38 ezret (KKV+mikro: 34

gyarország és a KKEU régió tekintetében, másrészt a

900, nagyvállalati 1 983) ami nagymértékben járult hozzá

legkülönbözôbb ingatlanpiaci részszegmensek vonatko-

a piaci pozíciók erôsítéséhez. Míg az ügyfélszám növeke-

zásában a turizmustól, a logisztikán át az iroda és lakásfej-

dés elsôdleges forrása a KKV és a mikrovállalati ügyfélkör

lesztésekig. 10%-kal számottevô, ugyanakkor mérséklôdô

bôvülése volt, nôtt a termék igénybevétel a nagyvállalati

súlyú az élelmiszeripar, valamint a teljes hitelportfolióban

körben is.

betöltött 9%-os súlyával a pénzügyi szolgáltatások finanszírozása is szignifikáns. Míg a harmadik csoportban a

NAGYVÁLLALATI

portfolió jellemzôen 1-5%-át kitevô ágazatok szerepelnek,

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK

közülük hangsúlyosabb a 2006-ban csökkenô súlyú építô-

A nagyvállalati kihelyezések záró állománya 2006-ban

ipar, a kereskedelem, valamint a logisztika. Ez a besorolás

743,5 Mrd Ft, mely 2005-höz viszonyítva (714,5 Mrd Ft)

IFRS alapon készült, eltér az MSZSZ pénzügyi elemzés

4,1%-os növekedés takar.

TEÁOR alapú struktúrájától.

Az MKB Bank wholesale hitelportfoliója egészét tekintve változatlanul jó minôségûnek tekinthetô. A nagy

Az összállományon belül a nagyvállalati betétek 2006
folyamán 20%-kal bôvültek.

és KKV hitelportfolió minôsége összességében csak eny-

Jóllehet a Bank átfogó megújulása elsô lépcsôben a

hén romlott, miközben a 2006-ban kiugró céltartalék-

retail üzletágat érintette, hatása részben már a Wholesale

képzés korlátozott számú egyedi ügyfélhez, egyszeri té-

üzletágra is kiterjedt 2006-ban: az ügyfelek proaktív mó-
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don történô kiszolgálása mindinkább elôtérbe került. A

toring – kerültek bevezetésre. 2006-ban sor került az ügyfél-

bevezetett új arculatot a wholesale üzletág innovatív üzle-

kör számára kínált jelzálog-fedezetû hitelek felülvizs-

ti konstrukciók kialakításával és a személyes kiszolgálás

gálatára és az ügyféligényeknek megfelelô módosítására is.

hangsúlyozásával erôsítette.

Az MKB Bank a KKV és a mikro-vállalati ügyfélkörben

Az üzletágban számos szervezeti átalakítást hajtott vég-

2006-ban is folytatatta intenzív bôvülést célzó stratégiáját,

re az MKB, annak érdekében, hogy a wholesale ügyfeleket

ezt támasztja alá a számlavezetett ügyfélkör fent jelzett,

még hatékonyabban, jobb, megkülönböztetô színvona-

valamint a fôbb üzleti állományok számottevô növekedé-

lon tudja kiszolgálni. Ennek megfelelôen létrejött egy ré-

se is. A KKV és mikro-vállalati ügyfeleknek nyújtott hitelek

giós felosztáson alapuló szervezeti struktúra.

záróállománya 13,9%-os növekedéssel meghaladta a

Az üzleti szervezet alakításával párhuzamosan a kocká-

437,2 Mrd Ft-ot (2005: 383,7 Mrd Ft), a KKV és mikro-válla-

zati folyamatok átstrukturálása is megtörtént a tavalyi év

lati számla és betétállomány pedig ezt a dinamikát is meg-

során. A wholesale üzletágat illetôen jelentôs elôrelépés

haladva, több mint 15%-kal 230,8 Mrd Ft-ra bôvült (2005:

történt: hatékonyabb lett a monitoring rendszer, a dönté-

200,5 Mrd Ft).

si folyamatok javultak. A hitelezéssel és hitelezési döntés-

A Bank alapvetô célja, hogy mint az állami fejlesztési tá-

sel foglalkozó munkatársak több lépcsôbôl álló tréningje

mogatásokat hatékonyan a KKV-knak közvetítô intéz-

révén a kockázatkezelési szemlélet még hangsúlyosabb

mény pozícionálja magát, ezért részt vesz több állami tá-

érvényre juttatása várható az üzleti tevékenységben, illet-

mogatásos konstrukcióban is, az AVHA, MFB, Eximbank,

ve a kockázati oldalon ezzel párhuzamosan az eddigieknél

stb konstrukciói továbbra is keresettek az MKB ügyfélköré-

rugalmasabb, de továbbra is prudens döntéshozatal.

ben. Az MKB Bank 2006-ban is kezelte az MFB agrárhiteleit

A kiszolgálási színvonal további javítását célozta a válla-

ügynökként, ezen felül az agrárvállalkozói ügyfélkört a

lati Call-Center beindítása, melyen keresztül a wholesale

mezôgazdasági támogatások elôfinanszírozásával, faktor-

ügyfelek külön, dedikált hívószámon kérhetnek informá-

ingjával szolgálja ki.

ciót az MKB szolgáltatásairól, saját bankszámlájukról, illet-

Az akvizíciós és értékesítési teljesítmény javulásában

ve különbözô banki tranzakciók végrehajtását is kérhetik.

közrejátszott, hogy az MKB Bank 2006 második félévében
KKV ügyfelei számára is elindította internetes banki szol-

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATI ÜGYFELEK

gáltatását, a KKV NetBANKárt, év végére 2.870 ügyfelet ér-

ÉS MIKROVÁLLALKOZÁSOK

ve el.

2006-ban az elôzô év átfogó projektjének következtében

Az MKB-ban fiatal üzleti tevékenységnek számító Fak-

kialakult a KKV üzletág vállalkozások pénzügyi igényei és

toring szolgáltatások terén az MKB Bank piacvezetô szere-

mérete alapján történô szolgáltatási szintjeinek, modelljé-

pet ért el a szövetség tagjai között forgalom alapján 30%

nek kialakítása és ennek megfelelô szervezeti felépítése

piacrészesedéssel. Részben a hagyományos nagyvállalati

központi értékesítés támogató funkcióval. Az ügyfélakvizí-

ügyfélkör beszállítói körének nyújtott faktoring, részben

ció, a minôségi kiszolgálás, a termékfejlesztés, az értékesí-

egyedi, speciális konstrukciók megvalósításával, részben a

tés ösztönzés, a kockázatkezelés, az operációs folyamatok,

KKV kör számára nyújtott „standardizált” faktoring révén

a marketing területeit a MKB Bank továbbra is a megcél-

jelentôsen nôtt mind az ügyfélszám (500-ról 900-ra 2006-

zott stratégiai elôretörés alapfeltételeinek tekinti az üzlet-

ban) mind a lebonyolított forgalom (42 Mrd Ft-ról 200 Mrd

ágban.

Ft-ra). Ez a tevékenység is hozzájárul az MKB élvonalbeli

2006-ban az MKB Bank a mikrovállalati üzletágban a kö-

szerepének erôsítéséhez a vállalati üzletág egészében.

zéptávú fejlôdés feltételeinek megteremtésére helyezte a

Az MKB Bank 2006-ban új szolgáltatással lépett piacra:

hangsúlyt. Az újonnan fókuszba került ügyfélkör részére

2006. január 25-én Együttmûködési keret-megállapodást

meghatározásra került az alap termékpaletta és kialakításra

kötött a Deutsche Leasing Hungaria Zrt.-vel és Kft.-vel

a legfontosabb folyamatok. A mikrovállalati ügyfelek szá-

(DLH) pénzügyi lízing és bérlet termékek értékesítésére. A

mára új standarizált hiteltermékek – folyószámlahitel, fak-

megállapodás célja egyrészt a DLH értékesítési volumené-
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nek növelése az MKB Bank értékesítési hálózatán keresz-

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ÉS

tül, másrészt az MKB Bank ügyfeleinek minél teljesebb kö-

FINANSZÍROZÁS

rû kiszolgálása. A lízingtermék széleskörû értékesítése a

2006 végére az MKB Bank nemzetközi aktivitása tovább

Bank értékesítési hálózatában 2006. júniusában kezdôdött

bôvült. Az év végi kihelyezett állomány 490 M euró (2005:

meg; ennek eredményeképpen 2006. évben 34 db lízing-

450 M euró), melynek 62%-a pénzintézeti, 38%-a pedig

ügylet jött létre, 2,2 Mrd Ft nagyságú, az MKB Bank számá-

külföldi vállalati kockázatvállalás. A legnagyobb volume-

ra jutalékot teremtô portfoliót generálva a DLH-nak. Az

nû portfoliókkal az MKB Bank 2006 év végén Oroszország-

együttmûködés stratégiai jelentôségét az is kiemeli, hogy

ban, Horvátországban, Romániában, Törökországban ren-

az MKB ezt „exportálja” külföldi leánybankjai számára, akik

delkezett. Az új piacok között megemlítendô Ukrajna és

a DLH helyi vállalatával alakítanak ki hosszú távú partneri

Belorusszia. A közép-kelet-európai stratégiával összhang-

együttmûködést.

ban, együttmûködve a bolgár és román leánybankokkal

A 2006-os év során az MKB Bank továbbfejlesztette az
Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásait,

az MKB elkezdte a bolgár és román vállalati üzleti lehetôségek feltérképezését.

azokat immár egységes keretben, üzleti támogató szerve-

Az MKB Bank refinanszírozási pozíciói nem indokolták

zeti egységben kezelve. Az ügyfelek igényeinek teljes körû

2006-ban a nemzetközi piacokról szindikált hitel formájá-

kiszolgálása céljából komplett szolgáltatást alakított ki a

ban történô forrásbevonást. A devizában felvett középle-

pályázati tanácsadástól kezdve egészen a pályázat külön-

járatú hitelek állománya 2006 végére meghaladta az 1,1

bözô életszakaszaihoz kapcsolódó finanszírozási konst-

Mrd eurót-t (2005: 1,3 Mrd euró).

rukciókig. A pályázati szolgáltatások minôségének továb-

2006-ban is jelentôs forgalmat bonyolított le az MKB

bi javítása érdekében hatékony és eredményes együttmû-

Bank a külföldi pénzintézetek, köztük vezetô nyugat-euró-

ködést alakított ki piacvezetô tanácsadó cégekkel. A Bank,

pai bankok részére vezetett HUF számlákon. Az MKB Bank

a honlapján elérhetô naprakész pályázati információkkal

72 (2005: 78) külföldi bank nevén vezetett számlát forint-

és havi hírlevél szolgáltatással segíti ügyfeleit az uniós pá-

ban s ezeken a korábbi évek volumenét is meghaladó volt

lyázatokkal kapcsolatos eligazodásban. Az Európai Uniós

a fizetési forgalom (treasury mûveletek és kereskedelmi fi-

pályázatokhoz kapcsolódó banki tevékenység egyik leg-

zetések).

fontosabb része a 2006-os évben a 2007-2013-as pályázati idôszakra történô felkészülés volt, melyhez kapcsoló-

A BAJOR DESK TEVÉKENYSÉGE

dóan a Bank külön stratégiát készített.

2006-ban is hozzájárultak az MKB üzleti teljesítményéhez
az egyre bôvülô Desk kapcsolatok. Meghatározó jelentô-

INTÉZMÉNYI ÜGYFELEK

ségû volt a BayernLB és a bajor takarékpénztárak, valamint

Továbbra is széles ügyfélkört szolgált ki az MKB Bank az in-

a 25 legnagyobb német takarékpénztár ügyfeleinek ma-

tézményi és non-profit szektorban, intézményi ügyfelei

gyarországi üzleti aktivitásába való bekapcsolódás. Ezt jól

száma 1359-et ért el 2006 végén. Jelentôs forrásállományt

egészítették ki a különbözô, közös ügyfélrendezvények

biztosítanak a nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak, vala-

Németországban és itthon. A BayernLB-vel közösen vett

mint más non-profit ügyfelek, alapítványok, kamarák, szö-

részt az MKB a budapesti, a bukaresti és a plovdivi nemzet-

vetségek, egyházi intézmények. Az intézményi ügyfélkör-

közi vásárokon és ezzel lendületet adott az MKB

ben a kiemelt üzleti irány – az egészségügy- finanszírozá-

Romexterra Bank és az MKB Unionbank bajor és más né-

sának megkezdésében is elôre lépett az MKB Bank elsôsor-

met cégekhez fûzôdô térségi kapcsolatainak fejlôdésé-

ban magán egészségügyi szolgáltatók beruházásainak

hez.

finanszírozásában való részvétellel. A szektor átalakításának finanszírozásában is részt kíván venni az MKB.
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LAKOSSÁGI BANKSZOLGÁLTATÁSOK

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK

Az MKB Bank továbbra is kiemelt figyelmet fordít straté-

Az MKB Bank lakossági stratégiájával összhangban 2005

giai partnerkapcsolatainak erôsítésére, a bankon belüli il-

végén ügyfélszegmensenként differenciált értékajánlatra

letve a stratégiai partnerségben rejlô keresztértékesítési

és kiszolgálásra fókuszáló üzleti modellt vezetett be. A

lehetôségek kiaknázására és új kapcsolatok kialakítására,

Bank ügyfelei a revitalizált márkastratégia keretében be-

melynek eredményként a meglévô partnereink köre –

vezetett új szlogen – „Személyesen Önnek” – szellemében

MKB-Euroleasing, T-Mobile, Allianz – 2006-ban kiegészült

személyes tanácsadójuk segítségével intézhetik pénzü-

a Lufthansa-val. Az új partneri együttmûködésnek köszön-

gyeiket. A 2006-os év az új értékajánlat bankon belüli imp-

hetôen hitelkártya portfoliónk két újabb co-branded ter-

lementációja és a piacon történô elismertetése jelentette

mékkel, az MKB-Lufthansa Miles&More Standard és Gold

kihívások sikeres teljesítésének jegyében telt.

hitelkártyával bôvült. A stratégiai együttmûködéseink erô-

A Bank az év során kiemelt hangsúlyt fektetett a szemé-

södésének egyik újabb mérföldkövének tekinthetô, hogy

lyes pénzügyi tanácsadók folyamatos képzésére, az érté-

az MKB-Euroleasing autófinanszírozási termékeinek meg-

kesítést támogató eszközrendszer, valamint a monitoring

határozott köre már az MKB Bank fiókhálózatában is elér-

és a vezetôi információs rendszer folyamatos fejlesztésére.

hetô ügyfeleink számára.

A revitalizált MKB brand számos célzott értékesítési és

A keresztértékesítés különösen sikeresnek volt tekinthe-

marketing kampányban öltött testet, aktív média jelenlét-

tô a lakossági üzletág és a befektetési szolgáltatások kö-

tel és direkt marketing eszközök támogatásával. A meg-

zött. Az MKB Banknál értékpapír-számlával rendelkezô

célzott ügyfelek CRM alapján történô leválogatásának

ügyfelek száma 74%-kal nôtt.

eredményeként kampányaink kiugróan magas hatékonysági szintet értek el.

2006-ban új standard kockázatkezelési és követelésbehajtási rendszer került bevezetésre, egyúttal a hozzá kap-

Az elmúlt évek során folytatott aktív termékfejlesztési

csolódó banki folyamatokat is újra definiálta, átalakította a

tevékenység eredményeként mára a Bank lakossági ter-

Bank. Az új rendszer implementációjának sikerességét jel-

mékpalettája teljessé vált. A 2006 folyamán a piacon meg-

zi, hogy a retail üzletág céltartalék-állománya az év végére

jelenô innovációk jelentette kihívások, a gazdasági kör-

jelentôs mértékben csökkent.

nyezet változása valamint ügyfeleink igényeinek mind

Több lépés történt az értékesítéshez kapcsolódó mun-

magasabb színvonalú kielégítése érdekében mind a beté-

kafolyamatok hatékonyságának növelése érdekében, így

ti mind a hitel termékoldalon folytatódott az egyes konst-

átalakult a Széchenyi kártya feldolgozásának folyamata,

rukciók, szolgáltatások korszerûsítése, illetôleg a termék-

létrejött a fedezet nélküli hitel-kérelmek feldolgozásáért

paletta új termékekkel történô színesítése. Speciális szol-

felelôs Hitel Centrum. A III. negyedévtôl a fiókhálózat egé-

gáltatáscsomag került kialakításra a Magyarországon ta-

szében bevezetésre került a várakozási idôk és kiszolgálás

nuló külföldi diákoknak és a piacon innovációnak számító

monitoringján alapuló teljesítmény-értékelési rendszer,

Professzori Klub keretében a hazai professzorok számára.

mely egyúttal az elsô lépését jelentette a 2007-es év fóku-

Megtakarítási termékeink köre a befektetési alappal kom-

szát jelentô, a szolgáltatások, a kiszolgálás minôségének

binált

további javítását célzó folyamatnak.

betéttel,

a

babakötvénnyel,

a

nyugdíj-elô-

takarékossági számlával bôvült. A 2006. szeptemberében

Az MKB Bank lakossági ügyfeleinek száma 26 %-kal nö-

bevezetett kamatadót megelôzô intenzív forrásgyûjtési

vekedve 220.300 -at ért el 2006. végére. A dinamikus ügy-

kampányok keretében a Bank idôszakosan 25 hónapos le-

félszám-bôvülés ellenére az ügyfélkör minôsége tekinte-

kötött betéti konstrukciót hirdetett meg, valamint a kam-

tében a Bank megôrizte vezetô pozícióját a magyar bank-

pány idôszakában a pénzpiaci betét futamideje is meg-

szektorban, azaz az MKB –a korábbi évekhez hasonlóan-

hosszabbításra került. Hiteltermékeink köre az áthidaló

alapvetôen a társadalmi átlagot jóval meghaladó jövedel-

nyugdíjpénztári kölcsönnel bôvült; jelzálog-fedezetû hite-

mi és vagyoni potenciállal bíró ügyfelek akvizíciójában és

leink pedig megújításra kerültek a forgalmi érték típusú

ezen ügyfelek megtartásában volt sikeres 2006-ban is.

megközelítés bevezetésével.

Az MKB Bank lakossági betétállománya 398,0 Mrd Ft-ra
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bôvült. A lakossági betétállomány alakulására meghatáro-

HÁLÓZAT ÉS ALTERNATÍV

zó hatással volt a 2006 szeptemberében bevezetett ka-

ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK

matadó, mely a hazai lakossági megtakarítások átstruktu-

A Bank hálózatfejlesztése dinamikusan folytatódott az el-

rálódását eredményezte. A jellemzôen rövid futamidejû

múlt év során: a hálózati egységek száma újabb 16 fiókkal

banki betétek jelentôs része hosszú távú betéti konstruk-

67-re bôvült. A budapesti és a vidéki bevásárlóközpontok-

ciókba valamint egyéb megtakarítási lehetôségekbe, így

ban mûködô fiókjaink esetében ügyfeleink igényeinek

befektetési alapokba, kötvényekbe áramlott. A megtakarí-

megfelelôen, 2006 végi döntést követôen a fiókok nyitva-

tások szerkezetének átalakulása a lakossági forrásokért

tartási idejét meghosszabbította az MKB Bank.

versengô piaci szereplôk piaci pozícióiban is jelentôs vál-

2006 során az MKB Bank hálózatirányítási modellje

tozásokat indukált. Az MKB a lakossági megtakarítások te-

átalakításra került, így a korábbi 11 régió helyett 7 régió

rén összességében növelni tudta piaci súlyát 2006-ban: a

került kialakításra.

lakossági betétgyûjtésben megôrizte piaci részesedését.

Az MKB Bank által kibocsátott bankkártyák száma egy

(6%), a befektetési alapok piacán viszont a lakossági ügy-

év alatt 29,1%-kal 173.270 darabra nôtt (lakosság: 155,690;

felek által az alapokban elhelyezett megtakarítások csak-

vállalatok: 17,580) 2006 során a bankkártya-portfoliónk

nem háromszorosára történô növelése révén, piaci pozí-

két újabb co-branded hitelkártya termékkel, az MKB-

cióját 1,4%-ról 2,2%-ra növelte az év folyamán.

Lufthansa Miles&More Standard és Gold hitelkártyával bô-

Az MKB Bank lakossági hitelállománya a 2005 évi 139,9

vült. A két új hitelkártya segítségével ügyfeleink minden-

Mrd Ft-os záró értékérôl 39,4%-kal növekedve 195,4 Mrd

napi kártyás vásárlásai során mérföldeket is gyûjthetnek.

Ft-ot ért el. A piac növekedési ütemét jóval túlszárnyaló

2006-ban MobilBankár szolgáltatásunkat igénybe vevô

bôvülésben kiemelt szerepet játszott a Bank aktív, elsôsor-

ügyfeleink száma közel megduplázódott, 70.000-re nôtt.

ban deviza alapú lakáshitelezési aktivitása. A lakáscélú hi-

Az MKB Bank internet banki szolgáltatását használó la-

telek állománya 30,4%-kal növekedve 122,7 Mrd Ft-ot ért

kossági ügyfeleinek száma 2006-ban ugrásszerûen emel-

el, amely révén a bank piaci súlya a lakáshitelezési piacon

kedett, 85%-kal többen, közel 55 ezer ügyfelünk veszi

4,1%-ról 4,5%-ra nôtt. A jelzáloghitelezés vezérelte növe-

igénybe NetBANKár-unkat. A folyamatos fejlesztések

kedés révén a Bank a teljes lakossági hitelezési piacon pia-

eredményeként 2006 augusztusától már KKV ügyfeleink is

ci részesedését a 2005 végi 3,8%-ról 4,1%-ra tudta növelni.

használják NetBANKár szolgáltatásunkat, melyre a rövid, 5
hónapos idôszak alatt is már 2.850 KKV ügyfelünk szerzô-

PRIVATE BANKING

dött. A NetBANKáron végrehajtott tranzakciók száma

A személyes, dedikált private bankárok által, testre szabott

kiugró mértékben 144%-kal emelkedett, mintegy 364.000

megtakarítási, befektetési és vagyonkezelési szolgáltatá-

tranzakciót, elsôsorban forint- és deviza átutalási valamint

sokat kínáló üzletág 2006-ban is dinamikus fejlôdést mu-

betétlekötési megbízásokat hajtottak végre ügyfeleink.

tatott. Az üzletág 2006 végén 281 szerzôdött ügyfél 53,7

A vállalati ügyfeleink számára kínált elektronikus

Mrd Ft vagyonát kezelte (2005: 195 szerzôdött ügyfél, 31

bankolást lehetôvé tevô szolgáltatásunkat, a PCBankárt

Mrd Ft vagyon), így az 1 ügyfélre jutó kezelt vagyon nagy-

immár több mint 15.000 ügyfelünk veszi igénybe.

sága továbbra is jóval meghaladja az 50 M Ft-os belépési

A TeleBANKár, az MKB Call Center szolgáltatása tel-

korlátot, közel 191 M Ft, ami szektor-szinten is kiemelke-

jeskörû megújuláson ment át a 2006-os év végén. A fej-

dônek tekinthetô.

lesztések eredményeként lakossági és vállalati ügyfeleink

Az üzletág fejlôdése megkívánta a szervezeti feltételek

külön számon érhetik el az adott szolgáltatásokra speciali-

javítását, kiterjesztve regionális rendszerbe az értékesítési

zálódott ügyintézôket, a telefonos menüstruktúra (IVR)

tevékenységet, mely 2006 végi kialakítást követôen 2007-

átalakításra került, így a TeleBANKár mind technikailag

tôl mûködik élesben.

mind felhasználhatóságában jelentôsen fejlôdött. A korábbi ügyfélazonosítási metódust leváltotta a 6 jegyû azonosító + 4 jegyû telefonos PIN kóddal történô azonosítás,
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ezzel egy lépésben egységes E-csatorna azonosító került

partnereink növekvô aktivitása, DKJ oldalról pedig a hazai

bevezetésre, így ügyfeleink közös azonosítási alapon

intézményi befektetôi kör és a vállalati likviditáskezelés

használhatják a NetBANKárt és a TeleBANKárt.

irányából regisztrálható kereslet miatt következett be. A

A Call Centerben a szerzôdött ügyfelek száma az elôzô

külföldi befektetôk a feltörekvô piacok iránt tapasztalt vá-

évhez képest a lakossági ügyfelek esetében 35%-kal

sárlási kedv miatt aktív vásárlók voltak úgy az elsôdleges,

90.000-re, a vállalati ügyfelek esetében 33%-kal 8.400-ra

mint a másodlagos piacon.

nôtt.

Az MKB Bank továbbra is az egyik vezetô belföldi hitelin-

Az év során külsô értékesítési partnereinek száma meg-

tézeti kötvénykibocsátó, 2006 végén nyilvánosan forga-

duplázódott, 2006 végén közel 390 cégbôl és 2180 teljesí-

lomba hozott kötvényeinek állománya meghaladta a 83

tési segédbôl áll. Az értékesítési partnerek monitorozására

Mrd Ft-ot. Új színfoltként Bankunk elôször bocsátott ki bel-

és kategorizálására új kiválasztási és rangsorolási rendszer

földön 7, ill. 10 éves fix kamatozású kötvényeket, amellyel

került bevezetésre. Ennek valamint a folyamatos képzés-

összesen 11 Mrd Ft összértékben kerültek fix és változó ka-

nek és tréningeknek köszönhetôen az ügynökhálózat hoz-

matozású új kötvények a belföldi piacra az év során. Tôke-

zájárulása a Bank üzleti teljesítményéhez dinamikusan

piaci bázisát tovább erôsítve Bankunk egy 120 M euró

nôtt (33 Mrd Ft közvetített hitelállomány, 5.400 ügyfél).

összegû, 10 éves futamidejû alárendelt kölcsöntôke kötvényt és egy 50 M euró össznévértékû, 5 éves lejáratú vál-

PÉNZ- ÉS TÔKEPIAC, BEFEKTETÉSI

tozó kamatozású sorozatot hozott forgalomba nemzetkö-

SZOLGÁLTATÁSOK

zi kötvényprogramja keretében, így külföldön értékesített

Az üzletág volatilis, szélsôséges értékítéletekkel tarkított

kötvényeinek összvolumene 2006 végén elérte az 520 M

piaci és gazdasági környezetben 2006 során is jelentôsen

eurót. Az év folyamán a Bank mind a belföldi, mind a nem-

növelte aktivitását, nagymértékben hozzájárulva a Bank

zetközi nyilvános kötvényprogramját egy-egy évre ismé-

egész évi teljesítményéhez.

telten megújította, nagyfokú rugalmasságot biztosítva

Az MKB saját számlás deviza- és értékpapír kereskedési

ezáltal a további tôkepiaci megjelenésekhez.

üzletága mellett versenyképes támogatást tudott biztosí-

A befektetési termékek vonatkozásában a 2006 év a di-

tani vállalati ügyfeleinek megfelelô kiszolgálásához is,

namizálás éve volt az MKB Bank számára. Folytatva a 2005

bankközi piaci aktivitásának fokozása révén. A bôvülô

évben megkezdett – a termékpaletta bôvítésére, az állo-

ügyfélkörben kötött devizaügyletek volumene – ahol a

mányok és piacrészesedés fokozott növelésére irányuló

partnerek jelentôs részét továbbra is az exportôr / impor-

stratégiai célkitûzések megvalósítását az MKB Alapokban

tôr vállalatok adják – több, mint 26%-os bôvülést köve-

kezelt vagyon az év eleji 25 Mrd Ft-ról – 225%-ra, 56 Mrd

tôen elérte a 900 Mrd Ft-ot. Strukturált betéti és hitel-

Ft-ra emelkedett, amely a piacrészesedést tekintve is igen

konstrukcióink választékát is tovább bôvítettük ügyfeleink

jelentôs, mintegy 65%-os növekedésnek felelt meg. A be-

részére. Az eredményes ügyfélkapcsolati munkának és

fektetôi üzleti igényekhez rugalmasan alkalmazkodva

szolgáltatási nívónknak köszönhetôen az év során tapasz-

Alapkezelônk – meglévô 8 alapunk mellett – 4 új

talt hektikus árfolyam- és kamatmozgásokat ügyfeleink

tôkegarantált, zártvégû alapot (MKB Mozaik, MKB Gránit,

döntô többsége sikeresen tudta kezelni.

