TÁJÉKOZTATÓ AZ

2003. ÉVI ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI EREDMÉNYEIRŐL

Jelen tájékoztató az MKB 2003. pénzügyi és üzleti teljesítményéről a Bank nemzetközi számviteli előírások
(IFRS) szerint elkészített előzetes, nem auditált, nem konszolidált pénzügyi jelentésén alapul. (A magyar
számviteli szabályok szerint összeállított nem konszolidált mérleg és eredménykimutatás a mellékletben
található.) Az MKB konszolidált alapon tekintett pénzügyi teljesítményéről külön adunk tájékoztatást a
későbbiekben.

Budapest, 2003. február 18.
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Főbb mutatószámok
(Nem konszolidált, IFRS)
(millió forint)

2002
Tény

2003
Előzetes*

Mérlegfőösszeg
Részvénytőke
Tartalékok

967 468
11 520
76 947

Bruttó működési jövedelem
Banküzemi költségek
Céltartalékképzés

37 697
(21 084)
(2 219)

41 861
(22 229)
(3 093)

Adózás előtti eredmény

14 394

16 539

Adózás utáni eredmény

12 398

13 848

17,2%
14,8%
107,6%

17,5%
14,7%
120,2%

1,5%
1,3%
55,9%

1,6%
1,3%
53,1%

Saját tőke hozama
- adózás előtti eredmény alapján
- adózás utáni eredmény alapján
Egy részvényre jutó hozam
Átlagos eszközarányos hozam
- adózás előtti eredmény alapján
- adózás utáni eredmény alapján
Költséghatékonysági mutató

