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Az MKB Bank belföldi piaci részesedései
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Vállalati hitel Vállalati betét Lakossági hitel Lakossági betét

 2004. dec. 31. 2005. dec. 31. Változás
Mérlegfőösszeg 1 459 666 1 645 682 12,7%
Ügyfélhitelek, nettó 1 028 600 1 207 286 17,4%
Ügyfélbetétek 732 243 841 902 15,0%
Alárendelt kölcsöntőke 22 134 35 382 59,9%
Saját tőke 113 795 127 788 12,3%
Nettó kamatjövedelem 32 685 37 873 15,9%
Nettó díj- és jutalékbevétel 13 439 17 195 27,9%
Bruttó működési jövedelem 53 544 62 643 17,0%
Üzleti eredmény 23 403 27 295 16,6%
Céltartalékképzés 5 203 5 603 7,7%
Adózás előtti eredmény 18 200 21 692 19,2%
Saját tőke hozama (%)* 16,8 18,0 -
Átlagos eszközmegtérülés (%)* 1,4 1,4 -
Költséghatékonyság mutató (%) 56,3 56,4 -
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Az MKB Bank 2005. évi üzleti eredményei a további dinamikus belföldi fejlődés 
megalapozásáról tanúskodnak, valamint jelzik a KKEU stratégia sikeres megvalósításának 
első lépését is. A mérlegfőösszeg 1646 MdFt-ot tett ki. Az ügyfélhitelek állománya meghaladta 
az 1200 MdFt-ot, míg az ügyfelektől származó források elérték a 842 MdFt-ot. A Bank adózás 
előtti eredménye közel 20%-os bővüléssel 21,7 MdFt-ot ért el.  
A Bank vállalati és a lakossági ügyfeleinek száma jelentősen bővült, piacrészesedéseit az MKB 
Bank a nagyvállalati, projekt és intézményi ügyfélkörben megtartotta, illetve a kkv és lakossági 
körben tovább növelte. Kiemelendő az elektronikus csatornák használatának, a befektetési 
szolgáltatásoknak, a faktoringnak, valamint a private banking területeknek a felfutása. A 
Bank átfogó megújulását jelzi új szlogenje: Személyesen Önnek, valamint logója is. Az MKB 
Bank eddig is számottevő és növekvő nemzetközi finanszírozási aktivitásán túl bizonyos 
országokban immár helyi jelenléttel szolgálja ki nemcsak a wholesale, hanem a retail és kkv 
ügyfélkört is, megfelelően annak a dedikált szerepnek, melyet fő részvényese, a BayernLB 
szánt neki a csoport KKEU stratégiájában, ennek első lépése volt a bulgáriai Unionbank 
többségi tulajdonrészének megszerzése 2005. végén 
 
Az egyes üzletágak teljesítménye 
 
Vállalati és intézményi ügyfélkapcsolatok 
 

 Vállalati, projekt és intézményi ügyfelei részére folyósított nettó hitelállományát az MKB 
2005-ben 15,2 %-kal 1098,2 Mrd Ft-ra (2004: 953,4 Mrd Ft) növelte. 2005-ben a Bank 
piaci részesedését közel szinten tartotta 13,7%-ot érve el (2004. december: 13,9%). A 
nem pénzügyi vállalatok hitelezésében az MKB Bank átvette a piacvezető pozíciót a 
tavalyi évben, 15% piaci részesedéssel. A nem pénzügyi vállalatok finanszírozásában 
tovább növekedett a deviza kihelyezések aránya, elsősorban a hosszú futamidejű 
beruházási hiteleknél. A vállalati és intézményi portfolió változatlanul jó minőségű. A 
céltartalék állomány növelése a bruttó hitelállomány 1,6%-ára (2004: 1,5 %) prudenciális 
megfontolást tükröz: az uniós csatlakozás révén teljessé vált piacnyitás és élénkebb 
verseny egyes hazai ágazatok/ügyfelek számára jelentett kockázatait veszi számításba.  

 
 A projekt- és kereskedelmi ingatlan finanszírozásban az MKB változatlanul a hazai piac 

meghatározó szereplője. A kihelyezés állomány (hitel és lehívott garancia) 2005 során 
18,9%-kal növekedve elérte a 303,2 Mrd Ft-ot (2004: 254,9 Mrd Ft). Ugyanezen időszak 
alatt a jóváhagyott hitelkeretek, garanciakeretek 346,2 Mrd Ft-ról 18,2%-kal 409,4 Mrd 
Ft-ra bővültek. Az ügyfelek száma több mint duplázódva meghaladta a 300-at. A 
portfolió számottevő bővülése mellett figyelemre méltó módosulás történt annak ágazati 
szerkezetében, a struktúra tovább diverzifikálódott. Ennek örvendetes eredménye, többek 
között, az egy ügyfélre, ill. ügyletre eső átlagos kihelyezések mérséklődése, azaz a 
projektfinanszírozási portfolió méretkockázatának további „porlasztása”.  

 
 A Bank kihelyezései összességében mind a projekt, mind pedig a kereskedelmi ingatlan 

finanszírozásban növekedtek 2005 során. A bővülés különösen számottevő volt a 
szállodaépítések, a gyógy-célú idegenforgalomhoz kapcsolódó fejlesztések, az üzleti 
infrastruktúrához köthető projektek (ipari parkok, logisztikai központok, irodaházak stb.), 
valamint a minőségi hazai lakásépítési projektek terén. Mérséklődött a 
bevásárlóközpontok, valamint kisebb mértékben a telekommunikációs, az energia-
szektorbeli, ill. egyéb infrastrukturális fejlesztések részaránya a teljes portfolión belül. A 
hazai PPP ügyletek finanszírozásában az MKB Bank továbbra is az egyik vezető szerepet 
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tudhatja magáénak. Az év legnagyobb PPP projektjei mind a Bank részvételével zajlottak. 
Az első hazai PPP ügyletben, az M6 finanszírozásában szervező szerepet vállalt az MKB 
Bank. Sikerügyletnek tekinthető a 2005. tavaszán az MKB Bank vezetésével lebonyolított 
Művészetek Palotája Projekt 159 MEUR összegű refinanszírozása. 2005. végén került 
aláírásra a Semmelweis Egyetem részére megvalósítandó oktatási és kutatási központ 
finanszírozásáról szóló hitelszerződés, mely alapján hitelfolyósítás 2006. tavaszától 
várható. 

 
 Összességében az MKB Bank továbbra is kiegyensúlyozott ágazati szerkezetű vállalati 

hitelportfolióval rendelkezik. A hitelportfolió ágazati összetételében a minőségi 
ingatlanfejlesztések, a gazdasági szolgáltatások, a kereskedelem, a feldolgozóipar, 
valamint a távközlés, közlekedési infrastruktúra a dominánsak. A korábban említett 
folyamatok eredőjeként az élelmiszeripar részaránya mérséklődött, miközben a közösségi 
szektor ill. építőipar súlya nőtt, az energia változatlan maradt. 2005-ben a Bank egyetlen 
ágazat felé sem volt túlzottan kitett.  

 
 Az elmúlt évben a vállalati és intézményi számlavezető ügyfelek száma (beleértve a KKV 

ügyfeleket is) elérte a 38249-et (2004: 33 000) ami nagymértékben járult hozzá a piaci 
pozíció megerősítéséhez. Míg az ügyfélszám növekedés forrása a kkv ügyfélkör bővülése 
volt, nőtt a termék igénybevétel a nagyvállalati körben is.  

 
 A vállalati és intézményi betétállományok –a hitelállományok bővülését meghaladó 

dinamikával- 17,5%-kal bővültek a 2004 év végi 409,1 Mrd Ft-ról 2005 végére 480,8 
Mrd Ft-ra. Ugyanakkor a betétállomány növekedés jellemzően az egész év során elmaradt 
az MKB Bank által tervezettől, ennek eredményeként az MKB Bank piacrészesedése a 
vállalati szektor betéteiben a 2004. végi 11,2%-ról 10,6%-ra mérséklődött. Az 
ügyfélforrásokért folytatott verseny kiélezett volt, valamint a befektetési alapok 
attraktivitása is komoly tényező volt az év jelentős részében.  

 
 Az MKB 2005-ben is megőrizte vezető szerepét az intézményi ügyfelek banki 

kiszolgálásában. A pénzintézeti ügyfelek száma 334 volt az év végén. A Magyarországon 
jelen lévő 27 biztosítótársaság közül négynek az MKB Bank a fő számlavezető bankja, 
további néggyel pedig eseti, elsősorban befektetési termékekre kiterjedő a kapcsolat. Az 
MKB Bank ügyfelei a teljes biztosítási szektor összes díjbevételének a 30%-át realizálják. 
Továbbra is számottevő forrásbázist jelentenek az MKB Bank számára a 
nyugdíjpénztárak, egészségpénztárak, valamint más non-profit ügyfelek, azaz 
alapítványok, kamarák, szövetségek, egyházi intézmények. Az intézményi ügyfélkörben a 
kiemelt üzleti irány – az egészségügy- finanszírozásának megkezdésében is előre lépett az 
MKB Bank elsősorban magán egészségügyi szolgáltatók beruházásainak 
finanszírozásában való részvétellel.  

 
 
Kis- és középvállalati ügyfelek 
 

 2005-ben az MKB tovább folytatta terjeszkedését a kis- és középvállalati szektorban. A 
számlavezetett KKV ügyfélkör 30 ezerről közel 35 ezerre nőtt. A növekedés alapja az 
MKB banknál a KKV-k finanszírozási igényének rugalmas kielégítése –az ügyfélkör 
27%-a rendelkezik hitellel.  
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 Az ügyfélszámok dinamikáját meghaladták az üzleti állományok növekményei, ezt jelzi, 
hogy a KKV hitelállomány a 2004. évi 208,0 Mrd Ft-ról 289,0 Mrd Ft-ra, a számla és 
betétállomány 109,8 Mrd Ft-ról 172,4 Ft-ra nőtt 2005-ben. Az üzleti célok teljesülését az 
MKB hiteloldalon hatékony és gyors kockázatértékelési és döntéstámogató rendszerrel, 
forrásoldalon aktív, fókuszált marketinggel és ügyfélkapcsolati munkával érte el. 

 
 Az ügyfélkör számára 2005-ben a legvonzóbbnak a speciális (állami) finanszírozási 

konstrukciók, a Széchenyi Kártya, a Sikeres Magyarországért Hitelprogram, továbbá 
egyes, ágazat specifikus finanszírozási formák bizonyultak. 

