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⊙ KDB Bank (Korea Development Bank) has been
founded in 1954 with the mandate to build up,
strengthen and develop the national economy,
industries and financial system as the primary
state financial service provider
⊙ KDB was the main promoter of the outstanding
Korean economic growth by providing indispensable financial resources to key industries
⊙ KDB Bank successfully developed the corporate sector throughout the 60 years of its
operation and was the supporter of the most
prosperous Korean companies in the decades
of their growth.
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KDB BANK HITELMINŐSÍTÉSEK
CREDIT RATINGS OF KDB BANK
Moody’s

Aa2

Standard & Poor’s

AA-

ÉLEN A VÁLLALATFINANSZÍROZÁSBAN
LEADER IN CORPORATE FINANCING

Fitch

AA-

Anyabankunk és a tulajdonos Koreai Köztársaság is kizárólag kiemelkedő hitelminősítésekkel rendelkezik, mely kivételesen stabil, biztonságos hátteret biztosít tevékenységünkhöz.
Both our parent bank and its owner, the Republic of Korea are classified with excellent credit ratings that guarantees exceptionally stable and secure background
for our operation and business.

MÉRLEGFŐÖSSZEG I TOTAL ASSETS
2015
2014
FORRÁSOK I EQUITY
2015
2014

309.491,7
276.704,8
33.942,3
29.700,6

milliárd koreai won
KRW billion
milliárd koreai won
KRW billion

milliárd koreai won
KRW billion
milliárd koreai won
KRW billion

ADÓZOTT EREDMÉNY I NET PROFIT
koreai won
1.753,4 milliárd
2015
KRW billion
milliárd koreai won
878,7 KRW billion
2014
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⊙ A KDB Bankot (Koreai Fejlesztési Bank)
1954-ben alapították azzal a céllal, hogy a
vezető állami pénzintézet szerepét betöltve
megalapozza, megerősítse és fejlessze a nemzeti gazdaságot, ipart és pénzügyi rendszert
⊙ A KDB Bank az egyedülállóan sikeres koreai
gazdasági fejlődés legfőbb finanszírozójának
szerepét töltötte be; a Bank szolgáltatta a
napjainkra globális viszonylatban is vezetővé
vált iparágak fejlődéshez elengedhetetlen
pénzügyi forrásokat
⊙ A KDB Bank működése 60 éve alatt a vállalati
szektor legfontosabb pénzügyi szolgáltatójává vált, végigkísérte a legismertebb dél-koreai
óriásvállalatokat növekedési pályájuk, gyarapodásuk évtizedei során

⊙ A KDB Bank napjainkban is megőrizte reprezentatív vállalati banki pozícióját, piacvezető, egyben -szabályozó szerepet tölt be. A
fő üzleti területei a vállalatfinanszírozás- és
restrukturálás, befektetési banki szolgáltatások, nemzetközi- és projektfinanszírozás és
pénzügyi tanácsadás
⊙ A Bank a kreatív pénzügyi szolgáltatások támogatójaként a kis- és közepes méretű, illetve
innovatív, versenyképes technológiai újításokat
képviselő vállalkozások fejlődését is elősegíti
⊙ A KDB Bank globális jelenlétre törekszik, világméretű hálózatát folyamatosan bővíti; jelenleg
18 országban 9 külföldi fiókot, 5 leányvállalatot és 8 képviseleti irodát működtet.
⊙ Today KDB Bank is still a representative corporate bank that acts as market leader and
stabilizer. The core business areas are corporate financing and restructuring, investment
banking, international and project financing
and financial consultation
⊙ As a promoter of creative finances, KDB
propels the advancement of SMEs and startup ventures of innovative, competitive technologies
⊙ Aiming to become a global player, the expanding KDB network operates in 18 countries,
made up of 9 overseas branches, 5 subsidiaries and 8 representative offices

A KDB BANK EURÓPA ZRT.-RŐL
ABOUT KDB BANK EUROPE LTD.
A KDB Bank Európa Zrt. a dél-koreai Koreai Fejlesztési Bank 100%-os tulajdonban
lévő leányvállalata. Bankunk több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik a magyarországi pénzügyi piacon. Teljes körű szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi bankként
ügyfélkörünk a lakossági kliensektől a mikro-, kis- és középvállalatokon keresztül a
nagyvállalatokig terjed. Finanszírozási szolgáltatásaink nem csupán Magyarországon,
de a közép-kelet-európai régióban és azon túl is elérhetőek.
KDB Bank Europe Ltd. is the subsidiary in 100% ownership of the South Korean Korea
Development Bank. We are present on the Hungarian financial market for more than
25 years. We provide universal commercial banking services: our clientele consists of
individual customers, SMEs and large enterprises operating in Hungary, CEE region
and beyond.

FŐBB PÉNZÜGYI
MUTATÓK
KEY FINANCIAL
FIGURES
2011
161.011
26.306
496
395
0,27%
1,59%

CÉLJAINK A MAGYARORSZÁGI ÉS RÉGIÓS PÉNZÜGYI PIACON
OUR DOMESTIC AND REGIONAL FINANCIAL MISSION
⊙ Elsődleges célunk a magyarországi vállalati szektor, valamint lakossági ügyfélkörünk magas színvonalú kiszolgálása. Kiemelt feladatunknak tekintjük a kis- és
középvállalkozások tevékenységének aktív támogatását kedvező finanszírozási
konstrukciók segítségével.
⊙ Az európai KDB-hálózat központi egységeként finanszírozási tevékenységünket a
régió további országára is ki kívánjuk terjeszteni

2012
177.187
28.313
2.917
1.778
1,11%
6,98%

⊙ Jelentős szerepet vállalunk a régióban működő dél-koreai cégek pénzügyi támogatásában
⊙ KDB Bank Europe is devoted to serve Hungarian corporate enterprises and individual clients on high standard. Particularly we aim to actively support SMEs’ business activity via beneficial financial solutions
⊙ Our Bank plays the role of the hub of European KDB network; accordingly we
intend to extend our financial territory to other countries of the CEE region

2013
229.233
28,770
1.091
565
0,27%
2,16%

⊙ We actively support South Korean companies operating in the region by providing
them with stable financial services

