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• Az állami tulajdonú Koreai Fejlesztési Bank története 1954-ben, határozott 
célkitűzéssel kezdődött, mely a nemzeti gazdaság, ipar, infrastruktúra, 
vállalati és pénzügyi rendszer felépítésére és fellendítésére irányult.

• A KDB Bank alapítása óta az állami pénzügyek és a vállalati szektor 
kiemelt szolgáltatója. Tevékenységi köre az évtizedek során folyamatosan 
bővült, s egyedülálló fejlesztés-támogatási, vállalatfinanszírozási és vállalati 
struktúrafejlesztési tapasztalatokkal gazdagodott. 

• A KDB Bank finanszírozási tevékenysége révén főszerepet játszott a 
páratlan dél-koreai gazdasági fejlődés létrejöttében, nélkülözhetetlen 
forrásokat és pénzügyi szakértelmet biztosítva a mára világviszonylatban is 
élvonalbeli iparágak és cégóriások számára.

• The state-owned Korea Development Bank has been founded in 1954 
with the clearly defined mission of establishing and fostering the national 
economy, industries and infrastructure, financial and corporate system.

• KDB Bank has been acting as the primary supporter of public finances 
and corporate sector all along its remarkable history. The Bank was 
continuously broadening its business scope and gained exceptionally 
comprehensive expertise in the fields of development finance, corporate 
banking and corporate structure development.

• Via its financing activities, KDB has been playing key role in the 
advancement of the phenomenal economic growth of South Korea, by 
providing resources and financial knowledge to the presently global leader 
industries and multinational conglomerates. 

• A globális piaci kihívásokkal szembenézve a KDB Bank napjainkban is őrzi 
reprezentatív vállalati pénzügyi szolgáltatói és piaci szabályozói szerepét.

• A Bank stratégiájának további fő elemei az állami szektor, az infrastruktúra 
és gazdaság kreatív fejlesztése, az innovatív és a jövő sikerágazatait 
képviselő start-upok, kis- és közepes méretű vállalatok támogatása.

• A Bank bővülő globális hálózata révén világszerte képviselteti magát: 
21 országban 9 külföldi fiókot, 5 leányvállalatot és 8 képviseleti irodát 
működtet. 

• Steadily facing the challenges of global markets, KDB Bank is still an 
exemplary corporate bank and market regulator. 

• As further parts of its mission, KDB also focuses on the creative 
financing of public sector, infrastructure and economy, and supports the 
development of start-up ventures and SMEs of innovative, cutting-edge 
industries and technologies.

• Being a global player, the expanding KDB network operates in 21 
countries, made up of 9 overseas branches, 5 subsidiaries and 8 
representative offices.

ANYABANKUNK, A KDB 
BANK – DÉL-KOREA 
VEZETŐ ÁLLAMI  
PÉNZINTÉZETE

ABOUT KDB BANK, OUR 
PARENT BANK – THE 
MAJOR PUBLIC BANK OF 
SOUTH KOREA

FÔ ÜZLETI EREDMÉNYEK (2016) 

KEY FINANCIAL FIGURES (2016)
(milliárd won | in billion won)

KDB BANK HITELMINŐSÍTÉSEK 

CREDIT RATINGS OF KDB BANK

Moody’s: Aa2 
Aa2 by Moody’s

Anyabankunk kizárólag felső kategóriájú rövid- és hosszútávú 
hitelminősítésekkel és stabil kilátással rendelkezik, mely Bankunk  pénzügyi 
helyzetének és üzleti tevékenységének is biztonságos hátteret biztosít. 

Our parent bank is classified with only high-grade long and short term 
credit ratings and stable outlook that provide secure background for our 
Bank’s financial status and business operations.

Standard & Poor’s: AA
AA by Standard & Poor’s

Fitch: AA- 
AA- by Fitch

FŐ ÜZLETI TERÜLETEK  

CORE BUSINESS AREAS
VÁLLALATFINANSZÍROZÁS ÉS -RESTRUKTURÁLÁS
BEFEKTETÉSI BANKI SZOLGÁLTATÁSOK

Kockázati tőke-befektetés, technológia-finanszírozás és tanácsadás
Globális finanszírozási szolgáltatások
Nyugdíjalap- és vagyonkezelés
Kutatás és hitelvizsgálat

CORPORATE BANKING AND RESTRUCTURING
INVESTMENT BANKING
Venture capital, technology finance and consulting
Overseas financing business
Pension and trust
Research and credit review

Eszközök összesen 
Total Assets

Források összesen 
Total Liabilities

Saját tőke összesen 
Total Equity

Tárgyévi eredmény 
Net Income

272.837,8
241.818,4

31.019,4
- 2.061
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Bankunk a dél-koreai, állami Koreai Fejlesztési Bank 100%-os 
tulajdonban lévő leányvállalata. 28 éve vagyunk jelen a magyarországi 
pénzügyi piacon, széles körű kereskedelmi banki szolgáltatásokat 
nyújtva ügyfeleinknek magánszemélyektől a kis- és középvállalatokon 
keresztül a nagyvállalatokig. Budapesti bankközpontunkból emellett 
jelentős külföldi finanszírozási tevékenységet folytatunk, mely a 
közép-kelet-európai régió országaiban és azon túl is elérhető. 

KDB Bank Europe Ltd. is a subsidiary in 100% ownership of the 
South Korean state bank The Korea Development Bank. We are a 
Hungarian financial market player for already 28 years, offering wide 
range of commercial banking services to retail clients, SMEs and 
large enterprises. Furthermore, we manage significant cross-border 
financing activity in our central office in Budapest, available in the 
countries of Central and Eastern European region and beyond. 

BEMUTATKOZIK A KDB BANK EURÓPA ZRT.

ABOUT KDB BANK EUROPE LTD.

• A KDB Bank Európa Zrt. pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó jogelődje révén 
(Investrade Kft.) 1989 óta van jelen a magyar pénzügyi piacon.

• Bankunk a 90-es években MHB-Daewoo Bank néven, magyar-koreai 
vegyesvállalati formában, kereskedelmi banki szolgáltatásokat nyújtó 
pénzintézetként működött. 

• 1997-től teljes körű banki szolgáltatásokat nyújtunk.

• 2002-ben bankunk a Koreai Fejlesztési Bank tulajdonába került és KDB 
Bank (Magyarország) Zrt. néven folytattuk tevékenységünket.

• 2013-ban bankunk neve KDB Bank Európa Zrt.-re változott, jelezve 
a KDB európai stratégiájában betöltött központi szerepünket és 
Magyarországon kívüli finanszírozási aktivitásunk növekedését. 
Ugyanebben az évben megnyitottuk első külföldi fióktelepünket 
Szlovákiában. 

