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A Koreai Fejlesztési Bank (KDB) 1954-es alapítása óta Dél-Korea 
első számú, legnagyobb állami tulajdonban lévő pénzintézetének 
szerepét töltötte be
Napjainkban fő üzleti területei a vállalatfinanszírozás- és struk-
túrafejlesztés, befektetések, nemzetközi- és projektfinanszírozás, 
pénzügyi szaktanácsadás
2009-ben megszületett a KDB Pénzügyi Csoport; a privatizáció 
útján létrehozott pénzügyi holding kiemelt, vezető tagja a KDB Bank
A KDB globális hálózata napjainkban 12 országban 44 helyi fiókot, 
7 tengerentúli fiókot, 5 külföldi leányvállalatot és 2 tengerentúli 
képviseleti irodát működtet 
A közeljövőt tekintve a KDB Bank egyik legfőbb célkitűzése a 
közép-kelet-európai terjeszkedés: 2013 során Szlovákiában és 
Ausztriában, az azt követő években a térség további országaiban 
nyit új fiókokat
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The Korea Development Bank (KDB) was the leading state-owned 
financial institution in South-Korea since its establishment in 1954
KDB Bank’s main business areas are corporate financing and 
restructuring, investment banking, international and project 
financing and financial consultation
In 2009, the KDB Financial Group was  established. It became a 
private entity via transforming into a financial holding company; 
KDB Bank contributes to the Group’s business as its leader member
In 2012, KDB operates in 12 countries worldwide; its network 
is made up of 44 local and 7 overseas branches, 5 overseas 
subsidiaries and 2 overseas representative offices
One of KDB Bank’s main vision is network development in Central-
Eastern European region; in 2013 new branches are prospected to 
be opened in Slovakia and Austria, followed by further expansion 
in several countries of the region

Bemutatkozik 
a KDB Pénzügyi Csoport és KDB Bank 
KDB Financial Group and KDB Bank in brief
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Hitelminősítések 2013
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KDB Bank Szöul - üzleti eredmények
Financial Highlights of KDB Bank Seoul

 KDB Bank mérlegfőösszege 
 KDB Bank’s Total Assets

 131.3 trillió KRW (88,9 milliárd EUR)
 131.3 trillion KRW (88.9 billion EUR)
 
 118,2 trillió KRW (80,9 milliárd EUR)   
 118.2 trillion KRW (80.9 billion EUR)

KDB Bank nettó bevétele
KDB Bank’s Net Income

1.352,8 milliárd KRW (926,6 millió EUR)
1,352.8 billion KRW (926.6 million EUR)  
 
1.329,9 milliárd KRW (910,9 millió EUR)
1,329.9 billion KRW (910.9 million EUR)2010 2010

2011 2011

Anyabankunk a legmagasabb, ’A’ kategóriájú hitelminősítésekkel rendelkezik. A tőkeerős 
koreai tulajdonosi háttérnek köszönhetően - a globális hitelminősítők besorolása alapján - 
Magyarország egyik legbiztonságosabb és legstabilabb teljes körű szolgáltatásokat nyújtó 
pénzintézete a KDB Bank Európa Zrt.

KDB Bank Seoul obtained only the outstanding ‘A’ category credit rates. Due to 
the powerful background of our Korean parent bank, based on the classification of 
international credit rating companies, KDB Bank Europe Ltd. is one of the most secure 
and stable commercial banks providing full-scale services in Hungary.
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A KDB Bank Európa Zrt. története
History of KDB Bank Europe Ltd.

A Bank 1989 óta van jelen a magyar pénzügyi szolgáltatások piacán

1991-től MHB-Daewoo Bank néven kereskedelmi banki szolgáltatá-
sokat kínáló, magyar-koreai vegyes tulajdonú vállalatként működött

1997-től a Bank teljes körű banki szolgáltatásokkal várja ügyfeleit

2002-ben a Koreai Fejlesztési Bank felvásárolja a pénzintézetet és
a névváltoztatással megszületetik a KDB Bank (Magyarország) Zrt.

A KDB Bank Magyarország 2012-ben, a gazdasági válság nehézségein 
túllépve nem csupán stabilan őrzi nyereségességét, de pénzügyi 
eredményei nagymértékű növekedést jeleznek

Profitabilitásának köszönhetően a KDB bankhálózat 12 külföldi tagja 
között a második helyen áll, csak a Shanghai fiók előzi meg

A hálózat prosperáló, kiemelt tagja, megbecsülését a sorozatos, 
további fejlesztést elősegítő anyabanki tőkeemelések bizonyítják

Napjainkban a magyarországi hálózat 9 fiókkal működik, a további 
bővülés kilátásával

A magyarországi leányvállalatban 2013-ban újabb névváltoztatás 
történik: 2013-tól a KDB közép-kelet-európai terjeszkedési stratégi-
ájára utalva KDB Bank Európa néven folytatja működését; elsőként  
a szlovákiai fiók megnyitásában vállal vezető szerepet. 

The Bank has been present on the Hungarian market of financial 
services since 1989

In 1991, a Korean-Hungarian joint venture was established under 
the name MHB-Daewoo Bank. The institution provided commercial 
banking services.

Since 1997, after obtaining a full license, it offered full-scale commercial 
banking services.

In 2002, Korea Development Bank took over the bank and by a name 
change  KDB Bank (Hungary) Ltd.’s history has begun. 

In 2012, successfully overcoming the negative effects of the financial 
and economic crisis, KDB Europe’s performance and daily operation 
are not only stable, but its figures show significant growth

Based on its profitability, the Hungarian subsidiary is ranked 2nd after 
the Shanghai Branch among the 12 overseas KDB members 

It is a prosperous, outstanding member of the network and highly 
appreciated within the group, which is proven by a series of parent 
bank capital increases supporting further development 

In 2012, the Hungarian network operates 9 branches with a prospect  
of further expansion

In 2013 the Bank underwent another name change to KDB Bank 
Europe: in accordance with the network-broadening vision of KDB, 
KDB Europe will lead the expansion in Central-Eastern European region; 
as a first step, the Bank will coordinate a branch opening in Slovakia.
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A KDB Bank Európa Zrt. a dél-koreai KDB Bank 100 százalékos 
tulajdonban lévő leányvállalata. Anyabankján keresztül a KDB 
Pénzügyi Csoportnak, Ázsia egyik legjelentősebb pénzügyi 
csoportjának támogatását élvezi. Teljes körű kereskedelmi  
banki szolgáltatásokat nyújt vállalati és lakossági ügyfeleinek. 

KDB Bank Europe Ltd. is a subsidiary of and 100% owned by 
South-Korean KDB Bank. The Bank is supported by one of the 
most powerful Asian financial groups, KDB Financial Group 
through its parent company. KDB Europe provides full-scale 
commercial banking services to corporate and individual clients.

KDB Bank Európa Zrt. – A KDB Bank (Magyarország) Zrt. új neve
KDB Bank Europe Ltd. – The new name of KDB Bank (Hungary) Ltd. 

Mérlegfőösszeg
Total assets
Saját tőke
Own equity
Adózás előtti eredmény
Profit before tax
Mérleg szerinti eredmény
Balance sheet net profit figure
ROA (Adózott eredmény / Összes eszköz)
ROA (Profit after tax / Total assets)
ROE (Adózott eredmény / Saját tőke)
ROE (Profit after tax / Own equity) 

145  484
23 902

809
593

0,4%
2,7%

139 844
24 765

1 017
758

0,6%
3,4%

138 593
25 841

1 323
979

0,78%
4,35%

161 011
26 306

496
395

0,27%
1,59%

177 187
29 313

2 917
1 778
1,11%

6,98%

2008 2009 2010

2011 2012
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ELNÖKI ÜZENET
CEO’S MESSAGE

Kettős megKözelítés: 
STAbILITáS ÉS NÖVEKEdÉS 
A duAl ApproAch:  
STAbILITy & GROwTH

Határokon átívelő hálózat – Elvárásokat 
meghaladó növekedés

2012-ben a KDB Bank (Magyarország) Zrt. új vezetőjeként 
büszkén nyitottam meg Éves jelentésünk lapjait. Egy évvel  
később hasonlóan nagy örömmel jelentem be, hogy bankunk  
KDB Bank Európa Zrt.-re változtatja nevét. A névváltás hátterében 
nagyszabású és ígéretes változások állnak: üzleti tevékenységünk 
korábban is „határtalan” volt, most azonban fiókhálózatunk 
európai terjeszkedésének megkezdésével valóban átléptünk  
az országhatárokon. 