 
 Az Európa Hitelprogram keretében meghirdetett egyes hitelprogramokat az MFB 2005. 

szeptemberében összevonta a Sikeres Magyarországért Hitelprogramba, amely az Európa 
Terv közvetlen folytatásaként a meghirdetett hitelcélok, a kondíciós feltételek és a 
megcélzott ügyfélszegmensek (KKV, önkormányzatok, agrár szektor) tekintetében 
változatlan maradt. Az MKB Bank 2005. évben megőrizte piaci pozícióját a Hitelprogram 
keretében kihelyezésre került beruházási hitelek tekintetében. A Bank a kihelyezett 
hitelállomány alapján második a konstrukcióban résztvevő hazai hitelintézetek között. 
2005. december 31.-ig 12,6 Mrd Ft került folyósításra ügyfeleink részére. 

 
 Az MKB Bank fontos szereplő a Széchenyi kártya értékesítésében. (2005 végéig kiadott: 

9608 db, 2004: 3808 db) A Bank piacrésze 2005 végén a kiadott kártyákban 20%-ot ért 
el, változatlanul a harmadik legnagyobb szereplő.  

 
 Az MKB-Euroleasing csoport révén a KKV ügyfelek az EBRD refinanszírozású 

lízingkonstrukciókat érhetik el (2005 vége: 91 ügyfél, közel 300 MFt kihelyezés 
állománnyal). 2005 elején elindult az MKB eszközalapú hitele (klasszikus 
jelzágloghitele), mely konstrukció mögött 80%-os HG Rt. kezesség áll  

 
 A 2005-ös év során az MKB Bank dinamikusan továbbfejlesztette az Európai Uniós 

pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásait. Az ügyfelek igényeinek teljes körű 
kiszolgálása céljából komplett termék- és szolgáltatáscsomagokat alakított ki a pályázati 
tanácsadástól kezdve egészen a pályázat különböző életszakaszaihoz kapcsolódó 
finanszírozási konstrukciókig. A pályázati szolgáltatások minőségének további javítása 
érdekében hatékony és eredményes együttműködést alakított ki piacvezető tanácsadó 
cégekkel. A Bank, a honlapján elérhető naprakész pályázati információkkal és havi 
hírlevél szolgáltatással segíti ügyfeleit az uniós pályázatokkal kapcsolatos eligazodásban.  

 
 Az MKB Bank 2005-ben sikeres évet zárt a faktoring üzletágban, melyet a piaci 

versenyhez igazodó termékfejlesztés, illetve új ágazatokban történő értékesítés alapozott 
meg. A megújult szervezeti és eljárási rend eredményeként, valamint kihasználva erős 
piaci pozícióját és ügyfélismeretét a nagyvállalati ügyfélkörben, 2005-ben a Bank 650 
szerződéssel forgalmát gyakorlatilag megduplázta 23 MrdFt-ról 43 MrdFt-ra a piac 
mintegy 30 %-os növekedésével szemben. Ezzel -a magyar faktorcégek között a 7. 
helyről az 5. helyre lépve elő- piacrészesedését az előző évi 6,8%-ról 9,3%-ra növelte. A 
piaci pozíciókat különösen a kereskedelemben, a mezőgazdaságban és az EU 
támogatások előfinanszírozásában erősítette az üzletág.  
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Nemzetközi kapcsolatok és finanszírozás 
 

 2005 végére az MKB Bank nemzetközi finanszírozási aktivitása 25%-kal bővült, a 450 
MEUR kihelyezett állomány (2004: 360 MEUR) több, mint 58%-a pénzintézeti, közel 
40%-a pedig külföldi vállalati kockázatvállalás. A legnagyobb volumenű portfoliókkal az 
MKB Bank a tavalyi év végén Oroszországban, Romániában, Törökországban, 
Horvátországban,és Szlovéniában rendelkezett.  

 
 A Bank továbbra is sikeresen transzformálja a hazai piacon megszerzett üzleti know-how-

ját és kapcsolatrendszerét a külpiacokra. Ennek illusztrálásul érdemes kiemelni a határon 
túli kereskedelmi ingatlanfinanszírozási üzleteket: 2005 folyamán olyan új piacokra 
sikerült belépni, mint Horvátország, Románia vagy Lettország. Így az MKB Bank összes 
kereskedelmi ingatlanfinanszírozás állományának már mintegy 22%-a (2004: 15%) 
külföldi ingatlanfinanszírozás. Ezen arány tendenciájában növekvő, tekintettel a meglévő 
sikeres magyar és külföldi partnereink terjeszkedésére.  

 
 A nemzetközi piacokról devizában történt közép- és hosszúlejáratú forrásbevonás az 

MKB változatlanul kiváló reputációját tükrözi. A devizában felvett középlejáratú hitelek 
állománya 2005 végére meghaladta az 1,3 Mrd EUR-t (2004: 1,0 Mrd EUR). A hazai 
pénzügyi szektorban is kiemelkedő volt az MKB Bank részére, a BayernLB által 16 bank 
részvételével szervezett és 100 %-kal túljegyzett szindikált hitel felvétele 300 MEUR 
értékben 2005. áprilisában. 2005 májusában az MKB Bank és az Európai Befektetési 
Bank között aláírt szerződés alapján az MKB Bank 30 MEUR-nak megfelelő, kifejezetten 
KKV-, ill. projekt finanszírozásokra használható speciális hosszúlejáratú USD facilitást 
vett fel az EIB-től.  

 
 2005-ben tovább folytatódott a külföldi pénzintézetek, köztük vezető nyugat-európai 

bankok részére HUF számlák nyitása kihasználva a 2001. évi liberalizáció adta 
lehetőségeket. Az MKB Bank 78 (2004: 74) külföldi bank nevén vezetett számlát 
forintban s ezeken a korábbi évek volumenét túlszárnyaló fizetési forgalmat (treasury 
műveletek és kereskedelmi fizetések) bonyolított le. 

 
 A Bajor Desk 2005 évi aktivitása komoly eredményeket hozott. A 75 bajor 

takarékpénztár közül az MKB Banknak már mintegy 60-nal van üzleti kapcsolata. Az 
MKB Bank elismertségét jelzi, hogy meghívást kapott a bajor takarékpénztárak 
berchtesgadeni értekezletére felsővezetői szinten. Hasonlóan nagy eredménynek és 
elismerésnek tekinthető, hogy a német közületi bankok (Landesbankok) éves 
közgyűlésüket az elmúlt év folyamán Budapesten, az MKB Bank székházában tartották. 
2005. évben mintegy 150 bajor és svájci vállalati ügyfél előtt mutatkozhatott be az MKB 
Bank anyabanki kapcsolatrendszerének köszönhetően, valamint a Bayern LB-vel együtt 
vett részt a budapesti Industria, és a bukaresti TIB nemzetközi vásárokon. Az MKB Bank 
a Bayern LB-vel és a Sparkassékkal egyeztetve elkezdte a hazánkban tevékenykedő, 
illetve hazánkba tartó, bajor hátterű megcélzott vállalatok módszeres megkeresését, 
tárgyalások előkészítését. 

 
 A Bawag Desk is számos sikert könyvelhetett el 2005-ben.  A kapcsolatok aktivizálása 

számos ügyfelet hozott az MKB Banknak, a BAWAG linzi és grazi fiókjai, valamint a 
BAWAG csehországi leánybankja irányából. A kapcsolatok kiépítése megtörtént a 
pozsonyi és ljubljanai leánybankokkal is. A Swiss Desk munkája változatlan intenzitással 
folyik, miközben az új betelepülő vállalkozások számának növekedése megtorpant. 
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Mindemellett a mintegy 280 magyarországi, svájci hátterű vállalat harmadának van 
számlája az MKB Bankban. A G25 Desk a legnagyobb, immár 28 német takarékpénztár 
Magyarországi hídfőállása tovább bővíti az MKB Bank által elérhető német ügyfélkört 
Közép és Észak Németország vonatkozásában, melyet középvállalati akvizíciók révén 
tudott a Bank kiaknázni 2005 során.  

 
 
Lakossági bankszolgáltatások 
 

 Az MKB Bank a 2004 végén megfogalmazott, az eddiginél erőteljesebb retail nyitás 
stratégiájának eredményeként, az ügyfélszámok, a termékhasználat, az üzleti állományok 
dinamikus növekedést mutattak 2005-ben, ezzel elősegítve az üzletág 2005. évi üzleti 
tervének volumenek és ügyfélszám tekintetében való túlteljesítését. A lakossági ügyfelek 
száma 17%-kal növekedve 2005. végén meghaladta a 175 ezret (2004: 150.000). A 
stratégiai partneri kör tagjaként az MKB Nyugdíjpénztár 140 ezer, az MKB 
Egészségpénztár 38 ezer, míg az MKB-Euroleasing csoport szintén több tízezres retail 
ügyfélkörrel rendelkezik. Az MKB stratégiai együttműködés keretében szelektált banki 
termékekkel már nem csak a piacvezető hazai biztosító, az Allianz Hungária, hanem új 
együttműködésnek köszönhetően a piacvezető mobiltelefon szolgáltató a T-Mobile 
Magyarország ügyfélkörét is eléri.  

 
 A lakossági ügyfélkörben igen dinamikusan nőtt a termék-igénybevétel, különösen az 

elektronikus szolgáltatások és az elsődleges bankhasználatot elősegítő termékek terén. Az 
aktivitás-bővüléshez jelentős mértékben hozzájárultak a külön e célt szolgáló 
termékmódosítási és árazási lépések, az értékesítési technikák folyamatos, helyszíni 
oktatására létrehozott szervezeti egység, valamint az átmeneti ösztönzési rendszer 
bevezetése, amit 2006-tól egy teljes mértékben megújított, egyéni szintű ösztönzés követ, 
amitől az értékesítés további bővülése várható.  

 
 A Bank őszi marketing kampányai a kombinált értékesítés és marketing tevékenységek, 

sikerességét jelzik, amelyek egyben a marketingkampányokkal szemben megfogalmazott 
sikerkritériumokat messze meghaladó mértékben járultak hozzá az MKB Bank piac által 
elismertségéhez. 

  
 Az MKB lakossági betétállománya a 2004. évi 329,8 Mrd Ft-ról 18%-kal, 389,2 Mrd Ft-

ra nőtt. A devizabelföldi állományok 16,1%-kal nőttek, a Bank piaci részesedése a 2004. 
évi 5,7%-ról 6,0%-ra emelkedett az ügyfélforrásokért folytatott intenzív bankversenyben 
is. Mindeközben a nem betét típusú tőkepiaci termékeket is számottevően nagyobb 
volumenben sikerült a lakossági ügyfélkörben értékesíteni (ld. tőkepiaci résznél).   