MKB Pagoda, MKB Tricollis) indított 2006-ban, amely ha-

A Bank továbbra is meghatározó szereplôje volt az el-

gyományos alapjaink és a forgalmazott BayernLux alapok

sôdleges állampapírpiacnak. Az ÁKK kötvényaukcióin az

mellett jelentôsen hozzájárult a kitûzött célok eléréséhez,

elsôdleges forgalmazók rangsorában az MKB Bank éves

melyet egyszeri hatások (kamatadó bevezetése 2006

szinten a harmadik legnagyobb, de a II. félévben az elsô, a

szeptemberétôl) is erôsítettek. Mindezek mellett kieme-

DKJ forgalmazás tekintetében pedig továbbra is stabilan

lendô, hogy a befektetési alapokban mért piacrész, jólle-

teljesíti a PD tagsággal szemben támasztott piaci elvárá-

het elég alacsony bázisról, de dinamikusan bôvülô piacon

sokat. Összességében mindkét szegmensben tovább ja-

tudott mintegy megduplázódni.

vult a Bank részesedése, ami kötvényoldalról a külföldi

A hazai részvénypiacot 2006-os évben egy visszafogott,
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15% körüli emelkedés jellemezte a tavalyinál jelentôsen

ügyfelek száma 30%-al visszaesett. Másrészrôl a portfolió

nagyobb forgalom mellett. Az emelkedés nem volt folya-

és vagyonkezelésben lévô vagyon alacsonyabb dinamiká-

matos, a májusi történelmi csúcs utáni 30%-os korrekciót

jú növekedésében szerepet játszik, hogy a vagyon gerin-

követôen a tôzsdeindex az év végére visszanyerte erejét,

cét adó nyugdíjpénztári ügyfélkörben érzékelhetôen

és ismét a csúcs közelében zárt. A változó befektetési klí-

megindultak a kifizetések, ennek következtében a nyug-

ma ellenére a banki részvényforgalmazás mind az intéz-

díjpénztári vagyon növekedése csökkent. Az eddig ta-

ményi körben, mind pedig a kisbefektetôi, retail ügyfél-

pasztalt látványos vagyonnövekedés idôszaka ezzel való-

körben tovább élénkült.

színûleg lezárult, a további növekedés forrása a magán

A letétkezelési piac egyik legnagyobb szereplôjeként a

nyugdíjpénztárak és az új privát és intézményi ügyfelek. A

tevékenység alapelemének számító összevont értékpapír-

csökkenést némileg ellensúlyozták a biztosítói ügyfélkör-

és ügyfélszámla vezetés mellett a Bank magánnyugdíj- és

bôl akvirált új, unit linked alapú szolgáltatást nyújtó port-

önkéntes pénztárak, egészségpénztárak, biztosítók, be-

foliók. A portfoliók a környezet ellenére a 3,9%-os infláció-

fektetési alapok, intézmények, vállalati és lakossági kör

hoz mérten jelentôs, közel 4%-os reálhozamot biztosítot-

számára nyújt szolgáltatást, mellyel összességében 1.200

tak befektetôinknek.

Mrd Ft-os összeget meghaladó letétkezelt állománnyal
rendelkezik. Az állomány közel 1/3-ot kitevô éves bôvülé-

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

sével a Bank a jelentôsebb piaci szereplôk egyike. Az intéz-

A névváltást követôen a revitalizált márkastratégia jegyében

ményi és más, portfoliókezelt befektetôknek nyújtott, pré-

2006 év során az MKB Bank komplex arculatváltást valósított

mium szolgáltatási elemekkel bôvített letétkezelés mind

meg, melynek segítségével sikeresen újrapozícionálta a

állományi, mind bevételi szempontból változatlanul hú-

bankot a magyar piacon. Ennek keretében megújult a Bank

zóágazatnak számít a Bank számára. A hazai pénztári és

lógója, szlogenje, valamint több lépcsôben megtörtént a

biztosítói ügyfélkörben mintegy 27 %-os piacrészesedés-

külsô és belsô arculati elemek cseréje. Az aktívabb marke-

sel bíró tevékenység taylor made szolgáltatásai, valamint

ting-tevékenység sikerességét jelzi, hogy a Bank spontán is-

dedikált személyi és technikai állománya járult hozzá a

mertsége és támogatott ismertsége jelentôsen nôtt.

2006 évi teljesítményhez.
A portfolió és vagyonkezelésben lévô vagyon záró állo-

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

mánya – az év eleji 152 Mrd Ft-tal szemben – év végére

A Bank 2006-ban is kiemelt figyelmet fordított az aktív tár-

167,4 Mrd Ft-ra (5,9%-os piacrész a BAMOSZ tagok között

sadalmi szerepvállalásra. Az egyes szervezetek szponzorá-

mérve) növekedett, több tényezô egymással ellentétes

ciójával, illetve alapítványok támogatásával célja, straté-

hatásának eredôjeként. A magán ügyfelek növekedése az

giájával összhangban az értékmegôrzés és értékteremtés.

augusztusi árfolyamnyereség-adó bevezetéséig jelentôs

A Bank támogatási politikájának fontos eleme a tehet-

volt. Azonban az adóváltozások következtében adóopti-

séges, de nehéz helyzetben élô gyermekek segítését vég-

malizációs szempontok miatt magánügyfélkörünk teljes

zô Nemzetközi Gyermekmentô Szolgálat Magyar Egyesü-

egészében a vagyonkezelési szolgáltatás megszüntetése

letének támogatása.

mellett döntött, mivel az e célnak megfelelôbb befekteté-

A második pillért a Bank saját képzômûvészeti gyûjte-

si struktúrákat alakított ki számukra az MKB Bank. Az intéz-

ményébôl kiinduló aktív kulturális szerepvállalás képezi.

ményi ügyfelek száma a biztosítási szektorból akvirált és

Klasszikus zenei téren a Bank fô támogatója a világhírû

alapítványi ügyfelek számával azonban tovább nôtt.

Liszt Ferenc Kamarazenekarnak.

A vagyonbôvülés a fenti okok eredôjeként mindössze

Harmadik pillérként a sport-szponzoráció említhetô,

11,4 %-os volt év/év alapon, amely a sajátos körülmények

amelynek keretén belül a rendkívül eredményes magyar

miatt az elmúlt években felmutatott átlagosan 24%-os bô-

Kajak-kenu sportágat, valamint az MKB-Veszprém bajnok

vüléstôl jelentôsen elmarad. A vagyoncsökkenés az ügy-

férfi kézilabda és az MKB-Euroleasing Sopron – szintén

félszám csökkenésével is járt, mely azonban nem jelentett

bajnok – nôi kosárlabda csapatot támogatja.

a Bank egésze számára ügyfélvesztést, de a portfoliókezelt
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BELFÖLDI STRATÉGIAI ÜZLETI ÉRDEKELTSÉGEK
ÉS PARTNEREK
GÉPJÁRMÛFINANSZÍROZÁS:

számmal, 82,1 Mrd Ft kezelt vagyonnal (+5,0%), míg a ma-

MKB-EUROLEASING CSOPORT

gánág közel 30 ezer fô (+ 11,1%) taglétszámmal 31,8 Mrd Ft

Az MKB-Euroleasing Cégcsoport átfogja az autókereske-

kezelt vagyonnal (+28,2%) járult hozzá. Mindezek alapján

delem, finanszírozás és biztosításközvetítés teljes vertiku-

az MKB önkéntes pénztárának kezelt vagyon alapján számí-

mát, lehetôvé téve ezzel az ügyfelek számára komplex

tott piacrésze elôzetesen 11,7%, ez alapján változatlanul a

szolgáltatások igénybevételét.

3. legnagyobb a piacon. A pénztár önkéntes, valamint a ma-

A Cégcsoport vevôfinanszírozási üzletága továbbra is

gán ága fedezeti tartalékának nettó hozamrátája az infláció

meghatározó szereplôje a magyarországi gépjármû-finan-

éves 3,9% körüli szintjét meghaladva 7% közelében alakul.

szírozási piacnak. Az új autó értékesítések volumene 2006ban tovább csökkent, a piac 8,6%-kal esett vissza. A meg-

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

növekedett kockázatokra való tekintettel a cégcsoport a fi-

Az MKB Egészségpénztár 2006. végére a piacvezetô pénz-

nanszírozási tevékenységében a hangsúlyt a volumennö-

tárak egyikének tekinthetô. A taglétszám közel megduplá-

vekedéssel szemben a portfolióminôség javítására és a

zódva meghaladta a 58 ezer fôt, ennek alapján a 4. helyre

jövedelmezôség növelésére helyezte, ugyanakkor az ügy-

lépett elô a pénztári rangsorban, mintegy 9%-os piacrészt

félkihelyezés volumene az általános piaci trendnek megfe-

érve el. A pénztári vagyon alakulása is jól tükrözte a fenti

lelôen visszaesett. A cégcsoport összes új ügyfélkihelyezé-

tendenciát, miközben a pénztár vagyona 2006 végén

se 2006-ban 34,5 Mrd Ft volt (2005: 73,6 Mrd Ft). A 2006-ös

meghaladta a 3,8 Mrd Ft-ot, mely a 2005 végihez képest

évben a finanszírozott autók körében 27%-os csökkenés

73%-os növekedést jelent.

volt tapasztalható. Az új vevôfinanszírozási szerzôdések

Legalább ennyire jelentôs, hogy az üzleti kapcsolat-

száma 2006-ban 17 563 db, míg 2005-ben 24 099 db volt.

rendszer ugrásszerûen bôvült, a szerzôdéses egészség-

Az MKB-Euroleasing Autópark Rt. 2006-ban jelentôsen

ügyi szolgáltató partnerek száma több, mint 4700, miköz-

növelte flottaállományát és ezzel stabilan megôrizte piaci

ben a kártya elfogadó helyek száma közel kétszeresére nö-

pozícióit. A finanszírozott és kezelt autók darabszáma

vekedve 2400-ra bôvült elôsegítve a már kiadott közel 55

2006-ban 6.451 volt, ami 105%-os növekedést jelent 2005-

ezer db MKB Egészségkártya (fô és társkártya) minél aktí-

höz képest (2005: 3.142 autó). A CarNet Zrt., az MKB-

vabb használatát. A 2005 végi 800 munkáltatóhoz képest

Euroleasing csoport autókereskedelmi leányvállalata. A há-

2006 végén immár több, mint 1400 munkáltatóval állt

lózat 2006-ban 9.659 darab autót értékesített (2005: 8.147),

kapcsolatban a pénztár.

ami szûkülô piac mellett 18,5%-os növekedést jelent A
gépjármûvek biztosításának közvetítését szegmenseikben

KÖZÉP-KELET EURÓPAI

piacvezetô hagyományos Eurorisk Kft. illetve az internetes

TERJESZKEDÉSI STRATÉGIA

közvetítôi piacon tevékenykedô Netrisk Kft. végzi (össze-

MEGVALÓSÍTÁSA

sen 103.506 db kötést realizálva 2006-ban, 2005: 108.478).

Kiemelkedô jelentôségû eseményei voltak a 2006-os évnek az MKB KKEU stratégia keretén belül sikeresen végre-

MKB NYUGDÍJPÉNZTÁR

hajtott bulgáriai és román bankakvizíciók, mely során

Az MKB Nyugdíjpénztár sikeresen zárta a 2006 évet. A tag-

az MKB Bank az MKB Unionbank, Bulgária, és MKB

létszám közel 143 ezerre nôtt (2,8%-os bôvülés), a kezelt va-

Romexterra Bank, Románia, pénzintézetekben többségi

gyon 113,9 Mrd Ft-ra (+10,6%) emelkedett. A pénztár telje-

tulajdont szerzett. A két bank 2006 évi eredményei külön

sítményéhez az önkéntes ág csaknem 114 ezer fô taglét-

pontban kerülnek részletesebben bemutatásra.
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NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

2005.12.31.

2006.12.31.

110 219

139 835

ESZKÖZÖK (aktivák)
1

1.

2

2.

Pénzeszközök
Állampapírok (3+4)

60 828

73 822

3

a) forgatási célú

33 295

73 822

4

b) befektetési célú

27 533

5

3.

Hitelintézetekkel szembeni követelések (6+7+18)

116 288

104 776

9 873

8 962

106 318

95 790

78 401

61 522

2

5

27 917

34 268

97

24

96

22

Ügyfelekkel szembeni követelések (23+30)

1 209 929

1 349 910

a) pénzügyi szolgáltatásból (24+27)

1 209 631

1 349 733

511 662

584 043

16 645

35 494

697 969

765 690

71 633

40 776

6

a) látraszóló

7

b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (8+13)

8

ba) éven belüli lejáratú

9

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

10

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

11

- MNB-vel szemben

12

- elszámolóházzal szemben

13

bb) éven túli lejáratú

14

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

15

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

16

- MNB-vel szemben

17

- elszámolóházzal szemben

18

c) befektetési szolgáltatásból

19

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

20

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

21

- elszámolóházzal szemben

22

4.

23
24

aa) éven belüli lejáratú

25

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

26

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

27

ab) éven túli lejáratú

28

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

29

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

30

b) befektetési szolgáltatásból (33+34+35+36+37)

31

ba) tôzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó követelés

34

bb) tôzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó követelés

35

bc) befektetési szolgáltatási tevékenységbôl eredô, ügyfelekkel szembeni követelés

36

bd) elszámolóházi tevékenységet végzô szervezettel szembeni követelés

37

177

3

295

be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés
5.

177

0

Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített
kamatozásúakat is (39+42)

58 752

41 144

0

0

a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek
által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (40+41)

20

298

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

33

39

929

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

32

38

0
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2005.12.31.

2006.12.31.

58 752

41 144

23 809

41 144

3 707

23 279

NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés
ESZKÖZÖK (aktivák)

40

aa) forgatási célú

41

ab) befektetési célú

42

b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (43+47)

43

ba) forgatási célú

44

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

45

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozás által kibocs.

46

- visszavásárolt saját kibocsátású

47

bb) befektetési célú

48

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

49
50

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozás által kibocsátott
6.

51
52

Részvények és más változó hozamú értékpapírok (51+54)

5 027

3 627

a) részvények, részesedések forgatási célra

1 868

106

1 676

106

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

53

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozás által kibocs.

54

b) változó hozamú értékpapírok (55+56)

55

ba) forgatási célú

56

bb) befektetési célú

57

7.

58
59

3 159

3 521

3 159

3 521

Részvények, részesedések befektetési célra (58+60)

336

353

a) részvények, részesedések befektetési célra

336

353

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban (63+65)

54 945

103 734

a) részvények, részesedések befektetési célra

54 945

103 734

b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítése

61

Ebbôl: - hitelintézetekben lévô részesedés
8.

63
64

Ebbôl: - hitelintézetekben lévô részesedés

65

40 621

b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítése

66
67

192

Ebbôl: - hitelintézetekben lévô részesedés

60

62

34 943

Ebbôl: - hitelintézetekben lévô részesedés
Immateriális javak (68+69)

5 282

9 028

68

a) immateriális javak

5 282

9 028

69

b) immateriális javak értékhelyesbítése

70
71

9.

10.

Tárgyi eszközök (71+76+81)

2 163

2 085

a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (72-75-ig)

1 742

1 662

72

aa) ingatlanok

753

491

73

ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek

973

1 145

74

ac) beruházások

16

26

75

ad) beruházásra adott elôlegek
421

423

15

15

406

408

76

b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (77-80-ig)

77

ba) ingatlanok

78

bb) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek

79

bc) beruházások
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NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

2005.12.31.

2006.12.31.

2 457

2 924

ESZKÖZÖK (aktivák)
80

bd) beruházásra adott elôlegek

81

c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése

82

11.

Saját részvények

83

12.

Egyéb eszközök (84+85)

84

a) készletek

85

b) egyéb követelések

86

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés

87
88

127

35

2 330

2 889

111

185

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szembeni követelés
Aktív idôbeli elhatárolások (89+90+91)

18 072

16 715

89

13.

a) bevételek aktív idôbeli elhatárolása

17 188

16 063

90

b) költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása

884

652

91

c) halasztott ráfordítások

92

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+2+5+22+38+50+57+62+67+70+82+83+88)

1 644 298

1 847 953

93

Ebbôl: - FORGÓESZKÖZÖK (1+2/a+3/a+3/ba+3/c+4/aa+4/b
775 138

916 080

851 088

915 158

2005.12.31.

2006.12.31.

431 757

403 414

2 783

4 695

+5/aa+5/ba+6/a+6/ba+11+12)
94

- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2/b+3/bb+4/ab+5/ab
+5/bb+6/bb+7+8+9+10)

Sorszám

Megnevezés
FORRÁSOK (passzívák)

95

1.

a) látraszóló

97

b) meghatározott idôre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség (98+103)

98

ba) éven belüli lejáratú

99

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

100

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

101

- MNB-vel szemben

102

bb) éven túli lejáratú

104

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

105

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

106

- MNB-vel szemben

107

- elszámolóházzal szemben
c) befektetési szolgáltatásból

109

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

111

- elszámolóházzal szemben

113

398 708
145 772

12 705

17 429

326 842

252 936

37 489

23 843

17

11

17

5

856 443

971 538

6 584

2 411

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

110

112

428 957
102 115

- elszámolóházzal szemben

103

108

22

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (96+97+108)

96

2.

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (113+117+127)
a) takarékbetétek (114-116-ig)

Ü Z L E T I
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2005.12.31.

2006.12.31.

6 584

2 411

849 190

968 495

304 381

332 031

583

4 671

NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés
FORRÁSOK (passzívák)

114

aa) látraszóló

115

ab) éven belüli lejáratú

116

ac) éven túli lejáratú

117

b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (118+121+124)

118

ba) látraszóló

119

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

120

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

121

bb) éven belüli lejáratú

122

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

123

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

124

bc) éven túli lejáratú

125

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

126

c) befektetési szolgáltatásból (130-134-ig)

128

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

130

ca) tôzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó kötelezettség

131

cb) tôzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó kötelezettség

132

cc) befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó,

133

cd) elszámolóházi tevékenységet végzô szervezettel szembeni kötelezettség

134

0
0

160 562

184 021

a) kibocsátott kötvények (137+140)

160 562

184 021

5

38 782

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben
ab) éven túli lejáratú

141

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben
b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok (144+147)

144

ba) éven belüli lejáratú

145

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

3 155
160 557

145 239

645

1 990

3 155

0

0

0

0

0

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

147

bb) éven túli lejáratú

148

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben
c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minôsülô hitelviszonyt megtestesítô okiratok (151+154)

151

632

Kibocsátott értékpapír miatt fennálló kötelezettség (136+143+150)

140

150

669

ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség
3.

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

149

40 091

602

138

146

26

668

aa) éven belüli lejáratú

143

871

30

137

142

3 455

419

1

ügyfelekkel szembeni kötelezettség

139

5 176

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

129

136

60
596 373

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

127

135

112
544 783

ca) éven belüli lejáratú

23

Ü Z L E T I

J E L E N T É S

NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

2005.12.31.

2006.12.31.

Egyéb kötelezettségek (158+162)

34 194

47 167

a) éven belüli lejáratú

34 194

47 167

163

159

13

14

12 062

14 526

574

324

11 488

14 179

10 652

13 488

FORRÁSOK (passzívák)
152

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

153

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

154

cb) éven túli lejáratú

155

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

156
157

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben
4.

158
159

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

160

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

161

- szövetkezeti formában mûködô hitelintézetnél
tagok más vagyoni hozzájárulása

162

b) éven túli lejáratú

163

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

164
165

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben
5.

Passzív idôbeli elhatárolások (166+167+168)

166

a) bevételek passzív idôbeli elhatárolása

167

b) költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása

168
169

c) halasztott bevételek
6.

Céltartalékok (170+171+172+173)

170

a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre

44

52

171

b) kockázati céltartalék függô és jövôbeni kötelezettségekre

1 295

1 232

172

c) általános kockázati céltartalék

8 715

8 194

173

d) egyéb céltartalék

598

4 010

Hátrasorolt kötelezettségek (175+178+179)

35 382

65 598

a) alárendelt kölcsöntôke

35 382

65 598

33 108

63 327

11 521

13 133

Tôketartalék (186+187)

10 624

58 658

a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió)

10 563

58 597

174

7.

175
176

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

177

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

178

b) szövetkezeti formában mûködô hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása

179

c) egyéb hátrasorolt kötelezettség

180

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

181
182

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben
8.

Jegyzett tôke

184

9.

Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-)

185

10.

183

Ebbôl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

186
187

24

23

61

61

188

11.

b) egyéb
Általános tartalék

14 329

15 463

189

12.

Eredménytartalék (±)

65 275

60 186

190

13.

Lekötött tartalék

1 305

761

Ü Z L E T I

J E L E N T É S

2005.12.31.

2006.12.31.

192

0

1 644 298

1 847 953

995 531

1 167 874

(1/bb+2/ac+2/bc+3/ab+3/bb+3/cb+4/b+7)

522 807

503 864

- SAJÁT TÔKE (8-9+10+11±12+13+14±15+193/b)

103 246

148 201

NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés
FORRÁSOK (passzívák)

191

14.

192

15.

Értékelési tartalék
Mérleg szerinti eredmény (±)

193/a

Adózás elôtti eredmény

193/b

Adózás utáni eredmény

194

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (95+112+135+157+165+169+174+182+184+185+188+
189+190+191+192+193/a+193/b

195

Ebbôl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(1/a+1/ba+1/c+2/aa+2/ab+2/ba+2/bb+2/c+3/aa+3/ba+3/ca+4/a)

196

197

- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

25

Ü Z L E T I

J E L E N T É S

NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: MFt-ban
Sorszám
1

1.

Megnevezés
Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek (2+5)

2

a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítô

3

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek

4

b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

6

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

7

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól
2.

9

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások
Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

10

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

11
12

2006.12.31.

116 124

130 063

10 482

6 084

105 642

123 979

2 472

3 092

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

5

8

2005.12.31.

KAMATKÜLÖNBÖZET (1-8)
3.

13

Bevételek értékpapírokból (13+14+15)

34

54

74 443

76 902

6 800

3 510

280

18

41 681

53 161

1 971

1 810

a) bevételek forgatási célú részvényekbôl, részesedésekbôl
(osztalék, részesedés)

14

b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévô részesedésekbôl
(osztalék, részesedés)

15
16

c) bevételek egyéb részesedésekbôl (osztalék, részesedés)
4.

1 933

1 682

38

127

Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (17+20)

15 117

17 590

17

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl

14 520

16 241

18

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

19

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

20

b) befektetési szolgáltatások bevételeibôl (kivéve a kereskedési
tevékenység bevételét)

21

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

22
23

5.

81

63

11

2

597

1 349

84

480

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

3

4

Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások (24+27)

3 997

5 160

24

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból

3 585

4 499

25

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

214

214

283

259

412

661

26

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

27

b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a

28

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

kereskedési tevékenység ráfordításait)

29

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

88
25

16

Pénzügyi mûveletek nettó eredménye (31-35+39-44)

5 704

2 350

31

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl

5 998

117

32

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

839

1 372

3

13

30

26

1

6.

33

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

34

- értékelési különbözet

35

b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból

36

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

Ü Z L E T I

J E L E N T É S

2005.12.31.

2006.12.31.

1 704

9 128

152

90

1 159

5 523

198

501

8 681

13 582

517

3 263

28

38

NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: MFt-ban
Sorszám

Megnevezés

37

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

38

- értékelési különbözet

39

c) befektetési szolgáltatás bevételeibôl (kereskedési
tevékenység bevétele)

40

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

41

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

42

- forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása

43

- értékelési különbözet

44

d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)

45

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

46

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

47

- forgatási célú értékpapírok értékvesztése

48

- értékelési különbözet

49

7.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl (50+53)

50

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei

51

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

52

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

53

b) egyéb bevételek

54

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

55

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

56
57

0
8 164

10 319

18

191

1

- készletek értékvesztésének visszaírása
8.

58

33 324

36 126

a) személyi jellegû ráfordítások (59+60+63)

16 385

18 445

10 561

11 966

1 957

2 141

608

642

59

aa) bérköltség

60

ab) személyi jellegû egyéb kifizetések

61

Ebbôl: – társadalombiztosítási költségek

62

– nyugdíjjal kapcsolatos költségek

63

ac) bérjárulékok

64

98

Általános igazgatási költségek (58+66)

Ebbôl: – társadalombiztosítási költségek

374

388

3 867

4 338

3 367

3 771

65

– nyugdíjjal kapcsolatos költségek

1 987

2 266

66

b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegû ráfordítások)

16 939

17 681

67

9.

Értékcsökkenési leírás

1 270

1 417

68

10.

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl (69+72)

8 211

20 167

445

3 200

69

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai

70

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

71

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

72

b) egyéb ráfordítások

73

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

74

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

75

- készletek értékvesztése

76

2

11.

130
7 766

16 967
4

75

Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos
(jövôbeni) kötelezettségekre (77+78)

15 252

24 636

27

Ü Z L E T I

J E L E N T É S

NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: MFt-ban
Sorszám

Megnevezés

2005.12.31.

2006.12.31.

77

a) értékvesztés követelések után

78

b) kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

14 321

23 883

931

753

Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása
a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre (80+81)

9 726

13 690

80

a) értékvesztés visszaírása követelések után

7 716

12 874

81

b) kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos
(jövôbeni) kötelezettségekre

2 010

816

172

521

79

12.

82

12/A.

Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete

83

13.

Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt
és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után 50

84

14.

Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok,
kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények,
részesedések után

85

15.

86

Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye

10

21 089

15 208

21 017

15 145

Ebbôl: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS
EREDMÉNYE (1-2+3+4-5±6+7/b-8-9-10/b-11+12+12/A.-13+14)

87

- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS
EREDMÉNYE (7/a-10/a)

72

63

88

16.

Rendkívüli bevételek

3 253

2 710

89

17.

Rendkívüli ráfordítások

2 967

3 379

90

18.

Rendkívüli eredmény (16-17)

286

-669

91

19.

Adózás elôtti eredmény (±15±18)

21 375

14 539

92

20.

Adófizetési kötelezettség

4 725

3 195

93

21.

Adózott eredmény (±19-20)

16 650

11 344

94

22.

Általános tartalékképzés, felhasználás (±)

-1 665

-1 134

95

23.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

96

24.

97
98
99

28

141

Jóváhagyott osztalék, részesedés

14 793

16 035

Ebbôl:

13 256

14 370

1 537

1 664

192

0

- kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

25.

5 825

Mérleg szerinti eredmény (±21±22+23-24)

30

P É N Z Ü G Y I

AZ

ALÁBBI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ AZ

MKB BANK NYRT. 2006.

DECEMBER

31-I

B E S Z Á M O L Ó

FORDULÓNAPRA,

A MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK („MSZSZ”) ELÔÍRÁSAINAK MEGFELELÔEN ÖSSZEÁLLÍTOTT, NEM KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJÁBAN MEGJELENÔ ADATOK ELEMZÉSÉT TARTALMAZZA, MELYEK AUDITÁLÁSÁT A KPMG HUNGÁRIA KFT. VÉGEZTE EL.

A 2006. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPRA ELKÉSZÍTETTÜK AZ MKB BANK KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJÁT IS, EZ AZ ELEMZÉS AZONBAN CSAK A

BANK, MINT ÖNÁLLÓAN MÛKÖDÔ GAZDASÁGI EGYSÉG

PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYÉRE TERJED KI.

