2014

ÉVES JELENTÉS / ANNUAL REPORT

TARTALOMJEGYZÉK
CONTENTS

BEMUTATKOZIK A KDB BANK,
A KOREAI NÖVEKEDÉS PÉNZÜGYI MOTORJA
ABOUT KDB BANK
THE FINANCIAL ENGINE OF KOREAN GROWTH

0-1

Bemutatkozik a KDB Bank és a KDB Bank Európa
About KDB Bank and KDB Bank Europe

2-3

Elnöki üzenet
CEO’s Message

4-5

Igazgatótanács, felügyelőbizottság, felsővezetők
Board of Directors, Supervisory Board, Senior Management

6-7

Termékek, szolgáltatások
Products, Services

8

Üzleti beszámoló
Business Review

9

Független könyvvizsgálói jelentés
Independent Auditor’s Report

KDB Daewoo Értékpapír
KDB Daewoo Securities
KDB Kockázati Tőketársaság
KDB Capital
KDB Eszközkezelő
KDB Asset Management

10-17

Pénzügyi beszámoló
Financial Statements

KDB Infra
KDB Infra

18-19

Hálózat és kapcsolat
Network & Contact

KDB Életbiztosítás
KDB Life Insurance

• 1954-es alapítása óta a KDB Bank a figyelemre méltó
dél-koreai gazdasági fejlődés első számú motorja, fő
pénzügyi szolgáltatója
• Működésének 60 éve során a Bank sikeresen valósította meg fő küldetését: a nemzeti gazdaság fellendítését,
fejlesztését a legnagyobb, világszerte ismertté vált
óriásvállalatok támogatásával, végigkísérve növekedési
pályájukat és felvirágzásukat.
• Az állami célkitűzéseket követve a KDB Bank vállalta
a vezető szerepet abban, hogy Dél-Koreát Ázsia egyik
pénzügyi központjává fejlesszék
• A KDB aktívan terjeszkedett világszerte az elmúlt évtizedekben; egységei jelenleg 14 országban találhatók
meg, hálózata 64 helyi és 8 külföldi fiókkal, 5 külföldi
leányvállalattal és 7 külföldi képviseleti irodával működik
• A KDB Bank fő üzleti területei napjainkban a vállalatfinanszírozás és -restrukturálás, befektetési szolgáltatások, nemzetközi- és projektfinanszírozás és pénzügyi
tanácsadás

HITELMINŐSÍTÉSEK 2015
CREDIT RATINGS 2015

• Since its foundation in 1954, KDB Bank has been the
main engine of South Korea’s remarkable economic
growth as the most significant financial service provider
• Throughout the 60 years of its operation, the Bank
successfully realized its vision to strengthen and
develop the national economy by supporting the
most notable, well-known Korean major companies
on their path of growth and prosper.
• In accordance with the governmental policy to transform Korea into a financial hub in Asia, the Bank has
been engaged in the mission and became a leading
bank
• KDB has been continually expanding on global
market in the recent decades; the network currently
operates in 14 countries, made up of 64 local and
8 overseas branches, 5 overseas subsidiaries and 7
overseas representative offices
• The core business areas of today’s KDB Bank are
corporate financing and restructuring, investment
banking, international and project financing and
financial consultation

Moody’s

Standard & Poor’s

AA3

A+

Mind a KDB Bank, mind a Koreai Köztársaság kizárólag ’A’ kategóriájú
minősítésekkel, stabil és pozitív kilátásokkal rendelkezik. Ügyfeleink így
az egyik legbiztonságosabb háttérrel rendelkező magyarországi kereskedelmi bank szolgáltatásait élvezhetik.

Fitch

AA-

KDB Bank Seoul and The Republic of Korea have only excellent, ‘A’
category ratings, stable and positive outlook. Our clients enjoy the
services of one of the most secure and stable commercial banks in
Hungary.

KDB BANK SZÖUL - ÜZLETI EREDMÉNYEK
KEY FINANCIAL FIGURES OF KDB BANK SEOUL
KDB BANK MÉRLEGFŐÖSSZEGE
KDB BANK’S TOTAL ASSETS

KDB BANK FORRÁSOK ÖSSZESEN
KDB BANK’S TOTAL EQUITY

2014

277.278,0 milliárd KRW (221.822,4 millió EUR)
277.278,0 billion KRW (221.822,4 billion EUR)

2014

30.204,4 milliárd KRW (24.163,5 millió EUR)
30,204.4 billion KRW (24,163.5 million EUR)

2013

258.802,5 milliárd KRW (207.042,0 millió EUR)
258,802.5 billion KRW (207,042.0 million EUR)

2013

28.812,8 milliárd KRW (23.050,2 millió EUR)
28,812.8 billion KRW (23,050.2 million EUR)

KDB BANK ADÓZOTT EREDMÉNY
KDB BANK’S NET PROFIT

2014

1.126,5 milliárd KRW (901,2 millió EUR)
1,126.5 billion KRW (901.2 million EUR)

2013

-1.536,2 milliárd KRW (-1.228,9 millió EUR)
-1,536.2 billion KRW (-1,228.9 million EUR)

A KDB BANK EURÓPA ZRT.-RŐL
ABOUT KDB BANK EUROPE LTD.
A KDB Bank Európa Zrt. a szöuli központú Koreai
Fejlesztési Bank (The Korea Development Bank)
leányvállalata. Anyabankunk szakértelmére sikeresen
építkező, teljes körű banki szolgáltatásokat nyújtó,
univerzális kereskedelmi bank vagyunk. Nemzetközi és
hazai nagyvállalatoknak, kis- és közepes vállalatoknak
valamint lakossági ügyfeleknek kínáljuk termékeinket és
szolgáltatásainkat.

KDB Bank Europe Ltd. is a subsidiary of the Seoulbased The Korea Development Bank. We are ready
to utilize the expertise and heritage of our parent
bank as a comprehensive financial provider. As a
universal commercial bank we offer financial products
and services to international and domestic large
enterprises, SMEs and also to individual clients,

millió forint HUF million

2010
138.593
25.841
1.323
979
0,78%
4,35%
Mérlegfőösszeg
Total assets
Saját tőke
Own equity
Adózás előtti eredmény
Profit before tax
Mérleg szerinti eredmény
Balance sheet net profit/loss
ROA (Adózott eredmény / Összes eszköz)
ROA (Profit after tax / Total assets)
ROE (Adózott eredmény / Saját tőke)
ROE (Profit after tax / Own equity)

2011
161.011
26.306
496
395
0,27%
1,59%

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

2013
229.193
28.861
1.091
565
0,27%
2,16%

2014
180.107
21.844
-7.016
-6.021
-3,4%
-27,53%

A KDB BANK EURÓPA ZRT. TÖRTÉNETE
HISTORY OF KDB BANK EUROPE LTD.
A KDB Bank jogelődjén keresztül 1989 óta van jelen a
magyar pénzügyi piacon

