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A Koreai Fejlesztési Bank, Szöul / The Korea Development Bank, Seoul
Alapítás éve: 1954 – több mint 55 éve a pénzügyek világában
A KDB privatizációját – amely a további bővülés és nemzetközi terjeszkedés alappillére - egy pénzügyi holding létrehozásával 2014-ig megvalósítják.
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elkötelezett alkalmazott / dedicated employees
koreai fiók  / local branches
tengerentúli fiók  / overseas branches
külföldi leányvállalat / overseas subsidiaries
külföldi képviselet / representative offices

Year of establishment: 1954 –in the world of finance for more
than 55 years. The privatization of KDB – which is the key to
further growth and international expansion-, will be realized
until the end of 2014 by creating a financial holding.

Hitelminősítések / Credit ratings
Moody’s:
Standard & Poor’s:
Fitch:

A1
A
A+

KDB Bank (Magyarország) Zrt. / KDB Bank (Hungary) Ltd.
• A KDB Bank (Magyarország) a Koreai Fejlesztési Bank,
Szöul, leányvállalata
• 100 százalékos tulajdonosa a Koreai Fejlesztési Bank
• Teljes körű kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújt

• KDB Bank (Hungary) Ltd. is the subsidiary of The Korea
Development Bank, Seoul (KDB)
• 100 % owned by The Korea Development Bank, Seoul
• Universal commercial bank service

A bank története / Bank history
• 1989-ben megalapították az Investrade Kft-t, pénzügyi
szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásként..
• 1991-ben az MHB-Daewoo Bank magyar-koreai
vegyesvállalattá alakult (50% Daewoo tulajdonhányad),
és kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújtott.
• 1997-ben a Daewoo Bank teljes körű banki szolgáltatásokat nyújtó pénzintézetté vált.
• 2002-ben a Daewoo Bankot felvásárolja a Koreai Fejlesztési Bank, és a magyar leányvállalat KDB Bank (Magyarország) Zrt. néven folytatta tevékenységét.
• 2007-ben a KDB internetes honlapja „Az év honlapja” különdíjat nyerte el. A fiókhálózat 2 új taggal bővült: Budapesten, az Orczy téren és Dunaújvárosban.
• 2008-ban a KDB VISA Classic bankkártyája „Az év lakossági bankkártyája” díjat kapta meg. Megkezdi működését
Budapesten, a Bartók Béla úti fiók.
• 2009-ben elindult a KDB NetBank, az új internetbanki
szolgáltatás.
2

Üzleti eredmények
Financial Summary

2008

2009

2010

145 484

139 930

138 679

23 890

24 743

25 809

Nettó kamatbevétel
Net interest income

3 455

4 218

4 113

Általános igazgatási költségek
és értékcsökkenés
General administration cost

3 519

3 802

3 177

800

1 002

1 310

ROA

0.55 %

0.7 %

0.95 %

ROE

3.39 %

4.12 %

5.23 %

13.83 %

20.11 %

18.84 %

(millió forintban / HUF million)

Mérlegfőösszeg
Total assets
Saját tőke
Own equity

Adózás előtti eredmény
Profit before tax

Tőkemegfelelési mutató
BIS ratio

* A kivetett extra banki különadó nélkül 2010-ben ROA: 1.32%, ROE: 7.25%
* Without the extra special taxes on banks in 2010 ROA: 1.32%, ROE: 7.25%
ROA=

tárgy évi adózás előtti eredmény
(előző évi mérlegfőösszeg + tárgy évi mérlegfőösszeg) / 2

ROE=

tárgy évi adózás előtti eredmény
(előző évi saját tőke + tárgy évi saját tőke) / 2

• 1989 – Investrade Kft. was established as a company
providing financial services.
• 1991 – MHB-Daewoo Bank changes into a HungarianKorean joint venture (with 50% Daewoo ownership), and
provides commercial banking services.
• 1997 – Daewoo Bank becomes a financial institution,
providing a full range of financial services.
• 2002 – Korea Development Bank purchases Daewoo Bank,
and the Hungarian subsidiary continues its activity under
the name KDB Bank (Hungary) Ltd.
• 2007 – The KDB internet homepage wins the “Homepage
of the Year” special award. Two further branches join the
network: at Orczy square in Budapest and in the town of
Dunaújváros.
• 2008 – The KDB Visa Classic bankcard wins the “Retail
Bankcard of the Year” award. The branch office on Bartók
Béla Street begins operation.
• 2009 – The new internet banking service, KDB NetBank is
launched .
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Elnöki üzenet / CEO’s message

Munkánk eredményeként az elmúlt év során a bank minden
jelentős teljesítménymutatója javulást ért el.