1 143 054
11 520
88 494

* Nem auditált
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2003 értékelése az MKB szemszögéből
A gazdaságpolitikai feszültségekkel terhes tavalyi év szélsőségesen eltérő feltételeket
teremtett az egyes banki üzletágak számára. Ebben a környezetben az MKB törekvései a
kiegyensúlyozott, prudens, a jövedelmezőséget előtérbe helyező üzleti növekedésre és a
jövő üzleti irányait megalapozó fejlesztésekre sikeresnek bizonyultak. A vállalati és
intézményi finanszírozás korlátozottabb piaci lehetőségei mellett, üzletpolitikai céljaival
összhangban a Bank piaci pozícióit egyértelműen erősíteni tudta az ügyfélforrások
bevonásában, illetve a lakossági finanszírozásban. A dinamikus bővülés mellett a portfolió
megőrizte jó minőségét, a tartalékképzés prudens előretekintést tükröz.
A Bank elektronikus szolgáltatásai fejlesztésével és tőkepiaci termék kínálatának
bővítésével a további fejlődést alapozta meg. Az MKB elindította az EU források
felhasználását támogató programját is.
Organikus bővülése mellett, a Bank KKV és lakossági piacbővítési stratégiájának
megvalósításában nagy lépést jelent a Konzumbank akvizíciója az év végén.
Az MKB pénzügyi teljesítménye - főbb tendenciák
A tovább romló makrogazdasági környezet ellenére az MKB 2003. évi üzleti és pénzügyi
teljesítménye rekordszintet ért el. Mind az üzleti volumenek, mind a realizált profitszintek
jelentősen meghaladták a 2002. évi értékeiket is.
• Az MKB nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) szerinti nem konszolidált mérlegének
főösszege a 2002. december 31-i 967,5 milliárd Ft-hoz képest 18,1%-kal nőtt, így
nagysága 2003. december 31-re elérte az 1.143,1 milliárd Ft-ot. A bővülés
mozgatórugója továbbra is az ügyfélhitelezés, illetve a számlaállományok és
betétgyűjtés volumenének folytatódó növekedése volt.
• 2003. december 31-én az ügyfeleknek kihelyezett hitelek teljes nettó állománya az egy
évvel ezelőtti 687,4 milliárd Ft-os szinthez képest 19,0%-kal magasabb, 818,1 milliárd
Ft-os értéket ért el, így az ügyfélportfolió az összes eszköz 71,6%-át (2002: 71,1%)
képviselte. A portfolió növekedésében a vállalkozásoknak folyósított hosszú lejáratú,
devizaalapú hitelek volumenének bővülése, valamint a lakossági lakáshitelezés
(elsősorban forint és euro alapú piaci és támogatott lakáshitelek) továbbra is dinamikus
emelkedése kapott domináns súlyt. A magas ütemű bővülés mellett a portfolió
megőrizte jó hitelminőségét.
• Az ügyfelek összesített folyószámla és betétállománya a tárgyidőszak végén 585,4
milliárd Ft volt, az egy évvel korábbi 553,4 milliárd Ft-os szintnél 9,8%-kal magasabb.
A makrogazdasági szinten továbbra is tapasztalható csökkenő lakossági megtakarítási
hajlandóságot figyelembe véve ez különösen sikeres teljesítményként értékelhető.
• A Bank saját tőkéjének értéke 13,1%-kal 100,0 milliárd Ft-ra nőtt. Az MKB saját
tőkéjének növekedése a tárgyidőszak mérleg szerinti eredményének hozzáadása hatását
tükrözte. A tőkepozíciót erősítette a Konzumbank megvétele kapcsán igénybevett 40
millió euró alárendelt kölcsöntőke.
• A Bank 2003. évi bruttó működési eredménye 41.861 millió Ft-ot tett ki, ami 11,0%-kal
meghaladta a 2002. évben elért 37.697 millió Ft-ot. A 2003. év utolsó negyedévében az
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MKB a fokozott hazai piaci volatilitást megfelelően reagálta le, így jelentősen
megnövekedett kamat- és devizaárfolyam-eredményt számolhatott el. A nettó
kamateredmény a 2002. évben elért 22.649 millió Ft-os értékét 18,5%-kal múlta felül. A
fenti kedvező hatásokat a nettó devizaárfolyam-nyereség magasabb szintje, valamint a
nettó díj- és jutalékbevételek az előző évet 19,7%-kal meghaladó értéke egészítette ki. A
jutalékbevételek kedvező alakulásában a II. negyedév elején történt kondíció
felülvizsgálat is szerepet játszott.
• A banküzemi költségek tárgyidőszaki 22.229 millió Ft-os értéke a 2002. évi szintjét csak
5,4%-kal haladta meg. A reálértéken változatlan működési költségekben a folyó
projektekkel összefüggő, emelkedő információtechnikai ráfordításokat az egyéb
költségmegtakarítási intézkedések semlegesítették. Ennek alapján a Bank
költséghatékonyság mutatója a 2002. évi 55,9%-ról a tárgyévben 53,1%-ra javult.
• A fenti tényezők eredőjeként a 2003. évben az MKB 16.539 millió Ft adózás előtti
eredményt ért el, amely 14,9%-kal volt magasabb, mint a 2002. év folyamán elszámolt
14.394 millió Ft.
• Az üzleti volumenek bővülése mellett az MKB magas szintű jövedelemtermelő
képessége továbbra is megmaradt, amit jól szemléltet a különböző hatékonysági
mutatóinak alakulása is. A tárgyidőszakban az adózás utáni átlagos tőkehozam (ROAE)
mutató 14,7%-ot ért el, míg az átlagos eszközmegtérülés (ROAA) értéke 1,3% volt
(2002: 14,8%, illetve 1,3%). Az adózás előtti eredmény alapján számítva a
hozammutatók értékei 17,5%-ot, illetve 1,6%-ot értek el.
Az egyes üzletágak teljesítménye
Vállalati és intézményi ügyfélkapcsolatok
§

Vállalati, projekt és intézményi ügyfelei részére folyósított hitelállományát az MKB
2003-ban 15,6 %-kal 753,8 MrdFt-ra (2002: 652,3 MdFt) növelte. A hitelportfolió
bővítését a gazdasági környezet hordozta kockázatok miatt a Bank tudatosan
visszafogta. Kiemelendő ugyanakkor, hogy a megvalósult - a tervezettet így is
meghaladó- növekmény egészséges szerkezetet tükröz, ezt jelzi, hogy az MKB
refinanszírozásban megjelenő lízingpiaci kitettsége korlátozott, az ügyfélhitel portfolió
4%-át sem érte el 2003 végén. Mindezek eredőjeként a bank 12,6%-os piaci
részesedése a belföldi vállalati hitelezésben átmenetileg elmaradt a 2002 év végi
értéktől (13,0%), jóllehet az utolsó negyedévben már dinamikusan bővült. A vállalati
üzletág számára kedvezőtlen környezetben az MKB aktív kockázatkezeléssel
biztosította a portfolió változatlanul jó minőségét, a céltartalék állomány enyhe
növelése a bruttó hitelállomány 1,1 %-ára (2002: 0,9 %) prudenciális megfontolást, a
világgazdasági recesszió, a hektikus forintárfolyam ill. az elmúlt évek magas
bérkiáramlásának az egyes vállalatok pénzügyi pozíciójára gyakorolt potenciálisan
negatív hatásait veszi előretekintően számításba.

