A N N U A L

R E P O R T

É V E S

J E L E N T É S

Tartalom
Contents

2
4
5
8
10
11
12
13
14

15
16
17
18
20
21
22

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Executive Report
A KOREAI FEJLESZTÉSI BANK, SZÖUL
The Korea Development Bank, Seoul
ÁTTEKINTÉS A TELJES BANKI TEVÉKENYSÉGRŐL
Overview Of The Entire Bank
VÁLLALATFINANSZÍROZÁSI FŐOSZTÁY
Corporate Finance Division
LAKOSSÁGI ÜZLETÁG – JELZÁLOG HITELEZÉSI FŐOSZTÁLY
Retail Banking Division – Mortgage Lending
LAKOSSÁGI ÜZLETÁG – GÉPJÁRMŰFINANSZÍROZÁSI FŐOSZTÁLY
Retail Banking - Car Financing Division
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS BETÉTEK
Customer services and deposit management
TREASURY FŐOSZTÁLY
Treasury Division
ELEKTRONIKUS BANKSZOLGÁLTATÁSOK
Electronic banking services
ÉVES BESZÁMOLÓ
Financial statements
Konszolidált mérleg | Consolidated Balance Sheet (HAS)
Konszolidált eredménykimutatás | Consolidated Profit And Loss Statement (HAS)
Konszolidált cash-flow kimutatás | Consolidated Cash Flow Statement (HAS)
Független könyvvizsgálói jelentés | Independent Auditor’s Report
AZ IGAZGATÓSÁG ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI
Members Of Board Of Directors
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
Organization Chart
FIÓKHÁLÓZAT
Network

Elnöki beszámoló
Executive summary

The year 2005 presented a fine opportunity to lay the groundwork
for future success. Last year, we implemented a number of measures
aimed at further improving and adding to our capabilities, and
preparing for continued growth. Several new products and services
were introduced, and our IT systems were further developed, while
management processes were reviewed, efficiency boosted and
the conditions were created for a stable, well-balanced operation.
Building on these foundations, over the year KDB Bank focused
primarily on enhancing customer satisfaction, customer acquisition
and retention, and improving the quality of services provided. These
initiatives, which have all contributed to the growth of our business,
are described in more detail later on. With that as background,
below is a summary of our key results.

Main highlights of 2005
Improved Services

A 2005. év kedvező alkalmat biztosított, hogy lefektessük jövőbeli sikereink alapjait. Az elmúlt év során számos olyan lépést
hajtottunk végre, amelyek elősegítik a további fejlődésünket, és
felszínre hozzák vállalati sajátságainkat, kedvező képességeinket,
valamint felkészítenek bennünket a jövőbeli gyors növekedésre.
Megvalósítottuk számos új termék és szolgáltatás bevezetését,
folytattuk az informatikai hálózatunk továbbfejlesztését, csakúgy,
mint végrehajtottuk a management folyamatok felülvizsgálatát, az
üzleti hatásfok növelését, és kidolgoztunk egy stabil, egyensúlyban
tartott kondíciókon nyugvó üzletmenetet. Ezeken az alapokon
építkezve a KDB Bank az év során mindvégig kiemelten kezelte az
ügyfelek elégedettségét, az ügyfélmegtartást, illetve új partnerek
megszerzését, prioritásként kezelve a szolgáltatási színvonal folyamatos továbbfejlesztését. Mindezek a kezdeményezések, melyek
hozzájárulnak üzleti fejlődésünkhöz, részletesen kifejtésre kerülnek a további oldalakon. Ennek tükrében tekintsük át főbb eredményeinket.

We are committed to putting our clients first and prioritising a high
quality of customer service over all other factors. KDB has a stake
in the success of its customers. From vehicle financing loans and
housing loans to special project financing for big companies,
KDB provides its corporate and retail clients with the full range of
financial services.
In order to ensure superior customer service, over the course
of last year KDB introduced new Call Center services, called
KDB Kontakt, and several E-Banking facilities (KDB PC Banking
solutions). We firmly believe that the launch of these new, electronic
banking channels will make our services more convenient and costeffective for our customers.
Upgraded IT support, stable financial background
Development of a new integrated banking IT system began
two years ago, and is now approaching completion. We are
confident that this state-of-the-art system will ensure the best
possible performance and flexible support for business activities over the long term. In 2005 a new Consumer Finance
module was introduced, providing solutions for the full range
of car financing, mortgage loan and personal loan products

2005 főbb üzleti eredményei
Növekvő szolgáltatási színvonal
– Határozott törekvésünk, hogy ügyfeleinket, és az ő minőségi
kiszolgálásukat tekintsük a legfontosabb tényezőnek munkánk
során. A KDB Bank érdekelt ügyfelei sikerében – közös eredményességünkért dolgozunk. A gépjármű- és a jelzáloghitelektől a
nagyvállalati ügyfeleinknek nyújtott speciális projektfinanszírozásig
a KDB valamennyi pénzügyi szolgáltatás tekintetében partnere
a vállalati és a lakossági klienseknek.
A kimagasló szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében a KDB
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To ensure the necessary financial resources, in 2005 KDB took
out a EUR 20 million long-term syndicated loan, provided by a
consortium of international financial institutions.
Forging new relationships and strengthening existing
partnerships
We are dedicated to consolidating our reputation as an acknowledged financial service provider and partner of choice for our
clients, facilitating their success in the rapidly evolving financial
markets. KDB is proud of its sound relationships with such
renowned business partners as Hankook Tire, GMAC, KIA and the

2005-ben elindította új, KDB Kontakt elnevezésű call center
szolgáltatását, és saját E-banking szolgáltatását (KDB PC banki
programok). Az elektronikus csatornák megnyitásával reményeink
szerint még kényelmesebb és gazdaságosabb kiszolgálást tudunk
biztosítani ügyfeleink számára.
Továbbfejlesztett informatikai háttér, biztos alapok
A két évvel ezelőtt megkezdett, integrált banki informatikai rendszer
fejlesztése az utolsó stádiumba érkezett. Meggyőződésünk, hogy
ez a modern, fejlett rendszer a lehető legrugalmasabb és kedvezőbb feltételeket teremti meg az üzleti tevékenységek lebonyolításához hosszú távon is. 2005-ben a rendszer részeként egy
új Lakossági Finanszírozási Modul került bevezetésre, amely a
gépjárműfinanszírozás, a jelzáloghitelezés és a személyi kölcsön
termékek számára biztosít stabil technikai hátteret.
Biztos pénzügyi háttér
A munkánkhoz szükséges pénzügyi háttér biztosítására a KDB
Bank 2005-ben egy 20 millió euró összegű szindikált hitelt vett fel
nemzetközi pénzintézetek egy csoportjától.

Hyundai group of companies.
Exploring new business opportunities
In the course of the year KDB maintained and strengthened its
partnership with the SIGNAL insurance company. This strategic
alliance has enabled the bank to develop new, customer-oriented
financial products and exploit new, alternative sales channels. As
one result of this successful cooperation, KDB has opened eight
new satellite branches in locations around the country.
KDB Bank will continue to invest in the Hungarian market. Our

„Határozott törekvésünk, hogy
ügyfeleinket, és az ő minőségi
kiszolgálásukat tekintsük a
legfontosabb tényezőnek
munkánk során.”

Új és megerősített korábbi partnerkapcsolatok
Határozottan törkeszünk rá, hogy üzletfeleink elkötelezett pénzügyi
szolgáltatóra találjanak bennünk, aki megbízható társként segíti őket
a gyorsan változó pénzügyi piacok körülményei közt munkálkodni.
A KDB Bank büszke, hogy kiemelt üzelti partnerei között említhet
olyan jelentős cégeket, mint a Hankook Tire, a GMAC, KIA és a
Hyundai vállalatok.