31

P É N Z Ü G Y I

B E S Z Á M O L Ó

AZ MKB BANK FÔBB MUTATÓI

A 2006. évben az MKB Bank sikeresen hajtotta végre leg-

Az MKB Bank magyar számviteli szabályok szerinti nem

fontosabb üzletpolitikai célkitûzéseit és a piaci kihívásokra

konszolidált mérlegfôösszege a 2005. december 31-i

rugalmasan reagált. A 2005. évi kiemelkedô teljesítmény

1.644,3 Mrd Ft-hoz képest 12,4%-kal emelkedett, így nagy-

után az MKB Bank bevételei 2006-ban is emelkedtek, mind

sága 2006. december 31-re elérte az 1.848,0 Mrd Ft-ot, ami

a kapott kamatok és kamatjellegû bevételek, mind a ka-

jól reprezentálja a töretlenül folytatódó üzleti expanziót.

pott jutalék- és díjbevételek vonatkozásában. A mér-

A mérlegfôösszeg 2006. évi eszköz oldali növekedésé-

legfôösszeg a 2006. év végén 1.848,0 Mrd Ft-on állt,

nek meghatározó tényezôje továbbra is az ügyfelek hitel-

12,4%-kal haladva meg az 1.644,3 Mrd Ft-os 2005. év végi

állományainak bôvülése volt, melyek teljes nettó (érték-

értéket. Bár az organikus bôvülés üteme ugyan kissé elma-

vesztéssel csökkentett) volumene az idôszak során a 2005.

radt az elôzô évi szinttôl, ez azonban alapvetôen az exten-

december végi 1.209,9 Mrd Ft-hoz képest 11,6%-kal,

zív növekedésrôl az intenzív bôvülés irányába módosított

1.349,9 Mrd Ft-ra emelkedett, így az idôszak végén az

üzletpolitikai stratégia hatását tükrözte. Az üzleti állomá-

összes eszközhöz viszonyítva a portfolió megtartotta 70%

nyok töretlen növekedése, a forgalmi bôvülés, valamint az

feletti, kiemelkedô részarányát. A hitelportfolió növekedé-

intenzívebb keresztértékesítések hatására a Bank bruttó

sében a vállalkozásoknak kihelyezett hosszú lejáratú devi-

mûködési eredménye az elôzô évi kiemelkedô értékéhez

zahitelek volumenének bôvülése kapott meghatározó

képest is 15,9%-kal emelkedett, míg az adózás elôtti ered-

szerepet. Ezzel egy idôben a lakossági lakáshitelezés éves

mény – néhány nagyobb volumenû kitettség után elszá-

bázison szintén erôteljes növekedést mutatott. A lakáshi-

molt egyedi értékvesztés és céltartalék ráfordítás hatására

telek bôvülésében a devizaalapú hitelek - az MKB Bank ha-

– 32%-kal csökkent a 2005. évi értékhez képest. Ezzel

gyományos erôssége – voltak meghatározó szerepôek.

egyidejûleg az ügyfélállományok mind az eszköz, mind a

A hitelkihelyezések folyamatos bôvülését támogató for-

forrás oldalon határozott növekedést értek el. Az eszközál-

rásgyûjtést az MKB Bank üzletpolitikája továbbra is

lományok között az ügyfélhitel portfolió 11,6%-os bôvü-

kiemelt helyen kezelte. A Bank az év folyamán nagy figyel-

lést produkált az év során, miközben az állomány jó hitel-

met fordított az ügyfélbetétek megtartására, illetve növe-

minôsége továbbra is megmaradt.

lésére. Ennek alapján mind a folyó-, mind a betétszámlák

Az MKB Bank 2006. évi üzleti tevékenységének eredmé-

állománya bôvült a 2006. év során. A vállalati és lakossági

nye és a legfontosabb pénzügyi mutatói az alábbiak sze-

számla- és betétállományok a tárgyidôszakban összesen

rint alakultak.

13,4%-kal emelkedtek, értékük az idôszak végére 971,5

A BANK FÔBB MUTATÓI A 2005. ÉS 2006. ÉVEKBEN
M Ft-ban

Saját tôke *
Mérlegfôösszeg

2006
148 201

1 644 298

1 847 953

Bruttó mûködési jövedelem

60 522

70 162

Adózás elôtti eredmény

21 375

14 539

Adózott eredmény

16 650

11 344

8,7%

9,5%

20,9%

12,0%

Tôkemegfelelési mutató *
Saját tôkearányos adózás elôtti eredmény **
* a tárgyidôszaki eredmény hozzáadásával számolva, 16.035 M Ft kalkulált osztalékkal
** átlagos saját tôke: 102.318 M Ft (2005), illetve 121.067 M Ft (2006)

32

2005
103 246

P É N Z Ü G Y I

B E S Z Á M O L Ó

Mrd Ft-ot (2005: 856,4 Mrd Ft) ért el. A növekedésben a fo-

Ft névértékben felemelésre került. A tôkeemelés az

rintforrások bôvülése kapott meghatározó súlyt: 3,6%

egyenként 1.000 Ft-os névértékû részvényekre vetítve

ponttal dinamikusabban nôttek, mint a devizaforrások.

30.800 Ft-os árfolyamon valósult meg. A Bank tulajdono-

2006. december 31-én a források 48,0%-a deviza- (2005:

sai a tôkeemelést a jegyzésre nyitva álló idôszak során tel-

48,7%), míg 52,0%-a forintforrás (2005: 51,3%) volt. A

jes egészében lejegyezték és befizették. A 2006. év során

2006. év során az MKB megújította mind a 100 Mrd Ft-os

az MKB Bank szavatoló tôkéjének bôvüléséhez a saját tôke

belföldi kötvény kibocsátási programját, mind pedig a ha-

organikus növekménye mellett a 120 M euró összegben

sonló, 1.000 M euró keretösszegû külföldi programját. A

bevont addicionális alárendelt kölcsöntôke is hozzájárult.

fentiek hatására az értékpapír formájában bevont finan-

A 2006. év végén a magyar elôírások alapján számolt – a

szírozás az idôszak során 14,6%-kal nôtt, így a 2006. év vé-

tárgyidôszaki nem auditált mérleg szerinti eredményt

gén összesen 184,0 Mrd Ft-ot (2005: 160,6 Mrd Ft) tett ki. A

még nem tartalmazó – fizetôképességi (tôkemegfelelési)

23,4 Mrd Ft-os növekedés hátterében az alábbiakban rész-

mutató értéke 9,5% (2005: 8,7%) volt. A tôkeemelés hatá-

letezett kötvénykibocsátások álltak. 2006. januárjában 5

sát is figyelembe véve a mutató az elvárt mértékben ha-

Mrd Ft értékben MKB III. kötvények, február hónapban 3-3

ladta meg a jogszabályok által meghatározott minimum-

Mrd Ft értékben MKB FIX 2013 és MKB FIX 2016 kötvények,

értéket.

valamint júniusban az Európai Középlejáratú Kötvényki-

A 2006. év során a Bank az üzleti és piaci lehetôségeket

bocsátási Program keretében 50 M euró értékben kerültek

ismét jól használta ki, így az ügyfélszolgáltatások megnö-

kötvények kibocsátásra. Ezzel párhuzamosan a bankközi

vekedett kamat-, és jutalék-eredmény elszámolását ered-

kötelezettségek állományának 403,4 Mrd Ft-os (2005:

ményezték. Ennek alapján a bruttó mûködési jövedelem a

431,8 Mrd Ft) nagyságrendje – 6,6%-os tárgyévi csökkenés

2006. év folyamán az elôzô évi 60.522 M Ft-hoz képest

mellett – szintén számottevô maradt. A 28,4 Mrd Ft-os

15,9%-kal, 70.162 M Ft-ra emelkedett. A tárgyidôszak so-

csökkenés a tárgyidôszakban lejáró kötelezettségek hatá-

rán a bruttó mûködési eredmény összetételében kisebb

sát tükrözte. Az ügyfélállományok részaránya a rendelke-

változás történt: a nem kamatjellegû jövedelem részará-

zésre álló összes forrásban a 2005. év végi 52,1%-ról a

nya a 2005. évi 31,1%-os értékrôl 2006-ban 24,2%-ra csök-

tárgyidôszak végére 52,6%-ra nôtt, míg a bankközi piacok-

kent. Ennek oka elsôsorban a kamatkülönbözet rendkívül

ról bevont finanszírozás az elôzô évi végi 26,3%-os há-

dinamikus, 27,5%-os növekedése volt.

nyadról 21,8%-ra csökkent. Ezzel egyidejûleg az értékpapírforrások részaránya 10,0%-ra nôtt (2005: 9,8%).

A Bank 2006. évi nettó kamateredménye 53.161 M Ft
volt, 27,5%-kal magasabb, mint a 2005. évi 41.681 M Ft. A

A hitelkihelyezések növekedésének rugalmas támogatá-

kamatkülönbözet növekedése alapvetôen az üzleti aktivi-

sa és a mérlegfôösszeg 12,4%-os bôvülése mellett a likvid

tás töretlen bôvülésének köszönhetô, miközben a 3,0%-os

eszközök aránya az összes eszközön belül a 2005. év végi

nettó kamatrés is meghaladta 2005. évi értékét.

10,4%-hoz képest gyakorlatilag változatlan maradt. Ezzel

A 2006. év során elszámolt nem kamatjellegû bevételek

egyidejûleg a stabil források összesített állománya a 2005.

összesen 17.001 M Ft-ot (2005: 18.841 M Ft) tettek ki. A

év végi 1.560,3 Mrd Ft-ról a tárgyév végére 1.675,6 Mrd Ft-ra

nettó díj-és jutalékbevételek tárgyidôszaki értéke 12.430

növekedett, mely által részarányuk a mérleg fôösszegében

M Ft-ot ért el, ami 11,8%-kal volt magasabb, mint a 2005-

kimagasló, 90,1%-os (2005: 94,9%) értéket ért el.

ben realizált 11.120 M Ft, elsôsorban a magasabb hitel- és

A Bank a mérleg szerinti eredményt is tartalmazó, a ja-

kártyadíj, valamint befektetési szolgáltatási bevételeknek

vasolt osztalékfizetéssel csökkentett saját tôkéjének érté-

köszönhetôen. Az egyéb nem kamatjellegû jövedelmek

ke a 2005. december 31-i 103,2 Mrd Ft-ról az idôszak végé-

2006. évi értékét kedvezôtlenül befolyásolta, hogy 2006.

re 148,2 Mrd Ft-ra nôtt. A saját tôke növekedése az év so-

második felében a forint erôsödése a mérlegtételek jelen-

rán véghezvitt 3 tôkeemelés következménye. A mérleg

tôs mértékû átértékelési veszteségét eredményezte. A

fordulónapját követôen az Igazgatóság decemberi ülésé-

Bank zárt devizapozíciókkal mûködik, ezért jelentôs átér-

nek határozata alapján a Bank jegyzett tôkéje 435,230 M

tékelési eredmény keletkezett a vonal alatt lévô derivatív
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tételek vonatkozásában. A devizapozíció zártságát biztosí-

san az értékvesztéssel nem fedezett hitelezési és befekte-

tó határidôs ügyletek kizárják a mérlegtételek átértékelési

tési veszteségekre használja fel. Ennek alapján a 2006. év

veszteségének jövôben történô realizálását. Azonban a

során összesen 521 M Ft (2005: 172 M Ft) általános kocká-

Bank jelenlegi számviteli politikája, a valós értékelés alkal-

zati céltartalék felhasználása történt meg néhány kisebb

mazásának hiánya miatt, nem engedi a határidôs ügyletek

hitel leírása és értékesítése után elszámolt veszteségre.

pozitív átértékelési eredményének eredménykimutatásban történô figyelembevételét.

A 2006. év során az MKB Bank 14.539 M Ft adózás elôtti
eredményt ért el, amely 32%-kal múlta alul a 2005. évben

A szigorú költséggazdálkodás a 2006. év során továbbra

realizált 21.375 M Ft-os eredményt. Az adózás elôtti ered-

is kiemelt prioritás maradt, jóllehet a Bank folytatta a jövô-

mény tavalyinál alacsonyabb szintje két okra vezethetô

beni

célzó

vissza. Az egyik a mérlegtételek átértékelési eredményé-

nagyvolumenû beruházásokat. Az értékcsökkenési leírá-

nek vesztesége, amit a nyitott határidôs fedezeti ügyletek

sokat is tartalmazó banküzemi költségek tárgyidôszaki ér-

pozícióin lévô átértékelési eredmény ugyan ellensúlyo-

téke 37.543 M Ft (2005: 33.479 M Ft) volt. A mûködési költ-

zott, de nem vehetô figyelembe az alkalmazott számviteli

ségek növekményében az év során indított új stratégiai

elvek szerint. További eredménycsökkentô hatás a vártnál

projektek addicionális költségei játszottak döntô szerepet.

magasabb províziós szint, amit egy ügyfélcsoport pénzü-

Ezzel egyidôben a magasabb színvonalú és hatékonyabb

gyi helyzete idézett elô.

jövedelemtermelô-képesség

fokozását

ügyfélkiszolgálást támogató jelentôs IT projektek is folyta-

A társasági adófizetési kötelezettség a 2005. évi 4.725 M

tódtak. Emellett az organikus bôvülés kapacitásnövekedé-

Ft-ról a 2006. évben 3.195 M Ft-ra csökkent az alacso-

sének költséghatásai – ezen belül is az IT fejlesztés és az új

nyabb adózás elôtti eredménynek köszönhetôen.

fióknyitások költségei – voltak meghatározók. Ennek alap-

A tárgyévben a saját tôke arányos adózás elôtti ered-

ján a Bank költséghatékonyság mutatója a tárgyévben

mény (ROAE) értéke 12,0%-ot (2005: 20,9%), míg ezzel

53,5%-ra teljesült (2005: 55,3%).

egyidejûleg az átlagos eszközmegtérülés mutató (ROAA)

A tárgyév során a Bank 15.057 M Ft nettó értékben szá-

értéke 0,8%-ot (2005: 1,4%) ért el. A bruttó mûködési

molt el, illetve képzett addicionális egyedi, ágazati és or-

marzs (a bruttó mûködési jövedelem és az átlagos mér-

szág kockázati értékvesztéseket és céltartalékokat, ami

legfôösszeg hányadosa) kissé csökkent, a 2005. évi 3,9%-

meghaladta a 2005. évben kimutatott 3.603 M Ft-os érté-

os szintrôl az eszközállomány felfutása mellett a tárgyév-

ket. E ráfordítások a Bank azon prudens gyakorlatát tükrö-

ben 4,0%-ot ért el. Ezzel párhuzamosan a relatív banküze-

zik, hogy az MKB Bank a dinamikus üzleti bôvülésbôl szár-

mi költségek a 2005. évi 2,2%-os, míg a nettó provízió kép-

mazó minden potenciális kockázatot, különösen a KKV és

zés relatív mutatója az elôzô évi 1,3%-ról 1,5%-ra nôtt.

lakossági szegmensekben, a megfelelô mértékû provízió

A tárgyidôszakban elért 11.344 M Ft-os adózás utáni

képzésével ellensúlyoz. A nagymértékû növekedés fô oka

eredmény alapján az MKB Igazgatósága részvényenként

azonban néhány nagyobb volumenû kitettség után elszá-

122,1% mértékû, összesen 16.035 M Ft osztalék kifizetését

molt egyedi értékvesztés és céltartalék ráfordítás volt a

javasolja.

tárgyidôszakban. A hitelportfolió minôsége valamelyest
romlott a tavalyihoz képest, azonban továbbra is jónak

TÔKEMEGFELELÉS ÉS TÔKESZERKEZET

mondható. A nettó provízió képzés további eleme az or-

A tárgyév során a szavatoló tôke alapvetô elemeinek nö-

szág kockázati értékvesztés volt. A historikus veszteségrá-

vekedéséhez elsôsorban a tôkeemelések következtében

tákra alapozott belsô szabályozás alapján a 2005. év folya-

megemelkedett tôketartalék járult hozzá. Másrészrôl vi-

mán nettó 213 M Ft ország kockázati értékvesztés visszaírá-

szont az év során az MKB Bank szavatoló tôkéjét csökken-

sára került sor, míg 2006-ban ilyen címen 115 M Ft érték-

tette a pénzügyi vállalkozásokban meglévô befektetések

vesztés visszaírása történt meg. A 2003. évtôl kezdôdôen a

növekedése, melynek tárgyidôszak végi teljes állománya

Bank már nem képez általános kockázati céltartalékot, ha-

49.847 M Ft (2005: 9.226 M Ft) volt, továbbá az immateriá-

nem az elôzô évek során megképzett állományt fokozato-

lis eszközök növekedése, amelyek volumene a 2006. év
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végén 8.266 M Ft (2005: 3.977 M Ft) értéket képviselt.

(tôkemegfelelési) mutató a 2005. évi 8,6%-os értékrôl

A 2006. év során további 120 M euró addicionális aláren-

2006. december 31-re 9,5%-ra változott.

delt kölcsöntôke bevonására került sor, így az év végén a

A Bank engedélyezett, kibocsátott, lehívott és teljesen be-

korábban két részletben bevont 140 M euró kölcsöntôké-

fizetett részvénytôkéje 13.132.671 db (2005: 11.520.786

vel együtt összesen 260 M euró ilyen jellegû szavatoló tô-

db) egyenként 1.000 Ft (2005: 1.000 Ft) névértékû törzs-

keelem állt a Bank rendelkezésére. A kölcsöntôkék forint-

részvényt tartalmaz. A részvények különleges jogosultsá-

ban kifejezett értékének évek közötti további változása

got nem testesítenek meg, azok szavazati jog és osztalék-

(2005: 35.382 M Ft, 2006: 65.598 M Ft) a devizaárfolyam

fizetési jogosultság szempontjából egyenlô elbírálás alá

változás hatását tükrözte.

esnek. A 2006. év végén az MKB Bank fô részvényese a

Míg a fentiek alapján a Bank – a javasolt osztalékfizetéssel

BayernLB volt, amely a törzsrészvények 89,62%-át birto-

csökkentett, teljes éves mérleg szerinti eredményt is tar-

kolta, mellette az osztrák P.S.K. Beteiligungsverwaltung

talmazó – korrigált szavatoló tôkéjét 23,2%-kal növelte

GmbH a törzsrészvények 10,38%-ával rendelkezett. A

(2005: 131,4 Mrd Ft, 2006: 161,7 Mrd Ft), addig az üzleti nö-

fennmaradó 0,0001% több belföldi vállalkozás és magán-

vekedés hatására a teljes kockázati súlyos mérlegfôösszeg

személy birtokában volt. Sem a 2005. év, sem a tárgyidô-

2006. év végi 1.698,6 Mrd Ft-os értéke 11,9%-os növeke-

szak végén visszavásárolt saját részvény nem volt a Bank

dést mutatott (2005: 1.518,4 Mrd Ft). A fizetôképességi

portfoliójában.

SZAVATOLÓ TÔKE, TÔKEMEGFELELÉS
M Ft-ban
Megnevezés

2004

2005

2006

Jegyzett tôke

11 521

11 521

13 133

0

0

0

Jegyzett tôke be nem fizetett része (-)
Visszavásárolt saját részvények (-)

0

0

0

10 624

10 624

58 658

Eredménytartalék és lekötött tartalék

53 723

65 275

60 186*

Mérleg szerinti eredmény

11 008

192

0

Tôketartalék

Immateriális javak (-)
Általános tartalék
Általános kockázati céltartalék, adótartalommal csökkentve

2 655

3 977

8 266

12 664

14 329

15 463

7 465

7 321

6 883

Alapvetô tôkeelemek

104 350

105 093

146 057

Járulékos tôkeelemek

22 134

35 382

65 598

126 484

140 475

211 655

7 441

9 226

49 847

Módosítandó szavatoló tôke
PIBB befektetések + alárendelt kölcsöntôkenyújtás (-)
Egyéb levonások (-)

792

32

154

118 251

131 217

161 654

Mérlegfôösszeg

1 458 029

1 644 298

1 847 953

Súlyozott mérlegfôösszeg

1 275 282

1 518 366

1 698 574

Szavatoló tôke

Szavatoló tôke / Mérlegfôösszeg

8,1%

8,0%

8,75%

Tôkemegfelelés

9,3%

8,6%

9,52%

*Osztalékfizetés mértékének pótlására felhasznált tartalék nagysága 5 825 M Ft
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KOCKÁZATI SÚLYOS MÉRLEGFÔÖSSZEG ALAKULÁSA
M Ft-ban

2005. 12. 31.

2006. 12. 31.

Mérlegtételek

részössz.

%-ban

súlyozott

részössz.

%-ban

súlyozott

I. 0%-os súlyú tételek

325 264

20,0

0

290 195

16,8

0

2,7

9 193

1. készpénz és ezzel egyenértékû eszköz

47 523

52 289

206 323

145 627

39 330

16 403

2. „A” zóna kormányaival, jegybankjaival
szembeni követelés
3. ügyfélkövetelés „A” zóna kormány- illetve
jegybankgaranciájával, kezességvállalással
4. ügyfélkövetelés „A” zóna kormányai, jegybankjai,
által kibocsátott értékpapír fedezettel,
18 853

17 609

5. PIBB befektetés, nyújtott alárendelt kölcsöntôke

ill. készpénz letéttel, betéttel

9 226

49 847

6. immateriális javakból

3 977

8 266

7. befektetési korlátok túllépésének szavatoló
tôkével fedezendô része
II. 20%-os súlyú tételek
1. „A” zóna hitelintézeteivel szembeni követelés

32
70 302

154
4,4

14 060

45 967

49 866

9 973

26 116

5 223

17 052

3 410

17 196

3 439

3 384

677

2 655

531

47 126

122 966

46 560

121 428

2. ügyfélkövetelés „A” zóna hitelintézetei
garanciájával biztosítva
3. ügyfélkövetelés „A” zóna hitelintézetei által
kibocsátott értékpapírral biztosítva
III. 50%-os súlyú tételek

94 252

5,8

7,1

61 483

Lakáscélú ingatlanjelzáloggal fedezett
ügyfélkövetelés

93 120

Egyéb tételek
IV. 100%-os súlyú tételek
1. ügyfélkövetelések

69,8

1 133 968

1 266 900
1 195 080

2. vagyoni érdekeltségek és saját eszközök

47 902

56 233

3. egyéb követelések

17 190

15 587

Súlyozott eszköztételek összesen
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1 133 968

769

1 068 876

Összesen

60 714

566

1 623 786

100,0

1 726 028
1 195 154

73,4

1 266 900

100,0
1 337 576
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KOCKÁZATI SÚLYOS MÉRLEGFÔÖSSZEG ALAKULÁSA
M Ft-ban

2005. 12. 31.
Mérlegtételek

2006. 12. 31.

részössz.

%-ban

súlyozott

részössz.

%-ban

súlyozott

160 805

22,2

21,8

123 187

Mérlegen kívüli tételek
Garanciák
1. fedezetlen bankgarancia (100%)

98 950

188 651

49 634

49 634

65 028

65 028

97 419

48 710

115 294

57 647

612

134

1 060

249

4 721

472

2 632

263

8 419

0

4 637

0

2. nem hitelhelyettesítô fedezetlen
bankgarancia (50%)
3. bank által viszontgarantált (20%)
4. bank által viszontgarantált nem
hitelhelyettesítô (10%)
5. bankgarancia állami viszontgaranciával és
készpénzfedezettel (0%)
Akkreditívek

4 095

8 459

1. fedezett akkreditívek (0%)

75

0

2 034

0

2. fedezett akkreditívek (10%)

0

0

0

0

3. fedezett akkreditívek (20%)

8

2

7

2

4. fedezett akkreditívek (50%)
Hitelkeretek
1. hitelkeretek (0%)

8 269

1,1

8 186
314 676

43,5

87 957

4 093

6 418

200 612

392 035

0

116 156

1,0

3 211

3 209
45,4

231 326
0

2. hitelkeretek (10%)

0

0

0

0

3. hitelkeretek (20%)

9 436

1 896

9 267

1 854

4. hitelkeretek (50%)

37 135

18 568

74 280

37 140

5. hitelkeretek (100%)

180 148

180 148

192 332

192 332

Egyéb mérlegen kívüli tételek (100%)

17 678

2,4

17 678

432

0,1

432

Függô és jövôbeni kötelezettség összesen

501 428

69,2

321 335

589 577

68,3

358 156

Határidôs ügyletek kockázati súlyos összege

223 414

30,8

1 877

223 745

31,7

2 842

724 842

100,0

813 322

100,0

Mérlegen kívüli tételek összesen
Súlyozott mérlegen kívüli tételek összesen
Korrigált mérlegfôösszeg

323 212

360 998

1 518 366

1 698 574
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Az Igazgatóság 2005 decemberi ülésének határozata

A JÖVEDELEMSZERKEZET ALAKULÁSA

alapján a Bank jegyzett tôkéje 406 M Ft névértékben

A 2006. év során elért bruttó mûködési jövedelem 70.162

felemelésre került. A tôkeemelés az egyenként 1.000 Ft-os

M Ft-os értéke az elôzô évhez képest 15,9%-os növekedést

névértékû részvényekre vetítve 30.800 Ft-os árfolyamon

jelentett. A bruttó mûködési jövedelem összetétele a

valósult meg. A Bank tulajdonosai a tôkeemelést a jegyzés-

tárgyév folyamán kissé változott, hiszen a nettó kamat-

re nyitva álló idôszak során teljes egészében lejegyezték és

eredmény 27,5%-os növekménye mellett a nettó díj- és ju-

befizették. 2006. január 25-én az Igazgatóság határozatot

talékbevételek 11,8%-kal bôvültek, míg a folyamatosan

hozott az MKB Bank jegyzett tôkéjének további 523,885 M

növekvô üzleti állományok és forgalmak után elszámolt

Ft értékben történô megemelésérôl. A tôkeemelés ugyan-

jutalékeredmény emelkedését az egyéb nem kamatjelle-

csak 30.800 Ft-os részvényenkénti áron kerül végrehajtás-

gû jövedelem csökkenése kísérte. Az egyéb nem kamatjel-

ra. A jegyzés a 2006. február 6. és 21. közötti idôszakban

legû jövedelmek 2006 évi értékét kedvezôtlenül befolyá-

volt végrehajtható. Az Igazgatóság 2006 júniusi ülésének

solta, hogy 2006 második felében a forint erôsödése a

határozata alapján a Bank jegyzett tôkéje 682 M Ft névér-

mérlegtételek jelentôs mértékû átértékelési veszteségét

tékben felemelésre került. A tôkeemelés az egyenként

eredményezte. A Bank zárt devizapozíciókkal mûködik,

1.000 Ft-os névértékû részvényekre vetítve 30.800 Ft-os ár-

ezért jelentôs átértékelési eredmény keletkezett a vonal

folyamon valósult meg. 2006. december 1-én az Igazgató-

alatt lévô derivatív tételek vonatkozásában. A devizapozí-

ság határozatot hozott az MKB Bank jegyzett tôkéjének to-

ció zártságát biztosító határidôs ügyletek kizárják a mér-

vábbi 435,230 M Ft értékben történô megemelésérôl. A tô-

legtételek átértékelési veszteségének jövôben történô

keemelés ugyancsak 30.800 Ft-os részvényenkénti áron ke-

realizálását. Azonban a Bank jelenlegi számviteli politikája,

rül végrehajtásra. A jegyzés a 2007. január 2. és 18. közötti

a valós értékelés alkalmazásának hiánya miatt, nem enge-

idôszakban volt végrehajtható.

di a határidôs ügyletek pozitív átértékelési eredményének

JÖVEDELEMSZERKEZET
M Ft-ban
Megnevezés

2005

2006

Változás

Kamatkülönbözet

41 681

53 161

+ 27,5%

Kapott osztalék, részesedés

1 971

1 810

- 8,2%

Nettó jutalék- és díjbevétel

11 120

12 430

+ 11,8%

Egyéb nem kamatjellegû jövedelem

5 750

2 761

- 52,0%

Bruttó mûködési jövedelem

60 522

70 162

+ 15,9%

Adók, adójellegû ráfordítások

- 2 027

- 2 475

+ 22,1%

Különféle egyéb bevételek, ráfordítások

-496

-400

- 19,4%

- 33 479

- 37 543

+ 12,1%

Értékvesztések, céltartalékképzés és hitelezési veszteségek

- 3 603

- 15 057

+ 317,9%

ebbôl: – egyedi és ágazati

- 5 825

- 11 760

+ 101,9%

Banküzemi költségek (értékcsökkenéssel együtt)

– országkockázati (belsô)
– határidôs pozíciókra képzett céltartalék

115

- 46,0%

- 3 412

- 269,8%

Általános kockázati céltartalék

172

521

202,9%

Rendkívüli eredmény

286

- 669

- 333,9%

21 375

14 539

- 32,0%

Adózás elôtti eredmény

38

213
2 009
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A BANKI JÖVEDELEMSZERKEZET MUTATÓINAK ALAKULÁSA

Jövedelemelemek a bruttó mûködési jövedelem %-ában
Kamatkülönbözet

2005 (%)

