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HITELMINŐSÍTÉSEK

A 4. IPA R I FOR R A DA LOM – K IHÍVÁS ÉS LE HE TŐS ÉG

C R E D I T R AT I N G S

T H E 4 TH I N D U S T R I A L R E V O L U T I O N –
CHALLENGE AND OPPORTUNITY

Köszönjük, hogy érdeklődik pénzintézetünk iránt! A KDB Bank
Koreában 65, Magyarországon 30 éve nyújt biztos alapot a
gazdasági fejlődéshez és megbízható hátteret a pénzpiaci
igények kielégítéséhez. Ez állandó kihívást és rugalmas alkalmazkodást feltételez nem csak az anyabank, de a KDB Bank
Európa Zrt. részéről is. Magyarországon célunk, hogy a koreai
anyavállalat elképzeléseinek megfelelően, a kor kihívásaihoz
alkalmazkodva felkészüljünk a gazdasági és ipari folyamatok
innovatív segítésére és a 4. Ipari Forradalomra.
Ebben a kiadványban megosztjuk Önökkel, hogyan képzeljük
a jövőt Magyarországon és globálisan egyaránt.

Thank you for your interest in our financial institution! KDB
Bank has been providing a firm basis for economic development and a reliable background for the satisfaction of market
needs for 65 years in Korea and for 30 years in Hungary. This
means a constant challenge and it requires flexible adaptation
not only from the parent bank but also from KDB Bank Europe
Ltd. It is our goal in Hungary to prepare for the innovative support of economic and industrial processes by adapting to the
challenges of modern times and the 4th industrial revolution,
in accordance with the visions of our Korean parent company.
In the present publication we would like to share with you how
we imagine the future in Hungary and worldwide as well.

AA

Standard & Poor’s
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Aa2
Moody’s

A nyugati civilizáció eddig három ipari forradalmat élt meg.
Az előző három fázis a gőzgépek, a szerelőszalagok és az automatizáció használatának elterjedése volt. Most egy teljesen
új ipari forradalom zajlik. Ennek legfontosabb eleme, hogy a
fizikai gépek és tárgyak egy információs hálózatba kapcsolódnak, a reálgazdaság egyetlen hatalmas, intelligens információs rendszerbe integrálódik. Ez a folyamat évtizedek óta zajlik,
egyre gyorsuló ütemben, ezért a vállalkozásoknak – amen�nyiben a jövőben is sikeresen akarnak működni – elkerülhetetlen, hogy alkalmazkodjanak a kialakuló, új környezethez.
A technológia fejlődése az élet minden területén változást hoz.
Az oktatás, a munkaerőpiac és az ehhez kapcsolódó képzések, de a kereskedelem és a pénzpiac is érintett a digitalizáció
tekintetében.
Western civilization has experienced three industrial revolutions so far. The first three phases were the spread of steam
engines, production lines and the utilization of automation.
Nowadays a completely new industrial revolution is ongoing.
The most important element of this is that physical machines
and objects are linked into an information network. The real
economy is being integrated into a single great and intelligent
information system. This process has been underway for
decades at an ever increasing speed, thus if enterprises wish
to operate successfully in the future they must unavoidably
adapt to the forming new environment. The development of
technologies brings changes to every area of life. Education,
the labor market and the connected trainings, as well as commerce and financial markets are all affected by digitization.

AAFitch
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A Z E L N Ö K-V E Z É R I G A ZG AT Ó Ü Z E N E T E
MESSAGE FROM THE PRESIDENT & CEO
TISZTELT ÜGYFELÜNK,
LEENDŐ ÜZLETI PARTNERÜNK!

DEAR ESTEEMED CLIENTS
AND FUTURE BUSINESS PARTNERS,

Köszönjük a KDB Bank Európa Zrt. iránti töretlen támogatását
és bizalmát!

Thank you for your unwavering support and interest in KDB Bank
Europe Limited.

Támogatásának köszönhetően ebben az évben a KDB Európa magyarországi működésének immár 30. jubileumát ünnepli,
felidézve, hogy 1989-ben Dél-Korea elsőként Magyarországgal
létesített diplomáciai kapcsolatot a kelet-európai országok közül.
Ebben az évben kezdte meg magyarországi üzleti tevékenységét a KDB Európa jogelődje, a Daewoo Bank. A KDB Európa
ebben a szellemben töltötte be kiemelt szerepét az európai piacon az utóbbi 30 évben, melyben anyavállalata, a 100%-os állami tulajdonban lévő, első számú dél-koreai vállalatfinanszírozási
szakértő, a Koreai Fejlesztési Bank (Korea Development Bank)
támogatását élvezi.

Owing to your support, KDB Europe this year celebrates the 30th
anniversary of its business in Hungary, with which South Korea
established the first diplomatic relation among Eastern European countries in 1989. In that same year, Daewoo Bank, the predecessor of KDB Europe, as well started a banking business in
Hungary. It is in this spirit that KDB Europe has continued to play
a key role in the European market for the past 30 years, in support of its parent company, Korea Development Bank, a 100%
government owned and first-class corporate financing expert in
the nation.

Küldetésünk, hogy európai üzleti központként a KDB nemzetközi
hálózatának nélkülözhetetlen, nyereséges tagja legyünk, és teljes
körű pénzpiaci engedélyekkel rendelkező bankként, valamint a
KDB-csoport egyetlen európai leányvállalataként maximálisan
megfeleljünk vállalati üzleti partnereink elvárásainak. Anyavállalatunknak köszönhetően céljaink eléréséhez szilárd alapokkal
rendelkezünk: a KDB koreai központja 2019 februárjától 30 millió
euró hitelösszegig tőkegaranciával támogatja stabil gazdasági
működésünket.
2018-ra visszatekintve kemény munkával és kiváló eredményekkel teli időszakot idézhetünk fel. Folyamatosan fejlesztettük legfőbb bevételi forrásunkat jelentő üzletágunkat, a vállalatfinanszírozást. Nyereségességünk a vállalati hitelállomány növelésével
fokozatosan nőtt, emellett arra törekedtünk, hogy portfóliónkat
minél változatosabbá tegyük és fejlesszük tranzakciós üzletágunkat. 2019-ben a magyar lakáspiaci robbanásra reagálva újraindítottuk lakossági hitelezési üzletágunkat.

06

KDB Europe’s mission is to take on the role of a European business hub, to be a profitable key member of KDB overseas network and to satisfy clients’ expectations related to corporate financial services to the maximum level, as a full-scale licenced
bank and the only European subsidiary of KDB Group. Thanks
to our parent company, we have laid a solid foundation to reach
our goals: stable financial structure backed by warranty capital
increase through receiving subordinated loans of EUR 30 million
from KDB Headquarters in February 2019.
Looking back on 2018, we recall all the hard works and great
accomplishments. We have continued to develop our main profit
driver, which is a corporate financing business. Our profitability
has gradually improved due to the increase in corporate loan
assets, and we have endeavoured to diversify portfolios and
enhance transactional businesses. In 2019, KDB Europe has restarted retail loan business to respond to the boom in the Hungarian real estate market.

Mindemellett, a KDB-hálózat európai növekedésének motorjaként, új üzleti lehetőségeket és bevételi forrásokat kutattunk fel. Az
alárendelt kölcsöntőke hatására a KDB Európa eszközállománya
nagymértékben növekedett, melyet a javuló BIS-mutató is jelez.
Versenyképességünk javítása érdekében elkötelezetten folytatjuk
termékkörünk bővítését és informatikai rendszerünk fejlesztését.

In addition, we, as a growth engine for KDB network in the EU
market, have made some progress in finding new businesses
and revenue sources. The asset size of KDB Europe has greatly
increased based on the improved BIS ratio through subordinated
loans. In addition, we are dedicated to constantly working on new
product development and IT system improvement to enhance
our competitiveness.

Megbízható üzleti partnereként továbbra is mindent megteszünk
azért, hogy Ön sikeresen kezelhesse pénzügyeit.

As your trusted financial partner, we will continue to make every
effort to ensure that you can manage your finance successfully.

