
KDB Bank (Magyarország) Zrt.

ÉVES JELENTÉS ANNUAL REPORT

2
 00
    9

2009



Hitelminôsítések   Credit Ratings

Aa3Moody’s

AStandard & Poor’s

A+Fitch

DÍJ  AWARD

A KDB Bank (Magyarország) Zrt. a Koreai Fejlesztési Bank, Szöul, 

leányvállalata

KDB Bank (Hungary) Ltd. is the subsidiary  of The Korea Development 

Bank, Seoul (KDB)

Teljes körû kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújt

Universal commercial bank service

A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL

THE KOREA DEVELOPMENT BANK, SEOUL

A KDB BANK MAGYARORSZÁG 

THE KDB BANK HUNGARY

1989-ben alapították meg Investrade Kft. néven az elôdjét, pénzügyi 

szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásként

1991-ben átalakult MHB-Daewoo Bank magyar-koreai vegyesvállalattá 

(50% Daewoo tulajdonhányad), amely kereskedelmi banki szolgálta-

tásokat nyújtott 

1997-ben teljeskörû banki szolgáltatásokat nyújtó pénzintézetté vált

2002-ben a Koreai Fejlesztési Bank felvásárlását követôen  

KDB Bank (Magyarország) Zrt. néven folytatta tevékenységét 

(jegyzett alaptôke: 33 millió USD)

2004-ben és 2006-ban tôkeemelést hajtott végre a tulajdonos  

(20 millió USD majd 31 millió USD, mindösszesen 84 millió USD)  

In 1989, established as Investrade Ltd. and get license for limited 

financial service provision

In 1991 restructured to Korean-Hungarian joint venture named  

MHB-Daewoo Bank (50% owned by Daewoo Securities Co.)  

and received commercial banking license

In 1997, become full licensed, universal, commercial bank

In 2002, takeover by KDB with new name of KDB Bank (Hungary) Ltd. 

(paid-in capital: USD 33 million) 

In 2004 and 2006 paid-in capital was increased 

(by USD 20 million and USD 31 million, altogether USD 84 million)
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Alapítás éve: 1954. A KDB privatizációját egy pénzügyi holding létre-

hozásával 2012-ig befejezik.

Founded at 1954. Working to establish a framework for privatisation 

via creation of a financial holding company, till 2012.

tulajdonos: Koreai Fejlesztési Bank, Szöul

owned by The Korea Development Bank, Seoul100%
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ÜZLETI EREDMÉNYEK   FINANCIAL HIGHLIGHTS

Pénzügyi mutatók   Financial Ratios (Unit: %)

2007 2008 2009
Eszközarányos megtérülés   ROA 0,8 0,4 0,6
Tôkearányos megtérülés   ROE 5,2 2,7 3,4
Tôkemegfelelési mutató   BIS Ratio 15,39 12,7 19,15

Teljesítmény és bevétel   Achievements & Earning (Unit: HUF Million)
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A KDB Bank mérlegfôösszege  
KDB Bank’s Total Assets

2009
139 930

2008
145 484

2007
146 193

Saját tôke
Equity

2009
24 743

2008
23 890

2007
23 290

Nettó kamatbevétel
Net Interest Income

2009
4 218

2008
3 455

2007
3 311

Általános igazgatási költségek és értékcsökkenés
General Expense and Depreciation

2009
3 802

2008
3 519

2007
3 965

Adózás elôtti eredmény 
Profit Before Tax

2009
1 002

2008
800

2007
1 523

tulajdonos: Koreai Fejlesztési Bank, Szöul

owned by The Korea Development Bank, Seoul



ÚJ VILÁG, ÚJ KDB BANK
A KDB Bank a 21. születésnapját ünnepli ebben az évben, ezért is va- 

gyunk optimisták a pénzügyi szektor legújabb nehézségeit követô 

lehetôségekkel kapcsolatban. Az egész világon jelenlevô Globális  

KDB Család felnôtt tagjaként új fejezetet nyitunk a KDB Bank Magyar-

ország életében.

A mai üzleti világban a jövô tervezése mindinkább kihívást jelent. Noha 

még mindig vannak bizonytalanságok mind a magyar, mind pedig a  

globális piacon, készen állunk arra, hogy kamatoztassuk hitelintéze-

tünk értékét.

NEW WORLD, NEW KDB BANK
The KDB Bank celebrates its 21st birthday this year, and we are opti-

mistic about the opportunities arising after the latest barriers in the 

financial sector. This year we became of legal age, we are adult mem-

ber of the Global KDB Family being present all over the world, from 

this ground we will open new chapter in KDB Bank Hungary’s life.

In today’s business life, planning future has become increasingly more 

challenging. While there are still uncertainties in the Hungarian, and 

also in the global market, we look ahead at where to take our financial 

institution’s value.

ELNÖKI ÜZENET   CEO’S MESSAGE
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A jövôbeli lépések
A KDB Bank életében ez egy jelentôs pillanat. Fontos lépéseket te- 

szünk, hogy jól pozícionáljuk magunkat a jövôben, a profitunkat 

versenyképes árképzés és hatékony mûködés révén maximalizáljuk 

annak érdekében, hogy a banki szférában kiválóak legyünk és kima-

gasló vállalati értéket teremtsünk. Tudjuk, hogy még több stratégiai 

és hathatós eszközt kellene használnunk a növekedés fokozása és 

a versenyelôny megszerzése céljából, amely nem csak bennünket, 

hanem valamennyi ügyfelünket hozzásegít az üzleti sikerhez. Ezek 

együttesen a tevékenységünket befolyásoló jelen- és jövôbeli pers-

pektíváink.

Amit kínálunk
A KDB Banknál a banki pénzügyi megoldások széles körét nyújtjuk a 

 magánszemélyektôl kezdve a kis- és középvállalkozásokon át a nagy-

vállalatokig terjedô klientúra széles köre számára, akik velünk együtt 

gondolkodnak a fô cél tekintetében; szervezeteiket a kiváló teljesít-

mény jegyében kívánják pozícionálni, bizalomra és gyümölcsözô üzleti 

együttmûködésre épülô üzleti partnerviszonyban. Olyan szakképzett 

banktisztviselôket állítunk ügyfeleink szolgálatába, akik mindany-

nyian odaadással és pontossággal végzik munkájukat megbízható 

anyavállalatunk, a Koreai Fejlesztési Bank, Szöul támogatásával. Az 

anyabank által nyújtott stabil háttér a biztonságot jelenti a KDB 

Bank Magyarország és ügyfelei számára, egyben megkülönbözteti 

intézményünket a kereskedelmi bankok széles piacán. 