“We are committed to putting
our clients first and prioritising a
high quality of customer service
over all other factors.”

Az üzleti lehetőségek kiaknázása
Az elmúlt év során a KDB Bank fenntartotta és megerősítette a
SIGNAL Biztosítótársasággal meglévő üzleti kapcsolatát. Ez a stratégiai szövetség lehetővé teszi bankunk számára, hogy újfajta,
ügyfélközpontú szolgáltatásokkal és alternatív értékesítési csatornákkal szolgáljuk ki partnereinket. Az eredményes együttműködés
egyik jeleként a KDB nyolc szatellit fiókot nyitott meg az ország több
pontján.
A KDB Bank továbbra is folytatni fogja beruházását a magyar
pénzügyi piacon. Átfogó célunk, hogy a különböző ügyfélcsoportok
igényeit kiszolgálva – beszéljünk ázsiai vagy magyar partnerekről
– magasszintű termékeket nyújsunk változatos értékesítési csatornákon keresztül. A KDB Bank Magyarország ugyanakkor fontosnak tekinti, hogy aktív támogatója és részese legyen annak a
közösségnek, melyben tevékenykedik.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
ügyfeleinknek kitartó támogatásukért, és kifejezzem nagyrabecsülésemet munkatársaim felé az év során tanúsított, kemény munkájukért. Bízunk további támogatásukban, amint a 2006-os esztendő
lehetőségei és kihívásai elé nézünk.

overall objective is to serve a variety of customer groups – Asian
and Hungarian alike – with a range of sophisticated products
through various distributions channels. KDB Bank Hungary is also
committed to actively contributing to the communities in which we
do business.
I would like to take this opportunity to thank our customers for
their continued support, and to express my sincere gratitude to
all our colleagues for their hard work during the year. We rely on
your continued support as we look ahead to the opportunities and
challenges of 2006.

Hwang Sun-Bok
A KDB Bank (Magyarország) elnök-vezérigazgatója
President & CEO of KDB Bank (Hungary) Ltd.

A Koreai Fejlesztési Bank, Szöul
The Korea Development Bank, Seoul

A Koreai Fejlesztési Bank 1954-es megalapítása óta kiemelt
vállalatfinanszírozó pénzintézetként irányítja hazájában a gazdasági fejlesztéseket és a nemzeti pénzügyeket. A KDB arra törekszik, hogy széleskörű igényeket elégítsen ki, legyen szó eszközfinanszírozásról, befektetési banki szolgáltatásokról, nemzetközi
finanszírozásról, szaktanácsadási szolgáltatásról vagy akár projektfinanszírozásról – mindezen szolgáltatásokkal is kedvező gazdasági környezetet biztosítva a vállalatok részére. A legnagyobb
állami tulajdonú pénzintézetként Dél-Koreában, a KDB ugyanakkor
aktívan részt vállal a gazdaságpolitikai célok megvalósításában is,
miközben ügyfél-orientált, megbízható és nyereséges pénzügyi
termékeket kínál partnereinek. A bank 35 helyi fiókot, 5 külföldi
leányvállalatot és 2 külföldi képviseleti irodát működtet.
Története során a pénzintézet szerepe fokozatosan átalakult,
funkciója folyamatosan fejlődött: a bank az 1950–es, 60-as években a fejlesztéstámogatásra szakosodott, a 70-es, 80-as évekre
hosszú távú pénzügyi szolgáltatóvá vált, míg a 90-es évekre szolgáltatásaiban a befektetési és vállalatfinanszírozási tevékenység
lett meghatározó. A koreai pénzügyi válságot követően, a KDB
élenjárt a válalalti struktúrafejlesztés támogatásában és a nemzeti pénzügyi helyzet stabilizálásában.
A KDB Bank határozottan támogatja a koreai gazdaság növekedését,
és a kormány azon erőfeszítéseit, hogy Dél-Koreát Ázsia meghatározó pénzügyi központjává fejlesszék. A KDB elkötelezett célkitűzése, hogy 2011-re Ázsia vezető bankjává váljon.

Főbb pénzügyi mutatók milliárd koreai wonban
Key financial data (in billion KRW)
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Since its establishment in 1954, the Korea Development Bank
(KDB) has been a key contributor to Korea’s economic growth,
leading the nation’s financial sector as one of the top corporate
financing banks. KDB works to satisfy a wide range of market requirements, including facility loans, investment banking, international finance, consulting services and project finance, thereby ensuring a favourable business environment for corporations. As the
biggest state-owned bank in Korea, KDB serves economic policy
objectives and provides customer-oriented financial products that
are sound and profitable. The bank has 35 local branches, 5 overseas subsidiaries and 2 overseas representative offices.
In the course of its history, the bank’s role has evolved from that of
an institution specialising in development financing support in the
1950’s and 60’s, through the financing of long-term credit facilities
in the 1970’s and 80’s, and investment and corporate banking in
the 1990’s. Since the Korean financial crisis, KDB has also been
at the forefront of efforts to implement corporate restructuring and
stabilise the domestic financial market.
KDB aims to strengthen the growth potential of the nation’s economy, and support the government’s efforts to transform the nation
into an Asian financial hub. KDB has set itself the goal of becoming
Asia’s leading bank by 2011.

2005

2004

Teljes eszközállomány / Total Assets

96,51

92,227

Teljes hitelállomány / Total Loans

49,829

45,849

Saját tőke / Total Equity

14,144

10,263

Adózás utáni eredmény / Net Income

2,421

997

Fizetőképességi mutató / BIS Ratio (%)