KDB Bank is present on the Hungarian financial market
through its predecessor since 1989

Az MHB-Daewoo Bank koreai-magyar
vegyesvállalatként teljes körű kereskedelmi banki
szolgáltatásokat nyújtott a 90-es években

As MHB-Daewoo Bank, the Korean-Hungarian joint
venture provided full scale of commercial banking
services in the 90’s

2002-ben a KDB Bank átvette a bank irányítását,
mely KDB Bank (Magyarország) Zrt. néven folytatta
tevékenységét, tovább bővítve a vállalati és lakossági
ügyfélkört

In 2002, The Korea Development Bank took over the
bank; after the name change, KDB Bank (Hungary)
Limited was continually increasing the range of
corporate and private clients

2013-ban a Bank ismét névváltoztatást hajtott végre
a koreai anyabank határozottabb közép-kelet-európai
jelenlétre irányuló stratégiájával összhangban. A
magyar egységet jelölték ki a jövőbeli terjeszkedés és a
már meglévő európai hálózat központjaként

In 2013, the Bank underwent a name change to KDB
Bank Europe in accordance with the parent bank’s
vision of stronger presence in Central-Eastern Europe.
The Hungarian unit was appointed to play the role of
the hub of European network

A KDB Európa még ugyanabban az évben új piacra
lépett: a magyar központhoz hasonlóan az új
Szlovák fiók is aktívan támogatja a helyi vállalatok és
magánszemélyek pénzügyeit

KDB Europe has stepped into a new market in the
same year: similarly to the Hungarian unit, Slovakia
Branch aims to actively support local companies and
individual clients in Slovakia.

A KDB Bank már több mint 25 éve áll a magyar
ügyfelek szolgálatában, megalapozott szakértelmet
és tapasztalatot szerezve a régió pénzügyeiben és
gazdaságában

KDB has been serving Hungarian clientele for more
than 25 years, acquired extensive expertise and
practice on the region’s finance and economy

A közeljövőre vonatkozó tervek további stabil
növekedést céloznak meg a Bank piaci részesedésének
növelése, valamint a nagyvállalatok és a kkv-szektor
kiemelt pénzügyi támogatása révén.
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The future plans and vision cover further stable growth
by increasing market share and by putting highlighted
focus on corporate financing and open to SME
segment.

ELNÖKI ÜZENET
CEO’S MESSAGE
TISZTELT JELENLEGI ÉS JÖVŐBELI
ÜGYFELEINK!

DEAR VALUED CUSTOMERS AND FUTURE
CUSTOMERS,

Mindenekelőtt hadd fejezzem ki köszönetem
folyamatos támogatásukért és bankunk iránt tanúsított
érdeklődésükért.

First of all, let me express my sincere gratitude for
your continuing support and interest in KDB Europe.

Az elmúlt évek különösen nagy kihívásokat tartogattak
a globális pénzügyi piac számára, jelentős nyomás
helyezkedett minden pénzügyi intézményre.
Magyarországon a kormányzat speciális intézkedései,
köztük a devizaadós-mentőcsomag súlyosbította a
kedvezőtlen helyzetet. E körülmények nyilvánvalóvá
tették, hogy a túlélés és fenntartható működés
kizárólag erős financiális és professzionális szakmai
háttérrel, ambíciózus és elkötelezett munkával
lehetséges.
Miben más a KDB Bank mint a többi pénzintézet?
Anyabankunk, a The Korea Development Bank
(KDB) hazájában a kiválóság és magas pénzügyi
kultúra jelképe, mely elkötelezett, hogy mind a koreai
központot, mind további egységeit és leányvállalatait
példaértékű pénzügyi szolgáltatóvá fejlessze. Ez az,
ami minket is hajt.
A KDB Európa működése során első alkalommal
átmeneti veszteséget könyvelt el 2014-ben. Azonban
működésünk továbbra is stabil, megbízható, és
erősségeinkre alapozva még ezen üzleti évben is
meggyőző eredményeket tudtunk elérni. Optimistán és
magabiztosan nézünk szembe a kihívásokkal. Célunk,
hogy új lendületet adjunk növekedésünknek és ismét
nyereségessé váljunk a következő, majd az azt követő
években. A hosszútávú, fenntartható növekedésben
hiszünk.
Továbbra is fő kompetenciáinkra és tevékenységeinkre,
vagyis kiemelkedő vállalatfinanszírozási
szolgáltatásainkra helyezzük a hangsúlyt. Szüntelenül
törekszünk az ügyfeleink pénzügyi igényeinek
leginkább megfelelő új konstrukciók megalkotására.
Ezért 2015-ben legfőbb célkitűzésünk, hogy
tökéletesített üzleti háttérfolyamatokkal még nagyobb
volumenű pénzügyi támogatást nyújtsunk mind a
nagyvállalati, mind a kkv-szektor szereplői számára.
Anyabankunk pénzügyi úttörőként a kreatív gazdaság,
új finanszírozási lehetőségek létrejöttét és térhódítását
segíti. A KDB Bank Európa az aktuális piaci igényeknek
megfelelő megoldásokat kíván nyújtani, s így érdemben
hozzájárulni a helyi és régiós gazdaság fellendüléséhez.
Szakértelmünket és energiánkat az Ön szolgálatába
állítjuk, célunk az elérhető legmagasabb ügyfélelégedettség. Ha hosszútávú pénzügyi partnert keres,
megbízhat a KDB-ben!
A legjobbakat kívánjuk jövőbeli sikereihez!
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The past several years have been one of the most
challenging periods for the global financial industry
which put significant pressure on all financial
institutions. In Hungary, special governmental
measures and the FX loan customer rescue package
have aggravated the unfavorable conditions. These
obstacles have revealed that survival and sustainable
operations can be founded only on a strong financial
basis and the dedication and ambitious drive of
professionals.
What makes KDB Europe different from other banks?
Our parent company, The Korea Development Bank
(KDB) represents the culture of excellence and quality
in finance. KDB also devotes itself to develop all of
its units and subsidiaries into exemplary financial
institutions. This is what brings us forward.
KDB Europe recorded a temporary loss for the first
time in its history in 2014. However, our operations
remained stable and sound, and we were able to
deliver impressive business results building upon our
core strengths. Facing the challenges with optimism
and confidence, we aim to boost growth and become
profitable again in the following business year and
beyond. We believe in the long-term sustainable
growth of our business.
Our focus is on our main competencies and business
activities, the vigorous corporate banking sector. We
continually mean to better respond to the financial
demands of our customers. This is why our major
initiative for 2015 is to revamp our processes and
enhance financial support for both the large corporate
and SME segments.
KDB Europe’s parent bank has taken on the role of
a pioneer financial provider, working out new ways
to promote the growth of a creative economy. KDB
Europe aims to provide financial services in a marketfriendly manner and contribute to the advancement of
our local and regional economy.
We commit our expertise and energy for you, our
customers, to ensure your fullest possible satisfaction.
You can trust KDB as your long-term financial partner!
We wish you the best in your prosperous future
business.