A szilárd piaci pozíció megteremtése érdekében új szolgáltatásokat 

vezettünk be, és folyamatosan fejlesztjük a már meglévôket. Bôvítjük 

szolgáltatásainkat és termékkínálatunkat úgy a magánszemélyek, 

mint a KKV-k és a vállalatok számára, többek között  számlacsomago- 

kat, számlahitel szolgáltatást, kölcsön és betéti termékeket, elektro-

nikus szolgáltatásokat, úgymint telefonos ügyfélszolgálat és inter-

netbank, VISA bankkártyákat kínálunk, melyet még tovább sorolhat-

nánk, de a következô oldalakon megismerhetik azokat.

Ügyfeleink mindenekfelett
Hiszek a lehetôségekben, amelyek révén mélyebb és szélesebb ügyfél-

kapcsolatokra tehetünk szert. Miként ügyfeleink versenyképességük 

növelése és még kiválóbb teljesítményük elérése érdekében fordulnak 

Bankunk pénzügyi szolgáltatásaiért, a KDB Bank elkötelezett marad 

az iránt, hogy hosszútávon biztonságos és stabil banki szolgáltatá-

sokat nyújtson ügyfelei számára.

Arra kérem Önt, hogy szánjon idôt szolgáltatásaink és termékeink 

áttekintésére. Ismerje meg a 2009-es évben elért pénzügyi eredmé-

nyeinket. Fedezze fel alapvetô értékeinket. Gyôzôdjön meg arról 

a saját szemével is, hogy milyen pénzügyi lehetôségeket kínálunk 

ügyfeleinknek. Büszkén tekintek arra, hogy partneri viszonyban 

tudjuk támogatni ügyfeleinket, és a legjobbakat kívánom a 2010-es 

esztendôben is!

Köszönettel:

Kim Sung Ryong

elnök-vezérigazgató

KDB Bank (Magyarország) Zrt.

Future Steps
For us at the KDB Bank this is a significant moment. We are taking 

important steps to position ourselves for the future, and we intend to 

maximize our profit by competitive pricing and efficient operation in 

order to be excellent in banking and to achieve outstanding corporate 

value. We know we should use even more strategic and powerful 

means as well to increase growth and gain competitive advantage 

that drives not just us but all our clients to success in business perfor-

mance. All these are present and future perspectives affecting  

our businesses.

Our Offers
We, the KDB Bank provide full scope of banking financial solutions for 

the wide range of clientele from private persons through small and 

medium-sized enterprises to large size corporates who are thinking 

with us concerning the main objective, who want to position their 

organizations for high performance in partnership by trust-based and 

fruitful business cooperation. We also offer professionals working in 

the field of banking operations for our clientele. They all do their work 

with passion and precision with the support of our trustworthy par-

ent company, the Korea Development Bank, Seoul. The KDB provided 

stable safety background means for the KDB Bank Hungary and our 

clientele, which differentiates us in the wide commercial banking 

market.

To establish a stable position in this market, we launched new ser-

vices and we are continuously developing the existing ones, further-

more we broaden our scope of retail, SME and corporate products 

and services, e.g. account packages, overdrafts, loan and deposit 

products, electronic services, such as home banking solutions and 

VISA bankcards and so on, as you may learn on the following pages.

Clientele - Above All
I am excited about our opportunities to develop deeper and broader 

client relationships. As our clients turn to our Bank to gain their com- 

petitiveness and achieve even higher performance by using our finan-

cial services, the KDB Bank remains committed to provide safe and 

stable banking solutions to our clients in the long run.

I invite you to spend time with reviewing our services and products. 

Learn our financial data and facts from 2009. Discover our core values. 

See for yourself how we  supply financial opportunities for our clients. 

I am proud of our ability to support our clients in partnership and look-

ing forward to more prosperity in 2010.

Thank you.

Kim, Sung Ryong

President & CEO

KDB Bank (Hungary) Ltd.
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FELÜGYELÔ BIZOTTSÁGI ÉS IGAZGATÓSÁGI TAGOK    BOARDS OF DIRECTORS

FELÜGYELÔBIZOTTSÁGI TAGOK
MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Elnök

Chairman

Jung Kyung Chae

Tagok

Members

Rhee Yeong Hyun

Dr. Komáromi Péter

IGAZGATÓSÁGI TAGOK
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Elnök

Chairman

Kim Sung Ryong

elnök-vezérigazgató

President & CEO

Belsô igazgatósági tag

Member of the Board

Dr. Lee Yung Je

elsô vezérigazgató-helyettes

Executive Vice-President

Külsô igazgatósági tagok

External members of the Board

Choi Kwang Hyun

Park Il Soh

Makai Imre

Dr. Bogsch Attila
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FELÜGYELÔ BIZOTTSÁGI ÉS IGAZGATÓSÁGI TAGOK    BOARDS OF DIRECTORS

Dr. Kovács Levente

vezérigazgató-helyettes,

üzleti terület

Senior Vice President,

Business Group

Kim Sung Ryong

elnök-vezérigazgató

President & CEO

FELSÔVEZETÔK
SENIOR MANAGEMENT

  Dr. Lee Yung Je

  elsô vezérigazgató-helyettes

  Executive Vice President

Kim Sun Woo

vezérigazgató-helyettes,

Asian & Treasury Center

Senior Vice President,

Asian & Treasury Center

Joo Dong Bin

vezérigazgató-helyettes,

kockázatkezelési terület

Senior Vice President,

Risk Management Group

Yoon Ki Ju

vezérigazgató-helyettes,

üzleti támogató terület

Senior Vice President,

Business Support Group
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ÜZLETI TERÜLETEK  BUSINESS GROUP

Vállalatfinanszírozás
A 2009-es év a KDB Bank Üzleti Ügyfelei számára nyújtott banki szol- 

gáltatásainak területén kihívást jelentô, ugyanakkor igen sikeres 

idôszak volt.

A globális pénzügyi válság komoly kihívások elé állította mind a Ban-

kot, mind pedig Ügyfeleinket, azonban még a válság legküzdelmesebb 

idôszakaiban is legfôbb célunk az Ügyfeleinkkel történô együttmûködés 

volt, valamint az, hogy a problémákra közös egyetértésben találjunk 

megoldást. E megközelítés eredményeképpen a Bank portfoliója szi- 

lárd és stabil maradt, továbbá vállalati ügyfeleink képesek voltak meg- 

tartani üzleti potenciáljukat a jövôre nézve.

