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Л Szegedi Kereslceáelmi és Iparbank. 
igazgatóságának 1926. évi jelentése. 
Tisztelt Közgyűlés! 

Intézetünk 59. évi rendes közgyűlésén üdvö-

zöljük t. Részvényeseinket, mely alkalommal 

1926. évi üzleti jelentésünket és az év zár-

számadásait a következőkben van szerencsénk 

előterjeszteni: 

Altalános közgazdasági viszonyaink a le-

lolyt üzletévben már a lassú javulás képét 

mutatták. A világ különböző piacain csak-

nem az egész éven át meglehetős pénzbőség 

volt tapasztalható, melynek előnyös kihatásait 

természetesen mi is éreztük. Hazánk iránt 

mindjobban megnyilvánult a külföldi tőke 

bizalma és nagyszabású állami, törvényható-

sági, de magántransactiók révén is jelenté-

keny külföldi tőkék özönlöttek be az országba, 

— az előző évek tapasztalataival szemben 

most már hosszú lejáratú kölcsönök formájá-

ban is. A tőkeképződés bár lassan, de érez-

hetően megindult a belföldön is és ily módon 

az elmúlt üzletévben elegendő pénz állott a 

gazdasági élei rendelkezésére. A viszonyok 

javulását elősegitette a kamattételek tarlós 

csökkenése is, amelynek különösen a Magyar 

Nemzeti Bank kamattételének augusztus ha-

vában eszközölt leszállítása adott erősebb 

lökést. 

Az egyes foglalkozási ágak azonban még 

mindig igen nagy nehézségekkel küzdenek. 

Különösen a kereskedelem terén igen lassú a 

javulás. A közönség vásárlóképessége még 

mindig igen csekély és lokális viszonylatban 

városunk elszakitott körzeteinek hiányát ér-

zik erősen kereskedőink. Bár a közlekedési 

eszközök tökéletesedésével az eddig más 

irányba orientálódó tanyai lakosság némiké-

pen kárpótolni fogja az ilymódon elmaradt 

forgalmai, — lényeges javulást e téren még 

az elszakított területekkel összekötő vasutvo-

nalak helyreállításával várhatunk. A fizetés-

képtelenségek és a csődesetek száma már lé-

nyegesen csökkenőben van, nehézségek azért 

még ma is érezhetők, mert bárha az egyes 

szakmák cégeinek számában némi apadás volt 

tapasztalható, mostani létszámuk még mindig 

nem áll arányban a fogyasztó közönséggel. 

Az egyes iparágak közül az elmúlt évben 

megindult különféle vállalkozások és épitke-

zések révén az épitő és az azzal kapcsolatos 

iparágak voltak már jobban foglalkoztatva. 

A városunkban megindult egyetemi és egyéb 

építkezések folytán egyes helyi iparágak ki-

látásai biztatóak. Városunk gyáriparában az 

elmúlt évben sajnosait némi visszaesés volt 

tapasztalható Éz a jelenség részben az illető 

megszűnt vállalatok gyenge tőkekészültségére, 

más vállalkozásoknál a jelenlegi vámviszo-

nyokra vezethető vissza. 

Az elmúlt évi lermés az év folyamán elég 

jól volt értékesíthető és a városunkat külö-

nösen érdeklő bor és paprika az év második 

feléljen javult árak mellett volt eladható. 

Intézetünk üzletei az elmúlt évben is igen 

jelentékeny fejlődést mutatnak. Bár Szeged 

város hatmilliárdos investitiós betétjét telje-

sen kifizettük, takarékbetét állományunk és 

a folyószámlán intézetünknél elhelyezett ösz-

szegek a lefolyt évben 22.5 míUiáru koronáról 

44 milliárd koronára emelkedtek, ami csak-

nem 100 o/o-os emelkedésnek felel meg és az 

országos átlagemelkedést jelentékenyen túlha-

ladja. Itt említjük meg, hogy takarékbetét 

állományunk messze az országos átlagon felül 

elérte a békebeli állomány 37 o/ó-át és ha figye-

lembe vesszük, hogy a békebeli állomány 

nemcsak Szegedről, hanem akkor fennállott 

három fiókintézetünk révén részben három 

más vármegyéből is rekrutálódolt, ugy sze-

gedi betétüzletünk a békebeli szintjének 50 

o/o-át elérte, ami a helyi piacon való erős tér-

hódításunknak legbiztosabb jele. 