• Kiemelt üzletágunk jelenleg a vállalatfinanszírozás, azonban célunk 
univerzális termékpalettánk folyamatos fejlesztése is.   

• KDB Bank Europe’s predecessor (Investrade Kft.) provided financial 
services on the Hungarian market since 1989.

• In the 90’s the Bank was known as MHB-Daewoo Bank, a Korean-
Hungarian joint venture offering commercial banking services. 

• In 1997 full scale of banking services became available. 

• In 2002 The Korea Development Bank took over the ownership. We 
continued our operation under the name of KDB Bank (Hungary) Ltd.

• In 2013 our Bank has changed name to KDB Bank Europe, reflecting our 
key position in KDB’s European strategy, in accordance with our increased 
cross-border financing activities. In the same year we have opened our 
first branch office abroad, in Slovakia. 

• Today our highlighted business line is  corporate financing area, but 
we aim to continuously develop the whole range of our products and 
services. 

FŐBB PÉNZÜGYI MUTATÓK (2016) 

KEY FINANCIAL FIGURES (2016)
(millió Forint | in million HUF) 2012 2013 2014 2015 2016

A KDB BANK EURÓPA ZRT. TÖRTÉNETE  

HISTORY OF KDB BANK EUROPE LTD. 

Eszközök összesen 
Total Assets

Saját tőke 
Own Equity

Adózás előtti eredmény 
Profit Before Tax

Mérleg szerinti eredmény 
Balance Sheet Net Profit 
| Loss

ROA (Adózott eredmény 
| Összes eszköz) 
ROA (Profit After Tax 
|Total Assets)

ROE (Adózott eredmény | Saját tőke) 
ROE (Profit After Tax | Own Equity)
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MAGYARORSZÁGI ÉS RÉGIÓS STRATÉGIÁNK  

DOMESTIC AND CROSS-BORDER STRATEGY 

• Fő célunk a magyarországi vállalatok – mikro-, kis- és 
közepes, valamint nagyvállalatok – professzionális pénzügyi 
szolgálata versenyképes, kedvező finanszírozási konstrukciók 
segítségével.

• Bankunk a globális KDB-hálózat központi európai egysége. 
E szerepünknek megfelelően, finanszírozási tevékenységünk 
révén a régió további országaiban is mind jelentősebb jelenlétre 
törekszünk. 

• A régióban működő dél-koreai tulajdonú cégek pénzügyi 
támogatását kiemelt célunknak tekintjük. 

• Our pivotal mission is to serve Hungarian corporates – from 
micro, small and medium sized to large companies – on high 
professional level, by providing competitive and favorable 
financial solutions.

• Our Bank fills the role of KDB network’s European hub. From 
this central position, we aim to continually increase the volume 
of our cross-border financing activities in other countries of the 
CEE region. 

• We are engaged in supporting South Korean companies and 
society in the region.
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ELNÖKI ÜZENET

CEO’S MESSAGE

TISZTELT ÜGYFELEINK ÉS ÜZLETI PARTNEREINK!

DEAR VALUED CLIENTS AND BUSINESS PARTNERS,

A KDB Bank Európa nevében szeretném megköszönni 
bizalmukat, támogatásukat és üzleti tevékenységünk iránti töretlen 
érdeklődésüket, mellyel az elmúlt évben megtisztelték Bankunkat.  

2016 kiváló eredményeket hozott és egy új, sikeresnek ígérkező 
periódus kezdetét jelentette Bankunk számára. Mind a magyar 
pénzügyi piac, mind a KDB Bank Európa nehéz, kihívásokkal 
teli időszakra tekint vissza, melyet alapvetően befolyásoltak a 
kedvezőtlen nemzetközi és hazai hatások. Mindezek ellenére, 
ebben az évben sikeresen megvalósítottuk legfőbb célkitűzésünket: 
két veszteséges évet követően 2016-ot ismét nyereséges pénzügyi 
eredménnyel zártuk. 

Az ingadozó és bizonytalan piaci körülmények között is céltudatosan 
folytattuk munkánkat. Fejlődésünk legfőbb mozgatói, az ambíciózus 
céljaink eléréséhez nélkülözhetetlen feltételek jövedelmezőségünk 
stabil alapjainak megteremtése, valamint vállalati hitel- és 
betétállományunk volumenének reális növelése voltak. 
Meggyőződésem, hogy e területeken elért sikereink hűen tükrözik 
az ügyfélszolgálat, üzleti teljesítmény és vezetői gyakorlat területén 
támasztott, legmagasabb minőségre vonatkozó elvárásainkat.

Stratégiai célkitűzéseinket tekintve, az a magabiztosság, mellyel 
a 2017-es évet kezdtük, továbbra is jelentős motivációt jelent 
számunkra. Erre az alapra építkezünk, s az ügyfeleink pénzügyi 
igényeire szabott termékekkel és szolgáltatásokkal kívánjuk tovább 
növelni a KDB Bank ismertségét és elismertségét. Fejlődési 
céljaink piaci pozíciónk megerősítésére, versenyképességünk és 
profitabilitásunk számottevő növekedésére irányulnak; ennek 
érdekében elkötelezetten folytatjuk mind a vállalati, mind a 
lakossági üzletágunkat érintő fejlesztések végrehajtását, egyaránt 
szem előtt tartva a kvantitatív és kvalitatív szempontokat, 
hatékony válaszokat szolgáltatva a gazdasági környezet és az 
ügyfeleink által megfogalmazott elvárásokra. Készen állunk, hogy 
maradéktalanul megfeleljünk kötelezettségeinknek, s emellett még 
határozottabban, belső megújulás segítségével lendítsük fel üzleti 
tevékenységünket 2017-ben. 

Az egyetlen Magyarországon működő dél-koreai tulajdonú 
bankként egyedülálló üzleti kultúrát képviselünk, melynek alapjait 
a szilárd vállalati etika és üzleti hatékonyságra törekvés szolgáltatja. 
Hátterünkben anyabankunk révén egy globális pénzpiaci szereplő, 
a vállalatfinanszírozás és befektetési banki szolgáltatások elismert 
szakértőjének pénzügyi erőforrásai állnak. Emellett lassan három 
évtizedes magyarországi működésünk felhalmozott szakértelmére 
is támaszkodhatunk, hogy jelentős fejlődést érjünk el stratégiai 
prioritást jelentő üzleti területeink, a vállalatfinanszírozás és határon 
túli finanszírozás eredményeiben. Folyamatosan bővíteni kívánjuk 
hazai és nemzetközi nagyvállalati, valamint ázsiai ügyfélkörünket, 
s további növekedést tűztünk ki a szindikált hitelezési ügyletek 
és KKV-finanszírozási aktivitásunk területén, melyek üzleti 
tevékenységünk fő hajtóerejét képezik. 