A piac jelentôs sebezhetôségének következtében számos vállalat két- 

ségbeesetten kereste a biztonságot nyújtó banki partnert pénzkész-

leteik és betéteik elhelyezéséhez. A KDB Bank sajátos pozícióval ren- 

delkezik a magyar piacon, mivel egy kizárólagos tulajdonban lévô

kereskedelmi bank lévén mindent felülmúló garanciát nyújt banki ügy-

felei számára. Egyre több partner ismerte fel a Bank ezen hátterét, 

ami jelentôs növekedést eredményezett a bankbetétek szintjén.

A KDB Bank Üzleti Ügyfelei számára nyújtott banki szolgáltatások 

területén dolgozó elhivatott, szakképzett munkatársainak eltökélt 

szándéka, hogy a vállalati banki szolgáltatások széles skáláját bizto-

sítsák a jövôben is: a készpénzkezeléstôl kezdve, a kincstári szolgálta-

tásokon, a kereskedelmi finanszírozáson vagy a bankkártya szolgálta-

tásokon át a forgótôke kezelésig, vagy a projektfinanszírozásig.

Corporate Banking
The year of 2009 was a challenging, but at the same time a very success-

ful period for the Corporate Banking area of KDB Bank.

The global financial crisis has created difficult challenges for the Bank 

and also for our Clients, but even in the most difficult periods of the 

crisis our main purpose was to cooperate with our Clients and solve 

the problems with common understanding. As a result of this approach 

the Bank’s portfolio remained strong and sound, and our corporate 

partners could sustain their business potential for the future.

Due to the significant vulnerability of the market, several companies 

were desperately seeking for safe banking partner to place their 

excess funds and deposits. The KDB Bank has a unique position in the 

Hungarian market as it is a fully exclusively-owned commercial bank 

that gives an excellent guarantee to the Clients of the Bank. More and 

more partners have recognized such background of the Bank and this 

resulted in considerable increase in the deposit level of the Bank.

The dedicated and professional members of the  Corporate Banking 

area of the KDB Bank are determined to provide all kinds of corporate 

banking services in the future as well, from cash management, treas-

ury, trade financing or bank card services to working capital or project 

financing.
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Lakossági szolgáltatások
A 2009-es évben a lakossági finanszírozási területen folytatódtak 

azok a negatív piaci tendenciák, melyek a kihelyezések megtorpanását 

eredményezték a pénzügyi válság kirobbanásakor. Ezen hátrányos 

piaci környezetben a KDB Bank a lehetôségekhez képest aktívan foly- 

tatta a lakossági finanszírozási tevékenységét a gépjármû-, jelzálog- 

és folyószámlahitelezési termékekkel. A kockázatmenedzsment meg- 

erôsítésével az óvatos és átgondolt lakossági hitelezési politika került 

elôtérbe. A hitelezés mellett a passzív termékek értékesítése is elôtér-

be került, amely a KDB Banknál számlavezetô vállalatok dolgozói szá- 

mára kidolgozott speciális csomagokban és versenyképes betéti 

ajánlatokban öltött testet.

Elektronikus banki megoldások  
– a trendek elôtt járva
A KDB szolgáltatásainál az innováció, a biztonság és a kényelem a 

kulcsszavak – ezek az irányelvek kiváltképp jellemzôek elektronikus 

banki termékeinkre.

Retail Banking – Services for private persons  
In the year of 2009 those negative tendencies were continuing in the 

area of Retail Financing, which resulted in the stoppage of placings 

and investments when the financial crisis started. In such disadvanta-

geous market conditions the KDB Bank continued its Retail Banking 

activity in an active way – as it was possible – with credit products of 

motor vehicle, mortgage and overdraft credit. By strengthening the 

risk management the cautious and prudent retail credit policy came 

into prominence. Beyond lending credits, the sale of passive products 

also became important, which was materialized in preferencial pack-

ages and competitive deposit offers worked out for the employees of 

companies holding their bank account at the KDB Bank.

Electronic banking solutions   
– ahead of the trends
Innovation, security and convenience are the keywords when it comes 

to the services of KDB, and are particularly characteristic for our elec-

tronic banking products. 

Hitelállomány összetétele (millió forintban) 
Loan Structure (Unit: HUF Million)

Lakossági hitelállomány 
Retail Loans
32 %
37 745

Vállalati hitelállomány 
Corporate Loans
68 %
80 776

Betétállomány üzleti területenként (millió forintban)

Deposit Structure by business line (Unit: HUF Million)

Lakossági betétállomány 
Retail Deposit
41 %
26 478

Vállalati betétállomány 
Corporate  Deposit
59 %
37 956

Lakossági hitelállomány összetétele (millió forintban)

Reatail Loan Structure (Unit: HUF Million)

Jelzálog hitelállomány  
Housing Loans
88 %
33 296

Autókölcsön állomány  
Car Finance
11 %
4 119

Egyéb hitelek Other Loans
1 %
330

KDB NetBank – velünk gömbölyû a világ
A KDB NetBank kiegészíti a korábbi, szoftveres alapon mûködô PC 

Kontakt MIDI/MAX szolgáltatásokat, így a biztonság és a kényelem  

új dimenzióját teremti meg ügyfeleink számára. 

KDB Bankkártyák
A plasztikokon lehetôséget biztosítunk saját fénykép elhelyezésére. 

Lakossági bankkártyáinkon ritka állatok, az afrikai hegyi zebra és az 

ázsiai fehértigris fényképei láthatóak. A sorozatkezdô, a hazai mo-

dern képzômûvészet egy tehetséges fiataljának munkáját bemutató 

KDB Classic Deviza kártya az Év Lakossági Bankkártyája díjat kapta 

2007-ben. 

Az exkluzív szolgáltatásokat nyújtó a Gold prémium, illetve a vállalko-

zásoknak kínált Business kártya elegáns, egyedülálló matt fóliaborí-

tásával hívja fel magára a figyelmet.

KDB NetBank: We Make The Picture Perfect
KDB NetBank complements our previous software-based PC Kontakt 

MIDI/MAX services and establishes a new dimension of security and 

convenience for our customers. 

KDB Bank Cards
Plastic cards offer the possibility of displaying your own photo.  