Üdvözlettel,
Sincerely,

Roh Yung-Gi
Elnök-vezérigazgató
President & CEO
KDB Bank Európa Zrt.
KDB Bank Európa Ltd.
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FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
SUPERVISORY BOARD
Elnök
Chairman

Min, Kyung-Jin

Tagok
Members

Hwang, Jin-Hoon

dr. Komáromi Péter

IGAZGATÓSÁG
BOARD OF DIRECTORS
Elnök
Chairman

Roh, Yung-Gi

Belső igazgatósági tag
Internal member of the Board

Lim, Sung-Hyok

Külső igazgatósági tagok
External members of the Board

Roh, Kang-Sik

Elnök-vezérigazgató
President & CEO

Általános vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

Yang, Bok-Seung

dr. Bogsch Attila

dr. Martonyi Zoltán
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Lim, Sung-Hyok

Tóth Tibor

Általános vezérigazgatóhelyettes
Executive Vice President

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

Roh, Yung-Gi
Elnök-vezérigazgató
President & CEO

Kim, Tae-Hyun

Kim, Tae-Hee

Vezérigazgató-helyettes,
Back Office Szakterületi
Igazgatóság
Senior Vice President
Back Office Group

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

Shim, Sang-Sun

Hwang, In-Joon

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

Vezérigazgató-helyettes,
Alelnök, Tervezési és
Treasury Center és HQ koordinátor
Adminisztrációs Szakterületi
Senior Vice President
Igazgatóság
Treasury Center & HQ koordinátor
Vice President, Planning &
Administration Group

Huszárné
Kurunczi József
Marincsák Mariann Alelnök,
Alelnök,
Elszámolási Főosztály
Vice President
Settlement Division
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Pénzügyi Kontroll Főosztály
Vice President
Financial Control Division

Kim, Si-Hak
Vezérigazgató-helyettes,
Asian Center
Senior Vice President
Asian Center

Yoon, Hee-Jin

Fodor László
Alelnök,
IT Center
Vice President
IT Center

Dr. Bartke István
Vezérigazgató-helyettes,
Értékesítési Központ
Senior Vice President
Sales Center

TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
PRODUCTS & SERVICES
PÉNZÜGYI KONSTRUKCIÓK KIS- ÉS
KÖZÉPVÁLLALATOK SZÁMÁRA - ÁLLAMILAG
TÁMOGATOTT HITELPROGRAMOK

FINANCIAL SOLUTIONS FOR SMALL AND
MEDIUM-SIZED ENTERPRISES - SUBSIDIZED
FINANCING FACILITIES

A hagyományosan elérhető, rugalmas kondíciókkal
rendelkező vállalati termékek mellett (pl. feltöltődő
és nem feltöltődő forint és deviza alapú finanszírozási
szolgáltatások, beruházás- és projektfinanszírozás),
Bankunkban elérhetők a jelenleg legnépszerűbb és
legkedvezőbb állami támogatással igénybe vehető
finanszírozási konstrukciók is. Ezek segítségével
lendületet adhatunk ügyfeleink - mikro-, kis- vagy
középvállalkozások - mindennapi üzletmenetének,
valamint elősegíthetjük hosszabb távú beruházásaik
megtérülését.

Besides the traditionally provided, customized
corporate services as revolving and non-revolving
Forint and currency financing facilities, investment
financing and project financing, we joined to the most
popular and advantageous state subsidy programs.
Our aim is to boost and improve the everyday business
and realization of long term investments of our clients,
micro, small and medium-sized enterprises.

A hitelprogramok különösen kedvezőek, hiszen a
hitelcélok köre széles: igénybe vehetőek például
beruházás- és projektfinanszírozás (beleértve a
szindikált hitelezést), faktorálás, valamint európai uniós
támogatás előfinanszírozása esetén is.

The schemes are highly beneficial for the companies,
covering wide range of credit purposes: investment
and project financing (including syndicated loans),
factoring and pre-financing connecting to EU financial
facilities.

CHOOSE OUR SERVICES IF YOUR
COMPANY NEEDS

MIT KÍNÁLNAK A HITELKONSTRUKCIÓK
VÁLLALATÁNAK?

• Financial stability

• Pénzügyi stabilitást

• Revitalization, development and profitable operation

• Kiszámítható jövőt a fix kamatozásnak köszönhetően
• Revitalizációt, fejlődést és nyereséges működést

• Predictable future by fixed rates

FACILITIES WITH STATE SUBSIDY
• MNB Funding for Growth Loan Program

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELPROGRAMOK

• EXIM Export Promoting Credit Program

• MNB Növekedési Hitelprogram

• MFB Corporate Financing Program 2020

• EXIM Exportélénkítési Hitelprogram
• MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020
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HUF and foreign-exchange
based deposit products
account management for
Corporate Clients and Other
Organizations

Deviza- és forintbetétek
Számlavezetés vállalatok és egyéb
szervezetek részére

KDB NetBank, Internet based
banking service in 24 hours a day

KDB NetBank: internetbank
a nap 24 órájában

•

Deviza- és forintbetétek

•

Állampapírok

•

Számlavezetés magánszemélyek részére

•

Számlavezetés vállalatok és egyéb
szervezetek részére
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rövid-, közép- és hosszú távú
vállalatfinanszírozás (forint- és devizaalapú)
Államilag támogatott finanszírozási
konstrukciók
Projektfinanszírozás (kölcsön)
Kedvezményes vállalati folyószámlák
stratégiai partnercégek részére
Kedvezményes dolgozói számlacsomagok
partnerszervezetek alkalmazottai részére
Faktoring és forfetírozás
Vállalati hitelkeret
Készpénzgazdálkodás és Treasury
szolgáltatások
Kereskedelem-finanszírozás
Bankgarancia

•

Treasury Bonds

•

Account management for private persons

•

Account management for corporate clients
and other organizations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Short, mid- and long term corporate
financing (HUF and foreign-exchange based)
Facilities with state subsidy
Project financing (loan)
Preferential account package for strategic
partners
Employees’ account package for partner
organizations
Factoring and forfeiting
Cash management and Treasury services
Overdraft
Trade financing
Guarantees

Overdraft

•

Mortgage lending (HUF based)