18,43

18,1

ROA %

2,58

1,11

ROE %

19,29

11,02

Áttekintés a teljes banki tevékenységről
Review of the bank’s overall operations

Méret, főbb mérlegtételek
2005 év végén a bank mérlegfőösszegének nagysága - az előző
év végihez hasonlóan - 80 milliárd forint volt. Ebben az évben a
bank legfőbb céljának az eszközportfólió minőségének javítását,
illetve a kamatozó eszközállomány méretének növelését tekintette.
A pénzintézet sikeresen fenntartotta a lakossági és vállalati hitelek kiegyensúlyozott portfólióját, és a kiélezett piaci verseny ellenére 10%-kal növelte a hitelállományát. A bővülő finanszírozási
szükségletek fedezésére a bank diverzifikálta forrásstruktúráját,
melyet az ügyfelektől származó betétállomány, a bankközi felvétek,
illetve a derivatív ügyletek biztosítottak.
Stabilitás
A kedvezőtlen piaci körülmények és bizonytalanságok ellenére
a pénzintézet sikeresen biztosította stabil üzleti működését. A
hitelállomány egyenletes növekedése mellett a hitelekre képzett
értékvesztés nagysága kis mértékben emelkedett. A stabil
pozíció megtartásához a megfontolt, szigorú hitelkihelyezési
gyakorlat is hozzájárult, amely biztosította az eszközállomány jó
hitelképességű ügyfelekkel történő további növekedését. A bank
szilárd forrásstruktúrát alakított ki. A betétállomány jelentősen
(23%-kal) növekedett mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleknek
köszönhetően. Nemzetközi pénzügyi intézetek egy csoportja
20 millió eurós, hosszú távú szindikált hitelt bocsátott a bank
rendelkezésére.
Szervezeti változások
Az elmúlt évben a KDB Bank (Magyarország) Zrt.-nél dolgozó
munkatársak létszáma 227 főre emelkedett. A 2004 végén újonnan
létrehozott szervezeti egységek (pl. IT Fejlesztési Főosztály)
létszáma folyamatosan bővült annak érdekében, hogy az új IT
rendszer működését, illetve a növekvő üzleti folyamatok támogatását
biztosítsák. A központosított kockázatkezelési szakterületi igazgatóság, illetve a banki szintű kontrollt végző szervezeti egységek
funkciói fokozott hangsúlyt kaptak, és megerősítésre kerültek. Az
ügyfélszolgálat színvonalának emelésére új, modern Call Center
(KDB Kontakt) és elektronikus bankszolgáltatások kerültek bevezetésre. 2005 májusában
a bank lezárta a befeklHH
tetési szolgáltatási tevéhê
kenységét és az ehhez
Âêo|mÃ
kapcsolódó ügyfélállomá¦ªêªªª
nyát egy bróker cégnek
adta át.
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Stratégiai szövetségek
2005-ben a pénzintézet
megerősítette kölcsönös
stratégiai együttműködést
a KIA Motors-sal és a
Hyundai Motors-sal, ennek keretében készletfinanszírozási szolgáltatást
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Size, main balance sheet items
At the end of 2005 the bank’s balance sheet total stood at HUF 80
billion – similar to the previous year-end figure. In the year just past
the bank regarded its main objective to be to improve the quality of
its asset portfolio, and to increase the volume of its interest-bearing
assets. The bank successfully maintained a balanced portfolio of
retail and corporate loans, and despite the growing intensity of
competition in the market, increased its loan portfolio by 10%. In
order to ensure the funds required to meet the expanding demand
for financing, the bank diversified its liability structure, which now
consists of deposits from customers, interbank borrowings, and
derivative transactions.
Stability
Despite the unfavourable conditions and uncertainties in the
market, the bank was successful in ensuring the stability of its
business operations. The steady growth in the loan portfolio was
accompanied by a modest increase in the volume of impairment
provisions set aside on the loans. Purposeful and strict loanplacement practices also contributed to the bank’s success in
maintaining its stable position, and assured a continued growth
of the asset portfolio through placements with highly creditworthy
customers. The bank further enhanced the stability of its liability
structure. The deposit portfolio grew considerably (by 23%), on the
retail side as well as on the corporate side. At the same time, a
consortium of international financial institutions provided the bank
with a EUR 20 million, long-term syndicated loan.
Organisational changes
In the year under review, the number of staff working at KDB Bank
(Hungary) Zrt. increased to 227. At the end of 2004, the headcount
in the newly created organisational units (e.g. the IT Development
Division) expanded continuously in order to ensure the operation
of the new IT system and to support the expansion in business
processes. The functions of the centralised risk-management
directorate and of the organisational units responsible for bank-level
control received additional emphasis, and were reinforced. In order
to enhance the level
of customer service,
a modern call centre
¢ªª¤
¢ªª¥
(known as KDB Kontakt)
and e-banking services
were introduced. In
May of 2005, the bank
ceased its investmentservice activities and
transferred its related
customer portfolio to a
brokerage firm.
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Strategic alliances
In 2005 the bank
strengthened its mutual
strategic
cooperation
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nyújtott a gépjármű kereskedőknek, illetve gépjármű-finanszírozást
a privát ügyfeleknek. A szorosabb együttműködés „gyümölcsei”
főként 2006-tól várhatóak. A Bank új ügyfélszolgálati csatornákat
alakított ki, és - hasznosítva a Signal Biztosító Rt.-vel fennálló
stratégiai együttműködést – az ország 8 nagyvárosában kezdte el
„szatellit fiókok” működtetését, így a jelzáloghitel alapú finanszírozási
szolgáltatás Budapesten kívül is elérhetővé vált.

with KIA Motors and Hyundai Motors, and as a part of this collaboration it provided stock financing services to the car dealers, as
well as car-financing to their private customers. The results of the
now-closer cooperation should manifest themselves from 2006
on. The bank developed new customer service channels during
the year, and – leveraging the strategic collaboration with the
insurance firm Signal Biztosító Rt. – it launched the operation of
‘satellite branches’ in 8 towns and cities around the country, and
thus its mortgage-loan based financing service is now available
outside of Budapest as well.

IT
Az integrált banki alaprendszer - többek között a számlavezetés, a
vállalati finanszírozás és a treasury funkciók - 2004-es elindítása
után a Bank a magánszemélyes hitelezési modul bevezetésével
IT
növelte az integrált banki rendszer funkcionalitását 2005 derekán.
Following the launch in 2004 of the integrated banking system – which
Az új modul a gépjárműfinanszírozás, a jelzálog alapú hitelezés és
included account management, corporate finance and treasury
a magánszemélyeknek nyújtott hitelezés támogatására kínál szélesfunctions, among others – the bank increased the functionality of the
körű megoldásokat. Kifejlesztésre került továbbá egy a problémás
system in 2006 by introducing a private-customer lending module.
hitelek kezelését támogató alrendszer is, amely a magánszemélyek
The new module offers a host of solutions to support mortgageügyletei mellett a vállalati üzletágak eseteit is lefedi. Az alaprendbased lending and lending to private individuals. A subsystem desigszerbe integrált modulnak köszönhetően a KDB ügynöki partnerhálóned to support the management of problematic loans was also
zatának tagjai gyors
developed, which, be
és hatékony pénzügyi
sides cases of nonl>5ê
szolgáltatásokat tudnak
performing private-cus¢ªª¤
¢ªª¥
wêÆêsê
nyújtani az érdeklődő
tomer loans, can also
Âêo|mÃ
ügyfeleknek, legyen szó
be used for mana¥êªªª
akár finanszírozási ajánging the transactions
¤êªªª
lat készítéséről, kölof the corporate divi£êªªª
csönkalkulációról, ügysion. Thanks to the
¢êªªª
félregisztrációról vagy
integration of an adkölcsönigénylésről, a
ditional module into
¡êªªª
rendszer azonnali segítthe core system, the
ª
séget nyújt az admimembers of KDB’s
¾¡êªªª
nisztráció elvégzéséagency network are
¾¢êªªª
ben. Jelentős fejlesznow able to provide
¾£êªªª
tések eredményeként
fast and efficient res¾¤êªªª
a banki rendszer integponses and financial
uê uêêê vêê nê jêêê
wê
rációja mind a funkciók,
services to prospective
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mind az elérhető adacustomers. The system
tok szempontjából igen
provides immediate
magas szintre emelassistance in per forkedett. A megkezdett információs rendszerfejlesztés mind a
ming administrative tasks, including the preparation of financing
belső, mind a külső adatszolgáltatás elvárásaira jelentős hangsúlyt
offers, making instant loan-related calculations and ensuring
fektet.A párhuzamosan fejlesztett e-banking (elektronikus banki)
the prompt registration of customers. As a result of significant
szolgáltatások lehetővé teszik ügyfeleinknek, hogy egyszerűbben
enhancements, the integration of the banking system has been
és kényelmesebben, fiókjaink meglátogatása nélkül intézzék
raised to a very high level indeed, both in terms of its functions
banki ügyleteiket. Telefonos ügyfélszolgálatunk 2 nyelven kezdte
and the availability of data. The project launched last year to
meg működését. Elektronikus banki programcsomagjaink (PC
enhance the information system places considerable emphasis
Banking, Firm Banking) a különböző ügyfélcsoportok igényeinek
on both internal and external data-supply requirements. The efigyelembevételével kerültek kifejlesztésre. A VISA kártyákhoz
banking services that were developed in parallel with these other
kapcsolódó tranzakciók nyomonkövetése megerősödött egy
refinements enable our customers to see to their banking matters
a rendszerbe integrált elemmel, ami a visszaélési kísérleteket
more simply and in greater comfort, and without having to visit
regisztrálja.
our branches. Our telephone-base customer services facility has
been launched, in 4 languages. Our electronic banking software
packages (PC Banking, Firm Banking) were developed during the
year in light of the particular needs of our various customer groups.
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Tervek a jövőre vonatkozóan:
2005 végére a bank kiegyensúlyozott eszközszerkezetet és
stabil infrastrukturális hátteret épített ki a KINCSem rendszer
bevezetésével. Az előző évek eredményei megteremtették a szükséges alapokat, hogy a bank a jövőben a jó minőségű eszközállomány hatékony növelésére koncentrálhasson, és 2006 végére
elérje a méretgazdaságosságot.
Az informatikai terület egyik fő célkitűzése egy fejlett vezetői
információs rendszer létrehozása, valamint a külső információszolgálati tevékenység IT támogatásának további erősítése
– kihasználva az integrált központi adatbázis nyújtotta előnyöket.
Mindemellett a termékfejlesztés folyamatos technikai támogatása
is lényeges kihívás. A jövőre gondolva meg kell említenünk az év
második felére tervezett fejlesztést, ami egy modern, megnyerő
vállalati honlap létrehozását jelenti.
A KDB Bank célja, hogy a közeljövőben mind magyarországi,
mind régiós szinten bővítse fiókhálózatát, és a térség vezető ázsiai
bankjává váljon.

