Éves

Jelentés

2010

B e v e z e tô

A MEHIB tevékenységének fô célja volt és
a jövôben is erre törekszik, hogy elôsegítse
a magyar vállalatok piacra jutását, a magyar
exportot ösztönözze és hozzájáruljon az
exportáló vállalatok versenyképességének
megôrzéséhez. Ehhez a MEHIB a piaci pénzintézetek által nem, vagy csak részben felvállalható kockázatok biztosítását vállalta.
A MEHIB 2010-ben a globális pénzügyi és
gazdasági válság következtében a vállalatok
és piacok számára fokozottan bizonytalan és
kiszámíthatatlan környezetben teljesítette
alapküldetését.
2010-ben végbement a társaság szervezeti
átalakítása. Ennek eredményeként klasszikus
hitelbiztosítói vállalatirányítás és szervezeti
struktúra bevezetésére került sor. Az egyszerûbb
és hatékonyabb mûködés érdekében megszüntetésre került a korábbi Igazgatóság,
ennek szerepét a kisebb létszámú Felügyelôbizottság vette át, amely bizonyos, az Alapszabályban meghatározott kérdésekben ügydöntô felügyelôbizottságként jár el.
A Biztosító költséghatékonysági programot
indított 2010-ben. Ennek eredményeképpen a tervezett kiadásokhoz képest jelentôs
összegû, 280 M Ft-ot meghaladó költségmegtakarítást könyvelhetett el a mûködési
költségek vonatkozásában. A társaság ezt
a tendenciát fenntartva 2011-ben további
150 M Ft-os költségmegtakarítást tervez
megvalósítani.
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Fontos üzleti sikerként értékeljük azt a tényt,
hogy a nem-piacképes üzletág a MEHIB megalakulása óta az egyik legnagyobb fedezetbevételét érte el. Tavaly összesen 106 Mrd Ft
értékû forgalom fedezetbevételére került sor,
amely több mint 30%-kal haladta meg mind
a tervezett, mind a 2009-es fedezetbevételi
forgalmat.
Szintén tavalyi siker az, hogy az Európai Unió
2011-es évre is meghosszabbította a MEHIB
KKV kötvény engedélyét, amellyel a MEHIB
a magyar kis- és közepes vállalkozások exportjának kockázatait vállalja át, így segítve
ôket új exportpiacokhoz illetve exportjuk finanszírozáshoz.
Fontos üzleti eredményként könyvelhetô el,
hogy 2001 óta a tavalyi évben jött létre elôször
olyan, több bank részvételével megvalósuló
szindikált exportfinanszírozási ügylet, amelyhez a MEHIB hitelbiztosítása kapcsolódott
A magyar állami exportösztönzô rendszer hatékonyabb mûködése érdekében 2010. decemberében aláírásra került a MEHIB-Eximbank
együttmûködési megállapodás is. Az idei
év célja, hogy a megállapodás részletekbe
menôen kidolgozásra kerüljön.
2010-ben került megfogalmazásra, de a 2011-es
év egyik fô célkitûzése, hogy elkészüljön a Biztosító középtávú, 2014-ig tartó, Eximbankkal
közös üzleti stratégiája. Ebben az intézmények a kormányzati szándékot követve - az
Új Széchenyi Tervben és a Kormány Külgazdasági Stratégiájában leírtakkal összhangban
- az exportösztönzéshez rendelkezésre álló
költségvetési forrásokat, valamint az MFB
csoportban meglévô szinergiákat hatékonyan
felhasználva kívánják elôsegíteni a magyar
export növekedését.

A MEHIB Zrt. 2010. évi exporthitel-biztosítási tevékenységének fô jellemzôi

M Ft

Megnevezés	Nem-piacképes	Piacképes
		
2009
2010
2009
2010
Fedezetbevétel

Összesen
2009
2010

79.741,5

106.004,3

-

-

79.741,5

106.004,3

Bruttó díjbevétel

582,5

905,6

-

-

582,5

905,6

Kárfizetés

378,7

3.639,7

34,2

9,5

412,9

3.649,2

Kármegtérülés

136,9

279,1

5,9

7,5

142,8

286,6

A Biztosító 2010-ben 106 Mrd Ft-ot valamivel
meghaladó összegû forgalomhoz nyújtott
biztosítási fedezetet. A MEHIB Zrt. a nempiacképes biztosításokkal a hagyományos
piacokra irányuló exportot segítette elô. A
Társaság díjbevétele 2010-ben meghaladta a
900 M Ft-ot.
A MEHIB Zrt. tevékenysége alapvetôen két
jól elkülöníthetô részre bontható: a közép/
hosszú lejáratú exporthitel- és befektetés
biztosításra (egyedi ügyletek) és a rövid
lejáratú, kockázatos viszonylatok felé irányuló,
valamint a KKV szegmens költségvetési hátterû forgalmi típusú biztosítására.
Egyedi, közép- és hosszú lejáratú ügyletek
vonatkozásában a MEHIB Zrt. 2010-ben közel 13 Mrd Ft értékû exportszerzôdéshez kapcsolódóan adott ki biztosítási kötvényt, melynek alapján 480 M Ft összegû díjbevételt
realizált.