2009

2010

Eszközarányos megtérülés / Return on assets / ROA

0.70%

0.95%

Tőkearányos megtérülés / Return on equity / ROE

4.12%

5.23%

64%

59%

Költség-bevétel arány / Cost-income ratio / CIR

Túlélés a helyi piacon, felkészülés a jövőre
Kedvező környezetben az üzlet könnyen megy. A kemény
időkben azonban jó ötletek, kitartás és elkötelezettség
szükséges. Az elmúlt évre visszatekintve a kedvezőtlen gazdasági környezet leküzdése jelentős megmérettetés volt.
A gazdasági világválság negatív hatásai 2008 óta folyamatosan jelentkeznek a reálgazdaságban. A 2010-es nehéz, kihívásokkal teli, de sikeres év volt a KDB számára: a proaktív
gondolkodásmód reform, az új kockázatkezelési megközelítések, és az emelt színvonalú ügyfélszolgálat mind hozzájárultak teljesítményünk eléréséhez.
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Surviving in the local market, preparing
for the future
In good time, business comes easy. Hard times require good
ideas, endurance and commitment. Looking back to the last
year, overcoming the adverse financial environment was a
significant challenge. The negative effects of the economic
crisis are continuously present in real economy since 2008.
2010 was a difficult, challenging but successful year for
KDB Bank: the reform regarding proactive thinking, the new
approach to risk-management and the improved quality of
customer service all contributed to our achievements.

As a result of our work, all the relevant performance indicators
of the bank showed improvement.

* A kivetett extra banki különadó nélkül 2010-ben ROA: 1.32 %, ROE: 7.25%

* Without the extra special taxes on banks in 2010 ROA: 1.32%, ROE: 7.25%

A 2010-es év áttekintése

Overview of the year 2010

A teljes évet tekintve az éves adózás előtti nyereségünk
1,3 milliárd forint volt – mely összességében jó eredmény,
tekintettel a gazdasági környezetre. A társasági adó és a váratlanul kiszabott banki különadó mértéke elérte összesítve a
746 millió forintot. A hatékony költségszabályozási politikánk
jelentős összegű, 624 millió forintos csökkenést eredményezett az általános költségben.
Összességében elégedetten jelenthetjük be stabil teljesítményünk tartós fenntartását, miközben lefektettük a jövőbeni
bővülés új alapjait is. A KDB Bank (Magyarország) Zrt. egyike azon kevés pénzügyi intézetnek, mely képes volt a pozitív
pénzügyi eredmény megtartására, sőt még a nyereség növelésére is. Jövedelmezőségünk erőteljes lendülete megmaradt
a bizonytalan piaci körülmények hatásainak és a második félév kedvezőtlen szabályozásainak ellenére is.

For the whole year our profit was 1.3 billion HUF before taxes
– which is a good result overall, especially in view of the
economic environment. The corporate income tax and the
unexpectedly charged special bank taxes together reached
746 million HUF. Regarding general costs, our effective costregulation policy resulted in a 624 million HUF decrease.

Biztos háttér – KDB Szöul

Secure background – KDB Seoul

Altogether, we can announce with satisfaction sustaining our
stable performance, while establishing the new grounds for
future expansion as well. KDB Bank (Hungary) Zrt. is one of
the few financial institutes that were not only able to maintain
their positive financial results, but even increase their profits.
We kept the forceful momentum of our profitability despite
the effects of uncertain market environments and the
unfavorable regulations of the semester.

A nemzetközi KDB család tagjaként, a KDB Bank Magyarország teljes mértékben élvezi a globális anyabank erős
támogatását. A KDB Szöul biztosítja a magyar leányvállalat számára a növekedési potenciált és segíti Magyarország közép- és kelet európai regionális központtá válását.
A KDB Bank (Magyarország) egy valódi ázsiai kereskedelmi
bank, amelynek intézményrendszere és szolgáltatásai azonban
a helyi ügyfeleink igényeihez vannak szabva. A 2010-es év során
a KDB bizonyosságot adott magas színvonalú szolgáltatásairól, rugalmasságáról és megoldás-centrikusságáról. Univerzális ügyfélközpontú szolgáltatásaink központjában az
ügyfeleink vannak, akiknek ázsiai szellemiségű banki megoldásokat és versenyképes szolgáltatásokat biztosítunk.

