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KDB Bank: Dél-Korea vezető állami bankja, a pénzügyi 
szektor és a gazdasági fejlődés fő támogatója

KDB Bank: the leader policy bank of South Korea,  
engine of financial industry and economic growth

A KDB Bank története 
• A KDB Bankot 1954-ben alapították kormányzati 

felhatalmazással, melynek célja a háború utáni Dél-Korea 

gazdaságának és iparának helyreállítása és fejlesztése volt. 

• A 60-as években a Bank az alapvető iparágak - 

energiatermelés, bányászat, hajógyártás - fellendítését 

segítette elő.

• A 70-es évektől a Bank az egyedülálló dél-koreai 

gazdasági fejlődés fő támogatójának szerepét töltötte 

be nagy volumenű és hosszú távú állami finanszírozási, 

vállalatfinanszírozási és befektetési szolgáltatásai 

segítségével. 

• A 80-as évektől a Bank a technológiai fejlődés élére 

állva aktívan hozzájárult a globális piacokra lépő koreai 

óriásvállalatok sikereihez, dinamikusan bővítette nemzetközi 

hálózatát és finanszírozási tevékenységét. 

• A 2000-es évektől a KDB Bank piaci szabályozó és 

stabilizáló szerepet, pénzügyi védőháló funkciót tölt be. 

A KDB Bank napjainkban
• A KDB Bank napjainkban változatlanul Dél-Korea gazdasági 

fejlődésének első számú pénzügyi támogatója.

•  A Bank kiemelt feladatának tekinti a kis- és középvállalatok 

és start-upok támogatását, a társadalmi felelősségvállalás és 

fenntartható fejlődés fontosságát hangsúlyozza, és ösztönző 

környezetet teremt a jövő-orientált vállalkozásoknak. 

•  A KDB sikeres stratégiai együttműködést tart fenn 

egységei között: a Bankot 9 külföldi fiók, 5 leányvállalat és 

8 reprezentatív iroda képviseli a világ legfontosabb üzleti 

központjaiban.

Fő üzleti területek
• Vállalati pénzügyek (vállalatfinanszírozás és -restrukturálás)

• Befektetési banki szolgáltatások (vállalati fúziók 

és felvásárlások, kockázati tőke-befektetés, 

projektfinanszírozás, magántőke-alapkezelés, befektetések)

• Nemzetközi finanszírozási szolgáltatások (szindikált 

hitelezés, strukturált pénzügyi szolgáltatások, kereskedelem-

finanszírozás)

• Pénzügyi tanácsadás

Fő üzleti eredmények 2017
Eszközök összesen

Források összesen

Saját tőke összesen

Tárgyévi eredmény

KDB Bank hitelminősítések
Moody’s: Aa2 | Standard & Poor’s: AA | Fitch: AA-

A kiemelkedően magas fokozatú hitelminősítések anyabankunk 

tőkeerejét, piacvezető szerepét tükrözik. A KDB Bank 

kiegyensúlyozott pénzügyi ereje garantálja ügyfeleink számára 

Bankunk megbízhatóságát.

The History of KDB Bank 
• KDB Bank has been established in 1954 with 

governmental mandate to carry out restoration and 

industrialization of the post-war South Korea. 

• In the 60’s the Bank enhanced the development of base 

industries like power generating, mining or ship building. 

• In the 70’s KDB Bank was leading the phenomenal 

economic growth of South Korea by providing large scale 

and long term policy financing, corporate financing and 

investment services.

• From the 80’s the Bank was actively promoting 

technological development by supporting large Korean 

conglomerates to gain success on global markets, 

dynamically expanding its overseas network and financing 

activities.

• From the 2000’s KDB Bank has been operating as market 

regulator and stabilizer, a financial safety net.

KDB Bank at present
• KDB Bank is still acting as the main financial engine of South 

Korea’s economic growth.

• KDB’s strategy highlights SME and start-up financing, 

emphasizes the importance of socially responsible banking 

and sustainable growth and creates supportive environment 

for future-oriented enterprises.

• The Bank effectively utilizes the synergy between 

its overseas units: 9 branches, 5 subsidiaries and 8 

representative offices are operating in the most important 

business centers worldwide.

Main business areas
• Corporate banking (corporate financing, corporate 

restructuring)

• Investment banking (mergers & acquisitions, venture 

capital, project finance, private equity funds, funding 

activities)

• International banking (syndication, structured finance, 

trade finance)

• Consulting

Key financial figures 2017
Total Assets

Total Liabilities

Total Equity

Net Income

Credit ratings of KDB Bank
Aa2 by Moody’s | AA by Standard & Poor’s | AA- by Fitch

The outstandingly high grades reflect our parent bank’s capital 

soundness and market leader position. KDB Bank’s balanced 

financial strength guarantees our Bank’s credibility for all 

customers.

263.811,7
230.240,9

33.570,8
563,4

milliárd won
in billion won



A KDB BANK EURÓPA ZRT.-RŐL
ABOUT KDB BANK EUROPE LTD.
Bankunk univerzális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó 

kereskedelmi bank, mely 1989 óta áll a magyarországi 

nagyvállalatok, kis- és közepes vállalatok és lakossági ügyfelek 

szolgálatában. A Bank a dél-koreai KDB Bank 100%-os 

tulajdonban lévő leányvállalata. 

Üzleti stratégiánk 
• Közel harminc éves tapasztalatunkra támaszkodva fő 

célunk a Magyarországon működő nagyvállalatok és 

kkv-k pénzügyi támogatása személyre szabott, kedvező 

finanszírozási szolgáltatások kialakításával.

• Bankunk a globális KDB hálózat európai üzleti 

tevékenységének központját alkotja, ennek megfelelően 

folyamatosan bővítjük külföldi finanszírozási 

tevékenységünket.

• Dél-koreai tulajdonú bankként elkötelezetten támogatjuk a 

koreai vállalatokat. 

Fő pénzügyi mutatók 2017

A KDB Bank Európa Zrt. története 
• Bankunk története 1989-ben kezdődött jogelődünk, a 

befektetési és kereskedelmi szolgáltató Investrade Kft. 

megalapításával. 

• A 90-es évek elején a vállalkozás MHB-Daewoo Bank néven 

működött. A magyar-koreai vegyesvállalat kereskedelmi 

banki és lakossági szolgáltatásokat kínált. 

• A Bank 1995-ben felvette a Daewoo Bank (Magyarország) 

nevet, elkezdte fiókhálózata kiépítését, és 1997-re teljes körű 

engedéllyel rendelkező kereskedelmi bankká vált. 

• 2002-ben Bankunk a KDB Bank tulajdonába került, és KDB 

Bank (Magyarország) Zrt.-ként folytattuk tevékenységünket.

• 2013 óta KDB Bank Európa Zrt. néven működünk, 

összhangban határon túli finanszírozási aktivitásunk 

fellendítésével. Az üzleti terjeszkedés támogatása céljából 

megnyitottuk a Szlovák fióktelepet.

