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I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Történetének talán legeseménydúsabb időszakán van túl a KONZUM Nyrt. A vállalat évek óta 

következetesen halad 2015-ben meghatározott üzleti stratégiája mentén, és 2018 első félévében 

meghatározó fundamentumokkal sikerült biztosítani az átlag feletti növekedési potenciált. A tavaly 

decemberben bejelentett tőkeemelések egy kivétellel megvalósultak, jelentősen javítva a társaság 

gazdasági alapjait és pénzügyi helyzetét.   

A KZH Invest Kft. 100 százalékos és a KZBF Invest Kft. 10 százalékos üzletrészeinek (közvetett módon a 

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt.) apportja, a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-vel kötött stratégiai 

megállapodáson alapuló tőkeemelés, a HUNGUEST Hotels láncot tovább bővítő szálloda apportok, az 

Appeninn Nyrt. feletti ellenőrzés megszerzése, valamint a Ligetfürdő Kft. és leányvállalatainak 

megvásárlása összességében mintegy 26,3 milliárd forintos kibocsátási értékű tőkeemelést 

eredményeztek.   

A tőkeemeléseknek köszönhetően megerősödött a tulajdonosi kontroll a HUNGUEST Hotels 

Szállodaipari Zrt. felett. Az irányítási jogok érvényesítésének hatására 2018-as pénzügyi évtől a 

HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt-t mellett az Appeninn Nyrt-t leányvállalatként konszolidálja a 

társaság. Ugyanakkor a KONZUM szerkezete a korábbiakhoz képest átláthatóbbá vált a befektetők 

számára.  

További fontos mérföldkövet jelent a KONZUM életében az idén szeptemberben publikált Összevont 

tájékoztató, amely a befektetők számára teljes körűen és transzparensen mutatja be a társaság, illetve 

a konszolidációs körbe bevont vállalatok tevékenységét, stratégiáját, piacait, menedzsmentjét, a 

tőkeszerkezetét, valamint az elmúlt időszak gazdasági tranzakcióit.  

2018 első félévében tovább javultak a társaság pénzügyi számai. A KONZUM saját tőkéje – figyelembe 

véve a bejelentett és lezárult tőkeemelések hatásait – a 2016. december végi 600 millió forintról 2018. 

június 30-ra 58,4 milliárd forintra nőtt. Ebben azonban még nem szerepel a Ligetfürdő Kft. 

megvásárláshoz kapcsolódó, mintegy 10 milliárd forintos tőkeemelés, valamint a Balatontourist-csoport 

BLT Group Zrt-n keresztül megvalósuló apportjának a hatása. Az említett tranzakciókkal együtt a teljes 

tőkeemelés mértéke várhatóan meghaladja a 37 milliárd forintot.  

Az Összevont tájékoztatónkban szereplő, 2017-re vonatkozó pro forma kimutatás tartalmazta a 

Ligetfürdő Kft. megvásárlásához kapcsolódó tőkeemelést, ennek kapcsán a KONZUM vezetősége 

megvizsgálta, hogyan alakultak volna a társaság főbb pénzügyi mutatói, ha az a tranzakcióból eredő 
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tőkeemelés még az első félévben megvalósul volna. A számítási módszer alapján a KONZUM 2018. június 

30-ai pro forma saját tőkéje 68,4 milliárd forint.  

2018. első félévét a KONZUM 11,329 milliárd forint nettó árbevétellel zárta, amely jelentős növekedés 

a tavalyi év azonos időszakában elért 37,215 millió forinthoz képest, a társaság EBITDA-ja pedig 2,287 

milliárd forint a 2017. első félévi -10,110 millió forintos értékhez képest. A turisztikai iparág 

sajátosságainak köszönhetően – mely szerint a jövedelem termelés legnagyobb része a harmadik 

negyedévben realizálódik – a cégcsoport nettó eredménye a második félévében jelentősen meghaladja 

majd az első félév mutatóját. 