Bízom benne, hogy eredményekben gazdag együttműködésünk 
a jövőben is folytatódik, s számos újabb, jelentős üzleti mérföldkő 
elérésében támogathatjuk!

On behalf of KDB Bank Europe, I would like to express my 
sincere gratitude for the trust and encouragement you have 
shown throughout the last business year, and for the continued 
interest in our activities. 

2016 has brought great achievements for our Bank and 
marked the beginning of a new successful chapter. Hungary 
and KDB Bank Europe have left behind a tough period filled 
with challenges caused by adverse international and domestic 
developments. Nevertheless, it was a year that saw the Bank’s 
primary goal becoming a reality: after two years of loss, 2016 
was profitable again. 

During this volatile period we have worked steadily. The 
establishment of a solid profit base and meaningful growths 
in our corporate loan portfolio and deposits were the prime 
drivers behind our progress which allowed us to reach our 
ambitious targets. I believe that these successes reflect on our 
commitment to keep the highest standards of client service, 
business performance and management practices.  

Regarding our vision, the confidence that led us into 2017 is still 
a highly motivating force. On this basis we aim to strengthen 
KDB’s brand value and reputation as a provider of tailored 
financial products and services. With a view to increasing our 
market presence, competitiveness and profitability, we are 
strongly determined to further develop both our corporate and 
retail business lines, concentrating on quantitative and qualitative 
aspects, effectively reflecting market and client demands. We are 
ready to deliver on our commitments and promote our business 
with greater force and self-innovation in 2017.  

As the only Korean bank in Hungary, we offer our uniqueness 
rooted in a corporate culture marked by strong work ethic and 
efficient business manner. We are supported by the financial 
power of our parent bank, a global player and acknowledged 
expert in corporate and development finances. Also, by investing 
in our expertise gained during the almost three decades of 
operation in Hungary, we will make great progress in key 
business areas, including corporate financing and cross border 
activities. We are looking forward to expand the range of our 
domestic and international corporate clients, Asian clientele, 
syndications and SME financing as our major driving force. 

Let us maintain our mutually fruitful partnership for the 
upcoming year and reach further proud milestones together.
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Üdvözlettel,

Sincerely,

Yoon Jae Keun
Elnök-vezérigazgató 
President & CEO

KDB Bank Európa Zrt. 
KDB Bank Europe Ltd.
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FELÜGYELŐBIZOTTSÁG  

SUPERVISORY BOARD 

KÜLSŐ IGAZGATÓSÁGI TAGOK

EXTERNAL MEMBERS OF THE BOARD

Cho, Seung-Hyun

ELNÖK 

CHAIRMAN

TAGOK 

MEMBERS

Hwang, Jin Hoon

Dr. Komáromi Péter

IGAZGATÓSÁG 

BOARD OF DIRECTORS

BELSŐ IGAZGATÓSÁGI TAGOK 

MEMBERS OF THE BOARD

Yoon, Jae Keun 
Elnök-vezérigazgató 
President & CEO  

Joo, Dong Bin 
Általános vezérigazgató-helyettes 
Executive Vice President

Shim, Sang Sun 
Vezérigazgató-helyettes 
Senior Vice President

Lee, Byung Ho

Kim, Joong Gon

Dr. Bogsch Attila

Dr. Martonyi Zoltán



FELSŐVEZETŐK  

SENIOR MANAGEMENT

Joo, Dong Bin 
Általános vezérigazgató-helyettes 
Executive Vice President

Tóth Tibor
Általános vezérigazgató-helyettes, 
Üzleti Szakterületi Igazgatóság  
Executive Vice President, Business Group 

Park, Yoon Suk
Vezérigazgató-helyettes, 
Üzleti Szakterületi Igazgatóság vezető
Senior Vice President, Business Group Head

Shim, Sang Sun 
Vezérigazgató-helyettes, Kockázatkezelési 
Szakterületi Igazgatóság vezető 
Senior Vice President, Risk Management Group Head

Hwang, In Joon
Vezérigazgató-helyettes, 
Asian Center vezető 
Senior Vice President, Asian Center Head

Kim, Ki Hong
Vezérigazgató-helyettes, 
Értékesítés Támogatás Igazgatóság vezető 
Senior Vice President, Sales Support Group Head

Yoon, Hee Jin
Alelnök, Tervezési és Általános Ügyviteli 
Igazgatóság vezető 
Vice President, Planning and Administration Group Head

Lee, Seok Joon
Szlovák Fióktelep manager 
Slovakia Branch Office Manager

Kurunczi József
Vezérigazgató-helyettes, 
Pénzügyi Igazgatóság vezető 
Senior Vice President, Financial Group Head

Fodor László
Alelnök, IT Center vezető
Vice President, IT Center Head

Debreczi Gábor
Alelnök, Vállalati Finanszírozási 
Főosztály vezető
Vice President, Corporate Banking Division Head

5

Yoon, Jae Keun
Elnök-vezérigazgató 
President & CEO
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ÜZLETI BESZÁMOLÓ  
BUSINESS REVIEW

VILÁGMÉRETŰ HÁLÓZAT A FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK HÁTTERÉBEN  

FINANCIAL SERVICES SUPPORTED BY A GLOBAL NETWORK

Bankunk fő stratégiai és finanszírozási céljai – az utóbbi évek 
gyakorlatát folytatva - 2016-ban is meghatározó üzletágunk, a 
vállalatfinanszírozási terület tevékenységére épültek.

2016-ban a nagyvállalati pénzügyekért felelős területünk ismét erős 
teljesítményt nyújtott a vállalati hitelkihelyezések, valamint olyan 
hitelezésen kívüli vállalati szolgáltatások révén, mint a pénzforgalmi 
és treasury szolgáltatások. A vállalati hitelportfóliónk dinamikus, 10 
és 40% közötti éves növekedésével jellemezhető több éves időszak 
után, 2016-ban a vállalati betétállományuk gyarapításában értünk 
el kiemelkedő sikert: több mint 55%-os növekedést értünk el 
egyetlen év alatt. A vállalatfinanszírozási terület sikerei kiemelkedő 
mértékben járultak hozzá, hogy Bankunk 2016-ban egy kihívásokkal 
teli rövid időszak után ismét nyereséges évet zárjon. Eredményeink 
a jelentős hazai és régiós piaci versenyt tekintve kifejezetten 
figyelemre méltóak, és igazolták a prudens kockázatkezelési 
gyakorlattal támogatott finanszírozási stratégiánk sikerességét. 