As part of the KDB family, KDB Hungary fully enjoys the strong
support of its global parent bank. KDB Seoul guarantees the
growth potential for its Hungarian subsidiary and supports
Hungary in becoming the center of the Central and Eastern
European region. KDB Bank (Hungary) is a real Asian
commercial bank, which tailors its institutional system and
services to the expectations and needs of our local customers.
Throughout 2010 KDB proved its commitment to the high
quality of its services, its flexibility and solution-oriented
approach. Our customers lie in the center of our universal,
customer-centered services, for whom we provide banking
solutions and competitive services in the Asian spirit.

Ügyfelekre szabva

Customized for our customers

A bank sikerének egyik kulcsa, nem mérhető és a pénzügyi
beszámolóban sem közvetlenül tűnik fel: ez ugyanis a KDB
szolgáltatásának minősége - melynek fejlesztésén folyamatosan munkálkodunk. A minőségi megközelítés tette lehetővé
kollégáink számára üzleti céljaik elérését, sőt sok esetben túlszárnyalását, miközben egy még magasabb szintű ügyfélszolgáltatást nyújtottak a Bank ügyfeleinek. Tudjuk, hogy a piac és
az ügyfeleink igényei változnak, ezért mi is együtt változunk
velük. Ez mind része hitvallásunknak, hogy egyszerű, kiszámítható és átlátható termékeket és szolgáltatásokat nyújtsunk
ügyfeleink számára. Hisszük, hogy van helyes módja az üzletnek – nagy felelősséggel kell végeznünk minden feladatunkat.
Ez a hitünk vezérelte erőfeszítéseinket, hogy a gazdasági vihar
átvészelésében is partnerként támogassuk ügyfeleinket.

One of the keys of the bank’s success cannot be measured
or found in the financial report directly: it is the quality of KDB
services, and we continuously work on improving them. The
quality approach enabled our colleagues to obtain or even
surpass their business goals and provide an even better level
of service to the customers of the Bank. We know that the
market and the needs and expectations of our customers
change, therefore we are changing together with them.
Providing simple, reliable, and transparent products and
services for our customers is part of our credo. We believe
that there is a right way to do business - we have to carry out
all our tasks responsibly. This belief enabled us to support
our customers as partners all throughout the financial
adversities.
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Elnöki üzenet / CEO’s message

Felsővezetők  /  Senior Management /

Növekedésre pozicionálva

Positioned for growth

A 2010-es év eseménydús volt. Nemcsak a pénzügyi növekedés, de az üzleti alapok megerősítésének időszaka is volt.  
Nagy hangsúlyt fektettünk rá, hogy fejlettebb kockázatkezelési
megközelítést vezessünk be és hatékony költségszabályozási rendszert alkalmazzunk, - ezzel is megalapozva a jövőbeli
növekedést. Az elmúlt években olyan megalapozó munkát végeztünk, mely a gátló gazdasági változások ellenére is lehetővé teszi Bankunk számára a további nyereséges növekedést.
Eközben továbbra is elkötelezettek maradunk célkitűzésünk
megvalósításához, hogy a közép- és kelet-európai régió vezető ázsiai bankjává váljunk. A KDB hálózat regionális központjaként a magyarországi siker és növekedés erős alapot adhat
hosszú távon. A régió leginkább hazai ázsiai bankjaként, és a
leginkább nemzetközi magyar bankként szeretnénk működni
a KDB családon belül.

2010 was an eventful year. It was the time not only for
hard work for financial growth, but also for strengthening
the business foundations. We put larger emphasis on
introducing a more advanced approach to risk management
and use a more effective cost-handling system, thus laying
the foundations for future growth. In the last years we carried
out a foundation work which enables further profitable
growth for our Bank despite the inhibiting economic changes.
In the meantime we are still committed to realizing our goal,
to become the leading Asian bank in the Central and Eastern
European region. As the regional center of the KDB network,
the success and growth in Hungary can provide strong
foundations on the long term. We would like to operate in
the KDB family as the most local Asian bank and the most
international Hungarian bank at the same time.