2017 első féléves számainkban jelentős súllyal szerepeltek olyan tételek, mint akvizíciókhoz kapcsolódó 

negatív goodwill és a KONZUM MANAGEMENT Kft. által tulajdonolt OPUS-részvénycsomag 

felértékeléséből származó eredmény. Úgy gondoljuk, mint holding vállalat, hogy ezek a tételek a jövőben 

várhatóan továbbra is pozitívan érintik majd a KONZUM eredményét és a tőkeemelések hatására a 

Konzum profittermelő képessége is dinamikusan bővülni fog. A KONZUM egyszeri tételektől mentes 

teljes átfogó jövedelme 2018 első félévében elérte 2,253 milliárd forintot, a 2017. év azonos 

időszakában elért 4,185 milliárd forinthoz képest.  

A 2017-es pro forma EBITDA mintegy 5,8 milliárd forint, és a tőkeemelésekkel, illetve akvizíciókkal 

elértük, hogy a KONZUM Csoport mára stabil működési eredménnyel rendelkezik és a jövőben a 

várakozásaink szerint dinamikusan növekszik. A KONZUM EBITDA-ja az elkövetkező két-három évben 

akár akvizíciók nélkül is elérheti évente a 10 milliárd forintot; elsősorban a HUNGUEST Hotels és az 

Appeninn ambiciózus növekedésének köszönhetően. 

A KONZUM az ország egyik vezető befektetési holding vállalata, amely a magyar gazdaság stratégiailag 

fontos ágazataiba invesztál, ez a folyamat a jövőben is folytatódik. A hazai gazdaság növekedési kilátásait 

pozitívan értékeljük a jövőben is és azt várjuk, hogy 2018-ban és azt követően is a magyar lesz az egyik 

legdinamikusabban bővülő gazdaság a régióban.  

Stratégiai célunk, hogy középtávon meghatározó szereplővé váljunk ne csak Magyarországon, hanem az 

egész közép-kelet-európai régióban is. Úgy gondoljuk, hogy ehhez minden adott a KONZUM Nyrt-nél: a 

magas színvonalú menedzsment, a tőkeerős pénzügyi helyzet és a gazdasági kapcsolatok is.  
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II. 2018. ELSŐ FÉLÉVÉNEK FONTOSABB ESEMÉNYEI 

 

Ahogy azt az előző évi féléves, valamint éves jelentésünkben is bemutattuk, 2017-ben a KONZUM Nyrt. 

az újonnan kijelölt irányok mentén négy fő befektetési szegmensben megkezdte célirányos, nagy iramot 

diktáló növekedését. A sikeres és dinamikus 2017-es évet a társaság menedzsmentje egy ambiciózus 

tőkeemelés-sorozat bejelentésével zárta 2017. december 12-én. Ez a turisztikai szegmenst érintő 

tőkeemelés-sorozat 2018 első félévében le is zárult, aminek eredményeképp: 

- A KONZUM PE Magántőkealap a tulajdonában lévő KZH Invest Kft. 100 százalékos üzletrészével 

és a KZBF Invest Kft. Kft. 10 százalékos üzletrészével tőkét emelt apport útján a KONZUM Nyrt-

ben. Az apportok összértéke 16.164.893.000 forint volt a PricewaterhouseCoopers 

Magyarország Kft. szakértői jelentése alapján 

- 2018. április 3-án zártkörű tőkeemelés keretében a KONZUM PE Magántőkealap apport útján a 

KONZUM Nyrt. tulajdonába adta a Holiday Resort Kreischberg-MurauGmbh. 100 százalékos 

üzletrészét. Emellett a Wellnesshotel Építő Kft. nem pénzbeni vagyoni hozzájárulás útján 

apportálta a KONZUM Nyrt-vel szemben vételár tartozás jogcímén fennálló nem lejárt 

követelését, melynek során a KONZUM Nyrt. tulajdonába került a Saliris Resort Spa&Conference 

Hotel és az ugyancsak Murauban található Hotel Alpenblick. Az apportok összértéke 

3.571.602.580 forint volt a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. szakértői jelentése 

alapján 

- 2018. május 2-án a KONZUM II Ingatlanbefektetési Alap a tulajdonában lévő, Balatonalmádiban 

található Bál Resort Hotel apportjával emelt tőkét a KONZUM Nyrt-ben, melynek értéke 

1.988.000.000 forint volt, ugyancsak a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. szakértői 

jelentése alapján. 

