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• A Koreai Fejlesztési Bankot (KDB) 1954-ben alapították
• Működése során Dél-Korea legnagyobb állami tulajdonban lévő pénzintézetévé vált
• 2009. október 28-án befejeződött a KDB privatizációja, és megalakult
a pénzügyi holding KDB Pénzügyi Csoport néven
• A KDB Bank a cégcsoport tagjaként 2630 elkötelezett alkalmazottal, 44 helyi fiókkal,
7 tengerentúli fiókkal, 5 külföldi leányvállalattal és 2 tengerentúli képviseleti irodával rendelkezik
• A KDB Bank külföldi kirendeltségei közül Európában működik egy fiók Londonban,
két leányvállalat Írországban és Magyarországon és egy európai képviseleti iroda
Németországban (Frankfurt)
• Korea Development Bank (KDB) was established in 1954
• It became a leading financial institution in South-Korea as the no.1 state-owned bank
during its operation
• KDB became a private entity on October 28, 2009, and was transformed into
a financial holding company under the name KDB Financial Group (The Group)
• As a member of The Group, KDB Bank itself operates with 2630 dedicated employees,
its network consisting of 44 local and 7 overseas branches, 5 overseas subsidiaries and
2 overseas representative offices worldwide
• KDB Bank has 1 European branch in London, 2 European subsidiaries in Hungary and Ireland,
and 1 European representative office in Germany (Frankfurt)

ÜZLETI EREDMÉNYEK 2010
FINANCIAL HIGHLIGHTS 2010
KDB Pénzügyi Csoport mérlegfőösszege:
KDB Financial Group’s Total Assets:

142 trillió KRW (99 milliárd EUR)
142 trillion KRW (99 billion EUR)

KDB Pénzügyi Csoport nettó bevételei:
KDB Financial Group’s Net Income:

909 milliárd KRW (636 millió EUR)
909 bilion KRW (636 million EUR)

HITELMINŐSÍTÉSEK 2010
CREDIT RATINGS 2010
Moody’s:

A1

A1 by Moody’s

Standard & Poor’s: A

Fitch:

A+

A by Standard & Poor’s

A+ by Fitch

KDB BANK (Magyarország) ZRT.
KDB BANK (Hungary) LTD.
A KDB Bank (Magyarország) Zrt.
a szöuli székhelyű KDB Bank
(a KDB Pénzügyi Csoport tagja)
leányvállalata: 100 százalékos
tulajdonosa a KDB Bank.
Teljes körű kereskedelmi banki
szolgáltatásokat nyújt.
KDB Bank (Hungary) Ltd.
is a subsidiary of Seoul-based
KDB Bank (member of
KDB Financial Group):
it is 100% owned by KDB Bank.
It provides full-scale
commercial banking services.

Mérlegfőösszeg
Total assets

Saját tőke
Own equity

Nettó kamatbevétel
Net interest income

millió forintban
HUF million

millió forintban
HUF million

161 011
139 844

138 593

2009

2010

24 765

2011

Állampapírok
Government bonds

2009

25 841

26 306

2010

2011

Adózás előtti eredmény
Profit before tax
millió forintban
HUF million

millió forintban
HUF million

4 117

2009

2010

2011

Általános igazgatási költségek
General administration costs
millió forintban
HUF million

1 323
4,35%

13 093

millió forintban
HUF million

3 477
2 902

1 017
7 586

4 544

4 225

2 553
1,67%

8 021
0,78%

496
2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

ROA
ROE

A BANK MÚLTJA
HISTORY IN BRIEF
• A bank elődjét 1989-ben alapították meg Investrade Kft. néven, pénzügyi szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozásként
• 1991-ben átalakult MHB-Daewoo Bank magyar-koreai vegyesvállalattá
(50% Daewoo tulajdonhányad), amely kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújtott
• 1997-ben teljes körű banki szolgáltatásokat nyújtó pénzintézetté vált
• 2002-ben, miután a Koreai Fejlesztési Bank felvásárolta, KDB Bank (Magyarország) Zrt. néven
folytatta tevékenységét (jegyzett alaptőke: 33 millió USD); 2004-ben és 2006-ban a tulajdonos
tőkeemelést hajtott végre (20 millió USD, majd 31 millió USD, mindösszesen 84 millió USD)
• Napjainkban a magyarországi hálózat 8 fiókkal működik
• 2011-ben a gazdasági válság okozta nehéz körülmények ellenére stabilan nyereséges;
megnyitotta legújabb fiókját Budapest szívében, a Váci utcában
• Profitabilitásának köszönhetően a KDB bankhálózat 12 külföldi tagja között a második helyen
áll, csak a Shanghai Fiók előzi meg
• The predecessor of the bank was established In 1989, as Investrade Ltd., and obtained a license
for a limited range of financial services
• In 1991 it was transformed into a Hungarian-Korean joint venture named MHB-Daewoo Bank:
50% of the shares were owned by Daewoo Securities Co., and it was licensed to provide
commercial banking services.
• In 1997 it become a fully-licensed commercial bank providing full-scale commercial banking
services
• In 2002, following a takeover by KDB, its name was changed to KDB Bank (Hungary) Ltd.
(paid-in capital: USD 33 million). In 2004 and 2006 paid-in capital was increased (by USD 20
million, then by USD 31 million, altogether by USD 84 million)
• Today, KDB Bank (Hungary) Ltd. has 8 branches (in Budapest, Debrecen and Dunaújváros)
• In 2011, in spite of the unfavourable economic environment, the business-performance of
KDB Bank (Hungary) Ltd. remained stable and a new branch was opened in Váci street, in
downtown Budapest
• Among the 12 overseas financial centers of KDB Bank, the Hungarian subsidiary is ranked as
2nd after the Shanghai Branch
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Elnöki üzenet
Message from the CEO
Őszintén örülök, hogy ismét átnyújthatom Önnek Éves jelentésünket. Én magam már második alkalommal
vállalok szerepet a KDB Bank magyarországi leányvállalatának vezetőségében, irányelveinek meghatározásában. Kétéves szünet után a KDB Bank (Magyarország) Zrt. élére tértem vissza. Nagy örömmel veszem
át a bank vezetését, amelyért sokat és szeretettel dolgoztam.
A KDB Bank fő mozgatórugója az az álom, hogy egy bank igenis segíthet megváltoztatni a világot, annak
viszonyulását az üzleti élethez, pénzügyekhez, banki szférához.
Ez az álom lehetővé tette, hogy kellemes, hosszú távú együttműködést ápoljunk ügyfeleinkkel, akik bíznak
bennünk; közülük néhány a világ legismertebb cégei közé tartozik, mások pedig a jövő vezető vállalatai
lesznek, magasan kvalifikált szakemberekkel. Ez az álom vezérel minket napról napra: megfelelni ügyfeleink
igényeinek magas szintű szolgáltatásokkal és termékekkel, pénzügyi szakértelmünkre alapozva.
Ezek a törekvések emelik ki a KDB Bankot versenytársai közül.
It is a real pleasure for me to present to you our Annual Report once again, now that I am a member of the
management-team of KDB Bank’s Hungarian subsidiary for the second time in a row, defining its business-policy
and target-setting. I am returning to KDB Bank (Hungary) Ltd. after 2 years, now as CEO, and I feel honoured to
take over the leadership of this bank, which I was always devoted to and spared no effort to build and develop.
At KDB we are inspired by the dream that a bank is able to change the world and the way it responds to
business, finance and banking.
This dream has led us to a good-spirited and long-lasting relationship with our clients who trust us. Many
of them are among the best-known companies in the world, and many more are those up-and-comers that
will be tomorrow’s top companies with highly-qualified professionals at their helms. This dream is driving
us each day to meet the needs of our clients with the highest level of service, product-development, and
the deep-rooted knowledge of this industry that is the clue to KDB’s outstanding performance.