Tisztelettel,
YOON JAE KEUN
Elnök-vezérigazgató

Sincerely,
YOON JAE KEUN
President & CEO
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KO R L ÁT L A N A N YAG I F O R R Á S O K , GYO R S A S ÁG – KO R E A I
A N YA B A N K U N K V I L ÁG S Z I N T E N I S A L E G J O B B A K KÖ Z Ö T T VA N
UNLIMITED FINANCIAL RESOURCES AND SPEED – OUR
KOR E A N PA R E NT BA NK IS A MO NG THE B EST WOR LDWID E
A KDB Bank kivételes helyzetben van a világban és Magyarországon is. Mivel Korea a három nagy nemzetközi hitelminősítőnél befektetésre ajánlott kategóriában van, és csaknem a
legjobb osztályzattal bír, ebből következően a koreai állami
tulajdonú KDB Bank besorolásai is ugyanezek (Standard &
Poor’s: AA, Moody’s: Aa2, Fitch Ratings: AA-). Magyarországon, a KDB Bank Európa Zrt. emiatt kiemelt helyzetben van,
hiszen a hazai hitelintézetek között anyabankunk hitelminősítése a legjobb. Ez a bizalom közvetve és közvetlenül is előkelő pozíciót biztosít a magyarországi bankhálózat számára. Az
anyabank kedvező feltételekkel juthat forráshoz a nemzetközi
pénzpiacon, ami már önmagában is azt jelenti, hogy gyorsan és nagy biztonsággal tudjuk kielégíteni a finanszírozási
igényeket.
Jelentős előny és biztosíték számunkra, hogy a KDB Banknak
a koreai állam korlátlanul biztosítja az anyagi hátteret. Pénzintézetünk univerzális szolgáltatásokat nyújt. A vállalati finanszírozási igényeket ugyanúgy ki tudjuk elégíteni, mint ahogyan
a lakosság részére is nyújtunk szolgáltatásokat! Helyben,
Budapesten legfeljebb 20 millió dolláros hitelkérelemről dönt
a vezetőség, ennél nagyobb összeg esetében már a szöuli
központé a döntés joga. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
hitelezési folyamat emiatt lelassulna.
Egyik előnyünk a gyorsaság. 2019 első vállalatfinanszírozási
ügylete egy jelentős konzorciális hitelszerződés volt, amely
üzlet esetében a legfontosabb feltétel az volt, hogy egy hónap alatt előteremtsük a hitelösszeget. Büszkén mondhatjuk,
hogy a KDB Bank Európa Zrt. szervezésével ez, a rövid határidő ellenére teljesült. Ezzel az ügylettel egy koreai tulajdonú
vállalkozás számára nyújtottunk forrást, ami azt a sztereotípiát látszik erősíteni, miszerint elsősorban az anyaországból
érkező cégeket segítjük beruházásaikban és valóban igaz,
hogy a koreai, illetve más ázsiai országból érkező befektetők segítése fontos pénzintézetünk számára. Ez egyébként
illeszkedik a KDB anyabankjának stratégiájához, amely – koreai állami bankként – elsődlegesnek tekinti elősegíteni az
ország vállalkozásainak, cégeinek világszintű terjeszkedését.
Ugyanakkor az is igaz, hogy üzleti partnereink nagyjából
egyharmada tartozik csupán ebbe a csoportba. Ügyleteink
további egyharmada magyar nagyvállalatok finanszírozási
igényeit szolgálja, míg a harmadik harmadot európai, elsősorban a kontinens nyugati feléből érkező cégek ügyletei
jelentik.
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2019-ben célunk, hogy a vállalati szektor számára nyújtott
ügyletek és a lakossági szerződések számát is, a korábbiakhoz hasonlóan, dinamikusan növeljük Magyarországon!
TÓTH TIBOR
általános vezérigazgató-helyettes
KDB Bank is in an exceptional position in the world as well
as in Hungary. Since Korea is in the recommended for investment category at all the three principal international credit rating firms, and it has nearly the best ratings, as a result
the Korean State Owned KDB Bank’s ratings are the same
(Standard & Poor’s: AA, Moody’s: Aa2, Fitch Ratings: AA-).
Consequently, in Hungary KDB Bank Europe Ltd. is in an
outstanding position, since among Hungarian financial institutions our parent bank’s credit ratings are the best. This trust
both directly and indirectly provides a prestigious position to
our Hungarian bank network. Our parent bank can access resources with favorable conditions on the international financial
market, which by itself means that we can satisfy financing
needs fast and with great certainty.
It is a significant factor and guarantee for us that the Korean
state provides unlimited financial resources to KDB Bank. Our
financial institution provides universal services. We can satisfy
corporate financing needs just the same as we provide retail
services to private persons! Locally, in Budapest the Bank’s
management may make decisions regarding a 20 million dollar loan application at the most, in the case of a larger amount
the right of decision belongs to the Seoul Center. However,
this doesn’t mean that the loaning process slows down.
One of our advantages is speed. The first corporate financing
transaction in 2019 was a significant syndicated loan contract.
In the case of this transaction the most important condition
was that we produce the loan amount in one month. We are
proud that the transaction was fulfilled despite the short deadline with management of KDB Bank Europe Ltd. With this
transaction we provided financial resource for a Korean owned
company, which appears to confirm the stereotype, according
to which we primarily support the investment projects of Korean companies, and it is in fact true that assisting Korean investors and investors from other Asian countries is important for
our financial institution. Otherwise, this fits the strategy of the
parent bank of KDB, which as a Korean State Bank considers

it a priority to facilitate the global expansion of the country’s
companies and enterprises. At the same time, it is also true
that roughly just one third of our business partners are in this
category. An additional one third of our transactions serve the
financing needs of large Hungarian corporations, while the last
third are comprised of the transaction of European companies
primarily situated in the western half of the continent.

In 2019, our goal is to dynamically increase the number of our
transactions provided to the corporate sector as well as the
number of retail transactions in Hungary!
TÓTH TIBOR
Executive Vice President

FELÜGYELŐBIZOT TSÁG

FELSŐVEZETŐK

SUPERVISORY BOARD

SENIOR MANAGEMENT

ELNÖK
CHAIRMAN

TAG O K
MEMBERS

CHO SEUNG-HYUN

SONG KANG GUK
YOON JAE KEUN
elnök-vezérigazgató
President & CEO

DR. KOMÁROMI PÉTER

I G A ZG AT Ó S ÁG
BOARD OF DIRECTORS
B E L S Ő I G A ZG ATÓ S ÁG I TAG O K
MEMBERS OF THE BOARD

K Ü L S Ő I G A ZG ATÓ S ÁG I TAG O K
EXTERNAL MEMBERS OF THE BOARD

YOON JAE KEUN
elnök-vezérigazgató
President&Ceo

KIM JOONG GON

JEONG KYUNG HOON
általános vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

MÁRTON PÉTER JÓZSEF

MIN IN HWAN

JEONG KYUNG HOON

TÓTH TIBOR

CHOI CHI YOUNG

KANG JUNG JAE

általános vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

általános vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

vezérigazgató-helyettes,
Üzleti Szakterületi Igazgatóság,
igazgatóságvezető
Senior Vice President,
Business Group Head

vezérigazgató-helyettes,
Kockázatkezelési Szakterületi Igazgatóság,
igazgatóságvezető
Senior Vice President,
Risk Management Group Head

TÓTH TIBOR
általános vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President
KANG JUNG JAE
vezérigazgató-helyettes,
Kockázatkezelési Szakterületi Igazgatóság,
igazgatóságvezető
Senior Vice President,
Risk Management Group Head
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KIM KI HONG

CHANG JOON HO

IHM JOON SUNG

LEE HOON YOUNG

vezérigazgató-helyettes, Tervezési
és Általános Ügyviteli Igazgatóság,
igazgatóságvezető
Senior Vice President, Planning
and Administration Group Head

alelnök, IT Igazgatóság,
igazgatóságvezető
Vice President, Sales Support
Group Head, IT Group Head

alelnök, Értékesítés Támogatási
Igazgatóság, igazgatóságvezető
Vice President, Sales Support Group,
Group Head

alelnök, Asian Desk
Vice President, Asian Desk

KURUNCZI JÓZSEF

DEBRECZI GÁBOR

NEMÉNYI MÁTÉ

FODOR LÁSZLÓ

vezérigazgató-helyettes, Pénzügyi
Igazgatóság, igazgatóságvezető
Senior Vice President, Financial
Group Head

alelnök, Vállalati Finanszírozási Főosztály,
főosztályvezető
Vice President, Corporate Banking
Division Head

alelnök, Tervezési és Általános Ügyviteli
Főosztály, főosztályvezető
Vice President, Planning Division Head

alelnök, IT Igazgatóság, vezető-helyettes
Vice President, Deputy IT Group Head
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A KDB BANK TÖRTÉNETE
HISTORY OF KDB BANK
A KDB Bankot 1954-ben kormányzati felhatalmazással alapították, hogy a háború utáni Dél-Korea gazdaságának és iparának helyreállítását és fejlesztését támogassa.
A 60-as években az alapvető iparágak fellendítése, az energiatermelés, bányászat, hajógyártás segítése volt az elsődleges célkitűzés.