The KDB VISA Electron and the Classic cards display pictures of endan-

gered animals such as the African mountain zebra or the Asian white 

tiger. KDB Classic Deviza (foreign exchange), the first card in the series, 

introducing artworks by young talents of the Hungarian modern fine 

arts, received the „Retail Bank Card of the Year” award in 2007. 

The Gold premium card with its offer of exclusive services, and the 

Business card for enterprises with their elegant and unique unpolish-

ed designs is all visually appealing.

Betétállomány betéttípusonként (millió forintban)

 Deposit Structure by deposit types (Unit: HUF Million)

Látraszóló betétállomány 
Sight Deposit
68 %
20 852

Lekötött betétállomány 
Term Deposit
32 %
43 582
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Univerzális banki szolgáltatások
•	 Deviza	és	forintbetétek

•	 Állampapírok

•	 Számlavezetés	magánszemélyek	részére

•	 Számlavezetés	vállalatok	és	egyéb	szervezetek	részére	

•	 	 Rövid-,	közép-	és	hosszú	távú	vállalatfinanszírozás

•	 	 Projektfinanszírozás	(kölcsön)

•	 	 Kedvezményes	vállalati	folyószámlák	stratégiai	partnercégek		

  részére az együttmûködés megerôsítése érdekében 

•	 	 Kedvezményes	dolgozói	számlacsomagok	 

  partnerszervezetek alkalmazottai részére

•	 	 Faktoring	és	forfetírozás	

•	 	 Készpénzgazdálkodás	és	Treasury	szolgáltatások

•	 	 Vállalati	hitelkeret

•	 	 Kereskedelmi	finanszírozás

•	 Folyószámlahitelek

•	 Forint	és	deviza	jelzáloghitelek

•	 Gépjármûlízing

•	 	 Standard	autófinanszírozási	termékek	(beépített	 

  CASCO-val, vagy anélkül)

•	 	 A	„KDB	Repülôrajt”	hitelátvállalás	gépjármûfedezettel,	és

•	 	 A	„KDB	Padlógáz”	szabadfelhasználású	kölcsön	 

  gépjármûfedezettel

•	 VISA	bankkártyák

•	 Home	banking	szolgáltatások

•	 	 KDB	NetBank,	internetbank	a	nap	24	órájában,	 

  a megbízásokat bankunk Magyarországon egyedülállóan,  

  este 8 óráig fogadja

•	 	 Electra	PC	Midi	és	Max	szoftveralapú	online	banki	 

  szolgáltatás vállalatok számára

•	 	 Telefonos	ügyfélszolgálat	

•	 0-24	ATM	szolgáltatások

Universal banking services
•	 HUF	and	foreign-exchange	based	deposit	products

•	 Treasury	Bond

•	 Account	management	for	private	persons

•	 Account	management	for	Corporate	Clients	and	Other	Organisations

•	 	 Short,	mid-	and	long	term	corporate	financing	

•	 	 Project	financing	(loan)

•	 	 Preferential	account	package	for	strategic	partners	 

  to strengthen the co-operation

•	 	 Employees	Account	package	for	partner	organizations’	 

  staff members

•	 	 Factoring	and	Fortfeiting

•	 	 Cash	management	and	Treasury	services

•	 	 Overdraft

•	 	 Trade	financing

•	 Overdraft

•	 Mortgage	lending

•	 Car	financing

•	 	 Standard	car-financing	loan	product	(available	also	with	 

  built-in CASCO option)

•	 	 The	„KDB	Repülôrajt”	(’KDB’s	Flying	Start’)	loan	 

  redemption and

•	 	 The	car	collateral-based	„KDB	Padlógáz”	(’KDB’s	Pedal	 

  to the Metal’) any-purpose loan

•	 VISA	bankcards

•	 Home	banking	solutions

•	 	 KDB	NetBank,	Internet	based	banking	service,	as	a	unique 

   service in Hungary, our Bank recieves client orders till 8 p.m. 

•	 	 Electra	PC	Midi	and	Max	software	based	online	banking	service 

  for corporate enterprises 

•	 	 Call	Center		

•	 Non-stop	ATM	service
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HÁLÓZAT   NETWORK

A 2009-es évet a Hálózatirányítási Fôosztály számára a SIKER jelle-

mezte. A fôosztály mindkét szervezeti egysége – a Fiókhálózat és  

az Operáció – egyaránt növelte teljesítményét.

A Fiókhálózat a Bank második legjelentôsebb profittermelô szervezeti 

 egységeként több mint negyedmilliárd forinttal (azaz csaknem egy-

millió euróval) járult hozzá a KDB Bank Magyarország közös sikeréhez. 

Ezt a teljesítményt a fiókszám stagnálása és a fióki dolgozói létszám 

csökkentése mellett nyújtotta. Igen fontos szerepet játszottak a 

fiókok abban is, hogy a Bank (a válság közepette) sikeresen megôrizte 

likviditásának stabilitását. A lakossági betétállomány több mint 10 

%-os növekedése (2008.  végéhez képest) kiemelkedô teljesítmény 

volt munkatársaink számára a helyi piacon a betétekért folytatott 

ádáz banki harcok közepette. 

Az Operáció szintén  komoly eredményeket tett le az asztalra. A gazda- 

sági válság hatására zsugorodó belföldi pénzforgalomból nagyobb 

szeletet hasított ki, mint korábban. Fôként a fiókok által generált 

GIRO-ügyletek eredményeként nôtt a belföldi pénzforgalmi tételek 

száma, így a Bank piaci részesedése. A belföldi pénzforgalmat messze 

meghaladó módon nôtt a nemzetközi pénzforgalmi tételek volumene, 

elsôsorban az ázsiai – fôleg  a piaci réseket kihasználó kínai – ügyfelekkel 

is foglalkozó fiókok munkájának eredményként. A forintra átszámított 

10 %-os volumennövekedést kiemelkedô teljesítmény, hiszen a forint 

számottevôen erôsödött 2009. folyamán. Hosszú és szisztematikus 

elôkészítô munka eredményeként jelentôsen nôtt az okmányos devi-

zamûveletek forgalma is 2009-ben. Mindezen üzleti sikerek mellett  

az operációs terület sikeresen teljesítette a SEPA és a belföldi pénz-

forgalmi jogszabályok változása által támasztott követelményeket, 

melyek számos új  szabályozás végrehajtását és jelentôs folyamatvál-

tozásokat igényeltek.