Egyedülálló jelenség a magyar piacon
Unique in the Hungarian market
A KDB 1954 óta áll ügyfelei szolgálatában. A KDB Bank (Magyarország) Zrt. sikere hozzájárul a teljes cégcsoport
sikeréhez; célkitűzésünk, hogy világméretű pénzügyi csoporttá váljunk és tovább terjeszkedjünk.
Több mint 20 éve vagyunk jelen Európában, így Magyarországon is. A KDB Bank (Magyarország) Zrt. egyedi
jellegzetességekkel bír a KDB külföldi képviseletei között. Teljes körű kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó bankként ügyfélközpontú, rugalmas megoldásokat kínálunk klienseinknek. Szigorúan ragaszkodunk szolgáltatásaink
kiemelkedő minőségéhez, így képesek vagyunk megfelelni ügyfeleink legmagasabb elvárásainak, átvéve ázsiai
anyabankunk versenyképes szemléletét. A KDB Bank erőssége abban rejlik, hogy képesek vagyunk mozgósítani
határtalan erőnket a pénzügyekben. A gazdasági környezet nehézségei ellenére nyereséges, sikeres kereskedelmi bank vagyunk. A KDB Pénzügyi Csoport – a világ egyik legerősebb pénzügyi csoportja – a KDB Bank
(Magyarország) Zrt.-n keresztül támogatja a magyar ügyfélkört.
KDB has been serving its clients since 1954. KDB Bank Hungary’s success is part of the success of our whole
network. It is required to achieve our common vision, to grow into a global financial group through its
expansion-strategy.
We have been present in European countries such as Hungary for the past 20 years. KDB Bank (Hungary) Ltd.
has a unique character among KDB’s overseas networks and also in its region. As a full-scale commercial bank
we offer customer-oriented, tailor-made solutions. We firmly maintain the quality of our services, so we are able
to meet the highest expectations of our customers, adapting the competitive spirit of our Asian parent company.
Part of KDB Bank’s strength lies in its ability to utilize its unlimited financial power. In spite of the economic
turmoil, we are a highly profitable and successful commercial bank. KDB Financial Group, as one of the world’s
strongest financial groups, is supporting its clientele in Hungary via KDB Bank (Hungary) Limited.

Sikeres szembenézés a válsággal
Successfully facing the crisis
A bankok működése a 21. században bonyolultabb, mint valaha. A KDB Bank fennállása során mindig
rendelkezett azzal a határozott hozzáállással, kezdeményezőkészséggel és innovatív szellemiséggel,
amely nélkülözhetetlen a problémákkal való szembenézéshez.
2011 jelentős kihívásokat tartogatott a magyar bankszféra számára, mivel mind a nemzetközi, mind
a hazai környezet kedvezőtlen volt.  A világgazdaságot visszaesés jellemezte, az eurozóna krízissel nézett
szembe, és a magyar bankokat komoly és precedens nélküli kormányzati intézkedések sújtották.
Az elmúlt évben a hatalmas banki különadó, a jelzáloghitelek rögzített árfolyamon történő végtörlesztése, a szünetelő európai uniós és IMF-tárgyalások miatt gyengülő forint nem várt veszteségeket
okozott a pénzintézetek számára. A KDB Bank (Magyarország) Zrt. azonban megőrizte
nyereségességét, a felsorolt nehézségek ellenére is.
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Banking activity in the 21st century is more complex than ever before. KDB Bank has always applied
an initiative and forceful approach, the kind of proactive and innovative mindset which allows us to
successfully face the difficulties.
2011 was a year full of challenges for the Hungarian banking sector; both the international
and domestic environment was unfriendly. While the global economy was slowing down, the Euro
Zone entered an exceptionally deep crisis, and, to make things worse, banks operating in Hungary had
to face serious and unprecedented governmental measures. The fixed FX rate, the early repayment
of mortgage loans, the weak Hungarian Forint caused by the suspending of the EU/IMF negotiations,
and the “unorthodox methods” of the Government caused huge and unexpected losses to the banking sector. Despite the above difficulties, KDB Hungary managed to remain profitable.