Jövőbeli kilátások

Future prospects

A gazdasági és piaci helyzet 2011-ben is nehéznek ígérkezik,
a kockázatok további növekedése várható, ezért Bankunknak
a jövőben is megfelelő figyelmet kell fordítania a kockázatkezelésre. Hisszük, hogy felkészültek vagyunk a 2011-es év
lehetőségeire és kihívásaira egyaránt. Még sok a tennivalónk,
de az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság és egy rendkívül erős nemzetközi pénzügyi csoport támogatásával bízunk
benne, hogy teljesítményünk a részvényeseink, ügyfeleink
és kollégáink javát szolgálja majd. Szeretném megköszönni
ügyfeleinknek és tulajdonosunknak a folyamatosan tanúsított
bizalmukat. Komolyan vesszük felelősségünket és nap, mint
nap keményen dolgozunk, hogy győzzünk a piacon és felülkerekedjünk az üzleti kihívásokon.

The market and economic situation in 2011 still promises
to be hard, a further increase of risks is expected, therefore
our Bank has to pay close attention to risk management.
We believe we are prepared to face both the possibilities and
challenges of 2011. We still have much to do, but we trust
that our performance, together with the support of one of
the fastest growing economies and an extremely strong
financial group, will benefit our shareholders, customers and
colleagues.I would like to thank our customers, shareholders
and owners for their constant trust. We take our responsibility
very seriously and work hard every day to win on the market
and overcome the business challenges.

Tisztelettel:

Sincerely,

Kim, Sung Ryong
Elnök-Vezérigazgató
KDB Bank (Magyarország) Zrt.

Kim, Sung Ryong
Elnök-Vezérigazgató
President & CEO

Lee, Yung Je

Dr. Kovács Levente

Első vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President

Vezérigazgató-helyettes, üzleti terület
Senior Vice President, Business Group

Kim, Sung Ryong
President & CEO
KDB Bank (Hungary) Ltd.

Joo, Dong Bin
Vezérigazgató-helyettes,
kockázatkezelési terület
Senior Vice President,
Risk Management Group
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Kim, Sun Woo
Vezérigazgató-helyettes,
Asian & Treasury Center
Senior Vice President,
Asian & Treasury Center

Shim, Ki Ho
Vezérigazgató-helyettes,
üzleti támogató terület
Senior Vice President,
Business Support Group
Fotó: Skrabák Szabolcs
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Üzleti területek / Business areas
Vállalatfinanszírozás

Corporate Banking

A 2010-es év a KDB Bankban a Vállalati Ügyfelek számára nyújtott banki szolgáltatások területén kihívást jelentő,
ugyanakkor igen sikeres időszak volt.
A globális pénzügyi válság komoly kihívások elé állította
mind a Bankot, mind pedig Ügyfeleinket. Azonban még a
válság legküzdelmesebb időszakaiban is legfőbb célunk az
Ügyfeleinkkel történő szoros együttműködés volt, valamint,
hogy a problémákra közös egyetértésben találjunk megoldást. E megközelítés eredményeképpen a Bank portfóliója
szilárd és stabil maradt, továbbá vállalati ügyfeleink képesek
voltak megtartani üzleti potenciáljukat a jövőre nézve.
A piac sebezhetősége miatt számos vállalat kétségbeesetten
kereste a biztonságot nyújtó banki partnert pénzkészleteik
és betéteik elhelyezéséhez. A KDB Bank sajátos pozícióval
rendelkezik a magyar piacon, mivel kizárólagosan állami
tulajdonban lévő kereskedelmi bank. Így mindent felülmúló
garanciát nyújt banki ügyfelei számára.
A KDB Bank Üzleti Ügyfeleinek kiszolgálására szakosodott
munkatársainak eltökélt szándéka, hogy magas színvonalon biztosítsák a vállalati banki szolgáltatások széles skáláját a jövőben is: a készpénzkezeléstől kezdve, a treasury
szolgáltatásokon, a kereskedelem finanszírozáson vagy a
bankkártya szolgáltatásokon át egészen a forgótőke, vagy a
projektfinanszírozásig.