A növekedés üzleti filozófiánk lelke, és kétségkívül ez lesz a KDB 
Bank Európa kulcsszava az elkövetkező években. Elégedetten 
jelenthetem ki, hogy egyre szorosabb és összehangoltabb  
az együttműködés a KDB Bank Szöul és európai leányvállalata, 
vagyis bankunk között. Ennek oka nem más, mint közös, 
egymástól elválaszthatatlan igényeink felismerése, melyek  
a stabilitás és növekedés kettősére irányulnak. 

Az üzenet, melyet üzleti partnereink, a KDB Bank vezetősége 
és dolgozói számára már korábban is hangsúlyoztam: egy olyan 
bank megteremtését álmodtam meg, mely stabilitásra törekszik, 
így nem vállal szükségtelen kockázatot, de kész cselekedni  
a fenntartható fejlődés érdekében. Elkötelezetten követjük e 
kettős elvárásrendszert, hiszen a KDB Pénzügyi Csoport globális 
stratégiájának részesei és alakítói vagyunk, mely folyamatos 

Network beyond borders – growth beyond 
expectations

In 2012 I signed my message as the President & CEO of KDB Bank 
(Hungary) Limited. A year later I am pleased to announce that 
our company would change its name to KDB Bank Europe Ltd. 
There is a momentous reason behind this change: our business 
grows beyond the Hungarian market as we cross the borders and 
broaden our network in Europe.

Growth is the heart of our business and definitely it will be the 
keyword of KDB Bank in the upcoming years. I am pleased to note 
that there is a growing consensus within KDB Financial Group’s 
biggest member, KDB Bank (Seoul) and its European subsidiary, 
by recognizing the common and inseparable need of stability and 
growth. 

I already emphasized the message to our business partners, to 
KDB management and employees: I call for a bank of stability with 
low risk, but also for a bank of sustainable growth. We followed 
this dual approach with commitment since the adoption of KDB 
Financial Group’s global strategy for sustainable and inclusive 
growth: the aim is to grow into a real Pioneer Financial Group until 
2020; to be one of the top 20 financial groups of the world, not 
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only of Asia. Like this, we will be able to successfully face  
the challenges of the rapidly changing, globalized world.

Firm founds of stable business 

We cannot have stability without growth and certainly we  
cannot have growth without stability. Definitely, the stable  
Asian background will support our company to overcome the 
crisis in Europe in as short time as possible. We believe that we 
can set up a great number of remarkable financial deals with  
large corporate enterprises which could be a decisive step for  
the realization of our growth strategy. 

We need stability, thus focusing on corporate financing is not 
only an option; it is a necessity, with a renewed approach of 
financing. We will not show sustainable growth as long as we 
have unsustainable risks. We keep balance in our business by 
controlling incomes and costs. We cut operation costs. We must 
remember that every amount we save supports our investments.

We will continue implementing our network-broadening activity, 
from finalizing the actual projects of branch openings in Slovakia 
and Austria to banking business. We will also work out our new 
concept on the development of retail finance, which focuses on 
sustainability of personnel finances. We pay respect to every 
single client in every KDB Bank Europe branches.

Stability and growth: Mission Possible

In prospective view, we would deepen our influence and enlarge 
our potential to offer full-scale of high-quality and advantageous 
services to our business partners. We believe that we can reach 
this important goal only with our existing and potential clientele. 
KDB Bank Europe will support and honour ambitious and loyal 
clients.

We create even more favourable business possibilities via flexible 
solutions; we speed up innovation by advanced, up-to-date 
banking technologies; we ensure our clientele’s benefits while 
taking leader role in some segments of our markets and accessing 
to new markets. 

We know that this development takes time. Therefore we should 
make them right now and do not procrastinate. This is the moment 
to come into action via expansion for the benefit of our clients and 
for the growth of all of us. This is the moment to announce that 
“Stability & Growth” is a “Mission Possible” and KDB Bank Europe’s 
is able to accomplish it.

Thank you for spending time and reading about our performance 
on the following pages. I wish you all the best in your business.

gyarapodással 2020-ra a világ legbefolyásosabb pénzügyi 
csoportjai között is úttörő, vezető szerepet kíván betölteni.  
Így biztonsággal állíthatjuk, hogy képesek vagyunk megbirkózni  
a rohamosan változó, globalizálódó világ kihívásaival. 

A biztonságos ügyletek bankja 
 
Üzleti tevékenységünk nem lehet stabil növekedés nélkül, 
s szintúgy, nem érhetünk el növekedést stabilitás, kiegyen-
súlyozottság nélkül. Tény az is, hogy tőkeerős ázsiai hátterünk 
támogatásával kilépünk az európai krízis árnyékából. Őszintén 
hiszünk benne, hogy a jövőben is számos nagyszabású 
együttműködést valósítunk meg, értékes, új partnercégekre, 
szövetségesekre találunk, hiszen ez növekedési stratégiánk  
első és egyben döntő momentuma. 

Szükségünk van a stabilitásra, így a vállalatfinanszírozás 
középpontba helyezése számunkra nem csupán egy lehetőség, 
hanem elengedhetetlen forrás, mégpedig megújult szemlélettel 
alátámasztva. Ha szükségtelen kockázatot vállalunk, nem 
tudunk fenntartható fejlődést felmutatni. Üzletmenetünk 
kiegyensúlyozott, mivel sikeresen kontrolláljuk bevételeinket és 
kiadásainkat, működési költségeinket. Tudjuk, hogy minden így 
megtakarított összeg bankunk és ügyfeleink sikeres jövőjébe 
történő befektetés. 

Folytatjuk hálózatunk bővítését, melynek első lépéseit már 
megtettük a folyamatban lévő szlovák és osztrák fióknyitások 
során, s e bővítés finanszírozási tevékenységünkre is kiterjed. 
Ennek része az is, hogy figyelmünket a lakossági finanszírozás 
új lehetőségeinek felkutatására fordítjuk, így koncentrálva a 
magánszemélyek pénzügyeire is. Ezáltal minden KDB Bank 
Európa fiók minden egyes ügyfele kiemelt figyelmünket élvezi. 

Stabilitás és növekedés: Megvalósítható 
kettős küldetés!

A közeljövőt tekintve célunk, hogy megerősítsük befolyásunkat a 
bankpiacon és tovább növeljük pénzügyi erőnket; hogy ügyfeleink 
számára teljes körű, igényeikre személyre szabottan kidolgozott 
és jövedelmező pénzügyi szolgáltatásokat nyújtsunk. Tudjuk, hogy 
céljainkat csak meglévő és jövőbeli ügyfeleink támogatásával 
érhetjük el, ezért a KDB Bank Európa mindig megbecsüli és 
támogatni fogja céltudatos és hűséges ügyfeleit. 

Még kedvezőbb üzleti lehetőségeket teremtünk rugalmas 
megoldások biztosításával. Innovatív szemléletet alkalmazva 
felgyorsítjuk fejlesztéseink ütemét, így mindig naprakész,  
a legújabb, piacvezető technológiai háttér támogatja banki 
szolgáltatásaink hibátlan működését; Vezető szerepre törekszünk 
számos piaci szegmensben, s újabbakat hódítunk meg, melynek 
előnyeit ügyfeleink is garantáltan érezni fogják,

Tudjuk, hogy az érdembeli fejlesztés időt vesz igénybe. Éppen 
ezért azonnal belevágunk, késlekedés nélkül. Ez az a pillanat, mikor 
lehetőségünk van előrelépni és terjeszkedni, amely garantálja 
ügyfeleink üzleti sikerét és közös gyarapodásunkat. E pillanatban 
kijelenthetjük, hogy a stabilitás és növekedés kettős célkitűzése 
teljesíthető, és a KDB Bank Európa képes ezt megmutatni. 

