ács Levente, a KDB Bank vezérigazgató-helyettese. A bankok akciós temékkínálatába újra bekerültek a devizamegtakarítások. A KDB Bank februárban indítot
izabetéti konstrukciói közül a három hónapra lekötött euróbetétek tűnnek a legsikeresebbnek. Bankfiók-telepítési láz tört ki (Index) - Az év végéig a május e
othoz képest a Napi Gazdaságnak válaszoló hitelintézetek több mint 170 fiókot nyitnak - mindez azt jelenti, hogy a banki végpontok száma több mint 12 szá
övekszik az elkövetkező nyolc hónap során. A lap által megkérdezett hitelintézetek szemmel láthatóan eltérő taktikát választanak a hálózatfejlesztés területé
nkok közül a KDB-nél a fővárosi hálózatfejlesztés lesz a jelentősebb az idén. Több mint 10 százalék kamat - két hónapra (Ecoline) - Betétlekötési akciója keret
százalékos kamatot (EBKM: 10,10 százalék) kínál a KDB Bank (Magyarország) Zrt. a pénzintézetnél új betétet elhelyező régi és új ügyfeleinek. KDB: megfejel
mat, 10,10% betétekre (Tőzsdefórum) - A KDB szakít azzal a banki gyakorlattal, amikor a kedvező kondíciók csak a megtakarítás első időszakára érvényesek,
a mostani konstrukcióhoz automatikusan egy új akció kapcsolódik. "Célunk, hogy az ügyfeleknek a jövőben is kiszámítható, magas hozamot kínáljunk. Azok
tnereknek, akik élnek az akciós ajánlattal, a második kamatperiódusra szintén magas kamatot biztosít a bank, az aktuális jegybanki alapkamat mínusz 50 bá
ntos kondícióval (jelenleg ez 8,00 százalékot jelent)." - mondta el Kovács Levente vezérigazgató-helyettes. A pénzintézet ezen felül a betétet elhelyező ügyfe
mára jelképes, 1 forintos, első éves díj mellett nyújt VISA Classic bankkártyát a forint bankszámlákhoz. A kártyákra - a kiemelt biztonságot preferáló ügyfelek
ár a kártyabirtokos fényképét is ingyenesen felhelyezi a bank. Koreai kézre juthat a Wall Street óriása (Origo) - A negyedik legnagyobb amerikai értékpapírcé
man Brothers Holdings Inc. részvénye kétheti csúcsra jutott a tőzsdén, miután a Korea Development Bank (KDB) bejelentette: fontolgatja, hogy befektessen a
i brókerházba. A KDB állítólag minden lehetőségre nyitott, így a Lehman felvásárlására is, bár szakértők - például Stuart Eizenstat, a Covington & Burling part
amerikai pénzügyminiszter-helyettes és Rupert Della-Porta, az Atlantic Equities londoni igazgatója - a teljes ellenőrzés megszerzését kétségesnek tartják. Eb
setben ugyanis a koreai banknak szigorú amerikai felügyeleti vizsgálatra kéne felkészülnie. Vizsgálja a KDB a Lehman megvételét (Világgazdaság) - A Magy
on is működő dél-koreai állami bank, a KDB bejelentette, hogy vizsgálja az amerikai Lehman Brothers befektetési bank felvásárlásának a lehetőségét. A Leh
értesülések szerint egy 50 százalékos pakettet adott volna el a KDB-nek, ám az állítólag magasnak találta az árat. A koreai bank közölte: folyamatosan keres
vizíciós lehetőségeket, hogy feljavíthassa gyengébb részlegeit, és erre most az alacsony pénzügyi részvényárak mellett kiváló lehetőségek nyílhatnak. A ba
gerősítésére azért van szükség, mert az állam 2012-ig privatizálni szeretné. Lehman Brothers: többmilliárdos KDB-segítség (Világgazdaság) - Hatmilliárd dollá
emeléssel segítheti ki a Korea Development Bank (KDB) a Lehman Brotherst a Sunday Telegraph szerint. A tőkeinjekcióval az ázsiai pénzintézet 25 százaléko
edéshez jutna… Amennyiben a KDB-vel megrekednének a tárgyalások, a közel-keleti állami befektetési alapoktól kaphat segítséget a Lehman. Mentőövet ka
ikai óriásbank (Origo) - A legfrissebb piaci hírek szerint a dél-koreai KDB Bank mégiscsak részesedést szerez a Lehman Brothersben... Piaci hírek alapján ugya
mégiscsak megállapodott az állami kézben lévő dél-koreai fejlesztési bankkal (KDB), hogy az ázsiai pénzintézet 6 milliárd dolláros invesztícióval 25 százaléko
désre tesz szert - írja piaci összefoglalójában a Cashline. Az [origo] augusztus végén már hírt adott a KDB esetleges tulajdonszerzéséről, ám az akkori hírek sz
koreai bankárok a magas ár miatt végül nem mentek bele az üzletbe. Derűre ború (Tőzsdefórum) - ... A Dow Jones ipari átlag újabb 280 pontos esését az ele
n esetben azzal indokolják, hogy a negyedik legnagyobb USA jelzálogbank, a Lehman Brothers a jelek szerint ismét komoly gondokkal küzd a működéséhez
s likviditás előteremtésében, s a koreai állami irányítás alatt álló Korea Development Bank esetleges befektetése is kérdésessé vált, megingatva a korábbi n
kult hitet a pénzügyi szektor stabilitásában, s mintegy felére csökkentve a Lehnman papírok árát... Éhesek a bankok - kamatháború indult a pénzünkért (Nap
) - … A különleges ajánlatok közül érdemes kiemelni még a KDB Bankét. Ez a jelenlegi pénzpiaci viszonyok között egészen attraktív, bár a hazai magánszem
ül valószínűleg kevesen tudják érdemének megfelelően kezelni. A lényeg ugyanis, hogy a bank több devizanemben (forint, euró, svájci frank, dollár) az irány
piac kamatszint - ami a forráshiányra reagálva jókorát emelkedhet - feletti prémiumot biztosít. A prémium kamat mértéke - ez 50 hetes futamidő esetén 50
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ntos kondícióval (jelenleg ez 8,00 százalékot jelent)." - mondta el Kovács Levente vezérigazgató-helyettes. A pénzintézet ezen felül a betétet elhelyező ügyfe
mára jelképes, 1 forintos, első éves díj mellett nyújt VISA Classic bankkártyát a forint bankszámlákhoz. A kártyákra - a kiemelt biztonságot preferáló ügyfelek
ár a kártyabirtokos fényképét is ingyenesen felhelyezi a bank. Koreai kézre juthat a Wall Street óriása (Origo) - A negyedik legnagyobb amerikai értékpapírcé
man Brothers Holdings Inc. részvénye kétheti csúcsra jutott a tőzsdén, miután a Korea Development Bank (KDB) bejelentette: fontolgatja, hogy befektessen a
i brókerházba. A KDB állítólag minden lehetőségre nyitott, így a Lehman felvásárlására is, bár szakértők - például Stuart Eizenstat, a Covington & Burling part
amerikai pénzügyminiszter-helyettes és Rupert Della-Porta, az Atlantic Equities londoni igazgatója - a teljes ellenőrzés megszerzését kétségesnek tartják. Eb
setben ugyanis a koreai banknak szigorú amerikai felügyeleti vizsgálatra kéne felkészülnie. Vizsgálja a KDB a Lehman megvételét (Világgazdaság) - A Magy
on is működő dél-koreai állami bank, a KDB bejelentette, hogy vizsgálja az amerikai Lehman Brothers befektetési bank felvásárlásának a lehetőségét. A Leh
értesülések szerint egy 50 százalékos pakettet adott volna el a KDB-nek, ám az állítólag magasnak találta az árat. A koreai bank közölte: folyamatosan keres
vizíciós lehetőségeket, hogy feljavíthassa gyengébb részlegeit, és erre most az alacsony pénzügyi részvényárak mellett kiváló lehetőségek nyílhatnak. A ba
gerősítésére azért van szükség, mert az állam 2012-ig privatizálni szeretné. Lehman Brothers: többmilliárdos KDB-segítség (Világgazdaság) - Hatmilliárd dollá
emeléssel segítheti ki a Korea Development Bank (KDB) a Lehman Brotherst a Sunday Telegraph szerint. A tőkeinjekcióval az ázsiai pénzintézet 25 százaléko
edéshez jutna… Amennyiben a KDB-vel megrekednének a tárgyalások, a közel-keleti állami befektetési alapoktól kaphat segítséget a Lehman. Mentőövet ka
ikai óriásbank (Origo) - A legfrissebb piaci hírek szerint a dél-koreai KDB Bank mégiscsak részesedést szerez a Lehman Brothersben... Piaci hírek alapján ugya
mégiscsak megállapodott az állami kézben lévő dél-koreai fejlesztési bankkal (KDB), hogy az ázsiai pénzintézet 6 milliárd dolláros invesztícióval 25 százaléko
désre tesz szert - írja piaci összefoglalójában a Cashline. Az [origo] augusztus végén már hírt adott a KDB esetleges tulajdonszerzéséről, ám az akkori hírek sz
koreai bankárok a magas ár miatt végül nem mentek bele az üzletbe. Derűre ború (Tőzsdefórum) - ... A Dow Jones ipari átlag újabb 280 pontos esését az ele
n esetben azzal indokolják, hogy a negyedik legnagyobb USA jelzálogbank, a Lehman Brothers a jelek szerint ismét komoly gondokkal küzd a működéséhez
s likviditás előteremtésében, s a koreai állami irányítás alatt álló Korea Development Bank esetleges befektetése is kérdésessé vált, megingatva a korábbi n
kult hitet a pénzügyi szektor stabilitásában, s mintegy felére csökkentve a Lehnman papírok árát... Éhesek a bankok - kamatháború indult a pénzünkért (Nap
) - … A különleges ajánlatok közül érdemes kiemelni még a KDB Bankét. Ez a jelenlegi pénzpiaci viszonyok között egészen attraktív, bár a hazai magánszem
ül valószínűleg kevesen tudják érdemének megfelelően kezelni. A lényeg ugyanis, hogy a bank több devizanemben (forint, euró, svájci frank, dollár) az irány
piac kamatszint - ami a forráshiányra reagálva jókorát emelkedhet - feletti prémiumot biztosít. A prémium kamat mértéke - ez 50 hetes futamidő esetén 50
s futamidő esetén 100 bázispont - a betét futamideje alatt nem változik. A lejáratot követően a kamattal növelt összeget automatikusan a betéttel azonos de
ben vezetett folyószámlára vezetik át. A betét alapkamata a minden hónap első napján fixált egyhavi pénzpiaci (EUR, CHF, USD Libor és HUF Bubor) kamat. Ó
ba lendültek a bankok, hárman igazán jót alkottak! (Pénzcentrum) - Az elmúlt hetek bizony eseménydúsak voltak, már ami a pénzügyeket illetik. Akik megt
knak mostanában keresik a helyet, nem győzik kapkodni a fejüket a hihetetlen árfolyammozgások, tőzsdei zuhanások és szerény erősödések láttán. Akik azo
kiszámítható, biztos kamatozású megtakarítási formákat keresnek, most igazán örülhetnek, ugyanis jelentősen nőttek a lekötött betétek kamatai! A hazai ba
álatának elemzésekor a következő bankok ajánlatait hasonlítjuk össze: ... KDB Bank. Kétszámjegyűvé váltak a betéti kamatok (Origo) - Gyorsan reagáltak a pé
etek a jegybanki alapkamat 3 százalékos emelésére, és sorra indították az immár kétszámjegyű kamatokat ígérő betétakcióikat. Az akciós betétek futamide
v végi betétállomány jelentősége miatt újabb makrogazdasági problémák megjelenése nélkül nem várható további kamatemelkedés. Az [origo] novemberb
szegyűjtötte a fontosabb betétakciókat és feltételekhez nem kötődő betétekre járó kamatokat. A legextrémebb futamidőket a KDB bank ötölte ki. A koreai ér
ségű pénzintézet Top betétje 50 és 100 hétre fizet akciós kamatot. A betét alapkamata a minden hónap első napján jegyzett egyhavi pénzpiaci kamat. Ez a fo
ben a Bubor. A kamatprémium 50 hetes lekötés esetén 0,5 százalék, 100 hetes megtakarításnál 1 százalék. Így az aktuális első havi kamat az 50 hetes leköt
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„A hálózat egy új, budai fiók megnyitásával bővült.”
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Hálózat / Network
debrecen