Fenti tőkeemelés-sorozat nagyságrendje olyan nagy arányú volt a társaság jegyzett tőkéjéhez 

viszonyítva, hogy az újonnan megkeletkeztetett részvények nyilvános forgalomba hozatala MNB által 

elfogadott kibocsátási tájékoztató összeállításához és nyilvánosságra hozatalához volt kötve, melynek a 

KONZUM Nyrt. eleget is tett. A publikálás időpontja 2018. szeptember 24. 

Fenti tőkeemelési sorozaton kívül is történtek meghatározó üzleti események, tranzakciók 2018 első 

félévében, melyek tovább erősítették a KONZUM Nyrt. befektetési portfolióját több szegmenst is 

érintően. Ezek az alábbiak voltak: 
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- 2018. január 11-én megállapodás született a KONZUM Nyrt. irányítása alatt lévő Konzum 

Befektetési Alapkezelő Zrt. és az Appeninn Nyrt között az Üllői úti Ü48 Irodaház nem pénzbeli 

vagyoni hozzájárulásként történő szolgáltatásáról egy 4,6 milliárd forint értékű tőkeemelés 

keretében, amely 2018 májusában megtörtént. Ennek eredményeképpen a Konzum Befektetési 

Alapkezelő Zrt. által kezelt KONZUM II Ingatlanbefektetési Alap zártkörű tőkeemelés keretében 

13,68 százalékos részesedést szerzett az Appeninn Nyrt-ben. Ezzel a tranzakcióval a KONZUM 

Nyrt korábbi 24,51 százalékos részesedése 18,7 százalékra csökkent, ugyanakkor a KONZUM 

Csoport összevont részesedése az Appeninn Nyrt-ben – a KONZUM PE Magántőkelap 20,59 

százalékos, a Konzum II Ingatlanbefektetési Alap 13,68 százalékos és a KPE Invest Kft. 0,8 

százalékos részesedésével – együttesen 53,77 százalék lett. 

- 2018. január 30-án a CIG Pannónia közgyűlése hozzájárult ahhoz, hogy a KONZUM Nyrt. 

tőkeemeléssel 24,85 százalék mértékű tulajdont szerezzen a CIG Pannóniában. A zártkörű 

alaptőke-emelés eredményeképpen kibocsátott, 23.466.020 darab, egyenként 40 forint 

névértékű és 350 forint kibocsátási értékű, „A” sorozatú névre szóló, szavazati jogot biztosító, 

dematerializált törzsrészvény jegyzésére kizárólag a KONZUM Nyrt. volt jogosult. A CIG Pannónia 

alaptőke-emelését a Cégbíróság 2018. május 8-as hatállyal bejegyezte, amelynek következtében 

a KONZUM Nyrt. a CIG Pannóniában 24,85 százalékos közvetlen befolyásoló részesedést 

szerzett. A CIG Pannónia közgyűlése hozzájárult továbbá ahhoz, hogy a KONZUM Nyrt. irányítása 

alatt lévő Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt KONZUM PE Magántőkealap a CIG 

Pannónia részére 1.368.851 darab, egyenként 25 forint névértékű, a társaság által kibocsátott 

törzsrészvényt értékesítsen egyenként 3.000 forint vételáron. A befolyó vételárat a 

Magántőkealap tagi kölcsön formájában biztosította KONZUM Nyrt. részére a tranzakcióhoz 

felvett banki hitelének előtörlesztése céljára. Ezen követelésével 2018. május 8-án kelt 

apportszerződése alapján tőkét emelt KONZUM Nyrt-ben. 

- A fenti kereszttulajdonlást megvalósító stratégiai együttműködés célja, hogy a KONZUM Nyrt. 

és a CIG Pannónia kölcsönösen elősegítsék a részvényesi érték maximalizálását, egymás 

gazdasági tevékenységét, piaci pozícióinak javítását a sikeres és nyereséges működés 

érdekében. 