Köszönöm, hogy fellapozta beszámolónkat annak érdekében, 
hogy a következő oldalakon megismerje üzleti tevékenységünket. 
Üzleti sikerekben gazdag jövőt kívánok!

Üdvözlettel,
Best regards,

Chung Hun Jin
Elnök-vezérigazgató
President & CEO
KDB Bank Európa Zrt.
KDB Bank Europe Ltd. 
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2012
Hitelállomány összesen

Total loan123 241 HUF million

+40%
vállalat hitelállomány  

növekedése egy év alatt
Increase of corporate
loan volume in 1 year

2012
Betétállomány összesen

55 326 HUF million

Vállalati hitelállomány
Corporate loan volume

95 595 (77%)
Lakossági hitelállomány
Retail loan volume

27 645 (23%)

Hálózatbővítés

2013-ban Bankunk nevét KDB Bank Európa Zrt. névre változtattuk. Amellett, hogy jelentős 
növekedést szeretnénk elérni a vállalat-finanszírozás területén, új fióktelepet nyitunk 
Szlovákiában és egy újabbat tervezünk Ausztriában is. Középtávú stratégiánk keretében több 
külföldi fióktelep megnyitását tervezzük Kelet- és Délkelet-Európa országaiban. Terjeszkedni 
szeretnénk, a jelenleg is fennálló kedvezőtlen piaci környezet, a bankszektor bizonytalan 
helyzete ellenére is. Hiszünk benne, hogy új fiókok létesítése az elhúzódó válság időszakában  
a stabilitás, a kiegyensúlyozott pénzügyi erő, s Bankunk fejlődőképességének bizonyítéka.
Az európai terjeszkedés mellett magyarországi hálózatunk bővítése is tovább zajlik: 2012-ben 
Budapesten, Kőbányán nyitottuk meg legújabb fiókunkat. 

Köszönjük, hogy megtisztelnek bizalmukkal, és hosszú távú üzleti kapcsolatot építenek velünk!

Network development

In 2013 we changed our Bank’s name to KDB Bank Europe Ltd. This year we plan to achieve a 
strong growth in corporate financing, and we are also opening a new Branch in Slovakia and 
plan another one in Austria. Our mid-term plans focus on continual expansion in East- and 
South-East Europe, in spite of the still unfavourable market situation, where the banking 
market is still uncertain. We believe that the establishment of new branches proves our Bank’s 
stable and balanced business activity, moreover, offers a further prospect of growth. Besides 
the expansion abroad, we continue to broaden the Hungarian branch network as well. In 2012 
we opened our newest Cash Point in Kőbánya, Budapest which was the first step of a new, 
successful story in the life of KDB Bank. 

We appreciate all of our business partners’ trust and wish for long-standing and fruitful 
cooperation!

Monek Krisztina
Hálózatfejlesztési Főosztály vezető
Network Development Division Head
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VISA CHIP-KÁRTYÁK

2013-ban új, chipekkel ellátott VISA bankkártyák bevezetése 
mellett döntöttünk. A fejlesztés jelentős előnyöket, még 
biztonságosabb és gyorsabb kártyahasználatot biztosít ügyfeleink 
számára. A technológiai korszerűsítés mellett a kártyák arculata 
is frissítésre kerül. E célból – s a társadalmi szerepvállalás, fiatal 
tehetségek támogatásának igényével - pályázatot hirdettünk  
a kártyák grafikai tervezésére, melyen bármely hazai művészeti 
felsőoktatási intézmény hallgatója indulhatott. A nyertes 
pályaművet Both Eszter, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskola Elektronikus ábrázolás szakos hallgatója készítette.

KDB ELEKTRONIKUS BETÉT

A 2012-ben megjelenő új betéti termékeink között az egyik 
legnépszerűbb és legkedvezőbb az Elektronikus betét. Termékünk 
azon ügyfeleink számára ideális, akik pénzüket hosszú távon,  
a standard kamatoknál magasabb hozamot elérve, elektronikus 
úton szeretnék lekötni. A termék kezelésének legfőbb erénye az 
egyszerűsége: kiemelt figyelmet szentelünk ugyanis annak, hogy 
elektronikus csatornáink fejlesztésével ügyfeleink akár otthonról 
vagy munkahelyükről is kényelmesen intézhessék pénzügyeiket.

KDB NetBank

2012 során NetBank szolgáltatásunk is újabb fejlesztéseken esett 
át. A felhasználóbarát kezelési felület, a még kényelmesebb 
használhatóság igényét szem előtt tartva számos új funkcióval 
gazdagítottuk elektronikus banki felületünket. Még több 
szolgáltatásunk vált elektronikusan elérhetővé, átdolgozott 
menürendszer, új megbízástípusok megjelenése teszi még 
egyszerűbbé ügyfeleink ügyintézését.

VISA CHIP CARDS

In 2013 we decided to launch a new technology in bank card usage 
via offering chip cards. The improved, up-to-date technology 
brings remarkable benefits to our clients: using chip cards enables 
even more secure and faster access to money. We also renewed 
the design of the cards. With this purpose, KDB Bank initiated a 
social responsibility program to support young, talented artists. 
We published a competition among students to plan the new card 
design; the winner was Ms. Eszter Both (BKF College, Budapest, 
student of Electronic graphic arts).

KDB ELECTRONIC DEPOSIT

One of 2012’s most popular and favourable new deposit products 
was Electronic deposit: clients who are willing to fix their money in 
long-term deposit via NetBank service are rewarded with interest 
rates above the standards. Its greatest benefit is the comfort of 
e-banking. By focusing on clients’ needs, we develop products 
which provide simple and secure banking either from home or the 
workplace!

KDB NetBank SERVICE

In 2012 we carried out further development of the KDB NetBank 
service as well. We added several new functions in order to create 
more user-friendly interface and ensure even more convenient 
usage for clients. New transactions have become electronically 
available and the new menu structure makes our clients’ everyday 
business simpler.

ELEKTRONIKUS TERMÉKEK 
ÉS SZOLGáLTATáSOK
ELECTRONIC PROdUCTS 
ANd SERVICES

Szarkáné
Sándor Ildikó
Lakossági Finanszírozási 

Főosztály vezető
Retail Banking Division Head
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•	 Deviza- és forintbetétek

•	 Állampapírok

•	 Számlavezetés	magánszemélyek	részére

•	 Számlavezetés vállalatok és egyéb szervezetek részére 
•	 	 Rövid-,	közép-	és	hosszú	távú	vállalatfinanszírozás 
  (forint- és devizaalapú)
•	 	 Projektfinanszírozás	(kölcsön)
•	 	 Kedvezményes	vállalati	folyószámlák	stratégiai 
   partnercégek részére az együttműködés 
  megerősítése érdekében 
•	 	 Kedvezményes	dolgozói	számlacsomagok 
  partnerszervezetek alkalmazottai részére
•	 	 Faktoring	és	forfetírozás	
•	 	 Készpénzgazdálkodás	és	Treasury	szolgáltatások
•	 	 Vállalati	hitelkeret
•	 	 Kereskedelem-finanszírozás

•	 Folyószámlahitelek

•	 Forint	jelzáloghitelek

•	 Gépjárműlízing	(Forint	és	euró	alapon)
•	 	 Standard	autófinanszírozási	termékek	

•	 VISA bankkártyák

•	 Home	banking	szolgáltatások
•	 	 KDB NetBank: internetbank a nap 24 órájában
•	 	 Electra	PC	Midi	és	Max	szoftveralapú 
  online banki szolgáltatás vállalatok számára
•	 	 Telefonos	ügyfélszolgálat	