•

VISA bankcards

Széfszolgáltatás

•

Safe box service

Home-banking szolgáltatások

•

Home banking solutions

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret

•

Forint jelzáloghitelek

•

VISA bankkártyák

•
•

•
•
•
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Foreign-exchange and
HUF based deposit products

•

•

•

•

•

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

0-24 ATM szolgáltatások

•
•
•

KDB NetBank (Internet based banking
service in 24 hours a day)
Electra PC Midi and Max software based
online banking service for corporate entities
Call center

7/24 ATM service

ÜZLETI
BESZÁMOLÓ
BUSINESS
REVIEW

VÁLLALATI HITELÁLLOMÁNY-NÖVEKEDÉS
INCREASE OF CORPORATE LOAN VOLUME

Vállalati hitelállomány
Corporate loan volume

120 770
Vállalati hitelállomány
Corporate loan volume

141 362 HUF MILLIÓ / MILLION
Vállalati hitelállomány
Corporate loan volume

120 770 (85%)

Lakossági hitelállomány
Retail loan volume

20 591 (15%)

VÁLLALATFINANSZÍROZÁS
2014-ben a kedvezőtlen piaci körülmények ellenére a
KDB Bank Európa első számú, kulcsfontosságú üzleti
területe, a vállalatfinanszírozási terület maximális
kapacitással aktív és széles körű finanszírozási
tevékenységet folytatott. Ügyfél-kapcsolattartóink
közvetlenül azért dolgoznak, hogy személyre szabott,
átfogó pénzügyi szolgáltatásokat kínálhassunk vállalati
ügyfeleinknek.
Anyabankunk elismerten az egyik legtapasztaltabb,
egyedülálló vállalatfinanszírozási szakértelemmel
rendelkező koreai bank. Célunk, hogy az évtizedek
során felhalmozott tudást kamatoztatva megbízható
támogatást biztosítsunk a magyar, szlovák és más
közép-kelet-európai vállalkozásoknak, az ipar és egyéb
szolgáltatások lehető legszélesebb szegmensét lefedve.

FÓKUSZBAN A KKV-SZEKTOR ÉS AZ
INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK
A KDB Bank Európa alapvető küldetése, hogy aktívan
támogassa vállalati ügyfelei mindennapi üzletmenetét,
működését, kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődését
és gyarapodását. A gazdasági válság, majd a hosszan
elhúzódó recesszió megvilágította a hitelezés
elengedhetetlenül fontos szerepét.
Az elkövetkező években — tekintetbe véve a magyar piac
kívánalmait és anyabankunk stratégiáját — kiemelt figyelmet
fordítunk és átfogó pénzügyi szolgáltatásokat kínálunk a kisés közepes méretű vállalatoknak is.
Átalakítjuk a magyarországi fiókhálózatunkat annak
érdekében, hogy ügyfeleink fókuszált, magas
szintű személyes ügyintézésben részesüljenek.
Termékkínálatunkat több államilag támogatott pénzügyi
konstrukcióval bővítettük és számos más ipari és
gazdasági intézménnyel ápolunk együttműködést.
Bankunk 2014-ben többek között együttműködési
megállapodást kötött a Nemzeti Innovációs Hivatallal.
E lépéssel lehetőséget, új esélyt teremthetünk magyar
vállalkozásoknak, hogy termékük, szolgáltatásuk
sikeressé váljon a nemzetközi piacokon, illetve megfelelő
pénzügyi forrásokhoz juthassanak. Bankunk így hidat
építhet az innovatív magyar cégek és leendő koreai
befektetők, partnercégek közé.
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127 925
Vállalati hitelállomány
Corporate loan volume

95 595

CORPORATE FINANCING
In 2014, despite the challenging external environment,
KDB Europe’s main engine and core business field,
corporate finance performed with utmost capacity, by
active and extensive financing activity. Our relationship
managers work closely to provide customized,
comprehensive financial services to the Bank’s corporate
clientele.
Our parent bank is regarded as the most experienced
among Korean banks with unrivaled expertise in corporate
banking. Backed with the unique knowledge accumulated
throughout the years, our expressed purpose is providing
support to Hungarian, Slovakian and other CEE regionbased enterprises and ventures, targeting the possibly
widest range of industries and services.

INCREASED FOCUS ON SMEs AND INNOVATIVE
VENTURES
KDB Europe’s pivotal mission is to actively support
and cultivate the operation, balanced and sustainable
development and growth of our corporate clients. The
economic crisis and long continued downturn highlighted
the importance of the Bank’s lending role.
In the upcoming years — reflecting to the Hungarian
economic and market needs and the strategy of our parent
bank — we are dedicated to put highlighted focus on and
provide comprehensive financial services targeting small and
medium sized enterprises
We transform our Hungarian network in order to provide
focused, top class professional personal customer service
to SMEs. We also expanded the range of our products with
several state subsidy supported financial facilities and seek
cooperation with other industrial and economic institutions.
In 2014, KDB signed a declaration with the National
Innovation Office with the aim to provide Hungarian
companies with a new chance to make their products
and services more marketable. KDB can build a bridge
for innovative Hungarian companies to Korean partner
investors and help them to gain tailor-made financial
resources.

FÜGGETLEN
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
INDEPENDENT
AUDITOR’S REPORT
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (MSZSZ) A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED BALANCE SHEET (HAS) AS AT 31 DECEMBER 2014
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) / ASSETS

2013

2014

millió Ft Million HUF
1.
2.

4/A.
5.

Pénzeszközök
Állampapírok
a) forgatási célú
b) befektetési célú
Állampapírok értékelési különbözete
3. Hitelintézetekkel szembeni követelések
b) egyéb követelés
b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból
ba) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- MNB-vel szemben
- elszámolóházzal szemben
bb) éven túli lejáratú
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- elszámolóházzal szemben
- MNB-vel szemben
- elszámolóházzal szemben
c) befektetési szolgáltatásból
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- elszámolóházzal szemben
Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete
Ügyfelekkel szembeni követelések
a) pénzügyi szolgáltatásból
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
ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés
bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés
bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés
bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés
be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés
Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

54.262
9.786
9.763
23
4
41.344
0
40.460
35.991
0
0
0
0
4.469
0
0
0
0
884
0
0
0
0
120.803
120.803
26.872
0
0
93.931
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.347
1.064
1.049
15
2
40.045
0
38.573
28.057
0
0
0
0
10.516
0
0
0
0
1.472
0
0
0
0
127.926
127.926
52.617
0
0
75.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5/A.

a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok
(ide nem értve az állampapírokat)
aa) forgatási célú
ab) befektetési célú
b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok
ba) forgatási célú
Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
- visszavásárolt saját kibocsátású
bb) befektetési célú
Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete

0

0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.127
1.127
0
0
0
0
0
1

1.062
1.062
0
0
0
0
0
4

32
32
0
0

12
12
0
0

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés
Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete

0
0

0
0

8.