2006 (%)

68,9%

75,8%

Kapott osztalék, részesedés

3,3%

2,6%

Nettó jutalék- és díjbevétel

18,4%

17,7%

9,5%

3,9%

100%

100%

Egyéb nem kamatjellegû jövedelem
Bruttó mûködési jövedelem
Adók, adójellegû ráfordítások

-3,3%

-3,5%

Különféle egyéb bevételek, ráfordítások

-0,8%

-0,6%

Banküzemi költségek (értékcsökkenéssel együtt)

-55,3%

-53,5%

Értékvesztések, céltartalékképzés és hitelezési veszteségek

-6,0%

-21,5%

ebbôl: – egyedi és ágazati

-9,6%

-16,8%

– országkockázati (belsô)

0,4%

0,2%

– határidôs pozíciókra képzett céltartalék

3,3%

-4,9%

0,3%

0,7%

Általános kockázati céltartalék
Rendkívüli eredmény
Adózás elôtti eredmény

Jövedelemelemek az átlagos mérlegfôösszeg %-ában

0,5%

-1,0%

35,3%

20,7%

2005 (%)

2006 (%)

Kamatkülönbözet

2,7%

3,0%

Kapott osztalék, részesedés

0,1%

0,1%

Nettó jutalék- és díjbevétel

0,7%

0,7%

Egyéb nem kamatjellegû jövedelem

0,4%

0,2%

Bruttó mûködési jövedelem

3,9%

4,0%

Adók, adójellegû ráfordítások

-0,1%

-0,1%

0,0%

0,0%

Különféle egyéb bevételek, ráfordítások
Banküzemi költségek (értékcsökkenéssel együtt)

-2,2%

-2,2%

Értékvesztések, céltartalékképzés és hitelezési veszteségek

-0,2%

-0,9%

ebbôl: – egyedi és ágazati

-0,4%

-0,7%

– országkockázati (belsô)

0,0%

0,0%

– határidôs pozíciókra képzett céltartalék

0,1%

-0,2%

Általános kockázati céltartalék

0,0%

0,0%

Rendkívüli eredmény

0,0%

0,0%

Adózás elôtti eredmény

1,4%

0,8%

Átlagos mérlegfôösszeg:
2005-ben: 1.551.164 M Ft
2006-ban: 1.746.126 M Ft
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eredménykimutatásban történô figyelembevételét. En-

zet átlagos mérlegfôösszegre vetített hányadosa) 3,0%-os

nek alapján az elôzô évekhez hasonlóan a nettó kamat-

mértéke az elôzô évhez képest nôtt (2005: 2,7%).

eredmény a 2006 évben is meghatározó hányadot képviselt, bruttó mûködési jövedelemben mért részaránya a

OSZTALÉKJÖVEDELEM

2005 évi 68,9%-ról 75,8%-ra emelkedett. A nettó kamat-

A befektetésekbôl és leányvállalatoktól származó oszta-

eredmény jelentôs növekedésében két tényezô játszott

lékjövedelem értéke az idôszak során 1.810 M Ft-ot (2005:

fontos szerepet: a vártnál magasabb átlagos kamatszint,

1.971 M Ft) tett ki.

valamint a forint euróval szembeni nagyobb mértékû évközi leértékelôdése. Az utóbbi tényezô hatása a Bank devi-

NEM KAMATJELLEGÛ JÖVEDELMEK

zapozíciója idézte elô, amely az utolsó negyedév során

A nem kamatjellegû jövedelmek legnagyobb hányadát

tartósan több mint 120 Mrd eszköz többletet mutatott.

képviselô nettó díj- és jutalékjövedelem 2006 során realizált
12.430 M Ft-os összege 11,8%-kal haladta meg az elôzô év-

KAMATJÖVEDELEM

ben elért 11.120 M Ft-os jövedelmet, ami jól tükrözi a Bank

A Bank a 2006 év során 53.161 M Ft-os nettó kamatered-

jutalékgeneráló tevékenységének folyamatos bôvülését. A

ményt számolt el, az elôzô évi 41.681 M Ft-os értékkel

bôvülés mozgatói elsôsorban a magasabb hitel- és kártya-

szemben. A nettó kamatjövedelem dinamikus emelkedé-

díj, valamint befektetési szolgáltatási bevételek voltak.

se egyrészrôl az átlagos kamatozó eszközök növekedésé-

2006-ban az egyéb nem kamatjellegû jövedelmek

bôl, elsôsorban a vállalatoknak folyósított hosszú lejáratú,

összesített értéke 2.761 M Ft-ot ért el, ami a 2005 évi 5.750

devizaalapú hitelek volumenének bôvülésébôl és a lakos-

M Ft-hoz képest 52,0%-os csökkenést jelentett. Az egyéb

sági kihelyezések dinamikus emelkedésébôl származott.

nem kamatjellegû jövedelmek bruttó mûködési jövede-

Másrészrôl mind a belföldi, mind a külföldi emelkedô ka-

lemben képviselt 2005 évi 9,5%-os részaránya azonban a

matkörnyezet, valamint a forint euróval szembeni elsô fé-

2006. évben 3,9%-ra csökkent. A jövedelemkategória

léves nagyobb mértékû leértékelôdése is kedvezô hatás-

2006. évi értékét kedvezôtlenül befolyásolta, hogy a nettó

sal volt a nettó kamateredmény alakulására. Ezzel egyide-

deviza árfolyamnyereség elmaradt 2005. évi értékétôl, a

jûleg a bankpiaci verseny továbbra is igen intenzív ma-

forint második féléves 11%-os erôsödése a mérlegtételek

radt. A kamatozó eszközökön belül a lakossági hitelek

jelentôs mértékû átértékelési veszteségét eredményezte.

súlya a tárgyévben tovább emelkedett.

A Bank zárt devizapozíciókkal mûködik, ezért jelentôs

2006 során a kamatozó eszközök átlagos állománya a

átértékelési eredmény keletkezett a vonal alatt lévô deri-

2005 évi 1.471,2 Mrd Ft-ról 14,0%-kal bôvült, elsôsorban a

vatív tételek vonatkozásában. A devizapozíció zártságát

belföldi ügyfélhitel portfolió erôteljes növekedése követ-

biztosító határidôs ügyletek kizárják a mérlegtételek átér-

keztében. Az átlagállományokban bekövetkezett nominá-

tékelési veszteségének jövôben történô realizálását.

lis bôvülés különösen a devizában eszközölt vállalati kihe-

Azonban a Bank jelenlegi számviteli politikája, a valós ér-

lyezések esetében volt kiemelkedô, míg az értékpapír

tékelés alkalmazásának hiánya miatt, nem engedi a határ-

portfolió szintén növekedett az elôzô év átlagos értékéhez

idôs ügyletek átértékelési eredményének eredménykimu-

képest. Az MNB-vel szembeni követelések átlagállománya

tatásban történô figyelembevételét.

is emelkedett 24 Mrd Ft-tal, ami a hitel kihelyezési aktivitás
gyors bôvülését támogató magasabb szintû likvid eszköz

BANKÜZEMI KÖLTSÉGEK

tartást tükrözi.

A banküzemi költségek 37.543 M Ft-os összege a 2005 évi

A 2006. évben a hazai devizában az átlagos kamatozó

33.479 M Ft-os összköltséghez hasonlítva nominálisan

eszközök nominális hozamának, illetve az átlagos forrás-

12,1%-kal növekedett. A mûködési költségek növekmé-

költségek növekedése volt jellemzô. Ezzel egyidejûleg kül-

nyében az év során indított új stratégiai projektek addicio-

földön is emelkedô kamatkörnyezettel találkozhattunk.

nális költségei játszottak döntô szerepet. Ezzel egy idôben

Megfigyelhetô, hogy a nettó kamatrés (a kamatkülönbö-

a magasabb színvonalú és hatékonyabb ügyfélkiszolgá-
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lást támogató jelentôs IT projektek is folytatódtak. Emel-

kedtek. A tárgyév végére az MKB Bank mérlegfôösszege

lett az organikus bôvülés kapacitásnövekedésének költ-

1.848,0 Mrd Ft-ra emelkedett, úgy hogy a mérlegfôösszeg

séghatásai – ezen belül is az IT fejlesztés és az új fióknyitá-

összetételében az ügyfélállományok súlya továbbra is

sok költségei – voltak meghatározók.

kiemelkedô maradt.

Az MKB Bank 2006 év során elért organikus növekedése

A 2006. év végi mérleg legfontosabb eszköz-, illetve for-

következtében a tárgyévben a munkavállalók év végi lét-

rásállományait vizsgálva az alábbi változások figyelhetôk

száma 178 fôvel emelkedett. Ez utóbbi következtében a

meg:

munkavállalókkal kapcsolatos személyi ráfordítások tárgy-

2006. folyamán a kamatozó eszközök átlagállománya a

idôszaki értéke a 2005 évi szintjét 17,4%-kal haladta meg.

2005. évi 1.471,2 Mrd Ft-ról 1.677,4 Mrd Ft-ra emelkedett,

A Bank 53,5%-os tárgyévi költséghatékonyság mutatója

ami a teljes átlagos eszközállomány (2005: 1.551,2 Mrd Ft,

a 2005 évi 55,3%-hoz képest javulást mutatott, a bruttó

2006: 1.746,1 Mrd Ft) 96,0%-át (2005: 94,8%) jelentette.

mûködési jövedelem dinamikus bôvülésének köszönhe-

Az idôszak során az MKB Bank ügyfélhiteleinek port-

tôen. A Bank azon törekvését, hogy a banküzemi költsé-

foliója dinamikusan bôvült, mellyel egyidejûleg az összesí-

gek növekményét az üzleti bôvüléssel összhangban tartsa

tett bankközi követelések csökkentek. Az ügyfélkövetelé-

jól mutatja az átlagos mérlegfôösszegre vetített banküze-

sek állományának idôszak végi 73,1%-os részaránya a

mi költségek 2,2%-os mutatója is, amely a 2005 évben

mérlegfôösszegben az elôzô év végén mért 73,6%-hoz ké-

mért 2,2%-os értékét a tárgyév során megtartotta.

pest kis mértékben csökkent. Ezzel egyidejûleg a bankközi kihelyezések súlya csökkent (2005: 7,1%, 2006: 5,7%).

MÉRLEGSZERKEZET

A pénzeszközök értéke abszolút értékben 29,6 Mrd Ft-

A 2006. év során a legfontosabb üzletpolitikai célkitûzések

tal, azaz 26,9%-kal nôtt a 2005. év végéhez képest, így

sikeres megvalósítása mellett a Bank folytatta ügyfélbázi-

összesen 139,8 Mrd Ft-ot tett ki.

sának kiterjesztését, melynek alapján a hitel- és betétállo-

A 2006 év során az ügyfelek folyó- és betétszámla állomá-

mányok minden stratégiai szegmensben tovább növe-

nyai 13,4%-kal bôvültek, összértékük az idôszak végére elér-

BANKÜZEMI KÖLTSÉGEK
M Ft-ban
Költségnemek megnevezése

2005

2006

Bér- és bérjellegû költségek összesen

15 717

18 445

Egyéb igazgatási költségek (anyagjellegû ráfordítások)

16 492

17 681

Általános igazgatási költségek összesen

32 209

36 126

1 270

1 417

33 479

37 543

Értékcsökkenési leírás
Banküzemi költségek összesen

AZ AKTÍV ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA
Dátum

Aktív állomány

Vidéki fiókok

Budapesti fiókok

Központ

létszám

fiókok száma létszám

fiókok száma létszám

létszám

2005.01.01.

1.570

31

403

19

234

933

2006.01.01.

1.662

32

402

20

264

996

2007.01.01.

1.848

47

464

21

214

1162
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te a 971,5 Mrd Ft-ot, így a mérlegfôösszegre vetített részará-

263,1 Mrd Ft-tal haladta meg a hosszú lejáratú források és

nyuk 52,6%-on állt (2005: 52,1%). A lakossági szektor állomá-

a saját tôke együttes összegét, míg 2005 végén az éven tú-

nya 3,7%-os tárgyévi emelkedés után az idôszak végén

li eszközök többlete 225,0 Mrd Ft volt. A lejárati nyitott po-

353,1 Mrd Ft-ot képviselt, míg a vállalati és intézményi szek-

zíció mérlegfôösszegre vetített fajlagos értéke ezzel

tor kimagasló, 23,7%-os tárgyévi növekedést produkált.

egyidejûleg 14,2%-ra nôtt (2005: 13,7%).

Az idôszak végén a bankközi források 403,4 Mrd Ft-ot

A lejárati eszközstruktúrában a rövid lejáratú eszközök a

tettek ki, ami az elmúlt 12 hónapban 6,6%-os csökkenést

2005 év végi szintjükhöz képest 139,6 Mrd Ft-tal növeked-

jelentett (2005: 431,8 Mrd Ft), ami az ilyen jellegû kötele-

tek. Az éven belüli eszközök emelkedésének elsôdleges

zettségek visszafizetésének tudható be.

indukáló tényezôje az éven belüli hitelportfolió növekmé-

Az értékpapír formájában bevont finanszírozás az idô-

nye volt. Ezt a bôvülést a forgatási célú értékpapírok állo-

szak során 14,6%-kal nôtt, így a 2006 év végén összesen

mányának növekedése egészítette ki, amely mögött a hi-

184,0 Mrd Ft-ot (2005: 160,6 Mrd Ft) tett ki. A 23,4 Mrd Ft-

telkihelyezések rugalmas, de mégis nagyobb hozamot

os növekedés hátterében az alábbiakban részletezett köt-

biztosító támogatása húzódott meg. A közép- és hosszú

vénykibocsátások álltak. 2006 januárjában 5 Mrd Ft érték-

lejáratú eszközök állományainak összesen 64,1 Mrd Ft-os

ben MKB III. kötvények, február hónapban 3-3 Mrd Ft

bôvülése elsôsorban a beruházási és projektfinanszírozó

értékben MKB FIX 2013 és MKB FIX 2016 kötvények, vala-

hitelek volumenének markáns felfutása miatt következett

mint júniusban az Európai Középlejáratú Kötvénykibocsá-

be.
A 2006 év végére az éven belüli kötelezettségek állomá-

tási Program keretében 50 M euró értékben kerültek köt-

nya 177,6 Mrd Ft-tal nôtt. A növekedés részben az egyik,

vények kibocsátásra.

bankközi piacokról 3-5 évvel ezelôtt bevont, közép- és
LIKVIDITÁS ÉS LEJÁRATI SZERKEZET

hosszúlejáratú finanszírozó forrás következô évi lejárata

A 2006 év során a Bank lejárati nyitott pozíciója tágult, mi-

miatt az 1 éven belüli kategóriába történô átkerülésének

vel az év végén a hosszú lejáratú eszközök állománya

volt köszönhetô. Az éven belüli források állományának bô-

ESZKÖZ-FORRÁS CSOPORTOK
Megnevezés

Ügyfelekkel szembeni követelések

2006. december 31.

Mérlegfôösszeg
M Ft
%-ában

Mérlegfôösszeg
M Ft
%-ában

1 209 929

73,6

1 349 910

73,0

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

856 443

52,1

971 538

52,6

Hitelintézetekkel szembeni követelések

116 288

7,1

104 776

5,7

Hitelintézetek felé tartozások

431 757

26,3

403 414

21,8

Értékpapírok és pénzeszközök

234 826

14,3

258 428

14,0

Értékpapírba foglalt források

160 562

9,8

184 021

10,0

Egyéb követelések és aktív idôbeli elhatárolások

20 529

1,2

19 639

1,1

Egyéb tartozások és passzív idôbeli elhatárolások

81 638

5,0

127 291

6,9

Saját eszközök és tartós befektetések
Saját tôke és céltartalékok
Mérlegfôösszeg
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2005. december 31.

64 847

3,9

117 771

6,4

113 898

6,9

161 689

8,7

1 644 298

100,0

1 847 953

100,0
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vülésével párhuzamosan a hosszú lejáratú kötelezettsé-

egyenletes eloszlást tükrözött, egyetlen szektor kihelyezé-

gek állománya 26 Mrd Ft-tal emelkedett. Az éven túli esz-

se sem mutatott túlzott mértékû koncentrációt. Az alábbi

közök 2006 évi növekedése az újonnan bevont alárendelt

táblázatban található ágazati bontás a TEAOR kódok alap-

kölcsöntôkével, valamint a saját tôke növekedésével ma-

ján került meghatározásra.

gyarázható.

Az MKB Bank hitelportfoliója koncentráltságát a saját

A Bank mûködése különbözô finanszírozási forrásokra,

tôke hányada alapján mérve elmondható, hogy a saját tô-

így mindenekelôtt a saját tôkére, vállalati és lakossági

ke 10%-át meghaladó hitelek aránya a 2005 évi 15,2%-ról

számla- és betétállományokra, pénz- és tôkepiaci finanszí-

2006. végére 9,6%-ra csökkent, míg a kategóriában talál-

rozásra támaszkodik. A likviditásmenedzsment feladata

ható ügyfelek száma szintén az elôzô évi szintje alatt ma-

az, hogy megfelelô arányt biztosítson az ún. stabil és

radt. Ezzel egyidejûleg a saját tôke 1% és 10%-a közé so-

egyéb források között. Összességében a forrásnövekmény

rolt hitelek részaránya a 2005 évi 40,8%-ról 38,6%-ra csök-

döntô részét 2006 során ismét az ún. stabil források (a sa-

kent, miközben a kategóriában található ügyfelek száma

ját tôke, a tôke- és bankközi piacokról felvett hosszú lejára-

szintén csökkent. A két alsó kategóriába tartozó ügyfelek

tú hitelek, értékpapír-finanszírozás, valamint az ügyfélbe-

száma úgy növekedett jelentôsen, hogy az összes hitelál-

tétek együttes állománya) biztosították. A 2006 év végén a

lományra vetített együttes részarányuk 7,8 százalékpont-

stabil források értéke elérte az 1.786,3 Mrd Ft-ot (2005:

tal nôtt tárgyidôszakban. Az összetétel átrendezôdése

1.560,3 Mrd Ft), ami így az összes forrás 96,6%-át (2005:

plasztikusan szemlélteti az MKB Bank kétrétû stratégiai

94,9%) jelentette.

célkitûzésének sikeres megvalósítását: egyrészrôl a Bank

A Bank az üzleti lehetôségek megragadása érdekében

ügyfélkörének a jobb minôségû kis- és közepes vállalatok

készpénzre könnyen átváltható piacképes értékpapírokat,

felé történô intenzív kiterjesztését, másrészrôl a minôségi

illetve más rövid lejáratú eszközöket tart fent. 2006. végén

projektek finanszírozását. Ezen kívül a saját tôke tárgyidô-

a készpénz, a rövid lejáratú MNB betétek és a piacképes,

szaki megnövekedett értéke is éreztette hatását a szerke-

rövid lejáratú értékpapírok (likvid eszközök) összértéke

zet átalakulásában.

258,4 Mrd Ft-ot tett ki, ami meghaladta az elôzô év végi
172,4 Mrd Ft-ot, elsôsorban a hitelállományok bôvülésé-

ESZKÖZMINÔSÉG, ÉRTÉKVESZTÉSEK

nek rugalmas támogatására tartott likvid eszközök növe-

ÉS CÉLTARTALÉK ÁLLOMÁNYOK

kedése következtében.

A 2006 év során a Bank hitelportfoliója az összességében
kedvezôtlenebb piaci környezetben jól teljesített, miköz-

PORTFOLIÓSZERKEZET

ben megôrizte jó minôségét. Az MKB Bank ügyfél-orien-

2006 során az ügyfélhitelek portfolióját döntô hányadá-

tált és egyúttal a korszerû kockázatkezelés alapelveinek és

ban továbbra is a nagyvállalati ügyfélkörnek kihelyezett

követelményeinek megfelelô hitelengedélyezési és port-

hitelek alkották, de a kisebb méretû hitelek részarányának

foliókezelési gyakorlata biztosítja a hitelminôség magas

folyamatos emelkedése, valamint ezen hitelek esetében

szinten tartását, valamint a problémás hitelek korai felis-

az ügyfélszámok határozott bôvülése mutatja a jó minôsé-

merését.

gû, közepes méretû vállalkozások felé történt stratégiai

A hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztések és

irányváltást. Ezt a megállapítást jól szemlélteti a hitelport-

megképzett céltartalékok a hitel- és az azokhoz kapcsoló-

folió méret szerinti koncentrációjának alábbi elemzése is.

dó egyéb követelések becsült jövôbeni veszteségeinek fe-

A hitelportfolió ágazatok szerinti összetételében az ingat-

dezetére felállított tartaléknak tekinthetôk. A hitelkövete-

lankezeléssel foglalkozó, a nagykereskedelmi, a gazdasági

lések egyedi, ágazati és ország kockázattal kapcsolatos ér-

szolgáltatások szektorba tartozó, valamint a feldolgozó-

tékvesztései és céltartalékai a tárgyévi adózás elôtti ered-

ipari vállalkozások játszottak domináns szerepet. A lakos-

ménnyel szemben, negyedéves minôsítések alapján

sági szektor súlya a tárgyévben tovább növekedett. A

kerülnek elszámolásra. A minôsítések során a becsült jövô-

tárgyév során a portfolió iparági szerkezete viszonylag

beni veszteségeket, az általános gazdasági folyamatokat,
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LEJÁRATI SZERKEZET
M Ft-ban

Megnevezés

2005. 12.31.

%

2006. 12.31.

%

Változás összege

Pénzeszközök

110 219

6,7

139 835

7,6

29 616

Éven belüli követelések

602 661

36,7

661 244

35,8

58 583

62 131

3,8

114 966

6,2

52 835

127

0,0

35

0,0

-92

ESZKÖZÖK

Értékpapírok forgatási célra
Készletek
Aktív idôbeli elhatárolások

18 072

1,1

16 715

0,9

-1 357

Éven belüli összesen

793 210

48,2

932 795

50,5

139 585

Éven túli követelések

725 886

44,1

799 958

43,3

74 072

Értékpapírok befektetési célra

62 476

3,8

0

0,0

-62 476

Tartós befektetések

55 281

3,4

104 087

5,6

48 806

5 282

0,3

9 028

0,5

3 746

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Éven túli összesen
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

2 163

0,1

2 085

0,1

-78

851 088

51,8

915 158

49,5

64 070

1 644 298

100,0

1 847 953

100,0

203 655

995 526

60,5

1 129 092

61,1

133 566

5

0,0

38 782

2,1

38 777

10 652

0,6

13 488

0,7

2 836

FORRÁSOK
Éven belüli kötelezettségek
Értékpapír miatti köt éven belül
Céltartalékok
Passzív idôbeli elhatárolások

12 062

0,7

14 526

0,8

2 464

1 018 245

61,9

1 195 888

64,7

177 643

Éven túli kötelezettségek

362 250

22,0

358 625

19,4

-3 625

Értékpapír miatti köt éven túl

160 557

9,8

145 239

7,9

-15 318

Éven belüli összesen

Saját tôke

103 246

6,3

148 201

8,0

44 955

Éven túli összesen

626 053

38,1

652 065

35,3

26 012

1 644 298

100,0

1 847 953

100,0

203 655

FORRÁSOK ÖSSZESEN:
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a hitelportfolió koncentrációjának változását, a fedezet

mértékben, melyeknél jelenleg még nem azonosítható,

minôségét és állapotának változását, a nemzetközi hitele-

potenciális jövôbeni kockázatot hordozhat egy-egy kon-

zési kockázatot, a múltbeli hitelezési veszteségeket, a

junkturális hatásokra érzékenyebb ágazatba tartozás.

portfolió méretének, lejárati profiljának, összetételének

A 2003 évtôl kezdôdôen a Bank él a törvényben rögzí-

változását, valamint a nem teljesített kötelezettségeket, il-

tett lehetôséggel és nem képez általános kockázati céltar-

letve a késedelmes fizetéseket veszi a Bank elsôsorban, de

talékokat, hanem az elôzô évek során megképzett állo-

nem kizárólagosan figyelembe. A jogszabályi elôírások

mányt fokozatosan az értékvesztéssel nem fedezett hite-

alapján a Bank vezetése a hitelveszteségekre képzett tar-

lezési és befektetési veszteségekre használja fel.

talékok szintjét oly mértéken határozza meg, amely véle-

A Bank az eszközeinek és mérleg alatti tételeinek minô-

ménye szerint a mérleg és mérleg alatti portfolió minden

sítése folyamán minden felmérhetô kockázatot számba

potenciális veszteségének semlegesítésére elegendô.

vett, így a prudens minôsítés alapján a teljes értékvesztés

A 2006 évben alkalmazott minôsítési kritériumok megfeleltek a korábbi évek kategorizálásának, így továbbra is

és céltartalék szükséglet megképzésre került az eszközökre és a mérleg alatti tételek állományára is.

megképzésre került a “külön figyelendô” kategóriában be-

A minôsítések során megállapított addicionális egyedi

vezetett ágazati értékvesztés, melyet olyan egyedileg jól

és ágazati provízió igény a tárgyidôszakban összesen

teljesítô adósok kötelezettségeire számolt el a Bank 2%-os

11.759 M Ft-ot ért el, amely a 2005. évi 5.825 M Ft-os szük-

A HITELÁLLOMÁNY ÁGAZAT SZERINTI MEGOSZLÁSA
2006. december 31.
Megnevezés

Agrár
Feldolgozóipar (élelmiszeripar nélkül)
Élelmiszeripar
Energetika
Építôipar
Kereskedelem

Ügyfelek
száma

Követelésállomány
M Ft

Belföldi
portfolió
%-ában

Értékvesztés
állomány
M Ft

Értékvesztés
az állomány
%-ában

584

36 312

2,90%

1 744

4,80%

1 001

99 738

7,96%

3 510

3,52%

234

58 157

4,64%

1 830

3,15%

54

43 208

3,45%

0

0,00%

669

43 457

3,47%

2 279

5,24%

2 256

128 105

10,23%

3 659

2,86%

Vendéglátás

296

24 506

1,96%

370

1,51%

Távközlés, közlekedés

360

70 864

5,66%

789

1,11%

55

68 493

5,47%

88

0,13%

Pénzügy
Ingatlan

858

314 548

25,11%

2 980

0,95%

Gazdasági szolgáltatás

883

119 040

9,50%

1 011

0,85%

Közösségi
Privát, egyéni vállalkozások
Nem besorolható

617

41 808

3,34%

271

0,65%

71 142

201 650

16,10%

3 804

1,89%

3

2 962

0,24%

463

15,63%

79 012

1 252 848

100,00%

22 798

1,82%

KÜLFÖLDI CÉGEK

89

113 800

804

0,71%

KÜLFÖLDI PRIVÁT

222

6 897

39

0,57%

BELFÖLDI CÉGEK ÖSSZESEN

KÜLFÖLDI ÖSSZESEN
ÖSSZESEN

311

120 697

843

0,70%

79 323

1 373 545

23 641

1,72%
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AZ ÜGYFÉLHITEL-ÁLLOMÁNY HITELNAGYSÁG SZERINTI
ÖSSZETÉTELE A SAJÁT TÔKÉRE VETÍTVE
2006. december 31.
10% feletti
1 és 10% között
0,1 és 1% között

Bruttó
M Ft

%

Értékvesztés
M Ft hitelösszeg %-ában

5

131 833

9,6

0

0,0

156

530 400

38,6

635

0,1

912

366 412

26,7

11 585

3,2

0,1% alatt

78 250

344 900

25,1

11 421

3,3

ÖSSZESEN

79 323

1 373 545

100,0

23 641

1,7

Ügyfelek száma

Bruttó
M Ft

%

9

187 263

15,2

0

0,0

1 és 10% között

196

502 087

40,8

4 105

0,8

0,1 és 1% között

1 010

302 224

24,6

7 411

2,4

2005. december 31.
10% feletti

Értékvesztés
M Ft hitelösszeg %-ában

0,1% alatt

50 995

238 517

19,4

8 646

3,6

ÖSSZESEN

52 210

1 230 091

100,0

20 162

1,6

Ügyfelek száma

Bruttó
M Ft

%

4

109 556

9,6

0

0,0

192

549 280

48,2

1 573

0,3

2004. december 31.
10% feletti
1 és 10% között
0,1 és 1% között

46

Ügyfelek száma

Értékvesztés
M Ft hitelösszeg %-ában

809

284 447

24,9

7 760

2,7

0,1% alatt

35 132

197 319

17,3

6 291

3,2

ÖSSZESEN

36 137

1 140 602

100,0

15 624

1,4
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séglethez képest növekedést jelentett. A ráfordítások nö-

Az ügyfelekkel és bankközi követelésekkel kapcsolatos

vekedése a minden potenciális kockázatot figyelembe ve-

hitelezési veszteségekre elszámolt értékvesztések 2006 de-

vô prudens kockázatkezelési gyakorlatot tükrözi, miköz-

cember 31-i záró állománya 23.705 M Ft (2005: 20.259 M Ft)

ben a hitelállományok minôsége a bázisévhez képest va-

volt, a teljes portfolió állományának 1,7%-a (2005: 1,5%).

lamelyest romlott.
A 2006 évben a minôsítések alapján a belsô – tapaszta-

A BEFEKTETÉSEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK

lati veszteségrátákra alapuló – elvek szerint elszámolt or-

ÉRTÉKELÉSE

szágkockázattal kapcsolatos értékvesztések 115 M Ft-os

A befektetések esetében az értékvesztés szükséglet a vár-

visszaírása történt meg, míg a 2005 évben ezen értékvesz-

ható veszteségek, illetve az értékükben bekövetkezett tar-

tések visszaírására 213 M Ft értékben került sor.

tós csökkenés alapján kerül meghatározásra, míg a forga-

A törvények adta lehetôséggel élve, az egyedi és ország

tási célú értékpapírok értékelése a bekerülési, illetve piaci

kockázati céltartalékok mellett a Bank általános kockázati

ár közül az alacsonyabb értéken történik. A forgatási és be-

céltartalékot a 2003 évtôl kezdôdôen nem képez (ld. fent).

fektetési célú részvényekre, valamint a részesedésekre

A 2006 évben az értékvesztéssel nem fedezett hitelezési

összességében nettó 53 millió Ft értékvesztés került

veszteségekre 521 M Ft (2005: 172 M Ft) általános kocká-

visszaírásra a 2006. év során.

zati céltartalék felhasználása történt meg.
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK ÉS
PORTFOLIÓMINÔSÍTÉS

CÉLTARTALÉKKÉPZÉS

A 2006 év során a vállalati és lakossági ügyfeleknek kihe-

A mérleg alatti tételek (függô és jövôbeni kötelezettsé-

lyezett hitelekre elszámolt egyedi értékvesztések állomá-

gek) minôsítési elvei megegyeznek a követelések minôsí-

nya tovább emelkedett, alapvetôen a folyamatosan nö-

tésénél alkalmazott elvekkel, vagyis a céltartalék szükség-

vekvô portfolió látens kockázatainak fedezésére irányuló

let meghatározása alapvetôen az adós pénzügyi helyzeté-

prudens törekvés hatására. Az MKB Bank konzervatív koc-

tôl, fizetési képességétôl és készségétôl függ. A tárgyév-

kázatkezelése alapján értékvesztés elszámolására, illetve

ben összesen nettó 4.455 M Ft ilyen jellegû céltartalék

céltartalék képzésére abban az esetben is sor kerül, ha az

képzésre került sor.

adós jelenleg teljesít, de feltételezhetô, hogy a jövôben
bármilyen veszteség felmerülhet.
A magasabb tárgyévi addicionális egyedi értékvesztés

A TÖRVÉNYI ÉS RENDELETI
LIMITEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

és céltartalék igény a hitelállomány határozott növekedé-

Az MKB Bank az elôzô évek gyakorlatának megfelelôen a

se mellett azt eredményezte, hogy a hitelállományra vetí-

2006 év során is betartotta a Hitelintézeti törvény, az MNB

tett értékvesztés és céltartalékképzés mutató 2006 évi

és a Pénzügyminisztérium által kiadott rendeletek elôírá-

1,5%-os értéke a 2005 év során mért 1,3%-os szintjét meg-

sait, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

haladta.