•	 0-24	ATM	szolgáltatások

•	 HUF and foreign-exchange based deposit products

•	 Treasury	Bonds

•	 Account	management	for	private	persons

•	 Account management for Corporate Clients  
 and Other Organizations
•	 	 Short,	mid-	and	long	term	corporate	financing	 
  (HUF and foreign-exchange based)
•	 	 Project	financing	(loan)	
•	 	 Preferential	account	package	for	strategic	 
  partners to strengthen  co-operation
•	 	 Employees	Account	package	for	partner	organizations
•	 	 Factoring	and	Forfeiting
•	 	 Cash	management	and	Treasury	services
•	 	 Trade	financing

•	 Overdraft

•	 Mortgage	lending	(HUF	based)

•	 Car	financing	(HUF	and	EUR	based)
•	 	 Standard	car-financing	loan	products	

•	 VISA bankcards

•	 Home	banking	solutions
•	 	 KDB NetBank, Internet based banking service  
  24 hours a day
•	 	 Electra	PC	Midi	and	Max	software	based	online	banking 
  service for corporate entities   
•	 	 Call	Center

•	 7/24	ATM	service

TERMÉKEK, SZOLGáLTATáSOK
PROdUCTS ANd SERVICES

HUF and foreign-exchange based 

deposit products

Account management for Corporate 

Clients and Other Organizations

KDB NetBank, Internet based banking 

service 24 hours a day  

 

Deviza- és forintbetétek

Számlavezetés vállalatok és egyéb 

szervezetek részére

KDB NetBank: internetbank  

a nap 24 órájában  
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2011 2012

1.   Pénzeszközök 3 337 7 842 1.  Cash

2.  Állampapírok 13 093 11 571 2.  Government  bonds

  a. forgatási célú 13 078 11 524   a. held for trading

  b. befektetési célú 15 47   b. for investment purposes

2/A. Állampapírok értékelési különbözete 0 3 2/A.  Valuation difference of bonds

3.   Hitelintézetekkel szembeni követelések 22 251 42 171 3.   Receivables from financial institutions

  a. látraszóló 0 0   a. at sight

  b. egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 22 250 42 170   b. other receivables from financial services

   ba. éven belüli lejáratú 17 583 28 867    ba. within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to affiliated enterprises

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

     MNB-vel szemben 8 700 1 300     to National Bank of Hungary

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

   bb. éven túli lejáratú 4 667 13 303    bb. over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to affiliated enterprises

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

     MNB-vel szemben 0 0     to National Bank of Hungary

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

  c. befektetési szolgáltatásból 1 1   c. from investment services

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to affiliated enterprises

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

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

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

4. Ügyfelekkel szembeni követelések 114 622 110 274 4. Receivables from customers

  a. pénzügyi szolgáltatásból 114 622 110 274   a. from financial services

   aa. éven belüli lejáratú 43 025 27 179    aa. within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to affiliated enterprises

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

   ab. éven túli lejáratú 71 597 83 095    ab. over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to affiliated enterprises

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

  b. befektetési szolgáltatásból 0 0   b. 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    ba. receivables from stock exchange investment services

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

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

   bd. elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 0 0    bd. receivables from clearing houses

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

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

5.   Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 1 200 1 5. Bonds and other capital related income-yielding negotiable securities

  a. helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok 0 0   a. securities issued by the local governments

   aa. forgatási célú 0 0    aa. held for trading

   ab. befektetési célú 0 0    ab. for investment purposes

  b. más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 1 200 1   b. securities issued by other borrowers

   ba. forgatási célú 0 0    ba. held for trading

    ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0     issued by affiliated enterprises

      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 1 200 1    bb. for investment purposes

    ebből: kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0     issued by affiliated enterprises

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

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

6.   Részvények és más változó hozamú értékpapírok 32 1 140 6. Shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

  a. részvények, részesedések forgatási célra 32 1 140   a. Shares and participations for trading

   ebből: kapcsolt válallkozás által kibocsátott 0 0     issued by affiliated enterprises

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

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

   ba. forgatási célú 0 0    ba. held for trading

   bb. befektetési célú 0 0    bb. for investment purposes

6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 41 75 6/A. Valuation difference of shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

7.   Részvények, részesedések befektetési célra 32 32 7.  Shares and participations for investment purposes

  a. részvények, részesedések befektetési célra 32 32   a. shares and participations for investment purposes

   ebből: hitelintézetben lévő részesedés 0 0    shares in financial institutions

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

   ebből: hitelintézetben lévő részesedés 0 0    shares in financial institutions

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

8.   Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 0 0 8. Shares and participations in affiliated companies

  a. részvények, részesedések befektetési célra 0 0   a. shares and participations for investment purposes

   ebből: hitelintézetben lévő részesedés 0 0    shares in financial institutions

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

   ebből: hitelintézetben lévő részesedés 0 0    shares in financial institutions

  c. tőkekonszolidációs különbözet 0 0   c. Equity consolidation difference

   leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból 0 0    subsidiaries, joint venture

   társult vállalkozásból 0 0    affiliated companies

9.  Immateriális javak 58 78 9. Intangible assets

  a. immateriális javak 58 78   a. intangible assets

  b. immateriális javak értékhelyesbítése 0 0   b. value adjustment of intangible assets

10. Tárgyi eszközök 414 437 10. Tangible assets

  a. pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 381 419   a. tangible assets serving the activities of financial institutions

   aa. ingatlanok 282 325    aa. real estate

   ab. műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 99 82    ab. technical equipment, machinery and vehicles

   ac. beruházások 0 12    ac. construction-in-progress

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

  b. nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 33 18   b. tangible assets serving the non-financialactivities

   ba. ingatlanok 0 0    ba. real estate

   bb. műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 33 18    bb. technical equipment, machinery and vehicles

   bc. beruházások 0 0    bc. construction-in-progress

   bd. beruházásra adott elűlegek 0 0    bd. prepayments on construction-in-progress

  c. tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0   c. value adjustment of tangible assets

  Millió Ft             Million HUFESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) / ASSETS 

Konszolidált mérleg (MSZSZ) a 2012. december 31-én végződő évre 
Consolidated Balance Sheet (HAS) as at 31 December 2012
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Millió Ft             Million HUFFORRÁSOK (PASSZÍVÁK) / LIABILITIES 

11. Saját részvények 0 0 11. Own shares

12. Egyéb eszközök 1 651 756 12. Other assets

  a. készletek 14 26   a. inventories

  b. egyéb követelések 1 637 730   b. other receivables

  c. konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés 0 0   c. Receivables from consolidated TAX

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

12/B.  Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 3 333 1 935 12/B. Positive valuation difference of derivative deals

13.   Aktív időbeli elhatárolások 947 872 13. Prepayments

  a. bevételek aktív időbeli elhatárolása 878 821   a. accrued income

  b. költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 69 51   b. prepaid expenses

  c. halasztott ráfordítások 0 0   c. other deffered expenses

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 161 011 177 187  TOTAL ASSETS

  ebből:  FORGÓESZKÖZÖK 78 707 77 309   of which:    CURRENT ASSETS

    BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 81 357 99 006              NON-CURRENT ASSETS

 Mérlegen kívüli tételek  Off-balance items

 Függővé tett kamatok 3 639 3 132  Pending interests

 Jövőbeni követelések 94 073 90 618  Pending receivables

2011 2012

1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 54 260 86 275 1. Liabilities to financial institutions

  a. látraszóló 0 0   a. at sight

  b. meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség 53 975 86 275   b. liabilities deposited for a set period of time

   ba. éven belüli lejáratú 37 364 57 886    ba. within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 21 661 6 628     of which: to affiliated enterprises

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

     MNB-vel szemben  0 0     to National Bank of Hungary

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

   bb. éven túli lejáratú 16 611 28 389    bb. over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 14 441 26 512     of which: to affiliated enterprises

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

     MNB-vel szemben 0 0     to National Bank of Hungary

     elszámolóházzal szemben 0 0     to clearing houses

  c. befektetési szolgáltatásból 285 0   c. liabilities from investmentservices

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to affiliated enterprises

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

          elszámolóházzal szemben  0 0    to clearing houses

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

2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 67 375 55 584 2.  Liabilities to customers

  a. takarékbetétek 0 0   a. savings deposits

   aa. látraszóló 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 67 375 55 584   b. other liabilities from financial services

   ba. látraszóló 22 338 22 167    ba. at sight

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to affiliated enterprises

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

   bb. éven belüli lejáratú 44 308 33 407    bb. within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to affiliated enterprises