The monitoring of transactions related to VISA cards was reinforced
through a further element integrated into the system, which records
attempts at unauthorised use.
Future plans
By the end of 2005 the bank had established a balanced asset
structure and stable infrastructure background, partly through
the introduction of the KINCSem system. The accomplishments
of the previous years have created the necessary foundations for
the bank to focus on increasing the efficiency of its high-quality
asset portfolio and, by the end of 2006, it will have achieved the
economies of scale.
One of the key objectives with regard to IT is to establish an
advanced management information system, as well as to further
strengthen the IT support of external information-provision activity,
through a leveraging of the advantages provided by the integrated
central database. In addition, a major challenge will be to ensure
the continuous technical support of product development efforts.
In terms of the immediate future, an important task scheduled for
the second half of this year is the design and launch of a modern,
effective and attractive corporate website.
The objective of KDB Bank is to expand its branch network within
Hungary and throughout the region, and in the medium term, to
become the leading Asian bank in the region.

Vállalatfinanszírozási Főosztály
Corporate finance division

2005-ben a Vállalatfinaszírozási Főosztály sikeresen elérte illetve
1,3 Mrd forinttal túl is szárnyalta tervezett számait. A vállalati hitelek
kihelyezett összege meghaladta a 36 Mrd forintot.
A kapcsolattartói rendszer kivívta az ügyfelek elégedettségét.
Nagyobb hangsúlyt kapott a minőség és a gyorsaság, így az ügyek
kezelése rövidebb határidőn belül is teljesülhetett. Ügyfeleink
elégedettek az elektronikus banki szolgáltatással, az Electrával is,
amely szintén növelte a bank hírnevét.
Ahogyan korábban is, úgy 2005-ben is hangsúlyos szerepet
kapott a testre szabott szolgáltatási struktúra, amely tovább bővült
portfóliókezeléssel, tanácsadással, rendszeres piacelemzéssel,
valamint VIP szolgáltatásokkal a számlavezetés és kapcsolattarás
terén a legfontosabb partnercégeink vezetősége és dolgozói
számára.

In 2005 the Corporate Finance Division achieved its target
numbers, and indeed, exceeded them by a considerable margin
of HUF 1.3 billion. The volume of loans placed was in excess of
HUF 36 billion.
The relationship management system has been well received by our
clients. Quality and speed was afforded greater emphasis, and thus
it was possible to administer transactions within a shorter period
than before. Our clients also expressed their satisfaction with the
electronic banking service, Electra, which likewise enhanced the
bank’s reputation further.
As was the case earlier, so in 2005 as well, considerable store
was set in the provision of customised services, which expanded
further last year to include portfolio management, advisory services,
regular market analyses, as well as various VIP services in relation to
account management and relationship banking for the management
teams and the employees of our key-account customers.

A Főosztály továbbra is követi a Bank filozófiáját, mely szerint
Európa vezető ázsiai bankjává kívánunk válni. Így külön figyelmet
kaptak az ázsiai, és ezen belül a térségben lévő koreai cégek,
The division continues to work towards the Bank’s strategic objective
mind a már létező kapcsolatok fejlesztése, mind az együttműködés
of becoming the leading Asian bank in Europe. Thus, the Asian, and
területeinek bővítése terén. A múlt esztendő erőfeszítéseinek egyik
in particular the Korean, companies operating in the region have
kiemelkedő eredménye a HANKOOK Tire Hungary Kft.-vel létrejött
received particular attention, both in terms of developing existing
üzleti kapcsolat. A telrelationships and with
jes állományra vetítve
regard to finding new
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Finance Division was
19,36%; kis- és középsuccessful in increavállalkozások 24,36%.
sing the number of its
Hungarian customers too. By the end of 2005, the composition of
A piaci szereplők jelentős kereszt-tartozásai megnövelték az igényt
the bank’s clientele in proportion to the volume of the portfolio was
a követelés-vásárláson/megelőlegezésen alapuló finanszírozási teras follows: large multinational companies, 56.8%; large Hungarian
mékek iránt. Ezért forfeit és faktoring termékeink kiemelkedően
companies, 19.36%; small and medium-sized enterprises (SMEs),
népszerűek, mely állományunk termékösszetételében is tetten
24.36%.
érhető. Faktoring esetén a lehívott összegek egy év alatt több
mint 260%-kal emelkedtek, míg ugyanez a szám forfeit ügyletek
The significant cross-debts that exist between the various market
kapcsán 150%.
participants have increased the demand for financing products based
on receivables purchase and advances on receivables. For this
Egyúttal az osztály a finanszírozás új területeit is igyekezett felkutatni.
reason our forfeiting and factoring products have proved extremely
Az EU csatlakozást követően jelentősen megnőtt a közbeszerzési
popular, as can clearly be seen in the distribution of products in our
eljárások szerepe. A Bank több ízben is versenybe szállt, és
portfolio. In the case of factoring, the amounts drawn down over
sikereket aratott a konkurens bankok ellenében ezen a területen.
the course of one year increased by more than 260%, while the
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A Főosztályon néhány projektfinanszírozási ügyletet is sikerrel
kezeltünk, és a korábbi EU támogatással futó intervenciós ügyletek
bonyolítása is bővülő klientúrával folytatódott. Ez a finanszírozási
forma ebben az évben sikeresebbnek bizonyult, mint a kezdeti
évben. A közraktárjegy alapú hitelezés szabályozása és gyakorlata
gördülékenyebbé vált, a kifizetések pedig kevesebb fennakadással
zajlottak.
Annak érdekében, hogy Magyarországon a Bank vállalatfinanszírozási piaci részesedését tovább növeljük, a főosztályon belül
megkezdte munkáját az újonnan alapított Akvizíciós és Marketing
Osztály. Az osztály elsődleges feladata az ügyfélkör bővítése, testreszabott finanszírozási struktúrák ajánlása vezető magyarországi
nagy- és középvállalkozásoknak. A cél nemcsak kedvező árajánlatokkal megnyerni a potenciális ügyfeleket, hanem egyéb profeszszionális pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani nekik.

equivalent figure with regard to forfeiting transactions was 150%.
At the same time the division explored new areas of opportunity for
financing. Following EU accession, the role of public procurement
tenders has increased greatly. The bank competed last year on a
number of occasions, and, despite the efforts of the competing
banks, was rewarded with considerable success in this area.
The division successfully completed several project financing deals,
and the implementation of EU-subsidised intervention transactions
concluded earlier continued in 2005, with an increasingly broad
range of clients. This form of financing proved more successful
this year than in the launch year. The regulation and the practice
of warehouse-warrant based lending became smoother, and
disbursements were made with fewer hitches than had occurred
previously.
In order to increase the bank’s market share of the corporate
financing market further, the work of the newly established Sales
and Marketing Department began. The main task of the department
is to grow the customer base, and to offer tailored financing facilities
to leading Hungarian large and mid-sized companies. The aim is
not only to acquire new customers through attractive proposals,
but to increase product usage rates by offering other professional
financial services to existing customers.