KDB Bank was established in 1954 with a governmental mandate to support the restoration and development of the industries of post-war South Korea.

A 70-es évektől a Bank, nagy volumenű és hosszú távú állami
finanszírozási, vállalatfinanszírozási és befektetési szolgáltatásai segítségével, az egyedülálló dél-koreai gazdasági fejlődés
fő támogatójává lépett elő.

In the 60’s the Bank’s primary goal was to support the development of base industries like power generating, mining and
ship building.

A 80-as évektől a Bank a technológiai fejlődés ösztönzésével
és támogatásával aktívan hozzájárult a globális piacokra lépő
koreai óriásvállalatok sikereihez, dinamikusan bővítette nemzetközi hálózatát és finanszírozási tevékenységét.
A 2000-es évektől a KDB Bank piaci szabályozó és stabilizáló
szerepet, pénzügyi védőháló funkciót tölt be.

Starting in the 70’s KDB Bank has been the leading supporter
of South Korea’s phenomenal economic growth and development by providing large scale and long term state policy
financing, corporate financing and investment services.
Since the 80’s the Bank has been promoting and supporting
technological development thereby actively supporting large
Korean conglomerates to gain success on global markets, as
well as dynamically expanded its international network and
financing activities.
From the 2000’s KDB Bank has been operating in a market
regulator and stabilizer role as well as a financial safety net.

A KDB BANK NAPJAINKBAN
KDB BANK IN THE PRESENT
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A pénzintézet napjainkban változatlanul Dél-Korea gazdasági fejlődésének első számú pénzügyi támogatója. Az előkelő hitelminősítések anyabankunk tőkeerejét, piacvezető
szerepét tükrözik. A KDB Bank kiegyensúlyozott pénzügyi
ereje garantálja ügyfeleink számára szolgáltatásaink megbízhatóságát.

As a financial institution KDB Bank is still acting as the principal financial engine and supporter of South Korea’s economic
growth and development. Our prestigious credit rating reflects
the financial strength and market leading role of our parent
bank. KDB Bank’s consistent financial strength guarantees the
reliability of our financial services toward our clients.

Bankunk univerzális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi bank, mely 1989 óta áll a magyarországi nagyvállalatok, kis- és közepes vállalatok, valamint a lakossági ügyfelek
szolgálatában. A hazai hálózat egésze a dél-koreai KDB Bank
tulajdonú leányvállalat.

Our Bank is a commercial financial institution providing universal financial services, which has been available since 1989
to large Hungarian companies as well as small and medium
sized enterprises, furthermore retail clients. The entirety of
the Hungarian network is the subsidiary of the South Korean
owned KDB Bank.
ÉVES JELENTÉS
ANNUAL REPORT
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Bankunk története Magyarországon 1989-ben jogelődünk, a befektetési és kereskedelmi szolgáltató Investrade Kft. megalapításával kezdődött.

Our Bank’s history in Hungary started in 1989 with the establishment of our legal predecessor, Investrade Ltd., which
provided investment and commercial services.

A 90-es évek elején itthon még MHB-Daewoo Bank
néven ismerhették pénzintézetünket. A magyar-koreai
vegyesvállalat kereskedelmi banki és lakossági szolgáltatásokat kínált.

In Hungary, in the early 90’s you may have known our financial institution by the name MHB-Daewoo Bank. The Korean-Hungarian joint venture provided commercial and retail
banking services.

A Bank 1995-től Daewoo Bank (Magyarország) néven
folytatta tevékenységét és elkezdte fiókhálózata kiépítését. 1997-re teljes körű engedéllyel rendelkező kereskedelmi bankká vált.

Starting in 1995 the Bank continued its financial activities
under the name Daewoo Bank (Hungary) and started to establish its branch network. By 1997 the Bank achieved fully
licensed commercial bank status.

2002-ben a társaság a KDB Bank tulajdonába került és
KDB Bank (Magyarország) Zrt. néven működött tovább.

In 2002 KDB Bank assumed the Bank’s ownership and our activities continued under the name of KDB Bank (Hungary) Ltd.

2013 óta, összhangban a határon túli finanszírozási aktivitásunk fellendítésével, KDB Bank Európa Zrt. néven
a KDB bankhálózat európai üzleti központjaként dolgozunk. Az üzleti terjeszkedés támogatása céljából megnyitottuk a szlovák fióktelepet.

In 2013 our Bank changed its name to KDB Bank Europe Ltd.,
and in line with the dynamic expansion of our cross-border
financing activities, we have been operating as the business
center of KDB’s European banking network under the name
KDB Bank Europe Ltd. ever since. Our Slovakian Branch Office has been opened for the purpose of supporting this mission of business expansion.

2 013

19 8 9

MAIN BUSINESS AREAS

19 9 0

K D B B A N K E U R O P E LT D .

19 9 5

FŐ ÜZLETI TERÜLETEK

2002

A K D B B A N K E U R Ó PA Z R T.

Az elmúlt években és a jelenben is Bankunk stratégiai
fontosságú üzletága a vállalatfinanszírozás, emellett a
kis- és középvállalatok, valamint a lakossági ügyfeleink
magas színvonalú kiszolgálása és akvizíciója is fontos
része tevékenységünknek.

In recent years and at present our corporate financing business branch has been in the focus of our Bank’s business
strategy. Furthermore high quality SME and retail financial
services to our clients as well as acquisition activities have
continued to be important parts of our operation.

VÁLLALATI PÉNZÜGYEK
vállalatfinanszírozás
és -restrukturálás

CORPORATE BANKING
corporate financing,
corporate restructuring

BEFEKTETÉSI BANKI SZOLGÁLTATÁSOK
vállalati fúziók és felvásárlások,
kockázati tőke-befektetés,
projektfinanszírozás,
magántőke-alapkezelés,
befektetések

INVESTMENT BANKING
mergers & acquisitions,
venture capital,
project finance,
private equity funds,
funding activities

NEMZETKÖZI FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
szindikált hitelezés,
strukturált pénzügyi szolgáltatások,
kereskedelem-finanszírozás

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
syndication,
structured finance,
trade finance

PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

FINANCIAL CONSULTING
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millió forint
in million HUF

LEG FO N TO S A B B ÜZLE T I E R E D M É N Y E K – 2 018
K E Y FI N A N C I A L FI G U R ES – 2 018
2018-ban stabil, nyereséges működés jellemezte
a KDB Bank Európa Zrt. működését. Vállalatfinanszírozási üzletágunk tevékenysége – a várakozásnak megfelelően
– kiemelt forrása volt üzleti sikerünknek. Magyar kitettségeink mértékét tovább növeltük, hiszen stratégiailag ez a
terület a legfontosabb a KDB Bank Európa Zrt. számára.
A nagyvállalati ügyfelek kiszolgálása és akvizíciója mellett
azonban az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektettünk a
kis- és középvállalkozások segítésére, nekik források biztosítására. Az állami finanszírozással igénybe vehető hitelezési konstrukciók ügyfeleink rendelkezésére álltak tavaly és
állnak 2019-ben is.

In 2018 the operation of KDB Bank Europe Ltd. was characterized by stable and profitable activity. The activity of our
corporate financing business branch – in line with our expectations – was an outstanding source of our business success.
We further increased the scope of our Hungarian exposure,
since strategically this is the most important area for KDB
Bank Europe Ltd. Besides services and acquisition in relation
to large corporate clients, in the past year we placed great
emphasis on providing assistance to small and medium size
businesses again, making resources available to them. Loan
structures usable with state subsidy were accessible to our
clients last year and will be accessible in 2019 as well.

A határon túli finanszírozási tevékenységünk folyamatosan és
dinamikusan fejlődik, köszönhetően a dél-koreai anyabank
és az európai KDB hálózat tagjaival ápolt szoros stratégiai
együttműködésnek. Büszkék vagyunk arra, hogy bár az európai pénzügyi központnak számító Londonban, Írországban
és Frankfurtban is megtalálhatóak anyabankunk kirendeltségei, a KDB Bank egyetlen, fiókhálózattal is bíró európai egysége mégis Budapesten működik.

Our cross-border financing activity is developing dynamically
and continuously, thanks to the close strategic cooperation
we foster with the South Korean parent bank and the members of the European KDB network. We are proud that even
though our parent bank’s branches are also found in London,
Ireland and Frankfurt which are considered Europe’s financial
centers, KDB Bank’s single European unit with a branch network still operates in Budapest.