Budaörs

A borítón szereplő háttérkép: Lévay Balász: Vízcseppek

“Network expanded with a new branch in Budapest, in the Buda side.”

dunaújváros

bartók

bankközpont
astoria
orczy tér
pesterzsébet

KDB kontakt
Telefonos ügyfélszolgálat / call center
Belföldi hívószám / Domestic line
06 40 KDB KDB
06 40 532 532
Külföldről hívható / From abroad
00 36 1 374-9990

KDB Bankközpont / KDB Bank Head Office

Orczy téri Fiók / Orczy Branch

Debreceni Fiók / Debrecen Branch

H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tel. / Phone: (1) 374-9700
Fax: (1) 328-5454

H-1086 Budapest, Dobozi utca 43-53.
Tel. / Phone: (1) 323-3555
Fax: (1) 328-5424

H-4025 Debrecen, Hatvan utca 1-3.
Tel. / Phone: (52) 500-635, -636, -637
Fax: (1) 328-5423

BARTÓK Fiók / BARTÓK Branch

Pesterzsébeti Fiók / Pesterzsébet Branch

Dunaújvárosi Fiók / Dunaújváros Branch

H-1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Tel. / Phone : (1) 464-7900
Fax: (1) 328-5426

H-1201 Pesterzsébet, Széchenyi u. 1/A
Tel. / Phone: (1) 421-4083, -4084, -4085
Fax: (1) 328-5421

Astoria Fiók / Astoria Branch

Budaörsi Fiók / Budaörs Branch

H-1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Tel. / Phone : (1) 374-9787, -9789
Fax: (1) 328-5420

H-2040 Budaörs, Szabadság út 117.
Tel. / Phone: (23) 445–850
Fax: (1) 328-5422

H-2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor utca 4.
Tel./ Phone: (25) 510-780
Fax: (1) 328-5425

Nyitva tartás / Business hours

Hétfő-Csütörtök / Monday-Thursday: 8:30-16:30
Péntek /Friday: 8:30-15:30

Profile

A Koreai Fejlesztési Bank,
a tenger ereje

The KDB, Seoul - The Open
Sea

yy Kizárólagos tulajdonos: Dél-Koreai Állam
yy Alapítás éve: 1954
yy 40 koreai fiók, 7 tengerentúli fiók, 5 külföldi
leányvállalat és 2 külföldi képviselet
yy 2600 elkötelezett alkalmazottal

yy State-owned financial institution
yy Founded at 1954
yy 40 local branches, 7 overseas branches, 5 overseas
subsidiaries and 2 representative offices
yy 2600 dedicated employees

Figyelemre méltó hitelminősítések

Notable Credit Ratings

Moody’s: Aa3
Standard & Poor’s: A
Fitch: A+

Aa3 by Moody’s
A by Standard & Poor’s
A+ by Fitch

Magyarország, valamint vezető magyarországi
nagybankok hitelminősítései

Credit Raitings of Hungary furthermore some
of the leading banks operating in Hungary

yy Moody’s: Baa1
yy S&P’s: BBB
yy Fitch: BBB

yy Baa1 by Moody’s
yy BBB by S&P’s
yy BBB by Fitch

Forrás: Magyar Nemzeti Bank, 2009. április

„Figyelemre méltó hitelminősítések.”

Bemutatkozó
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Source: National Bank of Hungary, April, 2009

yy Teljes körű kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújt
yy A KDB Bank (Magyarország) a Koreai Fejlesztési Bank,
	Szöul, leányvállalata
yy 100%-os tulajdonosa az állami hátterű Koreai
	Fejlesztési Bank

yy Universal banking services
yy KDB Bank (Hungary) Ltd. is the subsidiary of The Korea
	Development Bank, Seoul (KDB)
yy 100% owned by the state-property Korea
	Development Bank

Díjak

Awards

„Az év honlapja 2006”

’Homepage of the year, 2006’

„Az év bankkártyája 2007”

’Bankcard of the year 2007’

”Notable Credit Ratings.”

KDB Bank (Magyarország) Zrt. KDB Bank (Hungary) Ltd.
– Csermelytől a folyóig
– From stream to river

”The year’s financial highlights offered evidence that the springwater has been well out from under the rock.”

„A pénzügyi eredményeink igazolták, hogy a forrásvíz a felszínre tört.”
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Merre tart
a tengerár?

What is the New
Channel
of the KDB Stream?

Az előző év fontos fejlődési irányvonalainak összegzését
általában örömmel ismertetjük, ahogyan terveinket is,
amikor nagy várakozással tekintünk a jövőbe.
2007-ben a KDB Bank jelentős sikereket ért el kimagasló
teljesítményével a pénzügyi szektorban. A pénzügyi
eredményeink igazolták, hogy a forrásvíz a felszínre tört.

As always, it is our pleasure to summarize previous
year’s important developments, and we are filled with
genuine excitement as we look to the future. KDB Bank
attained considerable successes in 2007, giving an
outstanding performance in the banking sector.
The year’s financial highlights offered evidence that
the springwater has been well out from under the rock.

2008-ban már érzékelhető változás volt a levegőben.
Ez az időszak kihívást jelent a gazdasági tevékenységet
folytató cégek, tehát a kereskedelmi bankok számára.
A tavaly nyár óta kibontakozott gazdasági problémák
alapvető kérdéseket vetnek fel a globális környezet
pénzügyi eseményeinek szerkezetével kapcsolatban.
Miközben próbáljuk megérteni az okokat, egyidejűleg
harcolnunk kell a következményekkel szemben.
E változások előtérbe helyezik a minőség és a stabilitás
fontosságát – azt a küldetést, amely meghatározza a KDB
Bank Magyarország munkáját. További kreatív üzleti
megoldások kellenek ehhez, hogy csillapítsuk a pénzügyi
rendszer kedvezőtlen hatásait, továbbá lelkes és pontos
munkára is szükség van, hogy megelőzzük a jövőbeni
problémákat. Nem csak próbáljuk; mi valóban
a legjobb tudásunk szerint cselekszünk.

Since 2008 we have been noticing changes
in the air. These are challenging times for companies
in the economic arena, particularly for commercial banks:
the financial turmoil that has been unfolding since last
summer raises fundamental questions about
the structure of events on the global financial stage.
We are making an attempt to understand the causes
even as we are fighting to face up to its consequences.
All these changes highlight the importance of quality
and stability, a mission that has long guided the work
of KDB Bank Hungary. We need creative business
responses to mitigate the adverse effects of the financial
disruptions today, and enthusiastic and precise work
to prevent any unfair recurrence in the future.
We do not just try; we do and give our best.

Túl a tengeren

Behind the Ocean

Anyabankunk Szöulban, az elmúlt 55 évben együtt
fejlődött a dél-koreai gazdasággal.

KDB in Seoul has been growing alongside South-Korea’s
economy for the past 55 years.

A KDB a koreai gazdasági fejlődés motorjaként
szerzett sokéves tapasztalatából adódó páratlan
pénzügyi szaktudásának köszönheti terjeszkedését
a nemzetközi piacokon is. Anyabankunk nem pihen
a versenyben, vezető szerepre törekszik a nemzetközi
pénzügyi piacokon.

We are expanding into international markets with
an unrivalled financial know-how gained from years'
of experience as the engine behind Korea’s economic
development, and will not relent in our pursuit
to become a leader in international finance markets.

A következőekben elolvashatja anyabankunk, a KDB
Szöul Tulajdonosi nyilatkozatát*. Nincs tudomásunk arról,
hogy a KDB Bank Magyarországon kívül, kereskedelmi
bank ilyen súlyú, stabilitást és megbízhatóságot közvetítő
dokumentummal rendelkezik.

Milyen szelek várhatóak?
A KDB Bank Magyarország tevékenységét is érinti
a pénzügyi piacokon tavaly nyár óta tapasztalható,
megváltozott hitelezési képesség. Ez minden gazdasági
szektorra hatással volt.
Mégis a bankszektor érintett leginkább ebben
a változásban. A pénzügyi piacokon közvetítőként
működünk, a tradicionális bankokhoz hasonlóan.
* Lásd nagyban a 7. oldalon.

In the following, please find a Letter of Support from KDB,
Seoul* our parent company. KDB Bank Hungary, is the
only known affiliated company operating in Hungary,
among commercial banks, that has this kind of document
proving its stability and trustworthiness.

In which direction is the tide
going?
The turmoil experienced by Hungary’s financial markets,
where KDB Bank Hungary also operates, began last
summer and is now responsible for a diminished
availability of credit in many sectors of the economy.
The biggest player in this business is the banking sector.
We serve as intermediaries in financial markets, similar
* See it full on page 8.

I would be glad to take this presentation with this booklet
to you and your firm, introducing KDB Bank Hungary,
its background and services to support you in making
sensible financial decisions.

In Ho

Elnök-vezérigazgató
President and
Chief Executive Officer

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 conﬁrm 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:

Korea Development Bank

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

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

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

Tulajdonosi nyilatkozat
2008. október 30.

- It has been KDB’s time-honored and continuing policy to have its
afﬁliates meet all of their ﬁnancial and contractual obligations.

Tisztelt KDB Bank (Magyarország) Ügyfelek!

- 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.

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.

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

- 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 visszaﬁzetést vállaljon.

For and on behalf of KDB Bank (Hungary),

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

Sung Joon Rhee
Executive Director
Global Banking Division
Korea Development Bank

- KDB, az ebben a levélben vállalt kötelezettségeit nem befolyásolja semmilyen
gazdasági, politikai, szabályozási változás vagy egyéb Magyarországon bekövetkező esemény.
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Őszintén reméljük, hogy levelünk alapján bizalmát megőrzi és a jövőben a KDB Bankot
választja pénzügyi partnerének.

004891225355365

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

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

004891225355365

Background photo by Liliána Zúgó: May on Hévíz

Örömömre szolgál, hogy segíthetek Önnek és vállalatának a helyes pénzügyi döntés meghozatalában és bemutathatom a KDB Bank Magyarországot továbbá
a bank hátterét és szolgáltatásait.

Háttérkép: Zúgó Liliána: Május Hévízen

”If you pump casually, you will pump forever. Pump hard to begin with and keep it up until you get that water flowing. Then a great deal will happen.”

to traditional banks. With 55 years on the global market
and 20 years in Hungary we provide business continuity,
ensure dedicated creativity in business performance,
create progress and develop trust for a harmonious
relationship with our partners.

„A víz mindenkinek mást jelent, mást mond. Kinek csak egy csepp a falevélen, kinek egy egész óceán.”