Célkitűzésünk a további fejlődés
Our vision: focusing on development
A KDB Pénzügyi Csoport célja, hogy a világ vezető 20 pénzügyi csoportjának egyikévé váljon.
Most kell lefektetnünk közös jövőnk alapjait. Helyesen kell pozícionálnunk magunkat a globális pénzügyi tendenciákat figyelembe véve, hogy sikeresen szembe tudjunk nézni az esetleges gazdasági
recesszióval, és megszilárdítsuk helyünket. A központi irányelveket követő terjeszkedési stratégiánk
széles körű jelenlétre irányul a közép-kelet-európai régió számos országában, úgy mint Szlovákia,
Csehország, Románia, Horvátország, Szlovénia, Bulgária, Törökország és Oroszország. E stratégia
központi szerepét pedig a magyarországi leányvállalat töltheti be.
Büszke vagyok minden ügyfelünkre, aki megtisztelte bizalmával a KDB Bank (Magyarország) Zrt.-t.
Vezetőségünk profit-orientált szemlélete garantálja ügyfeleink számára is a legkedvezőbb pénzügyi
megoldásokat. Őszintén hiszem, hogy kitartásunk és elkötelezettségünk mindannyiunknak sikert hoz
együttműködésünk során.
Kérem, tekintse át Éves jelentésünket és üzleti eredményeinket, hogy jobban megismerje
bankunk értékeit, gyakorlatát és jellegzetességeit!
The Group’s vision: to become one of the Top 20 Global Financial Groups.
Now is the time we have to invest in our common future. We have to position ourselves well in light of
new global financial trends to endure potential economic slowdowns and stand firmly. According to
the common vision, our expansion-strategy covers presence in all countries of the Central–Eastern European region, especially in Slovakia, Czech Republic, Romania, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Turkey and
Russia. Among these, KDB Hungary is set to play the role of the European hub of the KDB Financial
Group.
I am proud to think of our clients who put their precious trust in KDB Bank (Hungary) Ltd. and enjoy
our support. The profit-oriented approach of our management guarantees to find the best and most
profitable financial solutions for our clients. Our endurance and commitment is destined to bring
success for both of us via our prosperous cooperation!
I invite you to spend time and learn about our practices and specialties. Please read our Annual
Report and Business Review, and discover our values with the help of this business booklet!
Üdvözlettel,
Yours sincerely,

Chung, Hun Jin
Elnök-vezérigazgató
President & CEO

A KDB Bank erőssége abban rejlik, hogy
képesek vagyunk mozgósítani határtalan
erőnket a pénzügyekben. A gazdasági
környezet nehézségei ellenére nyereséges,
sikeres kereskedelmi bank vagyunk.
Part of KDB Bank’s strength lies in its ability
to utilize its unlimited financial power.
In spite of the economic turmoil, we are
a highly profitable and successful
commercial bank.
Chung, Hun Jin
Elnök-vezérigazgató
President & CEO
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FelügyelőBizottság
Supervisory Board

Elnök

Tagok

Chairman

Members

Roh, Yung Gi

Rhee, Yeong Hyun
Dr. Komáromi Péter

Igazgatótanács
Board of Directors

Elnök

Belső igazgatósági tag

Külső igazgatósági tagok

Chairman

Member of the Board

External members
of the Board

Chung, Hun Jin

Dr. Lee, Yung Je

Min, Kyung Jin

Elnök-vezérigazgató

Első vezérigazgató-helyettes

Kim, Sun Wook

President & CEO

Executive Vice President

Dr. Bogsch Attila
Dr. Martonyi Zoltán
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FELSŐVEZETŐK
SENIOR MANAGEMENT
Chung, Hun Jin
Elnök-vezérigazgató
President & CEO

Dr. Lee, Yung Je
Első vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

Joo, Dong Bin

Tóth Tibor

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

Vezérigazgató-helyettes,
Üzleti terület
Senior Vice President,
Business Group

Shin, Hee Joon

Shim, Ki Ho

Vezérigazgató-helyettes,
Kockázatkezelési terület
Senior Vice President,
Risk Management Group

Vezérigazgató-helyettes,
Üzlettámogatási terület
Senior Vice President,
Business Support Group
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ÜZLETI BESZÁMOLÓ
BUSINESS REVIEW

„Növeljük a bank
versenyképességét”
“Improve the Bank’s
competitiveness”

Chung, Hun Jin
Elnök-vezérigazgató
President & CEO
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Hitelállomány összesen 2011
Total loan 2011

130 438

Betétállomány összesen 2011
Total deposits  2011

millió forintban
HUF million

88 571

67 495

millió forintban
HUF million

32 852

34 643

Lakossági
hitelállomány
Retail loan

43 595

23 900

41 867
32%

millió forintban
HUF million

68%   

Vállalati  
hitelállomány
Corporate loan

49%

51%

35%

Lakossági
betétállomány
Retail deposit

Vállalati  
betétállomány
Corporate
deposit

Látraszóló betétállomány
Sight deposit

65%   

Lekötött
betétállomány
Fixed-term
deposit

A KDB Bank (Magyarország) Zrt. működése stabil és fejlődőképes: képesek voltunk megőrizni és megerősíteni a piaci pozíciónkat. Anyabankunk nagyra becsüli kitartó, kemény munkánkat. A KDB-hálózat legjobban teljesítő európai központjaként fontos stratégiai szereppel rendelkezünk, így a szilárd pénzügyi
erőt képviselő csoport kiemelt támogatást biztosít számunkra.
Dinamikus terveink hozzájárulnak ügyfeleinkkel közös sikereink eléréséhez. Banki folyamatainkat
a tökéletesség igényével fejlesztjük. Új termékeink fejlesztése és piaci bevezetése során messze
menően figyelembe vesszük ügyfeleink érdekeit, hogy érezzék, hogy a KDB miben jobb, mint
a többi bank.
A vállalatfinanszírozás a KDB Bank működésének kiemelt, kiválóan teljesítő területe. A kölcsönök
terén elsődleges jelentősége van, amelyet konzervatív kockázatkezelés támogat. Ilyen módon
sikerül nyereségesnek maradnunk a gazdasági válság legnehezebb időszakában is.
Sikereinket nem érhetjük el anélkül, hogy szoros kapcsolatot ápoljunk ügyfeleinkkel.
A sikeres együttműködés, amelyet a KDB világszerte fenntart klienseivel, megbízható hátterünknek
köszönhető; ez teszi lehetővé olyan együttműködések létrejöttét világszerte, amelyekben folyamatosan
értékeljük és díjazzuk ügyfeleink pénzügyi igényeit.