- A KONZUM Nyrt., mint vevő és a KONZUM MANAGEMENT Kft., mint eladó adásvételi szerződést 

kötött az Appeninn által kibocsátott 924.832 darab egyenként 100 forint névértékű, 

dematerializált törzsrészvény megvásárlására vonatkozóan, a BÉT által 2018. március 8-án 

nyilvántartott záró árfolyam szerinti, azaz részvényenként 638 forintos vételáron. A tranzakció 
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eredményeképpen a KONZUM Nyrt. részesedése 26,12 százalék, míg a cégcsoport együttes 

részesedése 51,40 százalékos az Appeninnben.  

- 2018. március 12-én a KONZUM Nyrt. tőzsdén kívüli ügylet keretében 2.020.372 darab 

Appeninn által kibocsátott, egyenként 100 forint névértékű, dematerializált törzsrészvényt 

értékesített az OTP Ingatlanbefektetési Alap részére. Az ügylet zárása után a Cégcsoport 

Appeninnben fennálló részesedése 46,46 százalékra csökkent. 

- 2018. június 6-án a KONZUM Nyrt. irányítása alatt lévő Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által 

kezelt KONZUM PE Magántőkealap összehangoltan eljárva az OPUS Global Nyrt-vel és a REPRO 

I. Magántőkealappal befolyásszerzésre irányuló megállapodásokat kötöttek a 4iG Nyrt. által 

kibocsátott törzsrészvények 50,28 százaléka tekintetében. Ugyanezen a napon a tranzakció 

kivitelezésének első lépésében a KONZUM PE Magántőkealap 427.745 darab 4iG Nyrt. 

törzsrészvényt szerzett, ami 22,75 százalékos tulajdonrészt testesített meg. 

- A KONZUM Nyrt. 2018. június 29-én adásvételi szerződés útján megszerezte Ligetfürdő Kft. 100 

százalékos üzletrészét, így a KONZUM Nyrt. közvetlen vagy közvetett módon befolyást, illetve 

tulajdont szerzett az alábbi eszközökben.  

- Közvetlen vagy 
közvetett mód 
(közvetett mód 

esetén a KONZUM 
Nyrt. tulajdonába 

kerülő cég) 

- Tulajdon 
vagy befolyás 

mértéke 

- A tranzakció 
eredményeképp a 

Cégcsoporthoz kerülő 
eszközök 

- Közvetlen 
- 1/1 tulajdoni 

hányad 
- HUNGUEST Hotel Forrás 

- Közvetlen - 1/1 tulajdoni 
hányad 

- Napfényfürdő Aquapolis 

- Közvetett 
(Heiligenblut Hotel 

GmbH) 

- 100 %-os 
befolyás 

- HUNGUEST Hotel 
Heiligenblut 

- Közvetett 
(Heiligenblut Hotel 

GmbH) 

- 100 %-os 
befolyás 

- Landhotel Post 

- Közvetett 
(HUNGUEST Hotels 
Montenegro d.o.o.) 

- 100 %-os 
befolyás 

- HUNGUEST Hotel Sun 
Resort 

A Ligetfürdő Kft. 100 százalékos üzletrésze ellenében fizetendő vételárat a KONZUM PE 

Magántőkealap teljesítési segédként fizette meg. A vételár megfizetését követően a KONZUM 

PE Magántőkealap a KONZUM Nyrt-vel szemben fennálló, a vételár kiegyenlítéséből fakadó 

követelését egy zártkörű tőkeemelés keretében, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 

bocsátja majd a KONZUM Nyrt. rendelkezésére. 
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Fenti tranzakciósorozat jelentősen növelte a KONZUM Nyrt. saját tőkéjét, a teljes csoport 

vagyonértékét, valamint a jelentősen javult a KONZUM Nyrt. eredménytermelő képessége is. 