55 éves globális és 20 éves magyarországi tapasztalattal a hátunk mögött, kreatív üzleti megoldásainkat
a folytonosság, a fejlődés gyorsasága, valamint
az ügyfeleinkkel kialakított harmonikus kapcsolat
és a bizalom igazolja.

On open waters
for 20 years

Az üzleti stratégia megvalósításához biztonságot nyújt
számunkra az a stabil anyabanki háttér, amelyet a KDB
Szöul biztosít. Kezdetekben a KDB Bank (Magyarország)
Zrt. a hazánkba települt koreai vállalatok hitelintézeti
partnereként és autófinanszírozási profiljáról vált ismertté.
Ezen túllépve az elmúlt években példaértékű fejlődést
és dinamizmust mutattunk be a magyar piacon, szolgáltatásainkkal széles ügyfélkört szólítottunk meg. Hátterünknek, valamint az elmúlt 20 esztendő tapasztalatának
és a közelmúlt dinamikus fejlődésének köszönhetően
pénzintézetünk országszerte ismert, univerzális bank lett.

The secure parent bank background, provided by KDB Seoul,
ensures safety to attain the business strategy. At first,
the KDB Bank (Magyarország) Zrt. became known as
the loan providing partner of Korean companies settled
in Hungary and of its car financing profile. By broadening
this profile we showed an exemplary development,
as well as dynamism in the Hungarian market in the past
years aiming our services at a broader clientele.
Due to our background, the experiences in the past
20 years and the dynamic development in the recent
past, our banking company has become a universal
bank known countrywide.

Felelősséggel a fedélzeten

”Based on our financing experiences, we offer flexible financial solutions, by our services and business policy,...”

„Finanszírozási tapasztalatainkra alapozva, szolgáltatásainkkal és üzletpolitikánkkal a hozzánk hasonlóan gondolkodó,...”

20 éve a nyílt vízen

5

A bankok alapvető felelőssége a betétesek pénzének
védelme. A jó működés jele a felfutó értékesítés, a növekedés, a szolgáltatási színvonal és az ügyfelek elégedettségének emelkedése. Nem szabad elfelejteni, hogy a
tudatos és ügyfélközpontú bank az előbbieken túl felelős
minden ügyfeléért, ugyancsak a finanszírozott, hitelezett
partnerekért. A világban jelenleg tapasztalható gazdasági
körülmények között, a felelős bank az, amelyik megvédi
partnereit a túlzott eladósodástól. Mi a KDB Banknál
körültekintően – egyfajta tanácsadóként – vizsgáljuk meg
ügyfeleink pénzügyi helyzetét, növekedési lehetőségeit.
Ennek megfelelően magas színvonalú pénzügyi szolgáltatásokat nyújtunk a magánszemélyek részére és a kis-,
közepes- és nagyvállalatok számára a hitelezés, a számlavezetés és a betéti termékeinket illetően is. Finanszírozási tapasztalatainkra alapozva, szolgáltatásainkkal
és üzletpolitikánkkal a hozzánk hasonlóan gondolkodó,
sikerorientált vállalkozásoknak és magánszemélyeknek
kínálunk rugalmas pénzügyi megoldásokat.

Új vitorlákkal
Bankunk ügyfél- ugyanakkor folyamatorientált
szervezet is, ezért nagy hangsúlyt fektet a szolgáltatások
minőségére. Alapos piaci ismerettel és nagyfokú
minőségi elkötelezettséggel határozzuk meg a megvalósítható üzletfejlesztési irányokat és ugyanezt
tanácsoljuk ügyfeleinknek is: megfontolt, ugyanakkor
folyamatos előrehaladást.
2008-ban a pénzügyi válság ellenére kiszélesítettük
a KDB Bank szolgáltatásainak körét és kiterjesztettük
hozzáférhetőségüket is. Megújítottuk elektronikus banki
termékeinket, bevezettük a KDB NetBankot, biztosítva
ügyfeleink számára a tér és időbeli korlátoktól mentes
banki szolgáltatásokat. Két új fiókot nyitottunk. Debreceni
Fiókunkat egy frekventáltabb és elegánsabb helyre
költöztettük át, munkatársaink a belváros szívében várják
az ügyfeleket. A főváros egyik legdinamikusabban
fejlődő kerületében megnyitottuk a Bartók Fiókot, a KDB
Bank első budai fiókját. Piacvezető termékekkel álltunk
elő, különösen, ami a betéti megoldásokat és a KKV-k
részére szóló hiteltermékeket illeti. Az év elején –

On the board, with
responsibility
The main responsibility of the banks is the protection
of the depositors' money. The signs of good operation are
the intensive sales, the expansion, the increase of the
service standard and the satisfaction of clients. It must be
born in mind that a conscious and client-oriented bank,
in addition to the above mentioned, is responsible for
all of its clients, especially for the financed partners and
debtors. In the economic situation experienced in the
world presently, a responsible bank defends its partners
from becoming excessively indebted. We, at KDB Bank,
acting as a consultant, examine the financial situation
and the possibility of development of our clients carefully.
Thus, we offer high standard financial services to private
individuals, small businesses, medium-size and big
companies concerning our credit, account management,
as well as deposit products. Based on our financing
experiences, we offer flexible financial solutions,
by our services and business policy, for success-oriented
companies and private individuals that think similarly to us.

Hoist a new sail
Our bank is a client- and, at the same time,
a process-oriented organization, therefore it attaches
significance to the quality of the services. We define
the attainable business development principles with
deep market knowledge and great commitment
to quality; we recommend the same to our clients:
a thoughtful, but at the same time a permanent progress.
In 2008, despite the financial crisis, we extended
the services of KDB Bank also regarding quantity and
availability. We renewed our electronic bank products,
introduced the KDB NetBank, providing our clients with
banking free from space and time restrictions. We have
opened two new branches. We moved our Debrecen
Branch to a more frequented and more elegant location.
Now, our staff waits for the clients in the city centre.
We opened the Bartók Branch, the first branch of KDB
Bank in Buda, in one of the most dynamically developing

Dr. Kovács Levente

Alelnök
Senior Vice President

Before the wind, against
the current
The money market crisis makes its effect felt in every
part of the world, challenging the banks. We carried out
significant developments even in this hard economic
situation. Thanks to our twenty-year experience, our
stable background provided by Korea Development Bank
and our creative business solutions, several countrywide
known corporate enterprises, different in size and sector,
have chosen us as their credit institution. We continue
to guarantee our supporting cooperation and we look
forward to assisting the individuals and companies that
need a stable financial partner and long-term cooperation.
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Mrd

83,972

Mrd

146,192

145,484

2007

2008

Mérlegfőösszeg / Total assets

Háttérkép: Sajó Csilla: Fénytenger

2006

Mrd

Background photo by Csilla Sajó: Sea of Light

A pénzpiaci válság a világ minden pontján érezteti a
hatását, kihívások elé állítva a bankokat. Ebben a nehéz
gazdasági környezetben is jelentős fejlesztéseket vittünk
véghez. Számos, országszerte ismert, illetve különböző
méretű és ágazatban működő vállalkozás választott bennünket hitelintézetének. Ezt két évtizedes magyarországi
múltunknak köszönhetjük, valamint a Koreai Fejlesztési
Bank biztosította stabil hátterünknek és a kreatív üzleti
megoldásainknak. Továbbra is biztosítjuk partnereinket
támogató együttműködésünkről és kitárt ajtóval várjuk
mindazon magánszemélyeket és vállalkozásokat, akiknek
stabil pénzügyi partnerre és hosszú távú együttműködésre van szüksége.

”...for success-oriented companies and private individuals that think similarly to us.”

Hátszéllel, az árral szemben

districts of Budapest. We introduced market-leading
products, especially in the field of deposit and credit
products for small businesses and medium-sized
companies. At the beginning of the year, we offered
foreign currency deposits with medium exchange rate,
which was a unique possibility in the market, then,
as a sign of stability, beside short terms, we offered
outstanding yield by 50- and 100-week constructions.
We revived the dealing in securities by marketing
Hungarian government securities; and we introduced
a wide range of state refinancing enterprise
development credits.

„...sikerorientált vállalkozásoknak és magánszemélyeknek kínálunk rugalmas pénzügyi megoldásokat.”

a piacon egyedülálló ajánlattal - középárfolyamon
történő átváltással kínáltuk devizabetéteinket, majd
a stabilitás jeleként a rövidtávú futamidők mellett 50 és
100 hetes konstrukciókkal kínáltunk kimagasló hozamot.
Újraélesztettük értékpapír kereskedelmünket a magyar
állampapír forgalmazással, valamint széles spektrumát
kínáljuk az állami refinanszírozású hiteltermékeknek.

Background photo by Jolánta Mészáros: Raindrops

„Mint hideg víz a megfáradt embernek,...”

Tulajdonosi nyilatkozat

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

Tulajdonosi nyilatkozat
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.
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- KDB felügyeli a magyar leányvállalatát, hogy az működése során vállalt
kötelezettségeinek megfeleljen és minden ügyfelének az elhelyezett betétjére
teljes körű visszaﬁzetést vállaljon.
- A KDB Bank az anyabank tradicionális és folyamatosságára összpontosító
üzletpolitikáját követve, minden szerződésben vállalt és ﬁzetési kötelezettségének eleget tesz.
- KDB, az ebben a levélben vállalt kötelezettségeit nem befolyásolja semmilyen
gazdasági, politikai, szabályozási változás vagy egyéb Magyarországon bekövetkező esemény.
Őszintén reméljük, hogy levelünk alapján bizalmát megőrzi és a jövőben a KDB Bankot
választja pénzügyi partnerének.

Háttérkép: Mészáros Jolánta: Esőcseppek

"Like cold water to a thirsty soul..."

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

Background photo by Ödön Czintos:Dew

„...olyan a messze földről kapott jó hír.”

Letter of Support

Letter of Support
October 30, 2008
Dear valuable clients of KDB Bank (Hungary):
This letter is to conﬁrm 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.
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- KDB will supervise the management of the Bank and endeavor to see that
the Bank meets its ﬁnancial obligations, including full repayment of all
types of clients’ deposits.
- It has been KDB’s time-honored and continuing policy to have its
afﬁliates meet all of their ﬁnancial 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.

004891225355365

Háttérkép: Czintos Ödön: Harmat

Sung Joon Rhee
Executive Director
Global Banking Division
Korea Development Bank

"...so is good news from far away."

For and on behalf of KDB Bank (Hungary),

Háttérkép: Berkesi László: Pára

Background photo by László Berkesi: Moisture

”KDB NetBank offers various other unique features. See for yourself by downloading the demo version from www.kdb.hu.”

„A KDB NetBank számos unikumot kínál. Győződjön meg róla személyesen a www.kdb.hu oldalról elérhető demó verzióval!”

Elektronikus banki Electronic banking
megoldások – a
solutions: ahead
trendek előtt járva of the trends
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A KDB szolgáltatásainál az innováció, a biztonság
és a kényelem a kulcsszavak – ezek az irányelvek kiváltképp jellemzőek elektronikus banki termékeinkre.

Innovation, security and convenience are the keywords
when it comes to the services of KDB, and are particularly
characteristic for our electronic banking products.

KDB NetBank – velünk
gömbölyű a világ

KDB NetBank: we make the
picture perfect

A 2008-ban elindult KDB Netbank kiegészítve a korábbi,
szoftveres alapon működő PC Kontakt MIDI/MAX szolgáltatásokat, a biztonság és a kényelem új dimenzióját
teremti meg ügyfeleink számára.
A KDB NetBank a hazai netbankok közül talán a legalaposabb biztonsági védelemmel, hárompontos azonosítási
rendszerrel rendelkezik, ám ez a védelem nem okoz
semmilyen nehézséget a felhasználás során.
Emellett a program számos unikumot kínál. Győződjön
meg róla személyesen a www.kdb.hu oldalról elérhető
demó verzióval!