KDB Bank (Hungary) Ltd.’s operation remains stable and developing, and we succeeded to maintain
and further strengthen our market-position. Our parent bank recognizes the efforts we have made, and
as the best-performing European member of the KDB-network, we have an important strategic role to
play. Consequently, we enjoy the trust and support of a group demonstrating solid financial power.
Our dynamic plans also contribute to the success which we will achieve together with our clients.
We continually improve our processes to make them flawless. We continue to develop and launch
new products to satisfy our clients’ needs, sending the message that KDB is not only different, but
definitely better than others.
Corporate financing is the key component of excellence in KDB Bank’s operation. This is top priority
in lending, and we professionally maintain our risk management culture at KDB. Our conservative
risk management approach enables the Bank to maintain its profitability even in the most difficult
period of the financial crisis.
Great success cannot be achieved without deepening the interdependency between KDB Bank and
its clients. The deep-rooted relationships that KDB enjoys around the world is based on our company’s background that made global partnerships to remain strong over time, and we will continue
to augment and reward them as we go forward.
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4 ÓRÁN BELÜLI ÁTUTALÁS
TRANSFER WITHIN 4 HOURS
2012. július 2-ától az elektronikus úton, más belföldi pénzforgalmi szolgáltatóhoz indított forint
átutalásokat legfeljebb 4 órán belül végrehajtjuk, ezzel is támogatva a nemzetközi kapcsolatokkal
rendelkező ügyfeleinket. Az előnyök minél jobb kihasználása érdekében szükséges lehet vállalati
ügyfeleink részéről számviteli folyamataik, illetve rendszereik átgondolása.
From 2nd July, 2012, we shall execute electronically ordered HUF transfers to other domestic financial
service providers within 4 hours – a new way to support our clients with international business
partners. In order to enjoy all the benefits of this service, it may become necessary for our corporate
clients to reorganize their current accounting practice and system.

2012. július 2-ától az elektronikus úton, más belföldi pénzforgalmi szolgáltatóhoz indított forint
átutalásokat legfeljebb 4 órán belül végrehajtjuk; életbe lép a napközbeni elszámolás SEPA
szabvánnyal összehangolt új rendszere.
Az innováció technikai hátterét fejlesztő öt magyarországi bank egyikeként bankunk kiemelkedő
felkészültséggel várja a bevezetést, szem előtt tartva ügyfeleink pénzügyi biztonságát. Az előzetes
felmérések kritériumrendszerében hibátlan teljesítményt értünk el.
A 4 órán belüli átutalási rendszer előnyei a privát személyeket és a vállalatokat egyaránt érintik;
a felgyorsuló átutalásokkal a fizető fél tovább használhatja a pénzét, s a kedvezményezett azonnal
hozzáférhet, sőt még aznap tovább is utalhatja a pénzét.
Jelentősen segítjük majd a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező vállalatokat; az átutalásoknál
lehetőség lesz az eddiginél több adat közlésére, amely segíti a pénzforgalmi szolgáltatók
számlavezető rendszerei közötti információ- és pénzforgalom feldolgozását.
Az érintett tranzakciók: egyszeri átutalás, csoportos átutalás és állandó átutalási megbízás;
a többi esetben az eddigi elszámolás érvényes (T+1 nap).
Az előnyök minél jobb kihasználása érdekében szükséges lehet a vállalatok számviteli folyamatainak, rendszereinek átgondolása.
Ezt követően az elektronikus úton, legkésőbb az aznapi végső benyújtási határidőig
elküldött, más belföldi pénzforgalmi szolgáltatóhoz indított, konverziót nem igénylő
forint átutalások 4 órán belül lezajlanak.
From 2nd July, 2012, we shall execute electronically ordered HUF transfers to other domestic financial
service providers within 4 hours; thus, the new transfer-system of same-day settlement - harmonized
with SEPA standards - will become effective.
As one of the five leading Hungarian banks who developed the innovation’s technical background,
we are fully qualified and exceptionally well-prepared to introduce this practice, focusing on our clients’
financial security. We achieved flawless results during the preceding tests, and met every criteria.
The new system which allows transfer within 4 hours will bring benefits both to our private and
corporate clients. Transfers get faster, so the payer will be able to use the money longer; the
beneficiary will be able to receive and even re-send money on the same day.
We provide significant support to our corporate clients with international relationships; it will
become possible to share more information during the transactions, which contributes to better
communication and money-processing between financial service providers.
The affected transactions are the following: single and group transfers and standing orders;
in other cases the currently used T+1 day settlement will be available.
In order to enjoy all the benefits of this service, it may become necessary to reorganize
the companies’ current accounting practice and system.
From this date, in case of electronically ordered, domestic HUF transfers without conversion
to other financial service providers, the transfer will be executed within 4 hours, in case
the order was sent no later than the specified cut-off time.

Fodor László
IT Center vezető
Head of IT Center

Mészáros Jolanta

Treasury főosztályvezető
Treasury Division Head

Huszárné Marincsák
Marianna

Elszámolási főosztályvezető
Settlement Division Head
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TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK
PRODUCTS AND SERVICES
• Deviza- és forintbetétek

`` Folyószámlahitelek

• Állampapírok

• Forint jelzáloghitelek

• Számlavezetés magánszemélyek részére

• Gépjárműlízing (Forint és euró alapon)

• Számlavezetés vállalatok és egyéb
szervezetek részére

• VISA bankkártyák

`` 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

`` Standard autófinanszírozási termékek
• 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

`` Faktoring és forfetírozás
`` Készpénzgazdálkodás és Treasury
szolgáltatások
`` Vállalati hitelkeret
`` Kereskedelem-finanszírozás
• HUF and foreign currency based
deposit products

• Overdraft

• Government bonds

• Car financing (HUF and EUR based)

• Account management for private persons
• Account management for Corporate
Clients and Other Organizations
`` Short, mid- and long term corporate
financing (HUF and foreign currency
based)
`` Project financing (loan)
`` Preferential account package for
strategic partners to strengthen
the cooperation
`` Employees Account package
for partner organizations