(PSZÁF) által kiadott iránymutatásoknak megfelelt.

A Bank portfoliójának folyamatos tisztítása során “rossz”

Az idôszak folyamán a Bank mindvégig teljesítette a kö-

minôsítésû hiteleinek egy részét, 353 M Ft tôkeösszeget írt

telezô tartalékra és a nyitott devizapozícióra vonatkozó

le hitelezési veszteségként, 2.008 M Ft értékû állományt

elôírásokat és likviditási helyzete folyamatosan stabil és

pedig értékesített. A nem teljesítô hitelek állományának

kiegyensúlyozott volt.

(amelyeknél legalább 15 napos tôke-, illetve kamatfizetési
késedelem jelentkezett) teljes hitelportfolión belüli há-

A 2007 ÉVRE TERVEZETT FÔBB

nyada a 2005 évi 1,6%-ról 2006-ban 1,9%-ra nôtt. Ezzel

CÉLKITÛZÉSEK

párhuzamosan a “kétes” és “rossz” követelések bruttó ér-

Magyarországon 2007-ben mérsékeltebb ütemû, még in-

tékének együttes részaránya a 2005. év végi 1,9%-ról

kább exportvezérelt gazdasági növekedés várható, míg az

2006. végére 2,6%-ra emelkedett.

import dinamika és a belsô fogyasztás a kormányzati in-
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tézkedések hatására valószínûleg visszaesik. Az egyensú-

növekedés után 2.043,5 Mrd Ft-ra nô majd a 2007 év vé-

lyi feltételek javulásával a termelô ágazatok fejlesztései

gén, a 2006 év végét bázisul véve. Ezen belül volumenét

elôreláthatólag a gazdasági növekedés általános ütemé-

tekintve a kihelyezések összesített (belföldi és külföldi vál-

vel bôvülnek. A kormány egyensúly javító intézkedései, a

lalkozók, magánszemélyek, költségvetési szféra) nettó ter-

vállalati többletterhek, valamint a mérséklôdô lakossági

vezett állománya a 15%-kal, az összesített bôvülést meg-

jövedelmek hatására a gazdaság 2007-ben mérsékeltebb

haladó mértékben növekszik. Az ügyfélhitelek állományá-

ütemben növekszik majd, csökkenô költségvetési hiány

nak mérlegfôösszegre vetített részaránya ennek alapján

mellett. A GDP arányos államháztartási deficit a kormány-

tovább emelkedik. A 2007. év végére az ügyfelek tervezett

zat elôrejelzése szerint a 2006 évi 10,0%-ról 6,9%-ra mér-

számla- és betétállományai 8%-ot meghaladóan növeked-

séklôdik a bejelentett kormányzati intézkedések várha-

nek. Az ügyfélhitel, illetve ügyfélforrás állományok közötti

tóan pozitív költségvetési hatása következtében. 2007

növekvô rés finanszírozása a különbözô befektetôi cso-

közepéi monetáris lazítás nem várható. A hazai gazdasági

portoknak (hazai és külföldi intézmények, illetve lakosság)

növekedés 2007-ben elôreláthatólag visszaesik: a GDP nö-

kínált értékpapírok kibocsátásával, valamint bankközi for-

vekedése a 2006 évi 4,0%-os érték után 2007-ben várha-

rásokkal történik meg.

tóan 2,8% lesz. A 2006 évi 3,9%-os éves inflációt 2007-ben
6,4%-os követi a legvalószínûbb pálya szerint. 2007-ben a

Az adózás elôtti eredmény 2007-ben a tervek szerint
csökken, míg a banki költségterv emelkedést mutat.

keresetek reálértéke feltehetôen nem éri el a bázisidôsza-

Az ismert gazdasági környezetben a ROAE mutató 2007.

ki szintet. A lakosság fogyasztása 2007-ben valószínûleg

évi tervezett adó elôtti értéke elmarad a 2006 évi várható ho-

valamelyest csökkenni fog.

zamtól, míg a ROAA mutató 2007 évi tervezett értéke a 2006

Az MKB Bank mérlegfôösszege a tervek szerint 11%-os
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ÉRTÉKVESZTÉS ÉS CÉLTARTALÉK ÁLLOMÁNYOK
M Ft-ban

Megnevezés
Hitelintézetekkel szembeni követelések
Ügyfelekkel szembeni követelések
Egyéb követelések

2005. december 31.

2006. december 31.

Változás %-ban

97

64

-34,02%

20 162

23 641

17,26%

86

37

-56,98%

Kamatozó értékpapírok

280

336

20,00%

Részvények és más változó hozamú értékpapírok

121

53

-56,20%

Részesedések befektetési célra

0

15

100,00%

Részesedések kapcsolt vállalatokban

0

0

0,00%

98

0

-100,00%

20 844

24 146

15,84%

Készletek
RÉSZ-ÖSSZESEN
Függô és jövôbeni kötelezettségek
Egyéb céltartalékok
Általános kockázati céltartalék
MINDÖSSZESEN

1 297

1 231

-5,09%

598

4 010

570,57%

8 715

8 194

-5,98%

31 454

37 581

19,48%
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A HPT-BEN ÉS AZ MNB RENDELKEZÉSEKBEN
MEGHATÁROZOTT LIMITEKNEK VALÓ MEGFELELÉS VIZSGÁLATA

Megnevezés

Korlát
M Ft-ban

2006. december 31-i
tényhelyzet

32 362

nincs túllépés

16 181

11db

40 452

nincs túllépés

1 294 464

431 633

24 271

nincs túllépés

1./ Hit. 79. Paragrafus 7.bekezdés (Belsô hitelek)
(kapcsolódó hitelek < szavatoló tôke 20 %-a)
2./ Hit. 79. paragrafus 1. bekezdés
(nagykockázatok egyenként > szavatoló tôke 10 %-a)
3./ Hit. 79. paragrafus 2. bekezdés
(az egyes nagykockázat < szavatoló tôke 25 %-a)
4./ Hit. 79. paragrafus 3. bekezdés
(összes nagykockázat < szavatoló tôke nyolcszorosa)
5./ Hit. 83. paragrafus 1. bekezdés
(egyes nem pénzintézeti befektetés < szavatoló tôke 15 %-a)
6./ Hit. 83. paragrafus 2. bekezdés (a pénzintézet nem rendelkezhet
a vállalkozás jegyzett tôkéjének 51%-át meghaladó közvetlen és
közvetett tulajdoni hányaddal)

363

7./ Hit. 83. paragrafus 3. bekezdés(Összes nem pénzintézeti befektetés
< szavatoló tôke 60 %-a)
8./ Hit. 84. paragrafus ( ingatlanbefektetések < szavatoló tôke 5 %-a)
9./ Hit. 85. paragrafus (összes befektetés < szavatoló tôke 100 %-a)

97 085
8 090

15

161 808

59 855

10./ Hit. 5. számú melléklet (alapvetô tôke> járulékos)
12./ Tôkemegfelelés (korrigált szavatoló tôke 8 %-a < tôkemegfelelés)

50

6 726

146057>65598
8,00%

9,52%

P É N Z Ü G Y I

B E S Z Á M O L Ó

AZ MKB ÉRDEKELTSÉGI STRUKTÚRÁJA
2006. december 31.

Megnevezés

Leányvállalatokban lévô részesedések

Állomány
M Ft

Részarány az összes
érdekeltség %-ában

Belföldi vállalkozásban

56 999

54,76

Külföldi vállalkozásban

0

0,00

Külföldi hitelintézetben

40 621

39,03

Közös vezetésû vállalkozásban levô részesedések

Belföldi vállalkozásban

4 945

4,75

Társult vállalkozásban levô részesedések

Belföldi vállalkozásban

1 169

1,12

Belföldi vállalkozásban

331

0,32

Külföldi vállalkozásban

22

0,02

104 087

100,00

Egyéb pénzügyi befektetések

Összesen:
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EGYÉB INFORMÁCIÓK

A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁNI

zatok azonosítása, majd mérése, figyelemmel kísérése és

LÉNYEGES ESEMÉNYEK

kezelése megfelelôen történjen meg. A megfelelô hozam-

A mérleg fordulónapját követôen az Igazgatóság decem-

kockázat arányt biztosító üzleti profil optimalizálása szá-

beri ülésének határozata alapján a Bank jegyzett tôkéje

mos elemzési eszköz alkalmazásával történik. A kockáza-

435,230 M Ft névértékben felemelésre került. A tôkeeme-

tok megfelelô diverzifikálását a vonatkozó politikák és li-

lés az egyenként 1.000 Ft-os névértékû részvényekre vetít-

mitek biztosítják, míg a folyamatok kialakítása a tranzak-

ve 30.800 Ft-os árfolyamon valósult meg. A jegyzés a 2007

ció-, ügyfél- és portfoliószinten történô hatékony

január 2. és 18. közötti idôszakban volt végrehajtható. A

kockázatmérés feltételeit teremtik meg.

Bank tulajdonosai a tôkeemelést a jegyzésre nyitva álló

A kockázatmenedzsment szervezeti oldalról tekintett

idôszak során teljes egészében lejegyezték és befizették.

legfelsô szintjén az Igazgatóság áll. Az Igazgatóság fele-

A fent tárgyalt eseményeken kívül a mérleg fordulónap-

lôsségi körébe tartozó legfontosabb feladatok a Bank koc-

ját követôen a 2006 évi kimutatásokban megjelenô va-

kázati kultúrájának kialakítása, formálása és kommunikálá-

gyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre lényegi hatással

sa, a szervezeti struktúra meghatározásán, valamint a

lévô esemény, illetve folyamat nem történt.

Bank kockázatvállalási hajlandóságát és irányait jelzô limitrendszeren keresztül. Az Igazgatóság meghatározza és

KOCKÁZATKEZELÉS

rendszeresen felülvizsgálja a kockázatkezelésre vonatko-

Mivel az MKB Bank üzleti tevékenysége során számos koc-

zó politikákat, figyelemmel kíséri a legfontosabb kockáza-

kázattal találkozik, a kockázatkezelés a Bank mûködésé-

tok alakulását, biztosítja továbbá a megfelelô kockázat-

nek elválaszthatatlan része és üzleti, valamint pénzügyi

menedzsment erôforrások rendelkezésre állását. A legfon-

teljesítményének alapvetô komponense. Az MKB Bank

tosabb kockázati stratégiák, politikák és limitek minden

kockázatmenedzsmenti tevékenysége úgy került kialakí-

esetben Igazgatósági döntést és jóváhagyást igényelnek.

tásra, hogy minden releváns kockázat felismerhetô és ke-

A kockázatmenedzsment középsô szervezeti szintjén a

zelhetô legyen. Ezt mind az ügyvezetés, mind az operációs

Bank kulcsvezetôibôl álló Ügyvezetôség, illetve a külön-

szinten egyaránt érvényesülô, a hagyományosan prudens

bözô bizottságok, így többek között a Hitelbizottság és az

kockázatkezelési kultúra iránti elkötelezettség biztosítja. A

ALCO (Eszköz és Forrásgazdálkodási Bizottság) találhatók.

legfontosabb kockázatkezelési elvek közé az Igazgatósági

A szervezet ezen szintjén a legfontosabb feladatok a cso-

szinten érvényesülô végsô kontroll, a kockázatvállaló terü-

portszintû kockázatkezelési, kockázatmérési és jelentési

letektôl elkülönült független ellenôrzés, valamint a kocká-

keretrendszer kialakítása, bevezetése és fenntartása, az át-

zatok megfelelô mérése, diverzifikálása, figyelése és jelen-

fogó kockázatmérés és a kapcsolódó döntési folyamatok

tése tartozik. A kockázatok és a kockázatvállalási hajlandó-

mûködtetése, ideértve a vonatkozó politikákat, alapelve-

ság szervezeten belüli hatékony kommunikációja, a koc-

ket és gyakorlatot, valamint a kockázatok megfelelô diver-

kázatok felismerésére, mérésére, figyelésére és kezelésére

zifikálását a tranzakció- és portfoliószinten is biztosító li-

vonatkozó folyamatos fejlesztések, a kulcsfontosságú koc-

mitrendszert is.

kázatkezelési folyamatok és eljárások naprakésszé és fel-

A kockázatmenedzsment szervezetileg legalsó szintjén

használóbaráttá tétele, teljesítményének fokozása, vala-

az egyes ügyfélreferensek, valamint a kizárólag erre a

mint a megfelelôen képzett munkaerô alkalmazása az

feladatra dedikált kockázatelemzôk és kockázatellenôrök

MKB Bank hatékony kockázatkezelési funkciójának zálo-

találhatók, akik feladata a meghatározott kockázatkezelési

gai.

irányelvek, politikák és limitek keretein belül a kockázatok

Az eredményes kockázatmenedzsmenti tevékenység

kezelése, figyelése és ellenôrzése. A Bank minden kocká-

alapja a Bank kockázatkezelési, üzleti és funkcionális terü-

zatot indukáló tevékenysége minden esetben a tranzak-

letei által közösen képviselt prudens kockázati kultúrája. A

ciót indító üzleti területtôl független szervezet által elvég-

közös munka célja üzleti, kockázati és erôforráskérdések

zett felülvizsgálat tárgya. Az egyedi tranzakciók kockázati

eldöntése, annak érdekében, hogy a Bankot érintô kocká-

profilja, az ügyfelek és az egyes portfoliók folyamatos el-
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lenôrzés alá esnek, és azokról a kulcsvezetôk, valamint a

ellenôrzéséért, továbbá a hiteldöntést szabályozó, vala-

kockázatkezelési szervezet magasabb szintjei számára

mint a hitelkockázat definiálását, számszerûsítését és fi-

rendszeres jelentések készülnek.

gyelemmel kísérését biztosító politikák, irányelvek, szab-

A Bank a tevékenységét érintô legfontosabb kockáza-

ványok és limitek kialakításáért. Felülvizsgálja továbbá a

tok, így mindenek elôtt a hitelkockázat, a piaci és likviditá-

megállapított limitek betartását, vizsgálja az ágazati, föld-

si kockázat, valamint a mûködési kockázatok kezelésére, il-

rajzi, termék és egyedi ügyfélkitettségeket, valamint a

letve kedvezôtlen hatásaik csökkentésére átfogó kocká-

problémás hiteleket és hitelezési veszteségeket. Ezen túl-

zatkezelési eszköztárral és kockázati politikákkal rendelke-

menôen figyelemmel kíséri az ügyfelek hitelképességé-

zik. Ezek részletes tárgyalása a következô fejezetek során

ben beálló fontosabb változásokat és a Bank stratégiájá-

történik meg.

nak módosulásait, és a kapcsolódó hitelkockázat kezelési
eljárásokat és limiteket ahhoz igazítja.

HITELKOCKÁZAT

A KT által megállapított irányelvek és limitek keretein

A hitelezési kockázat annak kockázata, hogy a hitelfelvevô

belül a hitelkockázat kezelése az adott ügyfélreferensek

vagy más szerzôdô fél szerzôdésbe foglalt kötelezettségé-

felelôsségi körébe tartozik. A hitelkockázat kezelésének el-

nek nem teljesülése esetén a Bank pénzügyi veszteséget

sôdleges fókuszában azon valószínûség meghatározása

szenved. A hitelkockázat magába foglalja a hitelezési vesz-

áll, hogy az adós jövôben képzôdô készpénz-áramai a hi-

teségekkel kapcsolatos, az elôtörlesztési és törlesztési, va-

tel törlesztésére megfelelô forrást kínálnak. Ide tartozik to-

lamint a helyettesítési kockázatokat. Hitelkockázat elsô-

vábbá a hitelképesség bármilyen romlását jelzô tényezô

sorban a Bank hitel kihelyezési tevékenységéhez kötôdik,

esetén a szükséges intézkedések meghozatala, illetve a fe-

de a garanciavállalások, a még le nem hívott hitelkeretek,

dezettel rendelkezô ügyletek esetében a megfelelô fede-

az értékpapírok és a származékos pénzügyi instrumentu-

zeti szint fenntartása.

mok is indukálnak ilyen jellegû kockázatot. A hitelkocká-

Minden egyes hitelkihelyezés negyedévente, az üzleti

zat körébe sorolható a transzferkockázat is, ami a határo-

területektôl független szervezeti egység által minôsítésre

kon átnyúló tranzakciók fizetési moratóriumok meghirde-

kerül és a szükséges esetekben az értékvesztés elszámolá-

tése miatt bekövetkezô pénzügyi nem teljesítésének koc-

sa megtörténik. Az 50 M Ft-ot meghaladó kitettségeket a

kázatát jeleníti meg.

Hitelbizottság negyedévente felülvizsgálja. A Hitelbizott-

A Bank hitelkockázat-kezelési elvei a kockázati értékelések függetlenségén és integritásán alapulnak, miközben

ság ajánlást tehet provízió képzésre, azonban a döntés
meghozatala az Ügyvezetôség hatásköre.

az üzleti folyamatok szerves részét képezik. A hitelkocká-

A Bank a hitelkockázat elemzését és kezelését biztosító

zat napi kezelését biztosító stratégiák, politikák, eljárások

eszközöket folyamatosan fejleszti. Ilyen eszközök között

és limitek az MKB Bank prudens hitelkultúrájának alapele-

bizonyos modellek, illetve a vezetôi információs rendszer

mei. Ezen eszközök mindegyike Igazgatósági jóváhagyást

fenntartása található.

és döntést igényel.
A Hitelbizottság rendszeresen felülvizsgálja a hitelezési

BELSÔ ADÓSMINÔSÍTÉSEK

kockázatot ellenôrzô politikákat, szabványokat és limite-

Minden nagyvállalati ügyfél az ügyfélreferenstôl független

ket, valamint idôrôl-idôre, ha szükséges javasolja az Igaz-

terület által végrehajtott részletes elemzés alapján belsô

gatóság számára azok megváltoztatását. Minden fonto-

adósminôsítési besorolást kap. Ez az elemzés többek kö-

sabb hiteldöntés Hitelbizottsági jóváhagyást igényel, míg

zött az adott ügyfél pénzügyi helyzetét, piaci pozícióit, ver-

a nagyobb hitelek csak Igazgatósági felhatalmazás mellett

senyképességét, az adott ágazat piaci trendjeit, a vállalati

folyósíthatók.

stratégiát, a jövôbeni kilátásokat, a vezetés képzettségét és

Az üzleti területektôl független Kockázati Terület (KT) a

múltbeli teljesítményét értékeli, valamint ezen túlmenôen

Bank minden hitelkockázatot megtestesítô tevékenységét

minden olyan faktort figyelembe vesz, ami az adott ügyfél

ellenôrzi. A KT felelôs továbbá a teljes kockázati kitettség

és a Bank számára kockázatot jelent. A Bank belsô adósmi-
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nôsítése jelenleg egy 6 fokozatú skálán alapul, ami a Bázel

készpénz szolgál elsôdleges forrásául, így az adós pénzü-

II. elôírások és a BayernLB LB-Rating rendszere alapján to-

gyi és vagyoni helyzetének vizsgálata és folyamatos figye-

vábbfejlesztés alatt áll. Az ügyfélbesorolások felülvizsgála-

lemmel kísérése kiemelt fontosságú. Az adós pénzügyi ne-

ta és korrekciója rendszeresen megtörténik.

hézségei esetén azonban a szerzôdéses fedezetek fontos-

A lakossági és a kis- és középvállalati hitelek esetében

sága megnô. A biztosítékok befogadásakor az MKB a kész-

sztenderdizált kockázatkezelési modell került kialakításra,

pénzes és más likvid fedezetet részesíti elônyben. A

melynek keretében a scoring modell is átdolgozásra ke-

hitelkockázati biztosítékok között rendszerint a jelzálogjo-

rült. A modellek folyamatos felülvizsgálaton esnek át,

gok, az ingóságokra bejegyzett zálogjogok, a kormányzati

amelynek során az alapparaméterek, valamint az általuk

garanciák és a készpénzfedezetek képviselik a legna-

eredményezett üzleti és kockázati eredmények értékelése

gyobb hányadot.

történik meg. A modelleken végrehajtandó bármilyen változtatás az üzleti területtôl független egység javaslatára a

PIACI KOCKÁZAT

Hitelbizottság döntése alapján lehetséges.

A piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci kamatszintek (kamatláb kockázat) és árfolyamok (deviza-, áru- és

BELSÔ LIMITEK ÉS KOCKÁZATI DIVER-

részvénykockázat) kedvezôtlen változása, a közöttük lévô

ZIFIKÁCIÓ

korrelációk, illetve azok volatilitása következtében a Bank

Koncentrációs kockázat lép fel, ha nagyobb számú ügyfél

potenciális veszteségeket szenved el. A piaci kockázatot

hasonló tevékenységi körrel rendelkezik, azonos földrajzi

megtestesítô pénzügyi instrumentumok közé tartoznak a

környezetben tevékenykedik vagy ugyanolyan gazdasági

hitelkihelyezések, az értékpapírok, betétek, hitelfelvételek

jellemzôkkel bír, így a gazdasági, politikai és egyéb más

és származékos pénzügyi instrumentumok.

környezetben bekövetkezô változás a hiteltörlesztési ké-

Az Igazgatóság az éves terv részeként meghatározza a

pességükre azonos irányú hatással van. Ennek alapján a

Bank által vállalható piaci kockázatok felsô értékét, terje-

portfoliódiverzifikáció a Bank kockázatkezelésének egyik

delmét, melyet portfolió szinten szabályozott limitrend-

legfontosabb elve. A különbözô hitelkockázatok közötti

szer biztosít. A Bank piaci kockázatait szabályozó politikák

minél szélesebb szétterítést a hitelpolitikák és belsô limi-

kialakítása és kezelése az ALCO felelôsségi körébe tartozik,

tek biztosítják, valamint ezek biztosítják, hogy az MKB

melynek kereteit az Igazgatóság által jóváhagyott limitek

egyetlen adóssal vagy földrajzi környezettel szemben sem

jelentik. Ezek a politikák tartalmazzák a kockázatkezelési

vállaljon túlzott kockázatot.

folyamatok leírását, a kockázatok számszerûsítésének

Annak érdekében, hogy a Bank egy adott adós nem fize-

módszertanát, a döntési folyamat kompetenciáinak ismer-

tése esetén se szenvedjen nagymértékû veszteségeket, a

tetését, valamint a limitek túllépéseire vonatkozó szabá-

belsô adósminôsítések alapján egyedi adósokra megálla-

lyozásokat. Az ALCO tagjai a Bank azon kulcsvezetôi, akik-

pított limitek kerülnek felállításra. Ezen túlmenôen az or-

nek pozíciójához üzleti döntési felelôsségek kapcsolód-

szág kockázati kitettségeket is limitek korlátozzák. Minden

nak. Operációs szinten a piaci kockázatokat a Pénz- és Tô-

ország egy kockázati kategóriába kerül besorolásra, amely

kepiaci Igazgatóság konszolidáltan kezeli.

az adott országban tevékenykedô ügyfelekkel szembeni

A KT az ALCO támogató szerveként végzi rendszeres

közös kockázati preferenciát jeleníti meg. A limitek a belsô

feladatait és ellenôrzi a piaci kockázatokat. Ennek kereté-

minôsítések, a historikus veszteségráták, valamint a Bank

ben a piaci és portfolió kockázatok kezelésével összefüg-

átfogó stratégiája és az adott kockázati faktorhoz való vi-

gôen gondoskodik a kapcsolódó külsô és belsô szabályo-

szonya alapján kerülnek megállapításra.

zásoknak való megfelelésekrôl, kidolgozza a piaci és portfolió kockázatok kezelésére vonatkozó általános politiká-

HITELFEDEZETEK

kat, illetve minden kockázatvállaló egység számára

Az MKB hitelezési gyakorlata alapján a folyósított hitelek

kötelezô limiteket állapít meg és figyeli azok betartását.

visszafizetésének az adós üzleti mûködése által generált

Ezen utóbbi limitek közé sorolhatjuk a potenciális veszte-
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ségértéket (PLA) és a különbözô kockáztatott érték (VaR)

KAMATLÁB KOCKÁZAT

limiteket. A KT felelôs a kamatkockázat, devizaárfolyam

A kamatláb kockázat kezelésének célja a piaci kamatlábak

kockázat és a részvénykockázat mérését biztosító kocká-

változásának a Bank kamatrésére, nettó kamateredmé-

zatkezelési rendszer kiépítéséért és mûködtetéséért, vala-

nyére és a fix kamatozású portfoliójának értékére gyako-

mint napi szinten a stressz-szituációk elemzéséért és azo-

rolt kedvezôtlen hatásainak minimalizálása. A kamatkoc-

nosításáért, illetve a kedvezôtlen piaci változások (illikvidi-

kázat kezelése stratégiai és operatív szinten is megtörté-

tási helyzetek, szokatlan piaci mozgások) negatív hatásai-

nik. A kamatláb kockázat megengedhetô mértékét az

nak számszerûsítéséért. A KT az ALCO és az Ügyvezetôség

ALCO által megállapított limitek határozzák meg. Az

felé beszámolási kötelezettséggel rendelkezik.