 
 Az MKB lakossági hitelállománya a 2004. évi 100,7 Mrd Ft-os záró értékéről  40,7%-kal 

növekedve 141,6 Mrd Ft-ot ért el 2005-ben. A még mindig magas dinamikával bővülő 
lakossági bankhitelek piacán az MKB piaci súlyát egy év alatt 3,6%-ról 3,8%-ra növelte. 
A növekedésben volumenét tekintve még mindig meghatározó szerepet játszott a 
lakáshitelezési tevékenység. A lakás-célú hitelek állománya a 2004. évi 77,1 Mrd Ft-ról 
96,5 Mrd Ft-ra emelkedett, súlyuk az MKB lakossági hitelportfoliójában 73%-ot tett ki, a 
Bank piacrésze 4,2%-ot ért el 2005 végén (2004: 4,0%). Hiteloldalon folytatódott a svájci 
frank lakáshitel térnyerése, ugyanakkor kiemelendő az MKB Bank áttörése a fogyasztási 
hiteltermékek értékesítésében, melyek növekedési dinamikája ugrásszerű volt 2005 során. 
A Bank év végéig összesen közel 22 ezer hitelkártyát, a 2004. évi több, mint kétszeresét 
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értékesítette. Mind a hitelkártyák hitelkeret-állományát, mind a személyi kölcsönök 
volumenét közel megnégyszerezte a MKB Bank 3MdFt illetve 4,1 MdFt-ra. 

 
 A lakossági üzleti expanziót néhány új termék- és szolgáltatásfejlesztés is támogatta 2005 

során. Ezek közül kiemelkedik a stratégiának megfelelő új horgonytermék, a befektetési 
alappal kombinált betét, valamint az elsődleges bankhasználatot ösztönző Kivételes 
Folyószámla. Ezen túlmenően komoly előrelépés történt a közép/hosszútávú 
megtakarítási termékek fejlesztésben, a belföldi kötvények valamint az év során elindított 
innovatív befektetési alapok (Euroforint tőkegarantált, MKB Alapok Alapja, MKB 
Hozamvadász, illetve a kombinált alap+betéti termék az MKB Alapos Megtakarítás) 
mind hozzájárultak ahhoz, hogy az MKB Bank növekvő mértékben részesüljön ügyfelei 
nem betéti típusú megtakarításaiból.  

 
 A stratégiai partnerkapcsolatok növekvő mértékben járultak hozzá a lakossági 

értékesítéshez a tavalyi év során. A 2004-ben elindított „Életcél program” közös Allianz-
MKB életbiztosítással kombinált lakás- ill. szabad felhasználású hiteltermékéből összesen 
5 MdFt-os portfóliót épített fel a Bank 2005 végére, valamint tovább növelte az MKB-
Allianz co-branded hitelkártyák  számát is. A partneri kör a T-Mobile-val bővült a tavalyi 
év során szintén többszintű co-branded hitelkártya értékesítéssel (ld. elektronikus 
szolgáltatásoknál.) 

 
 
Private banking 
 

 2005-öt az MKB Private Banking üzletága sikerévként könyvelheti el. Mind a kiszolgált 
ügyfelek száma, mind a kezelt vagyon mértéke erős dinamikával nőtt az év során. Az év 
végén az MKB Bank Private Banking üzletága 195 ügyfél (közel 130%-os növekedés) 30 
Mrd Ft-os összvagyonát (mintegy 250%-os bővülés) kezelte. Különösen kiemelendő, 
hogy az ügyfélkör ilyen ütemű bővülése nem vezetett annak felhígulásához, melyet jól 
mutat, hogy az egy főre jutó kezelt vagyon 150 MFt-ra emelkedett a 2004 végi mintegy 
100MFt-ról. 

 
 Az üzletág fokozatosan fut fel -a szolgáltatás-minőség primátusa mellett- melyhez az 

MKB igényes ügyfélköre természetes és megfelelő nagyságú bázist jelent. A fejlődéshez 
további lökést adhat az a tény, hogy 2005-ben a befektetési és tanácsadási szolgáltatás a 
meglévő magánszemély ügyfelek cégeire is kiterjesztette az MKB Bank.  

 
 
Pénz- és tőkepiac, befektetési szolgáltatások 
 

 Az MKB Bank növelve a bankközi devizapiaci aktivitását, versenyképes árazással 
támogatva a vállalati ügyfélkiszolgálást, ill. a saját számlás deviza- és értékpapír 
kereskedési üzletágának eredményét. Ezen túlmenően a Bank tovább bővítette intézményi 
ügyfélkörét is. Az ügyfelekkel kötött devizaügyletek volumene – ahol az ügyfélkör 
jelentős részét továbbra is az exportőr vállalatok adják - az előző évhez képest 12%-kal 
711MdFt-ra növekedett. A Barrier típusú deviza opciós termékek bevezetése mellett a 
strukturált betéti konstrukciók választéka is bővült. Részben a piac által várt európai és 
amerikai kamatemelésekkel összefüggésben a kamatkockázat fedezeti ügyletek volumene 
tovább növekedett. 
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 Az elsődleges állampapír piacon az MKB Bank a harmadik legnagyobb szereplővé nőtte 
ki magát a kötvényaukciókon, míg a diszkont-kincstárjegy piacon az előkelő hetedik 
legnagyobb piaci pozíciót érte el. A vállalati kötvények és a jelzáloglevelek elsődleges és 
másodlagos piacán az MKB Bank 2005-ben is megőrizte vezető helyét. Az MKB Bank 
meglévő változó kamatozású papírjainak kínálata 3 és 5 éves fix kötvényekkel egészült 
ki. Külföldi értékpapír forgalmazásban új színfoltként jelentek meg a BayernLB 
strukturált kötvényei, melyet private banking ügyfeleink részére kínálunk.  

 
 2005 áttörésként értékelhető az MKB Bank befektetési termékeinek növekvő kínálata és 

az értékesítési volumenek felfutása, valamint az e termékkör számára összességében 
kedvező tőkepiaci környezet miatt. Az értékesítés támogatásához a Bank Call Centere 
Befektetési Vonalának beüzemelése növekvő mértékben járult hozzá. 

 
 A hazai részvénypiacot a 2005-ös évben rendkívüli nagy forgalom és ezzel együtt 40%-ot 

meghaladó indexnövekedés jellemezte. A kitűnő tőzsdei teljesítmény hatására a banki 
részvényforgalmazás is megélénkült.  

 
 A bővülő termékskálával és intenzívebb kommunikációval a befektetési termékek egyre 

inkább előtérbe kerülnek az értékesítésben. A csökkenő kamattrenddel párhuzamosan 
megélénkült a lakossági kereslet ezen termékek, szolgáltatások iránt. Az MKB befektetési 
alapok állománya az előző évhez képest jelentősen növekedett, és 2005. december 31-én 
meghaladta a 25 milliárd Ft-ot, mely az állomány közel megháromszorozódását takarja, 
dinamikus piacbővülés mellett a Bank piaci részesedését közel megkétszerezte. A 
növekedésben szerepet játszott , hogy a Bank 3 új saját befektetési alapot (MKB 
Hozamvadász; MKB Euroforint Tőke- és Hozamgarantált Alap; MKB Alapok Alapja) 
vezetett be, miközben tovább forgalmazta a BayernLB Lux  alapokat is. 

 
 Értékpapír letétkezelésben a Bank megőrizte kiemelt szerepét, mint a piac egyik 

legnagyobb szereplője, a bank által letétkezelt értékpapír állomány 2005. év végén közel 
27%-os bővülést mutatva meghaladta a 900 MrdFt-ot.  

 
 A portfolió és vagyonkezelés eredményesen fejlődött az év során. Ebben a kedvező piaci 

környezet, részben ezáltal az üzletág teljesítménye egyaránt szerepet játszottak. A kezelt 
vagyon éves átlaghozama a továbbra is jellemző konzervatív alapokon nyugvó, de aktív 
portfolió menedzsment eredményeképpen jelentősen meghaladta a súlyozott referencia 
index hozamot s kiemelkedően magas reáljövedelmet biztosított ügyfeleinknek. Ezen 
belül is különösen eredményes volt a vagyonkezelés az MKB Nyugdíjpénztárak számára. 

 
 A bővülés mind a kezelt vagyon, mind az ügyfélszám vonatkozásában jelentős volt. 

25,7%-os bővülés eredményeként az üzletág 150 Mrd Ft-os ügyfélvagyonnal zárta 2005-
öt. A tavalyi teljesítmény azért is figyelemre méltó, mert a vagyon gerincét adó 
nyugdíjpénztári ügyfélkörben megindultak a kifizetések, ennek következtében a 
nyugdíjpénztári vagyonnövekedés érezhetően csökkent. Ez a tendencia a következő 
években is meghatározó lesz. A „megszokott” dinamikus vagyon növekedést mandátum 
bővítésekkel, és a magánügyfelektől származó vagyon növelésével sikerült elérni. A fenti 
folyamatoknak megfelelően a tevékenység piaci részaránya változatlan nagyságrendű. 

 
 A Corporate Finance - Origination üzletág 2005-ben tovább építette a Bank bel- és 

külföldi tõkepiaci forrás-bázisát, annak érdekében, hogy biztosított legyen az eszközoldali 
expanzió költséghatékony és diverzifikált finanszírozása. Az év során összesen 20,5 
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MrdFt értékű, középlejáratú,  változó kamatozású értékpapírt - MKB II. és MKB  III. 
Kötvények - bocsátott ki az MKB. A nagy sikerű sorozatok úgy hazai intézményi, mint 
lakossági ügyfélkörben kerültek értékesítésre. A hazai hitelintézetek közül az MKB Bank 
bocsátott ki első alkalommal rövid lejáratú - 3 és 6 hónapos - diszkont értékpapírt a 
nyilvános piacon, Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetés mellett - összesen közel 17 
MrdFt értékben. Úgyszintén úttörő szerepet vállalt fel az MKB a 3 és 5 éves fix 
kamatozású kötvények nyilvános kibocsátása területén, viszonylag szerényebb, 3 - 3 
MrdFt összegben. Az euró-piacon egy tranzakciót bonyolított le a Bank a nemzetközi 
kötvényprogram keretében, 50 millió EUR összegben, 5 éves futamidő mellett.  

 
 Az év folyamán az MKB egy-egy évre meghosszabbította mind belföldi, mind pedig 

külföldi nyilvános kibocsátási programját, - nagyfokú rugalmasságot biztosítva ezzel a 
Bank számára a tőkepiaci hozzáféréséhez. A belföldi kötvénypiacon az MKB Bank 
továbbra is vezető helyet foglal el a hitelintézeti kibocsátások területén, - az állomány az 
év végén 72,1  MrdFt volt. 

 
 Az belföldi kötvénypiacon 2005-ben a Bank az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Rt, és a 

Diákhitel Központ Rt. nyilvános kibocsátásaiban, valamint visszavásárlási Aukcióin 
töltött be szindikátusi pozíciót. Ügyfélköre részére az MKB Bank Rt. zártkörû 
kötvénykibocsátásokat szervezett négy alkalommal 2005-ben, összesen 24,6 MrdFt 
összegben. 

