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A Szegedi Kereskedelmi és Ipapbank 
igazga tóságának 1925. évi Jelentése. 
jelentés az ujértékelésrői 

Tiszielt közgyűlés! 

A m. kir. Pénzügyminiszter ur 7000/1925. sz. 
rendelete alapján elkészített 1925. január 1-i 
átértékelt megnyitó mérlegünket a követke-
zőkben terjesztjük jóváhagyás végett a t. Köz-
gyűlés elé: 

Vagyontéteteinket az 1924. december 31-i 
mérlegben szereplő tételektől négy tételnél 
állapítottuk meg eltérően. 

1. Valuta- és devizakészletünket az elmúlt 
évben szereplő K 121.863,384.66-val szemben 
azok valóságos értékében, K 732.525.920-ban 
(58.602.07 pengő) állapítottuk meg. 

2. Értékpapírjainkat és ipari részesedésein-
ket K 261.472,850-val szemben K 1.705,359.341-
re (136.428.75 pengő) emeltük fel. Megjegyez-
zük, hogy ezen összegben egyéb értékeink 
között a Szegedi Téglagyár Társulat részvény-
állományának körülbelül 50 százaléka foglal-
tatik benne. 

3. Klauzál-téri bankházunkat K 248.000-val 
szemben K 1.875,000.000-ban (150.000 pengő) 
állítottuk be, amely értékelésünknél ugy a tény-
leges forgalmi értéket, mint a jövedelmező-
séget is figyelembe vetíük. 

4. Leltárunkat nyilvántartás céljából csekély 
K 12.500-ban (1 pengő) értékeltük. 

Az aktívákban szerepeltetjük még az elmúlt 
évi részoénybefizetéseket K 3.160,000.000-ban 
(252.800 pengő). 

Mérlegünk passzív oldalára beállítottuk fel-
számolásban levő fiókintézeteinknél még tény-
leg ki nem fizetett tartozásainkat, K 481,046.513-
ban (38.483.72 pengő). 

A hitelezők K 797,966.512.38 összegével 
szemben K 1.028,436.202 (82.274.90 pengő) 
szerepel; az eltérés az elmúlt évi haszonból 
a mult évi közgyűlés által kifizetni rendelt 
összegekből állott elő. 

A nyugdijalap K 11,700.000 ját az elmulí évi 
első alaptőkeemelés alkalmával elhatározott 
K 85,000.000 dotálása emeli fel K 96,700.000-ra 
(7736 pengő). 

Az igy eszközölt felértékelés folytán saját 
tőkéink K 7.153,384.750-ra (572.270.78 pengő) 
emelkednek. 

Javasoljuk a t. Közgyűlésnek, hogy igy meg-
állapított megnyitó mérlegünket helyeslően 
tudomásul venni és elhatározni szíveskedjék, 
hogy a t i s z t a v a g y o n k é n t mulatkozó 
K 7.153,384.750-ból 16000 darab 20 pengő 
névértékű részvényre oszló K 4 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
alaptőke (320.000 pengő) és K 5.153,384.750 
tőketartalék (252.270.78 pengő) létesíttessék. 

Szíveskedjenek felhatalmazni az igazgató-
ságot, hogy az összevonás végett legutóbbi 
rendkívüli közgyűlésünk alkalmával bevont 
50.000 korona névértékű részvények, valamint 
az azok alapján kibocsájtott 50.000 korona 
névértékű uj részvények az ideiglenes rész-
vényjegyek bevonása ellenében 20 pengő 
névértékű részvényekkel cseréltessenek ki. 

Szeged, 1926. március hó 14. 

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
Igazgatósága. 

Üzleti jelentés az 1925. évről. 

Tiszteit közgyűlés! 

Intézetünk 58. évi rendes közgyűlésén üdvö-
. zöljük t. részvényeseinket, mely alkalommal 
van szerencsénk 1925. évi üzleti jelentésün-
ket és az éo zárszámadásait a következők-
ben előterjeszteni: 

Általános közgazdasági viszonyainkat a 
lefolyt évben a kormány szanálási műveletei 
irányították. A magyar nemzeti bank felólli-

* tása és a népszövetségi kölcsön felvétele vol-
tak azok a legfontosabb intézkedések, amelyek 
révén pénzünk értékét a külföldön és bel-
földön sikerűit véglegesen stabilizálni. A kül-

föld visszatérő bizalma folytán a magángazda-
ság részére is jelentékeny összegek folytak 
be az országba. Ezek az összegek, valamint 
a városok részére beruházásokra felvett köl-
csönöknek átmenetileg a pénzintézeteknél tör-
tént elhelyezése is hozzájárultak ahhoz, hogy 
az egész év folyamán megbízható kezeknek 
a szükséges hitelek állandóan csökkenő ka-
mattételek mellett, rendelkezésre állottak. Az 
állandó értékű pénz a nagyközönség bizalmát 
is lényegesen növelte. A tőkeképződés folya-
mata megindult és a takarékbetétek jelentős 
emelkedésében jutott kifejezésre. Az embe-
rekbe visszatért a takarékossági hajlam és az 
előző évek költekezéseit a szükségletek 
beszerzése terén is nagy rezerváltság vál-
totta fel. 

