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Az elmúlt esztendő gazdasági jellemzőit tekintve ismét 

ambivalens képet mutatott. Az államháztartási stabilizá-

ciót segítő lépéseknek köszönhetően az év első felében 

néhány gazdasági mutató, súlyos versenyképességi hát-

rányok mellett ugyan, de már enyhe javulást mutatott. 

Mindezen pozitívumok azonban hamar semmivé váltak a 

2008 szeptemberében súlyossá váló és az egész világon 

végigsöprő pénzügyi krízis hatásaként. Amellett, hogy 

a pénzügyi stabilitás felé tett korábbi, helyes kormány-

zati lépések a vállalkozások számára továbbra is nehéz 

gazdasági környezet teremtettek, a magyar gazdaságnak 

év végére immár egy recesszióba tartó világgazdasági 

környezettel is szembe kellett néznie. Ezen tényezők 

az év második felében gyakran szélsőséges, pánikszerű 

piaci reakciókat is kiváltottak a régió és Magyarország 

tekintetében, amelyet csak radikális állami és nemzet-

közi beavatkozással lehetett csillapítani. 

Mindezen események erőteljesen befolyásolták az év 

gazdasági és bankpiaci megítélését, az eddigi gazdasági 

teljesítményben jelentkező növekedési tendenciák meg-

torpantak, és ez alól a bankszektor egésze sem jelen-

tett kivételt. A pénzügyi szektorban a hitelkihelyezések 

növekedése lassult, sőt egyes szegmensekben vissza-

esett, a szereplők részéről az aktivitás az év második 

felére csökkent, a kockázatérzékenység megnőtt. 

A makrogazdasági indikátorok a hazai, de legfőkép-

pen a világgazdasági események hatásának köszönhe-

tően szélsőséges módon változtak. A forint piaci kama-

tok az év eleji csökkenés után radikálisan emelkedtek 

az év második felében, amelyet egy újabb, de sokkal 

lassabb ütemű csökkenés követett. A devizahitelek 

kamatszintje ezzel ellentétes módon jelentős mértékben 

csökkent minden, a magyar gazdaság számára fontos 

devizanemben. 

A forint árfolyama kezdeti erősödés után év végére 

rendkívül volatilis módon gyengült. Az infl áció a vártnál 

nagyobb arányban csökkent, ám ez inkább a recesszió 

begyűrűzésének tulajdonítható. 

A Commerzbank Zrt. az előbb említett makrogazda-

sági és világgazdasági nehézségek ellenére azonban 

ismét sikeres pénzügyi- és üzleti évet zárt. Mindez elő-

ször történt úgy, hogy az elmúlt évek során kiépített 

fi ókhálózat immár teljes kapacitással működött. 

A bank a már meglévő nagyvállalati ügyfeleinek 

megtartása mellett ez évben is eredményesen bővült 

a stratégiai célszegmensében, a kis- és középvállala-

tok célcsoportjában. Mindez az ügyfélszám, illetve a 

kihelyezett hitelek növekedésében is egyértelműen 

megmutatkozott. A bank bevételeinek rendkívül dina-

mikus növekedése így meghatározó módon a továbbra is 

növekvő kis- és közép vállalati üzletág teljesítményének 

köszönhető. Az árbevétel növekedése jelentős részben 

a kamatbevételekre és a treasury ügyletekből származó 

bevételek emelkedésére támaszkodott, de az ügyfél-

kör szélesedésével természetesen a jutalékbevételek is 

emelkedtek.

További stratégiai célkitűzésünk, a kiemelt magán-

személyeket kiszolgáló „private banking” üzletág in fra-

struktúrájának és személyi állományának jelentős erősí-

tése sikeresen végbement a 2008-as év során. Az üzletág 

eredményeinek a jövedelmezőségben is megmutatkozó 

pozitív hatását a 2009-es üzleti évre várjuk.

