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Lykiltölur úr rekstri
MP banka
Helstu lykiltölur úr rekstri MP banka bornar saman á milli 2011 og 2012.

hagnaðurv
251.300.000 hagnaður
251 milljóna króna hagnaður varð af rekstri MP banka árið 2012 eftir skatta, samanborið
við 484 milljóna króna tap árið 2011. Hagnaður fyrir sértækar afskriftir, tekjuskatt
og bankaskatt nam 742 milljónum króna.

Hreinar rekstrartekjur
1.830 milljónir (2011)
3.995 milljónir (2012)

+118%

Hreinar rekstrartekjur hafa rúmlega tvöfaldast á milli ára og
námu 3.995 milljónum króna árið 2012 samanborið við 1.830
milljónum króna árið 2011.

Hreinar vaxtatekjur
459 milljónir (2011)
1.716 milljónir (2012)

+274%

Hreinar vaxtatekjur voru 1.716 milljónir króna á árinu 2012
samanborið við 459 milljónir króna árið 2011. Hreinar
vaxtatekjur hafa því vaxið um 274% á milli ára.
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50 milljarðar
30 milljarðar
10 milljarður

2011

2012

39% 109% 34%
Heildareignir jukust um
39% á milli ára og námu
69 milljörðum króna í lok árs.

Útlán rúmlega tvöfölduðust
og námu 28 milljörðum króna
í árslok 2012.

Innlán jukust jafnframt
um 34% á tímabilinu
og námu 49 milljörðum
króna, að meðtöldum
peningamarkaðsinnlánum.

Hreinar þóknanatekjur
776 milljónir (2011)
1.395 milljónir (2012)

+80%

Hreinar fjárfestingatekjur
493 milljónir (2011)
637 milljónir (2012)

+29

Lykill

Skuldabréfamarkaður

Hlutabréfamarkaður

Markaðshlutdeild Lykils var
12,2% í lok árs 2012. Lykill
hóf starfsemi í lok mars 2012.

Markaðshlutdeild á skulda
bréfamarkaði var 22,8%

Markaðshlutdeild á hluta
bréfamarkaði var 13,9%

Eignastýring
36 milljarðar (2011)
61 milljarður (2012)

+69%

Heildareignir í stýringu voru í loks árs 2012 61 milljarður
en 36 milljarðar í lok 2011.
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Fyrirtækjum íí viðskiptum
viðskiptum hefur
hefur fjölgað
fjölgað um
um 26%
26%
Fyrirtækjum

Lausafjárstaða bankans er áfram sterk en bankinn
hafði 20 milljarða króna í handbæru fé eða ígildi
þess við lok tímabilsins. Hækkunin frá fyrra ári
nemur 76%.

Eiginfjárhlutfall bankans var 10,8%, sem er vel yfir 8% lög
bundnu lágmarkshlutfalli. Lækkun eiginfjárhlutfalls skýrist
af auknum útlánum til atvinnulífsins en fjöldi fyrirtækja í
viðskiptum hefur aukist um 26%.

Eigið fé bankans í lok árs 2012 er 5.250 milljónir króna.
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