Pénzintézetünk előnyös piaci helyzete nem csupán abban
mutatkozik meg, hogy a megrendíthetetlen anyabanki anyagi
háttér páratlan biztonságot nyújt ügyfeleinknek, de különlegesek vagyunk a gyorsaság és a rugalmasság tekintetében
is. Biztosíthatjuk, hogy az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldásokat választjuk, ha finanszírozási igényével a
KDB Európa Zrt.-hez fordul. Ügyfeleinket a helyi igényeknek
megfelelő pénzügyi megoldásokkal, helyi szervezetünk rugalmasságával szolgáljuk, működésünk hátterében azonban
egy globális hálózattal és finanszírozási kapacitással rendelkező, világszínvonalú befektetési, vállalkozás-, és gazdaságfejlesztési szakértelemmel rendelkező bank áll.

Our financial institution’s favorable market position not only
shows in the fact that the parent bank’s unshakable financial
background provides unparalleled security for our clients, but
we are extraordinary from the aspect of speed and flexibility
as well. We can assure you that we will select the financial
solutions that are the most suitable for you, if you choose KDB
Bank Europe Ltd. with your financing needs. We serve our
clients with financial solutions that are suitable for local needs
and with the flexibility of our local organization. At the same
time, a bank stands behind our operations with a global network and financing capacity, which has worldwide expertise
in investments, corporate and economic development.

174 996
Teljes Nettó Hitelállomány
Total Net Loan Volume

2018

Eszközök Összesen
Total Assets

165 886

2016

135 621

2017

138 516

230 216
Források Összesen
Total Liabilities

20 240

Teljes Nettó Vállalati
Hitelállomány
Total Net Corporate
Loan Volume

Saját Tőke Összesen
Total Own Equity

2018

104 456

2016

94 019,6
2017

Mindezek mellett számíthat arra is, hogy a hazai piacon a
lehető leggyorsabban juthat hitelhez, vagy egyéb banki
szolgáltatáshoz. Alkalmazkodunk igényeihez, rugalmasan
és gyorsan reagálunk, ha vállalkozásának fejlesztéséhez
a KDB Bank Európa Zrt.-t választja pénzügyi partnernek.

230 216

79 913

In addition to all these, you can also expect that with KDB
Bank you can access financing or other bank services in the
fastest possible way on the Hungarian market. We adapt to
your needs, we react flexibly and fast if you choose KDB Bank
Europe Ltd. as your financial partner for the development of
your business

654
Tárgyévi Eredmény
Total Comprehensive Income

Teljes Betétállomány
Total Deposit Volume
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Ü Z L E T I S T R AT É G I Á N K –
EGYÜT TMŰKÖDÉS

C O O PE R AT I O N

B I Z A L O M , S Z E N V E D É LY, E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S É S
Ü GY F É L KÖ Z P O N T Ú S Z O L G Á LTATÁ S , P I A C V E Z E T Ő P O Z Í C I Ó
B U S I N E S S S T R AT E GY –
T R U S T, PA S S I O N , C O O P E R AT I O N A N D C L I E N T- O R I E N T E D
SERVICES, MARKET LEADING POSITION

BIZALOM

Fostering trust based business relationships and new
client acquisition! In our business relationships one
of the most important factors is building trust and
keeping it.

Ha Ön már partnerünk, tudja, hogy megbízhat
munkatársaink szakértelmében és kifejezetten az
Ön számára előnyös konstrukcióinkban. Ha most
ismerkedik pénzintézetünkkel, bizalmát korábbi
ügyfeleink elégedettsége alapozhatja meg.

If you are our partner you know that you can trust
the expertise of our staff and you can trust the
financial structure that is designed to be expressly
advantageous for you. If you are getting to know our
financial institution now, your trust can be founded on
the satisfaction of our other clients.

Szenvedélyünk, hogy ügyfeleink számára megtaláljuk
a legelőnyösebb pénzügyi megoldásokat. Hisszük,
hogy az előnyös finanszírozás fontos pillér az üzleti és
gazdasági fejlődés támogatásában.
Bár a pénzügyi szolgáltatások piaca nem
érzelmi alapon működik, mégis fontos, hogy
üzleti partnerében megtalálja az elhivatottságot
a nyilvánvaló profizmus mellett. Ehhez
elengedhetetlen, hogy munkák eredményességét a
szenvedély is táplálja.
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Bankunk a globális KDB hálózat közép-keleteurópai
üzleti tevékenységének központja. A régióban
betöltött szerepnek megfelelően folyamatosan
bővítjük külföldi finanszírozási tevékenységünket.

Comprehensive and full cooperation, contacts
maintained with the Korean Center and with the
many units functioning worldwide, the expertise
and cooperation of our staff are all guarantees for
consistent client satisfaction regarding our services.
Our Bank is the center of the global KDB network’s
Eastern-Central European business operations.
According to our role played in the region, we
constantly expand our financing activities abroad.

TRUST

A bizalomra épülő üzleti kapcsolatok ápolása és új
ügyfelek szerzése! Üzleti kapcsolatinkban az egyik
legfontosabb összetevő a bizalom kiépítése és
megtartása.

S Z E N V E D É LY

A teljes kooperáció, a világ számos pontján működő
és a koreai központtal fenntartott kapcsolat,
munkatársaink szakértelme és együttműködése
biztosíték a kielégítő szolgáltatás fenntartásához.

Ü GY F É L KÖZ P O N T Ú S ZO LG Á LTATÁ S
Ügyfeleink igényeinek pontos ismerete és megértése
a siker biztos záloga. Partnereink elégedettsége a
további sikeres közös munka alapvető feltétele.
Közel harminc éves tapasztalatunkra támaszkodva
fő célunk a Magyarországon működő nagyvállalatok
és kkv-k pénzügyi támogatása. Ennek érdekében
személyre szabott, kedvező finanszírozási
szolgáltatások kialakítására törekszünk ügyfeleink
számára.

C L I E N T- O R I E N T E D S E R V I C E S
Accurate knowledge and understanding of our clients’
needs is the guarantee for success. The satisfaction
of our partners is a basic condition of continual and
successful cooperation.
Relying on our nearly 30 years of experience, our
main goal is to provide financial support to large
corporation as well as small and medium size
businesses operating in Hungary. For this purpose,
we strive to design favorable and customized
financing services for our clients.

PASSION
It is our passion to find the most advantageous
financial solutions for our clients. We believe that
favorable financing is an important pillar of supporting
business growth and economic development.

Korlátlan forrásaink és páratlan gyorsaságunk előnyös
lehetőségeket biztosít partnereink számára.

Our unlimited resources and unparalleled speed
provide favorable opportunities to our partners.

We all know that the market of financial services is
not operated based on emotions. Still it is important
for you to find commitment in your business partner
in addition to obvious professionalism. For this it is
essential that the success of our work be enhanced
by passion.

Dél-koreai tulajdonú bankként elkötelezetten
támogatjuk a koreai vállalkozásokat Magyarországon.
Az üzleti partnerek számára sokszor a legfontosabb
szempont, hogy beruházásaikhoz gyorsan jussanak
forrásokhoz. Ebben a tekintetben itthon verhetetlenek
vagyunk.

As a South Korean owned Bank we are committed
to support Korean enterprises in Hungary. For
our business partners often the most important
consideration is to obtain financial resources fast for
their investment projects. From this aspect we are
unbeatable in Hungary.

PIACVEZETŐ POZÍCIÓ

MARKET LEADING POSITION
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B U D A P E S T E N N É G Y, P O Z S O N Y B A N E G Y F I Ó K B A N V Á R J U K
ÜGYFELEINKET – MI ÖNRE SZ ÁNJUK A Z IDŐNKET!
W E W E L C O M E O U R C L I E N T S AT F O U R B R A N C H E S
I N B U D A P E S T A N D O N E B R A N C H I N B R AT I S L AVA –
WE DE VOTE OUR TIME TO YOU!
A KDB Bank Európa Zrt. Budapesten a Duna mindkét oldalán,
stratégiailag fontos helyszíneken működteti fiókjait.
Központi Fiókunk 2019 első negyedévében esett át felújításon,
átalakításon, így megújult, szép környezetben várjuk ügyfeleinket Pesten, a Szent István Bazilika tőszomszédságában.
Kőbányai fiókunk a budapesti ázsiai népesség által legsűrűbben lakott területen működik.