Ami a viszonylati megoszlást illeti, az egyedi
fedezetbevételek döntô többsége orosz relációban történt, ezen kívül egy belarusz közép/
hosszú lejáratú üzlete volt a Biztosítónak.
2010-ben a nem-piacképes rövid lejáratú üzletek díjbevétele 426,9 M Ft volt, ami több
mint másfélszerese a 2009-es évben realizált
díjbevételnek. A biztosított forgalom or-szágok
közötti megoszlása érdemben nem változott a
korábbi idôszakokhoz képest, továbbra is a FÁK
tagországai és a balkáni államok szerepelnek
az elsô helyeken. A biztosított állományban
a relációs megoszlást figyelembe véve Oroszország részesedése a legnagyobb, 63,9%-os. A
portfólión belül a fedezetbe vételek alapján a
Belaruszba, Kazahsztánba, Szerbiába és Ukrajnába irányuló export képvisel nagy arányt.
2010-ben az EU tagállamok részaránya továbbra is alacsony (5,3%), amelyek egyébként a
„KKV-E” módozat révén nem-piacképes kockázatként biztosíthatóak.

Az egyes országok részaránya a nem-piacképes, rövidlejáratú biztosított forgalmon belül, 2010. I-IV. negyedévben
EU 5,3 %
BELARUSZ 3,3 %

EGYÉB 7,3 %
OROSZORSZÁG 63,9 %

KAZAHSZTÁN 3,4 %

SZERBIA 7,1 %

UKRAJNA 9,6 %

Az egyéb kategórián belül Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Macedónia és Mongólia szerepelnek a legnagyobb arányban.
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A MEHIB Zrt. 2010. évi fedezetbevételének legnagyobb forgalmú viszonylatai

A 2010. évi fedezetbevételének legnagyobb forgalmú viszonylatai

Ország		
Egyedi üzletek
			
Belarusz

Összes

0,5

2,9

3,4

Bosznia-Hercegovina

-

1,1

1,1

Horvátország

-

1,4

1,4

Kazahsztán

-

3,1

3,1

Moldova

-

0,5

0,5

Nagy-Britannia

-

0,8

0,8

Németország

-

1,0

1,0

10,6

56,7

67,3

Románia

-

1,4

1,4

Szerbia

-

6,3

6,3

Új-Zéland

-

0,6

0,6

Ukrajna

-

8,6

8,6

Egyéb

0,1

4,4

4,5

Összesen

11,2

88,8

100,0

Oroszország

2010-ben az elôzô évekhez hasonlóan a biztosítási portfolió meghatározó része, közel
70%-a orosz viszonylatú volt. A biztosított állományon belül viszonylag jelentôsebb arányt
képviselt még a Belaruszba, Kazahsztánba,
Szerbiába és Ukrajnába irányuló export. Ezen
országok együttes részesedése a teljes portfólión belül meghaladta a 21%-ot.
Az egyedi üzletekkel összehasonlítva a nempiacképes rövid lejáratú üzletág viszonylati
megoszlása diverzifikáltabb.
Kárfizetés, kármegtérülés
A piacképes szerzôdéses állomány 2008.
január 1-jével történô átruházását követôen
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a 2007. év végéig fedezetbe vett állomány
utógondozása, így a kapcsolódó kárkezelési
feladatok ellátása, továbbá a viszontbiztosításon alapuló, az új állománytulajdonos
kárfizetéseihez kapcsolódó megtérítési kötelezettség a MEHIB Zrt-nél maradt.
A Biztosító 2010. évben összesen 3.649,2 M
Ft-ot fizetett ki károkra, melyeknek már csak
egy töredéke (9,5 M Ft) keletkezett a piacképes üzletágban. A nem-piacképes üzletágban 3.639,7 M Ft összegû kár kifizetésére
került sor. A kármegtérülés 286,6 M Ft-ot tett
ki, ebbôl 279,1 M Ft a nem-piacképes és 7,5 M
Ft a piacképes kockázatú károk megtérülésébôl származik.