Finanszírozási tevékenységünk alapvető célja továbbra is, hogy 
nagyvállalati ügyfélkörünket versenyképes, egyénre szabott, 
a gazdasági-piaci helyzet aktuális kívánalmainak megfelelő 
szolgáltatásokkal támogassuk és tovább bővítsük. Koreai anyabanki 
hátterünknek köszönhetően kiváló kockázati profillal rendelkezünk, 
mely mind saját forrású, mind refinanszírozási konstrukciók kedvező 
kondíciókkal történő szolgáltatását teszi lehetővé. Emellett 2017-ben 
is tovább zajlik kis- és középvállalati üzletágunk aktív fejlesztése, 
melynek keretében elérhetővé tettük vállalati ügyfeleink számára a 
legnépszerűbb állami támogatással igénybe vehető hitelprogramokat. 

Following the previous years’ business practice, our Bank’s 2016 
strategic initiatives and financing activity were mainly built upon 
our core business line: corporate financing. 

In 2016, large corporate financing area achieved strong 
performance again via loan exposure and such non-lending 
corporate banking services like payment and treasury 
services. After the period of continuous, dynamical growth 
in corporate loan volume (10 to 40% rise per year), in 2016 
we also succeeded in significantly increasing the corporate 
deposit volume that reached more than +55% rise in a year. 
Thus, corporate financing area was the major contributor to 
successfully recover our profitability after a short but challenging 
lossmaking period. Our accomplishments are particularly 
satisfying in light of the fierce competition on the domestic 
and regional market and show the results of effective strategy 
supported by prudent risk management. 

Our activities are based on continuous efforts to serve and 
broaden our clientele via competitive, tailor-made services 
responding the economic and financial market needs. Due to 
our Korean parental background, our excellent risk profile 
allows us to provide vary of favorable own resource-based 
and refinancing loan schemes. Also in 2017, we are making 
progress in the ongoing active revival of SME financing, as we 
are offering the most popular state-subsidised loan facilities for 
corporate clients. 

A koreai KDB Bank évről évre folyamatosan bővülő globális 
hálózattal rendelkezik, a világ legjelentősebb gazdasági és pénzügyi 
központjaiban képviselteti magát. Az e kapcsolatrendszer nyújtotta 
széleskörű együttműködés és összehangolt pénzügyi tevékenység 
nemzetközi, nagy volumenű és forrásigényű finanszírozási projektek 
végrehajtását teszi lehetővé. 

Bankunk finanszírozási tevékenységét is alapvetően meghatározza 
és támogatja az anyabankunkkal és a további KDB egységekkel 
való együttműködés, gazdagítják a közös értékek és felhalmozott 
pénzügyi szakértelem. 

Bankunk e hálózaton belül is kiemelt stratégiai pozíciót foglal 
el: az európai KDB-hálózat központi szerepét tölti be ideális 
elhelyezkedésének és több évtizedes régiós tapasztalatának 
köszönhetően. E többszörösen előnyös helyzet lehetővé teszi, 
hogy nagyszabású, országhatárokon átívelő vállalatfinanszírozási 
ügyletekben, valamint szindikált hitelezés résztvevőjeként is 
megbízható pénzügyi forrást nyújthassunk ügyfeleinknek.  

Ennek megfelelően határon túli finanszírozási tevékenységünk az 
elmúlt években mind jelentősebbé vált, mára ez szolgáltatja vállalati 
hitelportfóliónk több mint 50%-át. 

The Korean KDB Bank operates a continuously expanding global 
network, representing itself in the most important economic and 
financial centers worldwide. The broad cooperation and combined 
financing activities between the international units allow the 
implementation of international financing and development projects 
with large financial resources requirement. 

Our Bank’s operation and financing activities are also strongly 
determined and supported by the relationship with KDB Seoul 
and other KDB units, as we are fully using the benefits of common 
values and accumulated financial knowledge. 

Furthermore, our Bank acts a strategic, central role in the European 
network and business due to our optimal location and decades of 
regional experience. These multiple benefits make us possible to 
participate in large scale cross border corporate financing deals and 
syndicated loan disbursements as a truly reliable financial service 
provider. 

Accordingly, our cross border activities have been showing positive 
growth trend for years and became the key component of our total 
corporate loan portfolio with more than 50% share. 
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FŐ CÉLKITŰZÉSEINK
OUR VISION

VÁLLALATI BETÉTÁLLOMÁNY-NÖVEKEDÉS 2016-BAN: TÖBB MINT 55%

A közeljövőt tekintve fő célkitűzésünk, hogy tovább növeljük 
üzleti potenciálunkat és versenyképességünket, s így a régiós 
nagyvállalati szektor jelentős pénzügyi szolgáltatójává váljunk. 
Célunk stabil vállalati portfóliónk bővítése finanszírozási 
tevékenységünk további kiterjesztése által. Kiemelt figyelmünket 
továbbra is a szindikált hitelezésre, a magyar és régiós 
nagyvállalatokra és az ázsiai ügyfélkörre helyezzük.

Jól tudjuk, hogy hazai és külföldi vállalati ügyfeleink üzleti 
sikerei és gyarapodása elválaszthatatlanok Bankunk sikeres 
működésétől. Ezért 2017-ben is elkötelezetten dolgozunk, hogy 
ügyfélközpontú üzleti kultúránkat professzionális, személyre 
szabott és előnyös szolgáltatásokkal egyesítsük. 

Looking ahead, our vision is to strengthen our business potential, 
competitiveness and become a significant player in the regional 
large corporate financing segment. Our target is to develop 
our stable corporate portfolio via further expansion. The focus 
will remain on syndicated deals, Hungarian and regional large 
companies and Asian clientele. 

We deeply understand that the prosperity of our domestic 
and foreign corporate clients is inseparably connected to the 
advancement of our business. Accordingly, in 2017 we continue 
our committed work to incorporate customer-oriented business 
culture and professional, customised and beneficial financial 
services.   

TELJES NETTÓ HITELÁLLOMÁNY 2016 

TOTAL NET LOAN VOLUME 2016

(millió Forint | in million HUF)

(millió Forint | in million HUF)

NETTÓ VÁLLALATI HITELÁLLOMÁNY  

NET CORPORATE LOAN VOLUME 
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A 2016-os évben a Bank folytatta a KKV üzletágának fejlesztését, 
kiemelt hangsúlyt helyezve a KKV ügyfelek teljes körű 
kiszolgálására, mind az aktív, mind pedig a passzív termékkör 
bővítésére. 

Vállalati ügyfeleink számára továbbra is ajánljuk a kedvező 
kondíciókkal rendelkező hagyományos finanszírozási formákat: 
forint és deviza alapú finanszírozási szolgáltatások, folyószámlahitel, 
forgóeszközhitel, beruházás- és projektfinanszírozás, 
készpénz óvadék mellett nyújtott finanszírozások, garanciák 
és garanciakeretek. Termékkínálatunkban a mikro- vagy akár 
kezdő vállalkozásoktól a nagyobb üzleti aktivitással rendelkező 
középvállalatokig minden céges ügyfelünk megtalálja az ideális 
számlavezetési szolgáltatásokat, számos ingyenes, illetve 
elektronikus úton kényelmesen elérhető szolgáltatással kiegészítve. 