• Napjainkban Bankunk stratégiai fontosságú üzletága a 

vállalatfinanszírozás, valamint tovább folytatjuk kis- és 

középvállalati, illetve lakossági ügyfeleink magas színvonalú 

kiszolgálását és akvizícióját.

KDB Bank Europe Ltd. is a universal commercial bank serving 

large companies, SMEs and individual customers in Hungary 

since 1989. Our Bank is a fully-owned subsidiary of the South 

Korean KDB Bank. 

Business Strategy 
• Based on our experience of almost 30 years, our strategy 

concentrates on supporting large companies and SMEs 

operating in Hungary via tailored and favourable financing 

services.

• Our Bank plays the role of the global KDB network’s 

European business center, accordingly we are continually 

expanding the volume of our cross-border financing 

activities.

• As a bank of South Korean origin, we actively support the 

business of Korean enterprises.

Key Financial Figures 2017

History of KDB Bank Europe Ltd. 
• Our Bank’s history started in 1989 with Investrade company 

that supplied investment and commercial services.

• The institution took the name MHB-Daewoo Bank in the 

early 90’s. The Korean-Hungarian joint venture provided 

commercial and retail banking services. 

• In 1995 the Bank has changed name to Daewoo Bank 

(Hungary) and started to establish its branch network. For 

1997 the Bank achieved full-license commercial bank status.

• In 2002 KDB Bank assumed the Bank’s ownership and 

our activities continued under the name of KDB Bank 

(Hungary) Ltd.

• In 2013 our Bank has changed name to KDB Bank Europe 

Ltd. in line with the expansion of cross-border financing 

activities. Slovakia Branch Office has been opened to 

support this mission.

• At present corporate financing is in the focus of our 

business strategy, and we also continue high quality SME 

and retail financial services and active acquisition.
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Eszközök összesen

Total Assets

Saját tőke

Own Equity

Adózás előtti eredmény

Profit Before Tax

Mérleg szerinti eredmény

Balance Sheet  

(Net Profit / Loss)

ROA (Adózott eredmény  

/ Összes eszköz)

ROA (Profit After Tax  

/ Total Assets)

ROE (Adózott eredmény 

/ Saját tőke)

ROE (Profit After Tax  

/ Own Equity)

millió Forint
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ELNÖKI ÜZENET
CEO’S MESSAGE
TISZTELT ÜGYFELÜNK, LEENDŐ ÜZLETI PARTNERÜNK!

Köszönjük megtisztelő bizalmát és a KDB Bank Európa üzleti 

tevékenysége iránti érdeklődését!

Büszkék vagyunk, hogy bankunk a kiemelkedő 

gazdaságfejlesztési és vállalatfinanszírozási szakértelemmel 

rendelkező koreai KDB Bank 100%-os tulajdonban lévő 

leányvállalata. Elkötelezett célunk, hogy maradéktalanul 

megfeleljünk a prudens, magas színvonalú, professzionális 

banki működés elvárásainak, melynek alapját ügyfélorientált 

vállalati kultúránk és etikus üzleti gyakorlatunk szolgáltatja. 

Egyedülálló pénzügyi energia támogatja bankunkat és 

ügyfélkörünket, melyet a magyar és európai piacokon szerzett 

széles körű, közel harminc éves tapasztalatunk tesz teljessé.

Küldetésünk, hogy a KDB hálózat európai üzleti központjaként 

a globális szervezet nyereséges tagja legyünk, és aktívan 

támogassuk ügyfeleink üzleti sikereit és prosperitását. Növelni 

kívánjuk jelenlétünket és befolyásunkat mind a hazai, mind a 

szélesebb európai piacokon, egy megbízható, versenyképes, 

vállalatfinanszírozási fókuszú univerzális kereskedelmi bank 

szerepében, mely dinamikusan reagál a gazdasági környezet 

változásaira. 

Stabil alapokkal rendelkezünk céljaink eléréséhez. 2017-

re visszatekintve elkötelezett munkával és biztató 

eredményekkel teli időszakot láthatunk. Számos külső 

nehézséggel kellett megküzdenünk, mint az intenzív piaci 

verseny, az alacsony kamatkörnyezet vagy a szigorú jogi 

szabályozásoknak való megfelelés, azonban pozitív stratégiai 

szemléletünknek köszönhetően több területen fejlődést 

értünk el. Nyereségességünkhöz nagy mértékben járult hozzá 

vállalatfinanszírozási üzletágunk sikeres finanszírozási ügyletei 

segítségével.

2018-ban további intézkedéseket hajtunk végre a folyamatos 

fejlődés érdekében. Hosszú távú perspektívával rendelkezünk, 

fő feladatunk a stabil profit és jó minőségű eszközállomány 

megőrzése. Továbbra is legfőbb üzleti hajtóerőnk, a 

vállalati üzletág bővítésére törekszünk, főként az eszköz- és 

projektfinanszírozás területén. Növekedést szeretnénk elérni 

a díjbevételeinkben és a tranzakciós üzletág teljesítményében, 

valamint kiemelt hangsúlyt helyezünk a termékfejlesztésre 

és jelentős befektetéseket fordítunk belső rendszereink 

tökéletesítésére. 

Elhivatott célunk, hogy kölcsönösen kedvező üzleti kapcsolatot 

ápoljunk a következő években is. Reméljük, hogy elnyerjük 

értékes bizalmát, és első számú pénzügyi partnerévé válhatunk! 

DEAR ESTEEMED CLIENTS AND FUTURE BUSINESS 

PARTNERS,

Let me express my sincere thanks for your trust and interest 

in the business of KDB Bank Europe. 

We proudly present ourselves as a 100% governed subsidiary 

of KDB Bank, an economic engine and first-class corporate 

financing expert in Korea, and we are committed to lead 

our operation prudently through advanced and professional 

performance centred on a client-oriented mindset and ethical 

business practice. Our business and clientele enjoy the 

support of the Bank’s exceptional financial strengths, which 

are complemented by the extensive experience we have been 

accumulating in the Hungarian and European markets for 

almost three decades.

Our mission is to fulfil the role as KDB’s European business 

hub, to be a profitable member of the KDB overseas 

network and also to actively support our clients’ business 

and prosperity. We aim to strengthen KDB’s presence and 

importance within the Hungarian and the broader European 

markets as a reliable, competitive and universal commercial 

bank with a strong corporate focus, dynamically responding 

to various economic changes.

We have solid foundation to reach our goals. Looking back 

on 2017, we can recall enthusiastic work and encouraging 

accomplishments. We have confronted several external 

pressures like tense market competition, low interest margins 

and tightening authority requirements. However, our positive 

strategic approach resulted in success in many ways. Our 

profitability was supported chiefly by corporate financing via 

steadily developing the loan exposure volume. 

In 2018, we aim to implement further measures for a gradual 

growth. We will focus on building a stable profit base and 

securing high quality assets from a long term perspective. 