 
 
Hálózat és alternatív értékesítési csatornák 

 2005. év során további két új egységgel -Békásmegyer; Szentendre- 52 tagúra bővült az 
MKB fiókhálózata. 21 hálózati egység található Budapesten és az agglomerációban, 
illetve 31 vidéken. 2005-ben jóváhagyásra került az MKB Bank új hálózat irányítási 
modellje, melynek részeként a jövőben számottevően növekvő hálózat régiókba 
szerveződik. Ennek megfelelően Budapest és az agglomeráció egy régiót alkot 3 területi 
igazgatóságba szervezve, vidéken pedig 10 régió került kialakításra. 

 Tudatos, szisztematikus értékesítési munka eredményeként 2005 az elektronikus 
szolgáltatások kiajánlásában látványos fejlődést hozott az MKB Bankban. A kibocsátott 
bankkártyák száma egy év alatt 96.216 darabról 134.187 darabra nőtt (39 %-os 
növekedés). Az MKB bankkártyákkal az ügyfelek 2005. év folyamán 44%-kal több, 
3.072 ezer darab tranzakciót bonyolítottak le, több, mint 78 MdFt összegben (36%-os 
növekedés), mindez az aktívabb kártyahasználatot jelzi. A termékportfolió tovább bővült, 
két új hitelkártya került bevezetésre 2005-ben, tovább aknázva ki az MKB Bank stratégiai 
partneri körében, jelen esetben a T-Mobile Magyarország Rt-vel meglévő üzleti 
együttműködési lehetőségeket. Az MKB-T-Mobile hitelkártyákat a piacvezető mobilcég 
havidíjas magánelőfizetői vehetik igénybe, akik Platinakártyával, illetve Aranykártyával 
rendelkeznek és a mobilcég hűséges ügyfelei, 2005. évben több, mint 7.250 ügyfél vette 
igénybe ezen termékeket. Az MKB-Allianz co-branded hitelkártyát igénybevevő ügyfelek 
száma meghaladta a 8200-at 2005 végén. A mind a lakossági mind a vállalati 
ügyfélkörünk által igényelhető Visa Internet bankkártyáink száma az elmúlt év során 
megduplázódott közel 1500-at érve el. A vállalati bankkártyák száma 26%-os bővülést 
követően 15500-at ért el. 2005. folyamán a Bank bankkártyáinak és a kapcsolódó PIN 
kódoknak a megszemélyesítését külső szállítóhoz szervezte ki, valamint júliusban 
lebonyolította a kártyarendszer cseréjét. 
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 Az MKB Telebankár, a Bank Call-centere, elektronikus szolgáltatásainak alappillére 
tevékenységét ugrásszerűen bővítette 2005 során. A lakossági ügyfélszám egy év alatt 
82%-kal 67 ezerre, a vállalati ügyfélszám 32%-kal közel 6400-ra nőtt. A WFM 
(WorkForce Management), beosztást készítő modul bevezetésre került a megnövekedett 
operátori létszám miatt, melyet az is indokolt, hogy az összes bejövő hívásszámok 
növekedése az előző évhez képest 43%, miközben az ügyintézőkhöz sorolt hívásszámok 
is 38%-kal nőttek. 

 Az MKB Bank elsősorban nagyvállalati, nagyobb KKV és intézményi ügyfeleinek 
ajánlott elektronikus szolgáltatását, a  PC Bankár-t igénybevevő ügyfeleinek száma 37%-
kal bővülve meghaladta a 13700-at 2005-ben. Jól tükrözte ezen szolgáltatás 
színvonalának köszönhető népszerűségét az ügyfelek körében. Az MKB Bank lakossági 
internetbanki szolgáltatásának, az MKB Netbankárnak az igénybevételében is áttörés 
következett be 2005 során. Az ügyfelek száma közel 30 ezerre nőtt és ez az ügyfélkör 
mintegy 150 ezer tranzakciót hajtott végre a csatornán. A folyamatot jól mutatja, hogy pl. 
az utolsó hónapban a lakossági HUF átutalások 42%-a, 2005 áprilistól decemberig tartó 
időszakot összesítve ~20 milliárd forint összértékű megbízás fordult meg ezen a 
csatornán. 2005-ben az MKB MobilBANKár a passzív információközlés mellett ár egyre 
több értékesítést ösztönző üzenetet közvetített az ügyfelek felé, illetve tavaly novembertől 
immár kiszolgálja az MKB Egészségpénztár igényeit is. 

 Az MKB Bank Külső Értékesítési Partnerhálózata 2005 év végén összesen 188 
ügynökcég 1590 teljesítési segédjéből állt Az ügynökhálózat hozzájárulása az értékesítési 
volumenekhez növekvő. 

 
 
Belföldi stratégiai üzleti érdekeltségek és partnerek 
 
 Gépjárműfinanszírozás 
 

 A gépjármű finanszírozási, kereskedelmi, biztosításközvetítési és autópark 
szolgáltatásokat egységes vertikumba foglaló MKB-Euroleasing cégcsoport a nehéz piaci 
körülmények ellenére sikeres évet zárt. Habár a magyarországi új autó értékesítések 
volumene több éves dinamikus növekedés után 2005-ben 4,3%-al visszaesett, piaci 
pozícióit minden üzletágban tovább erősítve, pozitív eredményt ért el a cégcsoport. Az 
éles piaci verseny, és a nagy számú új belépő ellenére az MKB Euroleasing cégcsoport 
kiegyensúlyozott üzletpolitikája, valamint partnerkapcsolatai révén a 2005. év folyamán 
is növelte  aktivitását. A cégcsoport összes ügyfélkihelyezése 2005 végén 73,6 Md Ft 
volt, ez 5%-kal magasabb a 2004. évinél. Megemlítendő a vevőfinanszírozás továbbra is 
erős piaci pozíciója mellett a flottakezelésben kivívott második hely illetve a 
gépjárműbiztosítás közvetítés terén változatlan piacvezető pozíció. 2005 egyéb 
kiemelhető eredményei közé tartozik a Netrisk, legnagyobb internetes biztosítás közvetítő 
50%-os tulajdonrészének megvásárlása.  

 
 
MKB Nyugdíjpénztár 
 

 Az MKB Nyugdíjpénztár sikeresen zárta a 2005. évet. A taglétszám 140 ezerre nőtt 
(9,4%-os bővülés), ennél figyelemre méltóbb, hogy a  kezelt vagyon 103,0MdFt-ra 
(+28,8%) emelkedett. A pénztár teljesítményéhez az önkéntes ág 113 ezer fő 
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taglétszámmal, 78,2 MdFt kezelt vagyonnal (+26,9%), míg a magánág 27 ezer fő 
taglétszámmal 24,8 MdFt kezelt vagyonnal (+40,1%) járult hozzá. Mindezek alapján az 
MKB önkéntes pénztárának kezelt vagyon alapján számított piacrésze előzetesen 12%, ez 
a pénztári ág változatlanul a 2-3. legnagyobb a piacon. 

 
 A pénztár önkéntes ága fedezeti tartalékának nettó hozamrátája az éves tervet és az 

infláció éves 3,6% körüli szintjét jelentősen meghaladva 12,46% közelében alakul. (A 
pénztár fedezeti tartalékának nettó 5 éves átlagos hozamrátája 9,75%) A magán ág 
hozama fedezeti tartalékának nettó hozamrátája várhatóan 12,41% közelében alakul. (A 
pénztár fedezeti tartalékának nettó 5 éves átlagos hozamrátája 9,82%) ezen időszak 
átlagos hozamértékei alapján az MKB az egyik legvonzóbb hozamot biztosító szakmai 
hátterű nagy nyílt országos pénztár.  

 
 Mindemellett a 2005-ös év üzleti jellemzőiként ki kell emelni, hogy a taglétszám 

bővülését a pénztár nagymértékben az Egészségügyben Dolgozók Nyugdíjpénztára és a 
Biztonság Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 2006. január 1-i beolvadásával realizálta. 
A pénztár vagyona a magasabb 2005. évi hozam és a beolvadók által hozott vagyon 
mellett azért is bővülhetett számottevően, mert a 10 évet elérő pénztártagjaink a 
számítottnál jóval nagyobb arányban hagyták befektetésüket a pénztárban. 

 
 
MKB Egészségpénztár 
 

 2005 az MKB Egészségpénztár számára eredményes év volt stratégia céljai, azaz a 
pénztár méretét és szolgáltatási színvonalát tekintve piacvezető pozíció egyikének 
elérésében. 2005-ben a cél a pénztár méretének és üzleti kapcsolatrendszerének 
számottevő bővítése volt.  

 
 Az MKB Egészségpénztár dinamikusan fejlődött: a taglétszám közel 

megháromszorozódva meghaladta a 38 ezer főt, ez alapján várhatóan az 5. helyre lépett 
elő a pénztári rangsorban, mintegy 8%-os piacrészt érve el. Legalább ennyire jelentős, 
hogy az üzleti kapcsolatrendszer ugrásszerűen bővült, a szerződéses egészségügyi 
szolgáltató partnerek száma  több, mint megnégyszereződve 3100-at ért el, miközben a 
kártya elfogadó helyek száma közel két és félszeresen növekedve 1400-ra bővült 
elősegítve a már kiadott 30 ezer db MKB Egészségkártya minél aktívabb használatát. A 
2004. végi 200 munkáltatóhoz képest 2005 végén immár több, mint 800 munkáltatóval 
állt kapcsolatban a pénztár. Mindezen folyamatok eredményeként a pénztár vagyon 2005 
végén meghaladta a 2,2 MdFt-ot a 2004 végi 500MFt-ról.  

 
 
Közép-kelet Európai terjeszkedési stratégia megvalósítása 
 

 Az MKB Bank a BayernLB regionális hídfőállásaként képviseli a bankcsoportot a Közép-
kelet európai új terjeszkedési stratégiájának megvalósítása során. Ez a stratégia Közép és 
Dél-Kelet Európa bizonyos piacait, úgy, mint Bulgáriát, Romániát és Szerbiát határozta 
meg, mint olyan célországokat, ahol az MKB Bank akvizícióval kívánja biztosítani 
növekedését. Ennek első lépése a bulgáriai Unionbank 60%-ának megvásárlása 2005 
végén. Az Unionbank szófiai székhelyű, teljeskörű banki szolgáltatásokat nyújtó 
kereskedelmi bank, jelenleg 40 fiókot üzemeltet Bulgáriában. Éllovasnak számít a kis és 
közepes méretű vállalkozások finanszírozásában. Az Unionbank emellett teljes körű 
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tulajdonosa a lízingszolgáltatásokat nyújtó Unionleasing leányvállalatának is. A 
tranzakcióval az MKB Bank átveszi az Unionbank teljes üzleti irányítását, és mint az 
MKB Bank leánybankja az MKB Bank teljes operatív és prudenciális kontrolja alatt 
működik.  