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

   bc. éven túli lejáratú 729 10    bc. over one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0     to affiliated enterprises

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

  c. befektetési szolgáltatásból 0 0   c. from investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to affiliated enterprises

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

   ca. tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0    ca. receivables from stock exchange investment services

   cb. tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0    cb. receivables from OTC investment services

   cc.  befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 0 0    cc. receivables from customers from investment services

   cd. elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 0 0    cd. receivables from clearing houses

   ce. egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 0    ce. receivables from other investment services

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

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

  a. kibocsátott kötvények 0 0   a. bonds

   aa. éven belüli lejáratú 0 0    within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to affiliated enterprises

     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

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

  b. kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0   b. other securities

   ba. éven belüli lejáratú 0 0    within one year

    ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to affiliated enterprises

     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

     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
  c. 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

     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

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

4. Egyéb kötelezettségek 3 766 312 4.  Other liabilities

  a. éven belüli lejáratú 3 766 312   a. within one year

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to affiliated enterprises

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

          szövetkezeti formában működő hitelinzézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0    other financial contribution of members
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2011 2012

1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 7 947 9 405 1. Interest and other similar income

  a. rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó)  
   kamatbevételek

500 1 114   a. 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 7 447 8 291   b. other interest income

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 1 422 1 397    of which: from affiliated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 403 3 762 2. Interest expense and other similar expense

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 1 056  1 164    of which: to affiliated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0    to other associated enterprises

 KAMATKÜLÖNBÖZET 4 544 5 643  NET INTEREST INCOME

3.  Bevételek értékpapírokból 14 14 3.  Dividend received

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

  b. bevételek társult vállalkozásban való részesedésekből (osztalék, részesedés) 0 0   b. income from participants in affiliated enterprises

  c. bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) 14 14   c. income from other participants

4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek  1 413 1 650 4.  Commission and fee income

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 1 413 1 650   a. from other financial services

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 1 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   b. 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 306 310 5. Comission and fee expense

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 304 307   a. 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)

2 3   b. from investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 0 0    to affiliated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0    to other associated enterprises

Millió Ft             Million HUF

  b. éven túli lejáratú 0 0   b. over one year

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0    to affiliated enterprises

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

  c. konszolidálásból adódó (számított) társasági adókötelezettség 0 0   c. calculated corporate tax obligation from consolidation

4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 6 106 3 356 4/A. Negative valuation difference of derivative deals

5. Passzív időbeli elhatárolások 778 1 137 5.  Accrued expenses

  a. bevételek passzív időbeli elhatárolása 32 640   a. deffered income

  b. költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 746 497   b. accrued expenses

  c. halasztott bevételek 0 0   c. other deffered income

6. Céltartalékok 13 1 6. Provisions

  a. céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 0 0   a. provision for pension and severance payment

  b. kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 0 0   b. provision fro contingent and future liabilities

  c. általános kockázati céltartalék 0 0   c. general risk provisions

  d. egyéb céltartalék 13 1   d. other provisions

7. Hátrasorolt kötelezettségek 2 407 2 209 7. Subordinated liabilities

  a. alárendelt kölcsöntőke 2 407 2 209   a. subordinated loan

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 2 407 2 209    of which: to affiliated enterprises

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

           leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból 0 0    subsidiaries, joint venture

  b. szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása 0 0   b. other financial contribution of members

  c. egyéb hátrasorolt kötelezettség 0 0   c. other subordinated liabilities 

   ebből: kapcsolt vállalkozással szemben  0 0    to affiliated enterprises

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

8. Jegyzett tőke 15 340 15 340 8. 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 9. Unpaid share capital 

10. Tőketartalék 42 42 10. Capital reserve

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

  b. egyéb 42 42   b. other

11.  Általános tartalék 741 938 11. General reserve

12. Eredménytartalék 9 714 10 106 12. Retained earnings

13. Lekötött tartalék 0 0 13. Tried-up reserve 

14. Értékelési tartalék 42 75 14. Revaluation reserve

  a. értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0   a. revaluation reserve of value adjustment

  b. valós értékelés értékelési tartaléka 42 75   b. revaluation reserve of fair valuation

15. Mérleg szerinti eredmény 395 1 778 15. Balance sheet net profit (loss)

16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása 32 34 16. Changes in equity of associated enterprises or other associated enterprises

17.  Konszolidáció miatti változások 0 0 17. Changes from the consolidation

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

 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 162 394 177 187  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

  Ebből:  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 114 945 118 265   of which:   SHORT TERM LIABILITIES

     HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 19 746 30 607          LONG TERM LIABILITIES

     SAJÁT TŐKE 27 689 28 313       EQUITY

 Mérlegen kívüli tételek  Off-balance items

 Függő kötelezettségek 19 936 12 805  Contingent liabilities

 Jövőbeni kötelezettségek 97 928 89 684  Future liabilities

Konszolidált eredménykimutatás (MSZSZ) a 2012. december 31-én végződő évre 
Consolidated Profit & Loss Statement (HAS) as at 31 December 2012
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6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye 434 606 6.  Net income of financial services

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 1 082 836   a. 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 2 5    valuation difference

  b. egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 529 1 739   b. 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 9 2    valuation difference

  c. befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) 6 702 8 230   c. 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 6 629 8 040    valuation difference

  d. befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 6 821 6 721   d. 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 6 794 6 688    valuation difference

7.  Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 115 92 7.  Non-financial income

  a. nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 74 34   a. income from non-financial and investment services

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    of which: from affiliated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

  b. egyéb bevételek 41 58   b. other income

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from affiliated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

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

   ba. adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő- konszolidációs különbözet 0 0    

8. Általános igazgatási költségek 2 553 2 805 8.  General administration expenses

  a.  személyi jellegű ráfordítások 1 795 1 940   a. payroll and related expenditure

   aa. bérköltség 1 331 1 438    aa. salaries and wages

   ab. személyi jellegű egyéb kifizetések 140 140    ab. other payroll related costs

          ebből: társadalombiztosítási költségek 0 0     cost of social securities

             nyugdíjjal kapcsolatos költségek 0 0     pension related costs

   ac. bérjárulékok 324 362    ac. payroll related contributions

         ebből: társadalombiztosítási költségek 289 333     of which: cost of social securities

            nyugdíjjal kapcsolatos költségek 0 0     pension related costs

  b. egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) 758 865   b. other administrative eypenditures

9. Értékcsökkenési leírás 164 125 9.  Depreciation and Amortisation

10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 1 503 2 536 10. Non-financial expenses

  a. nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 110 47   a. 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 1 393 2 489   b. other expenditures

   ebből: kapcsolt vállalkozástól 0 0    from affiliated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0    from other associated enterprises

      készletek értékvesztésének a visszaírása 0 0    reversal of 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 2 066 1 264 11.  Allowance of receivables and provision on contingent and future liabilities

  a. értékvesztés követelések után 2 054 1 264   a. allowance of receivables

  b. kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12 0   b. provision on contingent and future liabilities

12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő 
 és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 556 1 786 12. Reversal of allowance of receivables and provision on contingent and future liabilities

  a. értékvesztés visszaírása követelések után 544 1 774   a. reversal of allowance of receivables

  b. kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12 12   b. reversal of provision on contingent and future liabilities

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

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

1 3
13. 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

13 169
14.  Reversal of impairment of securities and shares

15.   Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 496 2 917 15.  Net income (loss) before extraordinary activities

  ebből:  PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 533 2 930   of which:  NET INCOME (LOSS) OF FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES

    NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE -37 -13         NET INCOME (LOSS) OF NON-FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES

16.  Rendkívüli bevételek 0 0 16.  Extraordinary income

17.   Rendkívüli ráfordítások 0 0 17.  Extraordinary expense

18.  Rendkívüli eredmény 0 0 18.  Net income (loss) on extraordinary activities

19.  Adózás előtti eredmény 496 2 917 19.  Net income (loss) before income tax

20.   Adófizetési kötelezettség 57 942 20.  Income tax

21.   Adózott eredmény 439 1 975 21.  Net income (loss)

22.   Általános tartalékképzés, felhasználás 44 197 22.  General reserves

23.   Jóváhagyott osztalék és részesedés 0 0 23.  Dividend approved

   ebből: kapcsolt vállalkozásnak 0 0  to affiliated enterprises

      egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 0 0  to other associated enterprises

24. Mérleg szerinti eredmény 395 1778 24.  Balance sheet net profit (loss) figure



2011 2012

Kamatbevételek 7 947 9 405 Interest incomes

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 2 495 2 481 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)

41 58
Other incomes (except the use of provision, release of provision  surplus, reversal of loss in value of 
inventories and reversal of extraordinary deprecation)

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 73 190 Incomes of investment services ( except the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 74 34 Incomes of non-financial and non-investment services

Osztalékbevétel 14 14 Dividend income

Rendkívüli bevétel 0 0 Extraordinary income

Kamatráfordítások - 3 403 -3 762 Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír- értékvesztés kivételével) -824 -2 044 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)

-1 393 -2 489
Otherexpenses (except the provision making, loss in value generation of inventories and  
extraordinary depreciation)

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztés kivételével) -29 -36 Expenditures of investment services (except the the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai -110 -47 Expenditures of non-financial and non-investment services

Általános igazgatási költségek -2 553 -2 805 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 -57 -942 Current year corporate income tax

Kifizetett osztalék 0 0 Paid dividend

MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS 2 275 -57 CASH-FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES

Kötelezettségek állományváltozása 18 949 16 574 Changes in liabilities

Követelések állományváltozása -18 936 -14 155 Changes in receivables

Készlet állományváltozása 0 -13 Changes in inventories

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása -5 788 445 Changes in securities (current assets)

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 758 1 333 Changes in securities (invested assets)

Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása 0 -12 Changes in construction in progress (including the advance payment)

Immateriális javak állományának változása -1 -56 Changes in intangible assets

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása
-130 -103

Changes in tangible assets  
(except the construction in progress and the advance payment for construction in progress)

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása -166 75 Changes in prepayments

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása 196 360 Changes in accruals

Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Share issue on selling price

Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Definitively received cash in accordance with law

Jogszabály alapján véglegesen adott pénzeszközök Definitively given cash in accordance with law

Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke Nominal value of withdrawn own share, property note

Eredménytartalék változás konszolidálás miatt Change of retained earnings from consolidation

NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS - 2 842 4 505 NET CASH-FLOW

ebből:

- készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása 17 961 Change in cash (HUF and foreign currency petty cash and checks)

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

-2 859 3 544
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)

2011 2012

Konszolidált adózás előtti eredmény 496 2917 Consolidated profit before tax

Társasági adófizetési kötelezettség 57 942 Payable tax

Adózás utáni nyereség 439 1975 Profit after tax

Mérleg szerinti eredmény 395 1778 Balance sheet net profit (loss) figure

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózás előtti eredmény 3.08 16.46 Profit before tax per million HUF of average Total assets

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózott eredmény 2.73 11.15 Profit after tax per million HUF of average Total assets

Adózás előtti eredmény/ Saját tőke 1.89% 10.30% Profit before tax / Own equity

ROE (Adózott eredmény / Saját tőke) 1.67% 6.98% ROE (Profit after tax / Own equity)

ROA (Adózott eredény / Összes eszköz) 0.27% 1.11% ROA (Profit after tax / Total assets)

Millió Ft             Million HUF

Millió Ft             Million HUF

Konszolidált Cash-Flow kimutatás (MSZSZ) a 2012. december 31-én végződő évre 
Consolidated Cash-Flow (HAS) as at 31 December 2012

Üzleti eredmények 
Financial summary
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2011 2012

Kamatbevételek 7 947 9 405 Interest incomes

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 2 495 2 481 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)

41 58
Other incomes (except the use of provision, release of provision  surplus, reversal of loss in value of 
inventories and reversal of extraordinary deprecation)

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 73 190 Incomes of investment services ( except the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 74 34 Incomes of non-financial and non-investment services

Osztalékbevétel 14 14 Dividend income

Rendkívüli bevétel 0 0 Extraordinary income

Kamatráfordítások - 3 403 -3 762 Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír- értékvesztés kivételével) -824 -2 044 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)

-1 393 -2 489
Otherexpenses (except the provision making, loss in value generation of inventories and  
extraordinary depreciation)

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztés kivételével) -29 -36 Expenditures of investment services (except the the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai -110 -47 Expenditures of non-financial and non-investment services

Általános igazgatási költségek -2 553 -2 805 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 -57 -942 Current year corporate income tax

Kifizetett osztalék 0 0 Paid dividend

MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS 2 275 -57 CASH-FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES

Kötelezettségek állományváltozása 18 949 16 574 Changes in liabilities

Követelések állományváltozása -18 936 -14 155 Changes in receivables

Készlet állományváltozása 0 -13 Changes in inventories

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása -5 788 445 Changes in securities (current assets)

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 758 1 333 Changes in securities (invested assets)

Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása 0 -12 Changes in construction in progress (including the advance payment)

Immateriális javak állományának változása -1 -56 Changes in intangible assets

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása
-130 -103

Changes in tangible assets  
(except the construction in progress and the advance payment for construction in progress)

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása -166 75 Changes in prepayments

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása 196 360 Changes in accruals

Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Share issue on selling price

Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök Definitively received cash in accordance with law

Jogszabály alapján véglegesen adott pénzeszközök Definitively given cash in accordance with law

Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke Nominal value of withdrawn own share, property note

Eredménytartalék változás konszolidálás miatt Change of retained earnings from consolidation

NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS - 2 842 4 505 NET CASH-FLOW

ebből:

- készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása 17 961 Change in cash (HUF and foreign currency petty cash and checks)

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

-2 859 3 544
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)

2011 2012

Konszolidált pénzügyi helyzet a 2012. december 31-én végződő évre Consolidated statement of Financial Position as at 31 December 2011

Készpénz, bankszámlák és elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal 12 037 9 142 Cash and balances with NBH

Bankközi kihelyezések 13 551 40 871 Balances with other banks 

Ügyfeleknek adott kölcsönök 114 795 109 606 Loans to customers

Pénzügyi eszközök valós értéken Financial assets at fair value through profit or loss

Kereskedelmi célú értékpapírok 71 51 Securities held for trading

Származtatott pénzügyi eszközök  3 333 1 935 Derivative financial assets

Értékesíthető értékpapírok 1 273 1 216 Available-for-sale securities

Lejáratig tartandó értékpapírok 13 046 11 542 Held-to-maturity securities

Befektetések 32 32 Equity investments

Elhatárolt kamatkövetelések 767 764 Accrued interest receivable

Ingatlanok és tárgyi eszközök 472 515 Bank premises and equipment

Egyéb eszközök 1 760 830 Other assets

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 161 137 176 504 TOTAL ASSETS

Ügyfelektől származó betétek 67 375 55 584 Deposits from customers

Pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek 54 260 86 275 Balances due to other banks

Származtatott pénzügyi kötelezettségek 6 106 3 356 Derivative financial liabilities

Elhatárolt kamatfizetések 671 471 Accrued interest payable

Elhalasztott adófizetési kötelezettségek 14 - Deferred tax liabilities

Egyéb kötelezettségek 3 953 350 Other liabilities

Hátrasorolt kötelezettségek 2 407 2 209 Subordinated debt

FORRÁSOK ÖSSZESEN 134 786 148 245 TOTAL LIABILITIES

Saját tőke 15 340 15 340 Share capital

Általános tartalékok 741 938 General reserves

Értékelési tartalék 27 79 Revaluation reserve

Eredménytartalék 9 798 10 046 Retained earnings

Az időszak nettó eredménye 445 1 856 Net profit for the year

Saját tőke összesen 26 351 28 259 Total shareholder's equity
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 161 137 176 504 TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY

2011 2012

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 8 755 9 226 Interest and other similar income

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (3 403) (3 762) Interest and other similar expense

Nettó kamat-, díj- és jutalékbevételek  5 352 5 464 Net interest and other similar income

Hitelekre és hitelkeretekre képzett nettó értékvesztés / céltartalék (819) (1 692) Provisions for loans and commitments, net

Végtörlesztésre képzett céltartalék (1 492) - Provisions for early repayment

Díj- és jutalék bevételek 1 413 1 650 Commission and fee income

Díj- és jutalék ráfordítások (306) (310) Commission and fee expense

Nettó kamat-, díj- és jutalékbevételek 4 148 5 112 Net interest and fee income
Osztelékbevétel 14 14 Dividend income

Értékpapírügyletek nettó eredménye 24 160 Gain / (losses) on securities, net

Devizaügyletek nettó eredménye 423 594 Gain on foreign exchange activities, net

Egyéb működési bevételek 116 92 Other operating income

Működési költségek (4 217) (3 731) Operating expenses

Működésből származó bevétel 508 2 241 Total operating income
Adózás előtti eredmény 508 2 241 Profit before income taxes
Adófizetési kötelezettség (63) (385) Income taxes

Adózás utáni eredmény 445 1 856 Profit after income taxes
Értékesíthető kategóriába tartozó értékpapírok értékhelyesbítése 23 56 Fair value adjustment of securities available-for sale

Értékhelyesbítésre jutó társasági adó (3) (4) Income tax on other comprehensive income

Nettó átfogó eredmény 465 1 908 Net comprehensive income
Egy törzsrészvényre jutó konszolidált nyereség 290 1 210 Earnings per Share in HUF Basic and Diluted

2011 2012

Konszolidált adózás előtti eredmény 496 2917 Consolidated profit before tax

Társasági adófizetési kötelezettség 57 942 Payable tax

Adózás utáni nyereség 439 1975 Profit after tax

Mérleg szerinti eredmény 395 1778 Balance sheet net profit (loss) figure

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózás előtti eredmény 3.08 16.46 Profit before tax per million HUF of average Total assets

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózott eredmény 2.73 11.15 Profit after tax per million HUF of average Total assets

Adózás előtti eredmény/ Saját tőke 1.89% 10.30% Profit before tax / Own equity

ROE (Adózott eredmény / Saját tőke) 1.67% 6.98% ROE (Profit after tax / Own equity)

ROA (Adózott eredény / Összes eszköz) 0.27% 1.11% ROA (Profit after tax / Total assets)

Millió Ft             Million HUF

Millió Ft             Million HUF

Konszolidált Pénzügyi Beszámoló (IFRS) a 2012. december 31-én végződő évre
Consolidated Financial Statements (IFRS  standards) as of 31 December 2012 

Konszolidált átfogó eredmény kimutatás a 2012. december 31-én végződő évre  
Consolidated statement of Comprehensive Income 

for the year ended at 31 December 2012
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2011 2012

Működési tevékenység Operating activities
Adózás előtti eredmény 508 2 241 Profit before income taxes

Adófizetési kötelezettség (57) (408) Income tax paid

Értékcsökkenési leírás 164 125 Depriciation and amortization

Származtatott pénzügyi instrumentumok értékhelyesbítése (3 674) (1 352) Fair value adjustment of derivative financial instruments

Hitelek értékvesztése 819 982 Loan loss provision

Végtörlesztésre képzett céltartalék 1 492 - Provision for final redemption losses

Kereskedelmi célú értékpapírok állományváltozása 190 12 Decrease in securities held for trading

Kamatelhatárolások és egyéb eszközök állományváltozása (1 653) 952 Decrease/ (increase) in accrued interest and other assets

Az alárendelt kölcsöntőkéhez kapcsolódó nem realizált eredmény 320 (198) Unrealised exchange rate loss on subordinated loan

Működési tevékenységből származó pénzáram (1 891) 2 354 Cash flows (used in) / provided by operating activities

Befektetési tevékenység Investing activities
Ügyfelekkel szembeni követelések állományváltozása (4 524) 3 567 Loans to customers

Bankközi kihelyezések állományváltozása (8 807) (27 320) Increase in placements with banks

Befektetési célú értékpapírok állományváltozása (4 980) (1 512) Increase in securities held-to maturity

Értékesíthető kategóriába tartozó értékpapírok állományváltozása (201) 57 (Increase) / decrease in securities available-for-sale

Immateriális javak, tárgyi eszközök (129) (168) Net additions to bank premises and equipment

Befektetési tevékenységből származó pénzáram (18 641) (25 376) Cash flows (used in) / provided by investing activities

Pénzügyi tevékenység Financing activities
Bankoktól származó betétek állományváltozása 10 054 32 015 Increase in deposits from banks

Ügyfelektől származó betétek állományváltozása 8 892 (11 791) Increase / (decrease) in deposits from customers

Kamatelhatárolások és egyéb követelések állományváltozása 3 724 (97) Increase / (decrease) in accrued interest and other liabilities

MNB kötelező tartalék növekménye (453) (342) Increase in statutory reserve at NBH 

Pénzügyi tevékenységből származó pénzáram 22 217 19 785 Cash flows provided by (used in) financing activities

Készpénz és pénzeszközök nettó növekménye / (csökkenése) 1 705 (3 237) Net increase in cash and cash equivalents

Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak kezdetén 8 205 9 910 Cash and cash equivalents at beginning of period 

Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak végén 9 910 6 673 Cash and cash equivalents at end of period

A működési tevékenységből származó pénzáram magában foglalja a következő pénzmozgásokat Cash flows from operating activities are inclusive of the following cash movements
Kapott kamatok 7 188 9 263 Interest received

Fizetett kamatok 2 732 3 291 Interest paid

Bevételek értékpapírokból 14 14 Dividend received

Készpénz és pénzeszközök összetétele Components of cash and cash equivalents
Pénzeszközök MNB-vel, január 1. 9 879 12 037 Cash and balances with NBH at 1 January

MNB kötelező tartalék, január 1. (1 674) (2 127) Statutory reserve at NBH at 1 January

Nyitó pénzeszköz-állomány 8 205 9 910 Opening cash balance

Pénzeszközök MNB-vel, december 31. 12 037 9 142 Cash and balances with NBH at 31 December

MNB kötelező tartalék, december 31. (2 127) (2 469) Statutory reserve at NBH at 31 December

Záró pénzeszköz-állomány 9 910 6 673 Closing cash balance

Millió Ft             Million HUF

Millió Ft             Million HUF

Konszolidált Cash Flow kimutatás a 2012. december 31-én végződő évre
Consolidated Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2012

Konszolidált Saját tőke változása a 2012. december 31-én végződő évre
Consolidated Statement of Changes in Shareholder’s Equity

for the year ended 31 December 2012

Jegyzett tőke
Share capital

Általános 
tartalék
General 
reserve

Értékelési 
tartalék

Revaluation 
reserve

Előző évek 
felhalmazott 
eredménye

Retained 
earnings

Adózás utáni 
eredmény

Net profit for 
the period

Összesen
Total

2011. január 1-jei egyenleg 15 340 697 7 8 764 1 078 25 886 At 1 January 2011 

Előző évi nyereség átsorolása - - - 1 078 (1 078) - Reclassification of prior year's profit

Nettó átfogó eredmény - - 20 - 445 465 Net comprehensive income for the year

Általános tartalék átvezetés - 44 - (44) - - Transfer to general reserve

2011. december 31-i egyenleg 15 340 741 27 9 798 445 26 351 At 31 December 2011

Előző évi nyereség átsorolása - - - 445 (445) - Reclassification of prior year's profit

Nettó átfogó eredmény - - 52 - 1 856 1 908 Net comprehensive income for the year 

Általános tartalék átvezetés - 197 - (197) - - Transfer to general reserve

2012. december 31-i egyenleg 15 340 938 79 10 046 1 856 28 259 At 31 December 2012
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2011 2012