§

A projekt- és kereskedelmi ingatlan finanszírozásban az MKB változatlanul a hazai
piac meghatározó szereplője. A kihelyezés állomány (hitel és lehívott garancia) 2003
során 33,8%-kal növekedve elérte a 225,7 MdFt-ot (2002: 168,7 Md Ft). Ugyanezen
időszak alatt a jóváhagyott hitelkeretek 232,0 MdFt-ról 25,7%-kal 291,8 MdFt-ra
bővültek. A portfolió számottevő bővülése mellett figyelemre méltó módosulás történt
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annak ágazati szerkezetében, a struktúra tovább diverzifikálódott. Jóllehet a
kihelyezések mindegyik szegmensben növekedést mutattak, az energia szektorhoz
köthető infrastruktúra, a lakás- és irodaház projektek súlya mérséklődött a teljes
portfolión belül, ugyanakkor dinamikusan bővült a gyógy-célú idegenforgalmi,
valamint a közlekedési infrastrukturális fejlesztések súlya, miközben a többi szegmens
aránya gyakorlatilag nem változott. A jellemzően zárt konstrukcióban finanszírozott és
értékesített lakás projektek terén az MKB továbbra is a piac egyik meghatározó
szereplője, ugyanakkor itt az alacsony növekedési dinamika már tükrözi az MKB
szelektivitását, válaszul az állami lakástámogatási rendszer változásának ingatlan piaci
folyamatokra gyakorolt hatásaira.
§

Az MKB továbbra is kiegyensúlyozott ágazati szerkezetű vállalati hitelportfolióval
rendelkezik, melyben meghatározó súllyal szerepelnek a minőségi ingatlanfejlesztések,
a közösségi szektorban megvalósuló fejlesztések finanszírozása, a kereskedelem, az
energiaszektor, a feldolgozóipar, a távközlési és szállítási infrastruktúra, a
szolgáltatások, de egyoldalúan egyetlen ágazatnak sem kitett a Bank.

§

Az elmúlt évben a vállalati és intézményi számlavezető ügyfelek száma meghaladta a
17300-at (2002: 15935) ami szintén hozzájárult a piaci pozíció megerősítéséhez. A
növekedés forrása a kkv ügyfélkör bővülése volt. Ugyanakkor a nettó ügyfélszám
növekmény már inaktív ügyfélkapcsolatok megszüntetését is magában foglalja, tehát az
új ügyfelek száma ténylegesen ennél is nagyobb mértékben nőtt.

§

A vállalati és intézményi betétállományok 7,0%-kal bővültek a 2002 év végi 312,1
MdFt-ról 2003 végére 333,9 MdFt-ra. Ezen belül a devizabelföldi vállalati
betétállományok ezt meghaladó dinamikájú 12,1%-os növekedése eredményeként az
MKB piacrészesedését a vállalati szektor betéteiben a 2002. végi 10,1%-ról 10,4%-ra
növelte, annak ellenére, hogy az ügyfélforrásokért folytatott verseny az egész év során
kiélezett volt.

§

A vállalati üzletágon belül a 2000. év óta kiemelt üzleti irány a kis- és középvállalati
ügyfélkapcsolatok fejlesztése. Az üzletág intenzív bővítését termékfejlesztések,
fókuszált marketing tevékenység és partneri együttműködések egyaránt támogatták
2003 során. Egyebek mellett az MKB markáns szereplő a Széchenyi kártya (2003
végéig kiadott: 1744 db) és Európa hitelek kiajánlásában, az MKB-Euroleasing csoport
révén pedig az ügyfelek az EBRD refinanszírozású lízingkonstrukciókat érhetik el.

§

Az aktivitás bővülés az átlag állományok növekményében is tetten érhető, hiszen a
KKV hitelállomány a 2002. évi átlagosan 46,7 MrdFt-ról, 74,2 MdFt-ra, a betét 57,2
MrdFt-ról 75,3 MdFt-ra nőtt 2003-ban. Az üzleti célok elősegítését az MKB
hiteloldalon hatékony és gyors kockázatértékelési és döntéstámogató rendszerrel,
forrásoldalon aktív marketinggel és ügyfélkapcsolati munkával érte el.