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban
a) részvények, részesedések befektetési célra
Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés
b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése

0
0
0
0

0
0
0
0

9.

Immateriális javak
a) immateriális javak
b) immateriális javak értékhelyesbítése
Tárgyi eszközök
a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök
aa) ingatlanok
ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek
ac) beruházások
ad) beruházásra adott előlegek
b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök

53
53
0
486
485
387
98
0
0
1

69
69
0
350
350
279
71
0
0
0

0
1
0

0
0
0

real estate
technical equipment, machinery and vehicles
construction-in-progress

0

0

Value adjustment of tangible assets

2/A.
3.

3/A.
4.

6.

6/A.
7.

7/A.

10.

Részvények és más változó hozamú értékpapírok
a) részvények, részesedések forgatási célra
Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott
b) változó hozamú értékpapírok
ba) forgatási célú
bb) befektetési célú
Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete
Részvények, részesedések befektetési célra
a) részvények, részesedések befektetési célra
Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés
b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése

ba) ingatlanok
bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek
bc) beruházások
c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése
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Cash
Government bonds
Held for trading
For investment purpose
Valuation difference of bonds
Receivables from financial institutions
At sight
Other receivables from financial services
within one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
to National Bank of Hungary
to clearing houses
over one year
to other associated enterprises
to clearing houses
to National Bank of Hungary
to clearing houses
From investment services
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
to clearing houses
Valuation difference of receivables from financial institutions
Receivables from customers
From financial services
within one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
over one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
From investment services
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
receivables from stock exchange investment services
receivables from OTC investment services
receivables from customers from investment services
receivables from clearing houses
receivables from other investment services
Valuation difference of receivables from customers
Bonds and other capital related income-yielding negiotable
securities
Securities issued by the local governments
held for trading
for investment purposes
Securities issued by other borrowers
held for trading
issued by affiliated enterprises
issued by other associated enterprises
repurchased own issued
for investment purposes
issued by affiliated enterprises
issued by other associated enterprises
Valuation difference of bonds and other capital related
income-yielding negiotable securities
Shares and other non-capital related fluctuating yielding securitites
Shares and participations for trading
issued by affiliated enterprises
issued by other associated enterprises
Non-capital related fluctuating yielding securities
held for trading
for investment purposes
Valuation difference of shares and other non-capital related
fluctuating yielding securitites
Shares and participations for investment purposes
Shares and participations for investment purposes
shares in financial institutions
Value adjustment of shares and participations for investment
purposes
shares in financial institutions
Valuation difference of shares and and participations for
investment purposes
Shares and participations in affiliated companies
Shares and participations for investment purposes
shares in financial institutions
Value adjustment of shares and participations for investment
purposes
Intangible assets
Intangible assets
Value adjustment of intangible assets
Tangible assets
tangible assets serving the activities of financial institution
real estate
technical equipment, machinery and vehicles
construction-in-progress
prepayments on construction-in-progress
Tangible assets serving the non-financial activities

11.
12.

Saját részvények
Egyéb 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
12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
13.
Aktív időbeli elhatárolások
a) bevételek aktív időbeli elhatárolása
b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
c) halasztott ráfordítások

Eszközök (aktívák) összesen
Ebből:
- forgóeszközök
- befektetett eszkzök

Mérlegen kívüli tételek
Függővé tett kamatok
Jövőbeni követelések

0
389
31
358
0
0
0
0
114
792
707
85
0

0
568
2
566
0
0
0
0
707
951
727
224
0

Own shares
Other assets
Inventories
Other assets
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
receivables from consolidated tax
Valuation difference of other assets
Positive valuation difference of derivative deals
Prepayments
Accrued income
Prepaid expenses
Other deferred expenses

229.193
129.288

180.107
92.172

99.113

86.984

Non-currents assets

3.121
80 853

4.164
123 564

Off-balance items
Pending interests
Pending receivables

TOTAL ASSETS
Current assets

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (MSZSZ) A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED BALANCE SHEET (HAS) AS AT 31 DECEMBER 2014

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) / LIABILITIES

2013

2014

millió Ft Million HUF
1.

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
a) látra szóló
b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség
ba) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- MNB-vel szemben
- elszámolóházzal szemben
bb) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- MNB-vel szemben
- elszámolóházzal szemben
c) befektetési szolgáltatásból
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- elszámolóházzal szemben
1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete
2.
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
a) takarékbetétek
aa) látra szóló
ab) éven belüli lejáratú
ac) éven túli lejáratú
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
ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó
kötelezettség
cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség
cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni
kötelezettség
cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség
ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség
2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete
3.
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség
a) kibocsátott kötvények
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) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
ba) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
bb) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
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119.230
0
119.230
78.740
15.097
0
0
0
40.490
38.821
0
0
0
0
0
0
0
0
77.033
0
0
0
0
77.033
30.677
0
0
46.295
0
0
61
0
0
0
0
0
0

92.158
0
92.158
26.792
12.957
0
0
0
65.366
51.826
0
0
0
0
0
0
0
0
54.191
0
0
0
0
54.191
29.534
0
0
24.610
0
0
47
0
0
0
0
0
0

Liabilities to financial institutions
At sight
Liabilities deposited for a set period of time
within one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
to National Bank of Hungary
to clearing houses
over one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
to National Bank of Hungary
to clearing houses
Liabilities from investment services
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
to clearing houses
Valuation difference of liabilities to financial institutions
Liabilities to customers
Savings deposits
at sight
within one year
over one year
other liabilities from financial services
at sight
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
within one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
over one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Liabilities from investment services
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
receivables from stock exchange investment services

0
0

0
0

receivables from OTC investment services
receivables from customers from investment services

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

receivables from clearing houses
receivables from other investment services
Valuation difference of liabilities to customers
Liabilities from issued bonds and other interest-bearing
negotiable securities
Bonds
within one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
over one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Other securities
within one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
over one year
to affiliated enterprises

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.
Egyéb kötelezettségek
a) éven belüli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
- szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása
b) éven túli lejáratú
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
5.
Passzív időbeli elhatárolások
a) bevételek passzív időbeli elhatárolása
b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
c) halasztott bevételek
6,
Céltartalékok
a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre
c) általános kockázati céltartalék
d) egyéb céltartalék
Hátrasorolt kötelezettségek
a) alárendelt kölcsöntőke
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
aa) tőkekonszolidációs különbözet
leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból
b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása
c) egyéb hátrasorolt kötelezettség
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
Tőketartalék
a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió)
b) egyéb
Általános tartalék
Eredménytartalék (+/-)
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka
b) valós értékelés értékelési tartaléka
Mérleg szerinti eredmény (+/-)
Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása
Konszolidáció miatti változások (+/-)
a. adósságkonszolidálás különbözetéből
b. közbenső eredmény különbözetéből
Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
- SAJÁT TŐKE
Mérlegen kívüli tételek
Függő kötelezettségek
Jövőbeni kötelezettségek