Launched in 2008, KDB Netbank complements our
previous software-based PC Kontakt MIDI/MAX services
and establishes a new dimension of security
and convenience for our customers.
From amongst all the domestic Internet banks, KDB NetBank offers perhaps the most extensive security
protection, incorporating a three-step identification
system without causing any difficulties to users.
Furthermore, the program offers various other unique
features. See for yourself by downloading the demo
version from www.kdb.hu.

KDB Bankkártyák

KDB bank cards

A KDB két éves lejáratú bankkártyáit a biztonságos
használatra terveztük. A plasztikokon lehetőséget biztosítunk saját fénykép elhelyezésére,
a kártyákhoz a banki összevetésben a
leggyorsabbak között reagáló mobil-sms
szolgáltatás kapcsolódik.
A bankkártya nem pusztán plasztikpénz,
hanem az egyik leggyakrabban használt
tárgyunk is. A KDB Bank ezt felismerve
kiemelt jelentőséget tulajdonít a bankkártya külsőjének. A KDB VISA Electron és
a dombornyomott Classic kártyánkon
védett, kihalófélben lévő állatok képével
– az afrikai hegyi zebrával és az ázsiai fehér
tigrissel – találkozhat. A sorozatkezdő,
a hazai modern képzőművészet
tehetséges fiataljainak munkáit
bemutató KDB Classic Deviza
kártya az Év Lakossági Bankkártyája díjat kapta 2007-ben.
Az exkluzív szolgáltatásokat
nyújtó Gold prémium, illetve
a vállalkozásoknak kínált
Business kártya elegáns,
egyedülálló matt fóliaborításával hívja fel magára
a figyelmet.

Valid for two years, the bank cards of KDB were designed
with security in mind: plastic cards offer the possibility
of displaying your own photo, and are linked to
a mobile SMS service that is considered to be one
of the fastest in comparison with other banks.
A bank card is not simply plastic money, but one
of our most frequently used objects. Having
recognized this, KDB Bank attributes particular
significance to the design of the cards.
The KDB VISA Electron and the Classic cards
display pictures of endangered 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 "Consumer 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
unpolished design are all
visually appealing.

Sütő Ágnes

ügyvezető igazgató
Elektronikus Csatornák
és Kommunikáció Főosztálya
General Manager
Electonic Channels
and Communications Division

Network Management Division (NMD) was set up
in March 2008 in order to increase efficiency in managing
network operation and increase sales capacity of existing
network. Thanks to the efforts made we reached many
successes in 2008.

A hálózat egy új, budai fiók megnyitásával bővült
(Bartók Fiók), melynek stratégiai szempontból fontos
szerepe van, hiszen a környék a főváros egyik leggyorsabban fejlődő részében található.

Network expanded with a new branch in Budapest,
in the Buda side (Bartók Branch). It is strategically very
important, because the area where we opened the
branch is one of the most rapidly growing parts
of the capital. Debrecen Branch moved to a new, more
favourable location. We serve our clients since December
in the new, modern branch. Since autumn we operate
a flying cash point in the Samsung factory
in Jászfényszaru.

A debreceni fiók új, előnyösebb helyre költözött,
és december óta nyújt szolgáltatásokat ügyfeleinknek
új, modernebb üzletben. Ősz óta „repülő bankpontot”
(Flying Cashpoint) működtetünk a jászfényszarui
Samsung gyárban, amit azért kezdeményeztünk,
hogy még a korábbiaknál is szorosabb együttműködést
hozhassunk létre a stratégiailag fontos koreai
gyárakkal Magyarországon.
Az értékesítések hatékonyságának növelése érdekében
az NMD alaptermékek és értékesítési célok definiálásával vezetett be egy értékesítési tervrendszert a fiókok
számára.
A munkának köszönhetően a hálózat, megnövelve
a letétek nagyságát és a díjakból szerzett jövedelmet,
hozzájárult a KDB likviditásához
és nyereségességéhez.
yy Két új fiók 2008-ban
• Bartók Fiók (Budapest)
• Debrecen Fiók
yy Az értékesítési ügynökhálózat
fejlesztése
yy 2008, az „Új Magyarország”
refinanszírozási és forgótőke
finanszírozási hiteltermékek
bevezetésének éve
Vállalati ügyfeleink mellett nagy
hangsúlyt fektetünk a kis- és középvállalkozások (KKV) fejlesztésére
rugalmas finanszírozási feltételek biztosításával.

In order to increase efficiency in sales NMD implemented
sales target system for the branches by defining core
products and sales targets. Thanks to the efforts made
the network made significant contribution to liquidity
and profitability of KDB by collecting huge volumes
of deposits and generating increasing fee income.
NMD reached significant results in cost efficiency
as well, especially by decreasing staff number on the
same relevant basis by 4% in 2007.
yy More two branches in 2008
• Bartók Branch (Budapest)
• Debrecen Branch in countryside
yy Development of Agent Network in sale
yy 2008 the year of the launch of state refinancing
	SMEs’ products
Besides our Corporate Clients, we focus on Small
and Medium Size Enterprises (SMEs) to serve their
development with flexible financing terms.
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SMEs financing
 ’Pulzus’ (Pulse) loan on overdraft
for businesses’ charge account
 ‘Lendület’ (Dynamism) real
estate mortgage complex loan
and guarantee service
 ’New Hungary’ Loan Scheme
for SMEs (products with
governmental subsidy)

Koltai Zsolt

ügyvezető igazgató
Hálózati Irányítási
Főosztály
General Manager
Network Management
Division

Háttérkép: Berkesi László: Híd

Kis- és középvállalkozások
finanszírozása
yy „Pulzus” szabadfelhasználású hitelkeret
yy „Lendület” vállalatfinanszírozási csomag
(jelzálogfedezetű
hitel és teljeskörű
garancia)
yy „Új Magyarország”
hitelprogram KKV-k
részére (államilag
támogatott
termékek)

This operation has been started to build up even stronger
cooperation with the strategically very important Korean
companies in Hungary.

Background photo by László Berkesi: Bridge

A Fiókhálózati Üzletág (NMD) jelenlegi formájában 2008
márciusában indult azzal a céllal, hogy a hálózatkezelés
hatékonyságát és a jelenlegi hálózat értékesítési kapacitását növelje. Az erőfeszítéseknek köszönhetően számos
sikert értünk el 2008-ban.

”Besides our Corporate Clients, we focus on Small and Medium Size Enterprises (SMEs) to serve their development with flexible financing terms.”

Network
development

„Vállalati ügyfeleink mellett nagy hangsúlyt fektetünk a kis- és középvállalkozások (KKV) fejlesztésére rugalmas finanszírozási feltételek biztosításával.”

Fiókhálózat
bővítése

Background photo: Waterdrops on a Leaf

„Célunk, hogy szolgáltatásainkkal hozzájáruljunk az Önök vállalkozásának sikeréhez.”

Vállalatfinanszírozás

Corporate banking

Bármely vállalati szektorhoz tartozzon, keményen megküzdünk, hogy vállalata elérje céljait. Tegyen próbára
bennünket!

Whichever sector your business is in and whatever its
needs are, KDB will work hard to your company achieves
its aims. Let’s put to the test!

3,173

2006

3,828

2007

4,405
2,571

2008

Vállalati betétszám növekedése /
Increase of corporate deposit accounts

Háttérkép: Vízcseppek egy falevélen

”We aim to help our customers succeed in the achievement of their business objectives.”
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yy Rövid-, közép- és hosszú távú vállalatfinanszírozás
(forint és devizaalapú)
yy Projektfinanszírozás (kölcsön)
yy Kedvezményes vállalati folyószámlák stratégiai
partnercégek részére az együttműködés megerősítése
érdekében
yy Kedvezményes dolgozói számlacsomagok
partnerszervezetek alkalmazottai részére
yy Faktoring és forfetírozás
yy Készpénzgazdálkodás és Treasury szolgáltatások
yy Vállalati hitelkeret
yy Kereskedelmi finanszírozás

Tóth Tibor

ügyvezető igazgató
Vállalatfinanszírozási Főosztály
General Manager
Corporate Banking Division

14,084

2006

24,809

2007

25,297

2008

Nem pénzügyi vállalatok
betétállománya /
Increase of non-financial
companies’ deposits

2006

2,759

2007

2,991

2008

Vállalati számlaszám növekedése /
Increase of corporate accounts

yy Short, mid- and long term corporate financing
(HUF and foreign-exchange based)
yy Project financing (loan)
yy Preferential account package for strategic partners
to strengthen the co-operation
yy Employees Account package for partner organizations’
staff members
yy Factoring and Fortfeiting
yy Cash management
and Treasury services
yy Overdraft
yy Trade financing

The number of KDB’s private customers has increased
with the addition of employees from the corporate
banking unit. Thanks to the strategic cooperation
agreements with other enterprises, new employees
were able to benefit from discounted banking packages
(Super and Gold packages).

Napi pénzügyei intézése csak egy a KDB Bank számos
szolgáltatása közül:
yy Számlavezetés
yy Deviza és forintbetétek
yy Állampapírok
yy VISA bankkártyák
yy Folyószámlahitelek
yy Forint és deviza jelzáloghitelek
yy Forint és deviza gépjármű finanszírozás
yy Home banking szolgáltatások
yy 0-24 ATM szolgáltatások
yy Telefonos ügyfélszolgálat

Your everyday finances are only the start what KDB Bank
can do for you:
yy Account management
yy HUF and foreign-exchange based deposit products
yy Treasury Bond
yy VISA bankcards
yy Overdraft
yy Mortgage lending (HUF and foreign-exchange based)
yy Car financing (HUF and foreign-exchange based)
yy Home banking solutions
yy Non-stop ATM service
yy Call Center

Lakossági finanszírozás

Retail financing

2008-ban is folytatódott a lakossági és a flottafinanszírozás
térnyerése a KDB Banknál. Különösen fontos, hogy a KIA
Motors Hungary Kft.-vel, egyik stratégiai partnerünkkel
kötött flottaszerződésünknek köszönhetően, ügyfeleink
lényegesen alacsonyabb áron juthatnak hozzá KIA típusú
gépkocsikhoz, mint egyéb értékesítési csatornán keresztül.

Thanks to a fleet agreement with one of our strategic
partners, KIA Motors Hungary Ltd., our customers can
purchase KIA vehicles at significantly lower prices than
through alternative sales channels.

Termékeink:
yy Standard autófinanszírozási termékek (beépített
	CASCO-val, vagy anélkül EUR vagy forint alapon)
yy A „KDB Repülőrajt” hitelátvállalás gépjárműfedezettel, és
yy A „KDB Padlógáz” szabadfelhasználású kölcsön
gépjárműfedezettel

Boda Nikolett

ügyvezető igazgató
Lakossági Üzletág
General Manager
Retail Banking Division

Whatever motor vehicle financing you need, we have
creative solutions that streaming:
yy Standard car-financing loan
product (available also
with built-in CASCO
option and EUR
or HUF-based)
yy The „KDB Repülőrajt”
(’KDB’s Flying Start’)
loan redemption
and The car
collateral-based
yy „KDB Padlógáz” (’KDB’s
Pedal to the Metal’)
anypurpose loan
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Background photo by Zoltán Ölbey: Tears

A fióki akvizíció mellett, vállalati számlavezetőink dolgozóival bővült a KDB privát ügyfeleinek száma.
A cégekkel kötött stratégiai együttműködési megállapodásnak köszönhetően új kedvezményes számlavezetési
csomagokat vehettek igénybe (Szuper és Gold csomag)
partnereink dolgozói.