2016-ban a Bank elsősorban a meglévő, a pénzforgalmi 
szolgáltatásokat már igénybe vevő KKV ügyfelei finanszírozási 
igényeire fókuszált, de emellett a sikeres projektek eredményeinek 
hatására akvizíciós célra is tudott finanszírozási szolgáltatásokra 
szerződni új KKV ügyfelekkel. Kiemelt célunk az, hogy a KKV 
ügyfélkört progresszíven tovább bővítsük a jövőben is, és a 
finanszírozási lehetőségeket ügyfélszerzési eszközként sikeresen 
alkalmazzuk.

In 2016 our Bank continued to further develop SME business 
line by putting strong focus on providing fully comprehensive 
services to SME clients and broadening the range of both active 
and passive products. 

We continuously offer traditional financial services with 
favourable conditions like Forint and currency based financing 
facilities, overdraft, current assets loan, investment and project 
financing, cash covered financing guarantees and guarantee 
frames. Whether it is a micro-sized enterprise, start-up or even 
a middle-sized company managing large turnover, our product 
range includes optimal corporate account management solutions 
to cover any arising financial need, completed by numerous free 
services and the convenience of using e-banking channels. 

In 2016 we primarily concentrated on the financial needs 
of those existing SME clients who already use our payment 
services, but the same time, our successfully implemented 
projects made it possible to contract new SME clients with 
acquisition purpose. Our main objectives are to progressively 
increase our SME client base and successfully utilise our financial 
facilities as an instrument of customer acquisition. 

FINANSZÍROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK SZÁMÁRA 

FINANCIAL SERVICES FOR SMALL AND 
MEDIUM SIZED ENTERPRISES

Bankunkban továbbra is elérhetőek voltak 2016-ban a legfőbb állami 
támogatással igénybe vehető finanszírozási konstrukciók, úgy mint:

• MNB Növekedési Hitelprogram
• EXIM Exportélénkítési Hitelprogram
• EXIM Versenyképességet Javító Hitelprogram
• MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020

E finanszírozási formák számos beruházási és üzletfejlesztési 
célú finanszírozási struktúra megvalósítását szolgálták kedvező 
kamatozás, kedvező feltételek és gyors elbírálás mellett. 

Ezen hitelprogramokkal sikeresen támogathatjuk KKV 
ügyfeleinket, legyen szó a vállalkozás kezdeti szakaszáról, illetve 
bármilyen fejlesztési, beruházási projektről.

Az államilag támogatott hitelprogramok iránt tanúsított nagy 
ügyféligényt jelzi az is, hogy a 2016. év végével lezáruló MNB 
Növekedési Hitelprogramban a Bank számára biztosított teljes 
forráskeret felhasználásra került a KKV ügyfelek beruházásainak 
finanszírozási oldalról történő támogatása révén.

In 2016 the most important state subsidy financing programs 
were continuously available in our Bank: 

• MNB Funding for Growth Loan Program
• EXIM Export Promoting Credit Program
• EXIM Competitiveness Improving Refinancing Program
• MFB Corporate Financing Program 2020

These financing facilities have been contributed to the 
elaboration of various financing structures for investment 
and business development purpose, by favourable rates, 
advantageous conditions and quick evaluation process. 

We stand ready to effectively support  our clients by offering the 
above loan schemes, even in the starting phase of the enterprise 
or in case of any development or investment project. 

In MNB Funding for Growth Loan Program closed at 2016 end, 
we succeeded to utilize the whole available amount of resources 
to support SME investments, which shows our clients’ great 
interest in state subsidy loan schemes. 

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELPROGRAMOK 

FINANCING FACILITIES WITH STATE SUBSIDY
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TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK VÁLLALATI 
ÉS LAKOSSÁGI ÜGYFELEK SZÁMÁRA

PRODUCTS AND SERVICES FOR CORPORATE 
AND RETAIL CLIENTS

• Számlavezetés vállalatok, szervezetek és magánszemélyek 
részére 

• Rövid-, közép- és hosszú távú vállalatfinanszírozás (forint és 
deviza alapú)

• Államilag támogatott finanszírozási konstrukciók 
 EXIM Exportélénkítési Hitelprogram
 EXIM Versenyképességet Javító Hitelprogram
 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020

• Projektfinanszírozás, szindikált hitelezés

• Beruházási hitelek

• Rövid lejáratú forgóeszköz-hitelek

• Kedvezményes vállalati folyószámlák stratégiai partnercégek 
részére 

• Kedvezményes dolgozói számlacsomagok 
partnerszervezetek alkalmazottai részére

• Faktoring és forfetírozás 

• Vállalati hitelkeret

• Készpénzgazdálkodás és treasury szolgáltatások

• Kereskedelem-finanszírozás

• Bankgaranciák

• Deviza- és forintbetétek

• Állampapírok

• VISA bankkártyák (Lakossági, Gold és Business kártyák)

• Széfszolgáltatás

• Elektronikus banki szolgáltatások:
o KDB NetBank: internetbank a nap 24 órájában
o Electra PC Midi és Max telepített szoftveralapú online 

banki szolgáltatás vállalatok számára
o SMS-értesítés bankkártyás tranzakciókról, 

számlaműveletekről
o Telefonos ügyfélszolgálat 

• ATM szolgáltatás

• Account management for corporate clients, organizations 
and individual clients

• Short, mid- and long term corporate financing (HUF and 
foreign-exchange based)

• Facilities with state subsidy
 EXIM Export Promoting Credit Program 
       EXIM Competitiveness Improving Refinancing Program
 MFB Corporate Financing Program 2020

• Project financing (loans), syndicated loans       

• Investments

• Short term current asset loans

• Preferential account package for strategic partners 

• Employees’ account package for partner organizations

• Factoring and forfeiting

• Overdraft

• Cash management and Treasury services

• Trade financing

• Bank guarantees

• Foreign-exchange and HUF based deposit products

• Treasury bonds

• VISA bankcards (Private cards, Gold and Business cards)

• Safe box service

• Electronic banking solutions:
o KDB NetBank (Internet based banking service)
o Electra PC Midi and Max: installed software based 

online banking service for corporate entities   
o SMS notification on bankcard and account related 

transactions
o Call Center

• ATM service
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 2016 

FINANCIAL STATEMENTS 2016

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 2015 2016 ASSETS
millió Ft Million HUF