Immár Budán is két fiók áll partnereink rendelkezésére. A Bartók Béla úton a korábbról már ismert helyszínen és 2019 márciusától egy új fiókban, a Margit körúton is kiszolgáljuk ügyfeleinket.
Célunk, hogy Ön bármikor elérje szolgáltatásainkat. Fiókjainkban gyorsan, kényelmesen, exkluzív környezetben és kimagasló minőségű kiszolgálással intézheti pénzügyeit.

In Budapest KDB Bank Europe Ltd. operates its branches on
both sides of the Danube River in strategically important locations.
Our Head Office Branch underwent a renovation and transformation in the first quarter of 2019, thus we welcome our clients in a renewed and beautiful environment in Pest in the immediate vicinity of Szent István Basilica. Our Kőbánya branch
operates in the area most densely populated by Asians.
Nowadays, two branches are at the service of our partners in
Buda. In the location that is known from earlier on Bartók Béla
Street, and starting in March 2019 we also serve our clients in
a new branch on Margit boulevard.
Our goal is for our services to be available to you any time.
In our branches you can manage your finances fast, conveniently and in an exclusive environment combined with our outstandingly high quality service.
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H AT É KO N Y KO C K Á Z AT K E Z E L É S –
A L AC S O N YA B B H OZ A M , K I S E B B KO C K Á Z AT
EFFECTIVE RISK MANAGEMENT –
LOWER YIELDS, LOWER RISK

„
„

Célunk, hogy mindkét fél számára sikeres hitelkonstrukciókat ajánljunk.
Előnyben részesítjük a biztonságos ügyleteket, alacsony árazással,
szemben a kockázatosabb tranzakciókkal, magasabb megtérüléssel.”
(Tóth Tibor – általános vezérigazgató-helyettes)

Our goal is to offer loan structures that are advantageous for both sides.
We prioritize safe transactions with low pricing in contrast with riskier
transactions with higher yields.”
(Tóth Tibor – Executive Vice President)

2019-ben a KDB Bank Európa Zrt. elsődleges célja a vállalatfinanszírozási üzletág teljesítményének jelentős növelése.
Kiemelt fontosságú a szindikált hitelezés élénkítése, emellett
bővíteni kívánjuk eszközfinanszírozási és projektfinanszírozási
kapacitásunkat is. Célunk díjbevételeink biztonságos növelése. Ezt a tranzakciós üzletág és a készpénzgazdálkodás
fellendítésével, alacsony kockázatú ügyletek bonyolításával
kívánjuk elérni. A passzív banki termékek értékesítése, a vállalati betétállomány növelése fontos eszköz lehet szándékunk
megvalósításában.
Ebben az évben is tovább kívánjuk növelni a magyar kitettségek mértékét, és folytatjuk vállalati ügyfeleink akvizícióját.
Finanszírozási forrásainkkal elkötelezetten támogatjuk a magyar kis- és középvállalati szektor kiegyensúlyozott fejlődését,
versenyképességét és sikereit. Szeretnénk elősegíteni, hogy
a koreai beruházók és a magyar cégek minél nagyobb arányban találjanak egymásra. A közép-kelet-európai régió mellett
határon túli finanszírozási aktivitásunk elsődleges célterülete
a MENA régió országai, a Közel-Kelet és Észak-Afrika. A KDB
Bank egyik erőssége az együttműködés a KDB hálózat más
egységeivel, amely terveink végrehajtásában kézzelfogható
előnyt jelent. Kiemelt figyelmet fordítunk a logisztikai és gyártó
tevékenységek, valamint az európai uniós és állami támogatással zajló infrastruktúra-fejlesztési projektek által teremtett
finanszírozási igényekre.
A közép-kelet-európai régió egyetlen dél-koreai hátterű pénzintézeteként aktívan támogatjuk a régióba belépni kívánó,
vagy már itt működő dél-koreai vállalatokat. Célunk, hogy segítsük a dél-koreai vállalkozások és a magyar partnercégek
ipari és kereskedelmi együttműködését.
Vállalati ügyfeleinkkel hosszú távú, exkluzív partnerség kialakítására törekszünk, melynek alapja szolgáltatásaink kiváló
minősége, valamint az együttműködés során biztosított professzionális ügyfélszolgálat.
Fontos stratégiai célunk, hogy eddigi sikeres gyakorlatunkat
folytatva tovább fejlesszük vállalatfinanszírozási üzletágunkat,
és mind jelentősebb pozíciót töltsünk be a magyarországi és
európai piacokon. Bár Európában Frankfurtban, Németországban, az Egyesült Királyságban Londonban és Dublinban,
Írországban is vannak fiókjai a szöuli anyabanknak, mégis
büszkék lehetünk rá, hogy az egyetlen, fiókhálózattal is bíró
egység Budapesten, Magyarországon működik!
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In 2019 the primary goal of KDB Bank Europe Ltd. is to considerably increase the performance of the corporate financing
business branch. Dynamic growth in syndicated loans is outstandingly significant. In addition to this, we intend to expand
our asset financing and project financing capacity. Our goal
is the safe increase of our fee revenues. We intend to achieve
this by stimulating our transaction business branch and cash
management, by managing low risk transactions. The sales
of passive financial products and increasing our corporate
deposit volume may be important tools to achieve our goal.
We intend to increase the scope of our Hungarian exposure
this year as well, and we will continue the acquisition of corporate clients. With our financial resources we are committed
to support the healthy development, competitiveness and
success of Hungarian small and medium size businesses. We
would like to facilitate a process in which Korean investors
and Hungarian companies can find each other at a higher
rate. Besides the Eastern-Central European region, the primary target areas of our cross-border financing activity are
the countries of the MENA region, the Middle East and North
Africa. One of the strengths of KDB Bank is cooperation with
other units of the KDB network, which means a significant advantage in the achievement of our goals. We pay highlighted
attention to the financing needs of logistics and production
activities as well as the infrastructure development projects
performed with European Union and state subsidies.
As the only South Korean financial institution of the Eastern-Central European region we actively support South Korean companies already operating in the region or intending
to enter this market. Our goal is to facilitate the industrial and
trade cooperation of South Korean companies and Hungarian
partner enterprises.
With our corporate clients we strive to develop long term and
exclusive partnerships, the basis of which is the excellent
quality of our services, as well as our professional client services provided during the cooperation.
Our important strategic goal is to further develop our corporate financing business branch by continuing our already
successful practices, and to play an increasingly significant
role on the Hungarian and European markets. We are proud
that even though our parent bank’s branches are also found
in London in the United Kingdom, in Dublin in Ireland and
Frankfurt in Germany which are considered Europe’s financial
centers, KDB Bank’s single European unit with a branch network still operates in Budapest, in Hungary!
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T E R M É K E K É S S Z O L G Á LTATÁ S O K
PRODUCTS AND SERVICES
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P É N Z Ü GY I S ZO LG Á LTATÁ S O K
KIS- ÉS KÖZEPES MÉRETŰ
VÁLL ALKOZ ÁSOKNAK

FINANCIAL SERVICES FOR
SMALL AND MEDIUM SIZED
ENTERPRISES

A különlegesen gyors ügyintézés és hitelfolyósítás az egyik
eredménye, hogy a KDB Bank Európa Zrt. a piaci versenyben
jól teljesít. Rugalmasak, alkalmazkodóak vagyunk az ügyfelek
igényei tekintetében. Bár a feladatok, igények természete hasonló lehet, mégis – mint minden ember – minden vállalkozás
is egyedi. Vállalati ügyfeleink számára a vállalkozás méretéhez
és üzleti aktivitásához alkalmazkodó, kedvező számlavezetési megoldásokat ajánlunk. Vannak azonban hagyományos
finanszírozási ajánlataink is. Ilyenek a forint- és devizaalapú
finanszírozási szolgáltatások, a folyószámlahitel, forgóeszközhitel, a beruházás- és projektfinanszírozás, a garanciák és
garanciakeretek.

One of the results of our particularly fast administration and
loan process is the fact that KDB Bank Europe Ltd. performs
excellently in market competition. We are flexible and we
adapt well to the needs of our clients. Although the characteristics of tasks and needs may be similar, still every business
is unique, just like every person. For our corporate clients we
offer favorable account management services that adapt to
the company’s size and its business activity. We also have
traditional financing structures in our selection. These include
HUF and foreign currency financing services, current account
loans, current assets loans, investment and project financing,
guarantees and guarantee facilities.