Háttérkép: Ölbey Zoltán: Könnyek

”Our customers can purchase KIA vehicles at significantly lower prices than through alternative sales channels.”

Retail Banking

„Ügyfeleink lényegesen alacsonyabb áron juthatnak hozzá KIA típusú gépkocsikhoz, mint egyéb értékesítési csatornán keresztül.”

Lakossági
szolgáltatások

Background photo by Anita Péter: Rondana

Financial
Highlights 2008

Mérleg (HAS) a 2008. december 31-én végződő évre
Balance Sheet (HAS) as at 31 December 2008
2007
2008
Millió Ft december december Million HUF
31.
31.

Háttérkép: Péter Anita: Rondana

1. Pénzeszközök

3.762

8.233

1. Cash

2. Állampapírok

13.869

3.174

2. Government Bonds

a) forgatási célú

7.641

2.209

a) held for trading

b) befektetési célú

6.228

965

2/A. Állampapírok értékelési különbözete

42

1

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések

19.870

1.559

0

0

b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból

19.869

1.558

b) other receivables from financial services

ba) éven belüli lejáratú

19.869

1.558

ba) within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

of which: - from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

- from other associated enterprises

400

1.100

- elszámolóházzal szemben

0

0

- from clearing houses

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

98.554

118.270

4. Receivables from customers

a) pénzügyi szolgáltatásból

98.554

118.270

a) from financial services

aa) éven belüli lejáratú

22.751

31.683

aa) within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

0

1

of which: - from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

0

0

- from other associated enterprises

75.803

86.587

b) befektetési szolgáltatásból

0

0

b) from investment services

ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés

0

0

ba) receivables from stock exchange investment services

bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés

0

0

bb) receivables from OTC investment services

bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő,
ügyfelekkel szembeni követelés

0

0

bc) receivables from customers from investments services

bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés

0

0

bd) receivables from clearing houses

be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés

0

0

be) receivables from other investments services

4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete

0

0

4/A. Valuation difference of receivables from customers

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített
kamatozásúakat is

3.760

3.442

5. Bonds and other capital related income-yielding negotiable securities

0

0

a) securities issued by the local governments (not including state bonds)

3.760

3.442

0

500

3.760

2.942

515

-93

6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok

0

0

6. Shares and other non-capital related fluctuating yielding securities

a) részvények, részesedések forgatási célra

0

0

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

0

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

90

90

8. Shares and participations in affiliated companies

a) részvények, részesedések befektetési célra

90

90

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

9. Immateriális javak

567

400

9. Intangible assests

a) immateriális javak

567

400

a) intangible assets

0

0

10. Tárgyi eszközök

391

542

10. Tangible assets

a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök

319

472

a) tangible assets serving the activities of financial institutions

aa) ingatlanok

147

278

aa) real estate

ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek

166

192

ab) technical equipment, machinery and vehicles

ac) beruházások

6

2

ac) consturction-in-progress

ad) beruházásra adott előlegek

0

0

ad) prepayments on construction-in-progress

b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök

72

70

b) tangible assets serving the non-financial activities

ba) ingatlanok

0

0

ba) real estate

bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek

68

70

bb) technical equipment, machinery and vehicle

bc) beruházások

0

0

bc) consturction-in-progress

bd) beruházásra adott előlegek

4

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

353

2.099

12. Other assets

0

0

353

2.099

a) látra szóló

- MNB-vel szemben

”Our Earth is unique among the planets. Liquid water covers 70% of the surface and the atmosphere is rich in water vapor. ...”

„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem lehet mehatározni téged, megízlelnek, anélkül, hogy megismernének...„

Pénzügyi
beszámoló 2008

ab) éven túli lejáratú
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a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott
értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)
b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok
ba) forgatási célú
bb) befektetési célú
5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete

b) immateriális javak értékhelyesbítése

a) készletek
b) egyéb követelések

b) for investment purposes
2/A. Valuation difference of bonds
3. Receivables from financial institutions
a) at sight

- from the National Bank of Hungary

ab) over one year

b) securities issued by other borrowers
ba) for trading purposes
bb) for investments purposes
5/A. Valuation difference of bonds and other capital related income-yielding
negotiable securities

b) value adjustment of intangible assets

a) inventories
b) other receivables

12/A. Valuation difference of other assets

0

1.951

4.913

12/B. Positive valuation difference of derivative deals

13. Aktív időbeli elhatárolások

2.437

2.822

13. Prepayments

a) bevételek aktív időbeli elhatárolása

2.032

2.576

a) accrued income

405

246

0

0

146.193

145.484

54.376

51.104

89.380

91.558

Függővé tett kamatok

1.820

2.336

Pending interests

Jövőbeni követelések

129.236

39.947

Pending receivables

2007
december
31.

2008
december
31.

58.465

46.045

0

0

b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség

58.465

46.045

b) liabilities deposited for a set period of time

ba) éven belüli lejáratú

32.270

17.548

ba) within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

15.302

15.283

of which: - to affiliated enterprises

bb) éven túli lejáratú

26.195

28.497

bb) over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

25.892

28.187

of which: - to affiliated enterprises

c) befektetési szolgáltatásból

0

0

c) liabilities from investment services

1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

1/A. Valuation difference of liabilities to financial institutions

56.916

63.778

0

0

b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból

56.916

63.778

ba) látra szóló

16.773

14.849

4
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b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
c) halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Ebből: - 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
előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]
- 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 a 12/B tételek előbbi altételekhez
kapcsolódó értékei]
Mérlegen kívüli tételek

Millió Ft

1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
a) látra szóló

2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
a) takarékbetétek

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
bb) éven belüli lejáratú

b) prepaid expenses
c) other deferred expenses
TOTAL ASSETS
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 fo 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A,
7/a, 12/A és 12/B ]
-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 a 12/B ]
Off-balance items

Million HUF

1. Liabilities to financial institutions
a) at sight

2. Liabilities to customers
a) savings deposits
b) other liabilities from financial services
ba) at sight
of which: - to affiliated enterprises

40.056

48.553

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

72

88

bc) éven túli lejáratú

87

376

c) befektetési szolgáltatásból

0

0

c) from investment services

2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete

0

0

3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség

0

0

a) kibocsátott kötvények

0

0

2/A. Valuation difference of liabilities to customers
3. Liabilities from issued bonds and other interest-bearing negotiable
securities
a) bonds

b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

b) other securities

c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de a Tpt. szerint
értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő 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

1.683

3.059

a) éven belüli lejáratú

1.683

3.059

34

0

of which: - to affiliated enterprises
b) over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
b) éven túli lejáratú

bb) within one year
of which: - to affiliated enterprises
bc) over one year

4. Other liabilities
a) within one year

0

0

4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

1.805

6.060

4/A. Negative valuation difference of derivative deals

5. Passzív időbeli elhatárolások

2.239

2.569

5. Accrued expenses

1

0

a) deferred income

2.238

2.569

b) accrued expenses

c) halasztott bevételek

0

0

c) other deferred income

6. Céltartalékok

69

82

6. Provisions

a) bevételek passzív időbeli elhatárolása
b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre

0

0

a) provision for pension and severance payment

b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

0

11

b) provision for contingent and future liabilities

c) általános kockázati céltartalék

0

0

c) general risk provisions

d) egyéb céltartalék

69

71

d) other provisions
7. Subordinated liabilities

7. Hátrasorolt kötelezettségek

1.726

0

a) alárendelt kölcsöntőke

1.726

0

a) subordinated loan

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben

1.726

0

of which: - to affiliated enterprises

b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni
hozzájárulása

0

0

b) other financial contribution of members

c) egyéb hátrasorolt kötelezettség

0

0

c) other subordinated liabilities

15.340

15.340

9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

0

0

10. Tőketartalék

42

42

10. Capital reserve

a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet
(ázsió)

0

0

a) share premium

8. Jegyzett tőke

8. Share capital
9. Unpaid share capital (-)

b) egyéb

42

42

b) other

11. Általános tartalék

442

507

11. General reserve

6.214

7.416

13. Lekötött tartalék

0

0

13. Tied-up reserve

14. Értékelési tartalék

50

0

14. Revaluation reserve

12. Eredménytartalék (±)

12. Retained earnings (±)

a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

0

a) revaluation reserve of value adjustment

b) valós értékelés értékelési tartaléka

50

0

b) revaluation reserve of fair valuation

15. Mérleg szerinti eredmény (±)

„...Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy." (Saint-Exupéry)”

0

12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

15. Balance sheet net profit (loss)

1.202

585

FORRÁSOK ÖSSZESEN

146.193

145.484

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [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]

92.587

90.069

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)+1/A+4/A]

- HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.
cb)+4.b)+7]

28.008

28.873

- LONG TERM LIABILITIES [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]

- SAJÁT TŐKE (8-9+10+11±12+13+14±15)

23.290

23.890

- EQUITY (8-9+10+11±12+13+14±15)

Függő kötelezettségek

30.354

17.087

Contingent liabilities

Jövőbeni kötelezettségek

128.541

167.831

Future liabilities

Mérlegen kívüli tételek

Off-balance items

14

”... It is a geologically active planet. Yet Earth's most unique characteristic is the presence and diversity of life.”

12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete

Background photo by Donát Bacskay: Drop Balance

2007
december
31.

2008
december
31.

10.004

12.746

981

434

b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

9.023

12.312

b) other interest income

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól

2.830

3.051

of which: - from affiliated enterprises

2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

6.693

9.291

2. Interest and other interest type expenses

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak

2.654

3.675

of which: - to affiliated enterprises

KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2)

3.311

3.455

NET INTEREST INCOME (1-2)

3. Bevételek értékpapírokból

18

14

3. Dividend received

a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék,
részesedés)

0

0

a) income from shares and participants for trading purposes

Millió Ft

1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott
(járó) kamatbevételek

1. Interest income
a) interest income from fix interest rate securities

0

0

b) income from participants in affiliated enterprises

c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)

18

14

c) income from other participants

4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek

805

898

4. Commission and fee income

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből

805

898

a) from other financial services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól

1

0

of which: - from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

0

0

- from other associated enterprises

b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység
bevételét)

0

0

b) from investment services

5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások

222

266

5. Commission and fee expense

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból

219

263

a) from other financial services

3

3

b) from investment services

Háttérkép: Bacskay Donát: Csepp egyensúly

6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)]

3.058

668

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből

2.004

3.252

387

267

1.300

1.542

305

378

c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele)

4.816

8.310

c) from the income of investment services

Ebből: - értékelési különbözet

2.540

7.470

of which: - valuation difference

d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység
ráfordítása)

2.462

9.352

d) from the expenses of investment services

Ebből: - értékelési különbözet

2.160

9.253

of which: - valuation difference

7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből

1.139

1.434

7. Non-financial income

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei

1.058

1.170

a) income from non-financial and investment services

81

264

8. Általános igazgatási költségek

3.686

3.227

8. General administrativ expenses

a) személyi jellegű ráfordítások

2.551

2.331

a) payroll and related expenditures

aa) bérköltség

1.834

1.695

aa) salaries and wages

ab) személyi jellegű egyéb kifizetések

181

185

ab) other payroll related costs

ac) bérjárulékok

536

451

ac) payroll related contributions

Ebből: - társadalombiztosítási költségek

433

362

of which: - cost of social securities

1.135

896

b) other administrative expenditures

279

292

9. Depreciation and Amortisation

10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből

1.609

1.462

10. Non-financial expenses

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai

1.094

1.167

a) expenditures of non-financial and investment services

7

0

515

295

b) other expenditures

11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és
biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

1.267

637

11. Allowance of receivables and provision on contingent and future
liablitities

a) értékvesztés követelések után

Ebből: - értékelési különbözet
b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból

15

Million HUF

b) bevételek kapcsolt vállalkozásban való részesedésekből (osztalék,
részesedés)

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

Ebből: - értékelési különbözet

b) egyéb bevételek

”Motivation comes from the chirping of birds, the sounds of leaves,...”