1. Pénzeszközök 5.179 3.826 Cash

2. Állampapírok 14.372 14.230 Government bonds

a) forgatási célú  11 1.924 Held for trading

b) befektetési célú 14.361 12.306 For investment purpose

2/A. Állampapírok értékelési különbözete  2  187 Valuation difference of bonds

3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 59.029 67.974 Receivables from financial institutions

a) látra szóló  0  0 At sight

b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 52.588 67.757 Other receivables from financial services 

ba) éven belüli lejáratú 37.645 63.400 within one year 

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

- MNB-vel szemben 11.500 16.322 to National Bank of Hungary

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0  0 to central securities depository / central contracting party

bb) éven túli lejáratú 14.943 4.358 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

- MNB-vel szemben  0  0 to National Bank of Hungary

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0  0 to central securities depository / central contracting party

c) befektetési szolgáltatásból 6.441  217 From investment services 

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0  0 to central securities depository / central contracting party

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

4. Ügyfelekkel szembeni követelések 127.195 126.772 Receivables from customers

a) pénzügyi szolgáltatásból 127.195 126.772 From financial services 

aa) éven belüli lejáratú 48.618 33.047 within one year 

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

ab) éven túli lejáratú 78.577 93.725 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

b) befektetési szolgáltatásból  0  0 From investment services 

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés  0  0 receivables from stock exchange investment services

bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés  0  0 receivables from OTC investment services

bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni követelés  0  0 receivables from customers from investment services

bd) központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelés  0  0 receivables from central securities depository / central contracting party

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

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

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 2.148 2.201 Bonds and other capital related income-yielding negotiable securities

a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok 
    (ide nem értve az állampapírokat)

 0  0 Securities issued by the local governments

aa) forgatási célú  0  0 held for trading

ab) befektetési célú  0  0 for investment purposes

b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 2.148 2.201 Securities issued by other borrowers

ba) forgatási célú  0  0 held for trading

Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  0  0 issued by affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0  0 issued by other associated enterprises

- visszavásárolt saját kibocsátású  0  0 repurchased own issued 

bb) befektetési célú 2.148 2.201 for investment purposes

Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  0  0 issued by affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0  0 issued by other associated enterprises

5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete  0  0 Valuation difference of bonds and other capital related income-yielding negiotable securities

6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok  239  254 Shares and other non-capital related fluctuating yielding negotiable securitites

a) részvények, részesedések forgatási célra  239  254 Shares and participations for trading

Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott  0  0 issued by affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott  0  0 to companies linked by virtue of major participating

b) változó hozamú értékpapírok  0  0 Non-capital related fluctuating yielding securities

ba) forgatási célú  0  0 held for trading

bb) befektetési célú  0  0 for investment purposes

6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete  8  7
Valuation difference of shares and other non-capital related fluctuating yielding 
securitites

7. Részvények, részesedések befektetési célra  12  12 Shares and participations for investment purposes

a) részvények, részesedések befektetési célra  12  12 Shares and participations for investment purposes

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés  0  0 shares in financial institutions

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

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés  0  0 shares in financial institutions

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

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (MSZSZ) A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE 

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (HAS) AS AT 31 DECEMBER 2016
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8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban  0  0 Shares and participations in affiliated companies

a) részvények, részesedések befektetési célra  0  0 Shares and participations for investment purposes

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés  0  0 shares in financial institutions

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

Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés  0  0 shares in financial institutions

c) tőkekonszolidációs különbözet  0  0 Difference from equity consolidation

leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból 0 0 from subsidiary or joint venture

társult vállalkozásból  0  0 from associated venture

9. Immateriális javak  78 73 Intangible assets

a) immateriális javak  78  73 Intangible assets

b) immateriális javak értékehelyesbítése 0  0 Value adjustment of intangible assets

10. Tárgyi eszközök  345  491 Tangible assets

a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök  345  491 tangible assets serving the activities of financial institution

aa) ingatlanok  255  263 real estate

ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek  90  141 technical equipment, machinery and vehicles

ac) beruházások  0  87 construction-in-progress

ad) beruházásra adott előlegek  0  0 prepayments on construction-in-progress

b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök  0  0 Tangible assets serving the non-financial activities 

aa) ingatlanok  0  0 real estate

ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek  0  0 technical equipment, machinery and vehicles

ac) beruházások  0  0 construction-in-progress

ad) beruházásra adott előlegek  0  0 prepayments on construction-in-progress

c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése  0  0 Value adjustment of tangible assets

11. Saját részvények  0  0 Own shares

12. Egyéb eszközök  582  555 Other assets

a) készletek  2  52 Inventories

b) egyéb követelések  580  503 Other assets

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés  0  0 to other associated enterprises

c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókövetelés  0  0 receivables from consolidated tax

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

12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 1.761  693 Positive valuation difference of derivative deals

13. Aktív időbeli elhatárolások 1.153 1.102 Prepayments

a) bevételek aktív időbeli elhatárolása  900  929 Accrued income

b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  253  173 Prepaid expenses

c) halasztott ráfordítások     0  0 Other deferred expenses 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 212.103 218.377 TOTAL ASSETS

Ebből: Forgóeszközök 98.715 103.223 Current assets

Befektetett eszközök 112.235 114.053 Non-currents assets

Mérlegen kívüli tételek Off-balance items

Függővé tett kamatok 3.360 2.865 Pending interests

Jövőbeni követelések 107.765 43.954 Pending receivables
              

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 2015 2016 LIABILITIES
millió Ft Million HUF

1.  Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 121.010 101.817 Liabilities to financial institutions

a) látra szóló  0  0 At sight

b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség 121.010 101.817 Liabilities deposited for a set period of time

ba) éven belüli lejáratú 2.861  879 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

- MNB-vel szemben  0  0 to National Bank of Hungary

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0  0 to central securities depository / central contracting party

bb) éven túli lejáratú 118.149 100.938 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 100.320 82.233 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

- MNB-vel szemben  0  0 to National Bank of Hungary

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0  0 to central securities depository / central contracting party

c) befektetési szolgáltatásból  0  0 Liabilities from investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

- központi értéktárral, központi szerződő féllel szemben  0  0 to central securities depository / central contracting party

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

2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 67.997 94.045 Liabilities to customers

a) takarékbetétek  0  0 Savings deposits

aa) látra szóló  0  0 at sight

ab) éven belüli lejáratú  0  0 within one year

ac) éven túli lejáratú  0  0 over one year

b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 67.997 94.045 other liabilities from financial services

ba) látra szóló 34.037 59.746 at sight

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

bb) éven belüli lejáratú 33.952 33.543 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

bc) éven túli lejáratú  8  756 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

'- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 to other associated enterprises

c) befektetési szolgáltatásból  0  0 Liabilities from investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (MSZSZ) A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE 