Ennek számszerűsített hatását a kibocsátási tájékoztatóban pro forma kimutatásban vezetjük 

le. 
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III. FORDULÓNAP (2018.06.30.) UTÁNI FONTOSABB ESEMÉNYEK 

 

 

A mérleg fordulónap utáni események egy része már a fordulónap előtt elindult, csak még le nem 

zárult folyamat, másik része pedig teljesen újonnan elindult tranzakció. Ezek közül a leglényegesebbek: 

- A KONZUM Nyrt. 2018. június 14-én tartott rendkívüli közgyűlésén született határozattal a 

közgyűlés elfogadta, hogy a KONZUM Nyrt. jelenlegi 25 forintos névértékű „A” sorozatú 

törzsrészvényeinek szerkezetét módosítja. A módosítás eredményeképpen a részvénytársaság 

alaptőkéjét – a KONZUM Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 

1/10, azaz egytized részre osztásával – a továbbiakban 292.841.590 darab, egyenként 2,5 forint 

névértékű törzsrészvény alkotja. A Split-eljárás lezárásának várható időpontja a tőkeemelés-

sorozatban keletkezett új részvények forgalomba hozatalát követően lehet esedékes. 

- 2018.augusztus 23-án a KONZUM Nyrt. irányítása alatt lévő Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. 

által kezelt KONZUM PE Magántőkealap megállapodást kötött a BDPST Ingatlanforgalmazó és 

Beruházó Zrt-vel a tulajdonában lévő 9.775.567 darab Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 

törzsrészvény vonatkozásában. A tranzakció zárását követően a KONZUM Nyrt. általi befolyás 

mértéke az Appeninn Nyrt-ben 33,2 százalékra csökken. 

- 2018. augusztus 27-én és 28-án a korábbi tájékoztatásnak megfelelően a KONZUM Nyrt. 

irányítása alatt lévő Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt KONZUM PE Magántőkealap 

233.660 darab 4iG Nyrt. törzsrészvényt szerzett meg, ezzel a tulajdonában lévő részvény 

darabszám 661.405 darabra, tulajdoni részesedése 22,75 százalékról 35,18 százalékra 

emelkedett. 

- Az előző fejezetben említett Ligetfürdő üzletrész vásárlással kapcsolatosan a KONZUM Nyrt. 

irányítása alatt lévő Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt KONZUM PE Magántőkealap 

által teljesítési segédként kifizetett vételárból eredő követelésével tőkét kíván emelni KONZUM 

Nyrt-ben, melyre ugyancsak a Split-eljárást követően kerül sor és összetételét tekintve 

80.122.000 forint jegyzett tőke emelés mellett 9.986.366.000 forint ázsióval történik majd. 

- A KONZUM Nyrt. 2018. harmadik negyedévében zártkörű tőkeemelésről kíván határozni, mely 

tőkeemelés eredményeképp a KONZUM Nyrt közvetett befolyást, illetve tulajdont szerez az 

alábbi eszközökben. 
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A KONZUM Nyrt. befolyása 

alá kerülő cég 
A befolyás mértéke 

A tranzakció eredményeképp 

KONZUM Nyrt. befolyása alá 

kerülő eszközök 

BALATONTOURIST Kft. 100 %-os befolyás 
A BALATONTOURIST Kft. által 

üzemeltetett kempingek 

BALATONTOURIST 

CAMPING Kft. 
100 %-os befolyás 

A BALATONTOURIST CAMPING 

Kft. által üzemeltetett kempingek 

BALATONTOURIST FÜRED 

CLUB CAMPING Kft. 
100 %-os befolyás 

A BALATONTOURIST FÜRED CLUB 

CAMPING Kft. által üzemeltetett 

kempingek 

BLT GROUP Zrt. 100 %-os befolyás A holdingtársaság 100% üzletrésze 
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IV. KONZUM CSOPORT FELÉPÍTÉSE 
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V. A KONZUM CSOPORT EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA 

 

 

Ebben a fejezetben a csoport azon szereplőinek eredményeit mutatjuk be, amelyek részei a 

konszolidációs körnek, aktív tevékenységet folytatnak, illetve számottevő vagyont kezelnek. 

 

V.1. KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.  