Lakossági Üzletág – Jelzáloghitelezési Főosztály
Retail Banking Division – Mortgage Lending

A bank 2005-ben továbbfejlesztette a jelzálog-finanszírozási üzletágát, ami az elmúlt évben is a meghatározó szerepet játszott lakossági
területen. A legnagyobb növekedést az euróban denominált közép-,
és hosszúlejáratú szabadfelhasználású jelzálogkölcsönöknél értük
el. A mintegy 50%-os növekedésnek köszönhetően az összes, euróban folyósított kölcsönállomány meghaladta a 36 millió eurót, ezzel
párhuzamosan a forint kölcsönök összege elérte a 2,5 milliárd Ft-ot.
Az értékesítési lehetőségek kiegészítésére a meglevő fiókhálózatunkon és a Signal Biztosító Rt-vel meglevő partneri együttműködésen felül, döntést hoztunk arról, hogy - mint egy újabb
értékesítési csatornát - egy vidéki hálózatot alakítunk ki munkatársainkból, hogy ügyfeleinket az ország teljes területén megfelelően
ki tudjuk szolgálni.
Nagy lépéseket tettünk termékskálánk bővítése, valamint belső
folyamataink újjászervezése érdekében, hogy még hatékonyabban,
és rugalmasabban tudjuk ügyfeleinket kiszolgálni. Így egyebek
mellett bevezettük a svájci frankban denominált, hosszú futamidejű,
szabad-felhasználású kölcsönt, és folytatjuk a termékfejlesztést a
jelzálog típusú kölcsönök terén.
A jelzálogkölcsönök mellett a személyi kölcsönök terén is folyik
a fejlesztés. A nagyvállalati ügyfeleink dolgozói számára nyújtott
személyi kölcsön mellett, a Signal Biztosító Rt-vel együttműködve,
piacra léptünk az életbiztosítással rendelkező ügyfelek számára
kialakított kölcsönünkkel, ami rövidtávú fizetési nehézségek esetén
nyújt segítséget.
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In 2005 the bank further developed its mortgage-lending operations, which continued to be of central importance to retail banking
operations. The fastest growth was witnessed in the area of eurodenominated medium and long-term multi-purpose mortgagebased loans. Owing to the almost 50% increase in the volume of
these types of loan, the total portfolio of euro-denominated loans
rose to more than EUR 36 million, while the volume of forint-based
loans reached HUF 2.5 billion.
To provide additional sales support, in addition to our existing
branch network and cooperative partnership with insurance company Signal Rt., the bank took a decision to establish – as a new
sales channel – a provincial branch network staffed by our own
employees, in order to provide our customers with a country-wide
service.
We have made considerable progress towards expanding our
product offering, and restructuring internal processes, in order to
serve our clients more effectively and flexibly. The steps taken in
this respect included introduction of a Swiss franc-denominated,
long-term multi-purpose loan, and the continued development of
mortgage-based lending products.
Additionally, development is also under way in the area of personal
loans. Besides the personal loans offered to employees of our large
corporate customers, in collaboration with Signal Insurance we
have launched a new product available to holders of life insurance
policies, for use as a bridging loan to overcome short-term liquidity
problems.
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Lakossági Üzletág – Gépjárműfinanszírozási Főosztály
Retail Division – Car Financing

A gépjármű-finanszírozási üzletág az egyik legjelentősebb terület
a KDB lakossági bankügyletein belül. A gépjármű-finanszírozási
hitelek állománya 9,2 Mrd forintra emelkedett a tavalyi év folyamán.

The car financing division is one of the most important business
lines within KDB’s retail operations. During the course of 2005, the
total volume of car-financing loans rose to HUF 9.2 billion.

A finanszírozás erősítése érdekében Bankunk folyamatosan keresi
az együttműködés lehetőségeit az importőrökkel és a gépjármű
kereskedésekkel.

In order to strengthen its financing activities, the Bank is continuously
examining opportunities for cooperation with importers and
dealers.

A GMAC-vel létrejött stratégiai megállapodás alapján 2005 évben
is sikeresen folytattuk együttműködésünket a GM hálózattal. Az
együttműködés eredményeképpen a KDB Bank jelentős sikereket
ért el az OPEL és a Chevrolet gépjárművek finanszírozásában.
A 2004-ben a KIA Motors Hungary-vel aláírt együttműködési
megállapodásunk folytatásaképpen 2005 évben növelni tudtuk
részesedésünket a KIA gépjárművek finanszírozási területén. Az
importőrrel közösen a KIA gépjárművásárlók részére kidolgozott
pénzügyi kondícióink nagyban segítették a kereskedők értékesítési
munkáját.

Based on the strategic agreement with GMAC, we successfully
continued our cooperation with the GM network in 2005. As a result
of the collaboration, KDB Bank achieved considerable success in
the financing of Opel and Chevrolet vehicles.
Under the cooperation agreement concluded with KIA Motors
Hungary in 2004, we were able to increase our overall share of
the financing of KIA vehicles in 2004. The financial terms and
conditions that we developed together with the importers for buyers
of KIA vehicles greatly facilitated the sales work of the dealers.

2005 évben a Hyundai Motor Hungary Kft-vel is sikerült stratégiai
megállapodást kötnünk. A Hyundai Kereskedések részére az Importőrrel kialakított finanszírozási kondícióink lehetővé teszik a Kereskedések részére, hogy dinamikus fejlődési pályára állhassanak.
Bár Bankunk igen nagy hangsúlyt fektet az üzleti növekedésre,
teszi mindezt úgy, hogy nagy figyelmet fordít a meglévő ügyletek
kezelésére is. Portfóliókezelésünk színvonalas munkáját jelzi az a
tény, hogy a rossz ügyek aránya a piaci átlag harmadát sem éri el.
Partnereinkkel, az importőrökkel, biztosítókkal, márkakereskedőkkel
2006 évben is olyan versenyképes és megbízható konstrukciók
kifejlesztésén dolgozunk, amelyek különösen nagy jelentőséggel
bírnak a kiélezett finanszírozási piacon. Bankunk 2005 évben
jelentős fejlesztést hajtott végre az IT vonatkozásában is. Saját
fejlesztésű, teljesen automatizált, de ugyanakkor felhasználóbarát
integrált közvetítő kereskedői alrendszert vezetett be.