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (HAS) AS AT 31 DECEMBER 2016
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ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség  0  0 receivables from stock exchange investment services

cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség  0  0 receivables from OTC investment services

cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség  0  0 receivables from customers from investment services

cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség  0  0 receivables from clearing houses

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

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

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

a) kibocsátott kötvények  0  0 Bonds

aa) éven belüli lejáratú  0  0 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

ab) éven túli lejáratú  0  0 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok  0  0 Other securities

ba) éven belüli lejáratú  0  0 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

bb) éven túli lejáratú  0  0 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

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

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

ca) éven belüli lejáratú  0  0 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

cb) éven túli lejáratú  0  0 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesdési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

4. Egyéb kötelezettségek  338  429 Other liabilities

a) éven belüli lejáratú  338  429 within one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

- szövetkezeti formában mûködő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása  0  0 other financial contribution of members

b) éven túli lejáratú  0  0 over one year

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

c) konszolidációból adódó (számított) társasági adókötelezettség  0  0 Company tax from consolidation

4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 2.599    489 Negative valuation difference of derivative deals

5. Passzív időbeli elhatárolások  654  390 Accrued expenses

a) bevételek passzív időbeli elhatárolása  248  99 Deferred income 

b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  406  291 Accrued expenses

c) halasztott bevételek  0  0 Other deferred income 

6. Céltartalékok  130  117 Provisions

a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre  0  0 Provision for pension and severance payment

b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  0  0 Provision for contingent and future liabilities

c) általános kockázati céltartalék  0  0 General risk provisions

d) egyéb céltartalék  130  117 Other provisions

7. Hátrasorolt kötelezettségek 2.866 2.937 Subordinated liabilities

a) alárendelt kölcsöntőke 2.866 2.937 Subordinated loan

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 2.866 2.937 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

aa) tőkekonszolidációs különbözet  0  0 Difference from equity consolidation

leányvállalatból, közös vezetésű vállalkozásból 0 0 from subsidiaries, joint venture

b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél a tagok más vagyoni hozzájárulása  0  0 Other financial contribution of members

c) egyéb hátrasorolt kötelezettség  0  0 Other subordinated liabilities

Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben  0  0 to affiliated enterprises

- jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to companies linked by virtue of major participating

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben  0  0 to other associated enterprises

8. Jegyzett tőke 15.340 15.340 Share capital

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 Repurchased own shares at face value

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

10. Tőketartalék  42  42 Capital reserve

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

b) egyéb 42  42 Other

11. Általános tartalék  0 146 General reserve

12. Eredménytartalék (+/-)  6.415  1.075 Retained earnings

13. Lekötött tartalék  0 0 Tried-up reserve

14. Értékelési tartalék  8  194 Revaluation reserve

a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka  0  0 Revaluation reserve of value adjustment

b) valós értékelés értékelési tartaléka  8 194 Revaluation reserve of fair valuation

15. Tárgyévi eredmény (+/-) -5.340 1.314 Balance sheet net profit (loss)

16. Leányvállalat és közös vezetésű vállalkozás saját tőke változása 44 42 Changes in equity of subsidiary or joint venture

17. Konszolidáció miatti változások (+/-)  0 0 Changes from consolidation

a. adósságkonszolidálás különbözetéből 0 0 difference from consolidation

b. közbenső eredmény különbözetéből  0  0 difference from interim balance

18. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése  0  0 Shares of other owners

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  212.103 218.377 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

 Ebből: Rövid lejáratú kötelezettségek 74.441 95.476 Short term liabilities

Hosszú lejáratú kötelezettségek 121.022 104.630 Long term liabilities

Saját tőke 16.509 18.153 Own equity

Mérlegen kívüli tételek Off-balance items

Függő kötelezettségek 26.234 17.968 Contingent liabilities

Jövőbeni kötelezettségek 108.039 43.322 Future liabilities
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KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (MSZSZ) A 2016. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE 

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS STATEMENT (HAS) AS AT 31 DECEMBER 2016

  2015 2016  

millió Ft Million HUF

1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 5.564 5.088 Interest and other similar income

a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek  38  276 Interest income from fix interest rate securities

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0  0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0  0 from other associated enterprises

b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 5.526 4.812 Other interest income

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  14  34 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0  0 from other associated enterprises

2. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1.957 1.818 Interest expense and other similar expense

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak 1.061 1.300 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0  0 to other associated enterprises

Kamatkülönbözet 3.607 3 270 Net interest income

3. Bevételek értékpapírokból  0  0 Dividend received

a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés)  0  0 Income from shares and participants for trading purposes

b) bevételek kapcsolt vállalkozásban való részesedésekből (osztalék, részesedés)  0  0 Income from participants in affiliated enterprises

c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés)  0  0 Income from other participants

4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 1.572 1.579 Commission and fee income

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 1.572 1.579 From other financial services 

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0  0 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 From investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0  0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0  0 from other associated enterprises

5. Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások  329  405 Commission and fee expense

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból  327  402 From other financial services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0  0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0  0 to other associated enterprises

b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)  2  3 From investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0  0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0  0 to other associated enterprises

6. Pénzügyi műveletek nettó eredménye - 768 1.037 Net income of financial services

a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből 5.041 4.030 From the income of other financial services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0  0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0  0 from other associated enterprises

- értékelési különbözet  43  159 valuation difference

b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 5.663 4.169 From the expenses of other financial services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0  0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0  0 to other associated enterprises

- értékelési különbözet  0  43 valuation difference

c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység bevétele) 4.100 3.385 From the income of investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0  0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0  0 from other associated enterprises

- forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása  0  0 reversal of loss in value of securities for trading purposes

- értékelési különbözet 4.044 3.292 valuation difference

d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) 4.246 2.209 From the expenses of investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0  0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0  0 to other associated enterprises

- forgatási célú értékpapírok értékvesztése  0  0 loss in value of securities for trading purposes

- értékelési különbözet 3.306 2.205 valuation difference

7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységből 5.995  706 Non-financial income

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei  30  12 Income from non-financial and investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0  0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0  0 from other associated enterprises

b) egyéb bevételek 5.965  694 Other income

Ebből: - kapcsolt vállalkozástól  0  0 from affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól  0  0 from other associated enterprises

- készletek értékvesztésének visszaírása  0  0 reversal of loss in value of inventories

ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet  0  0 Difference from consolidation 