Success! – It is the main characteristic of the performance of the Net-

work Management Division in 2009. Both organisational units  

– Branches and Operation –increased their performance.

Branch Network as the second largest profit contributor made almost 

EUR 1 Million profit – a significant part of the common success of KDB 

Bank Hungary. This result has been reached by a stagnating number of 

branches and by decreasing staff number. Branches played an impor- 

tant role in keeping stable liquidity position. The increase of retail de- 

posit volume by more than 10 % (2008/2009 end of period) was an 

enormous result of our staff considering the heavy fighting for depo-

sits on the local market.

Operation reached significant success as well. Domestic payment 

turnover decreased as an effect of the economic crisis, but our piece 

of cake increased. Thanks to domestic payment transactions – mainly 

GIRO transactions generated by the branches – the number of domes-

tic payment transactions increased like our market share. Volume of 

international payment transactions increased far above the domestic 

one, thanks to the efforts of branches also handling Asian – mainly 

our Chinese niche market – clients. Increase in volume in HUF equiva-

lent over 10 % cannot be overestimated considering the significant 

strengthening of the HUF during the year. As a result of a long lasting 

systematic preparation the documentary business increased as well 

in 2009. Besides business success Operation met all the requirements 

set by SEPA and Domestic Payment Directives modifications. Meeting 

these requirements needed the implementation of many new regula-

tions and upgrading of processes.
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2008 2009

1.   Pénzeszközök 8 233 4 560 1.  Cash

2.   Állampapírok 3 174 7 582 2.  Government  bonds

  a. forgatási célú 2 209 6 145   a. held for trading

  b. befektetési célú 965 1 437   b. for investment purposes

2/A. Állampapírok értékelési különbözete 1 4 2/A.  Valuation difference of bonds

3.   Hitelintézetekkel szembeni követelések 1 559 4 394 3.   Receivables from financial institutions

  a. látraszóló 0 0   a. at sight

  b. egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 1 558 4 393   b. other receivables from financial services

   ba. éven belüli lejáratú 1 558 4 393    ba. within one year

    MNB-vel szemben 1 100 1 680     from the National Bank of Hungary

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

  c. befektetési szolgáltatásból 1 1   c. from investment services

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

4.  Ügyfelekkel szembeni követelések 118 270 115 135 4.  Receivables from customers

  a. pénzügyi szolgáltatásból 118 270 115 135   a. from financial services

   aa. éven belüli lejáratú 31 683 37 879    aa. within one year

    ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben 1 0     „of which: from affiliated enterprises”

   ab. éven túli lejáratú 86 587 77 256    ab. over one year

  b. befektetési szolgáltatásból 0 0   b. from investment services

   ba. tôzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó követelés 0 0    ba. receivables from stock exchange investment services

   bb. tôzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó követelés 0 0    bb. receivables from OTC investment services

   bc. befektetési szolgáltatási tevékenységbôl eredô, ügyfelekkel szembeni követelés 0 0    bc. receivables from customers from investment services

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

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

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

5.   Hitelviszonyt megtestesítô értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 3 442 3 062 5. Bonds and other capital related income-yielding negotiable securities

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

   aa. forgatási célú 0 0    aa. for trading purposes

   ab. befektetési célú 0 0    ab. for investment purposes

  b. más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 3 442 3 062   b. securities issued by other borrowers

   ba. forgatási célú 500 0    ba. for trading purposes

   bb. befektetési célú 2 942 3 062    bb. for investment purposes

5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete -93 -22 5/A. Valuation difference of bonds and other capital related income-yielding negotiable securities

6.   Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 25 6. Shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

  a. részvények, részesedések forgatási célra 0 25   a. securities and participations for trading purposes

  b. változó hozamú értékpapírok 0 0   b. securities with fluctuating yield

6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 0 24 6/A. Valuation difference of shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

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

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

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

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

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

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

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

  c. konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+/-) 0 0   c. calculated corporate tax difference from consolidation (+/-)

9.  Immateriális javak 400 275 9. Intangible assets

  a. immateriális javak 400 275   a. intangible assets

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

10. Tárgyi eszközök 545 455 10. Tangible assets

  a. pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 472 392   a. tangible assets serving the activities of financial institutions

   aa. ingatlanok 278 257    aa. real estate

   ab. mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek 192 135    ab. technical equipment, machinery and vehicles

   ac. beruházások 2 0    ac. construction-in-progress

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

  b. nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 73 63   b. tangible assets serving the non-financialactivities

   ba. ingatlanok 3 3    ba. real estate

   bb. mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek 70 60    bb. technical equipment, machinery and vehicles

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

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

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

11. Saját részvények 0 0 11. Own shares

12. Egyéb eszközök 2 099 1 262 12. Other assets

  a. készletek 0 14   a. inventories

  b. egyéb követelések 2 099 1 248   b. other receivables

  c. konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés 0 0   c. calculated corporate tax difference from consolidation (+/-)

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

12/B.  Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 4 913 1 200 12/B. Positive valuation difference of derivative deals

13.   Aktív idôbeli elhatárolások 2 824 1 856 13. Prepayments

  a. bevételek aktív idôbeli elhatárolása 2 577 1 716   a. accrued income

  b. költségek, ráfordítások aktív idôbeli elhatárolása 246 140   b. prepaid expenses

  c. halasztott ráfordítások 1 0   c. other deffered expenses

 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 145 399 139 844  TOTAL ASSETS

  Ebbôl:  FORGÓESZKÖZÖK (1+2.a.+3.c.+3.a.+3.ba.+4.aa.+4.b.+5.aa.+5.ba.+6.a.+6.ba.+11+12 + a 
     2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek elôbbi altételeihez kapcsolódó értékei)

51 104 55 471
  of which: CURRENT ASSETS (1+2.a.+3.c.+3.a.+3.ba.+4.aa.+4.b.+5.aa.+5.ba.+6.a.+6.ba.+11+12 +  
         related amount of 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A and 12/B

    BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  (2.b.+3.bb.+4.ab.+5.ab.+5.bb.+6.bb.+7+8+9+10+ a 2/A, 
    3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és 12/B tételek elôbbi altételeihez kapcsolódó értékei)

91 471 82 517
         NON-CURRENT ASSETS (2.b.+3.bb.+4.ab.+5.ab.+5.bb.+6.bb.+7+8+9+10+  
         related amount of 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és 12/B)