• Mortgage lending (HUF based)
`` Standard car-financing loan product
• VISA bankcards
• Home banking solutions
`` KDB NetBank, Internet based banking
service
`` Electra PC Midi and Max software
based online banking service
for corporate entities   
`` Call Center
• 7/24 ATM service

`` Factoring and Forfeiting
`` Cash management and
Treasury services
`` Trade financing

Boda Nikolett
Elektronikus-banki és Telefonos
Ügyfélszolgálati főosztályvezető
E-banking & Sales Development
Division Head

Tóth Tibor
Vezérigazgató-helyettes,
Üzleti terület
Senior Vice President,
Business Group
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2011
FINANCIAL STATEMENTS 2011
Konszolidált mérleg (MSZSZ) a 2011. december 31-én végződő évre
Consolidated Balance Sheet (HAS) as at 31 December 2011
(Az összes eredmény millió Forintban értendő / All amounts in million HUF)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)/ASSETS

2010

2011

Pénzeszközök/Cash

6 179

3 337

Állampapírok/Government bonds

8 019

13 093

forgatási célú/held for trading

7 085

13 078

934

15

2

0

8 444

22 251

befektetési célú/for investment purposes
Állampapírok értékelési különbözete
Valuation difference of bonds
Hitelintézetekkel szembeni követelések
Receivables from financial institutions
látraszóló/at sight
egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból/other receivables from financial services
éven belüli lejáratú/within one year
éven túli lejáratú/over one year
befektetési szolgáltatásból/from investment services
Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete
Valuation difference of receivables from financial institutions
Ügyfelekkel szembeni követelések/Receivables from customers
pénzügyi szolgáltatásból/from financial services

0

0

8 443

22 250

7 885

17 583

558

4 667

1

1

0

0

112 384

114 622

112 384

114 622

éven belüli lejáratú/within one year

20 875

43 025

éven túli lejáratú/over one year

91 509

71 597

0

0

0

0

1 237

1 200

5

0

Részvények és más változó hozamú értékpapírok
Shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

28

32

Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete
Valuation difference of shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

16

41

Részvények, részesedések befektetési célra
Shares and participations for investment purposes

32

32

Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete
Valuation difference of shares and participations for investment purposes

0

0

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban
Shares and participations in affiliated companies

0

0

Immateriális javak/Intangible assets

129

58

Tárgyi eszközök/Tangible assets

befektetési szolgáltatásból/from investment services
Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete
Valuation difference of receivables from customers
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is
Bonds and other capital related income-yielding negotiable securities
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete
Valuation difference of bonds and other capital related income-yielding negotiable securities

378

414

Saját részvények/Own shares

0

0

Egyéb eszközök/Other assets

270

1 651

0

0

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
Positive valuation difference of derivate deals

689

3 333

Aktív időbeli elhatárolások/Prepayments

781

947

138 593

161 011

Forgóeszközök/Current assets

42 531

78 707

Befektetett eszközök/Non-current assets

95 280

81 357

Egyéb követelések értékelési különbözete
Valuation difference of other assets

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN/TOTAL ASSETS
Ebből:
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)/LIABILITIES

2010

2011

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
Liabilities to financial institutions

44 206

54 260

0

0

44 206

53 975

éven belüli lejáratú/within one year

23 755

37 364

éven túli lejáratú/over one year

20 451

16 611

kapcsolt vállalkozással szemben/to affiliated enterprises

18 779

14 441

0

285

0

0

58 483

67 375

látraszóló/at sight
meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség
liabilities deposited for a set period of time

ebből:

liabilities from investment services/befektetési szolgáltatásból
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete
Valuation difference of liabilities to financial institutions
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
Liabilities to customers
takarékbetétek/savings deposits
egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból/other liabilities from financial services
befektetési szolgáltatásból/liabilities from investment services

0

0

58 483

67 375

0

0

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete
Valuation difference of liabilities to customers

0

0

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

0

0

Egyéb kötelezettségek/Other liabilities

4 084

3 766

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
Negative valuation difference of derivative deals

3 297

6 106

582

778

Passzív időbeli elhatárolások/Accrued expenses
Céltartalékok/Provisions

13

13

Hátrasorolt kötelezettségek
Subordinated liabilities

2 087

2 407

Jegyzett tőke/Share capital

15 340

15 340

0

0

42

42

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
Unpaid share capital
Tőketartalék/Capital reserve
Általános tartalék/General reserve
Eredménytartalék/Retained earnings
Lekötött tartalék/Tied-up reserve

697

741

8 746

9 714

0

0

16

42

979

395

21

32

Konszolidáció miatti változások/Changes from the consolidation

0

0

Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése/Shares of other owners

0

0

138 593

161 011

25 841

26 306

Értékelési tartalék/Revaluation reserve
Mérleg szerinti eredmény/Balance sheet net profit (loss) figure
Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása
Changes in equity of associated enterprises or other associated enterprises

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN/TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
Saját tőke/Shareholder's equity
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KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (MSZSZ) A 2011. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS STATEMENT (HAS) AS AT 31 DECEMBER 2011
EREDMÉNYKIMUTATÁS/PROFIT & LOSS STATEMENT

2010

2011

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek/Interest and other similar income

7 657

7 947

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások/Interest expense and other similar expense

3 540

3 403

KAMATKÜLÖNBÖZET/NET INTEREST INCOME

4 117

4 544

Bevételek értékpapírokból/Dividend received

15

14

1 505

1 413

435

306

Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek/Commission and fee income
Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások/Commission and fee expense
Pénzügyi műveletek nettó eredménye/Net income of financial services

981

434

2 642

1 082

egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból/from the expenses of other financial services

1 679

529

befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)
from the income of investment services

4 553

6 702

befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)
from the expenses of investment services

4 535

6 821

egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből/from the income of other financial services

Egyéb bevételek üzleti tevékenységből/Non-financial income
Általános igazgatási költségek/General administrative expenses
személyi jellegű ráfordítások/payroll and related expenditures
egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások)/other administrative expenditures

117

115

2 902

2 553

1 972

1 795

930

758

Értékcsökkenési leírás/Depreciation and Amortisation

266

164

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből/Non-financial expenses

896

1 503

97

110

nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai
expenditures of non-financial and investment services
egyéb ráfordítások/other expenditures