A KDB BANK EURÓPA ZRT. RÖVID TÖRTÉNETE
SHORT HISTORY OF KDB BANK EUROPE LTD.
⊙ A KDB Bank Európa jogelődje 1989-ben kezdte meg tevékenységét a magyar pénzügyi piacon

2014
180.107
21.844
-7.016
-6.021
-3,4%
-32,12%

⊙ A Bank a 90-es években magyar-koreai vegyesvállalati formában, MHB-Daewoo Bank
néven teljes körű kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtott
⊙ A Bank 2002-ben került a Koreai Fejlesztési Bank tulajdonába; Bankunk ezt követően
KDB Bank (Magyarország) Zrt. néven változatlanul folytatta univerzális banki tevékenységét, a vállalati és lakossági ügyfélkör szolgálatát
⊙ Anyabankunk európai üzleti stratégiájának megfelelően 2013-ban KDB Bank Európa
Zrt. névre váltottunk, ezzel is utalva az európai KDB-hálózatban betöltött központi szerepünkre és határokon átívelő finanszírozási tevékenységünkre. Ugyanebben az évben
nyitottuk meg első külföldi fióktelepünket Szlovákiában.

2015
212.103
16.509
-5.340
-5.340
-2.52%
-32.35%

⊙ Napjainkban üzleti tevékenységünk középpontjában a vállalatfinaszírozási üzletág áll.
⊙ KDB Bank’s predecessor stepped into the Hungarian financial market in 1989

Mérlegfőösszeg
Total Assets

⊙ In the 90’s, MHB-Daewoo Bank (a Korean-Hungarian joint venture) provided full scale
of commercial banking services

Saját tőke
Own Equity

⊙ In 2002 The Korea Development Bank took over the ownership; the Bank has been
serving continually corporate and private clientele for the following decade as KDB
Bank (Hungary) Ltd.

Adózás előtti eredmény
Profit Before Tax

⊙ In accordance with our parent bank’s European plans, the Bank’s name has changed
to KDB Bank Europe in 2013, entrusted by the role of the European network’s hub. In
the same year Slovakia Branch was opened as KDB Europe’s first branch abroad.
⊙ In the recent years corporate banking services got into the focus of business activities.

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)
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ELNÖKI ÜZENET
CEO’S MESSAGE
TISZTELT ÜGYFELEINK ÉS PARTNEREINK!

DEAR ESTEEMED CLIENTS AND PARTNERS,

Köszönjük az újabb évet végigkísérő töretlen bizalmukat
és érdeklődésüket Bankunk iránt!

Let me express my appreciation for your continual trust
during the last year and for your interest in our Bank.

A KDB Európa több évtizedes története során számos
üzleti szektort képviselő vállalkozások sora választotta
bankunkat pénzügyi partnereként. Szeretnénk bebizonyítani, hogy Bankunk ma is kiváló pénzügyi választást
jelent.

Throughout the decades of KDB Europe’s history, numerous enterprises from various business sectors have relied
on us as their financial partner. Let us show what makes
KDB Europe a good financial decision now.

2015-ben kihívásokkal teli üzleti évet zártunk, melyet
számos külső tényező nehezített. A kedvezőtlen piaci feltételek nem csupán a mi pénzügyi helyzetünket,
nyereségességünket befolyásolták, de az egész bankszektort érintették. Mindennek ellenére azonban sikerült
megőriznünk üzleti tevékenységünk biztonságát, szolgáltatásaink egyenletes színvonalát. Ezt bizonyítja egyik
legfőbb sikerünk is: ismét növekedést értünk el vállalati
hitelállományunk méretében a megelőző év végéhez
képest. Fiókjaink értékesítési tevékenysége sikeres volt.
KKV üzletágunk revitalizálását támogató új lehetőségeket fedeztünk fel, és új, kedvező finanszírozási konstrukciókat vezettünk be. Nagy elvárásokkal tekintünk e
szegmensekre és további sikeres növekedést várunk.
Képesek voltunk megtartani szolgáltatásaink minőséget
és stabilitását, így megalapozott bizalommal, eltökélten
indulhatunk el újra a növekedési pályán.
A jövőt tekintve, folytatjuk, amit már elkezdtünk: célunk
eszközminőségi mutatóink javítása, elsősorban a nagyvállalati üzletágunk, illetve a KKV finanszírozás közreműködésével. Fenntartjuk nagyvállalati hitelállomány
töretlen növekedését. Hitelezési tevékenységünk mellett
tovább bővítjük és fejlesztjük az elérhető vállalati termékek és szolgáltatások körét.
Mi segít céljaink elérésében? Bankunk egyedülálló pozíciót foglal el a magyarországi pénzügyi piacon: állami
tulajdonosi háttérrel rendelkező anyabankunk, a Koreai
Fejlesztési Bank (KDB) támogatja stabil banki működésünket. Ennek köszönhetően képesek vagyunk egy
megbízható pénzintézet szerepét betöltve sikeresen
szembenézni a változékony gazdasági körülményekből
fakadó nehézségekkel. Reméljük, mind több és több
vállalat ismeri fel e kivételes háttér nyilvánvaló értékeit.
Köszönjük bizalmát!
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In 2015 we have faced a difficult year full of external
burdens. The adverse market conditions affected not
only our financial position, but the whole banking sector’s
profitability. But despite all, our business areas showed
solid, stable performance. As a main positive proof, we
succeeded again to increase corporate loan portfolio
size compared to the end of last year. We propelled our
branch network’s activity. The promising steps of the revitalized SME financing were made by exploring financing
opportunities, introducing new beneficial products and
specialists. We have great expectations on achieving further successes in these segments. We were able to keep
quality and stability, thus we have reasonable determination on getting back on the growth path.
Looking ahead, we will continue what we have already
started. We aim to reach qualitative improvement of
assets, especiall+y from large corporate business and
the re-boosted SME financing activities. We maintain the
unceasing growth of large corporate portfolio volume.
We broaden the range and develop corporate services
besides lending.
What helps us to realize our vision? Our position is
unique on the Hungarian financial market. Our exclusively
government-owned parent bank — Korea Development
Bank (KDB) — supports our stable financial background
to steadily overcome the turmoil of any volatile economic
circumstances. Also, KDB allows us to perform the role
of a reliable financial institution. We hope that more and
more corporates would recognize the apparent value of
such background.