A romló makrogazdasági környezet, valamint a fi ze-

tésképtelen cégek számának jelentős növekedése ter-

mészetesen éreztette hatását bankunk ügyfeleinek gaz-

dálkodásában is. A prudens banki működés érdekében 

ezért a kockázatos ügyletekre a helyzetnek megfelelő 

értékvesztést számoltunk el, amelynek év közbeni alaku-

lása az általános piaci tendenciáknak megfelel. A kocká-

zatok megfelelő menedzselésére és a változó gazdasági 

környezet negatív hatásainak mérséklésére bankunk az 

elmúlt év során különösen nagy hangsúlyt helyezett.

A 2009-es üzleti évet várhatóan alapvetően befo-

lyásolni fogják a világgazdasági események és ezek 

Magyarországot közvetlenül érintő, többségében nega-

A management beszámolója 

a 2008. évi üzleti esztendőről
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tív hatásai. A gazdasági növekedés várhatóan csökke-

nésbe fordul át, a forint más devizákkal szemben tovább 

gyengülhet, míg a magas piaci kamatszintek csökkené-

sére kevés az esély. Bár a gyengülő forint az exportőr 

vállalatokat segítheti, ezzel együtt azonban a külső piac 

és így a megrendelések jelentős zsugorodásával kell 

számolni, amely a hazai export kibocsátást és exportra 

termelő cégek teljesítményét is meghatározza. A belső 

piac pedig, a szükséges kormányzati megszorítások 

miatt, a kieső export teljesítményét várhatóan képtelen 

lesz kompenzálni. Emellett a pénzügyi szektor világmé-

retű likviditáshiánya, valamint a régióban és Magyar-

országon tapasztalható hitelezési kedv csökkenése a 

vállalatok helyzetét fi nanszírozási oldalról is megnehe-

zíti. Néhány kormányzati intézkedés azonban, amely 

például a pénzügyi szektor likviditását és kockázatviselő 

képességének javítását szolgálja, még enyhíthet a vál-

ságjelenségeken. 

Bankunk tovább folytatja az elmúlt években sikeres 

vállalati ügyfelekre fókuszáló stratégiáját, amely egyre 

inkább kiegészül a privát banki szolgáltatásokkal. 

A bank mind forintban, mind devizában fennálló 

likviditási, fi nanszírozási helyzete továbbra is stabil. 

A fi nanszírozás stabilitását aktív eszköz-forrás menedzs-

menttel és az erős anyabanki háttérrel tudjuk továbbra 

is fenntartani. 

Biztos likviditási pozíciónk valamint tőkehelyzetünk 

megfelelő alapot nyújt piaci pozíciónk további erősí-

tésére.

A Commerzbank Zrt. hitelezési kockázatkezelési poli-

tikájának alapját a Commerzbank AG által elfogadott 

elvek, és az általa követett gyakorlat képezi. Bankunk a 

hitelezési kockázatot a negyedévente történő ügyfélmi-

nősítések alapján elszámolásra kerülő értékvesztésekkel 

és kockázati céltartalékokkal fedi le.

A Basel II-es irányelvek adaptációja keretében a 

bankcsoport az IRB fejlett módszert vezette be és 

alkalmazza. A Commerzbank Zrt. a hitelezési kockázat 

kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló, ill. a műkö-

dési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 

rendeletek szabályaira tekintettel 2008. január 1-jétől 

a hitelezési kockázat tőkekövetelményének kiszámítása 

esetében a sztenderd módszert, a pénzügyi biztosítékok 

értékelésére az összetett módszert, és a működési koc-

kázat tőkekövetelményének kiszámítására az alapmutató 

módszert alkalmazza. 

A 2008-ban elért eredményekre és az elmúlt évek-

ben folytatott sikeres stratégiánkra alapozva bizakodóan 

tekintünk a 2009-es év elé. Továbbra is azon leszünk, 

hogy a termékfejlesztés megerősítésével 2009-ben is 

innovatív és ügyfélorientált szolgáltatást nyújtsunk ügy-

feleinknek, és ezzel tovább erősítsük piaci pozíciónkat, 

valamint a Commerzbank hírnevét. 