2010 was a challenging but also successful time for KDB
Bank in the area of financial services provided for corporate
customers.
The global economic crisis meant serious challenges for
both the Bank and our Customers. However, even in the
hardest times of the crisis, our most important goal was a
close cooperation with our customers and to find a solution
in mutual agreement. As a result of this approach the
portfolio of the Bank stayed solid and stable, furthermore
our corporate customers were able to keep their business
potential for the future.
Because of market vulnerability, many companies
desperately looked for safe bank partners in order to dispose
of their funds and deposits. As a fully state owned bank, KDB
Bank holds a special position on the Hungarian market. This
way it can provide the highest guarantee for its customers.
The employees specialized in serving the Corporate
Customers of KDB bank are determined to provide a wide
range of corporate banking services at the highest level in
the future: from cash-handling through treasury services,
trade financing or bankcard services to circulating capital or
project financing.

HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN 2010 (HUF millió)
TOTAL LOAN 2010 (HUF million)

116 452

Lakossági hitelállomány
Retail loan
40 370

Lakossági hitelállomány (HUF millió)
RETAIL LOAN 2010 (HUF million)

76 082
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BETÉTÁLLOMÁNY (HUF millió)
TOTAL DEPOSITS 2010 (HUF million)

customers, actions to help those with foreign currency
based mortgage loans). Strengthening risk management
at KDB Bank means keeping a careful and prudent retail
financing policy in the foreground of attention, focusing
primarily on keeping quality customers.
Beside the loans, the importance of the sales of passive
products increased as well, which was concretized in
special packages and competitive deposit offers for the
company employees using KDB Bank.

58 589

Lakossági betétállomány
Retail deposit

Látraszóló betétállomány
Sight deposit

27 327

18 673

Vállalati betétállomány
Corporate deposit

Lekötött betétállomány
Fixed-term deposit

31 262

39 916

40 370
egyéb / other
499
autókölcsön
car financing
3 029

Vállalati hitelállomány
Corporate loan

segített (lakossági ügyfélminősítési szabályok és a lakáscélú devizahitelesek megsegítésére hozott intézkedések).
A KDB Banknál a kockázatmenedzsment megerősítésével az óvatos és prudens lakossági hitelezési politika maradt az előtérben, amely elsősorban a minőségi ügyfélkör
megtartására fókuszált.
A hitelezés mellett a passzív termékek értékesítésének
fontossága is megnőtt, amely a KDB Banknál számlavezető
vállalatok dolgozói számára kidolgozott speciális csomagokban és versenyképes betéti ajánlatokban öltött testet.

jelzálog
mortgage
36 842

Lakossági szolgáltatások

Retail Banking-Services for private customers

2010-ben a lakossági finanszírozási területen még tovább
folytatódtak azok a negatív piaci tendenciák, melyek a kihelyezések megtorpanását eredményezték a pénzügyi válság
kirobbanásakor. A gépjármű-értékesítési és finanszírozási
területen a drasztikus csökkenés megállt, de jelentősebb
pozitív előremozdulás nem volt tapasztalható. Az ingatlanpiacon és a jelzáloghitelezési területen a lejtmenet tovább
erősödött, amit a szigorodó kormányzati szabályozás is elő-

The negative market tendencies that caused the slowdown
of the deposits at the start of the economic crisis continued
in the retail financing area. The drastic decrease in the area
of motor vehicle sales and financing stopped, but there
was no substantial movement ahead.
The downturn increased on the real estate market and
mortgage financing, which was also enhanced by stricter
governmental regulations (rules for qualifying retail

Elektronikus banki megoldások – a trendek
előtt járva

Electronic banking solutions- ahead of the
trends

A KDB szolgáltatásainál az innováció, a biztonság és a kényelem a kulcsszavak – ezek az irányelvek kiváltképp jellemzőek elektronikus banki termékeinkre.

The keywords for KDB services are innovation, safety and
comfort - these directives are especially typical of our
electronic banking products.

KDB NetBank – velünk gömbölyű a világ
A KDB NetBank kiegészíti a korábbi, szoftveres alapon működő PC Kontakt MIDI/MAX szolgáltatásokat, a biztonság és
a kényelem új dimenzióját teremti meg ügyfeleink számára.

KDB NetBank – we make life more complete
The KDB Netbank complements the earlier, software-based
PC Kontakt MIDI/MAX services, and provides a new dimension
of safety and comfort for our customers.