§

Az MKB megőrizte vezető szerepét az intézményi ügyfelek banki kiszolgálásában,
melyek súlya az üzletpolitikában növekvő. A bank a 28 Magyarországon jelen lévő
biztosítótársaság közül hattal teljes körű, míg további néggyel részleges banki
kapcsolattal rendelkezik. Az MKB ügyfelei a teljes biztosítói szektor összes
díjbevételének 35%-át realizálják. Az intézményi ügyfélkör másik fontos csoportját
képezik a Bank számára az alapítványok és a non-profit szektor egyéb szegmensei,
kamarák, szövetségek, ügyvédi irodák. Az önkormányzatokkal fejlődő kapcsolatok
terén jelentős eredmény, hogy a bank ügyfélforrás bázisát sikerrel szélesítette ebben a
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körben is 2003 során. Ezt jelzi, hogy piaci részesedése év közben időlegesen az
önkormányzatok betétállományában a 10%-ot is meghaladta. Kiemelésre érdemes,
hogy a bank finanszírozási kapcsolatait bővítette a megbízható hátterű pénzügyi
vállalkozások körében, valamint számlakapcsolatait a költségvetési és országos
hatáskörű szervek körében az utaztatási célú devizaszámla vezetés révén, mely ezen
állományok növekedését eredményezte az MKB-nál.
Nemzetközi kapcsolatok és finanszírozás
§

A 2003 végén 350 millió EUR-t kitevő követelés állomány 53 %-a pénzintézeti, 36 %-a
külföldi vállalati kockázatvállalás, 11%-a szuverén kockázatra történt finanszírozás.

§

Az MKB nemzetközi hitelezési tevékenységében az ország-, pénzintézeti és külföldi
vállalati kockázatra történő finanszírozásban a legnagyobb volumenű portfoliókat
Horvátországban, Szlovéniában és Lengyelországban sikerült kiépíteni.

§

A teljes portfolión belül a hitelek aránya 2003 végén mintegy 85 %-ot tett ki, míg a
befektetési céllal vásárolt kötvények állományának aránya az összportfolión belül 15
%-ra csökkent.

§

A nemzetközi piacokról devizában történt közép- és hosszúlejáratú forrásbevonás az
MKB változatlanul kiváló reputációját és a magyar gazdaság kockázati megítélését
tükrözi. A devizában felvett középlejáratú hitelek állománya 2003 végére elérte a 925
millió EUR-t. A hazai pénzügyi szektorban is kiemelkedő volt az MKB részére, a
BayernLB által 15 bank részvételével szervezett és túljegyzett szindikált hitel felvétele
200 millió EUR értékben 2003 júniusában.

§

A 2001. évi devizaliberalizációt követően 2003-ban folytatódott a külföldi
pénzintézetek, köztük vezető nyugat-európai bankok részére HUF számlák nyitása.
MKB 66 (2002: 54) külföldi bank nevén vezetett számlát forintban s ezeken jelentős
fizetési forgalmat realizált.

Lakossági bankszolgáltatások
§

Az MKB lakossági üzletági stratégiájának implementációja a 2003. évben sikeres volt:
az ügyfélszám mind a külső, mind a belső ügyfél-mozgás tekintetében a stratégiailag
megcélzott közép-felső szegmensekben bővült, jelentős forrásállomány növekedést
vonva magával. A hitelezés -az állományok felfutását és a bank piaci részesedét
tekintve- szintén erősödő pozíciót mutatott.

§

A lakossági ügyfelek száma 2003. végén meghaladta a 87 ezer főt. Az előző évekhez
képest kisebb számú ügyfél-portfolió elsősorban az év közben végrehajtott
racionalizálási folyamat eredménye, melynek során a tartósan passzív ügyfélkapcsolatokat a bank megszüntette, így az üzletág jövedelemtermelő képessége és az
ügyfélkör összetétele, minősége tovább javult.