We intend to continuously develop our main profit driver, 

corporate financing business, by expanding asset and project 

financing portfolios. We will also seek to boost fee income 

and enhance transactional business while placing particular 

emphasis on product development and internal system 

improvement. 

KDB Bank Europe is committed to maintaining mutually 

beneficial business relationships with you in the coming 

business years. We will cherish your trust and support as we 

look forward to serving as your prime financial partner!
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Üdvözlettel,

Elnök-vezérigazgató

KDB Bank Európa Zrt.

Sincerely,

President & CEO

KDB Bank Europe Ltd.

YOON JAE KEUN
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FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
SUPERVISORY BOARD

Elnök

Chairman

CHO SEUNG HYUN

Tagok

Members

SONG KANG GUK

DR. KOMÁROMI PÉTER

IGAZGATÓSÁG
BOARD OF DIRECTORS

Belső igazgatósági tagok

Members of the Board

YOON JAE KEUN 

Elnök-vezérigazgató 

President & CEO 

JOO DONG BIN 

Általános vezérigazgató-helyettes

Executive Vice President

KANG JUNG JAE

Vezérigazgató-helyettes

Senior Vice President

Külső igazgatósági tagok

External Members of the Board

KIM JOONG GON

MIN IN HWAN

MÁRTON PÉTER JÓZSEF
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FELSŐVEZETŐK
SENIOR MANAGEMENT

JOO DONG BIN 
Általános vezérigazgató-helyettes

Executive Vice President

TÓTH TIBOR
Általános vezérigazgató-helyettes,  

Üzleti Szakterületi Igazgatóság

Executive Vice President, Business Group 

YOON JAE KEUN
Elnök-vezérigazgató

President & CEO

PARK YOON SUK
Vezérigazgató-helyettes,  

Üzleti Szakterületi Igazgatóság vezető

Senior Vice President, Business Group Head

KANG JUNG JAE
Vezérigazgató-helyettes, Kockázatkezelési  

Szakterületi Igazgatóság vezető

Senior Vice President,  

Risk Management Group Head

CHANG JOON HO
Alelnök, Értékesítés Támogatás Igazgatóság vezető,  

IT Igazgatóság vezető

Vice President, Sales Support Group Head,  

IT Group Head

KIM KI HONG
Vezérigazgató-helyettes, Tervezési  

és Általános Ügyviteli Igazgatóság vezető

Senior Vice President, Planning  

and Administration Group Head

LEE SEOK JOON
Szlovák Fióktelep Manager

Slovakia Branch Office Manager

KURUNCZI JÓZSEF
Vezérigazgató-helyettes, Pénzügyi Igazgatóság vezető

Senior Vice President, Financial Group Head

FODOR LÁSZLÓ
Alelnök, IT Igazgatóság vezető-helyettes

Vice President, Deputy IT Group Head

DEBRECZI GÁBOR
Alelnök, Vállalati Finanszírozási Főosztály vezető

Vice President, Corporate Banking Division Head
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ÜZLETI BESZÁMOLÓ
BUSINESS REVIEW
A KDB Bank Európa Zrt. 2017-es üzleti évét stabil, nyereséges 

és prudens működés jellemezte, jövedelmezőségünk 

legfőbb forrása a kiemelt stratégiai szereppel rendelkező 

vállalatfinanszírozási üzletágunk tevékenysége volt. 2017-ben 

sikeresen fejlesztettük vállalati hitelportfóliónkat, ezen belül 

a magyar kitettségek mértékében történt figyelemre méltó 

növekedés. Hazai üzleti tevékenységünket tekintve elsődleges 

célunk a nagyvállalati ügyfelek kiszolgálása és akvizíciója volt, 

de emellett nagy hangsúlyt helyeztünk a kis- és középvállalatok 

finanszírozási lehetőségeire is, és bővítettük a Bankunkban 

elérhető, állami támogatással igénybe vehető hitelezési 

konstrukciók meglévő körét. 2017-ben is jelentős volt határon 

túli finanszírozási aktivitásunk, melynek eredményességét 

nagy mértékben elősegítette dél-koreai anyabankunkkal 

és az európai KDB hálózat tagjaival ápolt szoros stratégiai 

együttműködésünk. 

Mind vállalati ügyfeleink, mind Bankunk számára számottevő 

előnyöket nyújt különlegesen kedvező piaci helyzetünk: 

ügyfeleinket a helyi igényeknek megfelelő pénzügyi 

megoldásokkal, helyi szervezetünk rugalmasságával szolgáljuk, 

működésünk hátterében azonban egy globális hálózattal 

és finanszírozási kapacitással rendelkező, világszínvonalú 

befektetési, vállalkozás-, és gazdaságfejlesztési szakértelemmel 

rendelkező bank áll. Anyabankunk tőkeereje szilárd alapot 

biztosít finanszírozási tevékenységeinkhez, így képesek vagyunk 

biztonságos, kedvező egyedi feltételek mellett kielégíteni 

nagyvállalati ügyfeleink legváltozatosabb pénzügyi igényeit. 

In 2017 KDB Bank Europe Ltd. had a business year marked by 

stable, profitable and prudential operation. The main source of 

our profitability was the activity of the strategically highlighted 

corporate financing area. In 2017 we have successfully 

developed corporate loan portfolio, in particular we achieved 

notable raise in Hungarian exposure. Regarding domestic 

business activities, our primary goal was to serve and acquire 

large corporates, but we also put strong emphasis on SME 

financing possibilities, accordingly we have widened the range 

of available state subsidy financing facilities. Cross-border 

financing also remained our prioritised activity, supported by 

the close strategic cooperation with our South Korean parent 

bank and other units of KDB network. 

Our highly advantageous market position grants considerable 

benefits for our corporate clientele and for our Bank: we serve 

our clients with products created for local needs, by flexible 

processes of the local organisation but our background 

operation is supported by a bank with global network and 

financing capacity, a first-class investment and corporate 

financing expert and economic developer. Our parent bank’s 

capital strength provides solid foundation for our financing 

activities, thus we are able to satisfy the great variety of 

financial needs by safe and favorable customised conditions.

ÜZLETI STRATÉGIÁNK
BUSINESS STRATEGY
2018-ban növekedést szeretnénk elérni a vállalatfinanszírozási 

üzletág teljesítményében, a kiemelt fontosságú szindikált 

hitelezés mellett bővíteni kívánjuk eszközfinanszírozási 

és projektfinanszírozási kapacitásunkat is. Célunk 

díjbevételeink növelése, melyet a tranzakciós üzletág és a 

készpénzgazdálkodás fellendítésével kívánunk elérni. Előtérbe 

helyezzük a passzív banki termékek értékesítését, a vállalati 

betétállomány növelését. 