Bankunkban elérhetőek a legfontosabb államilag támogatott finanszírozási konstrukciók: az Eximbank Exportélénkítő
Hitelprogramja és Jövő Exportőrei Programja, a Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 az MFB refinanszírozásával,
valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége
mellett nyújtott finanszírozási formák is.

The most important state subsidized financing structures
are available at our Bank: the EXIM Export Promoting Credit
Program, the EXIM Competitiveness Improving Refinancing
Program, the Corporate Financing Program 2020 with MFB
refinancing as well as financing structures provided with the
loan guarantees of Garantiqa Hitelgarancia Zrt.

Ezeket olyan vállalatok számára ajánljuk, amelyek beruházási
és üzletfejlesztési célokra keresnek finanszírozási megoldást.
Bankunkban, rövidtávú finanszírozási igény vagy hosszabb
távú forrásszükséglet esetén, ügyfeleink gyors elbírálás mellett juthatnak kedvező, hosszútávon kiszámítható kamatozású
és rugalmas feltételekkel bíró forrásokhoz.

We recommend these to enterprises seeking financing solutions for investment and business development purposes.
In the case of short term financing needs or longer term resource requirements, at our Bank our clients can access favorable, long term predictable interest and flexible condition
loans with fast loan approval.
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L AKOSSÁGI JEL Z ÁLOGHITELEK

PR I VAT E M O R TG AG E S

A lakossági igények kiszolgálása, ügyfeleink elégedettsége
kiemelten fontos számunkra. A KDB Bank Európa Zrt. fiókjaiban szabadfelhasználású és lakáscélú jelzáloghitel-ajánlatainkkal állunk jelenlegi és leendő lakossági partnereink rendelkezésére. Célunk, hogy ügyfeleink kényelmes környezetben,
kimagasló minőségű kiszolgálást kapjanak. Ennek érdekében
alakítjuk fiókhálózatunkat. 2019 első negyedévében nyitottuk
meg új fiókunkat a Margit körúton, ezzel Budán és Pesten is
bárhonnan könnyen elérhetőek vagyunk. Megújult Központi
Fiókunk is a Bajcsy-Zsilinszky úton, Kőbányán és a Bartók
Béla úton pedig a már ismert helyszíneken, megszokott környezetben várjuk ügyfeleinket. Partnereink elégedettsége a
biztosíték, az elérhető, akár jelentős kedvezmények és előnyös kondíciók további nyomós érvek új ügyfeleink számára.
A lakossági hitelkonstrukciók és banki szolgáltatásaink (folyószámlavezetés, VISA-bankártya, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret, deviza- és forintbetétek, állampapírok, elektronikus banki szolgáltatások, széfszolgáltatás) teszik univerzális
pénzintézetté a KDB Bank Európa Zrt.-t.

Serving private financing needs and the satisfaction of our
clients is outstandingly important for us. At the branches of
KDB Bank Europe Ltd. we are at the service of our current
and potential private clients with private mortgage loan offers
for home purchase or for optional use. Our goal is to provide
excellent quality service to our clients in a convenient environment. For this purpose we are transforming our branch network. We opened our new branch in the first quarter of 2019
on Margit boulevard, thereby we are easily accessible from
anywhere either in Buda or Pest. Our Head Office Branch
on Bajcsy-Zsilinszky Street has been renovated as well. In
Kőbánya and on Bartók Béla Street we welcome our clients
in our already known locations with the usual convenient environment. The satisfaction of our partners is the guarantee,
and the available significant discounts and favorable conditions are further considerable reasons for our new clients to
choose our Bank. Our private loan structures and banking
services (account management, VISA bankcard, credit lines
connected to accounts, HUF and foreign currency deposits,
treasury bonds, e-banking services and our safety deposit
box service) make KDB Bank Europe Ltd. a universal financial
institution.
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TOVÁBBFEJLESZ TE T T ELEK TRONIKUS
B A N K I S ZO LG Á LTATÁ S O K

IMPROVED E-BANKING
SOLUTIONS

A 2018-ban végrehajtott fejlesztések, az Electra rendszer és
ezzel kapcsolatban a KDB NetBank, valamint a KDB PC Kontakt szolgáltatások megújítása kényelmes, gyors és hatékony
elektronikus banki ügyintést biztosít ügyfeleink számára. Az
új funkciók, a felhasználóbarát felületek és az új dizájn növelte
partnereink elégedettségét.

Our developments performed in 2018, with the Electra system
and in connection with it our KDB NetBank, as well as the
renewal of our KDB PC Contact service provide convenient,
fast and efficient e-bank administration to our clients. The new
functions and user friendly displays as well as the new design
have increased the satisfaction of our partners.

A biztonság tekintetében is történt előrelépés, hiszen a ViCA
személyi hitelesítő alkalmazás bevezetésével ügyfeleink még
nagyobb biztonsággal vehetik igénybe a KDB Netbank és a
KDB PC Kontakt ügyfélprogram szolgáltatásokat.

We have also progressed from the aspect of security. With the
introduction of our ViCA personal authentication application
our clients can use the KDB NetBank and KDB PC Contact
client program services with an even higher level of security.

2019-ben megkezdtük a core banking rendszerünk (CBS)
továbbfejlesztését. Ez hatékonyabb ügyintézést tesz majd
lehetővé, amellyel – szándékunk szerint – gyorsabbá válnak
a bankon belüli folyamatok, így ügyfeleink még gyorsabb és
hatékonyabb szolgáltatást tapasztalnak majd.

In 2019 we commenced the further development of our core
banking system (CBS). This will allow more efficient administration, by which – according to our expectations – processes
within the bank will accelerate, thus our clients will experience
even faster and more efficient services.

Új kihívás – nem csak a KDB Bank Európa Zrt. számára, de
a hazai piac összes szereplőjének – az AZUR, az azonnali
átutalási rendszer bevezetése. A vonatkozó szabályozásnak
megfelelően, 2020-ban elindul az új átutalási rendszer, ami
elősegíti, hogy a banki szolgáltatások még dinamikusabban
szolgálják partereink igényeit.

A new challenge – not just for KDB Bank Europe Ltd. but also
for all market players in Hungry – is the introduction of the
AZUR Instant Payment System. In accordance with applicable regulations, the new payment system will commence in
2020, which facilitates even more dynamic bank services to
our partners.
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T E R M É K E K É S S ZO LG Á LTATÁ S O K
VÁ L L A L AT I É S L A KO S S ÁG I
ÜGYFELEINK SZ ÁMÁR A

PRODUCTS AND SERVICES
F O R C O R P O R AT E A N D R E TA I L
CLIENTS

• Számlavezetés vállalatok, szervezetek és
magánszemélyek részére
• Rövid-, közép- és hosszútávú vállalatfinanszírozás (forint
és devizaalapú)
• Államilag támogatott vállalkozás-finanszírozási
konstrukciók
• EXIM Exportélénkítő Hitelprogram
• EXIM Jövő Exportőrei Program
• MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020
• Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége mellett
nyújtott finanszírozás kkv-k részére
• Projektfinanszírozás, szindikált hitelezés
• Beruházási hitelek
• Rövid lejáratú forgóeszközhitelek
• Lakáscélú és szabadfelhasználású lakossági
jelzáloghitelek
• Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret
• Kedvezményes vállalati folyószámlák stratégiai
partnercégek részére
• Kedvezményes dolgozói számlacsomagok
partnerszervezetek alkalmazottai részére
• Faktoring és forfetírozás
• Vállalati hitelkeret
• Készpénzgazdálkodás és treasury szolgáltatások
• Kereskedelem-finanszírozás
• Bankgaranciák
• Deviza- és forintbetétek
• Állampapírok
• VISA bankkártyák (lakossági kártyák, Classic és Gold,
vállalati ügyfelek részére Business kártya)
• Széfszolgáltatás
• Elektronikus banki szolgáltatások
• KDB netbank
• KDB PC Kontakt: telepített online banki szolgáltatás
vállalatoknak
• KDB Mobil Kontakt: SMS-értesítés bankkártyás
tranzakciókról és számlaműveletekről
• KDB Kontakt: telefonos ügyfélszolgálat
• ATM szolgáltatás

• Account management for corporate clients, organizations
and individual clients
• Short, mid- and long term corporate financing (HUF and
foreign currency based)
• Corporate financing facilities with state subsidy
• EXIM Export Promoting Credit Program
• EXIM Competitiveness Improving Refinancing Program
• MFB Corporate Financing Program 2020
• Garantiqa Zrt. SME Financing Program
• Project financing (loans), syndicated loans
• Investment loans
• Short term current asset loans
• Private mortgage loans for home purchase or for optional
use
• Credit line connected to private bank accounts
• Preferential account packages for strategic partners
• Employees’ account packages for partner organizations
• Factoring and forfeiting
• Corporate credit line
• Cash management and Treasury services
• Trade financing
• Bank guarantees
• Foreign exchange and HUF based deposit products
• Treasury bonds
• VISA bankcards (Private cards, Classic and Gold cards,
for corporate clients Business cards)
• Safe deposit box service
• Electronic banking solutions
• KDB NetBank
• KDB PC Contact: software based online banking
service for corporate clients
• KDB Mobil Kontakt: SMS notification on bankcard and
account related transactions
• KDB Contact: Call Center
• ATM service
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FÜGGETLEN
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PÉ NZÜ GY I B ES Z Á M O LÓ 2 018
F I N A N C I A L S TAT E M E N T S 2 0 18
P É N Z Ü G Y I H E LY Z E T K I M U TATÁ S 2 0 18 . D E C E M B E R 3 1.
A N N UA L R EP O R T A S O F D EC EM B ER 31, 2018

Készpénz és számlakövetelések központi bankokkal szemben
és egyéb látraszóló betétek
Cash and invoice receivables against central banks
and other bank account deposits
Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök
Financial assets for commercial purposes

2017. 12. 31.