„A keleti kultúrában az öt őselem (fa, tűz, föld, fém, víz) egyike és elemi energiája miatt a feng shui-ban a legfontosabb,...”

Eredménykimutatás (HAS) a 2008. december 31-én végződő évre
Profit & Loss Statement (HAS) for the year ended 31 December 2008

b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások)
9. Értékcsökkenési leírás

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak
b) egyéb ráfordítások

6. Net income of financial services (6.a,-6.b,+6.c,-6.d,)
a) from the income of other financial services
of which: - valuation difference
b) from the expenses of other financial services
of which: - valuation difference

b) other income

of which: - to affiliated enterprises

1.198

623

a) allowance of receivables

b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

69

14

b) provision on contingent and future liablitities

12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék
felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

320

375

12. Reversal of allowance of receivables and provision on contingent and
future liabilitities

a) értékvesztés visszaírása követelések után

250

374

a) reversal of allowance of receivables

b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni)
kötelezettségekre

70

1

b) reversal of provision on contingent and future liablitities

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 megtestesítő értékpapírok,
kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való
részvények, részesedések után

87

233

13. Impairment of securities and shares

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

24

74

14. Reversal of impairment of securities and shares

801

15. Net income (loss) before extraordinary activities

1.561

798

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]

-36

3

- Net income (loss) of non-financial and investment services [7.a)-10.a)]

16. Rendkívüli bevételek

0

0

16. Extraordinary income

17. Rendkívüli ráfordítások

2

1

17. Extraordinary expense

18. Rendkívüli eredmény (16-17)

-2

-1

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

1.523

800

19. Net income (loss) before income tax (+/-15+/-18)

321

150

20. Income tax

1.202

650

21. Net income (loss) (19+/-20)

22. Általános tartalékképzés, felhasználás (±)

0

65

22. General reserves (+/-)

23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

0

0

23. Use of retained earnings for dividends

24. Jóváhagyott osztalék és részesedés

0

0

24. Dividend approved

1.202

585

19. Adózás előtti eredmény (±15±18)
20. Adófizetési kötelezettség
21. Adózott eredmény (±19-20)

25. Mérleg szerinti eredmény (±21-/+22+23-24)

25. Balance sheet net profit (loss) figure (+/-21-/+22+23-24)

Cash-Flow kimutatás a 2008. december 31-én végződő évre
Cash-Flow Statement (HAS) for the year ended 31 December 2008
2007
december
31.

2008
december
31.

Kamatbevételek

10.004

12.746

Interest incomes

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírása
és a követelés pozitív értékelési különbözete kivételével)

2.422

3.883

Incomes of other financial services (except the reversal of the loss in value
of securities)

81

264

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

Befektetési szolgáltatások bevételei (értékpapír- értékvesztés visszaírás,
illetve pozitív értékelési különbözete kivételével)

2.276

840

Incomes of investment services (except the reversal of the loss in value of
securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei

Millió Ft

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

Million HUF

1.058

1.170

Osztalékbevétel

18

14

Dividend income

Rendkívüli bevétel

0

0

Extraordinary income

Kamatráfordítások

-6.682

-9.291

Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír- értékvesztése és
követelés negatív értékelési különbözete kivételével)

-1.214

-1.428

Expenses of other financial services (except the reversal of the loss in value
of securities)

Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés valamint terven
felüli leírás kivételével)

-515

-295

Other expenses (except the provision making, loss in value generation of
inventories and extraordinary depreciation)

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír- értékvesztése, illetve
negatív értékelési különbözet kivételével)

-305

-102

Expenditures of investment services (except the reversal of the loss in value
of securities)

Incomes of non-financial and non-investment services

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai

-1.094

-1.167

Expenditures of non-financial and non-investment services

Általános igazgatási költségek

-3.686

-3.227

General administration costs

-2

-1

-321

-150

0

0

MŰKÖDÉSI PÉNZÁRAMLÁS

2.040

3.256

CASH FLOW FROM ORDINARY BUSINESS ACTIVITIES

Kötelezettségek állományváltozása

58.035

-5.907

Changes in liabilities

Követelések állományváltozása

-60.974

-3.401

Changes in receivables

0

0

Changes in inventories

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása

7.199

4.932

Changes in securities (current assets)

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása

-5.408

5.922

Changes in securities (invested assets)

Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása

-3

4

Immateriális javak állományának változása

-29

-14

Changes in intangible assets

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével)
állományváltozása

-294

-266

Changes in tangible assets (except the construction in progress and the
advance payment for construction in progress)

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása

-983

-385

Changes in prepayments

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása

1.659

330

Changes in accruals

Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon

0

0

Share issue on selling price

Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök

0

0

Definitively received cash in accordance with law

Jogszabály alapján véglegesen adott pénzeszközök

0

0

Definitively given cash in accordance with law

Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke

0

0

Nominal value of withdrawn own share, property note

1.242

4.471

NET CASH-FLOW

151

-301

From this: -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 és devizában vezetett pénzforgalmi)

1.091

4.772

-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)

Nyitó pénzeszköz állomány

2.520

3.762

Cash and cash equivalents at the beginning of the period

Záró pénzeszköz állomány

3.762

8.233

Cash and cash equivalents at the end of the period

Változás

1.242

4.471

Net increase/decrease in cash and cach equivalents

Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési
kötelezettség összegét)
Tárgyévi társasági/különadó adófizetési kötelezettség
Kifizetett osztalék

Készlet állományváltozása

ebből: - készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása

Extraordinary expenditures (except the amount of the current year corporate
income tax liability)
Current year corporate income tax
Paid dividend

Changes in construction in progress (including the advance payment)

Háttérkép: Czintos Ödön: Vízililiom harmattakarón

NETTÓ PÉNZÁRAMLÁS
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”...the drops of water and lovely smiles.”

- NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a)-10.a)]

Background photo by Ödön Czintos: Water Lily on Dew Blanket

1.525

Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE
[1-2+3+4-5±6+7.b)-8-9-10.b)-11+12-13+14]

„...mivel - mint elemi őserő - minden élet alapvető feltétele.”

15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye

Background photo by Csaba Jámbor

CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER
2008
PREPARED IN ACCORDANCE WITH
INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS

Konszolidált mérleg a 2008. december 31-én végződő évre
Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2008
Millió Ft

31 December 2008

31 December 2007

9,333

4,162

459

19,470

Balances with other banks

118,567

98,834

Loans to customers

360

1,356

6,725

2,047

Értékesíthető kategóriába tartozó értékpapírok

3,254

9,007

Available-for-sale securities

Lejáratig tartandó értékpapírok

2,957

7,873

Held-to-maturity securities

32

32

2,210

1,759

Készpénz, bankszámlák és elszámolások a Magyar Nemzeti Bankkal
Bankközi kihelyezések
Ügyfeleknek adott kölcsönök
Pénzügyi eszközök valós értéke
Kereskedési célú értékpapírok
Derivatív ügyletek
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Befektetések
Elhatárolt kamatok
Ingatlanok és tárgyi eszközök

Million HUF

Cash and balances with NBH

Financial assets at fair value through profit and loss
Securities held for trading
Derivative financial instruments

Equity investments
Accrued interest receivable

945

961

Bank premises and equipment

2,048

322

Other assets

146,890

145,823

TOTAL ASSETS

Betétek és betéti okiratok

63,680

56,840

Bankközi felvétek

46,045

58,465

Balances due to other banks

0

1,726

Subordinated debt

Egyéb eszközök
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Háttérkép: Jámbor Csaba

”Drinking fresh water in the dream shows your good health and foretells a ripe old age.”

„...idõtlen fények közt repültem a fényszigettenger porszemszigetén szigetporszemek fényporszeme, én.” Szabó Lőrinc

Konszolidált
Eredménykimutatás
a 2008. december
31-én végződő évre
(Ifrs)

Alárendelt kölcsöntőke

Deposits and certificates of deposits

Derivatívügyletek

8,778

2,919

Derivative financial instruments

Elhatárolt kamatok

2,200

2,200

Accrued interest payable

Halasztott adófizetési kötelezettség
Egyéb kötelezettségek
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Jegyzett tőke

34
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Deferred tax liabilities

2,721

769

Other liabilities

123,458

122,936

15,340

15,340

TOTAL LIABILITIES

Share capital

Általános tartalék

507

442

General reserves

Értékelési tartalék

(245)

(37)

Revaluation reserve

Eredménytartalék

7,077

5,794

753

1,348

23,432

22,887

Total shareholder's equity

146,890

145,823

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDER'S EQUITY

Az időszak eredménye
Saját tőke összesen
FORRÁSOK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

Retained earnings
Profit for the period

June 18, 2009

In Ho

elnök-vezérigazgató
President, Chief Executive Officer

Chung Hun Jin

ügyvezető alelnök
Executive Vice President

Background photo by István Horváth: Drops

„A víz mindenkinek mást jelent, mást mond…”

Konszolidált eredménykimutatás a 2008. december 31-én végződő évre
Consolidated Income Statement for the year ended 31 December 2008
2008

2007

Kapott kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek

12,803

9,998

Interest and other similar income

Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

(9,280)

(6,680)

Interest and other similar expense

3,523

3,318

898

804

Commission and fee income

(266)

(222)

Commission and fee expense

632

582

4,155

3,900

Nettó kamatbevétel
Bevételek díjakból és jutalékokból
Fizetett jutalékok és díjak
Nettó díjbevétel
Nettó kamat és díjbevétel

Osztalékbevétel
Értékpapírügyletek nettó eredménye
Devizaügyletek nettó eredménye

14

18

(593)

2,099

772

825

Egyéb működési bevétel

1,919

1,261

Egyéb működési költség

(5,087)

(5,531)

1,180

2,572

Működési bevételek összesen

Berendezések és egyéb eszközök értékesítésének eredménye
Követelésekre képzett értékvesztés állományváltozása
Adózás előtti eredmény

Adófizetési kötelezettség
Adózás utáni eredmény

Részvényenkénti hozam

3

-

(262)

(996)

921

1,576

(168)

(228)

753

1,348

491

878

Million HUF

Net interest and other similar income

Net fee income
Net interest and fee income

Dividend income
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Gain on securities, net
Gain on foreign exchange activities, net
Other operating income
Operating expenses
Total operating income

Gain on sale of equipment and other assets
Provision for loans and commitments, net
Profit before income taxes

Income taxes
Profit after income taxes

Earnings per Share in HUF Basic and Diluted

Háttérkép: Horváth István: Cseppek

” Dreaming of clear water foretells good luck at work and in your private life.”

