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A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank július 29-én tartotta rendes évi
közgyűlését.A közgyűlés, valamint az egész közvélemény nagy megelégedéssel
vette tudomásul a 106 esztendős pénzintézet forintmérlegét. Ezzel az alaptöké
nek újjáértékelése folytán a részvénytókét az 1943. évi 25 millió peng6vel szem
ben 60 millió forintban állapította meg. Az olaptoke 500.000 drb 120 forint
n. é. részvényre oszlik. E mellett 30 millió tartalék szerepel a mérlegben, amely
20 millió [orintos nyugdíjtartalékot és egymillió forintos jóléti alapot is ki
mutat. A takarékbetétek és folyószámlabetétek végösszege megközelíti a 90
millió forintot. A bank vagyontételeinek föösszege egyébként 450 millió
forintot réprezentál. Ebből az ingatlanokat - hagyományos óvatos értékelés
mellett - 5.1 milllóra, a berendezéseket és a felszereléseket közel egymillióra,
az érdekeltségeket 87.7 millióra értékeli a megnyitó mérleg.

A Magyar Általános Hitelbank július 31-én tartott közgyűlése elfo
gadta az igazgatóság által megállapitott [orintmérleqet. Eszerint az alapt6ke
66 millió forintban, a tartalékok pedig 33 millió forintban állapittattak meg.
A mérleg szerint az intézet alaptökéje 880.000, egyenkint 75.- Ft n. é. rész
vényre oszlik. A Hitelbank ezenkívül jelentékeny céltartalékokkal is rendel
kezik, így az Elismert Vállalati Nyugdíjpénztár 15 millió forinttal, a nyugdíj
tartalék 6.6 millió forinttal, a jóléti alapok 2.6 millió forinttal szerepelnek a
mérlegben. A takarékbetétek és folyószámlák végösszege meghaladja a 100
millió forintot. Az intézet beruházott és forg óvagyonát összesen 554.9 millió
forintra értékeli.

A Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank 1947. évi július hó 31-én
megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta az 1947 január lA forintmérleget
és egyhangúlag hozzájárult az igazgatóság által előterjesztett összes javaslatok
hoz, melyek alapján az intézet 27 millió forintot kitevő tiszta vagyonából az
alaptőke 18 millió forint, a tartalék pedig 9 millió forint.

A Pesti Hazai Els()l Takarékpénztár Egyesület augusztus 19-i köz
gyűlése elfogadta az igazgatóság jelentését és a forintmérleget, aminek
folytán az egyesület alaptökéje 240.000 darab, egyenként 50 forint n. é.
részvény között megoszló 12 millió, tartaléktökéje pedig 6 millió forintban
ál la.níttatotf meg. Elhatárosta továbbá a közavülés a Nemzeti Hitelintézet
Rt.-nak a Pesti Hazai Első Takarékpénztár Egyesületbe való beolvasztását.
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