Működési tevékenység Operating activities
Adózás előtti eredmény 508 2 241 Profit before income taxes

Adófizetési kötelezettség (57) (408) Income tax paid

Értékcsökkenési leírás 164 125 Depriciation and amortization

Származtatott pénzügyi instrumentumok értékhelyesbítése (3 674) (1 352) Fair value adjustment of derivative financial instruments

Hitelek értékvesztése 819 982 Loan loss provision

Végtörlesztésre képzett céltartalék 1 492 - Provision for final redemption losses

Kereskedelmi célú értékpapírok állományváltozása 190 12 Decrease in securities held for trading

Kamatelhatárolások és egyéb eszközök állományváltozása (1 653) 952 Decrease/ (increase) in accrued interest and other assets

Az alárendelt kölcsöntőkéhez kapcsolódó nem realizált eredmény 320 (198) Unrealised exchange rate loss on subordinated loan

Működési tevékenységből származó pénzáram (1 891) 2 354 Cash flows (used in) / provided by operating activities

Befektetési tevékenység Investing activities
Ügyfelekkel szembeni követelések állományváltozása (4 524) 3 567 Loans to customers

Bankközi kihelyezések állományváltozása (8 807) (27 320) Increase in placements with banks

Befektetési célú értékpapírok állományváltozása (4 980) (1 512) Increase in securities held-to maturity

Értékesíthető kategóriába tartozó értékpapírok állományváltozása (201) 57 (Increase) / decrease in securities available-for-sale

Immateriális javak, tárgyi eszközök (129) (168) Net additions to bank premises and equipment

Befektetési tevékenységből származó pénzáram (18 641) (25 376) Cash flows (used in) / provided by investing activities

Pénzügyi tevékenység Financing activities
Bankoktól származó betétek állományváltozása 10 054 32 015 Increase in deposits from banks

Ügyfelektől származó betétek állományváltozása 8 892 (11 791) Increase / (decrease) in deposits from customers

Kamatelhatárolások és egyéb követelések állományváltozása 3 724 (97) Increase / (decrease) in accrued interest and other liabilities

MNB kötelező tartalék növekménye (453) (342) Increase in statutory reserve at NBH 

Pénzügyi tevékenységből származó pénzáram 22 217 19 785 Cash flows provided by (used in) financing activities

Készpénz és pénzeszközök nettó növekménye / (csökkenése) 1 705 (3 237) Net increase in cash and cash equivalents

Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak kezdetén 8 205 9 910 Cash and cash equivalents at beginning of period 

Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak végén 9 910 6 673 Cash and cash equivalents at end of period

A működési tevékenységből származó pénzáram magában foglalja a következő pénzmozgásokat Cash flows from operating activities are inclusive of the following cash movements
Kapott kamatok 7 188 9 263 Interest received

Fizetett kamatok 2 732 3 291 Interest paid

Bevételek értékpapírokból 14 14 Dividend received

Készpénz és pénzeszközök összetétele Components of cash and cash equivalents
Pénzeszközök MNB-vel, január 1. 9 879 12 037 Cash and balances with NBH at 1 January

MNB kötelező tartalék, január 1. (1 674) (2 127) Statutory reserve at NBH at 1 January

Nyitó pénzeszköz-állomány 8 205 9 910 Opening cash balance

Pénzeszközök MNB-vel, december 31. 12 037 9 142 Cash and balances with NBH at 31 December

MNB kötelező tartalék, december 31. (2 127) (2 469) Statutory reserve at NBH at 31 December

Záró pénzeszköz-állomány 9 910 6 673 Closing cash balance

Jegyzett tőke
Share capital

Általános 
tartalék
General 
reserve

Értékelési 
tartalék

Revaluation 
reserve

Előző évek 
felhalmazott 
eredménye

Retained 
earnings

Adózás utáni 
eredmény

Net profit for 
the period

Összesen
Total

2011. január 1-jei egyenleg 15 340 697 7 8 764 1 078 25 886 At 1 January 2011 

Előző évi nyereség átsorolása - - - 1 078 (1 078) - Reclassification of prior year's profit

Nettó átfogó eredmény - - 20 - 445 465 Net comprehensive income for the year

Általános tartalék átvezetés - 44 - (44) - - Transfer to general reserve

2011. december 31-i egyenleg 15 340 741 27 9 798 445 26 351 At 31 December 2011

Előző évi nyereség átsorolása - - - 445 (445) - Reclassification of prior year's profit

Nettó átfogó eredmény - - 52 - 1 856 1 908 Net comprehensive income for the year 

Általános tartalék átvezetés - 197 - (197) - - Transfer to general reserve

2012. december 31-i egyenleg 15 340 938 79 10 046 1 856 28 259 At 31 December 2012



Fiókok
Branches

KDB Bankközpont 
 KDB Bank Head Office
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tel. / Phone: (1) 374-9700, -9900
Fax: (1) 328-5454

Budapesten
In Budapest
Astoria fiók 
 Astoria Branch
H-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Tel. / Phone : (1) 374-9787, -9789
Fax: (1) 328-5420

Bartók fiók
 Bartók Branch
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Tel. / Phone: (1) 464-7900
Fax: (1) 328-5426 

Kőbányai fiók
 Kőbánya Cash Point
H-1101 Budapest, Kőbányai út 49. 
Tel. / Phone: (1) 323-3558
Fax: (1) 328-5428

Orczy fiók
 Orczy Branch
H-1086 Budapest, Dobozi utca 49-53.
Tel. / Phone: (1) 323-3554
Fax: (1) 328-5424

Pesterzsébeti fiók 
 Pesterzsébet Branch
H-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u. 1/A
Tel. / Phone: (1) 421-4083, -4084, -4085
Fax: (1) 328-5421

Váci utcai fiók
 Váci Street Branch
H-1052 Budapest, Piarista köz 1.
Tel. / Phone: (1) 374–9469
Fax: (1) 328-5422

HáLóZAT
NETwORK

Debreceni fiók 

Dunaújvárosi fiók 

Pozsonyi fiók
Bratislava Branch 

KDB Bankközpont 

Kőbányai fiók
Astoria fiók 

Orczy fiók

Pesterzsébeti fiók 

Bartók fiók

Váci utcai fiók
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Vidéken
Country side

Debreceni fiók 
 Debrecen Branch
H-4025 Debrecen, Hatvan utca 1-3.
Tel. / Phone: (52) 500-635, -636, -637, -644
Fax: (1) 328-5423

Dunaújvárosi fiók 
 Dunaújváros Branch
H-2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor utca 4.
Tel. / Phone: (25) 510-783, -787
Fax: (1) 328-5425

Külföldön
Abroad
2013-ban nyíló új fiókunk 
New KDB Branch in 2013

Pozsonyi fiók 
 Bratislava Branch
Obchodna 2., 811 06, Pozsony 
Tel. / Phone: (421) 23211-6880
Fax: (421) 23211-6899

KDB KONTAKT

Telefonos ügyfélszolgálat Call Center

Belföldi hívószám Domestic Line
06 40 KDB KDB
06 40 532 532

Külföldről hívható From abroad
00 36 1 374 9990
00 36 1 473 4440

Nyitva tartás Business hours
Hétfő-csütörtök  Monday-Thursday 
8:30-16:30
Péntek Friday
8:30-15:30

Váci utcai fiók nyitva tartása 
Business hours of Váci Street Branch 

Hétfő-csütörtök  Monday-Thursday 
8:30-18:00
Péntek Friday
8:30-17:00

www.kdbbank.eu

Kdb Ireland Ltd.

London branch

frankfurt Representative Office

Kdb bank Europe Ltd.

UzKdb

Shenyang Representative Office

beijing branch

Shanghai branch

Kdb Headquarters

Guangzhou branch

 Kdb Asia Ltd.

Singapore branch

Tokyo branch



1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky road 42-46
 
www.kdbbank.eu
SWIFT: KODB HUHB