(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-049323) 

A KONZUM Nyrt. mint befektetési holdingtársaság sikeresen abszolválta az új stratégiai irányokra 

történő átállás okozta kihívásokat. A társaság meghatározó tulajdonosai és menedzsmentje kialakította 

a négy szegmensből álló holding struktúrát, melyeket az előző jelentésekben is bemutattunk már, és az 

elmúlt bő másfél év alatt a kialakult formát sikeresen megtöltötték tartalommal. Az éles profilváltás, az 

új irányokra történő átállás és egy működőképes, egyszerűbb, átláthatóbb struktúra kiépítése jelentős 

terhet rótt a vállalatcsoportra, hiszen a fokozott befektetői elvárásokhoz is kellett igazodni. A KONZUM 

Nyrt. 2018. első féléves számainak részletes elemzése előtt tekintsünk rá a legfőbb pénzügyi 

indikátorokra. Az előbb említett fejlődési dinamika érzékeltetése érdekében az első féléves számokat 

nem csupán az előző év azonos időszakával, de a 2017 éves jelentésben szereplő adatokkal  

 

 

2017 második félévében született az a menedzsment döntés, hogy a HUNGUEST Hotels Szállodaipari 

Zrt. két nagytulajdonosának üzletrészével a bennük tulajdonos KONZUM PE Magántőkealap tőkét emel 

a KONZUM Nyrt-ben, ezzel a KONZUM Nyrt. közvetett többségi tulajdonosa lesz a szállodaláncnak. Erre 

(adatok ezer Forintban)

tény 
2018.június.30.

tény 
2017.december.31.

tény 
2017.június.30.

Értékesítés nettó árbevétele 11 329 722 16 823 847 37 215
EBITDA 2 287 044 3 497 731 -10 110
EBIT 1 768 200 2 613 471 -9 474
Adózás előtti eredmény 2 485 576 11 340 161 2 855 676
Teljes átfogó jövedelem 2 253 207 19 649 697 4 185 020

Éven túli eszközök összesen 126 416 231 46 788 793 7 663 793
Forgóeszközök összesen 5 960 943 19 611 383 750 415
Saját tőke összesen 58 319 324 40 847 908 4 805 722

Ebből: nem ellenőrző részesedés 12 017 491 22 288 880 319 884
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a tényre, valamint arra tekintettel, hogy a KONZUM Csoportnak már akkor megvolt az irányító többségi 

befolyása a társaságban a teljes éves beszámolóban már teljes konszolidációval kerültek be a HUNGUEST 

Hotels Zrt. és leányvállalatai pénzügyi számai. Ez indokolta a nettó árbevétel ilyen mértékű ugrását. Ha 

az idei évben összehasonlítjuk időarányosan ezt a sort, akkor az látható, hogy évesítve ismételten 

jelentős bővülésre lehet számítani. Ennek oka egyfelől, hogy idén a KONZUM Nyrt. irányító többségi 

befolyást szerzett az Appeninn Nyrt-ben is, így ez a vállalatcsoport is teljes konszolidációval szerepel a 

KONZUM Nyrt. pénzügyi kimutatásaiban. Másrészről pedig a kiváló gazdasági környezet pozitívan érinti 

a konszolidációs körbe tartozó vállalkozások üzleti teljesítményét – ahogy azt a következőkben 

bemutatjuk – saját eredményeik is jelentősen emelkedtek a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. 

Fentiek ismeretében az EBIT és EBITDA adatok nem szorulnak különösebb bemutatásra, hiszen azonos 

analógia mentén alakultak, mint a nettó árbevétel. Az adózás előtti eredményt vizsgálva azonban tetten 

érhetőek az akvizíciók egyszeri, eredményt is befolyásoló hatásai. A pénzügyi műveletek bevétele között 

szerepel ugyanis az a badwill, amennyivel alacsonyabb vételáron sikerül egy-egy vagyonelem 

megszerzése annak saját tőke értékénél. Ezek a tételek – mint ahogy a korábbi időszakokban is látható 

– jelentősen tudják javítani a vállalatcsoport eredményességét, viszont hosszú távon egyszeri tételekkel 

nem lehet a kiszámítható működést szavatolni. Ebből a szempontból a EBITDA alakulása ad megnyugtató 

képet.  

A befektetett eszközök és párhuzamosan a saját tőke alakulásán felmérhető az a dinamika, amivel a 

holding fel lett töltve tartalommal. Látható az is, hogy a struktúra átláthatóságára irányuló törekvéseink 

is eredménnyel jártak. Ezt a fenti táblázatban a nem ellenőrző részesedés alakulásán lehet tetten érni. 