Az ipar és kereskedelem egyedei azonban 
súlyosan érzik e változást, ezen pályák túl-
zsúfoltak: a kicsiny vevőközönségéri a béké-
ben létezett óégek 10—15-szöröse konkurrál. 
Ebben a helyzetben, emelkedő terhek mellett, 
ezen foglalkozási agak súlyos nehézségekkel 
küzdenek. A fizetésképtelenségek egész sora 
idegesHi a gazdasági életet, a túlfokozott áru-
hitelek a forgalom csökkenése folytán egy-
más után döntik meg a gyengén megalapozott 
ipari és kereskedelmi existencíákat. Megnyug-
tató, hogy városunkban, ahol a konjunktura 
felburjánzása sem öltött talzott méreteket, a 
visszahatás sem volt oly nagyarányú, mini az 
ország egyes részein és régi bevált cégeink 
most is szilárdan állották meg helyükei. 

A mezőgazdaság helyzete sem mondható 
rózsásnak. Bár a termés jó v'blt, a gazda sem 
tudta terményeit jó áron értékesíteni. A váro-
sunkat különösen érdeklő paprika és bor 
értékesítése az egész évben kedvezőtlenül 
alakult. A gazdák ismét kölcsönre szorulnak 
és a föld jövedelme nem bírja el a ma még 
dívó kamatterheket. 

intézetünk üzletei az elmúlt évben je-
lentékeny fejlődést mutatnak. Itt első sor-
ban betétüzletünkre kell rámutatnunk, mely-
nek emelkedése a bankunk iránt táplált 
bizalom legbiztosabb jele. Takarékbetétek-
ben és folyószámlákon intézetünknél el-
helyezeti öszzegek az elmúlt évben K 
7.498,000.000-ról K 28.774,000.000-ra emel-
kedtek. Leszámítva Szeged város 6.000,000.000 
koronás investítiós betétjét, az emelkedés 200 
százalékot tesz ki, amely az országos átlag-
emelkedést is 100 százalékkal túlhaladja. Be-
téteink emelkedése, valamint saját tőkéink 
két izben történt felemelése abba a helyzetbe 
hozták intézetünket, hogy nagy számban meg-
duzzadt klientélánk jogos hiteligényeit az 
egész év folyamán kielégíthettük és ily 
módon kihelyezéseinket uáltószámlában K 
8.373,000.000-ról K 30 204,000.000 ra, folyó-
szdm/d6o/j K3.460,000.000-rólK8.340,000.000-ra 
növeltük. 

Üzleteinkel az elmúlt évben is intézetünk 
régi traditiójában gyökerező elveink szerint 
irényitottuk, kihelyezéseinknél a legnagyobb 
óvatossággal jártunk el és ily módon behajt-
hatatlan követelések cimen leírásokat nem 
kellett eszközölnünk. 

Hazánk uj gazdasági helyzetével számolva, 
a valuta- és devizaüzlet kifejlesztésére töre-
kedtünk és a világ összes piacain közvetlen 
üzleti kapcsolatot létesítettünk. Klienseink 
kuláns kiszolgálása folytén ezen üzletágban 
jelentékeny forgalmat értünk el. 

Az intézet állományainak nagyarányú emel-
kedése természetesen visszahatott bankunk 
üzleti eredményére is, amelyet a költségek 
emelkedése és a kereseti lehetőségek csök-
kenése ellenére is, kedvezőnek mondhatunk, 
miért ez alkalommal is az osztalék fokozására 
törekszünk és javasoljuk a t. Közgyűlésnek, 
hogy az elmúlt év 5.000 koronás osztalékával 
szemben még össze nem vont 5.000 korona 
névértékű, az elmúlt évben osztalék-jogosult 
részvényeink szelvényei 7.000 koronával vál-
tassanak be és a nyereség felosztására nézve 
a felügyelő bizottsággal egyetérve a követ-
kező javaslatot terjesztjük a t Közgyűlés elé: 

A bemutatott üzleteredmény számla szerint az 19215. 