In 2005 we succeeded in concluding a further strategic agreement,
this time with Hyundai Motor Hungary Kft. The financing conditions
that we determined together with the importers for the Hyundai
dealers made it possible for the dealers to launch themselves
confidently on a path of rapid expansion.
Although the bank places considerable emphasis on achieving
business growth, it also pays close attention to the management
of its existing transactions. The quality of the bank’s portfolio
management work is clearly reflected in the fact that the share of
non-performing loans in its overall portfolio is barely one-third of the
market average.
Together with our partners, the importers, insurance companies
and brand dealers, in 2006 we will be working on developing
certain well-positioned and reliable products that will be of particular
relevance as competition in the financing market continues to heat
up. In 2005 the Bank also implemented a major development in the
IT area, introducing a proprietary, fully automated, but at the same
time user-friendly integrated agent-dealer subsystem.

Ügyfélszolgálat és betétek
Customer services and deposit management

A korábbi évekhez hasonlóan 2005-ben is kiélezett verseny jellemezte a banki források piacát, elsősorban a lakossági megtakarítások területén. Ennek ellenére bankunk betétállománya
nagymértékben növekedett: 2005 végén az ügyfélbetétek állománya 24,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi számokat
és 42,8 milliárd Ft fölé emelkedett, ami több mint 8,4 milliárdos
növekedést jelent.

As in previous years, the bank liabilities market was characterised
by fierce competition in 2005, especially in the area of retail
savings. Despite this, the volume of deposits placed at the bank
increased substantially, exceeding the previous year’s figure by
24.4% at the end of the year, reaching more than HUF 42.8 billion,
which represents a growth of over HUF 8.4 billion.

Arányait tekintve közel azonos ütemben emelkedett a deviza és a
forint-megtakarítások összege (23.3% illetve 25.1%), ezen belül
a vállalti ügyfélkör devizában, a magánügyfelek pedig forintban
növelték betéteiket.

In percentage terms, the volumes of foreign-currency and forint
savings rose by approximately the same extent (23.3% and 25.1%
respectively), within which the growth in foreign-currency savings
was generated by corporate customers, while the rise in forint
deposits was attributable to retail customers.

Elsősorban a lekötött betétek állománya növekedett, (40%kal, azaz több mint 8.1 milliárd forinttal), a folyószámlán tartott
összegek mindössze 2%-os növekedést mutatnak. Ennek oka az
ügyfelek hatékonyabb forrásgazdálkodása illetve az, hogy ügyfeleink megtartása és maximális kiszolgálása érdekében Bankunk
igyekezett a számukra legkedvezőbb befektetési formákat megtalálni.

The bulk of the growth was in fixed-term deposits (40%, more
than HUF 8.1 billion), while the volume of deposits held in current
accounts rose by only 2%. This was attributable to the fact that
customers managed their resources more efficiently than before,
and that in order to retain its client base and provide customers with
the best possible service, the bank made a special effort to provide
them with the most favourable investment forms possible.

Vállalkozói ügyfeleink 36,6%-kal növelték megtakarításaikat, ami
elsősorban a nagy, kiemelt ügyfelek növekvő pénzáramlásával,
illetve új ügyfelek megjelenésével magyarázható. Lakossági területen elsősorban az ázsiai ügyfélkör növekedésének és fokozott
aktivitásának köszönhető a betétállomány 4,4 milliárd forintos
növekedése.

Our corporate customers increased their savings by 36.6%, which
was primarily due to an upswing in investment by large, key clients,
as well as to the acquisition of new customers. In retail banking, the
HUF 4.4 billion growth in deposits resulted mainly from an increase
in the bank’s Asian clientele, coupled with a rise in the banking
activity of this group of customers.

2005-ben a számlakezelési területen kiemelt szerepet kapott a
folyamatok szabályozottságának erősítése, így a működési kockázat csökkentése. Ázsiai Ügyfélszolgálatunk 2005-ben ismét sok
kínai ügyfelet nyert meg Bankunk számára, akik elsősorban forintlekötési lehetőségeket vettek igénybe. Az év végére kifejlesztésre került egy korszerű, többfunkciós folyószámla, amely a következő években a lakossági megtakarítási termékek (elsősorban
számlacsomagok) fejlesztésének alapját képezheti.

In 2005, in the area of account management, special priority was
given to tightening the regulations governing internal processes,
thereby reducing levels of operating risk. The Asian Desk attracted
a considerable number of new Chinese customers again, among
whom the demand for forint fixed-term deposits was high. By the
end of the year development of a brand new, multifunctional current
account was completed, which will serve as the basis for developing
further retail savings products (primarily account packages) over
the coming years.
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Treasury főosztály
Treasury division

A Bank és a Treasury Főosztály alapvető feladatai közé tartozik
a betétgyűjtés és hitelkihelyezés közötti egyensúly biztosítása a
lakossági és vállalati szektorban, a versenyképes kamat- és árfolyamjegyzés valamint új, ügyfélközpontú termékek kifejlesztése.
A Treasury Főosztály olyan klasszikus treasury termékek széles
skálájával áll a VIP ügyfelek rendelkezésére, mint egyedi kamat- és
árfolyamjegyzés, határidős árfolyamjegyzés és értékpapír aukciókon történő részvételi lehetőség biztosítása.
A Treasury Főosztály a Lakossági és Vállalati Üzletággal együttműködve, kedvező betéti konstrukciókat kínál a Bank ügyfelei
részére. Ez az egyik ok, mely a Bankot marketing tevékenységének
erősítésére ösztönzi.
2005 folyamán a Treasury Főosztály a Lakossági és Vállalati
Üzletággal aktívan közreműködött a Bank eszközeinek jelentős
növelésében.
Az anyavállalatunk támogatása 2005 folyamán stabil volt. A KDB
hálózattal való együttműködés növekvő tendenciát mutat, kölcsönös
előnyöket biztosítva minden résztvevő számára.
A Bank növekvő aktivitásának köszönhetően a Treasury Főosztály
több nemzetközileg elismert pénzintézettel (Commerzbank AG,
Frankfurt; Wachovia Bank, New York) erősítette az addigi sikeres
együttműködését.

The main duties of the bank and of the Treasury Division include
maintaining a balance between deposit-collecting and loan-placement activities in the retail and corporate divisions, the quoting of
competitive interest and exchange rates, and the development of
new, customer-oriented banking products.
The Treasury Division offers its VIP customers a wide range of
classic treasury products, such as individual interest and exchange
rate quotes, FX forward quotes and the opportunity to participate
in securities auctions.
In collaboration with the Retail and Corporate divisions, the Treasury
Division also offers a range of preferential saving schemes to the
bank’s customers. In the interests of promoting these, the bank is
taking steps to strengthen the division’s marketing operations.
During 2005 the Treasury Division actively cooperated with the
Retail and Corporate Division in the interests of achieving substantial
asset growth for the bank.
The bank received consistent support from its parent company
in 2005. Cooperation with the KDB network is on the increase,
securing mutual advantages for all parties concerned.
As a result of the bank’s growing business activity, the Treasury
Division has strengthened its already successful partnerships
with a number of internationally well-known financial institutions
(Commerzbank AG, Frankfurt; Wachovia Bank, New York).

Az elmúlt év folyamán a Treasury Főosztály forrásait 20 millió
euróval növelte, mely összeg a bank részére vezető európai pénzintézetekből álló hitelezői csoport által folyósított szindikált hitelből
származott.

Last year the Treasury Division increased its funding sources by
EUR 20 million, through a syndicated loan provided by a consortium
of leading European banks.

A Treasury Főosztály jövőbeni célja, csakúgy mint eddig, a megfelelő
likviditáskezelés biztosítása, és a Bank különböző devizanemekben
keletkező nyitott pozíciójának kezelése, fedezése.