0

0

0
0
0
0
0
0
358
358
0
0
0
0
0
0
1.009
489
0
489
0
56
0

0
0
0
0
0
0
272
272
0
0
0
0
0
0
2.325
791
389
402
0
5.935
0

0
0
56
2.157
2.157
2.157
0
0
0
0
0
0
0
15.340
0
0
42
0
42
995
11.881
0
1
0
1
565
37

0
0
5.935
2.591
2.591
2.591
0
0
0
0
0
0
0
15.340
0
0
42
0
42
0
12.388
0
4
0
4
-6021
91

0
0
0
0

0
0
0
0

229.193

180.107

157.568
42.707
28.861

84.324
68.003
21.844

15.725
78.135

37.589
124.747

Documents representing credit relationship which are not
securities in the Law of Securities but handled as security in
the accounting
within one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
over one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Other liabilities
within one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
other financial contribution of members
over one year
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Negative valuation difference of derivative deals
Accrued expenses
Deferred income
Accrued expenses
Other deferred income
Provisions
Provision for pension and severance payment
Provision for contingent and future liabilities
General risk provisions
Other provisions
Subordinated liabilities
Subordinated loan
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Difference from equity consolidation
from subsidiaries, joint venture
Other financial contribution of members
Other subordinated liabilities
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Share capital
Repurchased own shares at face value
Unpaid share capital
Capital reserve
Share premium
Other
General reserve
Retained earnings
Tried-up reserve
Revaluation reserve
Revaluation reserve of value adjustment
Revaluation reserve of fair valuation
Blance sheet net profit (loss)
Changes in equity of affiliated enterprises or other associated
enterprises
Changes from consolidation
difference from consolidation
difference from interim balance
Shares of other owners
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES
SHORT TERM LIABILITIES
LONG TERM LIABILITIES
EQUITY
Off-balance items
Contingent liabilities
Future liabilities

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (MSZSZ) A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS STATEMENT (HAS) AS AT 31 DECEMBER 2014
2013
2014
millió Ft Million HUF
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1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó)
kamatbevételek
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól

7.711
505

6.393
86

Interest and other similar income
Interest income from fix interest rate securities

0
0
7.206
795

0
0
6.307
221

from affiliated enterprises
from other associated enterprises
Other interest income
from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
2. Fizetett kamaok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
KAMATKÜLÖNBÖZET
3. Bevételek értékpapírokból
a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)
b) bevételek kapcsolt vállalkozásban való részesedésekből (osztalék, részesedés)
c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)

0
2.440
954
0
5.271
14
0
0
14

0
2.223
1.101
0
4.170
0
0
0
0

from other associated enterprises
Interest expense and other similar expense
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Net interest income
Dividend received
Income from shares and participants for trading purposes
Income from participants in affiliated enterprises
Income from other participants

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

2.307
2.307
0
0
0
0
0

2.370
2.370
0
0
0
0
0

399
396
0
0
3

579
577
0
0
2

0
0
58
4.389
0
0
0
4.524
0
0
0
3.623
0
0
0
3.471
3.430
0
0
0
2.944
2.043
1.889
0
0
154
0
0
0
0
2.893
1.992
1.478
145
0
0
369
307
0
901
120
3.183

0
0
195
3.784
0
0
0
2.593
0
0
0
1.735
0
0
0
1.716
2.731
0
0
0
2.441
114
44
0
0
70
0
0
0
0
3.169
2.183
1.640
154
0
0
389
307
0
986
100
1.854

to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Net income of financial services
From the income of other financial services
from affiliated enterprises
from other associated enterprises
valuation difference
From the expenses of other financial services
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
valuation difference
From the income of investment services
from affiliated enterprises
from other associated enterprises
reversal of loss in value of securities for trading purposes
valuation difference
From the expenses of investment services
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
loss in value of securities for trading purposes
valuation difference
Non-financial income
Income from non-financial and investment services
from affiliated enterprises
from other associated enterprises
Other income
from affiliated enterprises
from other associated enterprises
reversal of loss in value of inventories
Difference from consolidation
General administrative expenses
Payroll and related expenditures
salaries and wages
other payroll related costs
cost of social securities
pension related costs
payroll related contributions
cost of social securities
pension related costs
other administrative expenditures
Depriciation and amortisation
Non-financial expenses

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
b) egyéb ráfordítások
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
- készletek értékvesztésének a visszaállíása
ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs
különbözet
11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni)
kötelezettségekre
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
b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre
12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete

1.863
0
0
1.320
0
0
0
0

45
0
0
1.809
0
0
0
0

Expenditures of non-financial and investment services
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Other expenditures
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
loss in value of inventories
Difference from consolidation

2.409

2.554

2.353
56
373

2.515
39
279

373
0
0

223
56
0

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

0

0

Allowance of receivables and provision on contingent and
future liabilities
allowance of receivables
provision on contingent and future liabilities
Reversal of allowance of receivables and provision on
contingent and future liabilities
Reversal of allowance of receivables
Reversal of provision on contingent and future
Difference between the recording and reversal of General
Risk reserve
Impairment of securities and shares

14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények,
részesedések után
15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye
Ebből: - pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye
- nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye
16. Rendkívüli bevételek
17. Rendkívüli ráfordítások
18. Rendkívüli eredmény
19. Adózás előtti eredmény
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

0

4

Reversal of impairment of securities and shares

1.062
1.036
26
29
0
29
1.091
469
0
622
57
0
0
0
565

-1124
-1123
-1
0
5.892
-5892
-7016
0
0
-7016
-995
0
0
0
-6021

5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások
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
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
- értékelési különbözet
b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
- értékelési különbözet
c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
- forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása
- értékelési különbözet
d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása)
Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
- forgatási célú értékpapírok értékvesztése
- értékelési különbözet
7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből
a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei
Ebből: - kapcsolt vállalkzástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
b) egyéb bevételek
Ebből: - kapcsolt vállalkozástól
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
- készletek értékvesztésének visszaírása
ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet
8. Általános igazgatási költségek
a) személyi jellegű ráfordítások
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
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Commission and fee income
From other financial services
from affiliated enterprises
from other associated enterprises
From investment services
from affiliated enterprises
from other associated enterprises
Commission and fee expense
From other financial services
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
From investment services