A MEHIB Zrt. üzleti aktivitását támogató tevékenységek

Kockázatelbírálás
A közép-, hosszú lejáratú nem-piacképes
üzletek kockázatának megállapítására a
MEHIB Zrt. megalakulása óta rendelkezik
saját országkockázat minôsítô rendszerrel,
amelyet folyamatosan fejleszt. Félévente
minôsíti szuverén kockázat szempontjából
a világ országait és ez alapján alakítja ki
fedezeti politikáját. Az országbesorolás,
valamint az OECD minôsítése együttesen
hat a megfelelô díjpolitika kialakítására. A
konkrét biztosítási ügyletek befogadását
megelôzôen részletes országelemzés készül
az adott viszonylatra vonatkozóan.
Az ügyletek vevôkockázatának elemzése az
országkockázat figyelembevételével kiterjed
bankok, önkormányzati cégek, szakágazatok,
illetve projektek speciális kockázatának értékelésére. A MEHIB Zrt. saját bankelemzési
rendszerrel rendelkezik. 2010-ben tovább
folytatódott a minôsítésre került bankadatbázis szinten tartása konkrét ügyletek
kapcsán, illetve banki megkeresésre. A vizsgált idôszakban 8 új bankkal bôvült 138-ra
a Biztosító által bevizsgált, limitet kapott
bankok száma. A megadott limitek alapján
az exportálni szándékozó vállalatok fontos
információkhoz jutnak a potenciális vevôkkel
kapcsolatos körülményekrôl.
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A közép-, hosszú távú ügyletekre az egységes
értékelési szempontok szerint kialakított cégkockázat minôsítési- és limitrendszer vonatkozik. 2010-ben folytatódott az elôzô évi tendencia, miszerint számában és volumenében
egyaránt komoly érdeklôdés mutatkozott az
ún. sub-sovereign típusú kockázati hátterû
ügyletek iránt.
A rövid lejáratú ügyletekre jellemzô kockázatelbírálási tevékenység felöleli a klasszikus
ún. underwriting tevékenységek teljes körét.
Ide tartozik az új vevôlimitek megállapítása, a meglévôk idôszakos felülvizsgálata, a
limit növelési kérelmek elbírálása, továbbá
speciális tevékenységek végzése (pl. faktoring biztosítás, az ügyfél saját hatáskörében
eldönthetô limitek kiadása).

A MEHIB Zrt. üzleti aktivitását támogató tevékenységek

Termékfejlesztés

Marketing tevékenység

Termékfejlesztési feladatait a MEHIB a Társaság lényeges stratégiai céljaihoz igazítva
valósítja meg, amelyek többek között az
alábbiak:
• a MEHIB nagyobb mértékben kapcsolódhasson be a magyar cégek exportjának,
külpiaci megjelenésének ösztönzésébe,
segítésébe;

A fôbb prioritást a marketing eszközök felhasználásában elsôsorban az eseménymarketing jellemezte. Ennek során az exportot
ösztönzô kormányzati háttérintézményekkel
együttmûködve számos szakmai fórumon,
találkozón képviseltette magát a Biztosító.

• a nemzetközi (elsôsorban EU) fejlôdés
irányaihoz igazodó, korszerû, versenyképes, ügyfélbarát termékstruktúra kialakítása;
• a vonatkozó EU jogszabályok által
meghatározott kereteken belül a MEHIB
által bevállalható kockázatok körének
bôvítése;
Jelenleg folyamatban van a befektetéshitelbiztosítási termék, a bank által megvásárolt
szállítóihitel-követelések biztosításának, az
export elôfinanszírozó hitel biztosításának,
valamint a MEHIB garanciabiztosítási termékeinek a fejlesztése.

A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. a tavalyi
évben is a Magyar Termék Nagydíj Pályázat
kiírói között szerepelt, mellyel a magyar vállalkozások, különös tekintettel az exportáló
KKV-k irányába azt az üzenetet fogalmazta
meg, hogy az exportáru minôségének fontossága mellett az exportkockázatok szakszerû kezelése is elengedhetetlen.