§

Az MKB a lakossági betétállomány 2002. évi 221,2 Mrd Ft értékét - a szektorban
általános jelenség, azaz az ügyfelek tartósan magas, de a tavalyi évben ezen belül is
kiugróan növekvő eladósodási hajlandósága ellenére - mintegy 13,7%-kal, 251,5 Mrd
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Ft-ra tudta növelni. Ezen belül kiemelésre érdemes, hogy a devizabelföldi állományok
22,1%-kal nőttek, ezért a Bank piaci részesedése ezáltal a 2002. évi 4,7%-ról 4,9%-ra
emelkedett.
§

A dinamikusan fejlődő lakossági hitelezési piacon az MKB piaci súlyát egy év alatt
2,7%-ról (2002) 3,0%-re növelte, amelyben meghatározó szerepet játszott a
lakáshitelezési tevékenység két éve tartó kiemelkedő dinamikája. A lakás-célú hitelek
állománya a 2002. évi 26,3 Md Ft-ról 48,3 Mrd Ft-ra emelkedett. A teljes lakossági
hitelállomány a 2002. évi 35,1 Md Ft-ról több mint 84%-kal 64,7 Mrd Ft-ra nőtt, ezen
belül is a forint alapú hitelek aránya a megelőző évi 59,6%-ról 70,1%-ra bővült.

§

Kiemelendő, hogy a lakossági ügyfélkörben az elektronikus szolgáltatások igénybe
vétele részben sikeres termékfejlesztéseknek köszönhetően ugrásszerűen nőtt 2003
során.

Pénz- és devizapiac
§

A 2003. évet a forint rendkívül megnövekedett árfolyam és kamat volatilitása
jellemezte, amely a Treasury kereskedési tevékenység számára hektikus környezetet
jelentett. Ez esetenként kedvezőtlenül érintette az értékpapír üzletágat, míg a forint
árfolyam volatilitás a devizapiaci kereskedésnek kedvezett.

§

Értékpapír üzletágban az elsődleges forgalmazói körben tovább erősödött az MKB
pozíciója. Mind diszkont kincstárjegyben, mind kötvényben a piaci részesedés
meghaladta a 6,5%-t, ami a követelmény több, mint kétszerese. Kiemelendő, hogy az
ügyfélmegbízások nagyságrendje 3-3,5% között mozgott átlagosan. Az ügyfélkör
bővülése elsősorban a német és londoni házakkal kialakított jó kapcsolatnak
köszönhető.

§

Az MKB a BayernLB-vel közösen elkezdte az On-lion rendszer felkészítését a magyar
állampapírok forgalmazására.

Tőkepiac, befektetési szolgáltatások
§

A 2003-ban megvalósult számítástechnikai fejlesztéseknek köszönhetően a Bank
immár a teljes hálózatában egységes befektetési termékválasztékkal, magas színvonalú
kiszolgálással áll ügyfelei rendelkezésére, mely további növekedésének egyik záloga.

§

Az MKB ügyfelek deviza ügyleteinek forgalma 75%-kal emelkedett, és elérte az 568
MdFt-ot. A határidős deviza ügyletek aránya a forgalmon belül jelentősen növekedve
ma már meghaladja a 47%-ot. A deviza opciós termékek iránti érdeklődés továbbra is
mérsékelt.

§

A kötvényforgalmazás dinamikus növekedést mutatva 127 MdFt-ot tett ki 2003-ban. A
befektetői igényeknek megfelelően továbbra is az állampapír forgalmazás képviseli a
tevékenység súlypontját, de a vállalati kötvények és külföldi kötvények forgalma is
növekszik. Az MKB kötvények értékesítése prioritásként kezelt.
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§

Az MKB 2003-ban a befektetési termékek palettáját tovább bővítve megkezdte a
BayernLB befektetési alapok forgalmazását a hazai piacon.

§

Letétkezelésben a Bank 2003. évben is megtartotta eddig megszerzett erős pozícióit,
2003. év végén a letétkezelt állomány elérte az 575 MdFt-ot. Az intézményi kör
számára letétkezelt állományok 2003-ban 13,5 %-kal növekedtek, elsősorban a
nyugdíjpénztári és biztosítói ügyfelek körében.

§

Az MKB a hazai nyilvános kötvénykibocsátói piac legnagyobb szereplőjévé lépett elő
2003-ban, minden nyilvános konzorciumban részt vett: vezető forgalmazói, illetve
forgalmazói státusban, az FHB, OTP Jelzálogbank, MOL, Diákhitel Központ és az
MFB, továbbá az ÁÉB nyilvános kibocsátásában is. Az összesen 18 tranzakcióban a
ténylegesen nyilvános kibocsátások volumenének közel harmadát az MKB
értékesítette. Zártkörű kötvénykibocsátás szervezésére öt alkalommal került sor 2003ban 27 MdFt összegben. Az MKB vezető forgalmazója saját nyilvános kibocsátási
programjának; 2003-ban közel 8 MdFt értékben emelte meg az MKB I. kötvény 2007
februárban lejáró, tőzsdére bevezetett, homogén sorozatát.