KDB Bankkártyák
A KDB két éves lejáratú bankkártyáit a használat biztonságára terveztük. A plasztikokon lehetőséget biztosítunk saját
fénykép elhelyezésére. Lakossági bankkártyáinkon ritka állatok, az afrikai hegyi zebra és az ázsiai fehér tigris fényképei
láthatóak.
A sorozatkezdő, a hazai modern képzőművészet egy tehetséges fiataljának munkáját bemutató KDB Classic Deviza
kártya az Év Lakossági Bankkártyája díjat kapta 2007-ben.
A kiemelt lakossági ügyfeleknek kínált Gold, illetve a vállalkozásoknak kínált Business kártya elegáns, egyedülálló
matt fóliaborításával hívja fel magára a figyelmet.

KDB Bankcards
The KDB bankcards, valid for two years, are designed for safe
usage. It is possible to place the photo of the owner on the
plastic cards. On the cards for our retail customers we use the
pictures of rare animals, such as the African mountain zebra
and the Asian white tiger.
The first of the series, a KDB Classic foreign exchange card
showing the work of a talented young Hungarian designer,
received the Retail Bankcard of the Year award in 2007. The
Gold card offered for our key customers and the Business
card offered for our corporate customers draws attention with
its elegant unglazed surface.
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Termékek, Szolgáltatások / Services

Bankunk minden, belföldi és külföldi magánszemély és gazdasági társaság, non profit szervezet, illetve külföldi székhellyel rendelkező cég részére – banki pénzügyeik teljes
körű lebonyolítására – pénzforgalmi folyószámlát ajánl forintban és devizában (EUR, USD, CHF, GBP) egyaránt.
Felkészült fióki munkatársaink gyors, rugalmas, teljes körű
banki kiszolgálással és 8 bankfiókunkkal (ebből 3 vidéki) áll
ügyfeleink rendelkezésére. Ázsiai ügyfeleink kiszolgálására
kínai és vietnámi nyelven beszélő ügyintézőink 2 budapesti
fiókban készségesen állnak rendelkezésre, segítve a mindennapos pénzügyi ügyintézés során a nyelvi akadályok leküzdését.

Our bank offers current accounts in HUF and also in foreign
currency (EUR, USD, CHF, GBP) for every domestic and
foreign private person or company, non-profit organization, or
companies with seats in foreign countries in order to perform
all their banking financial affairs.
Our skilled colleagues are at our customers’ disposal with fast,
flexible, and a complete range of banking services and eight
branch offices (three of them in the countryside). Colleagues
speaking Chinese and Vietnamese are available in two of our
Budapest offices and are at our Asian customers’ disposal
to overcome the language barriers in everyday financial
administration.

A Fiókhálózat a Bank második legjelentősebb profittermelő szervezeti egységeként járult hozzá a közös sikerhez.
E teljesítmény elérése mellett nagy szerepet játszanak a fiókok abban is, hogy a bank az elhúzódó válság közepette
sikeresen megőrizte likviditásának stabilitását. A hűséges
betétesek megtartásával és új ügyfelek bevonásával a lakossági betétállomány több mint 4%-os növekedése a 2009.
december végi adathoz képest elismert teljesítmény volt a
betétekért folytatott ádáz banki verseny közepette.

The branch office network contributed to our success as the
second largest profitable organizational unit. Beside achieving
this performance, the branch offices also play a leading role
in supporting the bank to keep the stability of its liquidity in
the midst of the lasting crisis. By keeping loyal depositors and
involving new customers, the amount of deposits grew by
4%, compared to the data from the end of December 2009,
which was an acknowledged performance in the midst of the
desperate fight for deposits.

A fiókok által generált üzletek eredményeként a belföldi
pénzforgalmi tételek száma az elmúlt évhez képest jelentős
eltérést nem mutatott. A belföldi pénzforgalom növekedését
messze meghaladó módon nőtt a lakossági pénzforgalmi
szolgáltatáshoz kapcsolódó valuta készpénzforgalom és a
nemzetközi pénzforgalmi tételek volumene, elsősorban az
ázsiai – főleg kínai - ügyfelekkel is foglalkozó fiókok munkájának eredményeként. A nemzetközi utalások forintra
átszámított 38%-os volumennövekedését kiemelkedő teljesítményként kell értékelnünk a forint árfolyam alakulásának
év közbeni hektikus mozgását figyelembe véve.