Net income (loss) before extraordinary activities
net income (loss) of financial and investment services
net income (loss) of non-financial and investment services
Extraordinary income
Extraordinary expense
Net income (loss) on extraordinary activities
Net income (loss) before income tax
Income tax
Company tax difference from consolidation
Net income (loss)
General reserves
Use of retained earnings for dividends
to affiliated enterprises
to other associated enterprises
Balance sheet net profit (loss) figure

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír- értékvesztés
visszaírás kivételével)
Egyéb bevételek (céltartalék- felhasználás és céltartalék- többlet
visszavezetésének és készletértékvesztés, valamint terven felüli leírás
visszaírásának kivételével)
Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés
visszaírás kivételével)
Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei
Osztalékbevétel
Rendkívüli bevétel
Kamatráfordítások
Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír- értékvesztés
kivételével)
Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készletértékvesztés valamint
terven felüli leírás kivételével)
Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztés
kivételével)
Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai
Általános igazgatási költségek
Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési
kötelezettség összegét)
Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség
Kifizetett osztalék
MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS
Kötelezettségek állományváltozása
Követelések állományváltozása
Készlet állományváltozása
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása
Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok
állományváltozása
Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása

2013
millió Ft
7 711
6 673
1 968
151
75
14
29
-2 440
-4 920
-1 320
-489
-1 863
-2 893
0
-469
0
2 227
54 453
-11 309
-5
1 781
18
-12

Immateriális javak állományának változása
Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével)
állományváltozása

-3
-162

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása
Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása
Eredménytartalék változás árfolyam differenciái miatt

80
-648
0

NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS
ebből:
-készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása
-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
Nyitó pénzeszköz állomány
Záró pénzeszköz állomány
Változás
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2014
Million HUF

6 393 Interest income
6 154 Incomes of other financial services (except the reversal of the
loss in value of securities)
70 Other incomes (except the use of provision, release of
provision surplus, reversal of loss in value of inventories and
reversal of extraordinary depreciation)
19 Incomes of investment services (except the reversal of the loss
in value of securities)
44 Incomes of non-financial and non-investment services
0 Dividend income
0 Extraordinary income
-2 223 Interest expenses
-3 170 Expenses of other financial services (except the reversal of the
loss in value of securities)
-1 724 Other expenses (except the provision making, loss in value
generation of inventories and extraordinary depriciation)
-292 Expenditures of investment services (except the reversal of the
loss in value of securities)
-45 Expenditures of non-financial and non-investment services
-3 169 General administration costs
-5 892 Extraordinary expenditures (except the amount of the current
year corporate income tax liability)
0 Current year corporate income tax
0 Paid dividend
-3 835 CASH FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES
-43 680 Changes
-8 264 Changes
-29 Changes
8 779 Changes
32 Changes

in
in
in
in
in

liabilities
receivables
inventories
securities (current assets)
securities (invested assets)

0 Changes in construction progress (including the advance
payment)
-41 Changes in intangible assets
-24 Changes in tangible assets (except the construction-inprogress and the advance payment for
construction-in- progress)
-159 Changes in prepayments
302 Changes in accruals
4 Change in retained earnings due to differences in exchange

46 420

-46 915 NET CASH FLOW

-845
47 265

435 Change in cash (HUF and foreign currency cash, checks)
-47 350 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)

7 842
54 262
46 420

54 262 Opening cash balance
7 347 Closing cash balance
-46 915 Change in cash balance

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ (IFRS) A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2014 PREPARED
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS
AS ADOPTED BY THE EUROPEAN UNION

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZET A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31 DECEMBER 2014
2013

2014

millió Ft Million HUF
Készpénz és pénzeszközök változása
Bankközi kihelyezések
Ügyfeleknek adott kölcsönök
Pénzügyi eszközök valós értéken
Kereskedelmi célú értékpapírok
Származtatott pénzügyi eszközök
Értékesíthető értékpapírok
Lejáratig tartandó értékpapírok
Befektetések
Elhatárolt kamatkövetelések
Ingatlanok és tárgyi eszközök
Társasági adó követelés
Halasztott adó követelés
Egyéb eszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

54,262
41,345
121,164

17,497
29,903
124,516

60
369
1,128
9,741
32
539
229
42
249
229,160

22
804
1,066
1,050
12
419
467
25
333
176,114

Cash and cash equivalents
Balances with other banks
Loans and advances to customers
Financial assets at fair value through profit or loss
Securities held for trading
Derivative financial assets
Available-for-sale securities
Held-to-maturity securities
Equity investments
Accrued interest receivable
Property, land and equipment and intangibles
Current income tax asset
Deferred tax asset
Other assets
TOTAL ASSETS

Ügyfelektől származó betétek
Pénzintézetekkel szembeni kötelezettségek
Származtatott pénzügyi kötelezettségek
Elhalasztott adófizetési kötelezettségek
Egyéb kötelezettségek
Céltartalék
Hátrasorolt kötelezettségek
FORRÁSOK ÖSSZESEN

77,126
119,514
1,026
22
503
2,174
200,365

54,233
92,390
2,345
21
651
1,896
2,611
154,147

Deposits from customers
Balances due to other banks
Derivative financial liabilities
Deferred tax liabilities
Other liabilities
Provision
Subordinated debt
TOTAL LIABILITIES

Saját tőke
Általános tartalékok
Értékelési tartalék
Árfolyam differencia
Eredménytartalék
Az időszak nettó eredménye
Saját tőke összesen
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

15,340
995
1
11,843
616
28,795
229,160

15,340
(6)
13,456
-6,823
21,967
176,114

Share capital
General reserves
Revaluation reserve
Translation reserve
Retained earnings
Net profit for the year
Total shareholder's equity
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ EREDMÉNY KIMUTATÁS A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED AT 31 DECEMBER 2014
2013

2014

millió Ft Million HUF
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Nettó kamat-, díj- és jutalékbevételek

7,690
(2,440)
5,250

6,498
(2,223)
4,275

Interest and other similar income
Interest and other similar expense
Net interest and other similar income

Díj- és jutalék bevételek
Díj- és jutalék ráfordítások
Nettó kamat-, díj- és jutalékbevételek
Hitelekre és hitelkeretekre képzett nettó értékvesztés / céltartalék

2,307
(399)
7,158
(2,036)

2,464
(579)
6,160
(2,275)

Osztalékbevétel
Értékpapírügyletek nettó eredménye
Devizaügyletek nettó eredménye
Egyéb működési bevételek
Működési költségek
Devizaadós-mentési programra képzett céltartalék
Működésből származó bevétel
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Adózás utáni eredmény
Értékesíthető kategóriába tartozó értékpapírok értékhelyesbítése
Értékhelyesbítésre jutó társasági adó
Nettó átfogó eredmény
Egy törzsrészvényre jutó konszolidált nyereség