2017. 01. 01.

8,266

3,718

3,754

156

48

560

601

553

Amortizált bekerülési értéken értékelt betétek
Deposits valuated at depreciated cost value

104,456

79,948

94,064

Amortizált bekerülési értéken értékelt felvett hitelek
Loans taken valuated at depreciated cost value

103,999

110,810

104,841

113

155

127

Tényleges adókötelezettség
Actual tax liabilities

0

0

0

Halasztott adókötelezettség
Deferred tax liabilities

52

33

87

796

542

682

209,976

192,089

200,354

15,340

15,340

15,340

-1,035

0

0

4,613

2,866

1,699

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek
Financial liabilities for commercial purposes

Céltartalékok
Dedicated reserves

Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok
Securities valuated at depreciated cost value

16,823

5,906

2,214

158,173

141,309

147,075

13,392

34,922

48,240

90

90

90

Tárgyi eszközök
Tangible assets

720

770

733

Halmozott egyéb átfogó jövedelem
Accumulated other revenue

Immateriális javak
Immaterial assets

426

214

536

Eredménytartalék
Profit reserve

Tényleges adókövetelések
Actual tax receivables

80

63

445

Egyéb tartalék
Other reserve

422

589

383

Halasztott adókövetelések
Deferred tax receivables

161

14

16

Üzleti év nyeresége / vesztesége
Business year profit / loss

900

1,146

1,317

Egyéb eszközök
Other assets

380

472

414

20,240

19,941

18,739

230,216

212,030

219,093

230,216

212,030

219,093

Befektetett részesedések
Invested shares

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
TOTAL ASSETS
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14,834

2017. 01. 01.

31,549

Amortizált bekerülési értéken értékelt jegybanki és bankközi betétek
Central bank and interbank deposits valuated at depreciated
cost value

24,504

742

2017. 12. 31.

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
pénzügyi eszközök
Financial assets against other revenue valuated at actual value

Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek
Loans valuated at depreciated cost value

30

2018. 12. 31.

2018. 12. 31.

Egyéb kötelezettségek
Other liabilities
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
TOTAL LIABILITIES
Jegyzett tőke
Registered capital

SAJÁT TŐKE
OWN CAPITAL
KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
TOTAL LIABILITIES AND OWN CAPITAL
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ÁT F O G Ó J ÖV E D E L E M K I M U TATÁ S 2 018 . D E C E M B E R 31.
A N N UA L R E V EN U E R EP O R T A S O F D EC EM B ER 31, 2018
2017. 12. 31.

-114

-151

28

-22

Értékvesztés képzés és feloldás
Depreciation creation and release

-425

660

FOLYTATÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK NYERESÉGE / VESZTESÉGE
PROFIT / LOSS FROM CONTINUED OPERATIONS

964

1,158

Adóráfordítás
Tax expenditures

-64

-12

ÜZLETI ÉV NYERESÉGE / VESZTESÉGE ADÓFIZETÉS UTÁN
BUSINESS YEAR AFTER TAX PROFIT / LOSS

900

1,146

Eredménybe nem átsorolható egyéb átfogó jövedelem
Other revenue not transferrable to profit

-39

0

35

0

4

0

Eredménybe átsorolható egyéb átfogó jövedelem
Other revenue transferrable to profit

-207

0

Értékelési tartalék (egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
adósságinstrumentumok) – valós érték nettó változása
Valuation reserve (debt instruments valuated at actual value against other revenue) –
net change of actual value

-228

0

21

0

-246

0

654

1,146

2017. 12. 31.

5,309

4,699

452

463

-2,387

-1,789

2

2

1,325

1,742

-315

-317

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök
kivezetéséből származó nyereség / veszteség
Profit / loss from derecognition of financial assets valuated at actual value
against other revenue

-50

-12

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetéséből származó
nyereség / veszteség
Profit / loss from derecognition of financial assets valuated at depreciated cost value
against other revenue

856

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközökből származó nyereség
/ veszteség
Profit / loss from financial assets valuated at actual value against revenue

258

Árfolyam-különbözet nettó
Net exchange difference

463

1,069

Egyéb működési bevétel
Other operating revenue

162

170

-658

-907

-3,942

-3,745

EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEM
OTHER REVENUE

-2,072

-2,077

TELJES TÁRGYÉVI ÁTFOGÓ JÖVEDELEM
CONCERNED YEAR TOTAL REVENUE

Effektív kamatláb módszerrel elszámolt kamatbevételek
Interest revenue valuated by effective interest method
Egyéb kamatbevételek
Other interest revenue
Kamatráfordítások
Interest expenditures
Osztalékbevétel
Dividend revenue
Díj- és jutalékbevételek
Fee and commission revenue
Díj- és jutalékráfordítások
Fee and commission expenditures

Egyéb működési ráfordítás
Other operating expenditure
Igazgatási költségek
Administrative costs
ebből személy jellegű ráfordítások
of this personal type cost

32

2018. 12. 31.

2018. 12. 31.

ÉVES JELENTÉS
ANNUAL REPORT

4

Értékcsökkenés
Depreciation
Céltartalék képzés és feloldás
Dedicated reserve creation and release

Értékelési tartalék (egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt
tőkeinstrumentumok) – valós érték változása
Valuation reserve (capital instruments valuated at actual value against other revenue) –
change of actual value
Kapcsolódó nyereségadó
Connected profit tax

-708

Kapcsolódó nyereségadó
Connected profit tax
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S A J ÁT T Ő K E VÁ LT OZ Á S K I M U TATÁ S 2 018 . D E C E M B E R 31.
C H A N G E I N O W N C A PI TA L R E P O R T A S O F D E C E M B E R 31, 2 018

2017. január 1.
January 01, 2017

Jegyzett
tőke
Share
capital

Halmozott
egyéb átfogó
jövedelem
Cumulative
other comprehensive
income

Eredménytartalék
Retained
earnings

15,340

0

1,699

Egyéb
Üzleti év
tartalék nyeresége /
Other vesztesége
earnings Net income
/ loss

383

Tárgyévi eredmény
Concerned year profit

Egyéb átfogó jövedelem
Other revenue

1,317

18,739

1,146

1,146

63

63

2018. január 1.
January 01, 2018

Jegyzett
tőke
Share
capital

Halmozott
egyéb átfogó
jövedelem
Cumulative
other comprehensive
income

Eredménytartalék
Retained
earnings

15,340

-789

3,557

Egyéb
Üzleti év
tartalék nyeresége /
Other vesztesége
earnings Net income
/ loss

332

Tárgyévi eredmény
Concerned year profit

Egyéb átfogó jövedelem
Other revenue

Összesen
Total

1,146

19,586

900

900

-246

-246

Tőketulajdonosokkal folytatott
tranzakciók – osztalékfizetés
Transactions with capital owners –
dividend payouts

0

Tőketulajdonosokkal folytatott
tranzakciók – osztalékfizetés
Transactions with capital owners –
dividend payouts

0

Egyéb tőkemozgások
Other capital movements

0

Egyéb tőkemozgások
Other capital movements

0

Előző évi eredmény átvezetése
Transfer of previous year’s profit

1,317

Általános tartalék képzése
General reserve creation

2017. december 31.
December 31, 2017

IFRS9 áttérés hatása
Effect of IFRS9 conversion

34

Összesen
Total
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15,340

-1,317

-143

143

0

2,873

589

-789

684

-257

1,146

0

Előző évi eredmény átvezetése
Transfer of previous year’s profit

0

Általános tartalék képzése
General reserve creation

19,948

2018. december 31.
December 31, 2018

1,146

15,340

-1,146

0

-90

90

-1,035

4,613

422

0

0

900

20,240

-362
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C A S H - F LO W K I M U TATÁ S 2 018 . D E C E M B E R 31.
CA S H - FLOW R EP O R T A S O F D EC EM B ER 31, 2018
2018. 12. 31.