Üdvözlettel,
Sincerely,

Thank you for placing your confidence in us!

Roh Yung-Gi
Elnök-vezérigazgató
President & CEO
KDB Bank Európa Zrt.
KDB Bank Európa Ltd.
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FELSŐVEZETŐK
SENIOR MANAGEMENT

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
SUPERVISORY BOARD
ELNÖK
CHAIRMAN

TAGOK
MEMBERS

Kim, Young Mo

Hwang, Jin Hoon

Joo, Dong Bin

Tóth Tibor

Általános vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

Általános vezérigazgató-helyettes,
Üzleti Szakterületi Igazgatóság
Executive Vice President, Business Group

Kim, Tae Hee

Shim, Sang Sun

Hwang, In Joon

Vezérigazgató-helyettes,
Üzleti Szakterületi Igazgatóság
Senior Vice President,
Business Group

Vezérigazgató-helyettes,
Kockázatkezelési
Szakterületi Igazgatóság
Senior Vice President,
Risk Management Group

Vezérigazgató-helyettes,
Treasury és Adminisztrációs
Szakterületi Igazgatóság
Senior Vice President,
Treasury & Administration Group

Park, Yoon Suk

Lee, Seok Joon

Yoon, Hee Jin

Vezérigazgató-helyettes,
Asian Center
Senior Vice President,
Asian Center

Alelnök, Szlovák Fiók Vezető
Slovakian Branch Manager

Alelnök, Tervezési és Elszámolási
Szakterületi Igazgatóság
Vice President, Planning &
Settlement Group

Fodor László

Kurunczi József

Huszárné Marincsák Mariann

Alelnök, IT Center
Vice President, IT Center

Alelnök, Pénzügyi Kontroll Főosztály
Vice President, Financial
Control Division

Alelnök, Elszámolási Főosztály
Vice President, Settlement Division

Roh, Yung-Gi
Elnök-vezérigazgató

President & CEO

Dr. Komáromi Péter

IGAZGATÓSÁG
BOARD OF DIRECTORS
BELSŐ IGAZGATÓSÁGI TAGOK

Roh, Yung Gi

MEMBERS OF THE BOARD

Elnök-vezérigazgató
President & CEO

Joo, Dong Bin
Általános vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

KÜLSŐ IGAZGATÓSÁGI TAGOK

Lee, Byung Ho

EXTERNAL MEMBERS OF THE BOARD

Lee, Ho Guk

Dr. Bogsch Attila

Dr. Martonyi Zoltán
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2014

TELJES NETTÓ HITELÁLLOMÁNY
TOTAL NET LOAN VOLUME

141.362

ÜZLETI BESZÁMOLÓ

VÁLLALATI HITELÁLLOMÁNY
CORPORATE LOAN VOLUME

millió Forint
in HUF million

Nettó lakossági hitelállomány
Retail Loan Volume
127.925

20.591

BUSINESS REVIEW

88.571

138.394
120.770

99.595
millió Forint
in HUF million

Nettó vállalati hitelállomány
Corporate Loan Volume
A KDB Bank Európa Zrt. nagyvállalati divíziója a korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is a Bank legfontosabb
pillére volt.

2011

Tekintettel a Bank regionális, stratégiai szerepére, ügyfélkörünk folyamatos bővülése nagy mértékben köszönhető a
határon túli kitettségek növekedésének illetve a kedvező, személyre szabott pénzforgalmi szolgáltatások pozitív piaci
fogadtatásának.

Jövőbeni célunk, hogy Bankunk továbbra is a regionális pénzügyi piaci fontos szereplője legyen nagyvállalati üzletágán keresztül.
In 2015 - similarly to the previous years - Corporate Banking Division was the main engine of the Bank’s business
activities.

2015

Due to our parental background’s exceptionally low risk conditions we are able to utilize refinancing facilities besides
the highly competitive own-sources financing - for example providing our corporate clients with financial resources
in the frames of Eximbank’s Export Financing Program.

2014

2015

VÁLLALATI HITELÁLLOMÁNY
NÖVEKEDÉS 2015-BEN:
INCREASE OF CORPORATE
LOAN VOLUME IN 2015:

TELJES NETTÓ HITELÁLLOMÁNY
TOTAL NET LOAN VOLUME

152.686

millió Forint
in HUF million

Nettó lakossági hitelállomány
Retail Loan Volume

+14%

14.292,6

We were resolutely trying to respond adequately to the challenges raised by the volatile economic circumstances.
The flexible business policy we elaborated enabled us to reach significant income despite the decreasing interest
rates.  
Having regard to our Bank’s regional strategic role, the continuous increase of our clientele is due to the significant
growth of cross-border exposures and the positive market responses to our favourable, tailor-made payment services.  

2013

120.770

A változó gazdasági környezet jelentette kihívásokra igyekeztünk megfelelő válaszokat adni, így a rugalmas üzletpolitikának köszönhetően a csökkenő kamatszintek mellett is sikerült jelentős bevételeket elérnünk.

Anyabankunk alacsony kockázati háttere miatti rendkívül versenyképes saját forrású finanszírozás mellett lehetőség
nyílt refinanszírozási források igénybevételére, így például az Eximbank exportfinanszírozási programjának keretében
kielégíteni ügyfeleink finanszírozási szükségleteit.

2012

Nettó vállalati hitelállomány
Corporate Loan Volume

138.393,7

Regarding the future, our vision is to strengthen our position on the regional financial market via our large corporate
business line.

NÖVEKEDÉS A VÁLLALATI HITELEZÉSBEN

GROWTH IN CORPORATE LOAN EXPOSURE

2015-ben vállalatfinanszírozási területünk fő célkitűzéseit
tekintve sikeres évet zárt: céljaink a határon túli kihelyezések növelése, valamint olyan, hitelezésen kívüli pénzügyi
szolgáltatások előtérbe helyezése voltak, mint a vállalati
pénzforgalmi- és treasury szolgáltatások.