ALCO hagyja jóvá és vizsgálja felül továbbá a termékszer-

A Bank konszolidált szinten mért piaci kockázatkezelési

kezetet, az alkalmazott modellek paramétereit, illetve fi-

tevékenysége két típusra bontható: a kereskedési, illetve a

gyelemmel kíséri a volumen nyitott pozíciókat és a ka-

nem kereskedési célú tevékenységekre. A kereskedési cé-

matérzékenységi pozíciót. Állományi nyitott pozíciót

lú ügyletek kötvényekkel és részvényekkel, devizával és

eredményeznek az eszközök, források és mérleg alatti té-

származékos pénzügyi instrumentumokkal végrehajtott

teleinek effektív átárazódási, illetve lejárati eltérései. A ka-

tranzakciókat foglalhatnak magukban. A Bank és a Bank-

matérzékenységi vizsgálatok a Bank jelenlegi átárazódási

csoport piaci kockázatait a kereskedési célú tevékenység-

profilja mellett végrehajtott olyan elemzések, amelyek

re megállapított különbözô limiteken és azok betartásá-

azt mutatják meg, hogy különbözô kamat szcenáriók (200

nak ellenôrzésén keresztül kezeli. A limitek közé a termék-

bázispont értékû emelkedés, illetve csökkenés), üzleti és

volument maximalizáló, a bruttó és nettó pozíciós, a VaR

piaci folyamatok mellett a Bank nettó kamateredménye

és PLA limitek tartoznak. A termékvolumen limitek a ke-

hogyan változik.

reskedési célú termék azon maximális összesített értékét

A kamatláb kockázat megfelelô limiteken belül tartása

határozzák meg, amelyet a Bank egy adott pillanatban a

érdekében a Bank elsôdlegesen kamatláb csere ügylete-

saját számláján tarthat. A pozíciós limitek a kereskedési és

ket, kamatozó eszköz vásárlásokat és eladásokat, valamint

banki könyvekben lévô egyes pozíciók bruttó és nettó ér-

egyéb származékos pénzügyi instrumentumokat alkal-

tékeit korlátozzák. A VaR statisztikai modellek alkalmazá-

maz.

sán keresztül a kereskedési könyv jövôbeni jövedelmének
azon potenciális veszteségét számszerûsíti, amely a piaci

DEVIZAÁRFOLYAM KOCKÁZAT

árak változásából származhat. A Bank a kockáztatott érték

A Bank a devizában denominált pénzügyi instrumentu-

számításánál egy napos tartási idôt, 99%-os konfidencia

main keresztül devizaárfolyam kockázatnak van kitéve. A

szintet vesz alapul. A modell eredményeit a rendszeresen

devizaárfolyam kockázat kezelésének célja a piaci deviza-

elvégzett back- testek segítségével ellenôrzi. A PLA a Bank

árfolyamok potenciális változásának, illetve fluktuációjá-

által vállalható veszteség maximális értékét határozza

nak a Bank devizaeszközei és devizaforrásai piaci értékére

meg.

gyakorolt kedvezôtlen hatások csökkentése.

A nem kereskedési célú tranzakciók a kereskedési

A Bank devizapozíciójának operációs szintû kezelése, a

könyvbe nem tartozó tételeket ölelik fel, így többek között

különbözô limitek (bruttó és nettó nyitott pozíciós limit,

ide tartoznak a hitel kihelyezési, részesedésekbe történô

stop-loss limit) megállapításán és figyelésén, valamint kü-

befektetési és betételhelyezési tranzakciók.

lönbözô származékos ügyletek megkötésén keresztül a

A kockáztatott érték számítás mellett a Bank naponta

Pénz- és Tôkepiaci Igazgatóság feladata.

futtat stressz teszteket az extrém piaci helyzetek lehetséges hatásainak szimulálására.
A Bank a napi üzletek piaci árazásának ellenôrzése érdekében folyamatos market conformity vizsgálati módszert

Részvénykockázat
A Bank jelenlegi politikája alapján az értékpapír portfoliójában nem tart részvényeket.

vezetett be a saját számlás kereskedés vonatkozásában.
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LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT

legében meglévô nyitott lejárati pozíció kockázatait szám-

A likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Bank jö-

szerûsíti és elemzi. Ezek a pozíciók a stressz-teszteken ke-

vôbeni készpénz-áramai nem nyújtanak megfelelô fede-

resztül kerülnek kiértékelésre és elemzésre. A taktikai likvi-

zetet a mûködés finanszírozására, illetve az esedékessé vá-

ditáskezelés a normál napi üzletmenet során felmerülô fi-

ló kötelezettségek határidôre történô és költség hatékony

nanszírozási kérdéseket kezeli, az egyes – különösképpen

teljesítésére. Míg a potenciális veszteségek lekötésére a

a létfontosságú rövid távú – idôhorizontokra megállapí-

saját tôke áll rendelkezésre, a likviditásmenedzsment

tott nettó készpénz-kiáramlásra felállított limitek révén. A

feladata a Bank ismert, illetve elôre ki nem számítható

finanszírozási igények meghatározása a készpénz-áramok

készpénz-igényének biztosítása. A megfelelô likviditás

viselkedését különbözô piaci kondíciókra épített forgató-

fenntartása létfontosságú az MKB tôkéjének megóvása, a

könyvek alapján modellezô rendszeres elemzések útján

piaci bizalom megtartása, illetve az ebbôl adódó jövedel-

történik meg. A modellek paraméterei rendszeresen felül-

mezô üzleti lehetôségek megszerezhetôsége szempontjá-

vizsgálatra és szükség esetén módosításra kerülnek. Bár az

ból.

MKB szükség esetén rutinszerûen von be likviditást a pia-

A fenti keretek között a Banknak mûködése során bizto-

cokról, a Bank a piaci kondíciókban bekövetkezô drámai

sítania kell az ügyfélforrások megtartását, a különbözô fi-

változásokból származó kockázatok és veszteségek mini-

nanszírozási forrásokhoz való hozzáférést, továbbá meg-

malizálása érdekében elôre kidolgozott, kellô idôben be-

felelô mennyiségû, dedikált likviditást kell fenntartania

vezethetô intézkedési tervekkel rendelkezik. A vészhely-

annak érdekében, hogy kötelezettségeit idôben teljesíte-

zetekre vonatkozó likviditáskezelés átfogó stratégiát és el-

ni tudja, illetve hogy az adódó hitelkihelyezési és befekte-

járásrendet állapít meg a piaci vagy gazdasági körülmé-

tési lehetôségeit kihasználja. Mivel azonban a túlzott mér-

nyek hirtelen, likviditáshiányt eredményezô eseteire. A

tékû likviditás fenntartása többletköltséggel jár, a Bank lik-

különbözô piaci forgatókönyveket tartalmazó vészhelyze-

viditását napi bázison kezeli, figyelembe véve a külsô sza-

ti terv évente felülvizsgálatra kerül.

bályozások elôírásait és a belsô limitek mértékét.

A Bank mûködése különbözô finanszírozási forrásokra,

A likviditási kockázat kezelése az Igazgatóság által jóvá-

így mindenekelôtt a saját tôkére, vállalati és lakossági

hagyott szabályzatok keretein belül történik meg. Az Igaz-

számla- és betétállományokra, pénz- és tôkepiaci finanszí-

gatóság fogadja el a Bank átfogó likviditáskezelési és fi-

rozásra támaszkodik. A likviditásmenedzsment feladata

nanszírozási politikáját, meghatározza a likviditási muta-

az, hogy megfelelô arányt biztosítson az ún. stabil és

tók, valamint a minimálisan tartandó likvid eszközök érté-

egyéb források között. Másrészrôl, a Bank az üzleti lehetô-

keit. A likviditási kockázat kezelését az Igazgatóság az

ségek megragadása érdekében készpénzre könnyen át-

ALCO-n keresztül a Bank kulcsvezetôihez delegálja. Az

váltható piacképes értékpapírokat, illetve más rövid lejára-

ALCO hetente ülésezik, ahol elemzi a Bank aktuális likvidi-

tú eszközöket (likvid eszközök) tart fent.

tási helyzetét és megtárgyalja a kapcsolódó stratégiai és

A likviditási helyzet részletes, számszaki ismertetése a

operációs szintû témákat. Az ALCO célja a Bank rendelke-

Pénzügyi Beszámoló c. részben található meg. Összessé-

zésére álló forrásai felhasználásának optimalizálása, vala-

gében megállapítható, hogy a középlejáratú eszközök és

mint a különbözô likviditási kockázati limiteken, a maxi-

források transzformációs mutatója a piaci igényeket és le-

mális kumulatív készpénz-kiáramlás (MCO) mérôszámán,

hetôségeket követve, az üzletpolitikai céloknak megfele-

a kockázatellenôrzési mechanizmusokon és bizonyos ter-

lôen alakult. A lejárati transzformáció jelenlegi mértékét a

mékkorlátozásokon keresztül a piaci kitettség csökkenté-

statisztikailag rendszeresen vizsgált, rendkívül stabilnak

se. Operatív szinten a likviditási kockázatot a Pénz- és Tô-

tekinthetô és kellôképpen diverzifikált ügyfélbetétek kel-

kepiaci Igazgatóság kezeli.

lôen alátámasztják.

A Bank likviditási kockázatainak kezelése strukturális,
taktikai és vészhelyzeti szempontokból is megtörténik. A
strukturális likviditási kockázatkezelés a Bank aktuális mér-
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MÛKÖDÉSI KOCKÁZAT

szeti és más külsô katasztrófák kezelésére vonatkozóan

A mûködési kockázat annak kockázata, hogy a Bank em-

üzletfolytonossági és visszaállítási tervekkel is rendelkezik.

beri hiba, rendszer-meghibásodás, csalás, nem megfelelô

A Bázeli Tôkemegfelelési Egyezmény reformjával (Bázel

belsô ellenôrzések és eljárások vagy külsô körülmények

II.) párhuzamosan a Bank célul tûzte ki, hogy a mûködési

következtében váratlan veszteségeket szenved el. A mû-

kockázatok számszerûsítésére vonatkozó módszertannal

ködési kockázat megtalálható a Bank valamennyi üzleti, és

és annak mutatószámaival kapcsolatban az élenjáró nem-

belsô funkcionális tevékenységében. Az ilyen jellegû koc-

zetközi gyakorlatot adaptálja.

kázatokat a tranzakciók és pozíciók figyelésére kiépített

A Bank felállított egy Reklamációs Minôségbiztosítási

szabványok, rendszerek és eljárások, az egyes funkciók

Csoportot a reklamációkból eredhetô mûködési kockázat

szervezeti elkülönítése, a megfelelô dokumentáltság, a

korai azonosítása érdekében.

szabályzatoknak való megfelelés rendszeres vizsgálata,
biztosítások megkötése, valamint a belsô ellenôrzési szer-

EGYÉB, A SZÁMVITELI TÖRVÉNY

vezet által végrehajtott, a belsô folyamatokat és a Bank

ÁLTAL KÖZZÉTÉTELRE ELÔÍRT

adatfeldolgozási rendszereinek megbízhatóságát és in-

INFORMÁCIÓK

tegritását érintô cél- és átfogó vizsgálatok mérsékelhetik.

Az MKB a környezetvédelem területén nem hajtott végre

A Bank Kockázati Területén belül dedikált szakértôk foglal-

és a jövôben sem tervez végrehajtani fejlesztéseket, intéz-

koznak a mûködési kockázatok kezelésével, akik az ezen

kedéseket, ilyen jellegû támogatásokat nem kapott.

kockázatok azonosítására, számszerûsítésére, figyelésére
és kezelésére vonatkozóan kidolgozott módszertanokat

Az MKB kutatás-fejlesztésre a 2006. gazdasági évben
nem számolt el költségeket.

az anyabankkal szorosan együttmûködve folyamatosan

Az MKB Bank létszáma az év folyamán 1660 fôrôl 1848

fejlesztik. Ez biztosítja a mûködési kockázatok jobb

fôre nôtt, összefüggésben a hálózati bôvülés addicionális

megértését és a csökkentésére kidolgozott stratégiák ha-

létszámigényével.

tékonyságának növelését. Ezen túlmenôen a Bank termé-
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M É R L E G

É S

E R E D M É M N Y K I M U T A T Á S

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

2005.12.31.

2006.12.31.

110 316

165 894

ESZKÖZÖK (aktivák)
1

1.

2

2.

Pénzeszközök
Állampapírok (3+4)

60 833

73 832

3

a) forgatási célú

33 300

73 832

4

b) befektetési célú

27 533

0

116 288

131 749

9 873

9 796

106 318

121 929

78 401

87 642

5

3.

Hitelintézetekkel szembeni követelések (6+7+18)

6

a) látraszóló

7

b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (8+13)

8

ba) éven belüli lejáratú

9

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

10

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

11

- MNB-vel szemben

0

0

12

- elszámolóházzal szemben

2

5

27 917

34 287

0

0

13

bb) éven túli lejáratú

14

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

15

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

0

0

16

- MNB-vel szemben

0

0

17

- elszámolóházzal szemben

0

0

97

24

0

0

18

c) befektetési szolgáltatásból

19

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

20

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

21

- elszámolóházzal szemben

22

4.

23

0

0

96

22

Ügyfelekkel szembeni követelések (23+30)

1 208 918

1 453 241

a) pénzügyi szolgáltatásból (24+27)

1 208 620

1 418 124

526 578

617 250

649

3 769

24

aa) éven belüli lejáratú

25

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

26

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

27

ab) éven túli lejáratú

28

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

29

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

30

b) befektetési szolgáltatásból (33-37-ig)

31

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

32

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

0

0

682 042

800 874

5 129

3 883

929

0

298

35 117

0

0

0

0

33

ba) tôzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó követelés

3

0

34

bb) tôzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó követelés

0

0

35

bc) befektetési szolgáltatási tevékenységbôl eredô, ügyfelekkel szembeni követelés

295

177

36

bd) elszámolóházi tevékenys. végzô szervezettel szembeni követelés

0

0

37
38
39

be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés
5.

Hitelviszonyt megtestesítô értékp., beleértve a rögzített kamatozásúakat is (39+42)

0

34 940

59 380

51 178

0

0

a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek
által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (40+41)
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

2005.12.31.

2006.12.31.

40

aa) forgatási célú

0

0

41

ab) befektetési célú

0

0

59 380

51 178

24 437

51 178

0

0

42

b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (43+47)

43

ba) forgatási célú

44

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

45

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozás által kibocs.

46

- visszavásárolt saját kibocsátású

47

bb) befektetési célú

48

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

49
50

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozás által kibocs.
6.

51
52

a) részvények, részesedések forgatási célra

1 868

108

1 676

106

192

0

3 159

3 659

3 159

3 659

0

0

Részvények, részesedések befektetési célra (58+60)

4 474

3 453

a) részvények, részesedések befektetési célra

4 474

3 453

0

0

0

0

0

0

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban (63+65+67)

2 815

32 815

a) részvények, részesedések befektetési célra

2 372

4 359

ba) forgatási célú
bb) befektetési célú

59

Ebbôl: - hitelintézetekben lévô részesedés

60

b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítése

61
62

Ebbôl: - hitelintézetekben lévô részesedés
8.

63
64

Ebbôl: - hitelintézetekben lévô részesedés

65

b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítése

66

Ebbôl: - hitelintézetekben lévô részesedés

67

c) Tôkekonszolidációs különbözet

68

- leányvállalatból, közös vezetésû vállalkozásból

69

0
0

56

58

0

0

3 767

b) változó hozamú értékpapírok (55+56)

7.

34 943

0

55

57

0
25 163

5 027

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozás által kibocsátott

54

0
4 236

Részvények és más változó hozamú értékpapírok (51+54)

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

53

0
0

0

0

443

28 456

443

28 456

0

0

19 320

24 534

71

a) immateriális javak

19 320

24 534

72

b) immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

Tárgyi eszközök (74+79+84)

38 743

45 808

a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (75-78-ig)

33 121

39 879

73
74

- társult vállalkozásból

0
0

Immateriális javak (71+72)

70

9.

10.

75

aa) ingatlanok

21 679

24 499

76

ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek

9 482

9 643

77

ac) beruházások

1 452

5 635

78

ad) beruházásra adott elôlegek

508

102

5 622

5 929

15

16

79
80

60

Megnevezés

b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (80-84-ig)
ba) ingatlanok

K O N S Z O L I D Á L T

M É R L E G

É S

E R E D M É M N Y K I M U T A T Á S

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

81

bb) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek

82

bc) beruházások

2005.12.31.

2006.12.31.

5 579

5 902

28

11

83

bd) beruházásra adott elôlegek

0

0

84

c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

Saját részvények

0

0

4 745

5 967

296

503

4 388

5 339

2

262

85

11.

86

12.

Egyéb eszközök (87+88+91)

87

a) készletek

88

b) egyéb követelések

89

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés

90

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szembeni követelés

91
92

c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés
13.

0

0

61

125

Aktív idôbeli elhatárolások (93+94+95)

19 061

18 319

93

a) bevételek aktív idôbeli elhatárolása

17 962

17 257

94

b) költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása

1 099

840

95

c) halasztott ráfordítások

0

222

96

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+2+5+22+38+50+57+62+70+73+85+86+92)

1 649 920

2 010 557

97

Ebbôl: - FORGÓESZKÖZÖK (1+2/a+3/a+3/ba+3/c+4/aa+4/b
793 072

1 050 467

837 787

941 771

436 628

419 898

+5/aa+5/ba+6/a+6/ba+11+12)
98

- BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2/b+3/bb+4/ab+5/ab
+5/bb+6/bb+7+8+9+10)
FORRÁSOK (passzivák)

99

1.

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (100+101+112)

100

a) látraszóló

101

b) meghatározott idôre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség (102+107)

102

ba) éven belüli lejáratú

103

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

2 798

6 250

433 813

413 637

103 886

156 158

12 705

18 185

104

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

0

0

105

- MNB-vel szemben

0

0

106

- elszámolóházzal szemben
329 927

257 479

37 489

23 843

107

bb) éven túli lejáratú

108

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

109

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

0

0

110

- MNB-vel szemben

0

0

17

11

111

- elszámolóházzal szemben

112

c) befektetési szolgáltatásból

113

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

114

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

115
116
117
118

0

0

0

0

852 204

1 094 414

6 584

3 731

0

1 312

- elszámolóházzal szemben
2.

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (117+121+131)
a) takarékbetétek (118+119+120-ig)
aa) látraszóló

61
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

119

ab) éven belüli lejáratú

120

ac) éven túli lejáratú

121

b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (122+125+128)

122

ba) látraszóló

123

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

124

2006.12.31.

6 584

2 411

0

8

844 951

1 090 051

304 742

361 374

287

1 877

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

125

bb) éven belüli lejáratú

126

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

127

112

60

540 183

664 538

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

128

bc) éven túli lejáratú

129

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

130

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

131

c) befektetési szolgáltatásból (134-137-ig)

132

216
871

26

64 139

0

0

0

0

669

632

0

0

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

0

0

134

ca) tôzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó kötelezettség

1

30

135

cb) tôzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó kötelezettség

0

0

136

cc) befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség

668

602

137

cd) elszámolóházi tevékenys. végzô szervezettel szembeni követelés

0

0

138

ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség

0

0

Kibocsátott értékpapír miatt fennálló kötelezettség (140+147+154)

160 562

188 468

a) kibocsátott kötvények (141+144)

160 562

186 538

140

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

576
419

133

139

3.

141

aa) éven belüli lejáratú

5

38 782

142

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

143

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

144

ab) éven túli lejáratú

145

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

3 155

160 557

147 756

645

1 990

146

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

3 155

0

147

b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok (148+151)

0

0

148

ba) éven belüli lejáratú

0

0

149

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

0

150

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

151

bb) éven túli lejáratú

152

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

153
154

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

1 930

c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt.szerint
értékpapírnak nem minôsülô hitelviszonyt megtestesítô okiratok (155+158)

155

ca) éven belüli lejáratú

0

1 787

156

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

0

0

0

143

157
158

62

2005.12.31.

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben
cb) éven túli lejáratú
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Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám
159

Megnevezés
Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

0
0

Egyéb kötelezettségek (162+166+169)

37 629

52 675

a) éven belüli lejáratú

37 625

52 671

16

29

13

708

0

0

4

4

- egyéb részesedései viszonyban lévô vállalkozással szemben
4.

162
163

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

164

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

165

- szövetkezeti formában mûködô hitelintézetnél
tagok más vagyoni hozzájárulása

166

b) éven túli lejáratú

167

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

168

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben

169
170

c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség
5.

Passzív idôbeli elhatárolások (171+172+173)

171

a) bevételek passzív idôbeli elhatárolása

172

b) költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása

173
174

c) halasztott bevételek
6.

2006.12.31.

0

160
161

2005.12.31.

Céltartalékok (175+176+177+178)

0

0

0

0

0

0

12 504

16 928

761

592

11 741

16 190

2

146

10 673

14 824

44

154

175

a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre

176

b) kockázati céltartalék függô és biztos kötelezettségekre

1 316

2 363

177

c) általános kockázati céltartalék

8 715

8 194

178

598

4 113

Hátrasorolt kötelezettségek (180+185+186)

36 092

66 308

180

a) alárendelt kölcsöntôke (+183)

36 092

66 308

181

alárendelt kölcsöntôke

35 382

65 598

33 108

63 327

710

710

179

d) egyéb céltartalék
7.

182

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

183

aa) Tôkekonszolidációs különbözet

184

710

710

185

b) szövetkezeti formában múködô hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása

- leányvállalatból, közös vezetésû vállalkozásból

0

0

186

c) egyéb hátrasorolt kötelezettség

0

0

187

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozással szemben

188
189

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozással szemben
8.

190

Jegyzett tôke
Ebbôl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

0

0

0

0

11 521

13 133

0

0

191

9.

Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-)

0

0

192

10.

Tôketartalék (193+194)

10 624

58 658

193

a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió)

10 563

58 597

194

b) egyéb

61

61

195

11.

Általános tartalék

14 329

15 463

196

12.

Eredménytartalék (±)

65 275

60 186

197

13.

Lekötött tartalék

1 305

761

198

14.

Értékelési tartalék

0

0
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

199

15.

Mérleg szerinti eredmény (±)

200

16.

Leányvállalat és közös vezetésû vállalkozás saját tôke változása (±)

201

17.

2006.12.31.

95

-720

-1 755

-2 736

Konszolidáció miatti változások (±) (202+203)

86

165

202

- adósságkonszolidálás különbözetébôl

92

184

203

- közbensô eredmény különbözetébôl

-6

-19

2 148

12 132

1 649 920

2 010 557

996 509

1 285 926

204

18.

Külsô tagok (más tulajdonosok) részesedése

205

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (99+116+139+161+170+174+179+189+191+

206

Ebbôl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

192+195+196+197+198+199+200+201+204

(1/a+1/ba+1/c+2/aa+2/ab+2/ba+2/bb+2/c+3/aa+3/ba+3/ca+4/a)
207

- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(1/bb+2/ac+2/bc+3/ab+3/bb+3/cb+4/b+7)

208
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- SAJÁT TÔKE (8-9+10+11±12+13+14±15)

526 606

535 837

103 628

157 042

K O N S Z O L I D Á L T

M É R L E G

É S

E R E D M É M N Y K I M U T A T Á S

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám
1

1.

Megnevezés

2005.12.31.

2006.12.31.

123 904

138 364

10 491

6 092

0

0

0

0

113 413

132 272

359

505

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek (2+5)

2

a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítô

3

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek

4

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

5

b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

6

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

7
8

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól
2.

9

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

10

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

11
12

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások

KAMATKÜLÖNBÖZET (1-8)
3.

Bevételek értékpapírokból (13+14+15)

13

a) bevételek forgatási célú részvényekbôl, részesedésekbôl (osztalék, részesedés)

14

b) bevételek társult vállalkozásban lévô részesedésekbôl (osztalék, részesedés)

15

54
76 584

6 110

2 772

280

18

49 837

61 780

1 142

737

0

1

1 104

609

38

127

Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (17+20)

15 726

18 076

17

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl

15 209

17 206

18

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

16

c) bevételek egyéb részesedésekbôl (osztalék, részesedés)

34
74 067

4.

19

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

20

b) befektetési szolgáltatások bevételeibôl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)

21

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

22

15

0

11

2

517

870

4

1

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

3

4

Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások (24+27)

6 927

7 458

24

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból

6 515

6 797

25

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

214

214

283

259

412

661

23

5.

26

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

27

b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a
kereskedési tevékenység ráfordításait)

28

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

29
30

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

0
16

Pénzügyi mûveletek nettó eredménye (31-34+37-41)

5 918

1 728

31

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl

8 498

2 476

32

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

33
34

6.

88
25

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

0
0

3 125

4 353

- értékelési különbözet

35

b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból

36

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

37

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

38

- értékelési különbözet

39

0
0

c) befektetési szolgáltatás bevételeibôl (kereskedési tevékenység bevétele)

0

0

0

0

1 704

9 128
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KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

40

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

41

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

42

- forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása

43

- értékelési különbözet

44

d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)

45

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

46

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

47

- forgatási célú értékpapírok értékvesztése

48

- értékelési különbözet

49

7.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl (46+49)

50

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei

51

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

52

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

53

b) egyéb bevételek

54

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozástól

2006.12.31.

0

0

0

0

152

90

1 159

5 523

0

0

0

0

198

501

13 644

29 710

4 126

15 022

35

9

0

0

9 377

14 644

3

191

55

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozástól

0

0

56

- készletek értékvesztésének visszaírása

0

98

141

44

Általános igazgatási költségek (55+60)

32 030

35 520

a) személyi jellegû ráfordítások (56+57+60)

17 656

19 768

11 419

12 827

2 063

2 293

57
58

ba) adósságkonszolidálás miatt keletkezô (eredményt növelô) konszolidációs különbözet
8.

59
60

aa) bérköltség

61

ab) személyi jellegû egyéb kifizetések

62

Ebbôl: - társadalombiztosítási költségek

63

= nyugdíjjal kapcsolatos költségek

64

ac) bérjárulékok

65

Ebbôl: - társadalombiztosítási költségek

66

= nyugdíjjal kapcsolatos költségek

67

b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegû ráfordítások)

68

9.

69

10.

Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl (66+69)

70

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai

71

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

72

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

73

b) egyéb ráfordítások

74

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

75

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak

76

- készletek értékvesztése

77

611

652

442

396

4 174

4 648

3 554

4 039

2 068

2 442

14 374

15 752

6 310

5 981

12 113

36 020

2 541

12 964

0

1

0

130

9 564

22 779

0

4

0

0

75

0

8

277

ba) adósságkonszolidálás miatt keletkezô (eredményt
csökkentô) konszolidációs különbözet
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K O N S Z O L I D Á L T

M É R L E G

É S

E R E D M É M N Y K I M U T A T Á S

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: M Ft-ban
Sorszám
78

11.

Megnevezés

2005.12.31.

2006.12.31.

Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és
biztos (jövôbeni) kötelezettségekre (75+76)

16 860

25 506

79

a) értékvesztés követelések után

15 929

24 753

80

b) kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

931

753

a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre (78+79)

9 726

13 709

a) értékvesztés visszaírása követelések után

7 716

12 893

b) kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

2 010

816

172

521

50

0

141

10

22 016

15 786

20 431

13 728

1 585

2 058

81

12.

82
83
84

12/A.

85

13.

Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása

Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok,
kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények,
részesedések után

86

14.

Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való
részvények, részesedések után

87

15.

88

Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye
Ebbôl: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE
(1-2+3+4-5±6+7/b-8-9-10/b-11+12+12/a-13+14)

89

- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE
(7/a-10/a)

90

16.

Rendkívüli bevételek

3 254

2 711

91

17.

Rendkívüli ráfordítások

3 289

3 789

92

18.

Rendkívüli eredmény (16-17)

93

19.

Adózás elôtti eredmény (±15±18)

94

20.

95

Adófizetési kötelezettség
a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet±

-35

-1 078

21 981

14 708

5 515

3 687

85

64

96

21.

Adózott eredmény (±19-20)

16 551

11 085

97

22.

Általános tartalékképzés, felhasználás (±)

-1 665

-1 134

98

23.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

2

5 825

99

24.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

14 793

16 496

Ebbôl: - kapcsolt vállalkozásnak

13 256

14 370

1 537

2 125

95

-720

100
101
102

- egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásnak
25.

Mérleg szerinti eredmény (±21±22+23-24)
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MKB-EUROLEASING CÉGCSOPORT

Az MKB-Euroleasing cégcsoport átfogja az autókereskede-

(PSA) cégek keretében – történô együttmûködés tovább-

lem, finanszírozás és biztosításközvetítés teljes vertiku-

ra is fontos szerepet tölt be az üzletágban.

mát, lehetôvé téve ezzel az ügyfelek számára komplex
szolgáltatások igénybevételét.

AUTÓPARK SZOLGÁLTATÁS

Az új autó értékesítések volumene 2006-ban tovább

Az MKB-Euroleasing Autópark Rt. 2006-ban jelentôsen

csökkent, a piac 8,6%-kal esett vissza. A megnövekedett

növelte flottaállományát és ezzel stabilan megôrizte piaci

kockázatokra való tekintettel a cégcsoport a finanszírozási

pozícióit. A finanszírozott és kezelt autók darabszáma

tevékenységében a hangsúlyt a volumennövekedéssel

2006-ben 6.451 volt, ami 105%-os növekedést jelent 2005-

szemben a portfolió minôség javítására és a jövedelmezô-

höz képest (2005: 3.142 autó). A sikeres eredményhez

ség fenntartására helyezte.

nagymértékben hozzájárult a 2005-ben elnyert T-Com

A finanszírozási tevékenység az MKB-Eurocreditben és
társult vállalkozásokban összpontosul. A flottakezelés az
MKB-Euroleasing Autópark Zrt-én, a biztosításközvetítôi
tevékenység pedig az Eurorisk Kft-én, illetve a Netrisk Kft-

megbízás, amely keretében 2.466 darab autó volt a cég
kezelése alatt.
Az cég vállalati ügyfélszáma az év végére meghaladta a
450-et.

én keresztül valósul meg. A gépjármû kereskedôket a cégcsoportban a Carnet Zrt. fogja össze.
A Cégcsoport 2006 végén 178 ezret meghaladó ügyfélkört szolgált ki.

GÉPJÁRMÛ KERESKEDELEM
A hazai piacon az MKB-Euroleasing csoport egyedülálló
kereskedelmi hálózattal rendelkezik. A CarNet Zrt., az

A 2001-ben megkötött stratégiai tulajdonosi szövetség

MKB-Euroleasing csoport autókereskedelmi leányvállala-

mára teljes mértékben igazolta magát, az MKB Bank és az

ta, a szûkülô piaci környezet ellenére is rendkívül sikeres

MKB-Euroleasing üzleti együttmûködése számos terüle-

évet zárt. A CarNet hálózat 2006-os forgalma új autók te-

ten vezetett jelentôs sikerekhez.

kintetében 5.635 autó volt (2005: 4.439), ami 27%-os növekedést jelent, míg a használt autók esetében 4.024 db-

GÉPJÁRMÛ FINANSZÍROZÁS

ot értékesítettek 2006-ben, ez az érték 2005-ben 3.708 db

A Cégcsoport vevôfinanszírozási üzletága továbbra is

volt, a növekedés 8,5%.

meghatározó szereplôje a magyarországi gépjármû-finanszírozási piacnak.

BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÉS

Az egyre nehezedô piaci helyzet következtében meg-

A gépjármûvek biztosításának közvetítését a cégcsopor-

nôtt kockázatok kezelésére a csoport az év elején új, szigo-

ton belül az Eurorisk Kft. és az internetes közvetítôi piacon

rúbb kockázatkezelô folyamatok bevezetése mellett dön-

tevékenykedô Netrisk Kft. végzi.

tött. Ennek köszönhetôen a portfolió minôség javult, vi-

Az Eurorisk évek óta piacvezetô a gépjármû biztosítások

szont az ügyfélkihelyezés volumene az általános piaci

közvetítésének területén. 2006. év folyamán 11.310 db

trendnek megfelelôen visszaesett. A cégcsoport összes új

CASCO-, és 23.506 db GFB szerzôdést kötöttek. (2005-ös

ügyfélkihelyezése 2006-ban 34,5 Mrd Ft volt (2005: 73,6

kötések: 14.271 db CASCO és 24.617 db GFB).

Mrd Ft).
Az üzletág 2006 során közel 80 ezer lakossági ügyfelet
finanszírozott.
A 2006-ös évben a finanszírozott autók körében 27%-os
csökkenés volt tapasztalható. A újonnan kötött vevôfinan-

A Netrisk Kft. a terveket felülmúló eredményt produkálva megôrizte piacvezetô szerepét a dinamikusan fejlôdô
internetes biztosítás közvetítôi szegmensben. 2006-ban
1.762 db CASCO és 66.928 db GFB szerzôdést közvetített
(2005: 1.268 db CASCO és 68.322 db GFB).

szírozási szerzôdések száma 2006-ben 17 563 db, míg
2005-ben 24 099 db volt.
A stratégiai partnerekkel – TFSH (Toyota) és PSAFH
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Az MKB-Euroleasing Csoport konszolidált pénzügyi teljesítmény adatai jelenleg még kidolgozás alatt állnak.
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MKB-EUROLEASING RT. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: EFt-ban
Megnevezés

2005.

2006.

ESZKÖZÖK
1.

Pénzeszközök

283 948

145 190

2.

Állampapírok

4 874

24 087

3.

Hitelintézetekkel szembeni követelések

4.

Ügyfelekkel szembeni követelések

2 054 439

1 682 529

5.

Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

6.

Részvények és más változó hozamú értékpapírok

7.

Részvények, részesedések befektetési célra

8.

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban

4 244 451

4 282 589

9.

Immateriális javak

10.

Tárgyi eszközök

11.

Saját részvények

12.

Egyéb eszközök

13.

Aktív idôbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

304 750

275 510

11 058 365

12 489 011

6 272 706

8 333 783

448 941

634 200

24 672 474

27 875 899

10 723 532

13 395 762

7 106 755

6 784 453

511 127

793 298

43 178

43 682

FORRÁSOK
1.

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

2.

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek

3.

Kibocsátott értékpapír miatt fennálló kötelezettség

4.

Egyéb kötelezettségek

5.

Passzív idôbeli elhatárolások

6.

Céltartalékok

7.

Hátrasorolt kötelezettségek

4 405

4 404

8.

Jegyzett tôke

2 704 000

2 704 000

9.

Tartalékok

2 764 966

3 220 549

10.

Mérleg szerinti eredmény

679 826

611 851

11.

Leányvállalat és közös vezetésû vállalkozás saját tôke változása

-58 466

84 504

12.

Konszolidáció miatti változások

-20 631

-14 194

13.

Külsô tagok (más tulajdonosok) részesedése

213 782

247 590

24 672 474

27 875 899

FORRÁSOK ÖSSZESEN:
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MKB-EUROLEASING RT.
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Magyar Számviteli Szabályok szerint
Adatok: EFt-ban
Megnevezés

2006.

1.

Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek

392 891

360 471

2.

Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások

830 118

898 500

-437 227

-538 029

612 758

299 405

2 155

16 048

KAMATKÜLÖNBÖZET
3.

Bevételek értékpapírokból

4.

Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek

5.

Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások

43 601

54 146

6.

Pénzügyi mûveletek nettó eredménye

40 712

29 846

7.

Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl

25 057 728

30 917 366

8.

Általános igazgatási költségek

21 047 703

25 623 816

9.

Értékcsökkenési leírás

1 641 741

1 898 583

10.

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl

1 393 737

2 356 461

11.

Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô és biztos
(jövôbeni) kötelezettségekre

6 857

15 198

Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása
a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

23 869

40 621

Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, kapcsolt
és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után

32 132

20 402

1 054 224

796 651

168 684

83 987

72 386

3 555

12.
13.
14.

Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok,
kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévô vállalkozásban való részvények, részesedések után

15.

Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye

16.

Rendkívüli bevételek

17.

Rendkívüli ráfordítások

18.

Rendkívüli eredmény

96 298

80 432

19.

Adózás elôtti eredmény

1 150 522

877 083

Adófizetési kötelezettség

135 079

158 170

576

-869

1 014 867

719 782

20.

a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet

72

2005.

21.

Adózott eredmény

22.

Általános tartalékképzés, felhasználás (±)

23.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

24.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

335 041

107 931

25.

Mérleg szerinti eredmény

679 826

611 851
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AZ MKB ROMEXTERRA BANK PÉNZÜGYI ÉS ÜZLETI
TELJESÍTMÉNYE
A ROMÁN GAZDASÁG

149.500). A lakossági ügyfelek száma 17,4 %-kal, 165.200-

A GDP növekedése 2006-ban 7% körül alakult, amely az ipari

re emelkedett (2005: 140.700), míg a vállalati ügyfelek szá-

termelés növekedésének, a mezôgazdaság jó évének és a

ma 13,9%-kal növekedve elérte a 10.000-et (2005: 8.800).

kézben tartott inflációnak köszönhetôen meghaladja az ere-

A bankkártyák száma tekintetében is jelentôs volt a nö-

detileg becsült 6%-ot. A befektetések 14,2%-kal növekedtek

vekedés: év végén 164.300 bankkártya volt forgalomban.

2006-ban. Az államháztartási hiány 9,5% körül várható, a költ-

Az üzleti hitelkártyák növekedése 66%-os volt. A bank si-

ségvetési hiány a GDP 0,8%-át érheti el. Az ipari termelés nö-

keresen elindította a VISA Classic és Gold kártyák kibocsá-

vekedése 2006. december végére elérte a 7,10%-ot.

tását.

A munkanélküliségi ráta 2006 decemberében 5,20%, az

A bank piaci részesedése a vállalati hitelezésben a 2005.

infláció éves mértéke 4,9% volt, ez elmarad a Román Nem-

évi 0,8%-ról 0,9%-ra nôtt 2006-ban. Vállalati betétgyûjtés-

zeti Bank által elôirányzott 5%-tól.. Az euró-lej árfolyam

ben 1,1%-ra csökkent (2005: 1,4%). Lakossági hitelezésben

3,38 volt. A tôkepiac fejlôdése is a befektetôk érdeklôdését

a bank 0,4%-ról 0,6%-ra növelni tudta, míg lakossági be-

tükrözi: a BVB BET indikátor 2006-ban 22,3%-kal növeke-

tétgyûjtésben megôrizte 0,7%-os piaci részesedését.

dett, mindazonáltal a növekedési ütem elmarad az elôzô
év 51%-tól. Az ország kockázati értékelése az S&P szerint:

A bank földrajzi lefedettsége tovább javult: 2006. év végén a bankhálózat 52 egységbôl állt.

BBB-, a Moody’s szerint Ba1, míg a Fitch szerint BBB.
AZ MKB ROMEXTERRA BANK
A ROMÁN BANKSZEKTOR

PÉNZÜGYI TELJESÍTMÉNYE

Erôs hitelpiaci bôvülés, élesedô verseny és csökkenô ka-

(IFRS, KONSZOLIDÁLT)

matmarzsok jellemezték a 2006. évet. Ugyanakkor az or-

Az MKB Romexterra Bank konszolidált mérlegfôösszege

szág még mindig vonzó az újonnan érkezôk számára: a

elérte az 1.273,7 M lejt. (2005: 1.110,1 M lej). A 2006. évi

KBC, a Fortis (belga), a Millenium BCP (portugál), a Bank of

erôteljes hitelezési tevékenységnek köszönhetôen, a hitel-

Cyprus, a Banca Nationale del Lavoro (olasz), stb. lépnek

portfolió 65,5%-kal 780,2 M lejre bôvült (2005: 471,4 M lej).

várhatóan be a piacra 2007-ben.

Az MKB Romexterra Bank ügyfélbetéteinek összege 3,2%-

A bankszektor átlagos mérlegfôösszege éves szinten
34,6%-kal emelkedett (a 2005 január-decemberi idôszakhoz képest), a bankok tôkéje 30,9%-os növekedést mutatott. A nem kormányzati hitelek 53,7%-kal növekedtek.

kal emelkedett: a 2005. évi 819,9 M lejrôl 846,0 M lejre. A
saját tôke elérte a 202,2 M lejt (2005: 181,6 M lej).
A bruttó mûködési jövedelem 28,4%-kal növekedve
123,5 M lejt ért el (2005: 96,2 M lej). A mûködési költségek

A lakossági hitelek 90%-kal növekedtek a tavalyi év elsô

elérték a 87,1 M lejt (2005: 68,1 M lej), így az üzemi nyere-

11 hónapjában, és elérik a GDP mintegy 11%-át. A vállala-

ség 36.4 M lej volt. Az értékvesztés és veszteségekre kép-

ti nettó hitelek és a magánszektor bôvülése éves szinten

zett céltartalék összesen 12,3 M lejt tett ki. A Bank adózás

több mint négyszeres, állománya októberben 704 M eurót

elôtti nyeresége elérte a 24,2 M lejt. A saját tôke arányos

tett ki. A bankok nettó nyeresége a január és november

adózás elôtti eredmény (ROAE) 12,8%-ot, míg az átlagos

közötti idôszakban 6%-kal emelkedett 2005-höz képest

eszközmegtérülési mutató (ROAA) 2,0%-ot ért el.

(9% nyereség-növekedés euróban számolva).
A bankfiókok száma 2006-ban 33%-os növekedéssel
meghaladta az 1.100-at, mindeközben az elektronikus
szolgáltatások is dinamikus növekedést mutattak fel.

2006. év végén a Banki 801 az alkalmazottat foglalkoztatott, amely 8,2% növekedést jelent az elôzô évhez képest.
Az erôsödô bizalomnak köszönhetôen, tavaly ôsszel az
S&P ’B’-rôl ’BB-’-ra javította az MKB Romexterra Bank
hosszú távú partnerminôsítését, azt követôen, hogy az

AZ MKB ROMEXTERRA BANK ÜZLETI

MKB Bank Nyrt. (BBBpi/--/--) megvásárolta az 55,36%

TELJESÍTMÉNYE

többségi részvénypakettet. A rövid távú 'B' minôsítés

A Bank sikeresen növelte üzleti aktivitását, ügyfelei száma

megerôsítésre került. Az MKB Romexterra Bank kilátásai

17%-os emelkedéssel 175.200 fôre növekedett (2005:

stabilak.
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EGYÜTTMÛKÖDÉS ÉS HARMONIZÁCIÓ

kai célja piaci részesedéseinek számottevô növelése. Az

AZ MKB BANKKAL

MKB Bank szakértelmét kihasználva cél a vállalati ügyfelek

Az elindított harmonizációs projekt három fô tevékenységi

számának növelése a piaci részesedés növekedésének

területen támogatja a Bankot: ellenôrzési eljárások és cso-

megfelelôen, új termékek és szolgáltatásokat bevezetése,

port sztenderdek, üzleti fejlesztések, valamint kockázatke-

valamint a Csoporton belüli szinergiák kiaknázása.

zelési folyamatok fejlesztése. Emellett a projekt összehan-

A tervek szerint a mérlegfôösszeg eléri a 2,0 Mrd lejt

golja és figyelemmel kíséri a két bank különbözô területei

(64% növekedés), a hitelek összege megközelíti a 1,3 Mrd

közötti információáramlást és know-how-megosztást, illet-

lejt, míg a betétállomány az 1,3 Mrd lejt. A saját tôke-ará-

ve támogatja a megfelelô területek kommunikációját. Az

nyos nyereség (ROE) valószínûleg nem romlik a jelentôs

elsô fázis után, a harmonizáció az üzleti folyamatokra össz-

összegû befektetések ellenére sem. A tôkemegfelelés

pontosít, annak érdekében, hogy a csoport „best practice-

meghaladja a törvényi elôírás 12% minimumot.

t” honosítsa meg az MKB Romexterra Banknál is.

A termékfejlesztés támogatja a bôvülési stratégiát. A fô

A két bank közötti üzleti partnerség keretében az MKB 6

cél a már meglévô nagyvállalati ügyfelek számára nyújtott

M euró értékben nyújtott refinanszírozási lehetôséget a

hitel termékportfolió átalakítása. A kis- és középvállalkozá-

Romexterra Leasing számára.

sok számára a cél beruházási hitelek fejlesztése. A lakossági üzletágban kiemelten hangsúlyos a középsô és felsô

2007 ÉVI KILÁTÁSOK

szegmensek fejlesztése, új termékek kiajánlása a meglévô

2007-ben a GDP várhatóan 6%-kal növekszik. A befekteté-

ügyfelek számára, lojalitásuk erôsítése a nyújtott „pénz-

sek várhatóan 11,5%-kal fognak növekedni. Az államháztar-

ügyi tanácsadói” szolgáltatáson keresztül.

tási hiány 9,0%-ra csökken a GDP százalékában, 2007-ben.

2007-ben a bank intenzíven fejleszti fiókhálózatát, fôként

Bár a román nemzeti bank inflációs célkitûzése 4% +/-1%

vidéki lefedettségének növelésére törekszik. Év végére közel

2007-re, egyes becslések szerint ez 5% körüli lesz, az euró

90 hálózati egységbôl álló országos fiókhálózat áll az ügyfe-

árfolyama pedig 3,55 lej körül alakul majd 2007. év végére.

lek rendelkezésére. További cél 2007-ben az alternatív érté-

A MKB Romexterra Bank egyik legfontosabb üzletpoliti-

kesítési csatornák fejlesztése (e-banking, terratel és telesales).

FÔBB MUTATÓK
Konszolidált auditált IFRS
E lej
Megnevezés

2004

2005

2006

Mérlegfôösszeg

722 056

1 110 117

1 273 723

Részvénytôke

185 569

185 569

199 969

Tartalékok

(17 724)

(7 669)

(1 623)

74 419

96 210

123 502

(62 600)

(68 074)

(87 058)

4 664

(8 918)

(12 279)

Adózás elôtti eredmény

16 483

19 218

24 165

Adózás utáni eredmény

15 517

16 426

21 258

Saját tôke hozama (ROAE)

12,0%

11,1%

12,8%

8,4%

8,9%

10,6%

Bruttó mûködési jövedelem
Banküzemi költségek
Értékvesztések, céltartalékok

Egy részvényre jutó hozam (EPS)
Utólagos eszközmegtérlülés (ROAA)

2,8%

2,1%

2,0%

Költséghatékonysági mutató

84,1%

70,8%

70,5%

Tôkemegfelelés

21,8%

17,7%

17,9%
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ROMEXTERRA BANK SA 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Auditált IFRS
E lej
2006

2005

279 432

184 839

Jegybanki követelések

18 940

185 540

Egyéb bankközi követelések

81 582

83 038

2 070

2 661

ESZKÖZÖK
Készpénz

Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
Értékpapírok
Hitelkihelyezések
Egyéb eszközök
Részesedések leány-, közös vezetésû és társult vállalkozásokban
Immateriális javak és tárgyi eszközök

30 181

109 358

780 154

471 396

25 646

29 938

9 180

6 963

46 538

36 384

1 273 723

1 110 117

FORRÁSOK
Jegybanki kötelezettségek
Egyéb bankközi kötelezettségek

113 336

8 729

Folyószámlák

131 768

278 742

Betétszámlák

714 243

541 174

Betéti okiratok

26 987

25 503

13 609

16 765

717

84

70 859

57 565

1 071 519

928 562

199 969

185 569

29 312

26 333

Valós értéken értékelt pénzügyi források
Egyéb kötelezettségek és céltartalékok
Halasztott adókötelezettségek
Hitelfelvételek és kibocsátott kötvények
Hátrasorolt kötelezettségek

SAJÁT TÔKE
Részvénytôke
Tartalékok
Felhalmozott veszteség

Kisebbségi érdekeltség

76

-30 935

-34 002

198 346

177 900

3 858

3 655

1 273 723

1 110 117
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ROMEXTERRA BANK SA
2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Auditált IFRS
E lej
Kamatbevétel

2006

2005

147 279

105 426

Kamatráfordítás

51 743

35 405

Nettó kamatjövedelem

95 536

70 021

Nettó jutalék- és díjbevétel

16 231

16 756

111 767

86 777

Egyéb üzleti jövedelem

11 735

9 433

123 502

96 210

-12 279

-8 918

111 223

87 292

Banküzemi költségek

-87 058

-68 074

Adózás elôtti eredmény

24 165

19 218

2 907

2 792

21 258

16 426

Értékvesztések, céltartalékok veszteségek fedezetére

Adózás

Adózás utáni eredmény
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A BOLGÁR GAZDASÁG

zök összértéke éves szinten 28,4%-kal, 42,2 Mrd levára nö-

2006-ban a bolgár gazdaság gyors ütemben növekedett. A

vekedtek, és az egész éves GDP 92,5%-át tették ki.

2006 harmadik negyedév végi elôre jelzett GDP 34,917

A hitelek céltartalékok nélküli összértéke 24,6% növeke-

Mrd leva, az éves reálnövekedés 6,3% volt. A gazdasági nö-

dés mellett elérte a 22.1 Mrd levát, amely 2006-ban a GDP

vekedésre vonatkozó pozitív várakozások az ország 2007

48,5%-át tette ki. A kereskedelmi hitelek cca. 60%-os súlya

január 1-jei Európai Uniós csatlakozásával függnek össze,

a portfolión belül meghatározó, a jelzáloghitelek aránya

amely jelentôs külföldi mûködôtôke-beáramlást és külsô fi-

elérte a 15%-ot.

nanszírozást vonzott Bulgáriába. A 2006 évi külföldi befek-

A forrásoldalon a legdinamikusabban a betétállomány

tetések összege valószínûleg meghaladja a 4 Mrd eurót, ez

növekedett, mely elérte a 32,2 Mrd levát. A nem pénzügyi

1,7 Mrd euroval magasabb a 2005. évi szintnél. A növekvô

vállalkozások és egyéb ügyfelek által elhelyezett 27,6 Mrd

külkereskedelmi hiány, amely november 30-án elérte a 4,5

leva betétállománya teszi ki a forrásállomány meghatáro-

Mrd eurót (a GDP 18,8%-át), aggodalomra adott okot, a

zó részét, (látra szóló betét: 11,2 Mrd leva, lekötött betét:

külföldi befektetések és a külsô finanszírozás azonban ezt

13,4 Mrd leva, egyéb megtakarítások: 2,9 Mrd leva).

teljes mértékben ellensúlyozták. 2006 végére az ország de-

Bár a banki penetrációs ráták már összehasonlíthatóak

vizatartaléka 21,1%-kal, azaz 3,04 Mrd levával növekedett,

az új EU tagállamokéival, a várakozások szerint középtá-

és elérte a 17,46 Mrd levát. Az ipari termelés növekedésé-

von egyenletesen tovább növekednek majd, a ma még vi-

nek mértéke 2006 novemberére elérte a 3,5 %-ot.

szonylag alacsony nem banki pénzügyi közvetítôk arányá-

A bruttó külsô adósság 2006 folyamán végig növekvô ten-

nak, a külföldi befektetések beáramlásának, és a fejlettebb

denciájú maradt, novemberre elérte a 18,7 Mrd eurót, a GDP

EU-tagállamok sztenderdjei elérése irányába vezetô fejlô-

77,4 %-át. Megjegyzendô azonban, hogy a növekedést fôleg a

désnek köszönhetôen.

garancia nélküli magánadósságok okozták, miközben az államadósság 4,5 Mrd euróra esett vissza november végére.

Innováció és konszolidáció jellemezte a bolgár bankszektort 2006 folyamán, amely a nagyarányú akvizíciók és a

2006-ban az infláció hivatalos mértéke 7,3% volt, 2.3%

jövôbeni összeolvadások elôkészítésének éve volt annak a

ponttal magasabb a 2005 évi adatnál. A munkanélküliség

folyamatnak a részeként, amely a bankszektor korábbi

2006 végén 9,1% volt, mely 1,6% ponttal kevesebb a ko-

években befejezôdött privatizálásával kezdôdött. Január-

rábbi év adatánál. A múlt évben kedvezô gazdasági felté-

ban az izlandi milliárdos, Thor Bjorgolfsson nevével fémjel-

telek az üzleti klíma javulásában és az ország pozitív

zett Novator befektetési alap megvásárolta a bolgár EIBank

megítélésében is tükrözôdtek: 2006-ban a Standard &

18,27 % részesedését. A 2006 év legkiemelkedôbb jelentô-

Poor’s hitelminôsítô az ország hitelminôsítését 'BBB/A-

ségû ügylete az UniCredit Bulbank, a HVB Bank Biochim,

3'–ról 'BBB+/A-2'-re módosította. A Moody’s Bulgáriára vo-

valamint az osztrák Bank Austria Creditanstalt érdekeltsé-

natkozó ország besorolása: A1.

gébe tartozó Hebros összeolvadása volt. Áprilisban a hol-

Kötött árfolyamon egy euró értéke 1,95583 bolgár leva
volt.

land pénzügyi szolgáltató csoport, az ING beindította életbiztosítási szolgáltatásait Bulgáriában. Májusban az MKB
Bank befejezte az Unionbank felvásárlását. A második fé-

A BOLGÁR BANKSZEKTOR

lévben a legnagyobb érdeklôdésre számot tartó akvizíció a

2006-ban a bankrendszer növekedése stabil volt. A ke-

DZI Bank és a görög Eurobank EFG között zajlott.

reskedelmi bankok összesített nettó eredménye a tavalyi

2006 júniusa óta a bolgár nemzeti bank (BNB) fokozatosan

évben 38,2%-kal növekedett, és elérte a 807,6 M levát

elkezdte az adminisztrációs korlátok (úgynevezett hitelplafo-

(412,9 M euró). Az átlagos eszközmegtérülés mértéke

nok) feloldását, amelyek a hitelezés növekedési ütemét vol-

2,2%-ra javult a tavalyi évben, az elôzô évi 2,1%-kal szem-

tak hivatottak visszafogni. A BNB 2007 január 1-jei hatállyal

ben. A nettó kamatbevétel 17.4%-kal, 1,6 Mrd levára növe-

eltörölte az alkalmazandó limiteket. Ha azonban a hitel növe-

kedett. A bankok terjeszkedésének mértéke továbbra is

kedési üteme meghaladja az évi 20%-ot, a BNB fenntartja a

gyors ütemû maradt, a 32 szereplôs piacon a kezelt eszkö-

jogot megfelelô kiegészítô szabályozás bevezetésére.
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AZ MKB UNIONBANK ÜZLETI

tó üzemi eredmény elérte a 27,6 M levát (2005: 29,7 M

TELJESÍTMÉNYE

leva). A mûködési költségek 22,2 M levát tettek ki, így az

A bank nagy lendülettel kezdte meg új stratégiájának

üzemi nyereség 5,4 M leva (2005: 9,2 M leva) volt. Az érték-

megvalósítását, ennek megfelelôen az ügyfelek száma

vesztés és veszteségekre képzett céltartalék teljes összege

51%-kal növekedett, elérte az 55.900-et (2005: 37.000),

3,7 M leva volt. Az átlagos eszközmegtérülési mutató 0,3%

melybôl 8.600 (2005: 7.380) volt vállalati, 47.300 (2005-

(2005: 3,7%), a saját tôke arányos megtérülés 2,8 % volt

ben 29.620) pedig lakossági ügyfél.