14
98
(34)
325
(4,810)
715
715
(99)
616
(71)
(7)
538
401

(80)
(70)
114
(5,128)
(5,539)
(6,818)
(6.818)
(5)
(6,823)
(1)
(6,824)
(4,448)

Commission and fee income
Commission and fee expense
Net interest and fee income
Impairment for loans and commitments and write off, net of
reversals
Dividend income
Gain/loss on securities, net
Gain/loss on foreign exchange activities, net
Other operating income
Operating expenses
FX rescue provision
Total operating income / expense
Profit before income / expense taxes
Income taxes
Profit after income / expense taxes
Fair value adjustment of securities available-for sale
Income tax on other comprehensive income
Net comprehensive income / expense
Earnings per Share in HUF Basic and Diluted
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KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014
2013

2014

millió Ft Million HUF
Működési tevékenység
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Értékcsökkenési leírás
Származtatott pénzügyi instrumentumok értékhelyesbítése
Hitelek értékvesztése
Kereskedelmi célú értékpapírok állományváltozása
Kamatelhatárolások és egyéb eszközök állományváltozása
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség változása
Ügyfelekkel szembeni kötelezettség változása
Ügyfeleknek adott kölcsönök
Hitelintézeti kihelyezés változása
Kamatelhatárolások és egyéb kötelezettségek állományváltozása
Az alárendelt kölcsöntőkéhez kapcsolódó nem realizált eredmény
Működési tevékenységből származó pénzáram

1,076
(460)
120
(676)
2,036
(9)
(2)
33,239
21,542
(13,594)
(474)
(323)
(36)
42,727

(6,818)
(5)
100
946
2,275
38
(310)
(27,124)
(22,893)
(5,626)
11,442
2,041
437
(49,579)

1,801
(144)
1,657

8,692
20
20
8,732

44,097
9,142
1,023
54,262

(36,765)
52,816
(15)
16,036

Befektetési tevékenység
Lejáratig tartott értékpapírok állományának változása
Befektetési tevékenység változása
Tárgyi eszközök állományának változása
Befektetési tevékenységből származó pénzáram
Készpénz és pénzeszközök nettó növekménye / (csökkenése)
Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak kezdetén
MNB kötelező tartalék változása
Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak végén

Operating activities
Profit before income taxes
Income tax paid
Depriciation and amortization
Fair value adjustment of derivative financial instruments
Loan loss provisions and reversals, net
Increase / decrease in securities held for trading
Decrease/ increase in accrued interest and other assets
Decrease / increase in deposits from banks
Decrease / increase in deposits from customers
Loans to customers
Increase / decrease in placements with banks
Increase / decrease in accrued interest and other liabilities
Unrealised exchange rate loss on subordinated loan
Cash flows (used in) / provided by operating activities
Investing activities
Cash flow from maturities of HTM
Changes in investment
Cash outflow from bank premises and equipment
Cash flows used in investing activities
Net (decrease) / increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of period
Increase of statutory reserve at NBH
Cash and cash equivalents at end of period

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014
2013

2014

millió Ft Million HUF
Készpénz és pénzeszközök összetétele
Pénzeszközök MNB-vel, január 1.
MNB kötelező tartalék, január 1.
Nyitó pénzeszköz-állomány

9,142
(2,469)
6,673

54,262
(1,446)
52,816

Components of cash and cash equivalents
Cash and balances with NBH at 1 January
Statutory reserve at NBH at 1 January
Opening cash balance

Pénzeszközök MNB-vel, december 31.
MNB kötelező tartalék, december 31.
Záró pénzeszköz-állomány

54,262
(1,446)
52,816

17,497
(1,461)
16,036

Cash and balances with NBH at 31 December
Statutory reserve at NBH at 31 December
Closing cash balance

KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA A 2014. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDER’S EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014

Jegyzett
tőke
Share
Capital

2013. január 1-jei egyenleg
Előző évi nyereség átsorolása
Nettó átfogó eredmény
Általános tartalék átvezetés
2013. december 31-i egyenleg
Előző évi nyereség átsorolása
Szlovák fiók eredmény tartalékának
árfolyam differenciája
Nettó átfogó eredmény
Általános tartalék átvezetés
2014. december 31-i egyenleg
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Általános
tartalék
General
reserve

Értékelési
tartalék
Revaluation
reserve

Előző évek
felhalmozott
eredménye
Retained
earnings

Árfolyam
differencia
Translation
reserve

Adózás
utáni
eredmény
Net profit
for the
period

15,340
15,340
-

938
57
995
-

79
(78)
1
-

10,046
1,856
(57)
11,845
616
-

(6)

1,856
(1856)
616
616
(616)
-

15,340

(995)
-

(1)
-

995
13,456

(6)

(6,823)
(6,823)

Összesen
Total

28,259
538
28,795
(6)

At 1 January 2013
Reclassification of prior year's profit
Net comprehensive income for the year
Transfer to general reserve
At 31 December 2013
Reclassification of prior year's profit
Retained earnings of SK Branch translation
difference
(6,824) Net comprehensive income for the year
- Transfer to general reserve
21,967 At 31 December 2014

SZLOVÁK FIÓK
SLOVAKIA BRANCH

KDB KÖZPONTI FIÓK
VÁCI UTCAI FIÓK

HÁLÓZAT
NETWORK

KŐBÁNYAI FIÓK

BARTÓK FIÓK

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

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

SZLOVÁK FIÓK
SLOVAKIA, BRATISLAVA BRANCH
OBCHODNA 2., 811 06, POZSONY
TEL. / PHONE (421) 23211-6880
FAX: (421) 23211-6899
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KŐBÁNYAI FIÓK
KŐBÁNYA BRANCH
H-1101, BUDAPEST, KŐBÁNYAI ÚT 49.
TEL. / PHONE (1) 374-3558
FAX: (1) 328-5428

VÁCI UTCAI FIÓK
VÁCI STREET BRANCH
H-1052, BUDAPEST, PIARISTA KÖZ 1.
TEL. / PHONE (1) 374-9469
FAX: (1) 328-5422
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A VILÁGBAN
OVER THE WORLD

KDB KONTAKT
TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
CALL CENTER
BELFÖLDI HÍVÓSZÁM
DOMESTIC LINE
06 40 KDB KDB
06 40 532 532

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

NYITVA TARTÁS
BUSINESS HOURS

WEB
KDB BANK EUROPE LTD.
www.kdbbank.eu
sk.kdbbank.eu

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK
MONDAY-THURSDAY
8:30-16:30
PÉNTEK FRIDAY
8:30-15:30
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THE KOREA DEVELOPMENT BANK
www.kdb.co.kr

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