 Mérlegen kívüli tételek  Off-balance items

 Függôvé tett kamatok 2 336 2 435  Pending interests

 Jövôbeni követelések 169 538 127 046  Pending receivables

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
FINANCIAL STATEMENTS

Konszolidált mérleg (MSZSZ) a 2009. december 31-én végzôdô évre 
Consolidated Balance Sheet (HAS) as at 31 December 2009

Millió Ft             Million HUF
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0́92008 2009

1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 46 045 40 377 1. Liabilities to financial institutions

  a. látraszóló 0 0   a. at sight

  b. meghatározott idôre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség 46 045 40 377   b. liabilities deposited for a set period of time

   ba. éven belüli lejáratú 17 548 25 304    ba. within one year

    ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben 15 283 25 277     of which: to affiliated enterprises

   bb. éven túli lejáratú 28 497 15 073    bb. over one year

    ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben 28 187 15 046     of which: to affiliated enterprises

  c. befektetési szolgáltatásból 0 0   c. liabilities from investmentservices

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

2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 63 680 64 675 2.  Liabilities to customers

  a. takarékbetétek 0 0   a. savings deposits

  b. egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 63 680 64 675   b. other liabilities from financial services

   ba. látraszóló 14 840 20 650    ba. at sight

   bb. éven belüli lejáratú 48 464 43 420    bb. within one year

   bc. éven túli lejáratú 376 605    bc. over one year

  c. befektetési szolgáltatásból 0 0   c. from investment services

   ca. tôzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó kötelezettség 0 0    ca. receivables from stock exchange investment services

   cb. tôzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbôl adódó kötelezettség 0 0    cb. receivables from OTC investment services

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

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

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

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

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

  a. kibocsátott kötvények 0 0   a. bonds

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

  c. számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint értékpapírnak nem  
   minôsülô hitelviszonyt megtestesítô okiratok

0 0
  c. documents representing credit relationship which are not securities  
   in the Law of Securities but handled as security in the accounting

4. Egyéb kötelezettségek 3 061 3 956 4.  Other liabilities

  a. éven belüli lejáratú 3 061 3 956   a. within one year

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

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

4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 6 060 2 566 4/A. Negative valuation difference of derivative deals

5. Passzív idôbeli elhatárolások 2 569 1 592 5.  Accrued expenses

  a. bevételek passzív idôbeli elhatárolása 0 16   a. deffered income

  b. költségek, ráfordítások passzív idôbeli elhatárolása 2569 1551   b. accrued expenses

  c. halasztott bevételek 0 25   c. other deffered income

6. Céltartalékok 82 32 6. Provisions

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

  b. kockázati céltartalék függő és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 11 32   b. provision fro contingent and future liabilities

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

  d. egyéb céltartalék 71 0   d. other provisions

7. Hátrasorolt kötelezettségek 0 1 881 7. Subordinated liabilities

  a. alárendelt kölcsöntôke 0 1 881   a. subordinated loan

   ebbôl: kapcsolt vállalkozással szemben 0 1 881    of which: to affiliated enterprises

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

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

8. Jegyzett tôke 15 340 15 340 8. Share capital

9. Jegyzett, de még be nem fizetett tôke (-) 0 0 9. Unpaid share capital (-)

10. Tôketartalék 42 42 10. Capital reserve

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

  b. egyéb 42 42   b. other

11.  Általános tartalék 507 590 11. General reserve

12. Eredménytartalék (+/-) 7 416 8 001 12. Retained earnings (+/-)

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

14. Értékelési tartalék 0 24 14. Revaluation reserve

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

  b. valós értékelés értékelési tartaléka 0 24   b. revaluation reserve of fair valuation

15. Mérleg szerinti eredmény (+/-) 593 758 15. Balance sheet net profit (loss)

16. Leányvállalat és közös vezetésû vállalkozás saját tôke változása (+/-) 4 10 16. Changes in equity of associated enterprises or other associated enterprises (+/-)

 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 145 399 139 844  TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

  Ebbôl:  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 89 973 95 896   of which:  SHORT TERM LIABILITIES

    (1.a.+1.ba.+1.c.+1/A+2.aa.+2.ab.+2.ba.+2.bb.+2.c.+2/A+3.aa.+3.ba.+3.ca.+4.a.+4/A)          (1.a.+1.ba.+1.c.+1/A+2.aa.+2.ab.+2.ba.+2.bb.+2.c.+2/A+3.aa.+3.ba.+3.ca.+4.a.+4/A)

    HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.bb.+2.ac.+2.bc.+3.ab.+3.bb.+3.cb.+4.b.+7) 28 873 17 559         LONG TERM LIABILITIES (1.bb.+2.ac.+2.bc.+3.ab.+3.bb.+3.cb.+4.b.+7)

 SAJÁT TÔKE (8-9+10+11+/-12+13+14+/-15+16+17+18) 23 902 24 765  EQUITY

 Mérlegen kívüli tételek  Off-balance items

 Függô kötelezettségek 17 087 11 476  Contingent liabilities

 Jövôbeni kötelezettségek 167 831 128 925  Future liabilities

Millió Ft             Million HUF
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2008 2009

1. Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 12 746 11 178 1. Interest income

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

434 419   a. interest income from fix interest rate securities

  b. egyéb kapott kamatok és kamatjellegû bevételek 12 312 10 759   b. other interest income

   ebbôl: kapcsolt vállalkozástól 3 051 2 791    of which: from affiliated enterprises

2. Fizetett kamatok és kamatjellegû ráfordítások 9 285 6 953 2. Interest and other interest type expenses

  ebbôl: kapcsolt vállalkozásnak 3 669 1 730   of which: to affiliated enterprises

 KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 3 461 4 225  NET INTEREST INCOME (1-2)

3.  Bevételek értékpapírokból 14 17 3.  Dividend received

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

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

  c. bevételek egyéb részesedésekbôl (osztalék, részesedés) 14 17   c. income from other participants

4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 898 1 086 4.  Commission and fee income

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl 898 1 086   a. from other financial services

  b. befektetési szolgáltatások bevételeibôl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 0 0   b. from investment services

5. Fizetett (fizetendô) jutalék- és díjráfordítások 266 355 5. Comission and fee expense

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 263 352   a. from other financial services

  b. befektetési szolgáltatások ráfordításaiból  
   (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)

3 3   b. from investment services

6. Pénzügyi mûveletek nettó eredménye (6.a.-6.b.+6.c.-6.d.) 668 1321 6.  Net income of financial services (6.a.-6.b.+6.c.-6.d.)