2018-ban aktívan folytatjuk vállalati ügyfeleink akvizícióját, 

célunk a magyar kitettségek fokozatos növelése. Finanszírozási 

forrásainkkal ezentúl is elkötelezetten támogatjuk a 

magyar kis- és középvállalati szektor kiegyensúlyozott 

fejlődését, versenyképességét és sikereit. Bővítjük határon 

túli finanszírozási aktivitásunkat is, melynek célterülete 

a közép-kelet-európai régió és a MENA régió országai. 

Tevékenységünket a KDB hálózat más egységeivel erős 

együttműködésben kívánjuk végrehajtani, a jelentős logisztikai 

és gyártó tevékenységek, valamint az európai uniós és állami 

támogatással zajló infrastruktúra-fejlesztési projektek által 

teremtett finanszírozási igényekre válaszolva. 

In 2018 we intend to reach further growth in corporate 

financing performance. Besides the highlighted syndicated 

loan exposure we raise our asset and project financing 

capacities. We aim to increase fee incomes, and for this 

purpose we enhance transaction business and cash 

management services. We focus on developing passive 

banking products and increasing the volume of corporate 

deposit base.

In 2018 we actively pursue the acquisition of new corporate 

clients and gradual growth of Hungarian exposure. We 

continually provide committed financial support for the 

balanced development, competitiveness and successes of 

Hungarian SME sector. We also plan to broaden our cross-

border activities, targeting Central and Eastern Europe and 

MENA region. We expand our business in strong cooperation 

with other KDB units, responding to the emerging financial 

needs of large scale logistics and manufacturing activities and 

European Union and state funded infrastructure development 

projects.
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Bankunk a közép-kelet-európai régió egyetlen dél-koreai 

hátterű pénzintézete. Ennek megfelelően aktívan támogatjuk 

a régióba belépni kívánó vagy már itt működő dél-koreai 

vállalatokat, valamint elősegítjük a magyar partnercégekkel 

történő ipari és kereskedelmi együttműködésüket. Vállalati 

ügyfeleinkkel hosszú távú, exkluzív partnerség kialakítására 

törekszünk, melynek alapja szolgáltatásaink kiváló minősége, 

valamint az együttműködés során biztosított professzionális 

ügyfélszolgálat. 

A következő év legfontosabb stratégiai célkitűzése Bankunk 

számára, hogy sikeres gyakorlatunkat folytatva fejlesszük 

vállalatfinanszírozási üzletágunkat, és a KDB hálózat európai 

üzleti központjaként mind jelentősebb pozíciót töltsünk be a 

magyarországi és európai pénzügyi piacon. 

We are the only bank with South Korean origin that operates in 

Central and Eastern Europe. Therefore, we devotedly support 

the entering or already active South Korean companies in the 

region, and assist their industrial and commercial cooperation 

with Hungarian partners. We strive to establish long term, 

exclusive partnership with all corporate clients, based on our 

excellent quality services and professional client management 

attitude. 

Our next year’s main objective is to continue our successful 

business practices, further develop corporate financing area, 

and acquire increased share on Hungarian and European 

financial market as KDB’s European business hub.

Teljes nettó hitelállomány 2017

Total Net Loan Volume 2017

Nettó vállalati hitelállomány

Net Corporate Loan Volume

Teljes betétállomány

Total Deposit Volume

millió Forint
in million HUF

millió Forint
in million HUF

millió Forint
in million HUF

Teljes hitelállomány

Total Loan Volume

147.721 Vállalati hitelállomány

Corporate Loan Volume

138.516

Lakossági hitelállomány

Retail Loan Volume

9.205

2013 Teljes betétállomány

Total Deposit Volume

Vállalati betétállomány

Corporate Deposit Volume

Lakossági betétállomány

Retail Deposit Volume
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TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
PRODUCTS AND SERVICES

Pénzügyi szolgáltatások kis- 
és közepes méretű vállalkozásoknak

Vállalati ügyfeleink számára a vállalkozás mérete és üzleti 

aktivitása alapján kidolgozott, kedvező számlavezetési 

megoldások mellett a hagyományos finanszírozási 

formák széles körét biztosítjuk, úgy mint forint- és 

devizaalapú finanszírozási szolgáltatások, folyószámlahitel, 

forgóeszközhitel, beruházás- és projektfinanszírozás, garanciák 

és garanciakeretek.

Bankunkban elérhetővé tettük a legfontosabb államilag 

támogatott finanszírozási konstrukciókat: az Eximbank 

Exportélénkítési Hitelprogramját és Versenyképességet 

Javító Hitelprogramját, a Vállalkozásfinanszírozási Program 

2020-at az MFB refinanszírozásával, valamint a Garantiqa 

Zrt. készfizető kezessége mellett nyújtott finanszírozási 

formákat. E programokat olyan vállalatok számára ajánljuk, 

melyek beruházási és üzletfejlesztési célú finanszírozási 

szükségleteikre keresnek megoldást. Bankunkban ügyfeleink 

gyors elbírálás mellett juthatnak a kedvező, hosszú távon 

kiszámítható kamatozással és rugalmas feltételekkel rendelkező 

forrásokhoz, rövid távú finanszírozási igény vagy hosszabb 

távú forrásszükséglet esetén.

Továbbfejlesztett elektronikus 
banki szolgáltatások

Ügyfeleink kényelmes, gyors és hatékony elektronikus banki 

ügyintézése érdekében bevezettük az Electra rendszer 7-es 

verzióját, melynek keretében megújítottuk internetbankunk 

(KDB NetBank) és vállalati ügyfélprogramunk (KDB PC 

Kontakt) szolgáltatásait. NetBankunkban a belföldi forint 

átutalás számos opcionális adatmezővel bővült, és bevezettük 

a SEPA átutalás funkciót. A dokumentumok, számlakivonatok 

és megbízási csomagok kezelése szintén új, felhasználóbarát 

funkciókkal gazdagodott. 

PC Kontakt programunk 7-es verziója megújult designnal 

és intuitív kezelőfelülettel vált elérhetővé: áttekinthetőbb 

struktúra, szabad navigáció, bővített megjeleníthető 

adattartalom és új önadminisztrációs jogok könnyítik meg 

vállalati ügyfeleink online pénzügyi tranzakcióit. 

Emellett hamarosan elérhetővé válik a ViCA (Virtuális 

Chipkártya Alkalmazás), egy új, innovatív személyi hitelesítő 

alkalmazás, amellyel az eddigiekhez képest ügyfeleink még 

biztonságosabban tudják igénybe venni a KDB NetBank, 

illetve KDB PC Kontakt ügyfélprogram szolgáltatásokat. Az 

alkalmazással a felhasználó a NetBankba, illetve PC Kontaktba 

történő bejelentkezését tudja jóváhagyni, illetve a NetBankban, 

PC Kontaktban rögzített megbízásokat aláírni.

Financial Services for Small 
and Medium Sized Enterprises

We provide our corporate clientele with variety of 

advantageous account packages designed for the different 

size and business activity of the enterprises, furthermore we 

offer wide range of traditional financing services like Forint and 

foreign currency based financing facilities, overdraft, working 

capital loans, investment and project financing, guarantees and 

guarantee frames. 