Jelenleg a nem ellenőrző részesedés túlnyomó része az Appeninn Nyrt. kapcsán van kimutatva, tehát a 

többi, teljes konszolidációba bevont vagyonelem a KONZUM Nyrt. közvetlen, vagy közvetett 

tulajdonában van. Ezzel együtt a saját tőke/idegen tőke aránya változott az idegen tőke javára, viszont 

az arány még így is közel 50 százalék.  

A KONZUM Nyrt. szegmenseinek bemutatása: 

A KONZUM Nyrt. egy diverzifikált befektetési holding, amely Magyarország és a közép-kelet-európai 

régió stratégiailag fontos és legnagyobb növekedési potenciállal rendelkező gazdasági ágazataiba fektet. 

A KONZUM Nyrt. tevékenységét négy szegmens mentén különíti el az alábbiak szerint: 

Turisztikai szegmens: A cégcsoport turisztikai tevékenységét a 2016-ban felvásárolt HUNGUEST Hotels 

Szállodaipari Zrt-n keresztül végzi, illetve a szegmens részét képezi még a közvetetten, a KONZUM 

MANAGEMENT Kft-n keresztül 22,8 százalékban, kisebbségben tulajdonolt Balatontourist Csoport, 

amely társult vállalkozásként szerepel a Cégcsoport IFRS szerinti konszolidált éves beszámolójában, és 
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amely részesedést a KONZUM MANAGEMENT Kft. várhatóan 2018. harmadik negyedévében apportálja 

a KONZUM Nyrt-be. A turizmus szegmens tevékenységi körébe az alábbiak tartoznak: 

- Hazai, vidéki gyógy-, wellness és rendezvény-turizmus (HUNGUEST Hotels Csoport); 

- Balatonkörnyéki kempingek (Balatontourist Csoport); 

- Szálláshelyek Ausztriában, Montenegróban és Romániában (HUNGUEST Hotels és Ligetfürdő 

Kft.). 

A HUNGUEST Hotels jelenleg Magyarország egyik legnagyobb, kizárólag magyar tulajdonban lévő 

szállodalánca. A szállodaláncot alkotó 26 hotel közül 20 Magyarország legismertebb gyógyhelyein, 

üdülő- és hegyvidéki területein, valamint nagyvárosaiban található. A régióban, a montenegrói 

tengerparton, az ausztriai Grossglockner lábánál és Murauban, valamint Erdélyben található HUNGUEST 

Hotels szálloda. A hotelek a legszélesebb igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtják, beleértve a 

klasszikus gyógyszolgáltatásokat, rekreációs-fitnesz-wellness szolgáltatásokat, konferencia 

lehetőségeket, valamint változatos programajánlatokat.  

A 67 éves múlttal rendelkező Balalontourist saját márkaneve alatt tíz kempinget működtet saját 

üzemeltetésben, illetve franchise rendszerben a Balaton körül. A kempingek többségükben nem saját 

tulajdonúak, azokat gazdálkodó szervezetektől és önkormányzatoktól veszi bérbe a társaság. 

Ingatlanbefektetés szegmens: A KONZUM ingatlanbefektetési tevékenységét Magyarország egyik 

legdinamikusabban növekvő ingatlanbefektetési társaságán, az Appeninnen keresztül látja el. Az 

Appeninn főbb tevékenységei közé tartozik az ingatlan bérbeadás, illetve az ahhoz kapcsolódó 

karbantartási, üzemeltetési és marketing szolgáltatások, illetve aktív ingatlan portfólió-menedzsment. 

Az Appeninn jelenleg egy 39 kereskedelmi ingatlant tömörítő portfoliót kezel, mely jelentős része „A” és 

„B” kategóriás irodaház és kiskereskedelemi, valamint logisztikai létesítmény. A KONZUM célja az 

ingatlanpiaci portfólió dinamikus növelése további irodavásárlással és fejlesztéssel, valamint 

kiskereskedelmi egységek fejlesztésével.  