799

1 393

Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés
a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre
Allowance of receivables and provision on contingent and future liablitities

709

2 066

Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása
a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre
Reversal of allowance of receivables and provision on contingent and future liablitities

294

556

0

0

Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsoltés egyéb részesedési viszonyban lévő vállakozásban való részvények, részesedések után
Impairment of securities and shares

602

1

Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsoltés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után
Reversal of impairment of securities and shares

104

13

1 323

496

1 344

533

-21

-37

Rendkívüli bevételek/Extraordinary income

0

0

Rendkívüli ráfordítások/Extraordinary expense

0

0

Rendkívüli eredmény/Net income (loss) on extraordinary activities

0

0

1 323

496

Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Difference between the recording and reversal of General Risk reserve

Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye/Net income (loss) before extraordinary activities
Ebből:

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

Adózás előtti eredmény/Net income (loss) before income tax
Adófizetési kötelezettség/Income tax

237

57

Adózott eredmény/Net income (loss)

1 086

439

107

44

0

0

979

395

Általános tartalékképzés, felhasználás/General reserves
Jóváhagyott osztalék és részesedés/Use of retained earnings for dividends
Mérleg szerinti eredmény/Balance sheet net profit (loss) figure
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ÜZLETI EREDMÉNYEK/FINANCIAL SUMMARY

2010

2011

Konszolidált adózás előtti eredmény/Consolidated profit before tax

1 323

496

Társasági adófizetési kötelezettség/Corporate tax payable
Adózás utáni nyereség/Profit after taxes
Mérleg szerinti eredmény/Balance sheet net profit (loss) figure

237

57

1 086

439

979

395

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

9,45

3,08

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

7,84

2,73

5,12%

1,89%

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

4,35%

1,67%

ROA (Adózott eredmény/Összes eszköz)
ROA (Profit after tax/ Total assets)

0,78%

0,27%

Adózás előtti eredmény/Saját tőke
Profit before tax/Own equity

Konszolidált Cash Flow Kimutatás a 2011. december 31-én végződő évre
Consolidated Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2011
2010

2011

Kamatbevételek/Interest income

7 657

7 947

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

4 106

2 496

40

41

1 316

73

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

77

74

Osztalékbevétel/Dividend income

15

14

Egyéb bevételek (céltartalék- felhasználás és céltartalék- többlet visszavezetésének és
készletértékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével)
Other incomes (except the use of provision, release of provision surplus, reversal of loss in
value of inventories and reversal of extraordinary depreciation)
Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével)
Incomes of investment services (except the reversal of the loss in value of securities)

Rendkívüli bevétel/Extraordinary income

0

0

Kamatráfordítások/Interest expenses

-3 540

-3 403

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

-2 071

-824

-799

-1 393

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

-84

-30

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

-97

-110

-2 902

-2 553

0

0

-237

-57

0

0

3 481

2 275

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

Általános igazgatási költségek/General administration costs
Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség összegét)
Extraordinary expenditures (except the amount of the current year corporate income tax liability)
Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség
Current year corporate income tax
Kifizetett osztalék/Paid dividend
MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS/CASH FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES
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2010

2011

-2 029

18 948

-742

-18 936

0

0

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

-1 152

-5 788

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

2 039

759

0

0

Immateriális javak állományának változása/Changes in intangible assets

-12

0

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

-31

-130

Kötelezettségek állományváltozása/Changes in liabilities
Követelések állományváltozása/Changes in receivables
Készlet állományváltozása/Changes in inventories

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

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása/Changes in prepayments
Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása/Changes in accruals

1 075

-166

-1 010

196

1 619

-2 842

-79

17

1 697

-2 859

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 változása konszolidálás miatt
Changes of retained earnings from the consolidation
NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS/NET CASH-FLOW
ebből:
készpénz (forint- és valutapénztár. csekkek) állományváltozása
Change in cash (HUF and foreign currency petty cash, checks)
számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizában vezetett pénzforgalmi számla, éven belüli lejáratú betétszámlák és más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi
betétszámla) állományváltozása
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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Konszolidált Pénzügyi Beszámoló (IFRS) a 2011. december 31-én végződő évre
Consolidated Financial Statements (IFRS ) as of 31 December 2011
(Az összes eredmény millió Forintban értendő / All amounts in million HUF)

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

2010

2011

Készpénz, bankszámlák és elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal /
Cash and balances with NBH

9 879

12 037

Bankközi kihelyezések / Balances with other banks

4 744

13 551

Ügyfeleknek adott kölcsönök / Loans to customers

112 583

114 795

261

71

Pénzügyi eszközök valós értéken /
Financial assets at fair value through profit or loss
Kereskedelmi célú értékpapírok / Securities held for trading
Származtatott pénzügyi eszközök / Derivative financial assets

685

3 333

Értékesíthető értékpapírok / Available-for-sale securities

1 072

1 273

Lejáratig tartandó értékpapírok / Held-to-maturity securities

8 068

13 046

32

32

Elhatárolt kamatkövetelések / Accrued interest receivable

521

767

Ingatlanok és tárgyi eszközök / Bank premises and equipment

507

472

Egyéb eszközök / Other assets

358

1 760

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN / TOTAL ASSETS

138 708

161 137

Ügyfelektől származó betétek / Deposits from customers

58, 483

67 375

Pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek / Balances due to other banks

44 206

54 260

7 133

6 106

526

671

Befektetések / Equity investments

Származtatott pénzügyi kötelezettségek / Derivative financial liabilities
Elhatárolt kamatfizetések / Accrued interest payable
Elhalasztott adófizetési kötelezettségek / Deferred tax liabilities

4

14

383

3 953

2 087

2 407

FORRÁSOK ÖSSZESEN / TOTAL LIABILITIES

112 822

134 786

Saját tőke / Share capital

15 340

15 340

697

741

Egyéb kötelezettségek / Other liabilities
Hátrasorolt kötelezettségek / Subordinated debt

Általános tartalékok / General reserves
Értékelési tartalék / Revaluation reserve
Eredménytartalék / Retained earnings
Az időszak nettó eredménye / Net profit for the year
Saját tőke összesen / Total shareholder's equity
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN / TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY

7

27

8 764

9 798

1 078

445

25 886

26 351

138 708

161 137

Konszolidált átfogó eredmény-kimutatás a 2011. december 31-én végződő évre /
Consolidated statement of Comprehensive Income
for the year ended at 31 December 2011
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek / Interest and other similar income
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások / Interest and other similar expense
Nettó kamat-, díj- és jutalékbevételek / Net interest and other similar income
Hitelekre és hitelkeretekre képzett nettó értékvesztés/ céltartalék /
Provisions for loans and commitments, net
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2010

2011

8 407

8 755

(3,540)

(3,403)

4 867

5 352

(1,040)

(819)

15

Végtörlesztésre képzett céltartalék / Provisions for early repayment

2010

2011

-

(1,492)

Díj- és jutalék bevételek / Commission and fee income

1 505

1 413

Díj- és jutalék ráfordítások / Commission and fee expense

(435)

(306)

4 897

4 148

15

14

Nettó kamat-, díj- és jutalékbevételek / Net interest and fee income
Osztelékbevétel / Dividend income
Értékpapírügyletek nettó eredménye / Gain/ (losses) on securities, net

(573)

24

Devizaügyletek nettó eredménye / Gain on foreign exchange activities, net

466

423

Egyéb működési bevételek / Other operating income

583

116

(4,050)

(4,217)

1 338

508

Működési költségek / Operating expenses
Működésből származó bevétel / Total operating income
Adózás előtti eredmény / Profit before income taxes
Adófizetési kötelezettség / Income taxes
Adózás utáni eredmény / Profit after income taxes
Értékesíthető kategóriába tartozó értékpapírok értékhelyesbítése /
Fair value adjustment of securities available-for sale
Értékhelyesbítésre jutó társasági adó / Income tax on other comprehensive income
Nettó átfogó eredmény / Net comprehensive income
Egy törzsrészvényre jutó konszolidált nyereség /
Earnings per Share in HUF Basic and Diluted

1 338

508

(260)

(63)

1 078

445

136

23

(24)

(3)

1 190

465

703

290

Konszolidált Cash Flow kimutatás a 2011. december 31-én végződő évre /
Consolidated Statement of Cash Flows for the year ended 31 December 2011
2010

2011

Adózás előtti eredmény / Profit before income taxes

1 338

508

Adófizetési kötelezettség / Income tax paid

(237)

(57)

266

164

Származtatott pénzügyi instrumentumok értékhelyesbítése /
Fair value adjustment of derivative financial instruments

2 277

(3,674)

Hitelek értékvesztése / Loan loss provision

1 040

2 311

38

190

2 027

(1,653)

206

320

6 955

(1,891)

Működési tevékenység / Operating activities

Értékcsökkenési leírás / Depriciation and amortization

Kereskedelmi célú értékpapírok állományváltozása /
Decrease in securities held for trading
Kamatelhatárolások és egyéb eszközök állományváltozása /
Decrease / (increase) in accrued interest and other assets
Az alárendelt kölcsöntőkéhez kapcsolódó nem realizált eredmény /
Unrealised exchange rate loss on subordinated loan
Működési tevékenységből származó pénzáram /
Cash flows (used in) / provided by operating activities

16
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2010

2011

1 641

(5,324)

(2,030)

(8,807)

(1,033)

(4,980)

2 456

(201)

(43)

(129)

991

(18,641)

Befektetési tevékenység / Investing activities
Ügyfelekkel szembeni követelések állományváltozása /
(Increase) / decrease in loans to customers
Bankközi kihelyezések állományváltozása / Increase in placements with banks
Befektetési célú értékpapírok állományváltozása / Increase in securities held-to maturity
Értékesíthető kategóriába tartozó értékpapírok állományváltozása /
(Increase) / decrease in securities available-for-sale
Immateriális javak, tárgyi eszközök / Net additions to bank premises and equipment
Befektetési tevékenységből származó pénzáram /
Cash flows provided by (used in) investing activities
Pénzügyi tevékenység / Financing activities
Bankoktól származó betétek állományváltozása / Increase in deposits from banks

3 829

10 054

Ügyfelektől származó betétek állományváltozása /
Increase / (decrease) in deposits from customers

(6,189)

8 892

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

(1,947)

3 724

(154)

(453)

(4,461)

22 217

Készpénz és pénzeszközök nettó növekménye / (csökkenése) /
Net increase in cash and cash equivalents

3 485

1 705

Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak kezdetén /
Cash and cash equivalents at beginning of period

4 720

8 205

Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak végén /
Cash and cash equivalents at end of period

8 205

9 910

MNB kötelező tartalék növekménye / Increase in statutory reserve at NBH
Pénzügyi tevékenységből származó pénzáram /
Cash flows provided by (used in) financing activities

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

7 261

7 188

Fizetett kamatok / Interest paid

3 019

2 732

15

14

6 240

9 879

Bevételek értékpapírokból / Dividend received
Készpénz és pénzeszközök összetétele /
Components of cash and cash equivalents
Pénzeszközök MNB-vel, január 1. / Cash and balances with NBH at 1 January
MNB kötelező tartalék, január 1. / Statutory reserve at NBH at 1 January

(1,520)

(1,674)

Nyitó pénzeszköz-állomány / Opening cash balance

4 720

8 205

Pénzeszközök MNB-vel, december 31. / Cash and balances with NBH at 31 December

9 879

12 037

(1,674)

(2,127)

8 205

9 910

MNB kötelező tartalék, december 31. / Statutory reserve at NBH at 31 December
Záró pénzeszköz-állomány / Closing cash balance
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Konszolidált saját tőke változása a 2011. december 31-én végződő évre /
Consolidated Statement of Changes in Shareholder’s Equity for the year
ended 31 December 2011
Jegyzett
tőke/
Share
Capital
2010. január 1-jei egyenleg /
At 1 January 2010

Általános
tartalék /
General
reserve

Értékelési
tartalék /
Revaluation
reserve

Előző évek
felhalmozott eredménye /
Retained
earnings

Adózás
utáni eredmény /
Net profit
for the
period

Összesen /
Total

15 340

590

(105)

7 988

883

24 696

Előző évi nyereség átsorolása /
Reclassification of prior year's profit

-

-

-

883

(883)