2017. 12. 31.

964

1,159

Működési tevékenységből származó cash-flow
Operational cash-flow
Adózás előtti eredmény
Before tax profit
Módosítások:
Adjustments:
Tárgyévi fizetendő nyereségadó
Concerned year profit tax

-40

-12

Értékcsökkenés és amortizáció
Devaluation and depreciation

114

151

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok
értékvesztése, értékvesztésének visszaírása, nettó
Depreciation of debt instruments valuated at actual value against other revenue,
depreciation deduction, net

0

Amortizált bekerülési értéken értékelt hitelek értékvesztése, értékvesztésének
visszaírása, nettó
Depreciation of loans valuated at depreciated cost value, depreciation deduction, net

397

Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok értékvesztése,
értékvesztésének visszaírása, nettó
Depreciation of securities valuated at depreciated cost value,
depreciation deduction, net

-15

Nettó kamatbevétel
Net interest revenue
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök kivezetéséből származó
nettó eredmény
Net profit from derecognition of financial assets valuated at depreciated cost value
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt tőkeinstrumentumok
után kapott osztalék
Dividend from capital instruments valuated at actual value against other revenue

0

-638

-13

-3,374

-3,372

-856

-4

-2

-2

-2,731

-108

694

91

-57

233

-352

Amortizált bekerülési értéken érékkelt hitelek csökkenése (+) / növekedése (-)
Loans valuated at depreciated cost value decrease (+) / increase (-)

-18,788

7,292

Amortizált bekerülési értéken értékelt jegybanki és bankközi betétek
csökkenése (+) / növekedeése (-)
Central bank and interbank deposits valuated at depreciated cost value
decrease (+) / increase (-)

21,530

13,318

Változások:
Changes:

Egyéb eszköz csökkenése (+) / növekedése (-)
Other assets decrease (+) / increase (-)
Alárendelt kölcsöntőke növekedése (+) / csökkenése (-)
Subordinated loan capital increase (+) / decrease (-)

36
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2017. 12. 31.

-7,044

6,321

24,508

-14,116

Céltartalékok növekedése (+) / csökkenése (-)
Dedicated reserves increase (+) / decrease (-)

-42

28

Egyéb kötelezettségek növekedése (+) / csökkenése (-)
Other liabilities increase (+) / decrease (-)

760

-197

18,328

10,200

Amortizált bekerülési értéken érékkelt hitelek engedményezésének bevétele
Profit from loans valuated at depreciated cost value

1,455

0

Kapott kamatok
Received interest

5,761

5,162

-2,386

-1,789

17

-382

23,175

13,191

-7,338

-9,773

-10,924

-3,535

-537

167

-18,799

-13,141

0

0

Nettó pénzeszköz- és pénzeszköz-egyenértékes növekdeése (+) / csökkenése (-)
Net financial asset and cash equivalent increase (+) / decrease (-)

4,376

50

Nyitó pénzeszköz- és pénzeszköz-egyenértékes állomány
Opening financial asset and cash equivalent balance

3,718

3,754

172

-86

8,266

3,718

Amortizált bekerülési értéken értékelt bankok által elhelyezett betétek
növekedése (+) / csökkenése (-)
Bank deposits valuated at depreciated cost value increase (+) / decrease (-)
Amortizált bekerülési érétken értékelt elhelyezett betétek növekedése (+) / csökkenése (-)
Deposits valuated at depreciated cost value increase (+) / decrease (-)

Fizetett kamat
Paid interest
Fizetett nyereségadók
Paid profit tax
Működésből származó pénzeszközváltozás
Financial asset change from operation

-2,812

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök csökkenése (+) / növekedése (-)
Financial assets for commercial purposes decrease (+) / increase (-)

2018. 12. 31.

Befektetési cash-flow
Investment cash-flow
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt értékpapírok
megszerzése
Acquisition of securities valuated at actual value against other revenue
Amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírok növekedése
Securities valuated at depreciated cost value increase
Tárgyi eszközök és immateriális javak növekedése
Tangible assets and immaterial assets increase
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás
Financial asset change from investment activity
Finanszírozási tevékenységek
Financing activities
Finanszírozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás
Financial asset change from financing activities

Átértékelés hatása
Effect of revaluation
Záró pénzeszköz- és pénzeszköz-egyenértékes állomány
Closing financial asset and cash equivalent balance
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H Á L ÓZ AT

K A P C S O L AT

NETWORK

C O N TAC T

FIÓKOK
BRANCHES

F I Ó KO K N Y I T VA TA R TÁ S A
BRANCH OPEN HOURS

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

Hétfőtől csütörtökig
Monday to Thursday

KDB Bank Margit körúti Fiók
KDB Bank Margit Branch
H-1027 Budapest, Margit krt. 8.
Tel. / Phone: (1) 374-9469
KDB Bank Bartók Béla úti Fiók
KDB Bank Bartók Branch
H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Tel. / Phone: (1) 464-7900
Fax: (1) 328-5426

8:30 – 16:30
Pénteken
Friday

8:30 – 15:30
K D B KO N TA K T T E L E F O N O S Ü GY F É L S ZO LG Á L AT
K D B KO N TA K T C A L L C E N T E R

+36 1 374 9990
+36 1 473 4440
E-MAIL

KDB Bank Kőbányai Fiók
KDB Bank Kőbánya Branch
H-1101 Budapest, Kőbányai út 49.
Tel. / Phone: (1) 323-3558
Fax: (1) 328-5428

WEB

KÜLFÖLDÖN
ABROAD

KDB BANK EURÓPA ZRT.
KDB BANK EUROPE LTD.
www.kdbbank.eu

KDB Bank Szlovák Fióktelep
KDB Bank Slovakia Branch Office
Obchodna 2., 811 06 Pozsony (Bratislava)
Tel. / Phone: (421) 23211-6880
Fax: (421) 23211-6899
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info@kdbbank.eu

KDB BANK EURÓPA ZRT. SZLOVÁK FIÓKTELEP
KDB BANK EUROPE LTD. SLOVAKIA BRANCH OFFICE
sk.kdbbank.eu
KDB BANK SZÖUL
KDB BANK SEOUL
www.kdb.co.kr
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1. KDB Írországi Leányvállalat / KDB Ireland Limited
2. Londoni Fiók / London Branch
3. Frankfurti Képviseleti Iroda / Frankfurt Representative Office
4. KDB Bank Európa Zrt. / KDB Bank Europe Ltd.
5. KDB Bank Európa Zrt. Szlovák Fióktelep / KDB Bank Europe Ltd. Slovakia Branch Office
6. Moszkvai Képviseleti Iroda / Moscow Representative Office
7. Abu Dhabi Képviseleti Iroda / Abu Dhabi Representative Office
8. KDB Üzbegisztáni Leányvállalat / KDB Bank Uzbekistan
9. Yangon Képviseleti Iroda / Yangon Representative Office
10. Bangkoki Képviseleti Iroda / Bangkok Representative Office
11. Szingapúri Fiók / Singapore Branch
12. Pekingi Fiók / Beijing Branch
13. Shenyang Fiók / Shenyang Branch
14. Quingdao Fiók / Quingdao Branch
15. Quangzhou Fiók / Quangzhou Branch
16. Shanghai Fiók / Shanghai Branch
17. KDB Hong Kong-i Leányvállalat / KDB Asia Limited
18. KDB Bank Központ, Szöul / KDB Bank Headquarters, Seoul
19. Tokiói Fiók / Tokyo Branch
20. Manilai Képviseleti Iroda / Manila Representative Office
21. Ho Si Minh-városi Képviseleti Iroda / Ho Chi Minh City Representative Office
22. New York-i Fiók / New York Branch
23. KDB Brazil Leányvállalat / Banco KDB do Brasil S.A.

GLOBAL KDB NETWORK

G L O B Á L I S K D B H Á L ÓZ AT
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Magyarország, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Road 42-46.
www.kdbbank.eu