 
 Az MKB tervei szerint tovább erősíti az Unionbank kis és közepes méretű 

vállalkozásokkal összefüggő tevékenységét, valamint kiterjeszti a lakossági és a 
nagyvállalati ügyfelekkel kapcsolatos szolgáltatásokat. Az MKB az Unionbank-on 
keresztül tervezi olyan további pénzügyi tevékenységek beindítását is Bulgáriában, mint a 
befektetési szolgáltatások, befektetési alapok, valamint magán nyugdíj és 
egészségpénztárak. Az MKB tervei szerint a Bank 5% körüli piaci részesedést ér el 
középtávon. A stratégia fontos eleme az intenzív termék- és hálózatfejlesztés, a 
többcsatornás értékesítési hálózat bővítése, beleértve az elektronikus csatornákat is.  

 
 Az MKB Bank szándéknyilatkozatának benyújtása után már hivatalosan is megkapta a 

helyi hatóságok hozzájárulását ahhoz, hogy részt vegyen egy szerb bank privatizációs 
folyamatában. A Bank továbbá vizsgálja a Romániában történő bankvásárlás lehetőségét 
is. 

 
 
Pénzügyi teljesítmény 
 
A 2005. évben az MKB sikeresen hajtotta végre legfontosabb üzletpolitikai célkitűzéseit és a 
piaci kihívásokra rugalmasan reagált. A 2004. évi kiemelkedő teljesítmény után az MKB magas 
szintű jövedelemtermelő-képességét a 2005-ben tovább erősödő üzleti és pénzügyi eredmények 
jelezték. 
 

 Az MKB nemzetközi számviteli szabályok szerinti nem konszolidált mérlegfőösszege a 
2004. december 31-i 1.459,7 milliárd Ft-hoz képest 12,7%-kal emelkedett, így nagysága 
2005. december 31-re elérte az 1.645,7 milliárd Ft-ot, ami jól reprezentálja a töretlenül 
folytatódó üzleti expanziót. 

 
 A mérlegfőösszeg 2005. évi eszköz oldali növekedésének meghatározó tényezője 

továbbra is az ügyfelek hitelállományainak bővülése volt, melyek teljes nettó 
(értékvesztéssel csökkentett) volumene az időszak során a 2004. december végi 1.028,6 
milliárd Ft-hoz képest 17,4%-kal, 1.207,3 milliárd Ft-ra emelkedett, így az időszak végén 
az összes eszközhöz viszonyítva a portfolió megtartotta 70% feletti, kiemelkedő 
részarányát. A hitelportfolió növekedésében a vállalkozásoknak kihelyezett hosszú 
lejáratú devizahitelek volumenének bővülése kapott meghatározó szerepet. Ezzel 
egyidőben a lakossági lakáshitelezés éves bázison szintén erőteljes növekedést mutatott, 
bár ennek dinamikája a 2005. év során már mérséklődött. A lakáshitelek bővülésében a 
devizaalapú hitelek - az MKB hagyományos erőssége - voltak meghatározó szerepűek. 

 
 A vállalati és lakossági számla- és betétállományok a tárgyidőszakban összesen 15,0%-

kal emelkedtek, értékük az időszak végére 841,9 milliárd Ft-ot (2004: 732,2 milliárd Ft) 
ért el. A növekedésben a forintforrások bővülése kapott meghatározó súlyt. 

 
 A Bank a mérleg szerinti eredményt is tartalmazó, a javasolt osztalékfizetéssel 

csökkentett saját tőkéjének értéke a 2004. december 31-i 113,8 milliárd Ft-ról az időszak 
végére 127,8 milliárd Ft-ra nőtt. 
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 A bruttó működési jövedelem a 2005. év folyamán az előző évi 53.544 millió Ft-hoz 

képest 17,0%-kal, 62.643 millió Ft-ra emelkedett. A Bank 2005. évi nettó 
kamateredménye 37.873 millió Ft volt, 15,9%-kal magasabb, mint a 2004. évi 32.685 
millió Ft. A kamatkülönbözet növekedése alapvetően az üzleti aktivitás töretlen 
bővülésének köszönhető, miközben a nettó kamatrés a 2,3%-os 2004. évi értékét az éles 
piaci versenyben is megőrizte.  

 
 A nettó díj-és jutalékbevételek tárgyidőszaki értéke 17.195 millió Ft-ot ért el, ami 27,9%-

kal volt magasabb, mint a 2004-ben realizált 13.439 millió Ft. 
 

 A szigorú költséggazdálkodás a 2005. év során továbbra is kiemelt prioritás maradt, 
jóllehet a Bank folytatta a jövőbeni jövedelemtermelő-képesség fokozását célzó 
nagyvolumenű beruházásokat. Az értékcsökkenési leírásokat is tartalmazó banküzemi 
költségek tárgyidőszaki értéke 35.348 millió Ft (2004: 30.141 millió Ft) volt. 

 
 A 2005. év során az MKB 21.692 millió Ft adózás előtti eredményt ért el, amely 19,2%-

kal múlta felül a 2004. évben realizált 18.200 millió Ft-os eredményt. 
 

 A tárgyévben a saját tőke arányos adózás előtti eredmény (ROAE) értéke 18,0%-ot 
(2004: 16,8%), míg ezzel egyidejűleg az átlagos eszközmegtérülés mutató (ROAA) 
értéke 1,4%-ot (2004: 1,4%) ért el. 

 
 A Közgyűlés határozata alapján a tárgyidőszakban elért 16.183 millió Ft-os adózás utáni 

eredmény után az MKB részvényenként 128,4% mértékű, összesen 14.793 millió Ft 
osztalékot fizet. 
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MKB Bank Rt.    
2005. évi nem konszolidált mérleg    
(Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)    
    

    2005 2004 

    millió Ft 
ESZKÖZÖK       
Készpénz                  7 552                  6 355 
Jegybanki követelések              102 629              108 409 
Egyéb bankközi követelések              114 379                94 754 
Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök                14 505                21 919 
Értékpapírok              114 453              120 072 
Hitelkihelyezések           1 207 286           1 028 600 
Egyéb eszközök                24 452                24 258 
Részesedések leány-, közös vezetésű és társult 
vállalkozásokban                54 385                50 562 
Immateriális javak és tárgyi eszközök                  6 041                  4 737 
      
           1 645 682           1 459 666 
    
FORRÁSOK       
Jegybanki kötelezettségek                     114                     349 
Egyéb bankközi kötelezettségek              386 649              335 752 
Folyószámlák              299 118              238 262 
Betétszámlák              542 784              493 981 
Betéti okiratok                  6 595                  7 822 
Valós értéken értékelt pénzügyi források                  3 570                  6 791 
Egyéb kötelezettségek és céltartalékok                39 262                36 309 
Halasztott adókötelezettségek                  2 611                  1 728 
Hitelfelvételek és kibocsátott kötvények              201 809              202 743 
Hátrasorolt kötelezettségek                35 382                22 134 
           1 517 894           1 345 871 
    
SAJÁT TŐKE       
Részvénytőke                11 521                11 521 
Tartalékok              116 267              102 274 
              127 788              113 795 
    
           1 645 682           1 459 666 
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MKB Bank Rt.    
2005. évi nem konszolidált eredménykimutatás    
(Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)    
    

    2005 2004 

    millió Ft 
    
Kamatbevétel                89 525                92 124 
Kamatráfordítás                51 652                59 439 
Nettó kamatjövedelem                37 873                32 685 
    
    
Nettó jutalék- és díjbevétel                17 195                13 439 
    
                 46 124 
                55 068   
    
Egyéb üzleti jövedelem                  7 575                  7 420 
    
                62 643                53 544 
    
    
Értékvesztések, céltartalékok veszteségek fedezetére                  5 603                  5 203 
      
                57 040                48 341 
    
    
Banküzemi költségek                35 348                30 141 
    
    
Adózás előtti eredmény                21 692                18 200 
    
    
Adózás                  5 509                  2 249 
    
    

Adózás utáni eredmény                16 183                15 951 
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Mellékletek 
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Főbb mutatószámok
(Konszolidált, IFRS)

(millió Ft)

2003 2004 2005

Mérlegfőösszeg 1 243 085         1 465 009         1 651 604         
Jegyzett tőke 11 520              11 521              11 521              
Tartalékok 92 845              105 503            118 197            

Bruttó működési jövedelem 47 609              62 372              67 008              
Működési költségek (25 916)            (36 693)            (39 306)            
Értékvesztések és céltartalék ráfodítások (3 486)              (8 178)              (7 231)              

Adózás előtti eredmény 18 223              17 463              21 098              

Adózás utáni eredmény 14 897              14 742              14 739              

Átlagos saját tőke adózás előtti hozama (ROAE) 18,6% 15,8% 17,1%
Egy részvényre jutó hozam (EPS) 124,3% 123,3% 127,9%
Átlagos eszközarányos adózás előtti hozam (ROAA) 1,6% 1,3% 1,4%
Költséghatékonyság mutató 54,4% 58,8% 58,7%
Tőkemegfelelési mutató 11,2% 10,3% 10,1%
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MKB Bank Rt. Csoport    
2005. évi konszolidált mérleg    
(Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)    
    

    2005 2004 

   millió Ft 
ESZKÖZÖK       
Készpénz                   7 560                   6 356 
Jegybanki követelések               102 629               108 409 
Egyéb bankközi követelések               114 468                 96 467 
Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök                 14 603                 22 697 
Értékpapírok               119 112               124 030 
Hitelkihelyezések            1 205 912            1 030 224 
Egyéb eszközök                 29 493                 31 248 
Társult vállalkozások                   1 305                      253 
Immateriális javak és tárgyi eszközök                 56 522                 45 325 
      
            1 651 604            1 465 009 
    
FORRÁSOK       
Jegybanki kötelezettségek                      114                      349 
Egyéb bankközi kötelezettségek               391 518               342 761 
Folyószámlák               298 439               234 160 
Betétszámlák               538 609               489 949 
Betéti okiratok                   6 595                   7 822 
Valós értéken értékelt pénzügyi források                   3 570                   6 791 
Egyéb kötelezettségek és céltartalékok                 43 767                 40 534 
Halasztott adókötelezettségek                   2 611                   1 728 
Hitelfelvételek és kibocsátott kötvények               201 281               201 757 
Hátrasorolt kötelezettségek                 35 382                 22 134 

            1 521 886            1 347 985 
    
SAJÁT TŐKE       
Részvénytőke                 11 521                 11 521 
Tartalékok               115 915               103 840 
Kisebbségi érdekeltség                   2 282                   1 663 
               129 718               117 024 
    
    
            1 651 604            1 465 009 
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MKB Bank Rt. Csoport   
2005. évi konszolidált eredménykimutatás    
(Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)    
    

    2005 2004 

    millió Ft 
    
Kamatbevétel                 97 424               126 363 
Kamatráfordítás                 51 277                 82 957 
Nettó kamatjövedelem                 46 147                 43 406 
    
Nettó jutalék- és díjbevétel                 15 083                 12 560 
    
                 61 230                 55 966 
    
    
Egyéb üzleti jövedelem                   5 778                   6 406 
    
                 67 008                 62 372 
    
Értékvesztések, céltartalékok veszteségek fedezetére                   7 231                   8 178 

    
                 59 777                 54 194 

    
Banküzemi költségek                 39 306                 36 693 
    
                 20 471                 17 501 
    
Társult vállalkozások adózás előtti veszteségéből való 
részesedés                     627                      (38)
    
Adózás előtti eredmény                 21 098                 17 463 
    
Adózás                   6 359                   2 721 
    
Adózás utáni eredmény                 14 739                 14 742 
    
Kisebbségi részesedés                      474                      542 
    

Az üzleti év eredménye                 14 265                 14 200 
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NEM KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 
(Magyar Számviteli Szabályok szerint) 

Adatok: MFt-ban 
 
 

  S.sz. Megnevezés 2004. dec.31. 2005. dec. 31.