The Treasury Division’s future goal remains to provide the requisite
standard of liquidity management, and to manage and cover the
bank’s open positions in all currencies.
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Elektronikus bankszolgáltatások
Electronic banking services

A 2005-ös év mérföldkő volt Bankunk életében az elektronikus
banki szolgáltatások tekintetében, hiszen öt új szolgáltatást indítottunk április és augusztus között, melyek segítségével lehetővé
vált Ügyfeleink számára a Bank kényelmes, távoli elérhetősége,
ugyanakkor cégünk számára ezek a csatornák költséghatékony, új
értékesítési lehetőségként is használhatók.
Professzionális contact center szolgáltatásunk mindenki számára
elérhető magyar és angol nyelven (a kínai és a koreai nyelvek bevezetése 2006. év folyamán várható), ugyanakkor jogosultsághoz
kötött információk lekérdezésére ill. megbízások benyújtására telefonon keresztül csak azon ügyfeleink számára van mód, akik az
elektronikus azonosítást lehetővé tevő kódokkal rendelkeznek.

2005 was a landmark year for the bank in the area of electronic
banking, with a total of five new services launched between April and
August, which, apart from providing our customers with convenient,
remote banking opportunities, represent a cost-effective new sales
channel for the bank.
Our professional contact centre service is available to everyone
in the Hungarian and English languages (introduction of Chinese
and Korean services is scheduled for 2006), but only customers
who possess the necessary electronic identification codes can
request privileged information or submit transaction orders over
the telephone.

Az új, széles funkcionalitású ügyfélterminálunk bevezetése egy
hatékony eszköz céges ügyfeleink számának növeléséhez, a
kiemelt ügyfelek kényelmes és biztonságos bankolásához.Kétféle
verzióban kínáljuk: a KDB PC Kontakt Max verziót legnagyobb
ügyfeleink használják, míg a Midi verzió a közepes méretű cégek
számára készült. A kisvállalkozói és lakossági ügyfélkör számára egy
felhasználóbarát, széles funkcionalitású home banking szolgáltatást
vezettünk be KDB PC Kontakt Mini néven.

The new customer terminals, with their versatile range of functions,
represent an efficient means of acquiring new corporate customers, as well as a convenient and safe banking channel for our
key clients. We offer them in two versions: KDB PC Kontakt Max
is used by our largest customers, while the Midi version is aimed
at medium-sized enterprises. For small businesses and retail
customers we have introduced a user-friendly home banking
service, offering a wide range of functions, under the name of KDB
PC Kontakt Mini.

Mind a lakossági, mind pedig a céges ügyfélkör számára elérhető már
az ún. KDB MobilKontakt szolgáltatásunk is, melynek segítségével
nyomonkövethetik a számlamozgásokat ill. a kártyaköltéseket,
melyekről sms-üzenet formájában értesítjük őket.

Both our retail and our corporate clientele also have access to
the KDB MobilKontakt service, which enables them to track their
account movements and bank card transactions, of which they are
notified by text messages to their mobile telephones.

Az elmúlt év folyamán a bankkártya-üzletág 28%-os növekedést
mondhatott magáénak, az év közben lebonyolított, sikeres marketing
kampánynak valamint a fiókok aktív értékesítési tevékenységének
köszönhetően. 2005-ben kiemelt feladatunk volt, hogy megfeleljünk
a VISA Europe kötelező érvényű előírásainak - többek közt a
bankjegykiadó automaták újabb biztonsági elemekkel történő
ellátására ill. a folyamatos, automatikus visszaélés (fraud)-figyelésre
vonatkozóan – melyeknek sikerült határidőre eleget tennünk.

In the course of the year the bank card division achieved growth of
28%, as the result of a successful mid-year marketing campaign, as
well as proactive selling by the branches. A key priority in 2005 was
compliance with the new mandatory requirements of VISA Europe
– notably the regulations pertaining to the equipping of ATMs with
new security features, and the introduction of a full-time automated
fraud monitoring system – which we successfully achieved within
the specified deadline.
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Konszolidált Mérleg
A 2005. december 31-én végződő évre

Consolidated Balance Sheet (HAS)
As at 31 December 2005
magyar szabvány szerint (HAS)

2004. december 31.
Millió Ft / Million HUF
Készpénz, bankszámlák és elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal
Cash, current accounts, settlements with NBH
Bankközi kihelyezések
Interbank placements
Hitelek
Loans to customers
Kereskedési és befektetési célú értékpapírok
Trading and investment purpose securities
Aktív időbeli elhatárolások
Prepayments
Tárgyi eszközök
Fixed assets
Egyéb eszközök
Other assets
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
TOTAL ASSETS
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
Liabilities to customers (Customer deposits)
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
Liabilities to financial institutions (Interbank borrowings)
Kötvénykibocsátás
Issued securities
Egyéb kötelezettségek
Other liabilities
Passzív időbeli elhatárolások
Accrued expenses
Céltartalékok
Provisions
Hátrasorolt kötelezettségek
Subordinated liabilities
FORRÁSOK ÖSSZESEN
TOTAL LIABILITIES
Jegyzett tőke
Share capital
Tartalékok
Reserves
Mérleg szerinti eredmény
Net profit for the period
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY

2005. december 31.
Millió Ft / Million HUF

3 123

3 080

11 748

3 918

50 950

55 835

10 666

13 291

1 464

1 656

386

282

938

1 650

79 275

79 712

35 468

43 471

24 127

17 769

1 000

0

1 657

461

469

325

461

463

1 803

2 136

64 985

64 625

8 827

8 827

4 508

5 485

955

775

14 290

15 087

79 275

79 712

Konszolidált Eredménykimutatás
A 2005. december 31-én végződő évre

Consolidated Profit & Loss Statement (HAS)
For the year ended 31 December 2005
magyar szabvány szerint

2004.
Millió Ft / Million HUF
Kamat- és kamatjellegű bevételek
Interest income
Kamat- és kamatjellegű ráfordítások
Interest expense
Nettó kamat- és kamatjellegű bevétel
Net interest income
Bevételek értékpapírból
Dividend received
Díj- és jutalékbevétel
Commission and fee income
Díj- és jutalék ráfordítás
Commission and fee expense
Nettó díj- és jutalékbevétel
Net commission and fee income
Pénzügyi műveletek nettó eredménye
Net income of financial services
Egyéb bevételek üzleti tevékenységből
Non-financial income
Általános igazgatási költségek
General administrative expenses
Értékcsökkenési leírás
Depreciation
Egyéb ráfordítás üzleti tevékenységből
Non-financial expenses
Értékvesztés és kockázati céltartalék változása
Changes in loss in value and provisions
Szokásos üzleti tevékenység eredménye
Net income (loss) before extraordinary activities
Rendkívüli eredmény
Net income (loss) on extraordinary activities
Adózás előtti eredmény
Profit before tax
Adófizetési kötelezettség
Tax payable
Adózás utáni eredmény
Profit after tax
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2005.
Millió Ft / Million HUF

6 026

6 452

-2 303

-2 907

3 723

3 545

25

17

536

541

-144

-144

392

397

445

1 154

287

1 552

-2 979

-3 232

-223

-308

-619

-1 775

83

-325

1 134

1 025

8

4

1 142

1 029

-187

-254

955

775

Konszolidált Cash-Flow kimutatás
A 2005. december 31-én végződő évre

Consolidated Casf-Flow Statement (HAS)
For the year ended 31 December 2005
magyar szabvány szerint (HAS)

2004. december 31.

2005. december 31.

