
KELER Központi Értéktár Zrt. 
2019. december 31-ével zárult év különálló átfogó eredménykimutatása  

(adatok millió forintban, kivéve ha jelezve az ettől való eltérés) 

 

 
 

   
2019.01.01-
2019.12.31.   

2018.01.01-
2018.12.31. 

         

Értéktári és hitelintézeti tevékenységből származó díjak, jutalékok  5 401   4 856 
         
Infrastrukturális bevételek  381   294 
         
Kamatbevételek AC  1 030   861 

Kamatbevételek FVTOCI  101   47 

   1 131   908 

Kamatráfordítások  -271   -219 

KAMATKÜLÖNBÖZET  860   689 
         
Nettó értékpapír árfolyamnyereség, értékvesztés  0   -3 
         
Várható értékvesztés (ECL)  1   -2 
         

Főtevékenységből származó eredmény  6 643   5 834 

         
Banki szolgáltatás ráfordítása  -233   -217 

Személyi jellegű ráfordítások  -2 547   -2 385 

Értékcsökkenés   -686   -425 

Eszközök fenntartása miatti ráfordítás  -629   -725 

Szakértői díjak  -626   -495 

Telekommunikációs szolgáltatások  -94   -67 

Biztosítások  -11   -10 

Anyagjellegű ráfordítások  -52   -39 

Bérleti díjak  -18   -109 

Marketing költségek  -3   -8 

Oktatási költség  -21   -19 

Működési eredményt terhelő adók  -179   -194 

Igénybevett szolgáltatások  -209   -198 

Felügyeleti szerveknek és vállalkozásoknak fizetett díj és jutalék  -31   -26 

Ügyvédi és egyéb eljárási díjak, költségek, illetékek  -21   -53 

Egyéb kockázati költség  -220   786 

Egyéb nem pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások  -15   -1 

Működési ráfordítások  -5 595   -4 185 

         
Értékvesztés nem pénzügyi eszközökre  -2   -70 
         
Egyéb bevételek, ráfordítások  91   105 
         

Működési eredmény (adózás előtti eredmény)  1 137   1 684 

         
Nyereségadó ráfordítás  -87   -234 
  

 
      

TÁRGYÉVI EREDMÉNY 
 

1 050   1 450 
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2019.01.01-
2019.12.31.   

2018.01.01-
2018.12.31. 

     

Egyéb átfogó eredmény nyereségadó hatása után 
 

      
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi 
instrumentumok valós érték változása 

 -17     18   

Egyéb átfogó eredményt terhelő nyereségadó  -1     1   

TÁRGYÉVI EGYÉB ÁTFOGÓ EREDMÉNY  -18   19 

         

Ebből később átsorolandó a tárgyévi eredménybe   -18   19 

Ebből később nem átsorolandó a tárgyévi eredménybe   0   0 

TÁRGYÉVI TELJES ÁTFOGÓ EREDMÉNY   1 032   1 469 

 
A tárgyévi eredmény és a teljes tárgyévi egyéb átfogó eredmény az anyavállalat 
részvényeseit illetik meg. 
 