    ESZKÖZÖK (aktivák)     
1 1. Pénzeszközök 114 778 110 219 
2 2. Állampapírok (3+4) 77 592 60 828 
3   a) forgatási célú 26 091 33 295 
4   b) befektetési célú 51 501 27 533 
5 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések (6+7+18) 96 281 116 288 
6   a) látraszóló 4 604 9 873 
7   b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (8+13) 91 602 106 318 
8           ba) éven belüli lejáratú 68 966 78 401 
9           Ebből:    - kapcsolt vállalkozással szemben   

10                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   
11                         - MNB-vel szemben   
12                         - elszámolóházzal szemben 2 2 
13           bb) éven túli lejáratú 22 636 27 917 
14           Ebből:    - kapcsolt vállalkozással szemben   
15                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   
16                         - MNB-vel szemben   
17                         - elszámolóházzal szemben   
18   c) befektetési szolgáltatásból 75 97 
19           Ebből:    - kapcsolt vállalkozással szemben   
20                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   
21                         - elszámolóházzal szemben 75 96 
22 4. Ügyfelekkel szembeni követelések (23+30) 1 028 755 1 209 929 
23   a) pénzügyi szolgáltatásból (24+27) 1 028 725 1 209 631 
24           aa) éven belüli lejáratú 412 960 511 662 
25           Ebből:    - kapcsolt vállalkozással szemben 11 822 16 645 
26                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   
27           ab) éven túli lejáratú 615 765 697 969 
28           Ebből:    - kapcsolt vállalkozással szemben 66 282 71 633 
29                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1 057 929 
30   b) befektetési szolgáltatásból (33+34+35+36+37) 30 298 
31           Ebből:    - kapcsolt vállalkozással szemben   
32                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   
33           ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből  adódó követelés  3 

34           bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási  
               tevékenységből adódó követelés   

35           bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, 
              ügyfelekkel szembeni követelés 30 295 

36           bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés   
37           be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés   

38 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 
(39+42) 55 693 58 752 

39   a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek 
    által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (40+41) 0 0 

40           aa) forgatási célú   
41           ab) befektetési célú   
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  S.sz. Megnevezés 2004. dec.31. 2005. dec. 31.
42   b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (43+47) 55 693 58 752 
43           ba) forgatási célú 8 982 23 809 
44           Ebből:    - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott   
45                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocs.   
46                         - visszavásárolt saját kibocsátású 4 138 3 707 
47           bb) befektetési célú 46 711 34 943 
48           Ebből:    - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott   
49                        - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott                     
50 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok (51+54) 4 319 5 027 
51   a) részvények, részesedések forgatási célra 1 606 1 868 
52           Ebből:   - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 1 528 1 676 
53                       - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocs. 77 192 
54   b) változó hozamú értékpapírok (55+56) 2 713 3 159 
55           ba) forgatási célú 2 713 3 159 
56           bb) befektetési célú   
57 7. Részvények, részesedések befektetési célra (58+60) 677 336 
58   a) részvények, részesedések befektetési célra 677 336 
59           Ebből:   - hitelintézetekben lévő részesedés   
60   b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítése   
61           Ebből:   - hitelintézetekben lévő részesedés   
62 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban (63+65) 50 604 54 945 
63   a) részvények, részesedések befektetési célra 50 604 54 945 
64           Ebből:   - hitelintézetekben lévő részesedés 1 573  
65   b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítése   
66           Ebből:   - hitelintézetekben lévő részesedés   
67 9. Immateriális javak (68+69) 4 504 5 282 
68   a) immateriális javak 4 504 5 282 
69   b) immateriális javak értékhelyesbítése   
70 10. Tárgyi eszközök (71+76+81) 2 007 2 163 
71   a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (72-75-ig) 1 624 1 742 
72           aa) ingatlanok 863 753 
73           ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 695 973 
74           ac) beruházások 66 16 
75           ad) beruházásra adott előlegek   

76   b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú 
    tárgyi eszközök (77-80-ig) 383 421 

77           ba) ingatlanok 15 15 
78           bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 368 406 
79           bc) beruházások   
80           bd) beruházásra adott előlegek   
81   c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése   
82 11. Saját részvények   
83 12. Egyéb eszközök (84+85) 1 485 2 457 
84   a) készletek 193 127 
85   b) egyéb követelések 1 292 2 330 
86        Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 19 111 
87                   - egyéb részesedési viszonyban lévővállalkozással szembeni követelés   
88 13. Aktív időbeli elhatárolások (89+90+91) 21 334 18 072 
89   a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 20 641 17 188 
90   b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 693 884 
91   c) halasztott ráfordítások   
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  S.sz. Megnevezés 2004. dec.31. 2005. dec. 31.
92   ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+2+5+22+38+50+57+62+67+70+82+83+88) 1 458 029 1 644 298 

93   Ebből:   -  FORGÓESZKÖZÖK (1+2/a+3/a+3/ba+3/c+4/aa+4/b 
                  +5/aa+5/ba+6/a+6/ba+11+12) 642 290 775 138 

94                   - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2/b+3/bb+4/ab+5/ab 
                  +5/bb+6/bb+7+8+9+10) 794 405 851 088 

    FORRÁSOK (passzivák)   
95 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (96+97+108) 365 991 431 757 
96   a) látraszóló 15 044 2 783 

97   b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség (98+103) 350 905 428 957 

98           ba) éven belüli lejáratú 107 535 102 115 
99           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 12 174 12 705 
100                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
101                       - MNB-vel szemben 327  
102                       - elszámolóházzal szemben    
103           bb) éven túli lejáratú 243 370 326 842 
104           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 31 788 37 489 
105                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
106                       - MNB-vel szemben 22  
107                       - elszámolóházzal szemben    
108   c) befektetési szolgáltatásból 42 17 
109           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
110                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
111                       - elszámolóházzal szemben  41 17 
112 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (113+117+127) 745 050 856 443 
113   a) takarékbetétek (114-116-ig) 7 664 6 584 
114           aa) látraszóló 2  
115           ab) éven belüli lejáratú 7 662 6 584 
116           ac) éven túli lejáratú   
117   b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (118+121+124) 736 932 849 190 
118           ba) látraszóló 288 094 304 381 
119           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 4 112 583 
120                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben 237 112 
121           bb) éven belüli lejáratú 448 677 544 783 
122           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 4 462 5 176 
123                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben 259 419 
124           bc) éven túli lejáratú 161 26 
125           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
126                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
127   c) befektetési szolgáltatásból (130-134-ig) 454 669 
128           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
129                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
130           ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség             5 1 

131           cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből  
              adódó kötelezettség   

132           cc) befektetési  szolgáltatási tevékenységből adódó,  
              ügyfelekkel szembeni kötelezettség 449 668 

133           cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség   

134           ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség   
135 3. Kibocsátott értékpapír miatt fennálló kötelezettség (136+143+150) 177 174 160 562 
136   a) kibocsátott kötvények (137+140) 177 174 160 562 
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  S.sz. Megnevezés 2004. dec.31. 2005. dec. 31.
137           aa) éven belüli lejáratú 57 773 5 
138           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
139                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
140           ab) éven túli lejáratú 119 401 160 557 
141           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 986 645 
142                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben 3 155 3 155 
143   b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (144+147) 0 0 
144           ba) éven belüli lejáratú   
145           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
146                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
147           bb) éven túli lejáratú   
148           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
149                      - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   

150   c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapír- 
    nak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok (151+154) 0 0 

151           ca) éven belüli lejáratú   
152           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
153                      - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
154           cb) éven túli lejáratú   
155           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
156                      - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
157 4. Egyéb kötelezettségek (158+162) 15 547 34 194 
158   a) éven belüli lejáratú 15 547 34 194 
159           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 197 163 
160                      - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben 45 13 

161                      - szövetkezeti formában  működő hitelintézetnél 
                      tagok más vagyoni hozzájárulása   

162   b) éven túli lejáratú   
163           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
164                      - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
165 5. Passzív időbeli elhatárolások (166+167+168) 16 791 12 062 
166   a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 631 574 
167   b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 16 160 11 488 
168   c) halasztott bevételek   
169 6. Céltartalékok (170+171+172+173) 13 953 10 652 
170   a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 85 44 
171   b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre 2 374 1 295 
172   c) általános kockázati céltartalék 8 887 8 715 
173   d) egyéb céltartalék 2 607 598 
174 7. Hátrasorolt kötelezettségek (175+178+179) 22 134 35 382 
175   a) alárendelt kölcsöntőke 22 134 35 382 
176           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 21 150 33 108 
177                      - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   

178   b) szövetkezeti formában múködő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása   

179   c) egyéb hátrasorolt kötelezettség   
180           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben   
181                      - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben   
182 8. Jegyzett tőke 11 521 11 521 
183           Ebből:  - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken   
184 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)   
185 10. Tőketartalék (186+187) 10 624 10 624 
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  S.sz. Megnevezés 2004. dec.31. 2005. dec. 31.