In 2015 our Corporate Financing Division reached considerable successes regarding their main targets: increasing
the volume of cross-border loan exposure via boosted
regional activity besides focusing on non-lending corporate banking services like payment and treasury services.

Az utóbbi években 10% és 40% közötti gyarapodást
értünk el évente vállalati hitelállományunk méretében.
2015-ben az újabb 14%-os növekedést jelentős sikerként
értékeljük, figyelembe véve a régiós piacon tapasztalható
intenzív versenyt. Prudens hitelezési gyakorlatunk stabil
pozíciónk megtartásának záloga, meglévő nagyvállalati
portfóliónk pedig kiváló alapot biztosít a további bővüléshez, mely várakozásaink szerint a következő üzleti
éveinket is jellemezni fogja.  

In the recent years we have achieved 10% to 40% annual
increase in corporate loan volume. In 2015 the further
14% increase was an enormous result and success considering the intensive competition on the regional market.
Our prudent risk management practice and the existing
large corporate portfolio provides excellent basis for continual improvement and we definitely expect progressive
growth in the following business years.

Vállalati hitel-portfóliónk diverzifikációja zajlik a KKV-finanszírozás, a kis- és középvállalati üzletágunk újjáépítésével,
melyet budapesti fiókhálózatunk aktív közreműködésével
kívánunk megvalósítani. Ennek keretében az innovatív vállalkozásfejlesztési programokhoz kapcsolódva a finanszírozás új formáit kínáljuk vállalati ügyfeleinknek.
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We started the diversification of our corporate portfolio
by the active revival of SME financing, using the capacity
and expertise of our Budapest branch network. We have
joined to innovative growth programs, exploring new
financing methods of corporate clientele.

HATÁROKON ÁTÍVELŐ FINANSZÍROZÁSI
SZOLGÁLTATÁSOK

FINANCIAL SERVICES ACROSS THE
BORDERS

Bankunk egyik legfőbb előnye a hátterünket szolgáló,
jól kiépített KDB-hálózatban rejlik. Az európai hálózat
vezető tagjaként Bankunk kiváló nemzetközi kapcsolatrendszerrel és az európai üzleti tevékenységekhez ideális,
központi elhelyezkedéssel rendelkezik.

One of KDB Europe’s greatest advantages and uniqueness is the well-established KDB network in its background. Playing the role of its European hub, we own
excellent international relationships and central location for doing business in Europe.

Európában Németországban, az Egyesült Királyságban,
Írországban, Oroszországban és Szlovákiában találhatók
KDB egységek, de a világméretű hálózat további tagjai a
legfontosabb globális pénzügyi központokban is elérhetőek, New Yorktól Abu Dhabin keresztül Pekingig.

KDB has units in Germany, in the United Kingdom, in
Ireland, in Russia and in Slovakia. Moreover, global KDB
connections can be found in the biggest business hubs
from New York through Abu Dhabi to Beijing.  

Üzleti tevékenységünket az anyabankunkkal és a további
KDB egységekkel való szoros együttműködés, közös értékek és felhalmozott pénzügyi szakértelem támogatja. Az
így megnövelt pénzügyi erőnk lehetővé teszi számunkra,
hogy nagyszabású, országhatárokon átívelő vállalatfinanszírozási ügyletekben, valamint szindikált hitelezés résztvevőjeként is megbízható forrást nyújthassunk.  
Ennek köszönhetően határon túli finanszírozási tevékenységünk 2015-re növekedésünk első számú forrásává
vált, jelenleg vállalati hitel-portfóliónk több mint 50%-át
alkotva (nem számítva a dél-koreai érdekeltségű pénzügyi
tevékenységeket). Jelenlegi sikereink által vezérelve, ez
marad a Bank egyik fő stratégiai iránya a továbbiakban is.  

Our Bank’s business is supported by the active cooperation, shared values and financial expertise with our
parent bank and other KDB units. This added financial strength ensures that we are able to prudently
finance corporates through participation in large scale
cross-border deals and syndicated loan exposures.
As a result, for 2015 cross-border business activities
became our primary growth source with 50% share in
our corporate portfolio (excluding South Korea related
financial activities). Driven by our current successes,
this practice remains our further strategic priority.
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TERMÉKEK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI
ÜGYFELEK SZÁMÁRA

PRODUCTS & SERVICES

FOR CORPORATE
AND PRIVATE CLIENTS

FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZÁMÁRA

FINANCIAL SERVICES FOR SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

A 2015-ös évben a Bank kiemelt hangsúlyt helyezett
KKV üzletága fejlesztésére, a KKV ügyfelek teljeskörű
kiszolgálását lehetővé tévő - mind aktív, mind passzív termékkör bővítésére.

In 2015 our Bank put highlighted emphasis on the development of SME business; our focus was particularly on
broadening the range of both active and passive products
and services. We seriously consider SME clients’ demands
and aim to serve any arising financial need.   

Vállalati ügyfeleink számára kedvező kondíciókkal rendelkező hagyományos finanszírozási formákat ajánlunk:
forint és deviza alapú finanszírozási szolgáltatások,
beruházás- és projektfinanszírozás, készpénz óvadék
mellett nyújtott finanszírozások, garanciák és garanciakeretek. Termékkínálatunkban a mikro- vagy akár kezdő
vállalkozásoktól a nagyobb üzleti aktivitással rendelkező
középvállalatokig minden céges ügyfelünk megtalálja az ideális számlavezetési szolgáltatásokat, számos
ingyenes, illetve elektronikus úton kényelmesen elérhető
szolgáltatással kiegészítve.

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT
HITELPROGRAMOK
Bankunkban is elérhetőek a legfőbb állami támogatással
igénybe vehető finanszírozási konstrukciók. E finanszírozási
formák számtalan üzletfejlesztési célra, rövid- vagy hosszú
távra egyaránt igényelhetők kedvező kamatozás, kedvező
feltételek és gyors elbírálás mellett.
2015-ben tovább bővítettük ezen termékeink palettáját:
a Bank és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. között létrejött
keretmegállapodás alapján a Garantiqa gyorsított eljárás
keretében nyújt készfizető kezességet a vállalkozások hitelei, kölcsönei fedezeteként.
A hitelprogramokkal sikeresen támogathatjuk KKV ügyfeleinket, legyen szó a vállalkozás kezdeti szakaszáról, illetve
bármilyen fejlesztési, beruházási projektről. Nem csupán a
kiegyensúlyozott és jövedelmező mindennapi üzletmenethez biztosítunk pénzügyi forrást, de kiváló megoldásokat
ajánlunk azonnali, gyors forrásigény esetén is.