§

A portfolió- és vagyonkezelési tevékenységet jelentős mértékben befolyásolták a magán
nyugdíjpénztári piac 2003-ban is számottevő fúziós folyamatai. Az MKB piaci
pozícióját megerősítve 2003-ben 27 %-kal, 75 MdFt-ról 95 MdFt fölé emelte az általa
kezelt vagyon értékét. Az eszközállomány bővülésében a meglévő mandátumok
jelentős tőkenövekménye - több jelentős tőkeátadás - mellett szerepet játszott az MKB
Nyugdíjpénztárral közösen lebonyolított MNB Nyugdíjpénztári, valamint a MALÉV
Nyugdíjpénztári akvizíció sikere is.

Hálózat és alternatív értékesitési csatornák
§

Az MKB hálózata 2003 során az egri illetve a budafoki fiókkal bővült, ezzel a hálózati
egységek száma a fővárosban 16-re, vidéken 17-re növekedett. Ezt a hálózatot a
közeljövőben számottevően bővítik a Konzumbank integrációjával belépő új fiókok,
kiterjesztve az MKB országos lefedettségét.

§

Stratégiai célkitűzéseivel összhangban az MKB 2003 során nagy lépést tett az
elektronikus csatornák és szolgáltatások választékának bővítésében, mely minden
szegmensben az igénybevétel ugrásszerű bővülését eredményezte, visszaigazolva a
fejlesztési erőfeszítések sikerét.

§

A 2002-ben felülvizsgálatra és frissítésre került bankkártya termékportfolió
sikerességét jelzi, hogy a kibocsátott bankkártyák száma 2002. december végéhez
képest mintegy 20 %-kal nőtt, míg a bankkártyákkal lebonyolított tranzakciós forgalom
ezt meghaladó mértékben, több mint 25%-kal emelkedett. Új kártya-típusként az elmúlt
évben az MKB bevezette az interneten keresztüli vásárlást lehetővé tévő VISA Internet
kártyát. A lakossági körben a kártya penetráció immár meghaladja a 72%-ot.

§

A TeleBankár, azaz az MKB Call-centerének szolgáltatásával rendelkező ügyfelek száma
a szolgáltatás minőségi színvonalát emelő jelentős technológiai fejlesztéseknek és az
aktív kiajánlás eredményeként ugrásszerű emelkedést mutatva, a lakossági ügyfélkörben
57%-kal, míg a vállalati ügyfélkörben 55%-okal nőtt az előző év záró adataihoz képest,
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azaz 2003. végén a Bank több, mint 17 ezer lakossági, illetve 3 ezer vállalati ügyfele
vette igénybe ezt a szolgáltatást.
§

Az MKB PC Bankár-át 2003. végén 6 ezer ügyfél vette igénybe, amely 2002-hez képest
kiugró, 88%-os növekedést jelent, jelezve, hogy e terméket immár a kkv-k is tömegesen
veszik igénybe. Ezen szolgáltatás penetrációja a számlavezetett vállalati ügyfélkörben
már elérte a 35%-ot, a nagyobb ügyfelek szinte mindegyike használja szolgáltatást. A
2003. szeptemberében bevezetett internet alapú NetBankár szolgáltatás ügyfélszáma
átlagosan havi 25%-kal nőtt, a szolgáltatás igénybevételének intenzitása meghaladja a
magyarországi átlagot. MobilBankár-t igénybe vevő ügyfeleink száma az egy évvel
korábbi adathoz képest 46%-os növekedést takar.