Informatika
A MEHIB Zrt. informatikai rendszere az EU
normáival összhangban biztosítja a személyes adatok védelmét, a nyilvántartott adatok konzisztenciájának ellenôrzését és az
adatvédelmet. A Biztosító 2010-ben is nagy
figyelmet fordított az informatikai üzemeltetés és adatbiztonság területére.
2010. év elején lezárult a MultiWorX alapú
iktatórendszer korszerûsítése, és ezzel egy
idôben egy modern alapokra épülô dokumentum-kezelô rendszer bevezetése. Az év
második felében befejezôdött a vírusvédelmi
rendszer felülvizsgálata, ezen kívül fejlesztések történtek az integrált ügyviteli rendszer
moduljaiban.
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Együttmûködés a nemzetközi szervezetekkel

Európai Unió

OECD

Az Európai Bizottság az elmúlt év végén 2011.
december 31-ig hagyta jóvá a MEHIB Zrt. részére azt, hogy a 2 millió eurót meg nem
haladó exportárbevétellel rendelkezô kis- és
középvállalkozások rövidlejáratú exporthiteleihez, állami hátterû export hitelbiztosítást
nyújtson. A MEHIB KKV biztosításának legfontosabb elônye, hogy mind a fejlôdô, mind
a fejlett piacokra irányuló export rövidlejáratú
hiteleihez nyújtható, a KKV exportôrök igényeihez igazodóan. A KKV cégek exportképes
áruinak és szolgáltatásainak a külpiacokra
való kijutásához szükség van a finanszírozási
lehetôségeik bôvülésére, melyhez a hitelezési
kockázatokat fedezô MEHIB biztosítás jelentette lényegében az egyetlen elérhetô fedezetet, hiszen a magánpiaci biztosítók ezt a
kis KKV kört nem tekintik célcsoportnak.

A Biztosító a közép/hosszú távú ügyleteit az
OECD tagállamok egyezményeivel összhangban alakította ki. A MEHIB az OECD Megállapodást, a környezetvédelmi ajánlást, a
korrupció-ellenes fellépést, az ez év elejétôl
hatályos fenntartható hitelezés elveit, továbbá az átlátható mûködés elvárásait is maradéktalanul teljesítette az elmúlt idôszakban.
A nemzetközi kötelezettségekbôl levezethetô
folyamatos és egyre növekvô adminisztrációs
feladatok az ügyletek fajlagos idô és élômunka igényét is emelték.

Európai Uniós tagállami exporthitel biztosítóként a MEHIB 2010-ben is teljesítette
mindazokat a feladatait, amelyekkel üzleti
tevékenységét a tagországok számára átláthatóvá tette. Bejelentéseit az uniós jogszabályokban megengedett, de bejelentéshez
kötött eltérô feltételû ügyletekhez, illetve a
segélyhitel ügyletek esetében teljesítette,
ugyanígy az aktuális fedezeti politikában történt változásokat is jelentette. Az Eximbankkal
szoros együttmûködésben, a MEHIB rendszeresen készített szakmai javaslatokat a hazai
exportösztönzést segítô nemzeti álláspont
megalapozása érdekében, az Európai Unió
szakmapolitikai döntéselôkészítô fórumai részére.
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Berni Unió
A MEHIB Zrt. 13 éve aktív tagja a az Exporthitel- és Befektetésbiztosítók Nemzetközi
Szövetségének, a Berni Uniónak. A Berni
Unió és a Berni Uniós tagságra készülô fejlôdô
gazdaságokban mûködû intézményeket
tömörítô ún. Prágai Klub nélkülözhetetlen
szakmai hátteret jelent a MEHIB Zrt. számára.
Félévente tartott rendezvényeik a rendszeres szakmai tapasztalatcsere lehetôségét
nyújtják a munkatársaknak.

MEHIB Zrt. összevont mérleg

(M Ft)

Megnevezés
Immateriális javak
Befektetések
Ingatlanok
Befektetések kapcsolt vállalkozásokban
	Egyéb befektetések
Követelések
Biztosítási ügyletekbôl
	Viszontbiztosítási ügyletekbôl
	Egyéb követelések
Egyéb eszközök
Aktív idôbeli elhatárolások
Eszközök (aktívák) összesen:
Saját tôke
Jegyzett tôke
	Eredménytartalék
	Lekötött tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Biztosítástechnikai tartalékok
	Céltartalékok
Kötelezettségek
	Passzív idôbeli elhatárolások
	Források (passzívák) összesen:

2009.
32,1
10 544,6
7,4
0,0
10 537,2
120,7
58,9
7,5
54,3
70,7
320,1
11 087,5

2010.
17,9
10 443,1
7,0
0,0
10 436,1
307,1
272,9
6,7
27,5
69,4
313,6
11 151,1

7 604,9
4 250,0
2 724,7
3,1
627,1
3 069,4
232,4
128,0
52,8
11 087,5

8 309,7
4 250,0
3 354,9
0,0
704,8
2 633,5
9,8
114,7
83,4
11 151,1
Eredménykimutatás (M Ft)