A bank menedzsmentje nevében egyúttal megkö-

szönjük a bank összes dolgozójának áldozatos munkáját, 

akiknek motiváltsága és céltudatos hozzáállása nélkül 

a bank által kitűzött ambiciózus célok aligha volnának 

elérhetőek.

Budapest, 2009. március 5.
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ESZKÖZÖK 2008. 2007.

Forgóeszközök 162 769 510 160 279 605

ebből

Pénzeszközök 5 973 849 546 259

Értékpapírok 6 035 035 2 432 557

Követelések 150 760 626 157 300 789

ebből

Hitelintézetekkel szembeni éven belüli követelések 54 205 501 80 149 511

Ügyfelekkel szembeni éven belüli követelések 96 007 421 76 489 721

Egyéb követelések 547 704 661 557

Befektetett eszközök 111 239 093 96 377 843

ebből

Értékpapírok 12 681 847 6 681 611

Követelések 94 458 507 85 647 056

ebből

Hitelintézetekkel szembeni éven túli követelések 9 799 755 12 346 808

Ügyfelekkel szembeni éven túli követelések 84 658 752 73 300 248

Részesedések 31 669 31 669

Immateriális javak, tárgyi eszközök 4 067 070 4 017 507

Aktív időbeli elhatárolások 5 922 910 2 091 343

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 279 931 513 258 748 791

FORRÁSOK

Kötelezettségek 248 801 682 230 519 234

ebből

Hitelintézetekkel szembeni éven belüli követelések 157 149 578 139 761 529

ebből

Rövid lejáratú 92 183 732 102 646 781

Hosszú lejáratú 64 965 846 37 114 748

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 81 872 890 78 670 525

ebből

Rövid lejáratú 81 872 890 78 670 525

Hosszú lejáratú 0 0

Hátrasorolt kötelezettségek 4 501 260 4 306 950

Egyéb kötelezettségek 5 277 954 7 780 230

Passzív időbeli elhatárolások 4 877 485 2 599 075

Céltartalékok 1 509 282 2 082 223

Saját tőke 24 743 064 23 548 259

ebből

Jegyzett tőke 2 466 916 2 466 916

Tőketartalék 3 265 397 3 265 397

Eredménytartalék 16 802 522 13 794 805

Lekötött tartalék 0 0

Általános tartalék 1 132 904 1 013 423

Mérleg szerinti eredmény 1 075 325 3 007 718

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 279 931 513 258 748 791

Mérleg 2008. december 31.

Pénzügyi beszámoló
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2008. 2007.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 25 569 392 19 302 127

Fizetett kamatok és kamatjellegű kifi zetések 17 793 461 13 233 975

Kamatkülönbözet 7 775 931 6 068 152

Kapott osztalékok és részesedések 13 900 17 640

Jutalékeredmény 1 042 906 1 184 412

Pénzügyi műveletek nettó eredménye 2 542 492 1 627 309

Egyéb bevételek 3 699 789 2 007 092

Egyéb ráfordítások 9 327 877 3 525 641

Pénzügyi és befektetési szolgáltatás költségei 4 312 791 3 665 086

Szokásos vállalkozási eredmény 1 434 350 3 713 878

Rendkívüli eredmény 0 0

Adózás előtti eredmény 1 434 350 3 713 878

Adófi zetési kötelezettség 239 544 706 160

Adózott eredmény 1 194 806 3 007 718

Általános tartalék képzés, felhasználás -119 481 0

Mérleg szerinti eredmény 1 075 325 3 007 718

Eredménykimutatás 2008. december 31.