MNB NÖVEKEDÉSI HITELPROGRAM
EXIM EXPORTÉLÉNKÍTÉSI HITELPROGRAM
EXIM VERSENYKÉPESSÉGET JAVÍTÓ
HITELPROGRAM
MFB VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI
PROGRAM 2020
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Our corporate clients are provided with flexible, favorable conditions in case of traditional banking services like
Forint and currency financing facilities, investment and
project financing, cash covered financing and guarantee
facilities. Our product scope offers perfectly adequate
solutions for account management with free services and
convenient e-banking channels from micro-sized or starter
ventures to companies with higher turnover.

FINANCING FACILITIES
WITH STATE SUBSIDY
Our Bank is involved in the most notable state subsidy
loan programs. The schemes we offer can be applied for
varied, free financing purposes and terms by preferential rates, favorable conditions and quick disbursement.
In 2015 we were continually extending the variety
of the available facilities. Based on our new frame
agreement with Garantiqa Hitelgarancia Zrt. we offer
corporate loans covered with guarantee via expedited
process.
The facilities may advance the start or development
of SME companies’ business activity and provide them
with resources for maintaining balanced and profitable
daily operation. We offer excellent choices for immediate financial resource demands or supply funding for
predictable and positive outcome of long-term investments.

MNB FUNDING FOR GROWTH LOAN PROGRAM

•

Számlavezetés vállalatok, szervezetek és
magánszemélyek részére

•

Account management for corporate clients, organizations and individual clients

•

Rövid-, közép- és hosszú távú vállalatfinanszírozás
(forint- és devizaalapú)

•

Short, mid- and long term corporate financing
(HUF and foreign-exchange based)

•

Államilag támogatott finanszírozási konstrukciók
MNB Növekedési Hitelprogram,
EXIM Exportélénkítési Hitelprogram
EXIM Versenyképességet Javító Hitelprogram
MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020

•

•

Projektfinanszírozás, szindikált hitelezés

•

Beruházási hitelek

•

Rövid lejáratú forgóeszköz-hitelek

•

Kedvezményes vállalati folyószámlák stratégiai
partnercégek részére

•

•

Project financing (loans), syndicated loans       

•

Investments

•

Short term current asset loans

•

Preferential account package for strategic partners

Kedvezményes dolgozói számlacsomagok partnerszervezetek alkalmazottai részére

•

Employees’ account package for partner organizations

•

Faktoring és forfetírozás

•

Overdraft

•

Vállalati hitelkeret

•

Factoring and forfeiting

•

Készpénzgazdálkodás és Treasury szolgáltatások

•

Cash management and Treasury services

•

Kereskedelem-finanszírozás

•

Trade financing

•

Bankgaranciák

•

Bank guarantees

•

Deviza- és forintbetétek

•

Foreign-exchange and HUF based deposit products

•

Állampapírok

•

Treasury bonds

•

VISA bankkártyák (Lakossági, Gold és Business
kártyák)

•

VISA bankcards (Private cards, Gold and Business
cards)

•

Széfszolgáltatás

•

Safe box service

•

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

•

Home banking solutions
KDB NetBank (Internet based banking service)
Electra PC Midi and Max: software based online
banking service for corporate entities   
Call Center

•

ATM szolgáltatás

•

ATM service

EXIM EXPORT PROMOTING CREDIT PROGRAM
EXIM COMPETITIVENESS IMPROVING
REFINANCING PROGRAM
MFB CORPORATE FINANCING PROGRAM 2020

Facilities with state subsidy
MNB Funding For Growth Loan Program
EXIM Export Promoting Credit Program
     EXIM Competitiveness Improving Refinancing Program
MFB Corporate Financing Program 2020
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (MSZSZ) A
2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) / ASSETS

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
(HAS) AS AT 31 DECEMBER 2015

2014

2015

millió Ft Million HUF

FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI
JELENTÉS

1.

Pénzeszközök

7 347

5 179

2.

Állampapírok

1 064

14 372

a) forgatási célú

1 049

11

15

14 361

2

2

40 045

59 029

0

0

38 573

52 588

Other receivables from financial services

28 057

37 645

within one year

0

0

to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

to other associated enterprises

- MNB-vel szemben

0

11 500

- elszámolóházzal szemben

0

0

10 516

14 943

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

to other associated enterprises

- elszámolóházzal szemben

0

0

to clearing houses

- MNB-vel szemben

0

0

to National Bank of Hungary

- elszámolóházzal szemben

0

0

to clearing houses

1 472

6 441

0

0

to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

to other associated enterprises

- elszámolóházzal szemben

0

0

to clearing houses

0

0

Valuation difference of receivables from financial institutions

b) befektetési célú
2/A.

Állampapírok értékelési különbözete

3.

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések
b) egyéb követelés
b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból
ba) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

bb) éven túli lejáratú

INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT

c) befektetési szolgáltatásból
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

Government bonds
Held for trading
For investment purpose
Valuation difference of bonds
Receivables from financial institutions
At sight

to National Bank of Hungary
to clearing houses
over one year

From investment services

3/A.

Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete

4.

Ügyfelekkel szembeni követelések

127 926

127 195

Receivables from customers

a) pénzügyi szolgáltatásból

127 926

127 195

From financial services

52 617

48 618

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

75 309

78 577

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

0

0

From investment services

0

0

to affiliated enterprises

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) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés

0

0

receivables from clearing houses

be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés

0

0

receivables from other investment services
Valuation difference of receivables from customers

aa) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
ab) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
b) befektetési szolgáltatásból
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4/A.

Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete

0

0

5.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

0

2 148

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

0

0

within one year

over one year

Bonds and other capital related income-yielding negiotable
securities
Securities issued by the local governments

aa) forgatási célú

0

ab) befektetési célú

0

0

for investment purposes

0

0

Securities issued by other borrowers

0

2 148

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

0

0

for investment purposes

0

2 148

0

0

issued by other associated enterprises

0

0

Valuation difference of bonds and other capital related
income-yielding negiotable securities

b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok
ba) forgatási célú
Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott

bb) befektetési célú
Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott

held for trading

held for trading

issued by affiliated enterprises

5/A.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete

6.

Részvények és más változó hozamú értékpapírok

1 062

239

Shares and other non-capital related fluctuating yielding securitites

a) részvények, részesedések forgatási célra

1 062

239

Shares and participations for trading

0

0

issued by affiliated enterprises

0

0

issued by other associated enterprises

0

0

Non-capital related fluctuating yielding securities

ba) forgatási célú

0

0

held for trading

bb) befektetési célú

0

0

for investment purposes

4

8

Valuation difference of shares and other non-capital related
fluctuating yielding securitites

Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
b) változó hozamú értékpapírok

6/A.

Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete

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

0

0

Value adjustment of shares and participations for investment
purposes

0

0

shares in financial institutions

0

0

Valuation difference of shares and and participations for
investment purposes

b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése
Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés
7/A.

12

Cash

Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete
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8.

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban

0

0

Shares and participations in affiliated companies

0

receivables from stock exchange investment services

0

0

Shares and participations for investment purposes

ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó
kötelezettség

0

a) részvények, részesedések befektetési célra
Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés

0

0

shares in financial institutions

cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség

0

0

receivables from OTC investment services

0

0

Value adjustment of shares and participations for investment
purposes

cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni
kötelezettség

0

0

receivables from customers from investment services

Immateriális javak

69

78

Intangible assets

cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség

0

0

receivables from clearing houses

a) immateriális javak

69

78

Intangible assets

ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség

0

0

receivables from other investment services

0

0

Tárgyi eszközök

350

a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök

b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése
9.

Value adjustment of intangible assets

2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

Valuation difference of liabilities to customers

345

Tangible assets

3.

Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség

0

0

350

345

tangible assets serving the activities of financial institution

Liabilities from issued bonds and other interest-bearing
negotiable securities

279

255

real estate

a) kibocsátott kötvények

0

0

Bonds

71

90

0

0

within one year

ac) beruházások

0

0

construction-in-progress

0

0

to affiliated enterprises

ad) beruházásra adott előlegek

0

0

prepayments on construction-in-progress

0

0

to other associated enterprises

0

0

Tangible assets serving the non-financial activities

0

0

over one year

ba) ingatlanok

0

0

real estate

0

0

to affiliated enterprises

bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek

0

0

technical equipment, machinery and vehicles

0

0

to other associated enterprises

bc) beruházások

0

0

construction-in-progress

0

0

Other securities

c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

Value adjustment of tangible assets

0

0

within one year

11.

Saját részvények

0

0

Own shares

0

0

to affiliated enterprises

12.

Egyéb eszközök

568

582

0

0

to other associated enterprises

2

2

0

0

over one year

566

580

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to affiliated enterprises

0

0

0

0

to other associated enterprises

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

0

0

receivables from consolidated tax

0

0

within one year

0

0

Valuation difference of other assets

0

0

to affiliated enterprises

12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

707

1 761

Positive valuation difference of derivative deals

0

0

to other associated enterprises

13.

Aktív időbeli elhatárolások

951

1 153

Prepayments

0

0

over one year

a) bevételek aktív időbeli elhatárolása

727

900

Accrued income

0

0

to affiliated enterprises

b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

224

253

Prepaid expenses

to other associated enterprises

0

0

b) immateriális javak értékhelyesbítése
10.

aa) ingatlanok
ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek

b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök

a) készletek
b) egyéb követelések
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés
c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés
12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete

c) halasztott ráfordítások

aa) éven belüli lejáratú

technical equipment, machinery and vehicles

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
ab) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
ba) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Other assets

bb) éven túli lejáratú

Inventories

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

Other assets

Other deferred expenses

c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem
minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok
ca) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
cb) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.

0

0

Egyéb kötelezettségek

272

338

Other liabilities

a) éven belüli lejáratú

272

338

within one year

0

0

to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

to other associated enterprises

- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása

0

0

other financial contribution of members

0

0

over one year

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

2 325

2 599

Passzív időbeli elhatárolások

791

654

Accrued expenses

a) bevételek passzív időbeli elhatárolása

389

248

Deferred income

b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

402

406

Accrued expenses

0

0

5 935

130

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

5 935

130

Hátrasorolt kötelezettségek

2 591

2 866

Subordinated liabilities

a) alárendelt kölcsöntőke

2 591

2 866

Subordinated loan

2 591

2 866

to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

to other associated enterprises

aa) tőkekonszolidációs különbözet

0

0

Difference from equity consolidation

      leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
Eszközök (aktívák) összesen
Ebből:

180 107

212 103

- forgóeszközök

92 172

98 715

- befektetett eszkzök

86 984

112 235

TOTAL ASSETS
Current assets
Non-currents assets

b) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

Mérlegen kívüli tételek
Függővé tett kamatok
     

Jövőbeni követelések

Off-balance items
4 164

3 360

123 564

107 765

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Pending interests

4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

Pending receivables

5.

c) halasztott bevételek

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (MSZSZ) A
2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) / LIABILITIES

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
(HAS) AS AT 31 DECEMBER 2015

2014

6,

7.

2015

millió Ft Million HUF
1.

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

92 158

121 010

0

0

92 158

121 010

26 792

2 861

12 957

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

65 366

118 149

over one year

51 826

100 320

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

0

0

Liabilities from investment services

0

0

to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

to other associated enterprises

- elszámolóházzal szemben

0

0

to clearing houses

0

0

Valuation difference of liabilities to financial institutions

54 191

67 997

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

54 191

67 997

29 534

34 037

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

24 610

33 952

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

47

8

over one year

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

0

0

Liabilities from investment services

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

a) látra szóló
b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség
ba) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

bb) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

c) befektetési szolgáltatásból
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete
2.