  a. egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibôl 3 252 3 607   a. from the income of other financial services

   értékelési különbözet 267 24    valuation difference

  b. egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 1 542 5 241   b. from the expenses of other financial services

   értékelési különbözet 378 36    valuation difference

  c. befektetési szolgáltatás bevételeibôl (kereskedési tevékenység bevétele) 8 310 10 402   c. from the income of investment services

   értékelési különbözet 7 470 7 283    valuation difference

  d. befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 9 352 7 447   d. from the expenses of investment services

   értékelési különbözet 9 253 7 416    valuation difference

7.  Egyéb bevételek üzleti tevékenységbôl 1 434 382 7.  Non-financial income

  a. nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 1 170 339   a. income from non-financial and investment services

   ebbôl:kapcsolt vállalkozástól 0 4    of which:from affiliated enterprises

  b. egyéb bevételek 264 43   b. other income

8. Általános igazgatási költségek 3 224 3 477 8.  General administration expenses

  a.  személyi jellegû ráfordítások 2 331 2 427   a. payroll and related expenditure

   aa. bérköltség 1 695 1 805    aa.salaries and wages

   ab. személyi jellegû egyéb kifizetések 185 167    ab.other payroll related costs

   ac. bérjárulékok 451 455    ac.payroll related contributions

    ebbôl: társadalombiztosítási költségek 362 378     of which:cost of social securities

  b. egyéb igazgatási költségek (anyagjellegû ráfordítások) 893 1050   b. other administrative eypenditures

9. Értékcsökkenési leírás 292 319 9.  Depreciation and Amortisation

10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbôl 1 462 696 10. Non-financial expenses

  a. nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai 1 167 383   a. expenditures of non-financial and investment services

  b. egyéb ráfordítások 295 313   b. other expenditures

11.  Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függô  
 és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

637 2 243 11.  Allowance of receivables and provision on contingent and future liabilities

  a. értékvesztés követelések után 623 2 211   a. allowance of receivables

  b. kockázati céltartalékképzés a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 14 32   b. provision on contingent and future liabilities

12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függô 
 és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre

375 966 12. Reversal of allowance of receivables and provision on contingent and future liabilities

  a. értékvesztés visszaírása követelések után 374 884   a. reversal of allowance of receivables

  b. kockázati céltartalék felhasználása a függô és biztos (jövôbeni) kötelezettségekre 1 82   b. reversal of provision on contingent and future liabilities

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

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

233 6 13. Impairment of securities and shares

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

74 117 14.  Reversal of impairment of securities and shares

15.   Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 810 1 018 15.  Net income (loss) before extraordinary activities

  ebbôl:  PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE 807 1 062   of which: NET INCOME (LOSS) OF FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES

    (1-2+3+4-5+/-6+7.b.-8-9-10.b.-11+12-13+14)         (1-2+3+4-5+/-6+7.b.-8-9-10.b.-11+12-13+14)

    NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE (7.a.-10.a.) 3 -44
        NET INCOME (LOSS) OF NON-FINANCIAL AND INVESTMENT SERVICES (7.a.-
10.a.)

16.  Rendkívüli bevételek 0 0 16.  Extraordinary income

17.   Rendkívüli ráfordítások 1 1 17.  Extraordinary expense

18.  Rendkívüli eredmény (16-17) -1 -1 18.  Net income (loss) on extraordinary activities (16-17)

19.  Adózás elôtti eredmény (+/-15+/-18) 809 1 017 19.  Net income (loss) before income tax (+/-15+/-18)

20.   Adófizetési kötelezettség 151 176 20.  Income tax

21.   Adózott eredmény (+/-19-20) 658 841 21.  Net income (loss) (+/-19-20)

22.   Általános tartalékképzés, felhasználás (+/-) 65 83 22.  General reserves (+/-)

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

24. Mérleg szerinti eredmény (+/-21-/+22+23-24) 593 758 24.  Balance sheet net profit (loss) figure (+/-21-/+22+23-24)

Millió Ft             Million HUF

Konszolidált eredménykimutatás (MSZSZ) a 2009. december 31-én végzôdô évre 
Consolidated Profit & Loss Statement (HAS) as at 31 December 2009
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0́92008 2009

Kamatbevételek 12 746 11 178 Interest incomes

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 3 883 4 669 Incomes of other financial services (except the reversal of the loss in value of securities)

Egyéb bevételek (céltartalék- felhasználás és céltartalék- többlet visszavezetésének  
és készletértékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével)

264 43
Other incomes (except the use of provision, release of provision  surplus, reversal of loss in value 
of inventories and reversal of extraordinary deprecation)

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás kivételével) 840 3 119 Incomes of investment services ( except the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei 1 170 339 Incomes of non-financial and non-investment services

Osztalékbevétel 14 17 Dividend income

Rendkívüli bevétel 0 0 Extraordinary income

Kamatráfordítások -9 285 -6 953 Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír- értékvesztés kivételével) -1 428 -5 557 Expenses  of other financial services (except the reversal of the loss in value of securities)

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

-295 -305
Otherexpenses (except the provision making, loss in value generation of inventories and  
extraordinary depreciation)

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztés kivételével) -102 -34 Expenditures of investment services (except the the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai -1 167 -383 Expenditures of non-financial and non-investment services

Általános igazgatási költségek -3 225 -3 477 General administration costs

Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség összegét) -1 -1
Extraordinary expenditures (except the amount of the current year corporate income tax 
liability

Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség -151 -176 Current year corporate income tax

Kifizetett osztalék 0 0 Paid dividend

MÛKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS 3 263 2 479 CASH-FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES

Kötelezettségek állományváltozása -5 916 -1 898 Changes in liabilities

Követelések állományváltozása -3 399 -177 Changes in receivables

Készlet állományváltozása 0 -14 Changes in inventories

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 4 932 -3 461 Changes in securities (current assets)

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 5 922 -481 Changes in securities (invested assets)

Beruházások (beleértve az elôleget is) állományának változása 8 2 Changes in construction in progress (including the advance payment)

Immateriális javak állományának változása -14 -58 Changes in intangible assets

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási elôlegek kivételével) állományváltozása -270 -56
Changes in tangible assets (except the construction in progress and the advance payment for 
construction in progress)

Aktív idôbeli elhatárolások állományváltozása -385 968 Changes in prepayments

Passzív idôbeli elhatárolások állományváltozása 330 -977 Changes in accruals

Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon Share issue on selling price

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

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

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

Eredménytartalék változás konszolidálás miatt Change of retained earnings from consolidation

NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS 4 471 -3 673 NET CASH-FLOW

ebbôl:

- készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása -301 214 Change in cash (HUF and foreign currency petty cash and checks)

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

4 772 -3 887
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)

Millió Ft             Million HUF

Konszolidált Cash-Flow kimutatás (MSZSZ) a 2009. december 31-én végzôdô évre 
Consolidated Cash-Flow (HAS) as at 31 December 2009
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS   INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TULAJDONOSI NYILATKOZAT   LETTER OF SUPPORT

Korea Development Bank
16-3, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL [150-973] KOREA / TEL.: 82.2.787.7000

Tulajdonosi nyilatkozat
                         (fordítás)

2008. október 30. 