Hitelesítő záradék 

a Commerzbank ZRT. 2008. éves beszámolójához

A Bank megválasztott könyvvizsgálója a PricewaterhouseCoopers Kft. nevében Balázs Árpád bejegyzett könyvvizsgáló 

járt el. A 2008. december 31-re vonatkozó hivatalos éves beszámolót, amely a Commerzbank Zrt. székhelyén hozzá-

férhető, a PricewaterhouseCoopers Kft. 2009. március 5-én korlátozástól mentes hitelesítő záradékkal látta el.
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Felügyelő Bizottság

Rainer Ottenstein 

Elnök

(2008. június 11-től)

Commerzbank AG

Andreas De-Maiziere 

Commerzbank AG

Dr. Andre Carls

(2008. június 11-től)

Commerzbank AG

Michael Schmid

(2008. június 11-től)

Commerzbank AG

Arno Walter

(2008. június 11-ig)

Commerzbank AG

Fred-Jörg Grunow

(2008. június 11-ig)

Commerzbank AG

Wilhelm Nüse

(2008. június 11-ig)

Commerzbank AG

Igazgatóság 

Kozma András

Elnök-vezérigazgató

Commerzbank Zrt.

Dr. Walter Görgy

Vezérigazgató-helyettes

Commerzbank Zrt.

Dr. Lajer Zsolt

Külső tag
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Központ

Commerzbank Zrt. 
 1054 Budapest

 Széchenyi rakpart 8. 

 Telefon: (+36-1) 374-8100

 Fax: (+36-1) 269-4574

 E-Mail: info.budapest@commerzbank.com

Régióközpontok 

Debreceni Régió
 H-4026 Debrecen, Bethlen u. 10–12.

  Telefon: (06-52) 503-030

 Fax: (06-52) 503-037

Dél-Budai Régió
 H-1117 Budapest, Fehérvári út 50–52.

  Telefon: (06-1) 382-7760

 Fax: (06-1) 382-7767

Dél-Pesti Régió
 H-1095 Budapest, Mester u. 87.

  Telefon: (06-1) 323-3730

 Fax: (06-1) 323-3737

 

Győri Régió
 H-9022 Győr, Móricz Zsigmond rakpart 1.

  Telefon: (06-96) 547-680

 Fax: (06-96) 547-687

Kecskeméti Régió
 H-6000 Kecskemét, Izsáki út. 6.

 Telefon: (06-76) 502-550

 Fax: (06-76) 502-557

Miskolci Régió
 H-3525 Miskolc, Arany János tér 1.

  Telefon: (06-46) 501-220

 Fax: (06-46) 501-227

Pécsi Régió
 H-7626 Pécs, Király u. 66.

 Telefon: (06-72) 513-550

 Fax: (06-72) 513-557

Szegedi Régió
 H-6722 Szeged, Petőfi  Sándor sugárút 18.

  Telefon: (06-62) 549-340

 Fax: (06-62) 549-347

Székesfehérvári Régió
 H-8000 Székesfehérvár, Budai út 49–51.

  Telefon: (06-22) 512-080

 Fax: (06-22) 512-087

Zalaegerszegi Régió
 H-8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1.

  Telefon: (06-92) 550-430

 Fax: (06-92) 550-437

A Commerzbank Magyarországon



Johannesburg

Addis Ababa

Cairo

Dubai
Mumbai

Bangkok

Singapore

Ho Chi Minh City

Jakarta

Hong Kong Taipei

Seoul 

Shanghai

Tokyo

Beijing

Novosibirsk

Almaty

Tashkent

Beirut
Tehran

Baku

Los Angeles

New York
Chicago

Atlanta

Caracas
Panama City

São Paulo

Lagos

Buenos Aires

Ashgabat

A Commerzbank világszerte 

 • Külföldi fi ókegységek  

 • Képviseletek  

 • A Konszern társaságai és jelentős külföldi részesedései  

Milan

Kiev

Moscow

Amsterdam

Paris

London
Warsaw

Madrid

Barcelona

Minsk

Geneva Zurich

Dublin

Brno

Bratislava

Belgrade

Istanbul

Budapest

Bucharest

Prague
Ostrava

Vienna

Luxembourg

Brussels

Plzeň
Košice

Hradec Králové

Zagreb



Commerzbank Zrt.
Széchenyi rakpart 8.
H-1054 Budapest
Telefon: (+36-1) 374-8100
Fax: (+361) 269-4530
info.budapest@commerzbank.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 25%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'GMN-Pest\(Acrobat6\)'] Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        5.669290
        5.669290
        5.669290
        5.669290
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