MAGYAR KÜLKERESKEDELMI BANK RT.
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Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
2003. évi nem konszolidált mérleg
(Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2002
Dec. 31.
Tény

2003
Dec. 31.
Előzetes*
millió Ft

ESZKÖZÖK
Készpénz
Jegybanki követelések
Egyéb bankközi követelések
Értékpapírok
Hitelkihelyezések
Egyéb eszközök
Részesedések leány-, közös vezetésű és társult vállalkozásokban
Tárgyi eszközök

5 857
33 699
98 864
75 634
687 444
25 582
39 026
1 362

6 811
45 401
68 080
118 060
818 137
33 629
51 646
1 290

967 468

1 143 054

582
190 348
533 374
24 271
36 853
1 818
91 755
879 001

895
287 220
585 395
13 481
41 948
1 865
112 236
1 043 040

11 520
76 947
88 467

11 520
88 494
100 014

967 468

1 143 054

FORRÁSOK
Jegybanki kötelezettségek
Egyéb bankközi kötelezettségek
Folyó- és betétszámlák
Betéti okiratok
Egyéb kötelezettségek és céltartalékok
Halasztott adókötelezettségek
Hitelfelvételek és kibocsátott kötvények

SAJÁT TŐKE
Jegyzett tőke
Tartalékok

* Nem auditált
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Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
2003. évi nem konszolidált eredménykimutatás
(Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2002
Tény

2003
Előzetes*
millió Ft

Kamatbevétel
Kamatráfordítás
Nettó kamatjövedelem

62 391
39 742
22 649

67 730
40 883
26 847

9 041

10 824

31 690

37 671

6 007

4 190

37 697

41 861

2 219

3 093

35 478

38 768

Banküzemi költségek

21 084

22 229

Adózás előtti eredmény

14 394

16 539

1 996

2 691

12 398

13 848

Nettó jutalék- és díjbevétel

Egyéb üzleti jövedelem

Értékvesztések, céltartalékok veszteségek fedezetére

Adózás
Adózás utáni eredmény

* Nem auditált
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MELLÉKLET
A Melléklet az MKB 2003. évi, magyar számviteli szabályok szerint összeállított, rövid formátumú előzetes,
nem konszolidált, nem auditált mérlegét és eredménykimutatását tartalmazza.
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Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
2003. évi nem konszolidált mérleg
(Magyar Számviteli Szabványok, MSZSZ)
S.sz.

Megnevezés

2002.dec. 31.

2003.dec. 31.

ESZKÖZÖK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Pénzeszközök
Állampapírok
Hitelintézetekkel szembeni követelések
Ügyfelekkel szembeni követelések
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített
kamatozásúakat is
Részvények és más változó hozamú értékpapírok
Részvények, részesedések befektetési célra
Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Saját részvények
Egyéb eszközök
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

39 622
49 843
98 891
683 288

52 278
60 299
68 058
817 502

25 351

55 708

700
7 991
39 772
1 710
1 570
0
2 890
12 572
964 200

4 112
7 951
52 259
4 341
1 375
0
1 794
15 777
1 141 454

FORRÁSOK
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
Kibocsátott értékpapír miatt fennálló kötelezettség
Egyéb kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Céltartalékok
Hátrasorolt kötelezettségek
Jegyzett tőke
Tartalékok
Mérleg szerinti eredmény
Adózás előtti eredmény
Adózás utáni eredmény

200 526
553 047
90 137
8 617
8 134
11 501
11 795
11 520
62 253
6 670
0
0

296 080
600 183
89 696
18 240
10 848
11 650
23 601
11 520
70 225
9 411
0
0

FORRÁSOK ÖSSZESEN:
Ebből:
-SAJÁT TŐKE

964 200
80 443

1 141 454
91 156
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Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.
2003. évi nem konszolidált eredménykimutatás
(Magyar Számviteli Szabványok, MSZSZ)
S.sz.

Megnevezés

1.
2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások
KAMATKÜLÖNBÖZET
Bevételek értékpapírokból
Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások
Pénzügyi műveletek nettó eredménye
Egyéb bevételek üzleti tevékenységből
Általános igazgatási költségek
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből
Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos
(jövőbeni) kötelezettségekre
Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék
felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való
részvények, részesedések után
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban
való részvények, részesedések után
Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Adózott eredmény
Általános tartalékképzés, felhasználás (±)
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
Jóváhagyott osztalék, részesedés
Mérleg szerinti eredmény

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Előző év adata
2002.dec.31.

Tárgyév adata
2003.dec.31.

67 594
43 878
23 716
2 443
9 672
2 276
2 907
5 928
19 622
349
9 038

74 967
46 158
28 809
1 629
10 917
2 599
1 671
9 962
21 309
464
10 315

5 625

8 007

3 242

4 761

442

58

763

402

11 319
1 277
1 116
161
11 480
1 509
9 971
-997

15 399
396
188
208
15 607
2 590
13 017
-1 302

2 304
6 670

2 304
9 411
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