Tisztelt KDB Bank (Magyarország) Ügyfelek!

Ez a levél a megerősítése annak, hogy a Koreai Fejlesztési Bank (továbbiakban KDB) 
100%-os tulajdonosa a KDB Bank (Magyarország) Zrt.-nek (továbbiakban KDB Bank) 
és a következőkben meghatározottak szerint felelős a KDB Bank vezetéséért.

 KDB-nek nincs szándékában értékesíteni a magyar cég részvényeit, nem tervezi  -
a leányvállalata eladását a magyarországi KDB Bank 100%-os tulajdonosaként.

 KDB felügyeli a magyar leányvállalatát, hogy az működése során vállalt  -
kötelezettségeinek megfeleljen és minden ügyfelének az elhelyezett betétjére 
teljes körű visszafi zetést vállaljon.

 A KDB Bank az anyabank tradicionális és folyamatosságára összpontosító  -
üzletpolitikáját követve, minden szerződésben vállalt és fizetési kötelezettségé-
nek eleget tesz.

 KDB, az ebben a levélben vállalt kötelezettségeit nem befolyásolja semmilyen  -
gazdasági, politikai, szabályozási változás vagy egyéb Magyarországon bekövet-
kező esemény. 

Őszintén reméljük, hogy levelünk alapján bizalmát megőrzi és a jövőben a KDB Bankot 
választja pénzügyi partnerének.

A KDB Bank (Magyarország) jövőéjért és nevében, tisztelettel:

Sung Joon Rhee
ügyvezető igazgató
Nemzetközi Finanszírozási Főosztály
Koreai Fejlesztési Bank (KDB)

004891225355365

Korea Development Bank
16-3, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL [150-973] KOREA / TEL.: 82.2.787.7000

Letter of Support

October 30, 2008

Dear valuable clients of KDB Bank (Hungary):

This letter is to confi rm that Korea Development Bank (hereinafter referred to as
”KDB”) holds 100% ownership of KDB Bank (Hungary) (hereinafter referred to
as ”the Bank”) and is responsible for the management of the Bank by stating the
following:

 KDB will maintain 100 % ownership of the Bank. There is no intention to -
sell the shareholding in the foreseeable future.

 KDB will supervise the management of the Bank and endeavor to see that -
the Bank meets its fi nancial obligations, including full repayment of all
types of clients’ deposits.

 It has been KDB’s time-honored and continuing policy to have its  -
affi liates meet all of their fi nancial and contractual obligations.

 KDB’s undertaking stipulated in this letter shall not be diminished by -
economic, political, regulatory or other events in the country where the
Bank is located.

We sincerely hope that on the basis of this letter, your trustful relationship wih
the Bank will continue to develop in the future.

For and on behalf of KDB Bank (Hungary),

Sung Joon Rhee
Executive Director
Global Banking Division
Korea Development Bank

004891225355365
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Üzleti terület
Business Group

Értékesítési Fôosztály  
Sales Division

Hálózatirányítási  
Fôosztály

Network Management  
Division

Elektronikus Csatornák és  
Értékesítés-fejlesztési  Fôosztály  

e-Banking & Sales  
Development Division

Asian & Treasury Center Asian Desk

Treasury Fôosztály 
Treasury Division

Részvényesi Kapcsolattartás
HQ Coordination

Kockázatkezelési Terület
Risk Management Group

Elsô vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

Elnök-vezérigazgató
President & CEO

Jog és Compliance Osztály
Legal & Compliance Team

Belsô Ellenôrzési Osztály
Internal Audit Team

Tervezési, Kommunikációs és HR Fôsztály
Planning / IR & HR Division

Hitelvizsgálati Fôosztály
Credit Review Division

Hitelellenôrzési Fôosztály 
Credit Control Division

Pénzügyi Kontroll  
Fôosztály

Financial Control 
Division

Üzleti Támogató Terület
Business Support Group

IT Center

Elszámolási Fôosztály
Settlement Division

Általános Ügyviteli Osztály
General Administration Team

IT Üzemeltetési Fôosztály 
IT Operation Division

IT Fejlesztési Fôosztály
IT Development Division

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS   ORGANIZATIONAL CHART
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Debreceni Fiók 
 Debrecen Branch 
H-4025 Debrecen, Hatvan utca 1-3.

Tel. / Phone: (52) 500-635, -636, -637

Fax: (1) 328-5423

Dunaújvárosi Fiók 
 Dunaújváros Branch 
H-2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor utca 4.

Tel. / Phone: (25) 510-780

Fax: (1) 328-5425

Orczy Fiók
 Orczy Branch
H-1086 Budapest, Dobozi utca 49-53.

Tel. / Phone: (1) 323-3554, -3560

Fax: (1) 328-5424

Pesterzsébeti Fiók 
 Pesterzsébet Branch
H-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u. 1/A

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

Fax: (1) 328-5421

Budaörsi Fiók
 Budaörs Branch
H-2040 Budaörs, Szabadság út 117.

Tel. / Phone: (23) 445–850

Fax: (1) 328-5422

KDB Bankközpont 
 KDB Bank Head Office
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

Tel. / Phone: (1) 374-9700

Fax: (1) 328-5454

Astoria Fiók 
 Astoria Branch
H-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.

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

Fax: (1) 328-5420

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

Tel. / Phone : (1) 464-7900

Fax: (1) 328-5426 

KDB KONTAKT

Telefonos ügyfélszolgálat Call Center

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

Külföldrôl hívható From abroad
00 36 1 374 9990

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



KDB Bank (Hungary) Ltd.

Hungary 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky road 42-46.

www.kdb.hu SWIFT: KODB HUHB  