186   a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 10 563 10 563 

187   b) egyéb 61 61 
188 11. Általános tartalék 12 664 14 329 
189 12. Eredménytartalék (±) 53 723 65 275 
190 13. Lekötött tartalék 1 849 1 305 
191 14. Értékelési tartalék   
192 15. Mérleg szerinti eredmény (±) 11 008 192 

194   FORRÁSOK ÖSSZESEN: 
(95+112+135+157+165+169+174+182+184+185+188+189+190+191+192+193/a+193/b 1 458 029 1 644 298 

195    Ebből:     - 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) 940 830 995 531 

196                   - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGFEK 
                (1/bb+2/ac+2/bc+3/ab+3/bb+3/cb+4/b+7) 385 066 522 807 

197                   - SAJÁT TŐKE (8-9+10+11±12+13+14±15+193/b) 101 389 103 246 
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NEM KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 
(Magyar Számviteli Szabályok szerint) 

Adatok: MFt-ban 
 

  S.sz. Megnevezés Előző év adata 
2004.dec.31. 

Tárgyév adata
2005.dec.31. 

1 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (2+5) 115 596 116 124

2   a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő 
    értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 11 827 10 482

3   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól     
4                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól     
5   b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 103 769 105 642
6   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 8 083 2 472
7                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 39 34
8 2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 80 205 74 443
9   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak 8 663 6 800

10                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 51 280
11   KAMATKÜLÖNBÖZET (1-8) 35 391 41 681
12 3. Bevételek értékpapírokból (13+14+15) 2 048 1 971

13   a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből 
     (osztalék, részesedés) 36   

14   b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből 
     (osztalék, részesedés) 1 856 1 933

15   c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) 156 38
16 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (17+20) 12 911 15 117
17   a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 12 096 14 520
18   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 61 81
19                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 8 11

20   b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési 
     tevékenység bevételét) 815 597

21   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 18 84
22                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 2 3
23 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások (24+27) 3 681 3 997
24   a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 2 899 3 585
25   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak 8 214
26                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 453 283

27   b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a  
    kereskedési tevékenység ráfordításait) 782 412

28   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak 160 88
29                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 9 25
30 6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye (31-35+39-44) 6 667 5 704
31   a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 7 121 5 998
32   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól     
33                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól     
34                - értékelési különbözet     
35   b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból  1 304 839
36   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak 0 3
37                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0   
38                - értékelési különbözet     

39   c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési  
    tevékenység bevétele) 2 319 1 704

40   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól     
41                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól     
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42                - forgatási célú értékpapírok értékvesztésének  visszaírása              95 152

  S.sz. Megnevezés Előző év adata 
2004.dec.31. 

Tárgyév adata
2005.dec.31. 

43                - értékelési különbözet     

44   d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési  
     tevékenység ráfordítása) 1 469 1 159

45   Ebből:      - kapcsolt vállalkozásnak     
46                  - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak     
47                  - forgatási célú értékpapírok értékvesztése 20 198
48                - értékelési különbözet     
49 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (50+53) 10 238 8 681
50   a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 412 517
51   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 35 28
52                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 26 0
53   b) egyéb bevételek 9 826 8 164
54   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 4 18
55                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 1
56                - készletek értékvesztésének visszaírása 0   
57 8. Általános igazgatási költségek (58+66) 27 851 33 324
58   a) személyi jellegű ráfordítások (59+60+63) 14 471 16 385
59      aa)  bérköltség 9 614 10 561
60      ab)  személyi jellegű egyéb kifizetések 1 432 1 957
61             Ebből:    - társadalombiztosítási költségek 526 608
62                          = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 334 374
63      ac)  bérjárulékok 3 425 3 867
64             Ebből:    - társadalombiztosítási költségek 2 981 3 367
65                          = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 1 777 1 987
66   b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) 13 380 16 939
67 9. Értékcsökkenési leírás 1 193 1 270
68 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (69+72) 12 349 8 211
69   a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 368 445
70   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak     
71                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak     
72   b) egyéb ráfordítások 11 981 7 766
73   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak     
74                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak     
75                - készletek értékvesztése   75

76 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő 
és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (77+78) 12 982 15 252

77   a) értékvesztés követelések után 11 086 14 321

78   b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni)  
    kötelezettségekre 1 896 931

79 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék 
felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (80+81) 8 308 9 726

80   a) értékvesztés visszaírása követelések után 7 347 7 716

81   b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos  
    (jövőbeni) kötelezettségekre 961 2 010

82 12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 155 172

83 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozásban való részvények, részesedések után 

733 50
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  S.sz. Megnevezés Előző év adata 
2004.dec.31. 

Tárgyév adata
2005.dec.31. 

84 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozásban való részvények, részesedések után 

335 141

85 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 17 264 21 089
86   Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS 

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

17 220 21 017

87             - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS  
            EREDMÉNYE (7/a-10/a) 44 72

88 16. Rendkívüli bevételek 589 3 253
89 17. Rendkívüli ráfordítások 610 2 967
90 18. Rendkívüli eredmény (16-17) -21 286
91 19. Adózás előtti eredmény (±15±18) 17 243 21 375
92 20. Adófizetési kötelezettség 2 452 4 725
93 21. Adózott eredmény (±19-20) 14 791 16 650
94 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) -1 479 -1 665
95 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre     
96 24. Jóváhagyott osztalék, részesedés 2 304 14 793
97   Ebből:     - kapcsolt vállalkozásnak 2 065 13 256
98                 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 239 1 537
99 25. Mérleg szerinti eredmény (±21±22+23-24) 11 008 192
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 
(Magyar Számviteli Szabályok szerint) 

Adatok: MFt-ban 
 
 

  S.sz. Megnevezés 2004.12.31. 2005.12.31. 
    ESZKÖZÖK (aktivák)     
1 1. Pénzeszközök 116 460 110 316
2 2. Állampapírok (3+4) 78 279 60 833
3   a) forgatási célú 26 778 33 300
4   b) befektetési célú 51 501 27 533
5 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések (6+7+18) 96 281 116 288
6   a) látraszóló 4 604 9 873
7   b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból (8+13) 91 602 106 318
8           ba) éven belüli lejáratú 68 966 78 401
9           Ebből:     - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

10                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

11                         - MNB-vel szemben 0 0
12                         - elszámolóházzal szemben 2 2
13           bb) éven túli lejáratú 22 636 27 917
14           Ebből:     - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
15                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0
16                         - MNB-vel szemben 0 0
17                         - elszámolóházzal szemben 0 0
18   c) befektetési szolgáltatásból 75 97
19           Ebből:     - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
20                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

21                         - elszámolóházzal szemben 75 96
22 4. Ügyfelekkel szembeni követelések (23+30) 1 030 242 1 208 918
23   a) pénzügyi szolgáltatásból (24+27) 1 030 212 1 208 620
24           aa) éven belüli lejáratú 429 532 526 578
25           Ebből:     - kapcsolt vállalkozással szemben 990 649
26                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

27           ab) éven túli lejáratú 600 680 682 042
28           Ebből:     - kapcsolt vállalkozással szemben 5 962 5 129

29                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 1 057 929

30   b) befektetési szolgáltatásból (33-37-ig) 30 298
31           Ebből:     - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
32                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

33           ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 3

34           bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó 
             követelés 0 0

35           bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, 
              ügyfelekkel szembeni követelés 30 295

36           bd) elszámolóházi tevékenys. végző szervezettel  szembeni követelés 0 0
37           be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 0 0

38 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 
(39+42) 56 771 59 380

39   a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek 
    által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) (40+41) 0 0

40           aa) forgatási célú 0 0
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41           ab) befektetési célú 0 0
  S.sz. Megnevezés 2004.12.31. 2005.12.31. 

42   b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok (43+47) 56 771 59 380
43           ba) forgatási célú 10 060 24 437
44           Ebből:     - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0

45                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocs. 0 0

46                         - visszavásárolt saját kibocsátású 5 123 4 236
47           bb) befektetési célú 46 711 34 943
48           Ebből:    - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0
49                        - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocs. 0 0
50 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok (51+54) 4 319 5 027
51   a) részvények, részesedések forgatási célra 1 606 1 868
52           Ebből:   - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 1 528 1 676
53                       - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 77 192
54   b) változó hozamú értékpapírok (55+56) 2 713 3 159
55           ba) forgatási célú 2 713 3 159
56           bb) befektetési célú 0 0
57 7. Részvények, részesedések befektetési célra (58+60) 4 404 4 474
58   a) részvények, részesedések befektetési célra 4 404 4 474
59           Ebből:   - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0
60   b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítése 0 0
61           Ebből:   - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0
62 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban (63+65+67) 1 344 2 815
63   a) részvények, részesedések befektetési célra 650 2 372
64           Ebből:   - hitelintézetekben lévő részesedés 687 0
65   b) befektetési célú részvények részesedések értékhelyesbítése 0 0
66           Ebből:   - hitelintézetekben lévő részesedés 0 0
67   c) Tőkekonszolidációs különbözet 694 443
68       - leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból 694 443
69       - társult vállalkozásból 0 0
70 9. Immateriális javak (71+72) 15 012 19 320
71   a) immateriális javak 15 012 19 320
72   b) immateriális javak értékhelyesbítése 0 0
73 10. Tárgyi eszközök (74+79+84) 32 223 38 743
74   a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök (75-78-ig) 27 024 33 121
75           aa) ingatlanok 16 706 21 679
76           ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 6 377 9 482
77           ac) beruházások 3 818 1 452
78           ad) beruházásra adott előlegek 123 508

79   b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú 
    tárgyi eszközök  (80-84-ig) 5 199 5 622

80           ba) ingatlanok 15 15
81           bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 5 123 5 579
82           bc) beruházások 61 28
83           bd) beruházásra adott előlegek 0 0
84   c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
85 11. Saját részvények 0 0
86 12. Egyéb eszközök (87+88+91) 6 273 4 745
87   a) készletek 381 296
88   b) egyéb követelések 5 892 4 388
89           Ebből:     - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 0 2
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90                         - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni    
                        követelés                           0 0

  S.sz. Megnevezés 2004.12.31. 2005.12.31. 
91   c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés 0 61
92 13. Aktív időbeli elhatárolások (93+94+95) 22 355 19 061
93   a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 21 437 17 962
94   b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 918 1 099
95   c) halasztott ráfordítások 0 0

96   ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1+2+5+22+38+50+57+62+70+73+85+86+92) 1 463 963 1 649 920

97   Ebből:   -  FORGÓESZKÖZÖK (1+2/a+3/a+3/ba+3/c+4/aa+4/b 
                  +5/aa+5/ba+6/a+6/ba+11+12) 667 097 793 072

98                   - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2/b+3/bb+4/ab+5/ab 
                  +5/bb+6/bb+7+8+9+10) 774 511 837 787

    FORRÁSOK (passzivák)     
99 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek (100+101+112) 373 001 436 628
100   a) látraszóló 15 164 2 798

101   b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség (102+107) 357 795 433 813

102           ba) éven belüli lejáratú 111 794 103 886
103           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 12 174 12 705

104                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0

105                       - MNB-vel szemben 327 0
106                       - elszámolóházzal  szemben     
107           bb) éven túli lejáratú 246 001 329 927
108           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 31 788 37 489

109                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0

110                       - MNB-vel szemben 22 0
111                       - elszámolóházzal  szemben     
112   c) befektetési szolgáltatásból 42 17
113           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

114                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

115                       - elszámolóházzal  szemben     
116 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (117+121+131) 736 735 852 204
117   a) takarékbetétek (118+119+120-ig) 7 664 6 584
118           aa) látraszóló 2 0
119           ab) éven belüli lejáratú 7 662 6 584
120           ac) éven túli lejáratú 0 0
121   b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból (122+125+128) 728 617 844 951
122           ba) látraszóló 284 018 304 742
123           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 36 287
124                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben 237 112
125           bb) éven belüli lejáratú 444 438 540 183
126           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 223 576
127                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 259 419
128           bc) éven túli lejáratú 161 26
129           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

130                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0
131   c) befektetési szolgáltatásból (134-137-ig) 454 669
132           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
133                       - egyéb részesedései viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0
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134           ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó 
              kötelezettség 5 1

  S.sz. Megnevezés 2004.12.31. 2005.12.31. 