As a result of business generated by the branch offices,
the number of domestic cash flow items did not show any
substantial change compared to last year.
The volume of cash flow and international money transfers
related to retail cash flow services grew significantly,
surpassing domestic cash flow by far, primarily as a result
of branches dealing with Asian (mostly Chinese) customers.
The 38% volume increase of international transfers - converted
to HUF - should be regarded as an exceptional performance
especially in view of the hectic movement of the exchange
rates over the year.

Univerzális, teljes körű banki szolgáltatások

Universal banking services

•
•
•
•

•
•
•
•

Deviza- és forintbetétek
Állampapírok
Számlavezetés magánszemélyek részére
Számlavezetés vállalatok és egyéb szervezetek
részére
- Rövid-, közép- és hosszú távú vállalatfinanszírozás
(forint- és devizaalapú)
- Projektfinanszírozás (kölcsön)
- Kedvezményes vállalati folyószámlák stratégiai
partnercégek részére az együttműködés megerősítése
érdekében
- Kedvezményes dolgozói számlacsomagok
partnerszervezetek alkalmazottai részére
- Faktoring és forfetírozás
- Készpénzgazdálkodás és Treasury szolgáltatások
- Kereskedelmi finanszírozás

HUF and foreign-exchange based deposit products
Treasury Bonds
Account management for private persons
Account management for Corporate Clients
and Other Organizations
- Short-, mid- and long term corporate financing
(HUF and foreign-exchange based)
- Project financing (loan)
- Preferential account package for strategic partners
to strengthen the cooperation
- Employees Account package for partner
organizations’ staff members
- Factoring and Forfeit
- Cash management and Treasury services
- Trade financing

• Folyószámlahitelek
• Jelzáloghitelek
• Gépjárműlízing
- Standard autófinanszírozási termékek
- Hitelátvállalás gépjárműfedezettel
- Szabad felhasználású kölcsön gépjárműfedezettel

• Overdraft
•	Mortgage lending
• Car financing
- Standard car-financing loan product
- Loan redemption
- Car collateral-based any-purpose loan

• VISA bankkártyák
• Home banking szolgáltatások
- KDB NetBank, internetbank a nap 24 órájában,
		 a megbízásokat bankunk Magyarországon
egyedülállóan, este 8 óráig fogadja
- Electra PC Midi és Max szoftveralapú online banki
		 szolgáltatás vállalatok számára
- Telefonos ügyfélszolgálat
• 0-24 ATM szolgáltatások

• VISA bankcards
• Home banking solutions
- KDB NetBank, Internet based banking service,
		 as a unique service in Hungary, our Bank recieves
		 client orders till 8 p.m.
- Electra PC Midi és Max software based online banking
		 service for corporate enterprises
- Call Center
•	Non-stop ATM service
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Szervezeti diagram / Organization chart

Elnök-Vezérigazgató
President & CEO
Jog és HR Osztály
Legal & HR Team
Belső Ellenőrzési Osztály
Internal Audit Team

Első Vezérigazgató-helyettes
Executive Vice President
Compliance Osztály
Compliance TEAM

Üzleti Terület
Business Group
Értékesítési Főosztály
Sales Division

Elektronikus Csatornák és
Értékesítés-fejlesztési Főosztály
e-Banking & Sales  
Development Division

Fiókhálózat
Branch Network
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Kockázatkezelési Terület
Risk Management Group
Hitelvizsgálati Főosztály
Credit Review Division

Asian & Treasury Center

Asian Desk

Treasury Főosztály
Treasury Division
Hitelellenőrzési Főosztály
Credit Control Division

Pénzügyi Kontroll Főosztály
Financial Control Division

Üzleti Támogató Terület
Business Support Group

IT Center

IT Üzemeltetési
Főosztály
IT Operation
Division
IT Fejlesztési
Főosztály
IT Development
Division

Tervezési és
Általános Ügyviteli Osztály
Planning &
General Admin.
Division

Elszámolási
Főosztály
Settlement
Division

Részvényesi Kapcsolattartás
HQ Coordinator
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Konszolidált mérleg (MSZSZ) a 2010. december 31-én végződő évre
Consolidated Balance Sheet (HAS) as at 31 December 2010

Konszolidált mérleg (MSZSZ) a 2010. december 31-én végződő évre
Consolidated Balance Sheet (HAS) as at 31 December 2010