Our Bank makes available the most important state subsidy 

financing facilities such as EXIM Export Promoting Credit 

Program and Competitiveness Improving Refinancing 

Program, Corporate Financing Program 2020 refinanced by 

MFB, and Garantiqa Zrt. Guaranteed SME Financing Program. 

We recommend these facilities to corporates that seek ideal 

financial solution for investment or business development 

purpose. Our clients may receive these resources at our Bank 

by quick application process, on favorable and predictable 

rates and flexible terms, both in case of short or long term 

funding needs.

Improved e-banking solutions

In order to ensure convenient, fast and efficient e-banking 

solutions for clients, we have introduced version 7 of Electra 

system, in which we have renewed our internet bank (KDB 

NetBank) and corporate client program (KDB PC Kontakt). 

Domestic HUF transfers via NetBank can be completed with 

several additional data fields and SEPA transfer function has 

been introduced. Document, statement and order package 

handling possibilities have been broadened by new, user-

friendly functions. 

Version 7 of PC Kontakt service became available with 

renewed design and intuitive user surface: clear structure, 

free navigation, more displayable information and new 

user administration rights make simpler the online financial 

transactions of corporate clients. 

Besides, we will launch soon ViCA (Virtual Chipcard 

Application), a new, innovative personal authentication 

application, by which KDB NetBank and KDB PC Kontakt 

services can be used in a more secured way. By using ViCA the 

users can log into NetBank or PC Kontakt and sign orders and 

transactions.
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Termékek és szolgáltatások vállalati  
és lakossági ügyfeleink számára

• Számlavezetés vállalatok, szervezetek és magánszemélyek 

részére 

• Rövid-, közép- és hosszú távú vállalatfinanszírozás 

(forint- és devizaalapú)

• Államilag támogatott finanszírozási konstrukciók 

• EXIM Exportélénkítési Hitelprogram

• EXIM Versenyképességet Javító Hitelprogram

• MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020

• Garantiqa Zrt. készfizető kezessége mellett nyújtott 

finanszírozás kkv-k részére

• Projektfinanszírozás, szindikált hitelezés

• Beruházási hitelek

• Rövid lejáratú forgóeszközhitelek

• Kedvezményes vállalati folyószámlák stratégiai 

partnercégek részére 

• Kedvezményes dolgozói számlacsomagok 

partnerszervezetek alkalmazottai részére

• Faktoring és forfetírozás 

• Vállalati hitelkeret

• Készpénzgazdálkodás és treasury szolgáltatások

• Kereskedelem-finanszírozás

• Bankgaranciák

• Deviza- és forintbetétek

• Állampapírok

• VISA bankkártyák (lakossági kártyák, 

Gold és Business kártya)

• Széfszolgáltatás

• Elektronikus banki szolgáltatások

• KDB NetBank

• Electra PC Midi és Max: telepített online banki 

szolgáltatás vállalatoknak

• SMS-értesítés bankkártyás tranzakciókról 

és számlaműveletekről

• Telefonos ügyfélszolgálat 

• ATM szolgáltatás

Products and Services for Corporate  
and Retail Clients

• Account management for corporate clients, organizations 

and individual clients

• Short, mid- and long term corporate financing 

(HUF and foreign currency based)

• Financing facilities with state subsidy

• EXIM Export Promoting Credit Program 

• EXIM Competitiveness Improving Refinancing Program

• MFB Corporate Financing Program 2020

• Garantiqa Zrt. SME Financing Program 

• Project financing (loans), syndicated loans       

• Investments

• Short term current asset loans

• Preferential account packages for strategic partners 

• Employees’ account packages for partner organizations

• Overdraft

• Factoring and forfeiting

• Cash management and Treasury services

• Trade financing

• Bank guarantees

• Foreign exchange and HUF based deposit products

• Treasury bonds

• VISA bankcards (Private cards, Gold and Business card)

• Safe box service

• Electronic banking solutions

• KDB NetBank 

• Electra PC Midi and Max: software based online banking 

service for corporates  

• Call Center

• SMS notification on bankcard and account related 

transactions

• ATM service
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2017
FINANCIAL STATEMENTS 2017

Konszolidált mérleg (MSZSZ) a 2017. december 31-én végződő évre 

Consolidated Balance Sheet (HAS) as at 31 December 2017

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2016 2017 ASSETS
1. Pénzeszközök 3.826 3.705 Cash

2. Állampapírok 14.230 24.005 Government bonds

a) forgatási célú 1.924 4.565 Held for trading

b) befektetési célú 12.306 19.440 For investment purpose

2/A. Állampapírok értékelési különbözete  187 212 Valuation difference of bonds

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 67.974 49.423 Receivables from financial institutions

a) látra szóló  0 0 At sight

b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 67.757 49.342 Other receivables from financial services 

ba) éven belüli lejáratú 63.400 34.772 within one year 

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

- MNB-vel szemben 16.322 17.667 to National Bank of Hungary

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0 0 to central securities depository / central contracting party

bb) éven túli lejáratú 4.358 14.571 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

- MNB-vel szemben  0 0 to National Bank of Hungary

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0 0 to central securities depository / central contracting party

c) befektetési szolgáltatásból  217 81 From investment services 

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0 0 to central securities depository / central contracting party

3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete  0 0 Valuation difference of receivables from financial institutions

4. Ügyfelekkel szembeni követelések 126.772 126.295 Receivables from customers

a) pénzügyi szolgáltatásból 126.772 126.295 From financial services 

aa) éven belüli lejáratú 33.047 36.773 within one year 

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

ab) éven túli lejáratú 93.725 89.522 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

b) befektetési szolgáltatásból  0 0 From investment services 

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés  0 0 receivables from stock exchange investment services

bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés  0 0 receivables from OTC investment services

bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés  0 0 receivables from customers from investment services

bd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés  0 0 receivables from central securities depository / central contracting party

be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés  0 0 receivables from other investment services

4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete  0 0 Valuation difference of receivables from customers

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 2.201 5.824 Bonds and other capital related income-yielding negotiable securities

a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok 
(ide nem értve az állampapírokat)

 0 0 Securities issued by the local governments

aa) forgatási célú  0 0 held for trading

ab) befektetési célú  0 0 for investment purposes

b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 2.201 5.824 Securities issued by other borrowers

ba) forgatási célú  0 0 held for trading

Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  0 0 issued by affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0 0 issued by other associated enterprises

- visszavásárolt saját kibocsátású  0 0 repurchased own issued 

bb) befektetési célú 2.201 5.824 for investment purposes

Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  0 0 issued by affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0 0 issued by other associated enterprises

5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete  0 39 Valuation difference of bonds and other capital related income-yielding 
negotiable securities

6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok  254 143 Shares and other non-capital related fluctuating yielding securitites

a) részvények, részesedések forgatási célra  254 143 Shares and participations for trading

Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  0 0 issued by affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0 0 to companies linked by virtue of major participating

b) változó hozamú értékpapírok  0 0 Non-capital related fluctuating yielding securities

ba) forgatási célú  0 0 held for trading

bb) befektetési célú  0 0 for investment purposes

6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete  7 6 Valuation difference of shares and other non-capital related fluctuating 
yielding securitites

7. Részvények, részesedések befektetési célra  12 12 Shares and participations for investment purposes

a) részvények, részesedések befektetési célra  12 12 Shares and participations for investment purposes

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés  0 0 shares in financial institutions

b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése  0 0 Value adjustment of shares and participations for investment purposes

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés  0 0 shares in financial institutions

7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete  0 0 Valuation difference of shares and and participations for investment 
purposes

millió Forint
in million HUF
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8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban  0 0 Shares and participations in affiliated companies

a) részvények, részesedések befektetési célra  0 0 Shares and participations for investment purposes

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés  0 0 shares in financial institutions

b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése  0 0 Value adjustment of shares and participations for investment purposes

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés  0 0 shares in financial institutions

c) tőkekonszolidációs különbözet  0 0 Difference from equity consolidation

Ebből: - leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból  0 0 from subsidiary or joint venture

- társult vállalkozásból  0 0 from associated venture

9. Immateriális javak  73 91 Intangible assets

a) immateriális javak  73 91 Intangible assets

b) immateriális javak értékhelyesbítése  0 0 Value adjustment of intangible assets

10. Tárgyi eszközök  491 527 Tangible assets

a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök  491 527 tangible assets serving the activities of financial institution

aa) ingatlanok  263 243 real estate

ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek  141 114 technical equipment, machinery and vehicles

ac) beruházások  87 170 construction-in-progress

ad) beruházásra adott előlegek  0 0 prepayments on construction-in-progress

b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök  0 0 Tangible assets serving the non-financial activities 

ba) ingatlanok  0 0 real estate

bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek  0 0 technical equipment, machinery and vehicles

bc) beruházások  0 0 construction-in-progress

bd) beruházásra adott előlegek  0 0 prepayments on construction-in-progress

c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése  0 0 Value adjustment of tangible assets

11. Saját részvények  0 0 Own shares

12. Egyéb eszközök  555 313 Other assets

a) készletek  52 90 Inventories

b) egyéb követelések  503 223 Other assets

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés  0 0 to other associated enterprises

c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés  0 0 receivables from consolidated tax

12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete  0 0 Valuation difference of other assets

12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete  693 8 Positive valuation difference of derivative deals

13. Aktív időbeli elhatárolások 1.102 968 Prepayments

a) bevételek aktív időbeli elhatárolása  929 786 Accrued income

b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  173 182 Prepaid expenses

c) halasztott ráfordítások  0 0 Other deferred expenses 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 218.377 211.572 TOTAL ASSETS

Ebből: Forgóeszközök 103.223 80.352 Current assets

Befektetett eszközök 114.053 130.252 Non-current assets

Mérlegen kívüli tételek Off-balance items

Függővé tett kamatok 2.865 2.993 Pending interests

Jövőbeni követelések 43.954 56.188 Pending receivables

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 2016 2017 LIABILITIES
1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 101.817 123.064 Liabilities to financial institutions

a) látra szóló  0 0 At sight

b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség 101.817 123.064 Liabilities deposited for a set period of time

ba) éven belüli lejáratú  879 15.917 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

- MNB-vel szemben  0 0 to National Bank of Hungary

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0 0 to central securities depository / central contracting party

bb) éven túli lejáratú 100.938 107.147 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 82.233 69.881 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

- MNB-vel szemben  0 0 to National Bank of Hungary

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0 0 to central securities depository / central contracting party

c) befektetési szolgáltatásból  0 0 Liabilities from investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0 0 to central securities depository / central contracting party

1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete  0 0 Valuation difference of liabilities to financial institutions

2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 94.045 64,841 Liabilities to customers

a) takarékbetétek  0 0 Savings deposits

aa) látra szóló  0 0 at sight

ab) éven belüli lejáratú  0 0 within one year

ac) éven túli lejáratú  0 0 over one year

b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 94.045 64.841 other liabilities from financial services

ba) látra szóló 59.746 46,406 at sight

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

bb) éven belüli lejáratú 33.543 18.125 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

bc) éven túli lejáratú  756 310 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

c) befektetési szolgáltatásból  0 0 Liabilities from investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség  0 0 liabilities from stock exchange investment services

cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség  0 0 liabilities from OTC investment services
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cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség  0 0 liabilities from customers from investment services

cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség  0 0 liabilities from clearing houses

ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség  0 0 liabilities from other investment services

2/A Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete  0 0 Valuation difference of liabilities to customers

3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség  0 0 Liabilities from issued bonds and other interest-bearing negotiable securities

a) kibocsátott kötvények  0 0 Bonds

aa) éven belüli lejáratú  0 0 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

ab) éven túli lejáratú  0 0 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  0 0 Other securities

ba) éven belüli lejáratú  0 0 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

bb) éven túli lejáratú  0 0 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő 
hitelviszonyt megtestesítő okiratok

 0 0 Documents representing credit relationship which are not securities in 
the Law of Securities but handled as security in the accounting

ca) éven belüli lejáratú  0 0 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

cb) éven túli lejáratú  0 0 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesdési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

4. Egyéb kötelezettségek  429 446 Other liabilities

a) éven belüli lejáratú  429 446 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

- szövetkezeti formában mûködő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása  0 0 other financial contribution of members

b) éven túli lejáratú  0 0 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség  0 0 Company tax from consolidation

4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  489 529 Negative valuation difference of derivative deals

5. Passzív időbeli elhatárolások  390 316 Accrued expenses

a) bevételek passzív időbeli elhatárolása  99 27 Deferred income 

b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  291 289 Accrued expenses

c) halasztott bevételek  0 0 Other deferred income 

6. Céltartalékok  117 137 Provisions

a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre  0 0 Provision for pension and severance payment

b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  0 0 Provision for contingent and future liabilities

c) általános kockázati céltartalék  0 0 General risk provisions

d) egyéb céltartalék  117 137 Other provisions

7. Hátrasorolt kötelezettségek 2.937 2.588 Subordinated liabilities

a) alárendelt kölcsöntőke 2.937 2.588 Subordinated loan

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 2.937 2.588 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

aa) tőkekonszolidációs különbözet  0 0 Difference from equity consolidation

Ebből: - leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból  0 0 from subsidiaries, joint venture

b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása  0 0 Other financial contribution of members

c) egyéb hátrasorolt kötelezettség  0 0 Other subordinated liabilities

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0 0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0 0 to other associated enterprises

8. Jegyzett tőke 15.340 15.340 Share capital

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken  0 0 Repurchased own shares at face value

9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)  0 0 Unpaid share capital