(2005-ben 28,6%). A költséghatékonysági mutató 80,6%

Talán még ennél is figyelemreméltóbb, hogy a lakossá-

(2005: 69,1%) volt, részben tükrözve az MKB Bank tulaj-

gi ügyfelek és a háztartások, amelyek csak most kerültek

donszerzését követôen indult fejlesztési programok hatá-

az MKB Unionbank stratégiai fókuszába, dinamikus fejlô-

sait, melyek eredményei a jövôben folyamatosan mutat-

dést mutattak 2006-ban, így a bank igen magas, 60%-os

koznak meg. 2006. végén a saját tôke 63,6 M levát tett ki

ügyfélszám-növekedést ért el ebben a szegmensben. A

(2,1% növekedés). A tôkemegfelelés biztonságos szintet

bankkártyák száma több mint 25.000 darabbal növeke-

tükröz: 15,0%-ot tett ki. (2005: 14,8%).

dett, és 2006 év végére elérte a 35.980-at (2005: 10.560). A

2006. év végén az alkalmazottak száma 743 volt (ez 17,2%

kibocsátott bankkártyák száma kiugró mértékben növeke-

növekedést jelent az elôzô év végéhez képest: 634 fô). A köz-

dett, gyorsabban, mint az üzletág indításakor. Az ATM-ek

pont alkalmazottainak száma összesen 228 (2005: 179; ez

száma 2006 folyamán 12-rôl 24-re duplázódott.

27,4% növekedést jelent), míg a fiókhálózatban alkalmazot-

A bank fiókhálózata 5 új egységgel egészült ki az év so-

tak száma 515 volt (2005: 455; a növekedés 13,2%). A köz-

rán, így 2006 végén a Bank összesen 47 fiókkal állt ügyfelei

pont alkalmazottainak számában bekövetkezett növekedés

rendelkezésére (fiókokkal és kirendeltségekkel együtt).

fôleg a bank MKB csoporttagként kapott új feladatainak és

Az MKB Unionbank vállalati hitelezésben 2,08% (2005:
2,13%), vállalati betétgyûjtésben a 2,65%-os piaci részese-

céljainak köszönhetô, míg a fiókhálózatban tapasztalható
növekedés az új fiókok nyitásával magyarázható.

dést ért el (2005: 2,43%). Megkétszerezte részesedését a

2006-ban a Bank leányvállalata, az Unionleasing, 68%-

lakossági hitelezésben: 0,33%-ról 0,66%-ra, lakossági be-

kal, 7,6 M levára növelte hitelállományát. Az MKB-val foly-

tétgyûjtésben pedig piaci részesedése a 2005 évi 0,99%-

tatott együttmûködés eredményeképpen a társaság 3 M

ról 1,19%-ra növekedett.

euró rövid lejáratú hitelt vett igénybe. Az Unionleasing üzleti fejlôdésében fontos szerepet játszott a múlt évben a

AZ MKB UNIONBANK PÉNZÜGYI

szoros együttmûködés az Unionbankkal és fiókhálózatával.

TELJESÍTMÉNYE
Auditált, konszolidált IFRS alapon 2006-ban az MKB

EGYÜTTMÛKÖDÉS ÉS HARMONIZÁCIÓ

Unionbank mérlegfôösszege 27,5%-kal növekedett, év vé-

AZ MKB BANKKAL

gén meghaladta a 608,8 M levát (2005: 477,5 M leva). Ezen

Az

belül az ügyfélhitelezés 25,2%-kal növekedett, és elérte a

MKB/BayernLB csoportnak, a magyarországi MKB Bank

351,3 M levát (2005: 280,5 M leva). 2006-ban a központi

60%-os részesedésszerzését követôen. A tulajdonviszo-

bank banki hitelezési tevékenységre vonatkozó megszorí-

nyokban történt változás különösen kedvezô lehetôsége-

tó intézkedései miatt a hitelezés további növekedési lehe-

ket teremtett a fejlesztések és stratégiai együttmûködés

tôségei rendkívül korlátozottak voltak. Ennek eredménye-

terén. Az együttmûködés rövid idôszaka alatt az MKB tá-

képpen a hitel-mérlegfôösszeg arány 57,7%-ot ért el és a

mogatásával gyakorlatilag a bank minden mûködési terü-

banki eszközök alacsonyabb jövedelmezôségét eredmé-

letén megvalósultak a harmonizációs projektek egyes fázi-

nyezte. A hitel portfólió jó minôségû, a 60 napon túli lejárt

sai és tevékenységei. A legnagyobb figyelem a követke-

hitelek aránya mindössze 0,57%.

zôkre terjedt ki: a banki sztenderdek és eljárások intenzív

Unionbank

2006

májusában

lett

része

az

Az MKB Unionbank 1,8 M leva adózás elôtti pénzügyi

átvétele, a vezetôi struktúra, döntéshozatali rend átalakí-

eredménnyel zárta a 2006. évet (2005: 15,9 M leva). A brut-

tása, a végrehajtás-ellenôrzés szervezeti átalakításai; a
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kockázatkezelési rendszerek egységesítése, a befektetési

ugyanakkor a jelenlegi államháztartási hiány problémát je-

és treasury koncepciók kialakítása, jelentéstételi rendszer

lent annak ellenére, hogy az export dinamikája az elemzôk

változtatásai és a bankcsoport sztenderdjeihez történô

várakozása szerint magasabb lesz. 2007-ben a fogyasztói ár-

igazítása; szervezési és tervezési tevékenységek követel-

index valószínûleg 4,5–6,5% között alakul, a folyó fizetési

ményeinek megfelelô változtatások, illetve a közép-távú

mérleg egyenlege a GDP százalékában meghaladja a 13%-ot,

tervezésre történô áttérés; a fiókhálózat fejlesztési straté-

a költségvetési egyenleg várhatóan eléri a GDP 0,8–2%-át.

giájának kidolgozása; az ügyfél-szegmentáció, -értékelés,

Az MKB Unionbank 2007 évi célkitûzései különleges ki-

új szabványok és követelmények felállítása az információs

hívást jelentenek a bank eddigi történetében. A célok az

és kommunikációs rendszerekkel szemben; központosí-

üzleti fejlôdés egészét tekintve dinamikus bôvülést, vala-

tott megközelítés a nem-banki, logisztikai, stb., tevékeny-

mint a vállalati és lakossági ügyfelek szegmensében a pia-

ségekkel kapcsolatban. .

ci részesedés növelését határozzák meg. 2007 végére a

A két bank közötti üzleti kapcsolat keretében az MKB

Bank mérlegfôösszege a tervek szerint meghaladja a 990

Bank 2006-ban 36 M eurót meghaladóan refinanszírozta

M levát (a növekedés több mint 60%) és a bankszektor

az MKB Unionbankot. Az MKB Unionbank garanciája elle-

eszközeiben 2,0% körüli részesedést ér el (2006-ban vár-

nében az MKB által nyújtott ügyfélhitelek a Bulgáriában

hatóan 1,43%). Hasonlóképpen, a felmerülô számottevô

megvalósított projektek tekintetében meghaladták a 4 M

beruházások ellenére is növekszik majd az adózás elôtti

eurót. A Bulgáriában mûködô külföldi ügyfelek akvizíciója

nyereség, ezzel párhuzamosan a hatékonysági mutatószá-

terén folytatott együttmûködés folyamatosan erôsödik.

mok ésszerû növekedése is várható.

2007. ÉVI KILÁTÁSOK

ágak fejlesztésénél. Stratégiai döntés értelmében az MKB

2007-ben a gazdasági elôrejelzések jó lehetôségekkel ke-

Unionbank a géplízingre szakosodott leányvállalatát az

csegtetnek az ország gazdasági fejlôdését tekintve, mivel az

MKB Bank hazai stratégia partnere a Deutsche Leasing

uniós tagság fontos tényezô az új külföldi befektetetések ak-

bolgár vállalata számára értékesítette, a tranzakció 2007

vizíciójában, valamint az Európai Unió által finanszírozott

elején zárult le. Ezzel az együttmûködéssel jelentôsen bô-

projektek megvalósulásában. A GDP továbbra is viszonylag

vült a bank hagyományosan széles KKV ügyfélbázisának

erôteljesen, több mint 5,5–6,0% ütemben növekszik,

nyújtható szolgáltatások köre.

Az MKB Bank teljes körû segítséget nyújt az egyes üzlet-

FÔBB MUTATÓK
Konszolidált auditált IFRS
E leva
Megnevezés

2004

2005

2006

Mérlegfôösszeg

373 922

477 493

608 837

Részvénytôke

15 412

15 412

15 412

Tartalékok

33 246

46 832

48 168

Bruttó mûködési jövedelem

27 056

29 662

27 594

(16 395)

(20 504)

(22 241)

(3 460)

6 369

(3 746)

7 201

15 856

1 790

Adózás utáni eredmény

5 821

13 488

1 486

Saját tôke hozama (ROAE)

15,7%

28,6%

2,8%

Egy részvényre jutó hozam (EPS)

37,8%

87,5%

9,6%

1,9%

3,7%

0,3%

Költséghatékonysági mutató

60,6%

69,1%

80,6%

Tôkemegfelelés

17,5%

14,8%

15,0%

Banküzemi költségek
Értékvesztések, céltartalékok
Adózás elôtti eredmény*

Utólagos eszközmegtérlülés (ROAA)

* Konszolidált adózás elôtti eredmény, MKB Unionbank és Unionleasing (2005, 2006)
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MKB UNIONBANK 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Auditált IFRS
E leva
2006

2005

12 451

8 589

ESZKÖZÖK
Készpénz
Jegybanki követelések
Egyéb bankközi követelések
Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
Értékpapírok

31 639

18 426

147 689

93 879

32 387

50 978

15 537

17 020

351 264

280 456

2 233

2 154

-

-

Immateriális javak és tárgyi eszközök

7 192

5 991

Eladási cél befektetett eszközök

8 445

-

608 837

477 493

Hitelkihelyezések
Egyéb eszközök
Társult vállalkozások

FORRÁSOK
Jegybanki kötelezettségek

-

-

25 330

34 717

Folyószámlák

172 547

112 247

Betétszámlák

296 483

189 685

-

-

Egyéb bankközi kötelezettségek

Betéti okiratok
Valós értéken értékelt pénzügyi források
Egyéb kötelezettségek és céltartalékok
Halasztott adókötelezettségek
Hitelfelvételek és kibocsátott kötvények
Hátrasorolt kötelezettségek

-

-

1 889

4 055

158

243

42 006

74 302

-

-

6 844

-

545 257

415 249

Részvénytôke

15 412

15 412

Tartalékok

48 168

46 832

63 580

62 244

608 837

477 493

Eladási célú befektetett eszközökhöz kapcsolódó források

SAJÁT TÔKE
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MKB UNIONBANK
2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS
Auditált IFRS
E leva
2006
Kamatbevétel
Kamatráfordítás
Nettó kamatjövedelem

Nettó jutalék- és díjbevétel

Egyéb üzleti jövedelem

Értékvesztések, céltartalékok veszteségek fedezetére

Banküzemi költségek

Adózás elôtti eredmény

Adózás

Adózás utáni eredmény
Beszüntetett tevékenységbôl származó bevétel**
Eredmény
** 2007. februárban értékesített Unionleasing adózás elôtti eredménye
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2005

41 105

35 586

(19 867)

(14 010)

21 238

21 576

5 817

5 878

539

2 208

(3 746)

6 369

(22 241)

(20 504)

1 607

15 527

(273)

(2 317)

1 334

13 210

152

278

1 486

13 488

I N F O R M Á C I Ó

AZ MKB BANK NYRT.
VEZETÔ TESTÜLETEI ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓJA
FELÜGYELÔ BIZOTTSÁG
ELNÖK:
Werner Schmidt (2005)
a Bayerische Landesbank
elnöke
TAGOK:
Paul Bodensteiner (2003)
a Bajor Pénzügyminsztérium
osztályvezetôje
dr. Kotulyák Éva (2007)1
az MKB Bank Nyrt.
jogtanácsosa
dr. Siegfried Naser (2001)2
a Sparkassenverband Bayern
ügyvezetô elnöke
Asbóthné Tóth Éva (2007)1
az MKB Bank Nyrt.
tanácsosa

1
2
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A 2007. március 26-i éves rendes közgyûlésen felügyelô bizottsági tagnak megválasztva.
A 2007. március 26-i éves rendes közgyûlésen újabb három évre felügyelô bizottsági tagnak megválasztva.

I N F O R M Á C I Ó

IGAZGATÓSÁG
ELNÖK:
Erdei Tamás (1991)

Thomas Christian Buchbinder (2007)4

dr. Ralph Schmidt (2005)

az MKB Bank Nyrt.

a Landesbank Saar

a Bayerische Landesbank

elnök-vezérigazgatója

Igazgatóságának elnök-helyettese

Igazgatóságának tagja

dr. Balogh Imre (2004)3

dr. Gerhard Gribkowsky (2005)

dr. Stotz Péter (1994)

az MKB Bank Nyrt.

a Bayerische Landesbank

az MKB Bank Nyrt.

vezérigazgató-helyettese

Igazgatóságának tagja

vezérigazgató-helyettese

Bolla Csilla (2004)3

dr. Patyi Sándor (2003)

az MKB Bank Nyrt.

az MKB Bank Nyrt.

Neil A. Watson (2003)

vezérigazgató-helyettese

vezérigazgató-helyettese

az MKB Bank Nyrt.

TAGOK:

vezérigazgató-helyettese
Jochen Bottermann (2001)

3

Stefan W. Ropers (2002)

5

a BAWAG P.S.K. AG

a Bayerische Landesbank

Igazgatóságának tagja

Igazgatóságának tagja

ÜGYVEZETÔSÉG
A MEGVÁLASZTOTT KÖNYVVIZSGÁLÓ
Erdei Tamás (1987)

dr. Balogh Imre (1990)

KPMG Hungária Könyvvizsgáló, Adó-

elnök-vezérigazgató

vezérigazgató-helyettes

és Közgazdasági Tanácsadó Kft.
(Magyar Könyvvizsgálói Kamara

dr. Stotz Péter (1995)

Bolla Csilla (2004)

vezérigazgató általános helyettese

vezérigazgató-helyettes

bejegyzési száma: 000202)
A KÖNYVVIZSGÁLATÉRT

dr. Kraudi Adrienne (1992)

FELELÔS SZEMÉLY

vezérigazgató-helyettes

Agócs Gábor bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar Könyvvizsgálói Kamara

dr. Patyi Sándor (1990)

tagsági igazolvány száma: 005600),

vezérigazgató-helyettes

akadályoztatása esetén helyettes
könyvvizsgáló Henye István (Magyar

3
4
5

Neil A. Watson (2005)

Könyvvizsgálói Kamara tagsági

vezérigazgató-helyettes

igazolvány száma: 005674).

A 2007. március 26-i éves rendes közgyûlésen újabb három évre igazgatósági tagnak megválasztva.
A 2007. március 26-i éves rendes közgyûlésen igazgatósági tagnak megválasztva.
A 2007. március 26-i éves rendes közgyûlés hatályával igazgatósági tagságáról lemondott.

Megjegyzés: zárójelben a tagság kelte
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BUDAPESTI FIÓKHÁLÓZAT

Telefon
Alagút utcai Fiók

1013 Budapest, Alagút u.5.

(1) 489 5930

(1) 489 5940

Lajos utcai Fiók

1023 Budapest, Lajos. u. 2.

(1) 336 2430

(1) 336 3169

Mammut Fiók

1024 Budapest, Széna tér 4.

(1) 315 0690

(1) 315 0672

1032 Budapest, Bécsi út 154.

(1) 439 3000

(1) 453 0822

1039 Budapest, Pünkösdfürdô u. 52.-54.

(1) 454 7700

(1) 454 7699

1045 Budapest, Árpád út 183-185.

(1) 272 2444

(1) 272 2449

Szent István téri Fiók

1051 Budapest, Szent István tér 11.

(1) 268 7461

(1) 268 7131

Türr István utcai Fiók

1052 Budapest, Türr István u. 9.

(1) 268 8219

(1) 268 7908

1056 Budapest, Váci u. 38.

(1) 268 8472

(1) 268 8079

1061 Budapest, Andrássy út 17.

(1) 268 7066

(1) 268 7067

1062 Budapest, Váci út 1-3.

(1) 238 7800

(1) 238 7801

EuroCenter Fiók
Békásmegyeri Fiók
Újpesti Fiók

Székház Fiók
Andrássy úti Fiók
WestEnd City Center Fiók
Duna Ház Fiók
Árkád Fiók
Fehérvári úti Fiók

1093 Budapest, Soroksári út 3/C

(1) 216 2991

(1) 216 2992

1106 Budapest, Örs vezér tere 25.

(1) 434 8110

(1) 434 8119

1119 Budapest, Fehérvári út 95.

(1) 204 4686

(1) 204 4717

MOM Park Fiók

1124 Budapest, Alkotás út 53.

(1) 487 5550

(1) 487 5551

Nyugati téri Fiók

1132 Budapest, Nyugati tér 5.

(1) 329 3840

(1) 329 3859

Duna Plaza Fiók

1138 Budapest, Váci út 178.

(1) 239 5110

(1) 239 5084

Masped Ház Fiók

1139 Budapest, Váci út 85.

(1) 237 1756

(1) 238 0135

Siemens Ház Fiók

1143 Budapest, Hungária krt. 130.

(1) 422 4140

(1) 252 0062

1173 Budapest, Pesti út 237.

(1) 254 0130

(1) 254 0138

Budafoki Fiók

1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25.-27.

(1) 482 2070

(1) 482 2089

Budaörsi Fiók

2040 Budaörs, Szabadság út 45.

(23) 427 700

(23) 427 719

Rákoskeresztúri Fiók

Érdi Fiók
Solymári Fiók
Váci fiók
Szentendrei Fiók

AZ MKB BANKCSOPORT
NEMZETKÖZI
FIÓKHÁLÓZATA
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Fax

2030 Érd, Budai út 11.

(23) 521 840

(23) 521 859

2085 Solymár, Terstyánszky u. 68.

(26) 560 650

(26) 560 669

2600 Vác, Március 15. tér 23.

(27) 518 670

(27) 518 699

2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 10.

(26) 501 400

(26) 501 399

I N F O R M Á C I Ó

ORSZÁGOS FIÓKHÁLÓZAT

Telefon
Baja
Balassagyarmat
Békéscsaba
Cegléd

Fax

6500 Baja, Bartók Béla u. 10.

(79) 521 330

(79) 521 359

2660 Balassagyarmat, Kossuth L. u. 4-6.

(35) 501 340

(35) 501 359

5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2.

(66) 519 360

(66) 519 379

2700 Cegléd, Kossuth tér 8.

(53) 505 800

(53) 505 819

Debrecen

4024 Debrecen, Vár u. 6/C.

(52) 528 110

(52) 528 119

Debrecen Piac u.

4025 Debrecen, Piac u. 81.

(52) 501 650

(52) 417 079

3300 Eger, Érsek u. 6.

(36) 514 100

(36) 514 129

Esztergom

2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.

(33) 510 450

(33) 510 479

Gyöngyös

3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1.

(37) 505 460

(37) 505 478

Eger

Gyôr (Árkád)
Gyôr

9027 Gyôr, Budai u. 1

(96) 548 236

(96) 548 249

9021 Gyôr, Bécsi kapu tér 12.

(96) 548 220

(96) 548 259

Hatvan

3000 Hatvan, Kossuth tér 4.

(37) 542 120

(37) 542 139

Herend

8440 Herend, Kossuth Lajos u. 140.

(88) 513 610

(88) 513 618

Heves

3360 Heves, Szerelem A. u. 11.

(36) 545 560

(36) 545 569

6800 Hódmezôvásárhely, Kossuth tér 2.

(62) 530 900

(62) 530 909

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 16.

(57) 504 840

(57) 504 849

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 7.

(82) 527 940

(82) 527 951

3700 Kazincbarcika, Egressy út 1/C.

(48) 510 700

(48) 510 719

Kecskemét

6000 Kecskemét, Katona József tér 1.

(76) 504 050

(76) 504 053

Keszthely

8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 23.

(83) 515 520

(83) 515 529

Kiskunhalas

6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3.

(77) 520 620

(77) 520 625

Kisvárda

4600 Kisvárda, Szt. László u. 51.

(45) 500 680

(45) 500 689

2900 Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

(34) 541 060

(34) 541 079

3530 Miskolc, Széchenyi u. 18.

(46) 504 540

(46) 504 545
(46) 504 589

Hódmezôvásárhely
Jászberény
Kaposvár
Kazincbarcika

Komárom
Miskolc
Miskolc (Plaza)

3525 Miskolc, Szentpáli utca 2-6.

(46) 504 580

9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 26-28.

(96) 577 400

(96) 577 409

Nagykanizsa

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8.

(93) 509 650

(93) 509 661

Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 11.

(42) 597 610

(42) 597 611

5900 Orosháza, Könd u. 38.

(68) 512 430

(68) 512 439

7621 Pécs, Király u. 47.

(72) 522 240

(72) 522 255

3100 Salgótarján, Fô tér 6.

(32) 521 200

(32) 521 209

Mosonmagyaróvár

Orosháza
Pécs
Salgótarján
Siófok
Sopron
Szeged
Szekszárd
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tata
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg

8600 Siófok, Sió u. 2.

(84) 538 150

(84) 538 169

9400 Sopron, Várkerület 16.

(99) 512 920

(99) 512 935

6720 Szeged, Kölcsey u. 8.

(62) 592 010

(62) 592 029

7100 Szekszárd, Garay tér 8.

(74) 505 860

(74) 505 878

8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12.

(22) 515 260

(22) 515 275

5000 Szolnok, Baross u. 10-12.

(56) 527 510

(56) 527 570

9700 Szombathely, Szent Márton u. 4.

(94) 528 380

(94) 528 362

2890 Tata, Ady Endre u. 18.

(34) 586 730

(34) 586 733

2800 Tatabánya, Fô tér 6.

(34) 512 920

(34) 512 940

8200 Veszprém, Óváros tér 3.

(88) 576 300

(88) 576 302

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 22.

(92) 550 690

(92) 550 695
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FÔBB MUTATÓK
nem konszolidált, IFRS
M Ft-ban
Megnevezés

2004

2005

2006

Mérlegfôösszeg

1 459 666

1 643 140

1 843 271

Részvénytôke
Tartalékok

Bruttó mûködési jövedelem

11 521

11 521

13 133

102 274

113 725

165 685

53 544

60 867

74 913

(30 141)

(35 348)

(40 117)

Értékvesztések és céltartalékképzés

(5 203)

(5 603)

(11 704)

Adózás elôtti eredmény

18 200

19 916

23 092

Adózás utáni eredmény

15 951

14 782

18 334

Banküzemi költségek

Átlagos saját tôke adózás elôtti hozama
Törzsrészvények hozama
Átlagos eszközarányos adózás elôtti hozam

16,8%

16,7%

17,3%

138,5%

128,3%

151,5%

1,4%

1,3%

1,3%

Költséghatékonysági mutató

56,3%

58,1%

53,6%

Tôkemegfelelési mutató

10,6%

10,3%

11,3%
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M E L L É K L E T E K

MKB BANK NYRT. 2006. ÉVI NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS
M Ft-ban
2006

2005

ESZKÖZÖK
Készpénz

9 678

7 552

Jegybanki követelések

130 336

102 629

Egyéb bankközi követelések

102 482

114 255

47 101

14 505

Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
Értékpapírok
Hitelkihelyezések
Egyéb eszközök
Részesedések leány-, közös vezetésû és társult vállalkozásokban
Immateriális javak és tárgyi eszközök

66 405

114 453

1 344 457

1 204 208

28 640

25 112

103 756

54 385

10 416

6 041

1 843 271

1 643 140

-

114

Egyéb bankközi kötelezettségek

360 403

386 649

Folyószámlák

329 604

298 778

Betétszámlák

FORRÁSOK
Jegybanki kötelezettségek

630 737

543 124

Betéti okiratok

2 411

6 595

Valós értéken értékelt pénzügyi források

6 894

3 570

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok

54 870

39 262

Halasztott adókötelezettségek

10 271

2 611

203 665

201 809

65 598

35 382

1 664 453

1 517 894

Hitelfelvételek és kibocsátott kötvények
Hátrasorolt kötelezettségek

SAJÁT TÔKE
Részvénytôke
Tartalékok

90

13 133

11 521

165 685

113 725

178 818

125 246

1 843 271

1 643 140

M E L L É K L E T E K

MKB BANK NYRT. 2006. ÉVI NEM KONSZOLIDÁLT
E R E D M É N Y K I M U TATÁ S
Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS
M Ft-ban
2006

2005

Kamatbevétel

98 729

89 525

Kamatráfordítás

52 287

51 652

Nettó kamatjövedelem

46 442

37 873

Nettó jutalék- és díjbevétel

19 068

15 419

65 510

53 292

Egyéb üzleti jövedelem

9 403

7 575

74 913

60 867

11 704

5 603

63 209

55 264

Banküzemi költségek

40 117

35 348

Adózás elôtti eredmény

23 092

19 916

4 758

5 134

18 334

14 782

Értékvesztések, céltartalékok veszteségek fedezetére

Adózás

Adózás utáni eredmény
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FÔBB MUTATÓK
konszolidált, IFRS
M Ft-ban
Megnevezés

2004

2005

2006

Mérlegfôösszeg

1 465 009

1 644 846

1 997 183

Részvénytôke
Tartalékok

Bruttó mûködési jövedelem

11 521

11 521

13 133

105 503

113 056

165 889

62 372

63 832

80 466

(36 693)

(37 704)

(44 168)

Értékvesztések és céltartalékképzés

(8 178)

(7 242)

(12 631)

Adózás elôtti eredmény

17 463

19 322

23 527

Adózás utáni eredmény

14 742

13 338

18 352

Banküzemi költségek

Átlagos saját tôke adózás elôtti hozama
Törzsrészvények hozama
Átlagos eszközarányos adózás elôtti hozam

15,8%

16,0%

15,5%

123,3%

115,8%

151,7%

1,3%

1,2%

1,3%

Költséghatékonysági mutató

58,8%

59,1%

54,9%

Tôkemegfelelési mutató

10,3%

10,0%

11,8%
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M E L L É K L E T E K

MKB BANK NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS
M Ft-ban
2006

2005

ESZKÖZÖK
Készpénz

35 725

7 559

Jegybanki követelések

130 336

102 629

Egyéb bankközi követelések

125 034

114 263

51 283

14 597

Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
Értékpapírok
Hitelkihelyezések
Egyéb eszközök
Társult vállalkozások
Immateriális javak és tárgyi eszközök

71 443

114 817

1 447 602

1 205 473

63 781

28 840

7 517

5 369

64 462

51 299

1 997 183

1 644 846

-

114

Egyéb bankközi kötelezettségek

371 212

386 816

Folyószámlák

358 246

298 439

Betétszámlák

FORRÁSOK
Jegybanki kötelezettségek

720 461

538 696

Betéti okiratok

2 411

6 595

Valós értéken értékelt pénzügyi források

6 894

3 570

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok

62 463

42 813

Halasztott adókötelezettségek

10 551

2 611

206 231

201 281

65 598

35 382

1 804 067

1 516 317

Hitelfelvételek és kibocsátott kötvények
Hátrasorolt kötelezettségek

SAJÁT TÔKE
Részvénytôke
Tartalékok
Kisebbségi érdekeltség
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13 133

11 521

165 889

113 056

14 094

3 952

193 116

128 529

1 997 183

1 644 846

M E L L É K L E T E K

MKB BANK NYRT. 2006. ÉVI KONSZOLIDÁLT
E R E D M É N Y K I M U TATÁ S
Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS
M Ft-ban
2006
Kamatbevétel

2005

110 291

97 429

Kamatráfordítás

53 157

51 057

Nettó kamatjövedelem

57 134

46 372

Nettó jutalék- és díjbevétel

18 182

13 330

75 316

59 702

Egyéb üzleti jövedelem

Értékvesztések, céltartalékok veszteségek fedezetére

Banküzemi költségek

Társult vállalkozások adózás elôtti veszteségébôl való részesedés

Adózás elôtti eredmény

Adózás

Adózás utáni eredmény

Kisebbségi részesedés

Az üzleti év eredménye

5 150

4 130

80 466

63 832

12 631

7 242

67 835

56 590

44 168

37 704

23 667

18 886

(140)

436

23 527

19 322

5 175

5 984

18 352

13 338

706

772

17 646

12 566
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