Kihelyezésünket is ennek megfelelően nö-

veltük és ilymódon váltólárcánk 30 milliárd-

ról 41.5 milliárdra emelkedett. 

Üzleteinkből még hiányoznak a jelzálog-

kölcsönök, mert eddig ily üzletek csak közve-

títés formájában ajánltattak fel intézetünk-

nek. Bankunk azonban a törlesztéses köl-

csönöket csak akkor veheti fel intenziveb-

ban üzletei közé, ha az engedményezési üzlet 

megindul és a kölcsönök feltételei olyanok 

lesznek, hogy azokat üzletfeleinknek nyugod-

tan ajánlhatjuk. 

Üzleteink kifejlesztésében az elmúlt évben 

is igyekeztünk lépésről-lépésre haladni és 

azok eröszakolása nélkül csak a természetes 

fejlődésnek engedtünk teret. Visszleszámito-

lási hiteleinket csak igen szük keretekben 

vettük igénybe, mert mindig legfőbb gondunk 

tárgya volt, hogy gyorsan szaporodó beté-

teinkkel szemben intézetünk mobilitását 

erősbitsük. 

Valuta- és devizaüzletünket tovább fejlesz-

tettük és ezen üzletágban igen jelentékeny 

forgalmat ériünk el. Intézetünk összforgalma 

az elmúlt év 1,226 milliárd összegével szem-

ben 1,704 milliárd koronára emelkedett. 

Általában örömmel jelenthetjük a t. Köz-

gyűlésnek, hogy intézetünk ügyfélforgalma az 

elmúlt évben jelentékenyen megnövekedett és 

üzletfeleink előzékeny és gyors kiszolgálása 

folytán positiónkat a helyi piacon sikerült 

mindjobban megerősítenünk. Igyekezetünk az 

egész elmúlt évben a folyton változó kamat-

viszonyokhoz alkalmazkodni és a hitelre szo-

ruló közönség igényeit lehető méltányosan ki-

elégíteni. Bár a kamatmargeok folytonosan 

csökkennek, törekvésünk volt a forgalom eme-

lésével a megcsökkent jövedelmei pótolni, ami 

eddig sikerrel is járt és jelentjük a t. Köz-

gyűlésnek, hogy az elmúlt üzletév is kedvező 

eredménnyel zárult. 

Figyelemmel a stabil pénzértékre való át-

alakulásra és a kamatviszonyok változására, 

az osztalék tekintetében bizonyos óvatossá-

got kell tanúsítanunk; ezérl igyekeztünk 

olyan megoldást találni, amely egyrészt a 

jövő perspektívájának is megfelel, másrészt 

részvényeseink tőkéjének az átlagon felüli ka-

matoztatását is biztosítja és ezért javasoljuk a 

t. Közgyűlésnek, hogy P 20— n. é. részvé-

nyeink osztalékszelvényei P 4.50-vel (56.250 

korona) váltassanak be és a nyereség felosz-

tására nézve, felügyelőbizottságunkkal egyet-

értésben a következő javaslatol terjesztjük 

a t. Közgyűlés elé: 

A bemutatott üzlet ered-

ményszámla szerint az 

1926. év eredménye... К 1,518,125,000 — I" 121,150 — 

ebből levonva az alap-

szabályoknak 69. §-a 

alapján az elmúlt év-

ben áthozott 

К 31,105,291.— leszámí-

tása után fennmaradó 

К 1,487,019,709.-1926. 