Millió Ft

Background photo by Jolánta Mészáros: Bélapátfalva

Millió Ft

2008

2007

921

1,576

Profit before income taxes

(151)

(321)

Income tax paid

Működési tevékenység

Adófizetési kötelezettség
Értékcsökkenés és amortizáció

292

283

-

(190)

1,181

677

Fair value adjustment of derivative financial instruments

Követelésekre képzett értékvesztés állományváltozása

188

996

Loan loss provision

Kereskedési célú értékpapírok állományváltozása

996

852

Elhatárolt kamatok és egyéb eszközök állományváltozása

(2,177)

(1,235)

Increase in accrued interest and other assets

Működési tevékenységből származó pénzáram

1,250

2,638

Cash flows provided by operating activities

Az alárendelt kölcsöntőkéhez kapcsolódó nettó, nem realizált eredmény
Derivatívügyletek valós értékelése

Depreciation and amortization
Net unrealised gain on subordinated loan

Decrease in securities held for trading

Investing activities

Ügyfelekkel szembeni követelések állományának változása

(19,921)

(51,723)

Bankközi kihelyezések állományának változása

19,011

(17,350)

Decrease/ (Increase) in placements with banks

Lejáratig tartandó értékpapírok állományváltozása

4,916

(1,965)

Decrease/ (Increase) in securities held to maturity

Increase in loans to customers

Értékesíthető kategóriába tartozó értékpapírok állományváltozása

5,543

2,685

Decrease in securities available-for-sale

Ingatlanok és berendezések állományváltozása

(276)

(325)

Additions to bank premises and equipment

Befektetési tevékenységből származó pénzáram

9,273

(68,678)

Alárendelt kölcsöntőke változása

(1,726)

-

Bankoktól származó betétek állományváltozása

(12,420)

41,633

(Decrease)/ Increase in deposits from banks

6,840

15,559

Increase in deposits from customers
Increase in accrued interest and other liabilities

Pénzügyi tevékenység

Cash flows provided by /(used in) by investing activities:

Financing activities

Ügyfelektől származó betétek állományváltozása
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Million HUF

Operating activities

Adózás előtti eredmény

Befektetési tevékenység

Háttérkép: Mészáros Jolánta: Bélapátfalva

” Water is not merely a physical resource: in every cultural context it is densely encoded with social, spiritual, political and environmental meanings,...

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” Kalkuttai Teréz anya

Konszolidált Cash Flow kimutatás a 2008. december 31-én végződő évre
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended 31 December 2008

Repayment of subordinated loan

Elhatárolt kamatok és egyéb kötelezettségek állományváltozása

1,954

1,891

MNB kötelező tartalék állományváltozása

1,958

(1,487)

Decrease/ (Increase) in statutory reserve at NBH

(3,394)

57,596

Cash flows (used in)/provided by in financing activities:

7,129

(8,444)

Pénzügyi tevékenységből származó pénzáram

Water is not merely a physical resource:

Készpénz és pénzeszközök nettó változása

in every
Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak kezdetén
Készpénz és pénzeszközök állománya az időszak végén

cultural context
667 it is densely
9,111
7,796

667

Net increase/ (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents at beginning of period
Cash and cash equivalents at end of period

encoded with social, spiritual, political and

A működési tevékenységből származó pénzáram magában
foglalja a következő pénzmozgásokat
Kapott kamatok

Cash flows from operating activities are inclusive
of the following cash movements

12,803

9,998

Interest received

9,280

6,680

Interest paid

14

18

4,162

11,119

Cash and balances with NBH at 1 January

(3,495)

(2,008)

Statutory reserve at NBH at 1 January

667

9,111

Opening cash balance

9,333

4,162

Cash and balances with NBH at 31 December

MNB kötelező tartalék december 31.-én

(1,537)

(3,495)

Záró készpénzállomány

7,796

667

Fizetett kamatok
Kapott osztalék

environmental meanings,

Készpénz és pénzeszközök összetevői
Készpénz, bankszámlák és elszámolások
a Magyar Nemzeti Bankkal január 1.-én
MNB kötelező tartalék január 1.-én
Nyitó készpénzállomány

Készpénz, bankszámlák és elszámolások
a Magyar Nemzeti Bankkal december 31.-én

Dividend received

Components of cash and cash equivalents

Statutory reserve at NBH at 31 December
Closing cash balance

General
reserve

Revaluation
reserve

Retained
earnings

Net profit for
the period

Total

15,340

815

42

5,229

192

21,618

-

Előző évi nyereség átsorolása

-

-

Általános tartalék átsorolása

-

(373)

Értékesíthető kategóriába tartozó
értékpapírok valós értékelése

-

-

Az időszak nettó nyeresége

(79)

192

(192)

-

Reclassification of prior year’s profit

373

-

-

Transfer of general reserve

-

-

(79)

-

-

-

-

1,348

1,348

15,340

442

(37)

5,794

1,348

22,887

Előző évi nyereség átsorolása

-

-

-

1,348

(1,348)

-

Nyereség az időszak végén
2008. december 31.

-

-

-

-

753

753

Értékesíthető kategóriába tartozó
értékpapírok valós értékelése

-

-

(208)

-

-

(208)

Átsorolás általános tartalékba

-

65

-

(65)

-

-

15,340

507

(245)

7,077

753

23,432

2007. december 31-én

2008. december 31-én

At 31 December 2006

Fair value adjustment of securities
available-for-sale
Net profit for the period
At 31 December 2007

Reclassification of prior year’s profit
Profit for the period ended 31 December 2008
Fair value adjustment of securities
available-for-sale
Transfer to general reserve
At 31 December 2008
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...and these have a powerful effect upon patterns of water use and upon the relationships between water users and suppliers.”

2006. December 31-én

Share capital

„A víz, az élet minden területén jelen van, világa csodálatos…”

Konszolidált saját tőke változása a 2008. december 31-én végződő évre
Consolidated Statement of Changes in Shareholder’s Equity for the year ended 31 December 2008

Background photo by Zoltán Pásztor: Plitvice

Auditor's Report

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.
Levélcím: 1438 Budapest, Pf. 471

Deloitte Auditing and Consulting Ltd.
H-1068 Budapest, Dózsa György út 84/C., Hungary
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Tel.: +36 (1) 428-6800
Fax: +36 (1) 428-6801
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Bejegyezve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cg.: 01-09-071057

Translation of the Hungarian original

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A KDB Bank (Magyarország) Zrt. tulajdonosának

Elvégeztük a KDB Bank (Magyarország) Zrt. (a „Társaság”) mellékelt 2008. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 145.484 millió Ft, a mérleg szerinti eredmény 585 millió Ft nyereség – , az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból
és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó
kiegészítő mellékletből áll.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
To the Shareholder of KDB Bank (Hungary) Ltd.

We have audited the accompanying ﬁnancial statements of KDB Bank (Hungary) Ltd.
(the „Company”), which comprise the balance sheet as at December 31, 2008 – which shows total
assets of HUF 145,484 million and a retained proﬁt for the year of HUF 585 million, and the
related proﬁt and loss account for the year then ended and the supplement comprising a summary of
signiﬁcant accounting policies and other explanatory notes.

Az ügyvezetés felelőssége az éves beszámolóért

Management’s responsibility

A könyvvizsgáló felelőssége

Auditor’s responsibility

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános
számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes
éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint
az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

The Company’s management is responsible for the preparation and fair presentation of these ﬁnancial
statements in accordance with Accounting Act and generally accepted accounting principles in
Hungary. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control
relevant to the preparation and fair presentation of ﬁnancial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies;
and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján,
valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.
Hivatkozva a 2008. március 14-én kiadott, a 2007. évi éves beszámolóra vonatkozó jelentésünkre,
közöljük, hogy az előző évre vonatkozó könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adtunk ki.

Our responsibility is to express an opinion on the ﬁnancial statements based on our audit. In addition,
it is our responsibility to assess whether the accounting information int he Business Report is
consitent with that contained in the ﬁnancial statements.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó
– Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek
megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves
beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.
A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő,
lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az éves
beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás
belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

We also audited the ﬁnancial statements as of and for the year ended December 31, 2007 and issued
an unqualiﬁed opinion. Reference is made to our report dated March 14, 2008.

We conducted our audit in accordance with Hungarian Standards on Auditing and applicable laws and
regulations in Hungary. Those standards require that we comply with certain ethical requirements
and that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the ﬁnancial
statements are free of material misstatement.
The audit involved performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures
in the ﬁnancial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the ﬁnancial statements, whether due to fraud
or error. The purpose of making those risk assessment regarding the ﬁnancial statements is not to
express an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu
Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Háttérkép: Pásztor Zoltán: Plitvice

”Clear water is not the only issue for peaceful co-existence. ...”

„A víz szervezetünk legfontosabb alkotóeleme. Az emberi test legnagyobb részt vízből áll, az életkor előrehaladtával a víz aránya csökken.”

Könyvvizsgálói
jelentés

Registered by the Budapest Court of Registration
Company Reg. No.: 01-09-071057

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés
lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését.
Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta
egyéb, a Táraság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levelezett információk áttekintését.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
a könyvvizsgálói záradék megadásához.

The audit also included evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as avaluating the overall
presentation of the ﬁnancial statements. Our work with respect to the Business Report was limited
to checking it within the aforementioned scope, and did not include a review of any information
other than that drawn from the audited accounting records of the Company. We believe that the audit
evidence we have obtained is sufﬁcient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Záradék:
A könyvvizsgálat során a KDB Bank (Magyarország) Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk
arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek
szerint készítették el.

Clause

Véleményünk szerint az éves beszámoló a KDB Bank (Magyarország) Zrt. 2008. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés
az éves beszámoló adataival összhangban van.

A tulajdonos elé terjesztett éves beszámolóról 2009. március 14-i dátummal könyvvizsgálói jelentést
adunk ki, és a fordulónap utáni események hatásait csak ezen időpontig vizsgáltuk meg.
Az éves beszámolót a tulajdonos 2009. május 19-én jóváhagyta.
Budapest, 2009 május 19.

We have audited the ﬁnancial statements of KDB Bank (Hungary) Ltd. (Company), including its
sections and items and the supporting accounting records and certiﬁcates thereof, in accordance
with the applicable National Standards on Auditing and have obtained reasonable assurance that the
ﬁnancial statements have been preapared pursuant to the Accounting Act and generally accepted
accounting principles.
In our opinion, the ﬁnancial statements give a true and fair view of the ﬁnancial position of KDB
Bank (Hungary) Ltd. (Company) as at December 31, 2008. The Business Report corresponds to the
ﬁgures included in the ﬁnancial statements.
We issued our auditors’ report on ﬁnancial statements submitted for the Shareholder dated March 14,
2009 and effects of subsequent events were examined until this date. The ﬁnancial statements were
approved by the Shareholder on May 19, 2009.
Budapest, May 19, 2009

...............................................................................

...............................................................................