10. Tőketartalék  42 42 Capital reserve

a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió)  0 0 Share premium

b) egyéb  42 42 Other

11. Általános tartalék  146 290 General reserve

12. Eredménytartalék (+/-) 1.075 2.392 Retained earnings

13. Lekötött tartalék  0 0 Tied-up reserve

14. Értékelési tartalék  194 257 Revaluation reserve

a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka  0 0 Revaluation reserve of value adjustment

b) valós értékelés értékelési tartaléka  194 257 Revaluation reserve of fair valuation

15. Tárgyévi eredmény (+/-) 1.314 1.290 Blance sheet net profit (loss)

16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása  42 40 Changes in equity of subsidiary or joint venture

17. Konszolidáció miatti változások (+/-)  0 0 Changes from consolidation

a) adósságkonszolidálás különbözetéből  0 0 difference from consolidation

b) közbenső eredmény különbözetéből  0 0 difference from interim balance

18. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése  0 0 Shares of other owners

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 218.377 211.572 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek 95.476 81.739 Short term liabilities

Hosszú lejáratú kötelezettségek 104.630 110.044 Long term liabilities

Saját tőke 18.153 19.651 Own equity

Mérlegen kívüli tételek Off-balance items

Függő kötelezettségek 17.968 17.527 Contingent liabilities

Jövőbeni kötelezettségek 43.322 56.161 Future liabilities
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Konszolidált eredménykimutatás (MSZSZ) a 2017. december 31-én végződő évre

Consolidated Profit & Loss Statement (HAS) as at 31 December 2017

2016 2017
1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 5.088 5.161 Interest and other similar income

a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek  276 395 Interest income from fix interest rate securities

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0 0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0 0 from other associated enterprises

b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 4.812 4.766 Other interest income

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  34 0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0 0 from other associated enterprises

2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1.818 1.789 Interest expense and other similar expense

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 1.300 1.472 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0 0 to other associated enterprises

Kamatkülönbözet 3.270 3.372 Net interest income

3. Bevételek értékpapírokból  0 2 Dividend received

a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)  0 0 Income from shares and participants for trading purposes

b) bevételek kapcsolt vállalkozásban való részesedésekből (osztalék, részesedés)  0 0 Income from participants in affiliated enterprises

c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)  0 0 Income from other participants

4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 1.579 1.742 Commission and fee income

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 1.579 1.742 From other financial services 

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0 0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0 0 from other associated enterprises

b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)  0 0 From investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0 0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0 0 from other associated enterprises

5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások  405 316 Commission and fee expense

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból  402 313 From other financial services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0 0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0 0 to other associated enterprises

b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)  3 3 From investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0 0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0 0 to other associated enterprises

6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 1.037 264 Net income of financial services

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 4.030 2.209 From the income of other financial services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0 0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0 0 from other associated enterprises

- értékelési különbözet  159 0 valuation difference

b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 4.169 1.215 From the expenses of other financial services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0 0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0 0 to other associated enterprises

- értékelési különbözet  43 0 valuation difference

c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) 3.385 580 From the income of investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0 0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0 0 from other associated enterprises

- forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása  0 0 reversal of loss in value of securities for trading purposes

- értékelési különbözet 3.292 497 valuation difference

d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 2.209 1.310 From the expenses of investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0 0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0 0 to other associated enterprises

- forgatási célú értékpapírok értékvesztése  0 0 loss in value of securities for trading purposes

- értékelési különbözet 2.205 1.222 valuation difference

7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből  706 175 Non-financial income

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei  12 63 Income from non-financial and investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0 0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0 0 from other associated enterprises

b) egyéb bevételek  694 112 Other income

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0 0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0 0 from other associated enterprises

- készletek értékvesztésének visszaírása  0 0 reversal of loss in value of inventories

ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet  0 0 Difference from consolidation 

8. Általános igazgatási költségek 3.074 3.060 General administrative expenses

a) személyi jellegű ráfordítások 2.173 2.069 Payroll and related expenditures

aa) bérköltség 1.659 1.607 salaries and wages

ab) személyi jellegű egyéb kifizetések  135 138 other payroll related costs

Ebből: - társadalombiztosítási költségek  0 0 cost of social securities

- nyugdíjjal kapcsolatos költségek  0 0 pension related costs

ac) bérjárulékok  379 324 payroll related contributions

Ebből: - társadalombiztosítási költségek  305 242 cost of social securities

- nyugdíjjal kapcsolatos költségek  0 0 pension related costs

b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások)  901 991 other administrative expenditures

9. Értékcsökkenési leírás  93 113 Depreciation and amortisation

10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 3.070 993 Non-financial expenses

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai  9 50 Expenditures of non-financial and investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0 0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0 0 to other associated enterprises

b) egyéb ráfordítások 3.061 943 Other expenditures

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0 0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0 0 to other associated enterprises

- készletek értékvesztésének a visszaírása  0 0 loss in value of inventories

ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet  0 0 Difference from consolidation

11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) 
kötelezettségekre

5.463 770 Allowance of receivables and provision on contingent and future 
liabilities

a) értékvesztés követelések után 5.439 704 allowance of receivables

b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  24 66 provision on contingent and future liabilities

12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos 
(jövőbeni) kötelezettségekre

7.283 1.531 Reversal of allowance of receivables and provision on contingent and 
future liabilities

a) értékvesztés visszaírása követelések után 7.245 1.487 Reversal of allowance of receivables

b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  38 44 Reversal of provision on contingent and future

millió Forint
in million HUF
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millió Forint
in million HUF

12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete  0 0 Difference between the recording and reversal of General Risk reserve

13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után

 2 34 Impairment of securities and shares

14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után

 58 20 Reversal of impairment of securities and shares

15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 1.826 1.820 Net income (loss) before extraordinary activities

Ebből: Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye 1.823 1.807 Net income (loss) of financial and investment services

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye  3 13 Net income (loss) of non-financial and investment services

16. Adózás előtti eredmény 1.826 1.820 Net income (loss) before income tax

17. Adófizetési kötelezettség  366 387 Income tax

a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet  0 0 Company tax difference from consolidation

18. Adózott eredmény 1.460 1.433 Net income (loss)

19. Általános tartalékképzés, felhasználás  146 143 General reserve

20. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 1.314 1.290 Balance sheet net profit (loss) figure

Konszolidált cash flow kimutatás a 2017. december 31-én végződő évre

Consolidated Statement of Cash Flows For the Year Ended at 31 December 2017

2016 2017
Kamatbevételek 5.088 5.161 Interest income

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír-értékvesztés visszaírás kivételével) 5.450 3.951 Incomes of other financial services (except the reversal of the loss in 
value of securities)

Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartalék-többlet visszavezetésének és készletértékvesztés, 
valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével)

 694 112 Other incomes (except the use of provision, release of provision surplus, 
reversal of loss in value of inventories and reversal of extraordinary 
depreciation)

