A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ
NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK
2013. ÉVKÖZI
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A Hpt. 137/A. § (6) bekezdésében meghatározott módon, a hitelintézetek nyilvánosságra
hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet 2. § (2)
bekezdése és a Bank 15/V/2011. (04.01.) számú belső szabályzata alapján a
kockázatokkal és a tőkemegfeleléssel kapcsolatos évközben nyilvánosságra hozandó
információk körében várhatóan – 2013. évi beszámolóban, annak elfogadásával –
bekövetkező lényeges változások:
1.Szavatoló tőke változás:
A szavatoló tőke elemei: alapvető tőke, járulékos tőke és kiegészítő tőke.
A Bank kizárólag alapvető tőkével rendelkezik:
adatok: millió Ft

2012.12.31.

2013.12.31. várható

4 889

3 194

Alapvető tőke összege

Az alapvető tőke pozitív és negatív elemei:
adatok: millió Ft
2012.12.31.

Alapvető tőkeként elismert tőkeelemek (+)

2013.12.31. várható

2092

2092

2092

2092

2162

602

88

88

Általános tartalék

485

514

Eredménytartalék

1589

Befizetett jegyzett tőke
Alapvető tőkeként elismert tartalékok (+)
Lekötött tartalék

Mérleg szerinti eredmény (+)

447

264

Általános kockázati céltartalék (+)

218

267

30

31

30

31

4889

3194

Levonások az alapvető tőkéből (-)
Immateriális javak
Alapvető tőke a levonások után

2.Tőkemegfelelés:
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2.1. Minimális szabályozói tőkekövetelmény:
adatok: millió Ft
2012.12.31.

Szavatoló tőke

2013.12.31. várható

4889

3194

1723

1896

27

30

267

294

Összes tőkekövetelmény

2017

2220

Tőke megfelelési index (%)

242,39

143,87

19,39

11,51

Hitelezési kockázat tőkekövetelménye*
Piaci kockázat tőkekövetelménye*
Működési kockázat tőkekövetelménye*

Tőke megfelelési mutató (%)

*A Bank a hitelezési és a piaci kockázatoknál a sztenderd módszert, a működési kockázatoknál az alapmutató
módszert alkalmazza.

2.2. Belső tőkemegfelelés:
adatok: millió Ft
2012.12.31.

Hitelezési kockázat
Kereskedési könyvi kockázatok

2013.12.31. várható

1763

1940

27

30

267

294

2057

2264

206

226

2263

2490

119

130

2382

2620

Devizaárfolyam kockázat
Működési kockázat
Belső tőkeszükséglet tőke puffer nélkül
Tőke puffer
Belső tőkeszükséglet tőke pufferrel
Stressz puffer tőke puffer nélkül
Belső tőkeszükséglet tőke pufferrel és
enyhe stressz hatás figyelembe vételével

2.3. A hitelezési kockázat minimális tőkekövetelménye kitettségi osztályonként:
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adatok: millió Ft
2012.12.31.

2013.12.31. várható

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások

122

80

Vállalkozások

574

540

Lakosság

626

640

Ingatlannal fedezett követelések

268

500

Késedelmes tételek

46

46

Egyéb tételek

87

90

1723

1896

Összesen:

A Mohácsi Takarék Bank Zrt. Igazgatósága a 2013. június 28. napján tartott ülésén
döntött az osztalékelőlegről szóló döntés meghozatalához szükséges intézkedések
megtételéről, a feladatok elvégzésről. Ennek megfelelően az ügyvezetés 2013. május 31.
fordulónappal elkészítette a Bank közbenső mérlegét, valamint ennek alapján
megvizsgálta az osztalékelőleg kifizetésének hatásait és jogszabályi lehetőségét. Ennek
során megállapította, hogy az osztalékelőleg kifizetésére a fedezet rendelkezésre áll és
nem veszélyezteti a Bank fizetőképességét, valamint a hitelezők érdekeinek
érvényesülését.
A Mohácsi Takarék Bank Zrt. Igazgatósága a 2013. július 5. napján tartott ülésén a 2013.
május 31. napjával készített közbenső mérleg alapján döntött az előző üzleti év lezárását
követően keletkezett eredmény és a szabad eredménytartalék terhére részvényenként
azok névértékének megfelelő (100%) mértékű osztalékelőleg kifizetéséről.
A Mohácsi Takarék Bank Zrt. 2013. július 16. napján megtartott Közgyűlése a 38/2013.
(VII. 16.) számú határozatával Bank Igazgatóságának 106/2013. (VII. 05.) számú, a
2013.május 31. napjával készített közbenső mérleg elfogadásáról és a 107/2013. (VII.
05.) számú, részvényenként 100% mértékű, mindösszesen 2.083.200 eFt összegű
osztalékelőleg kifizetéséről szóló határozatát jóváhagyta.
Az osztalékelőleg kifizetése 2013. július 12. napján megtörtént és a 2013. évről szóló
éves beszámoló elfogadásával a Bank saját tőkéje, valamint szavatoló tőkéje ennek
megfelelően várhatóan a bemutatottak szerint csökken. A jelen okiratba foglaltan
nyilvánosságra hozott információkkal azt kívánjuk bemutatni, hogy a Mohácsi Takarék
Bank Zrt. 2013. december 31. napján várható saját tőkéje és szavatoló tőkéje lehetővé
teszi a további (eddigiekhez hasonlóan) biztonságos és prudens működést.
Mohács, 2013. július 26.
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