Millió Ft / Million HUF

Millió Ft / Million HUF

Kamatbevételek / Interest incomes

6 002

6 452

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

1 005

1 668

Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartalék-többlet visszavezetésének és
készletértékvesztés, valamint terven felüli leírás visszaírásának kivételével) / Other incomes (with the exception of use of provision, reversal of provision surplus, loss in value
of inventories and reversal of not planned write-off)

25

377

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír-értékvesztés visszaírás kivételével) / Incomes from investment services (with the exception of loss in value reversal of securities)

837

366

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

262

1 175

25

17

Osztalékbevétel / Dividend income
Rendkívüli bevételek / Extraordinary incomes

8

4

-2 304

-2 907

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

-323

-790

Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készletértékvesztés, valamint terven felüli
leírás kivételével) / Other expenses (with the exception of provision making, loss in
value making of inventories and non-planned write off)

-527

-598

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztés kivételével) / Expenses
of investment services (with the exception of loss in value of securities)

-664

-428

Kamatráfordítások / Interest expenses

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai / Expenses of non-financial and
non-investment services
Általános igazgatási költségek / General administration expenses
Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség
összegét) / Extraordinary expenses (with the exception of the amount of current year
corporate income tax liability)
Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség / Current year corporate income tax
Kifizetett osztalék / Paid dividend
MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS / CASH FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES

-92

-1 179

-2 978

-3 232

0

0

-188

-254

0

0

1 088

671

Kötelezettségek állományváltozása / Changes in payables

20 810

-168

Követelések állományváltozása / Changes in receivables

-19 377

2 558

0

0

629

-4 606

-2 246

2 071

Készlet állományváltozása / Changes in inventories
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása / Changes in
securities in current assets
Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása / Changes
in securities in invested assets
Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása / Changes in construction in progress (including the advance payments)

296

0

Immateriális javak állományának változása / Changes in intangible assets

-707

-174

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása / Changes in fixed assets (with the exception of the construction in progress
and the advance payments for construction in progress)

-169

-60

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása / Changes in prepayments

-829

-191

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása / Changes in accrued expenses

83

-144

Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon / Share issuing on selling price

0

0

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

0

0

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

0

0

Bevont saját részvény. vagyonjegy névértéke / Nominal value of withdrawn own
share, property note
NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS / NET CASH FLOW
ebből / from this: – készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása /
– change in cash (HUF and foreign currency petty cash, 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 / – change on current account (HUF and foreign currency
bank account at MNB, deposit accounts with less than a year maturity, deposit accounts
in HUF at other credit institutions)

0

0

-422

-43

9

91

-429

-134

Független könyvvizsgálói jelentés
Independent Auditor’s Report
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Független könyvvizsgálói jelentés
Independent Auditor’s Report

Felügyelő Bizottsági Tagok
Members of the Supervisory Board
2005. évi állapot szerint. | Based on the 2005 status.

Dr. Komáromi Péter
Felügyelő Bizottsági tag
Member of Supervisory
Board

IN, Ho
A Felügyelő Bizottság
elnöke
Chairman of Supervisory
Board

Choi, Bong Sik
Felügyelő Bizottsági tag
Member of Supervisory
Board

Makai Imre
Külső Igazgatósági tag
External member
of the Board

Hwang, Sun Bok
Elnök, vezérigazgató
és az Igazgatótanács
elnöke
President, CEO and
Chairman

Dr. Bogsch Attila
Külső Igazgatósági tag
External member
of the Board

Kim, You-Hun
Külső Igazgatósági tag
External member
of the Board

Shin, Jae Chul
Ügyvezető alelnök és
belső Igazgatósági tag
Executive Vice-President
and Member of the
Board

Kim, Chong Sil
Külső Igazgatósági tag
External member
of the Board

Igazgatósági tagok
Members of Board of Directors
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A KDB Bank (Magyarország) Rt. szervezeti felépítése
The organization chart of KDB Bank (Hungary) Ltd.
2005. évi állapot szerint. | Based on the 2005 status.

Felügyelő Bizottság
Supervisory Board

Igazgatóság
Board of Directors

Belső Ellenőrzési Osztály
Internal Audit Team

Mr. Hwang Sun-Bok
Elnök Vezérigazgató
President & CEO

Jogi Osztály
Legal Team
Titkárság
Secretariate
Lakossági Finanszírozási Ellenőrzési Főosztály
Retail Banking Control Division
Mr. Shin Jae-Chul
Ügyvezető alelnök
Executive Vice President

Lakossági Finanszírozási Főosztály
Retail Banking Division
Gépjármű Finanszírozási Főosztály
Car Finance Division
Treasury Főosztály
Treasury Division

Mr. Kim Moon-Chang
Alelnök
Senior Vice President

Bankműveleti Főosztály
Operation Division
Fiókok
Branches
Compliance és Biztonság Menedzsment O.
Compliance & Security Management Team
Hitelkockázat Kezelési Főosztály
Credit Risk Management Division

Mr. Yoon Do
Alelnök
Senior Vice President

Általános Ügyviteli Főosztály
General Administration Division
Pénzügyi Kontroll Főosztály
Financial Control Division

Mr. Lee Young Bae
Alelnök
Vice President

Mr. Lee Dai-Hyun
Alelnök
Senior Vince- President

IT Főosztályok
IT Divisions
Vállalati Finanszírozási Főosztály
Corporate Banking Division
Elektronikus Bankszolgáltatási Főosztály
E-Banking Division

Fiókhálózat
Network Directory

KDB Bankközpont
Head Office
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tel. / Phone: (1) 374 9700
Fax: (1) 374 9997
Astoria fiók
H-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Tel. / Phone: (1) 235 7865, 235 7866, 235 7867
Fax: (1) 235 7870
Debreceni fiók
H-4025 Debrecen, Piac u. 57.
Tel. / Phone: (52) 500 635, 500 636, 500 637
Fax: (52) 500 640
Budaörsi fiók és Autófinanszírozási központ
H-2040 Budaörs, Szabadság út 117.
Tel. / Phone: (23) 445 850
Fax: (23) 445 860
Pesterzsébeti fiók
H-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u. 1/A
Tel. / Phone: (1) 421 4083, 421 4084, 421 4085
Fax: (1) 421 4080

Ügyfélfogadás és pénztári nyitva tartás
Business hours
Hétfő–Csütörtök / Monday–Thursday: 8:30–16:30
Péntek / Friday: 8:30–15:30
GÉPJÁRMŰ FINANSZÍROZÁS
Car Financing: (1) 374 9436
LAKOSSÁGI FINANSZÍROZÁS
Consumer Finance Division: (1) 374 9777
JELZÁLOG HITELEK
Mortgage-based Loans: (1) 374 9754
VÁLLALATI FINANSZÍROZÁS
Corporate Banking Division: (1) 374 9954
BANKMŰVELETI FŐOSZTÁLY
Operation Division: (1) 374 9968
TREASURY
Treasury Division: (1) 374 9473
KDB Kontakt (40) 532 532 / (40) KDB KDB

Külföldről hívható ügyfélszolgálat (+36 1) 374 9990
SWIFT : KODB HUHB
Homepage : www.kdb.hu
Koreai Fejlesztési Bank
Korea Development Bank
16-3, Youido-dong, Yongdeungpo-gu, SEOUL, KOREA, 150-973
SWIFT: KODB KRSE
Phone: 82-2-787-4000, 5000, 6000, 7000
Homepage: www.kdb.co.kr
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H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
KDB Kontakt (40) 532 532 / (40) KDB KDB
www.kdb.hu