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír-értékvesztés visszaírás kivételével)  93 84 Incomes of investment services (except the reversal of the loss in value 
of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei  12 63 Incomes of non-financial and non-investment services

Rendkívüli bevétel  0 2 Extraordinary income

Kamatráfordítások -1.818 -1.789 Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír-értékvesztés kivételével) -4.528 -1.528 Expenses of other financial services (except the reversal of the loss in 
value of securities)

Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készletértékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével) -3.057 -943 Other expenses (except the provision making, loss in value generation 
of inventories and extraordinary depreciation)

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír-értékvesztés kivételével) - 7 -89 Expenditures of investment services (except the reversal of the loss in 
value of securities) 

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai - 9 -50 Expenditures of non-financial and non-investment services

Általános igazgatási költségek -3.074 -3.060 General administration costs

Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség összegét)  0 0 Extraordinary expenditures (except the amount of the current year 
corporate income tax liability)

Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség - 366 -387 Current year corporate income tax

Kifizetett osztalék  0 0 Paid dividend

Működési pénzáramlás -1.522 1.527 Cash flow from ordinary business activities 

Kötelezettségek állományváltozása 7.032 -8.336 Changes in liabilities

Követelések állományváltozása -6.541 20.189 Changes in receivables

Készlet állományváltozása - 50 -38 Changes in inventories

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása -1.928 -2.530 Changes in securities (current assets)

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 2.058 -10.827 Changes in securities (invested assets)

Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása - 87 -83 Changes in construction-in-progress (including the advance payment)

Immateriális javak állományának változása - 19 -50 Changes in intangible assets

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása - 83 -33 Changes in tangible assets (except the construction-in-progress and 
the advance payment for construction-in-progress)

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása  51 134 Changes in prepayments

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása - 264 -74 Changes in accruals

Eredménytartalék-változás árfolyam differenciái miatt  0 0 Change in retained earnings due to differences in exchange 

Nettó pénzáramlás -1.353 -121 Net cash flow

Ebből: - készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása  154 58 Change in cash (HUF and foreign currency petty cash, checks) 

- számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, Forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, éven 
belüli lejáratú betétszámlák és más hitelintézetnél Forintban vezetett pénzforgalmi betétszámla) 
állományváltozása

-1.507 -179 Change in deposit (HUF and foreign currency bank deposit at MNB, 
deposit accounts with less than a year maturity, accounts in HUF at 
other credit institutions) 

Nyitó pénzeszköz állomány 5.179 3.826 Opening cash balance

Záró pénzeszköz állomány 3.826 3.705 Closing cash balance

Változás -1.353 -121 Change in cash balance

Fő pénzügyi mutatók 2017

Key Financial Figures 2017

Konszolidált adózás előtti eredmény (millió Ft) 1.820 Consolidated profit before tax (million HUF)

Társasági adófizetési kötelezettség (millió Ft)  387 Payable tax (million HUF)

Adózás utáni nyereség (millió Ft) 1.433 Profit after tax (million HUF)

Tárgyévi eredmény (millió Ft) 1.290 Balance sheet net profit (loss) figure 
(million HUF)

Átlagos mérlegfőösszegre jutó adózás előtti eredmény (e Ft) 8,60 Profit before tax per average Total assets 
(thousand HUF)

Átlagos mérlegfőösszegre jutó adózott eredmény (e Ft) 6,77 Profit after tax per average Total assets 
(thousand HUF)

Adózás előtti eredmény / Saját tőke 7,29 % Profit before tax / Own equity

Adózott eredmény / Saját tőke 7,29 % Profit after tax / Own equity
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KAPCSOLAT
CONTACT

Fiókok nyitva tartása

Business hours of branches
Hétfőtől csütörtökig

Monday to Thursday  8:30 – 16:30
Pénteken

Friday  8:30 – 15:30 

KDB Kontakt telefonos ügyfélszolgálat

KDB Kontakt Call Center
Belföldi hívószám

Domestic line

+36 1 374 9990

+36 1 473 4440

Külföldről hívható

Call from abroad

00 36 1 473 4440

E-mail info@kdbbank.eu

Web KDB Bank Európa Zrt.: 

 www.kdbbank.eu

 KDB Bank Európa Zrt. Szlovák Fióktelep: 

 sk.kdbbank.eu

 KDB Bank, Szöul: 

 www.kdb.co.kr

HÁLÓZAT
NETWORK

Fiókok

Branches

KDB Bank központi fiók

KDB Bank Head Office Branch

H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Tel. / Phone: (1) 374-9700, -9990

Fax: (1) 328-5404

Bartók Béla úti fiók

Bartók Branch

H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Tel. / Phone: (1) 464-7900 

Fax: (1) 328-5426

Kőbányai fiók

Kőbánya Branch

H-1101 Budapest, Kőbányai út 49. 

Tel. / Phone: (1) 323-3558

Fax: (1) 328-5428

Külföldön

Abroad

Szlovák fióktelep

Slovakia Branch Office

Obchodna 2., 811 06 Pozsony (Bratislava)

Tel. / Phone: (421) 23211-6880

Fax: (421) 23211-6899
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KDB Bank központi fiók

KDB Bank Head Office Branch

Szlovák fióktelep
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Bartók Branch
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GLOBÁLIS KDB HÁLÓZAT
GLOBAL KDB NETWORK

1. KDB Írországi leányvállalat / KDB Ireland Limited 

2. Londoni fiók / London Branch

3. Frankfurti képviseleti iroda / Frankfurt Representative Office

4. KDB Bank Európa Zrt. / KDB Bank Europe Ltd.

5. KDB Bank Európa Zrt. Szlovák fióktelep / KDB Bank Europe Slovakia Branch Office

6. Moszkvai képviseleti iroda / Moscow Representative Office

7. Abu Dhabi képviseleti iroda / Abu Dhabi Representative Office

8. KDB Üzbegisztáni leányvállalat / KDB Bank Uzbekistan 

9. Yangon képviseleti iroda / Yangon Representative Office

10. Bangkoki képviseleti iroda / Bangkok Representative Office

11. Szingapúri fiók / Singapore Branch

12. Pekingi fiók / Beijing Branch

13. Shenyang fiók / Shenyang Branch

14. Quingdao fiók / Quingdao Branch

15. Quangzhou fiók / Quangzhou Branch

16. Shanghai fiók / Shanghai Branch

17. KDB Hong Kong-i leányvállalat / KDB Asia Limited 

18. KDB Bank Központ, Szöul / KDB Bank Headquarters, Seoul

19. Tokiói fiók / Tokyo Branch

20. Manilai képviseleti iroda / Manila Representative Office

21. Ho Si Minh-városi képviseleti iroda / Ho Chi Minh City Representative Office

22. New York-i fiók / New York Branch

23. KDB Brazil leányvállalat / Banco KDB do Brasil S.A.
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Magyarország, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Road 42-46.

www.kdbbank.eu 