év eredménye K 817,394.903.83 

ebből levonva 12*/»*/« szabályszerű 

részesedések fejében K 102,174.562.97 

K 715,220.540.86 

ebbőlosztalékraaz 1925.üzletév után 

80.000 darab 5000 kor. névértékű 

részvényre K 70C0 készpénzben 

kiosztani: K 560.000.0o0.-

K 155,220.540.86 

ebből a tőketartaléknak 255.000 pen-

gőre való kikerekitésére fordítani K 34,115.251— 

K 121,105290.86 

az ingatlan értékéből leírni K 75.OQO.OOq— 

K 46,105.293.86 

jótékonycélra fordítani K 15,000.0-Q.-

és a fenmaradó ( K 31.105.290.86-t 

uj számlára átvezetni, az osztalékot pedig az 
58, sz szelvény ellenében ezen indítványunk 
elfogadása esetén intézetünk pénztáránál Sze-
geden, valamint a Magyar Altalanos Hitel-
banknál és a Magyar Leszámítoló- és Pénz-
váltóbanknál, Budapesten, úgyszintén ezen 
pénzintézetek bármelyik magyarországi fiók-
jánál március 15-től kezdődően kifizettetni 
ajánljuk. 

Áttérve bankunk különleges ügyeire, jelent-
jük a t. Közgyűlésnek, hogy a Pénzintézeti 
Központ intézetünket az elmúlt év végén meg-
revideálta. A revíziós jelentés elismeréssel 
emlékezett meg intézetünk jelentékeny fejlő-
déséről, az intézet ügyvezetéséről és üzleti 
poliükájáról, valamint intézetünk igazgatósá-
gának a bank ügyvezetésében való aktív rész-
vételéről, Megnyugvással állapitja meg a jelen-
tés bankunknak ugy bonitás, mint likviditás 
szempontjából a piacon elfoglalt előkelő po-
sitióját és a kank fejlődéséből a jelentés is 
arra a konkluzicióra jut, hogy intézetünk 
prosperitása a csökkenő kamatirányzat mellett 
is biztosítottnak látszik. 

Jelentjük továbbá a t. Közgyűlésnek, hogy 
az elmúlt évben a Szegedi Leszámítoló- és 
Pénzváltóbank rt. liquidálása folytán a Magyar 
Általános Hitelbankkal egyetértően az ország 
egyik legelső pénzintézetével a Magyar Le-
számitoló- és Pénzváltóbankkal is szerződéses 
viszonyba léptünk és reméljük, hogy ezen 
viszony intézetünk fejlődését hathatósan fogja 
előmozdítani. 

Jelentésünk végére érve ezúttal is csak a 
legnagyobb elismeréssel emlékezhetünk meg 
a Magyar Általános Hitelbankról, amely inté-
zet minden időben a legnagyobb előzékeny-
séggel állott bankunk rendelkezésére. 

A Magyar Nemzeti Bank szegedi fiókintézete 
és a Pénzintézeti Központ az egész év folya-
mán figyelemmel kisérték intézetünk fejlődését 
és igényeink tekintetében mindenkor a leg-
nagyobb előzékenységgel állottak a bank ren-
delkezésére. 

Intézetünk a Pénzintézeti Központ által irá-
nyított postai pénzforgalmat teljes mértékben 
igénybe vette és itt megemlítjük, hogy ily 
módon a Pénzintézeti Központtal cca harminc 
milliárd koronás forgalmat bonyolítottunk le. 

Jelentjük még a t. Közgyűlésnek, hogy az 
érdekkörünkbe tartozó Szegedi Téglagyár Tár-
sulat az elmúlt évben ismét nagyobb investitió-
kat eszközölt, amelyek által a most már remél-
hetőleg rövidesen bekövetkező építkezési kon-
junktúrára teljesen felkészült és bizton hisz-
szűk, hogy ez a vállalat az elkövetkezendő 
években jelentősen fogja emelni intézetünk 
jövedelmi forrásait. 

Igazgatóságunk megbízatása lejárt. Ennél-
fogva köszönetet mondunk az irántunk tanú-
sított bizalomért és midőn tisztünket a t. Köz-
gyűlés rendelkezésére bocsájtjuk, kérjük Önö-
ket, hogy a napirend során tizenegy igazga-
tósági és egy felügyelőbizoitsági tagot válasz-
tani méltóztassanak. 

Végűi kérjük a t. Közgyűlést, hogy ugy a 
felügyelőbizottság részére, mint részünkre a 
szokásos felmentvényt megadni méltóztassék. 

Szeged, 1926 március 14. 

A Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
Igazgatósága. 