135           cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből  
              adódó kötelezettség 0 0

136           cc) befektetési  szolgáltatási tevékenységből adódó,  
              ügyfelekkel szembeni kötelezettség 449 668

137           cd) elszámolóházi tevékenys. végző szervezettel  szembeni követelés 0 0
138           ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 0
139 3. Kibocsátott értékpapír miatt fennálló kötelezettség (140+147+154) 177 174 160 562
140   a) kibocsátott kötvények (141+144) 177 174 160 562
141           aa) éven belüli lejáratú 57 773 5
142           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
143                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0
144           ab) éven túli lejáratú 119 401 160 557
145           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 986 645

146                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 3 155 3 155

147   b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (148+151) 0 0
148           ba) éven belüli lejáratú 0 0
149           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

150                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0

151           bb) éven túli lejáratú 0 0
152           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

153                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0

154   c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt.szerint 
    értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt  megtestesítő okiratok (155+158) 0 0

155           ca) éven belüli lejáratú 0 0
156           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

157                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0

158           cb) éven túli lejáratú 0 0
159           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0
160                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0
161 4. Egyéb kötelezettségek (162+166+169) 19 401 37 629
162   a) éven belüli lejáratú  19 373 37 625
163           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 12 16
164                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 45 13

165                       - szövetkezeti formában  működő hitelintézetnél 
                      tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0

166   b) éven túli lejáratú 4 4
167           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

168                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0

169   c) Konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség 24 0
170 5. Passzív időbeli elhatárolások (171+172+173) 17 381 12 504
171   a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 729 761
172   b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 16 648 11 741
173   c) halasztott bevételek 4 2
174 6. Céltartalékok (175+176+177+178) 13 974 10 673
175   a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 85 44
176   b) kockázati céltartalék függő és biztos kötelezettségekre 2 395 1 316
177   c) általános kockázati céltartalék 8 887 8 715
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178   d) egyéb céltartalék 2 607 598
  S.sz. Megnevezés 2004.12.31. 2005.12.31. 

179 7. Hátrasorolt kötelezettségek (180+185+186) 23 171 36 092
180   a) alárendelt kölcsöntőke (+183) 23 171 36 092
181    alárendelt kölcsöntőke 22 134 35 382
182           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 21 150 33 108
183       aa) Tőkekonszolidációs különbözet 1 037 710
184             - leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból 1 037 710

185   b) szövetkezeti formában múködő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0

186   c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 0 0
187           Ebből:  - kapcsolt vállalkozással szemben 0 0

188                       - egyéb részesedései viszonyban lévő  vállalkozással szemben 0 0

189 8. Jegyzett tőke 11 521 11 521
190           Ebből:  - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0
191 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0
192 10. Tőketartalék (193+194) 10 624 10 624

193   a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 10 563 10 563

194   b) egyéb 61 61
195 11. Általános tartalék 12 664 14 329
196 12. Eredménytartalék (±) 53 723 65 275
197 13. Lekötött tartalék 1 849 1 305
198 14. Értékelési tartalék 0 0
199 15. Mérleg szerinti eredmény (±) 12 458 95
200 16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása (±) -1 435 -1 755
201 17. Konszolidáció miatti változások (±) (202+203) 95 86
202    - adósságkonszolidálás különbözetéből 103 92
203    - közbenső eredmény különbözetéből -8 -6
204 18. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 1 627 2 148

205   FORRÁSOK ÖSSZESEN: 
(99+116+139+161+170+174+179+189+191+192+195+196+197+198+199+200+201+204 1 463 963 1 649 920

206   Ebből:      - 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) 940 720 996 509

207                   - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
                (1/bb+2/ac+2/bc+3/ab+3/bb+3/cb+4/b+7) 388 738 526 606

208                   - SAJÁT TŐKE (8-9+10+11±12+13+14±15) 103 126 103 628
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KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 
(Magyar Számviteli Szabályok szerint) 

Adatok: MFt-ban 
 

  S.sz. Megnevezés 
Előző év 

adata 
2004.dec.31.

Tárgyév 
adata 

2005.dec.31. 
1 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (2+5) 123 173 123 904

2   a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő 
    értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek 12 238 10 491

3   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 0 0
4                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0
5   b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 110 935 113 413
6   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 5 830 359
7                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 40 34
8 2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 79 602 74 067
9   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak 7 447 6 110

10                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 68 280
11   KAMATKÜLÖNBÖZET (1-8) 43 571 49 837
12 3. Bevételek értékpapírokból (13+14+15) 1 335 1 142

13   a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből 
     (osztalék, részesedés) 36 0

14   b) bevételek társult vállalkozásban lévő részesedésekből 
     (osztalék, részesedés) 828 1 104

15   c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) 471 38
16 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (17+20) 13 498 15 726
17   a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 12 699 15 209
18   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 10 15
19                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 8 11

20   b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési 
     tevékenység bevételét) 799 517

21   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 2 4
22                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 2 3
23 5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások (24+27) 6 059 6 927
24   a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 5 277 6 515
25   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak 69 214
26                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 453 283

27   b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a  
    kereskedési tevékenység ráfordításait) 782 412

28   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak 160 88
29                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 9 25
30 6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye (31-34+37-41) 6 539 5 918
31   a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 7 370 8 498
32   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 0 0
33                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0
34                - értékelési különbözet     
35   b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból  1 678 3 125
36   Ebből:    - kapcsolt vállalkozásnak 0 0
37                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0
38                - értékelési különbözet     

39   c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési  
    tevékenység bevétele) 2 324 1 704

40   Ebből:    - kapcsolt vállalkozástól 0 0
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  S.sz. Megnevezés 
Előző év 

adata 
2004.dec.31.

Tárgyév 
adata 

2005.dec.31. 
41                - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0

42                - forgatási célú értékpapírok értékvesztésének  
                 visszaírása 95 152

43                - értékelési különbözet     

44   d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési  
     tevékenység ráfordítása) 1 477 1 159

45   Ebből:      - kapcsolt vállalkozásnak 0 0

46                  - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0

47                  - forgatási célú értékpapírok értékvesztése 20 198
48                - értékelési különbözet     
49 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből (46+49) 15 168 13 644
50   a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 4 192 4 126
51   Ebből:      - kapcsolt vállalkozástól 33 35

52                  - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 26 0

53   b) egyéb bevételek 10 914 9 377
54   Ebből:      - kapcsolt vállalkozástól 50 3

55                  - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 26 0

56                  - készletek értékvesztésének visszaírása 0 0

57     ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező (eredményt növelő) 
         konszolidációs különbözet 62 141

58 8. Általános igazgatási költségek (55+60) 26 591 32 030
59   a) személyi jellegű ráfordítások (56+57+60) 15 679 17 656
60      aa)  bérköltség 10 402 11 419
61      ab)  személyi jellegű egyéb kifizetések 1 481 2 063
62             Ebből:     - társadalombiztosítási költségek 537 611
63                           = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 342 442
64      ac)  bérjárulékok 3 796 4 174
65             Ebből:     - társadalombiztosítási költségek 3 316 3 554
66                           = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 2 038 2 068
67   b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) 10 912 14 374
68 9. Értékcsökkenési leírás 5 415 6 310
69 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből (66+69) 16 211 12 113
70   a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 2 535 2 541
71   Ebből:      - kapcsolt vállalkozásnak 0 0

72                  - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0

73   b) egyéb ráfordítások 13 662 9 564
74   Ebből:      - kapcsolt vállalkozásnak 0 0

75                  - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0

76                  - készletek értékvesztése 0 75

77     ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező (eredményt 
         csökkentő) konszolidációs különbözet 14 8

78 
11. 

Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos 
(jövőbeni) kötelezettségekre (75+76) 13 648 16 860

79   a) értékvesztés követelések után 11 752 15 929
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  S.sz. Megnevezés 
Előző év 

adata 
2004.dec.31.

Tárgyév 
adata 

2005.dec.31. 

80   b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni)  
    kötelezettségekre 1 896 931

81 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a 
függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre (78+79) 8 428 9 726

82   a) értékvesztés visszaírása követelések után 7 467 7 716

83   b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos  
    (jövőbeni) kötelezettségekre 961 2 010

84 12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 155 172

85 

13. 
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt és 
egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések 
után 

316 50

86 

14. 
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, 
részesedések után 

335 141

87 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 20 789 22 016
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Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS 
             EREDMÉNYE (1-2+3+4-5±6+7/b-8-9-10/b-11+12+12/a-13+14) 19 132 20 431

89 
  

          - NEMPÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS  
            EREDMÉNYE (7/a-10/a) 1 657 1 585

90 16. Rendkívüli bevételek 837 3 254
91 17. Rendkívüli ráfordítások 1 414 3 289
92 18. Rendkívüli eredmény (16-17) -577 -35
93 19. Adózás előtti eredmény (±15±18) 20 212 21 981
94 20. Adófizetési kötelezettség 2 923 5 515

95   a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet± -63 85

96 21. Adózott eredmény (±19-20) 17 226 16 551
97 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±) -1 479 -1 665

98 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 0 2

99 24. Jóváhagyott osztalék, részesedés 3 289 14 793
100   Ebből:       - kapcsolt vállalkozásnak 351 13 256

101                   - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 634 1 537

102 25. Mérleg szerinti eredmény (±21±22+23-24) 12 458 95
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