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
a) takarékbetétek

b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból
ba) látra szóló
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
bb) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
bc) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
c) befektetési szolgáltatásból
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

Liabilities to financial institutions
At sight
Liabilities deposited for a set period of time
within one year

10.

Other provisions

0

from subsidiaries, joint venture

0

0

Other financial contribution of members

c) egyéb hátrasorolt kötelezettség

0

0

Other subordinated liabilities

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

15 340

15 340

0

0

Repurchased own shares at face value

0

0

Unpaid share capital

42

42

Capital reserve

0

0

Share premium

42

42

0

0

Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

9.

Provisions

0

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8.

Other deferred income

b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
Tőketartalék
a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió)
b) egyéb

Share capital

Other

11.

Általános tartalék

12.

Eredménytartalék (+/-)

12 388

6 415

13.

Lekötött tartalék

0

0

Tried-up reserve

14.

Értékelési tartalék

4

8

Revaluation reserve

a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

0

Revaluation reserve of value adjustment

b) valós értékelés értékelési tartaléka

4

8

Revaluation reserve of fair valuation

-6 021

-5 340

91

44

Liabilities to customers

General reserve
Retained earnings

15.

Mérleg szerinti eredmény (+/-)

16.

Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása

17.

Konszolidáció miatti változások (+/-)

0

0

Changes from consolidation

other liabilities from financial services

a. adósságkonszolidálás különbözetéből

0

0

difference from consolidation

at sight

b. közbenső eredmény különbözetéből

0

0

difference from interim balance

Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése

0

0

Shares of other owners

18.

within one year

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

84 324

74 441

- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

68 003

121 022

- SAJÁT TŐKE

21 844

16 509

Függő kötelezettségek
Jövőbeni kötelezettségek

Blance sheet net profit (loss)
Changes in equity of affiliated enterprises or other associated
enterprises

180 107 212 103 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Mérlegen kívüli tételek

  

14

Céltartalékok

Negative valuation difference of derivative deals

SHORT TERM LIABILITIES
LONG TERM LIABILITIES
EQUITY
Off-balance items

37 589

26 234

124 747

108 039

Contingent liabilities
Future liabilities

15

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2015
FINANCIAL STATEMENTS 2015

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (MSZSZ)
A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS STATEMENT (HAS)
AS AT 31 DECEMBER 2015

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

2 554

7 572

Allowance of receivables and provision on contingent and
future liabilities

2 515

7 459

allowance of receivables

39

113

provision on contingent and future liabilities

279

448

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

223

422

Reversal of allowance of receivables

56

26

0

0

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

0

33

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

4

0

-1 124

-7 645

Net income (loss) before extraordinary activities

-1 123

-7 653

net income (loss) of financial and investment services

-1

8

0

5 892

Extraordinary income

5 892

3 555

Extraordinary expense

18. Rendkívüli eredmény

-5 892

2 337

Net income (loss) on extraordinary activities

19. Adózás előtti eredmény

-7 016

-5 308

0

32

0

0

-7 016

-5 340

-995

0

General reserves

0

0

Use of retained earnings for dividends

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

-6 021

-5 340

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

2014
2015
millió Ft Million HUF
1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó)
kamatbevételek
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

5 564

Interest and other similar income

86

38

0

0

Interest income from fix interest rate securities
from affiliated enterprises
from other associated enterprises

0

0

6 307

5 526

221

14

0

0

2 223

1 957

Interest expense and other similar expense

1 101

1 061

to affiliated enterprises

0

0

4 170

3 607

0

0

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

14

0

Income from other participants

2 370

1 572

Commission and fee income

2 370

1 572

From other financial services

0

0

from affiliated enterprises

0

0

from other associated enterprises

0

0

From investment services

0

0

from affiliated enterprises
from other associated enterprises

b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
KAMATKÜLÖNBÖZET
3. Bevételek értékpapírokból

c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)
4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

Other interest income
from affiliated enterprises

to other associated enterprises
Net interest income

0

0
329

Commission and fee expense

577

327

From other financial services

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

2

2

From investment services

0

0

to affiliated enterprises

0

0

to other associated enterprises

195

-768

3 784

5 041

0

0

from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

from other associated enterprises

- értékelési különbözet

0

43

2 593

5 663

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység
ráfordításait)
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye
a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól

b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak

12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete

15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye
Ebből: - pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye

from other associated enterprises

579

5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások

- nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye
16. Rendkívüli bevételek
17. Rendkívüli ráfordítások

20. Adófizetési kötelezettség
a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+/-)
21. Adózott eredmény
22. Általános tartalékképzés, felhasználás
24. Jóváhagyott osztalék és részesedés
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
25.

Mérleg szerinti eredmény

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A
2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

Net income of financial services

Reversal of provision on contingent and future
Difference between the recording and reversal of General
Risk reserve
Impairment of securities and shares
Reversal of impairment of securities and shares

net income (loss) of non-financial and investment services

Net income (loss) before income tax
Income tax
Company tax difference from consolidation
Net income  (loss)

Balance sheet net profit (loss) figure

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2015

From the income of other financial services

2014
millió Ft

Million HUF

Kamatbevételek

6 393

5 564

Interest income

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás
kivételével)

6 154

6 570

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)

70

73

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

valuation difference
From the expenses of other financial services

2015

0

0

to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak

0

0

to other associated enterprises

- értékelési különbözet

0

0

valuation difference

1 735

4 100

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

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével)

19

56

1 716

4 044

valuation difference

Incomes of investment services (except the reversal of the loss in value of
securities)

2 731

4 246

From the expenses of investment services

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei

44

30

Incomes of non-financial and non-investment services

0

0

to affiliated enterprises

0

0

- 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

c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól

- értékelési különbözet
d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak

- értékelési különbözet
7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből
a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei
Ebből: - kapcsolt vállalkzástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

aa) bérköltség
ab) személyi jellegű egyéb kifizetések
Ebből: - társadalombiztosítási költségek
- nyugdíjjal kapcsolatos költségek
ac) bérjárulékok
Ebből: - társadalombiztosítási költségek
- nyugdíjjal kapcsolatos költségek
b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások)
9. Értékcsökkenési leírás
10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből
a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
b) egyéb ráfordítások

valuation difference

-3 170

-5 990

Expenses of other financial services (except the reversal of the loss in value
of securities)