ESZKÖZÖK (aktívák) millió Ft

2009

2010

FORRÁSOK (passzívák) millió Ft
Liabilities
million HUF		

Cash

4 560

6 179

Állampapírok
Government bonds

7 586

Hitelintézetekkel szembeni követelések
Receivables from financial institutes

Assets
			
Pénzeszközök

million HUF

Ügyfelekkel szembeni követelések
Receivables from customers
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
beleértve a rögzített kamatozásúakat is
Bonds and other capital related income-yielding
negotiable securities

2010

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
Liabilities to financial institutions

40 377

44 206

8 021

Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
Liabilities to customers

64 675

58 483

4 394

8 444

Egyéb kötelezettségek
Other liabilities

3 956

4 084

115 135

112 384

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
Negative valuation difference of derivative deals

2 566

3 297

Passzív időbeli elhatárolások
Accrued expenses

1 592

582

32
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1 881

2 087

24 765

25 841

139 844

138 593

3 040

1 242

Céltartalékok
Provisions

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

49

Részvények, részesedések befektetési célra
Shares and participations for investment purposes

32

Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban
Shares and participations in affiliated companies

0

0

Immateriális javak
Intangible assets

275

129

Tárgyi eszközök
Tangible assets

455

378

Egyéb eszközök
Other assets

1 262

270

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
Positive valuation difference of derivative deals

1 200

689

Aktív időbeli elhatárolások
Prepayments

1 856

781

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Total Assets
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2009

139 844

44
32

Hátrasorolt kötelezettségek
Subordinated liablities
Saját tőke
Shareholder’s equity

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Total Liabilities

138 593
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Konszolidált eredménykimutatás (MSZSZ) a 2010. december 31-én végződő évre
Consolidated Profit&Loss Statement (HAS) as at 31 December 2010
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Profit&Loss Statement	

millió Ft
million HUF

2009

2010

4 225

4 117

17

15

731

1 070

Pénzügyi műveletek nettó eredménye
Net income of financial services

1 321

981

Egyéb bevételek üzleti tevékenységből
Non-financial income

382

117

Általános igazgatási költségek
General administration costs

3 477

2 902

Értékcsökkenési leírás
Depreciation and Amortisation

319

266

Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből
Non-financial expenses

696

896

Nettó kamat
Net interest income
Bevételek értékpapírokból
Dividend received
Nettó díj- és jutalékbevétel
Net commission and fee income

Értékvesztés, céltartalékképzés és visszaírás
Build provision and reversal

1 166

913

Szokásos üzleti tevékenység eredménye
Net income (loss) before extraordinary activities

1 018

1 323

-1

0

1 017

1 323

Adófizetési kötelezettség
Tax payable

176

237

Adózott eredmény
Profit after tax

841

1 086

83

107

758

979

Rendkívüli eredmény
Net income (loss) on extraordinary activities
Adózás előtti eredmény
Profit before tax

Általános tartalékképzés, felhasználás
General reserves
Mérleg szerinti eredmény
Balance sheet net profit (loss) figure
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KDB Bankközpont / KDB Bank Head Office
H-1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
Tel. / Phone: (1) 374-9700; -9990
Fax: (1) 328-5404

Pesterzsébeti Fiók / Pesterzsébet Branch
H-1201 Budapest, Széchenyi utca 1/A.
Tel. / Phone: (1) 421-4083
Fax: (1) 328-5421

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

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

Orczy téri Fiók / Orczy Branch
H-1086 Budapest, Dobozi utca 49-53.
Tel. / Phone: (1) 323-3560
Fax: (1) 328-5424

Debreceni Fiók/ / Debrecen Branch
H-4025 Debrecen, Hatvan utca 1-3.
Tel. / Phone: (52) 500-644
Fax: (1) 328-5423

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

Dunaújvárosi Fiók / Dunaújváros Branch
H-2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor utca 4.
Tel. / Phone: (25) 510-784
Fax: (25) 510-790

Nyitva tartás / Business hours

KDB Kontakt

Hétfőtől csütörtökig / Monday – Thursday: 8.30 – 16.30
Péntek / Friday: 8.30 – 15.30

Telefonos ügyfélszolgálat / Call Center

WWW.KDB.HU

Belföldi hívószám / Domestic line
06 40 KDB KDB
06 40 532 532
Külföldről hívható / From abroad
00 36 1 374 9990
00 36 1 473 4440
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KDB Bank (Hungary) Ltd.
Hungary, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
www.kdb.hu
SWIFT: KODB HUHB