8. Általános igazgatási költségek 3.136 3.074 General administrative expenses

a) személyi jellegű ráfordítások 2.169 2.173 Payroll related expenditures

aa) bérköltség 1.633 1.659 salaries and wages

ab) személyi jellegű egyéb kifizetések  150  135 other payroll related costs

Ebből: - társadalombiztosítási költségek  0  0 cost of social securities

- nyugdíjjal kapcsolatos költségek  0  0 pension related costs

ac) bérjárulékok  386  379 payroll related contributions

Ebből: - társadalombiztosítási költségek  311  305 cost of social securities

- nyugdíjjal kapcsolatos költségek  0  0 pension related costs

b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások)  967  901 other administrative expenditures

9. Értékcsökkenési leírás  78  93 Depriciation and amortisation

10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 5.014 3.070 Non-financial expenses

a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai  22  9 Expenditures of non-financial and investment services

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0  0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0  0 to other associated enterprises

b) egyéb ráfordítások 4.992 3.061 Other expenditures

Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak  0  0 to affiliated enterprises

- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak  0  0 to other associated enterprises

- készletek értékvesztésének a visszaírása  0  0 loss in value of inventories

ba) adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet  0  0 Difference from consolidation
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2015 2016

millió Ft Million HUF

Kamatbevételek 5.564 5.088 Interest income

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékpapír-értékvesztés visszaírás kivételével)
6.570 5.450

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

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

 73  694
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 kivételével)  56  93 Incomes of investment services (except the reversal of the loss in value of securities)

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei  30  12 Incomes of non-financial and non-investment services

Osztalékbevétel  0  0 Dividend income

Rendkívüli bevétel 5.892  0 Extraordinary income

Kamatráfordítások -1.957 -1.818 Interest expenses

Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékpapír-értékvesztés kivételével)
-5 990 -4.528

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

Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készletértékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével)
-1.435 -3.057

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

Befektetési szolgáltatások ráfordítása (értékpapír-értékvesztés kivételével)
- 938 - 7

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

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai - 22 - 9 Expenditures of non-financial and non-investment services

Általános igazgatási költségek -3.136 -3.074 General administration costs

Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség összegét)
-3.555  0

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

Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettség - 32 - 366 Current year corporate income tax

Kifizetett osztalék  0  0 Paid dividend

Működési pénzáramlás 1.120 -1.522 Cash flow from ordinary business activities 

Kötelezettségek állományváltozása 37.078 7.032 Changes in liabilities

Követelések állományváltozása -25.278 -6.541 Changes in receivables

Készlet állományváltozása  0 - 50 Changes in inventories

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása 1.861 -1.928 Changes in securities (current assets)

Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása -16.527 2.058 Changes in securities (invested assets)

Beruházások (beleértve az előleget is) állományának változása  0 - 87 Changes in construction-in-progress (including the advance payment)

Immateriális javak állományának változása - 31 - 19 Changes in intangible assets

Tárgyi eszközök (beruházások és a beruházási előlegek kivételével) állományváltozása
- 52 - 83

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

Aktív időbeli elhatárolások állományváltozása - 202  51 Changes in prepayments

Passzív időbeli elhatárolások állományváltozása - 137 - 264 Changes in accruals

Eredménytartalék-változás árfolyam differenciái miatt - 1  0 Change in retained earnings due to differences in exchange 

Nettó pénzáramlás -2.168 -1.353 Net cash flow

Ebből:

-készpénz (forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása - 198  154 Change in cash (HUF and foreign currency petty cash, checks) 

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

-1.970 -1.507
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) 
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11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 7.572 5.463 Allowance of receivables and provision on contingent and future liabilities

a) értékvesztés követelések után 7.459 5.439 allowance of receivables

b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  113  24 provision on contingent and future liabilities

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

 448 7.283 Reversal of allowance of receivables and provision on contingent and future liabilities

a) értékvesztés visszaírása követelések után  422 7.245 Reversal of allowance of receivables

b) kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre  26  38 Reversal of provision on contingent and future

12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete  0  0 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

 33  2 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

 0  58 Reversal of impairment of securities and shares

15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye -5.308 1.826 Net income (loss) before extraordinary activities

Ebből: Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye -5.316 1.823 Net income (loss) of financial and investment services

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye  8  3 Net income (loss) of non-financial and investment services

16. Adózás előtti eredmény -5.308 1.826 Net income (loss) before income tax

17. Adófizetési kötelezettség  32  366 Income tax

a) konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet  0  0 Company tax difference from consolidation

18. Adózott eredmény -5.340 1.460 Net income (loss)

19. Általános tartalékképzés, felhasználás  0  146 General reserve

20. TÁRGYÉVI EREDMÉNY -5.340 1.314 Balance sheet net profit (loss) figure

Konszolidált adózás előtti eredmény 1.826 Consolidated profit before tax

Társasági adófizetési kötelezettség  366 Payable tax

Adózás utáni nyereség 1.460 Profit after tax

Mérleg szerinti eredmény 1.314 Balance sheet net profit (loss) figure

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózás előtti eredmény 8,36 Profit before tax per million HUF of average Total assets

Millió forint átlagos mérlegfőösszegre jutó adózott eredmény 6,69 Profit after tax per million HUF of average Total assets

Adózás előtti eredmény / Saját tőke 8,04% Profit before tax / Own equity

Adózott eredmény / Saját tőke (ROE) 8,04% ROE (Profit after tax / Own equity)

Adózott eredmény / Összes eszköz (ROA) 0,67% ROA (Profit after tax / Total assets)
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 1.  KDB Ireland Limited 
 2.  Londoni fiók | London Branch
 3.  Frankfurti képviseleti iroda | Frankfurt Representative Office
 4.  KDB Bank Európa Zrt. | KDB Bank Europe Limited
 5.  KDB Bank Európa Zrt. Szlovák fióktelep | KDB Bank Europe 

Slovakia Branch Office
 6.  Moszkvai képviseleti iroda | Moscow Representative Office
 7.  Abu Dhabi képviseleti iroda | Abu Dhabi Representative Office
 8.  KDB Bank Uzbekistan 
 9.  Yangon képviseleti iroda | Yangon Representative Office
 10.  Bangkok képviseleti iroda | Bangkok Representative Office
 11.  Szingapúri fiók | Singapore Branch
 12.  Pekingi fiók | Beijing Branch

 13.  Shenyang fiók | Shenyang Branch
 14.  Quingdao fiók | Quingdao Branch
 15. Quangzhou fiók | Quangzhou Branch
 16. Shanghai fiók | Shanghai Branch
 17.  KDB Asia Limited (Hong Kong)
 18.  KDB Bank Központ, Szöul | KDB Headquarters, Seoul
 19.  Tokiói fiók | Tokyo Branch
 20.  Manilai képviseleti iroda | Manila Representative Office
 21.  Ho Chi Minh Városi képviseleti iroda | 
  Ho Chi Minh City Representative Office
 22.  New York-i fiók | New York Branch
 23.  Banco KDB do Brasil S.A. 
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