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068. Budapest, Dózsa György út 84/C.

bejegyzett könyvvizsgáló

Gion Gábor
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izabetéti konstrukciói közül a három hónapra lekötött euróbetétek tűnnek a legsikeresebbnek. Bankfiók-telepítési láz tört ki (Index) - Az év végéig a május e
othoz képest a Napi Gazdaságnak válaszoló hitelintézetek több mint 170 fiókot nyitnak - mindez azt jelenti, hogy a banki végpontok száma több mint 12 szá
övekszik az elkövetkező nyolc hónap során. A lap által megkérdezett hitelintézetek szemmel láthatóan eltérő taktikát választanak a hálózatfejlesztés területé
nkok közül a KDB-nél a fővárosi hálózatfejlesztés lesz a jelentősebb az idén. Több mint 10 százalék kamat - két hónapra (Ecoline) - Betétlekötési akciója keret
százalékos kamatot (EBKM: 10,10 százalék) kínál a KDB Bank (Magyarország) Zrt. a pénzintézetnél új betétet elhelyező régi és új ügyfeleinek. KDB: megfejel
mat, 10,10% betétekre (Tőzsdefórum) - A KDB szakít azzal a banki gyakorlattal, amikor a kedvező kondíciók csak a megtakarítás első időszakára érvényesek,
a mostani konstrukcióhoz automatikusan egy új akció kapcsolódik. "Célunk, hogy az ügyfeleknek a jövőben is kiszámítható, magas hozamot kínáljunk. Azok
tnereknek, akik élnek az akciós ajánlattal, a második kamatperiódusra szintén magas kamatot biztosít a bank, az aktuális jegybanki alapkamat mínusz 50 bá
ntos kondícióval (jelenleg ez 8,00 százalékot jelent)." - mondta el Kovács Levente vezérigazgató-helyettes. A pénzintézet ezen felül a betétet elhelyező ügyfe
mára jelképes, 1 forintos, első éves díj mellett nyújt VISA Classic bankkártyát a forint bankszámlákhoz. A kártyákra - a kiemelt biztonságot preferáló ügyfelek
ár a kártyabirtokos fényképét is ingyenesen felhelyezi a bank. Koreai kézre juthat a Wall Street óriása (Origo) - A negyedik legnagyobb amerikai értékpapírcé
man Brothers Holdings Inc. részvénye kétheti csúcsra jutott a tőzsdén, miután a Korea Development Bank (KDB) bejelentette: fontolgatja, hogy befektessen a
i brókerházba. A KDB állítólag minden lehetőségre nyitott, így a Lehman felvásárlására is, bár szakértők - például Stuart Eizenstat, a Covington & Burling part
amerikai pénzügyminiszter-helyettes és Rupert Della-Porta, az Atlantic Equities londoni igazgatója - a teljes ellenőrzés megszerzését kétségesnek tartják. Eb
setben ugyanis a koreai banknak szigorú amerikai felügyeleti vizsgálatra kéne felkészülnie. Vizsgálja a KDB a Lehman megvételét (Világgazdaság) - A Magy
on is működő dél-koreai állami bank, a KDB bejelentette, hogy vizsgálja az amerikai Lehman Brothers befektetési bank felvásárlásának a lehetőségét. A Leh
értesülések szerint egy 50 százalékos pakettet adott volna el a KDB-nek, ám az állítólag magasnak találta az árat. A koreai bank közölte: folyamatosan keres
vizíciós lehetőségeket, hogy feljavíthassa gyengébb részlegeit, és erre most az alacsony pénzügyi részvényárak mellett kiváló lehetőségek nyílhatnak. A ba
gerősítésére azért van szükség, mert az állam 2012-ig privatizálni szeretné. Lehman Brothers: többmilliárdos KDB-segítség (Világgazdaság) - Hatmilliárd dollá
emeléssel segítheti ki a Korea Development Bank (KDB) a Lehman Brotherst a Sunday Telegraph szerint. A tőkeinjekcióval az ázsiai pénzintézet 25 százaléko
edéshez jutna… Amennyiben a KDB-velAmegrekednének
a tárgyalások,
a közel-keleti
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ikai óriásbank (Origo) - A legfrissebb piaci hírek szerint a dél-koreai KDB Bank mégiscsak részesedést szerez a Lehman Brothersben... Piaci hírek alapján ugya
Teljes terjedelmükben megtekinthetők a www.kdb.hu oldalon.
mégiscsak megállapodott az állami kézben lévő dél-koreai fejlesztési bankkal (KDB), hogy az ázsiai pénzintézet 6 milliárd dolláros invesztícióval 25 százaléko
désre tesz szert - írja piaci összefoglalójában a Cashline. Az [origo] augusztus végén már hírt adott a KDB esetleges tulajdonszerzéséről, ám az akkori hírek sz
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s likviditás előteremtésében, s a koreai állami irányítás alatt álló Korea Development Bank esetleges befektetése is kérdésessé vált, megingatva a korábbi n
kult hitet a pénzügyi szektor stabilitásában, s mintegy felére csökkentve a Lehnman papírok árát... Éhesek a bankok - kamatháború indult a pénzünkért (Nap
) - … A különleges ajánlatok közül érdemes kiemelni még a KDB Bankét. Ez a jelenlegi pénzpiaci viszonyok között egészen attraktív, bár a hazai magánszem
ül valószínűleg kevesen tudják érdemének megfelelően kezelni. A lényeg ugyanis, hogy a bank több devizanemben (forint, euró, svájci frank, dollár) az irány
piac kamatszint - ami a forráshiányra reagálva jókorát emelkedhet - feletti prémiumot biztosít. A prémium kamat mértéke - ez 50 hetes futamidő esetén 50
s futamidő esetén 100 bázispont - a betét futamideje alatt nem változik. A lejáratot követően a kamattal növelt összeget automatikusan a betéttel azonos de
ben vezetett folyószámlára vezetik át. A betét alapkamata a minden hónap első napján fixált egyhavi pénzpiaci (EUR, CHF, USD Libor és HUF Bubor) kamat. Ó
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a mostani konstrukcióhoz automatikusan egy új akció kapcsolódik. "Célunk, hogy az ügyfeleknek a jövőben is kiszámítható, magas hozamot kínáljunk. Azok
tnereknek, akik élnek az akciós ajánlattal, a második kamatperiódusra szintén magas kamatot biztosít a bank, az aktuális jegybanki alapkamat mínusz 50 bá
ntos kondícióval (jelenleg ez 8,00 százalékot jelent)." - mondta el Kovács Levente vezérigazgató-helyettes. A pénzintézet ezen felül a betétet elhelyező ügyfe
mára jelképes, 1 forintos, első éves díj mellett nyújt VISA Classic bankkártyát a forint bankszámlákhoz. A kártyákra - a kiemelt biztonságot preferáló ügyfelek
ár a kártyabirtokos fényképét is ingyenesen felhelyezi a bank. Koreai kézre juthat a Wall Street óriása (Origo) - A negyedik legnagyobb amerikai értékpapírcé
man Brothers Holdings Inc. részvénye kétheti csúcsra jutott a tőzsdén, miután a Korea Development Bank (KDB) bejelentette: fontolgatja, hogy befektessen a
i brókerházba. A KDB állítólag minden lehetőségre nyitott, így a Lehman felvásárlására is, bár szakértők - például Stuart Eizenstat, a Covington & Burling part
amerikai pénzügyminiszter-helyettes és Rupert Della-Porta, az Atlantic Equities londoni igazgatója - a teljes ellenőrzés megszerzését kétségesnek tartják. Eb
setben ugyanis a koreai banknak szigorú amerikai felügyeleti vizsgálatra kéne felkészülnie. Vizsgálja a KDB a Lehman megvételét (Világgazdaság) - A Magy
on is működő dél-koreai állami bank, a KDB bejelentette, hogy vizsgálja az amerikai Lehman Brothers befektetési bank felvásárlásának a lehetőségét. A Leh
értesülések szerint egy 50 százalékos pakettet adott volna el a KDB-nek, ám az állítólag magasnak találta az árat. A koreai bank közölte: folyamatosan keres
vizíciós lehetőségeket, hogy feljavíthassa gyengébb részlegeit, és erre most az alacsony pénzügyi részvényárak mellett kiváló lehetőségek nyílhatnak. A ba
gerősítésére azért van szükség, mert az állam 2012-ig privatizálni szeretné. Lehman Brothers: többmilliárdos KDB-segítség (Világgazdaság) - Hatmilliárd dollá
emeléssel segítheti ki a Korea Development Bank (KDB) a Lehman Brotherst a Sunday Telegraph szerint. A tőkeinjekcióval az ázsiai pénzintézet 25 százaléko
edéshez jutna… Amennyiben a KDB-vel megrekednének a tárgyalások, a közel-keleti állami befektetési alapoktól kaphat segítséget a Lehman. Mentőövet ka
ikai óriásbank (Origo) - A legfrissebb piaci hírek szerint a dél-koreai KDB Bank mégiscsak részesedést szerez a Lehman Brothersben... Piaci hírek alapján ugya
mégiscsak megállapodott az állami kézben lévő dél-koreai fejlesztési bankkal (KDB), hogy az ázsiai pénzintézet 6 milliárd dolláros invesztícióval 25 százaléko
désre tesz szert - írja piaci összefoglalójában a Cashline. Az [origo] augusztus végén már hírt adott a KDB esetleges tulajdonszerzéséről, ám az akkori hírek sz
koreai bankárok a magas ár miatt végül nem mentek bele az üzletbe. Derűre ború (Tőzsdefórum) - ... A Dow Jones ipari átlag újabb 280 pontos esését az ele
n esetben azzal indokolják, hogy a negyedik legnagyobb USA jelzálogbank, a Lehman Brothers a jelek szerint ismét komoly gondokkal küzd a működéséhez
s likviditás előteremtésében, s a koreai állami irányítás alatt álló Korea Development Bank esetleges befektetése is kérdésessé vált, megingatva a korábbi n
KDB
Banka Lehnman
(Hungary)
kult hitet a pénzügyi szektor stabilitásában, s mintegy felére
csökkentve
papírok Ltd.
árát... Éhesek a bankok - kamatháború indult a pénzünkért (Nap
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ül valószínűleg kevesen tudják érdemének megfelelően kezelni. A lényeg ugyanis, hogy a bank több devizanemben (forint, euró, svájci frank, dollár) az irány
piac kamatszint - ami a forráshiányra reagálva jókorát emelkedhet - feletti prémiumot biztosít. A prémium kamat mértéke - ez 50 hetes futamidő esetén 50
www.kdb.hu
s futamidő esetén 100 bázispont - a betét futamideje alatt nem változik.
A lejáratot követően a kamattal növelt összeget automatikusan a betéttel azonos de
ben vezetett folyószámlára vezetik át. A betét alapkamata a minden hónap első napján fixált egyhavi pénzpiaci (EUR, CHF, USD Libor és HUF Bubor) kamat. Ó
ba lendültek a bankok, hárman igazán jót alkottak! (Pénzcentrum)
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bizony eseménydúsak voltak, már ami a pénzügyeket illetik. Akik megt
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knak mostanában keresik a helyet, nem győzik kapkodni a fejüket a hihetetlen árfolyammozgások, tőzsdei zuhanások és szerény erősödések láttán. Akik azo
kiszámítható, biztos kamatozású megtakarítási formákat keresnek, most igazán örülhetnek, ugyanis jelentősen nőttek a lekötött betétek kamatai! A hazai ba
álatának elemzésekor a következő bankok ajánlatait hasonlítjuk össze: ... KDB Bank. Kétszámjegyűvé váltak a betéti kamatok (Origo) - Gyorsan reagáltak a pé
etek a jegybanki alapkamat 3 százalékos emelésére, és sorra indították az immár kétszámjegyű kamatokat ígérő betétakcióikat. Az akciós betétek futamide
v végi betétállomány jelentősége miatt újabb makrogazdasági problémák megjelenése nélkül nem várható további kamatemelkedés. Az [origo] novemberb
szegyűjtötte a fontosabb betétakciókat és feltételekhez nem kötődő betétekre járó kamatokat. A legextrémebb futamidőket a KDB bank ötölte ki. A koreai ér
ségű pénzintézet Top betétje 50 és 100 hétre fizet akciós kamatot. A betét alapkamata a minden hónap első napján jegyzett egyhavi pénzpiaci kamat. Ez a fo