Non-financial income

Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készletértékvesztés valamint terven felüli
leírás kivételével)

-1 724

-1 435

Other expenses (except the provision making, loss in value generation of
inventories and extraordinary depriciation)

-292

-938

-45

-22

30
0

from affiliated enterprises
from other associated enterprises

- készletek értékvesztésének visszaírása

a) személyi jellegű ráfordítások

Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír- értékvesztés kivételével)

103

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet

-1 957

0

0

8. Általános igazgatási költségek

5 892

-2 223

44

0

Income from non-financial and investment services

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztés kivételével)

Extraordinary income

Expenditures of investment services (except the reversal of the loss in value
of securities)

Other income

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai

0

from affiliated enterprises

Általános igazgatási költségek

-3 169

-3 136

General administration costs

0

0

from other associated enterprises

0

0

reversal of loss in value of inventories

Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség
összegét)

-5 892

-3 555

Extraordinary expenditures (except the amount of the current year
corporate income tax liability)

0

0

Difference from consolidation

Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség

0

-32

3 169

3 136

General administrative expenses

Kifizetett osztalék

0

0

2 183

2 169

Payroll and related expenditures

-3 836

1 120

1 640

1 633

salaries and wages

154

150

other payroll related costs

Kötelezettségek állományváltozása

0

0

cost of social securities

Követelések állományváltozása

0

0

pension related costs

Készlet állományváltozása

389

386

payroll related contributions

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása

307

311

cost of social securities

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása

0

0

pension related costs

Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása

986

967

other administrative expenditures

100

78

Depriciation and amortisation

1 854

1 459

45

22

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS

Expenditures of non-financial and non-investment services

Current year corporate income tax
Paid dividend
CASH FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES

-43 680

37 078

-8 264

-25 278

Changes in receivables

-29

0

Changes in inventories

8 779

1 861

32

-16 527

0

0

Immateriális javak állományának változása

-41

-31

Changes in intangible assets

Non-financial expenses

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével)
állományváltozása

-24

-52

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

Expenditures of non-financial and investment services

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása

-159

-202

Changes in prepayments

to affiliated enterprises

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása

302

-137

Changes in accruals

to other associated enterprises

Eredménytartalék változás árfolyam differenciái miatt

4

-1

-46 915

-2 168

435

-198

-47 350

-1 970

Other expenditures

NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS

1 809

1 437

0

0

to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak

0

0

to other associated enterprises

- készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása

- készletek értékvesztésének a visszaállíása

0

0

loss in value of inventories

ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet

0

0

Difference from consolidation

- 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

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak

Dividend income

0

Kamatráfordítások

114

73

Osztalékbevétel
Rendkívüli bevétel

3 306

0

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól

From the income of investment services

2 441

70

b) egyéb bevételek

16

6 393

b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

Changes in liabilities

Changes in securities (current assets)
Changes in securities (invested assets)
Changes in construction progress (including the advance payment)

Change in retained earnings due to differences in exchange
NET CASH FLOW

ebből:
Change in cash (HUF and foreign currency petty cash, checks)
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)
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KDB KONTAKT

SZLOVÁK FIÓK
SLOVAKIA BRANCH

KDB BANK EUROPE LTD.
www.kdbbank.eu
sk.kdbbank.eu
THE KOREA DEVELOPMENT BANK
www.kdb.co.kr

TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
CALL CENTER
NYITVA TARTÁS
BUSINESS HOURS

KÜLFÖLDRŐL HÍVHATÓ
FROM ABROAD
00 36 1 374 9990
00 36 1 473 4440

BELFÖLDI HÍVÓSZÁM
DOMESTIC LINE
06 40 KDB KDB
06 40 532 532

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK
MONDAY-THURSDAY 8:30-16:30
PÉNTEK FRIDAY 8:30-15:30

1
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KDB KÖZPONTI FIÓK
VÁCI UTCAI FIÓK
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KŐBÁNYAI FIÓK
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BARTÓK FIÓK

HÁLÓZAT
NETWORK
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A VILÁGBAN
OVER THE WORLD

FIÓKOK
BRANCHES
KDB KÖZPONTI FIÓK
KDB BANK HEAD OFFICE

H-1054, BUDAPEST,
BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 42-46.
TEL. / PHONE (1) 374-9700, -9900
FAX: (1) 328-5454

KŐBÁNYAI FIÓK
KŐBÁNYA BRANCH

H-1101, BUDAPEST, KŐBÁNYAI ÚT 49.
TEL. / PHONE (1) 374-3558
FAX: (1) 328-5428

BARTÓK FIÓK
BARTÓK BRANCH

H-1115, BUDAPEST, BARTÓK BÉLA ÚT 105-113.
TEL. / PHONE (1) 464-7900
FAX: (1)1 328-5426

VÁCI UTCAI FIÓK
VÁCI STREET BRANCH

H-1052, BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1.
TEL. / PHONE (1) 374-9469
FAX: (1) 328-5422

SZLOVÁK FIÓK
SLOVAKIA, BRATISLAVA BRANCH

OBCHODNA 2., 811 06, POZSONY
TEL. / PHONE (421) 23211-6880
FAX: (421) 23211-6899
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KDB Ireland Ltd.
London Branch
Frankfurt Representative Office
KDB Bank Europe Ltd.
KDB Bank Uzbekistan
Abu Dhabi Representative Office
Shenyang Branch
Beijing Branch
Tokyo Branch
KDB Headquarters
Shanghai Branch
Guangzhou Branch
KDB Asia Ltd.
Yangon Representative Office
Ho Chi Minh City Representative Office
Singapore Branch
New York Branch
Banco KDB Do Brasil S.A.
Moscov Representative Office
Bangkok Representative Office
Manila Representative Office
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1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky road 42-46
www.kdbbank.eu
SWIFT: KODB HUHB