-

Nettó átfogó eredmény /
Net comprehensive income for the year

-

-

112

-

1 078

1 190

Általános tartalék átvezetés /
Transfer to general reserve

-

107

-

(107)

-

-

15 340

697

7

8 764

1 078

25 886

Előző évi nyereség átsorolása /
Reclassification of prior year's profit

-

-

-

1 078

(1,078)

-

Nettó átfogó eredmény /
Net comprehensive income for the year

-

-

20

-

445

465

Általános tartalék átvezetés /
Transfer to general reserve

-

44

-

(44)

-

-

15 340

741

27

9 798

445

26 351

2010. december 31-i egyenleg /
At 31 December 2010

2011. december 31-i egyenleg /
At 31 December 2011
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
Deloitte Auditing and Consulting Ltd.
H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, Hungary
H-1438 Budapest, P.O. Box 471, Hungary
Tel: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
www.deloitte.com/Hungary
Registered by the Capital Court of Registration
Company Registration Number: 01-09-071057

Translation of the Hungarian original
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Shareholder of KDB Bank (Magyarország) Zrt.
Report on the Consolidated Financial Statements
We have audited the accompanying consolidated financial statements of KDB Bank
(Magyarország) Zrt. (the "Company") for the year 2011, which comprise the balance sheet as at
December 31, 2011 - which shows total assets of 161,011 million HUF and a retained profit for
the year of 395 million HUF-, and the related profit and loss account for the year then ended
and the supplement comprising a summary of significant accounting policies and other
explanatory information.
Management’s Responsibility for the Consolidated Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial
statements in accordance with the Accounting Act and generally accepted accounting principles
in Hungary, and for such internal control as management determines is necessary to enable the
preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on
our audit. We conducted our audit in accordance with the Hungarian National Standards on
Auditing and effective Hungarian laws and other regulations pertaining to audit. Those
standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from
material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and
disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the
auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the
consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company’s preparation and
fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Company’s internal control. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated
financial
statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
Clause (Opinion)
appropriate to provide a basis for our audit clause (opinion).
We have audited the consolidated financial statements of KDB Bank (Magyarország) Zrt.,
including its sections and items and the supporting accounting records and certificates thereof,
in accordance
theTohmatsu
applicable National Standards on Auditing and have obtained reasonable
Member
of Deloittewith
Touche
assurance that the consolidated financial statements have been prepared pursuant to the
Accounting Act and generally accepted accounting principles. In our opinion, the consolidated
financial statements give a true and fair view of the financial position of KDB Bank
(Magyarország) Zrt. as at December 31, 2011.
Other Matters
We issued our auditors’ report dated April 4, 2012 on the financial statements submitted for the
General Meeting. The effects of subsequent events were examined until that date.
The financial statements were approved by the General Meeting on May 25, 2012. Our
procedures regarding the subsequent events occured after April 4, 2012 were limited to the
General Meeting’s decision on the approval of the financial statements.
Other Reporting Obligation on the Business Report
We have examined the accompanying consolidated business report of KDB Bank
(Magyarország) Zrt. for the year 2011.
Management is responsible for the preparation of this consolidated business report in
accordance with the Accounting Act and generally accepted accounting principles in Hungary,
Our responsibility is to assess whether the accounting information in the consolidated business
report is consistent with that contained in the consolidated financial statements prepared for the
same business year. Our work with respect to the consolidated business report was limited to
assessing the consistence of the consolidated business report with the consolidated financial
statements, and did not include a review of any information other than that drawn from the
audited accounting records of the Company.
In our opinion, the consolidated business report of KDB Bank (Magyarország) Zrt. for the year
2011. corresponds to the figures included in the consolidated financial statements of KDB
Bank (Magyarország) Zrt. for the year 2011.
Budapest, May 25, 2012
The original Hungarian version has been signed.
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Horváth Tamás

Nagy Zoltán

Deloitte Auditing and Consulting Ltd.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
000083

registered statutory auditor
005027
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Hálózat
Network
Debrecen Branch

Dunaújváros Branch

KDB Bank Head Office
Vaci Street Branch

Astoria Branch

Orczy Branch

Pesterzsébet Branch
Bartók Branch

Fiókok
Branches

KDB Bankközpont
KDB Bank Head Office
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tel. / Phone: (1) 374-9700, -9990
Fax: (1) 328-5404

Budapesten
Within Budapest

Astoria fiók
Astoria Branch

Pesterzsébeti fiók
Pesterzsébet Branch

H-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.

H-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u.1/A

Tel. / Phone: (1) 374-9787, -9789

Tel. / Phone: (1) 421-4083, -4084, -4085

Fax: (1) 328-5420

Fax: (1) 328-5421

Bartók Béla úti fiók
Bartók Branch

Váci utcai fiók
Váci Street Branch

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

H-1052 Budapest, Piarista köz 1.

Tel. / Phone: (1) 464-7900

Tel. / Phone: (1) 374-9469

Fax: (1) 328-5426

Fax: (1) 328-5422

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

UzKDB Bank
Beijing Branch

Tokyo Branch
Shanghai Branch
Guangzhou Branch
KDB Asia Limited

KDB Asia Limited

KDB do Brasil S.A.

Vidéken
Outside Budapest

Debreceni fiók
Debrecen Branch

Dunaújvárosi fiók
Dunaújváros Branch

H-4025 Debrecen, Hatvan utca 1-3.

H-2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor utca 4.

Tel. / Phone: (52) 500 636, -637, -644
Fax: (1) 328-5423

Tel. / Phone: 25-510-783, -784
Fax: (25) 510-790

Nyitva tartás
Business hours
Hétfőtől csütörtökig:
Monday to Thursday:
Pénteken:
Friday:

8.30 – 16.30

8.30 – 15.30

KDB Kontakt telefonos ügyfélszolgálat
’KDB Kontakt’ Call Center
Belföldi hívószám

06 40 KDB KDB

Domestic line

06 40 532 532

Külföldről hívható

00 36 1 374 9990

From abroad

00 36 1 473 4440

WWW.KDB.HU
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1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky road 42-46
www.kdb.hu
SWIFT: KODB HUHB