évi Úszta jövedelmet vé-

ve alapul 121/2 °/o sza-

bályszerű részesedés fe-

jében К 185,877,462— P 14,870.2« 

marad К 1,332,247,538— P 106,579.8« 

ebből osztalékra az 1926. 

üzletév után 16.000 da-

rab Р20,— n. é. rész-

vényre a P 4.50 (K 

56.250.—) készpénzben 

kiosztani К 900,000,000— P 72,ooo,— 

marad К 432,247,538,- P 34,579 M 

abből a tartalékalap gya-

rapítására К 250,000,000,— P 20,ООО,— 

marad К 182,217,538,- P 14.579 

a nyugdijalap külön do-

tálására К 65,734,606,— P 5,258.77 

marad К 116,512,932,— P 9,321.03 

az ingatlan értékéből ieirni К 62,500,000.— P 5,000 — 

marad "к 54,012,932,— I' 4,321.03 

jótékonycélra fordítani. . . К 20,000,000,— P 1,600 — 

marad К 34,012,932,— P 2,721.03 

összeget uj számlára átvinni és az osztalékot 

az 59. sz. szelvény ellenében ezen indítvá-

nyunk elfogadása esetén intézetünk pénztárá-

nál Szegeden, valamint a Magyar általános 

hitelbanknál és a Magyar leszámítoló- és 

pénzváltóbanknál Budapesten, úgyszintén 

ezen pénzintézetek bármelyik magyarországi 

fiókintézeténél folyó évi március 14-től kez-

dődően kifizettetni ajánljuk. 

Áttérve bankunk különleges ügyeire, jelent-

jük a t. Közgyűlésnek, hogy az elmúlt évben 

intézetünk forgalmának lebonyolítása és ügy-

feleink jobb kiszolgálása érdekében földszinti 

helyiségünket jelentékeny költséggel kibővit-

tettük és átalakíttattuk és ezen átalakítás 

költségeit az üzleteredményszámlában leírtuk. 

Jelentjük továbbá a t. Közgyűlésnek, hogy 

az érdekkörünkbe tartozó Szegedi téglagyár 

társulat az elmúlt évben az igazgatósága által 

szükségesnek tartott investitiókat legnagyobb 

részben befejezte. A gyár elmúlt évi üzleti 

eredménye az abnormális időjárás folytán 

beállott termelési nehézségek következtében 

nem volt ugyan kielégítő, de reméljük, hogy 

most már az elkövetkezendő években a tégla-

gyár prosperitása is emelni fogja bankunk 

jövedelmeit. 

Jelentjük még a l Közgyűlésnek, hogy a 

Pénzintézeti Központ szokásos revíziója ugy 

az intézet rentabilitásának, mint likvidálásá-

nak elbírálása szempontjából kedvező ered-

ménnyel végződött. 

Jelentésünk végére érve, ezúttal is csak 

elismeréssel emlékezhetünk meg évtizedes tá-

maszunkról, a Magyar általános hitelbankról, 

úgyszintén az elmúlt évben velünk érdek-

közösségbe lépeti Magyar leszámítoló- és 

pénzváltóbankról, amely bankintézetek min-

den tekintetben a legnagyobb készséggel ál-

lollak rendelkezésünkre. Különösen előzékeny 

volt velünk szemben a Magyar Nemzeti Bank 

szegedi fiókintézete, figyelemmel kisérvén 

egész éven ál intézetünk működését és foko-

zatos fejlődését. Úgyszintén rendelkezésünkre 

állolt a Pénzintézeti Központ is mindannyi-

szor, valahányszor ezen intézetet igénybe 

venni kívántuk, 

i Végül kérjük a t. Közgyűlést, hogy ugy a 

felügyelőbizottság részére, mint részünkre a 

| szokásos felmentvényt megadni szíveskedjék, 

j Szeged. 1927 március hó 

Д Szegedi Kereskedelmi és Iparbank 
Igazgatósága. 