Megnevezés
Biztonságtechnikai bevétel
Biztonságtechnikai ráfordítás
Biztonságtechnikai eredmény
Befektetési bevételek
Befektetési ráfordítások (-)
Befektetési eredmény
	Egyéb bevételek
	Egyéb ráfordítások (-)
	Szokásos váll. eredmény
	Rendkívüli bevételek
	Rendkívüli ráfordítások (-)
Rendkívüli eredmény
Adózás elôtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Adózás utáni eredmény
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2009.
1 132,2
1 288,2
-165,0
897,6
22,8
874,8
705,8
586,5
829,1
0,1
89,7
-89,6
739,5
112,4
627,1

2010.
1 233,8
1 238,5
-4,7
765,3
22,2
743,1
3 885,6
3 777,9
846,1
0,1
56,4
-56,3
789,8
84,9
704,9

a 2010. évi beszámoló vizsgálati eredménye

Magyar Exporthitel Biztosító

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Felügyelôbizottság
Beszámoló a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 2010. évi beszámolójának vizsgálati
eredményérôl

A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. Felügyelôbizottsága a Biztosító, a Számviteli
törvény, valamint a 192/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet szerint készített 2010-es
üzleti évérôl szóló beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítô melléklet
és üzleti jelentés) megtárgyalta, és 14/2011. (III.24.) sz. határozatával, az Alapító
Okirat VIII- 6- g- pontja értelmében, a Felügyelôbizottság elnökének, a Gt. 35.§ (3)
bekezdése szerint készült írásbeli jelentése alapján, a Közgyûlésnek elfogadásra
javasolja az alábbi fôbb számokkal:
1. A MEHIB Zrt. 2010. évi mérlegfôösszege 11 151,1 M Ft.
2. A MEHIB Zrt. 2010. évi adózás elôtti eredménye 789,8 M Ft (nem-piacképes:
		 569,4 M Ft, piaclépes: 220,4 M Ft), az adózás utáni eredménye 704,8 M Ft
		 (nem-piacképes: 504,8 M Ft, piacképes: 200,0 M Ft).
3. A MEHIB Zrt. biztosítástechnikai tartaléka 2010. év végén, az érvényben lévô
		 jogszabály alapján 2.633,5 M Ft.
4. A MEHIB Zrt. saját tôkéje 8.309,7 M Ft.

A Felügyelôbizottság azt javasolja a Közgyûlés részére, hogy a 2010. évi adózott
nyereség teljes összege növelje a Biztosító eredménytartalékát.

Gém Erzsébet
FB elnök

Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. H-1065 Budapest, Nagymezô u. 46-48.
Tel.: 374-9200; Fax: 269-1198; E-mail: info@mehib.hu; Honlap: www.mehib.hu;
Cégjegyzékszám: 01-10-042595 / Fôvárosi Bíróság Cégbírósága;
Cégbíróságon bejegyzett alaptôke: 4 250 000 000 Ft
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A MEHIB Zrt. tisztségviselôi 2010-ben

Igazgatóság
Dr. Csillag István elnök
Szakács Tibor
Dr. Bodnár Zoltán
Gaál Gyula
Király Zita
Dr. Parragh László
Dr. Stukovszky Zsolt
Szöllôsi Endre

2010.08.02-ig
2010.08.02-ig
2010.08.02-ig
2010.08.02-ig
2010.08.02-ig
2010.08.02-ig
2010.08.02-ig
2010.08.02-ig

Felügyelô Bizottság
Sajósiné dr. Kováts Magdolna
Berecz Marianne
Czágler Péter
Dr. Haraszti Katalin
Somfai Róbert
Szecsei István
Gém Erzsébet
Sziládi Losteiner Dóra
Bánfi Zoltán
Nagy Zsolt

2010.09.06-ig
2010.09.06-ig
2010.09.06-ig
2010.09.06-ig
2010.09.06-ig
2010.09.06-ig
2010.09.06-tól
2010.09.06-tól
2010.09.06-tól 2010.11.24-ig
2010.11.24-tôl

Könyvvizsgáló
KPMG Hungária Kft. (1139 Bp., Váci út 99.)
Bejegyzett könyvvizsgáló: Leposa Csilla 2010.04.01-tôl
Könyvv.ig.sz.: 005299
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a 2010. évi beszámoló vizsgálati eredménye

Magyar Exporthitel Biztosító
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