Pénz- és tőkepiac, biztosítás szegmens: A pénz- és tőkepiac, biztosítás szegmensben a 2017-es üzleti 

évet még a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. tevékenysége dominálta. A kezelt portfolió év közben 

gyarapodott egyrészt a METIS Magántőkealap átvételével és a METIS 2 Magántőkealap nyilvántartásba 

vételével, melyek a tájékoztató lezárásának időpontjában közvetve és közvetlenül az MKB Bank Zrt. 

törzsrészvényeinek 49 százalékát tulajdonolják, másfelől pedig a Diófa Ingatlanbefektetési Alap 

átvételével, mely több mint 10 milliárd forintnyi ingatlanvagyonával a piac egyik meghatározó 
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szereplője. A METIS Magántőkealap és a METIS 2 Magántőkealap MKB Bank Zrt-ben közvetve és 

közvetlenül fennálló részesedése a KONZUM Nyrt. által 2018. augusztus 27-én a BÉT honlapján közzétett 

rendkívüli tájékoztatásban bemutatott tranzakciók zárását követően az MKB Bank Zrt. 

törzsrészvényeinek 48,62 százalékra nő. A cégcsoport a fent felsorolt alapokban nem rendelkezik 

tulajdonosi érdekeltséggel, ezen alapok kezelését a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. végzi. 

Tekintettel arra, hogy 2017 februárjában a KONZUM Nyrt és a KONZUM MANAGEMENT Kft. 

megállapodást kötött, hogy a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. feletti közös irányításuk keretében a 

Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. feletti közvetlen irányítást a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény vállalkozások koncentrációjára vonatkozó rendelkezései 

alapján a KONZUM Nyrt. gyakorolja (mely közvetlen irányítás csak és kizárólag abban nyilvánul meg, 

hogy a KONZUM Nyrt jogosult a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. vezető tisztségviselői többségének 

kijelölésére), a cégcsoport tevékenysége – a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt-n keresztül – az alapok 

kezelésére is kiterjed.  A KONZUM Nyrt. a vonatkozó IFRS szabályokkal összhangban a Konzum 

Befektetési Alapkezelő Zrt-t 2017-től leányvállalatként konszolidálja. 2017 decemberében a KONZUM 

Nyrt. bejelentette befolyásszerzési szándékát a CIG Pannóniában, és ezzel együtt leányvállalataiban. A 

CIG Pannónia fő tevékenysége az életbiztosítási tevékenység, illetve az ehhez kapcsolódó biztosítási és 

pénzügyi kiegészítő tevékenység. A CIG Pannónia nem életbiztosítási tevékenységét 100 százalékos 

leányvállalata, az EMABIT-en keresztül látja el. Az EMABIT fókuszában a hazai kis- és középvállalatok, 

állami és önkormányzati intézmények, vállalatok, szakmai kamarák, egyesületek, szövetségek állnak. 

Vagyonkezelés szegmens: A cégcsoport egyik fő profilja a vagyonkezelés. A KONZUM Nyrt. közvetlen és 

közvetett módon jelentős jövedelemtermelő képességgel rendelkező stratégiai vállalatokban 

rendelkezik kisebbségi részesedéssel. A KONZUM MANAGEMENT Kft. (amelyben a KONZUM Nyrt. 30 

százalékos, kisebbségi tulajdonosi részesedéssel rendelkezik) 2017 márciusában tőzsdén kívüli 

megállapodás keretében 15,41 százalékos tulajdonrészt szerzett az OPUS-ban, amely Magyarország 

egyik legnagyobb vállalatcsoportjává nőtte ki magát. Az OPUS részesedés mellett a KONZUM Nyrt. 11,47 

százalékos kisebbségi részesedéssel rendelkezik a KPRIA Zrt-ben. 

 

Az egyes szegmensek piaci környezetének bemutatása: 

A cégcsoport az alábbi üzleti szegmensekbe tartozó tagvállalatain keresztül, egymástól független 

piacokon tevékenykedik. 

Turisztikai piac. A magyarországi szállodaipar teljesítményét leginkább az alábbi tényezők jellemzik: 

Az iparágban keletkező bevételek:  
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A hazai kereskedelmi szálláshelyeken 2017-ben összesen több mint 466,8 milliárd forint bruttó bevétel 

keletkezett. Ebből a bruttó szállásdíjbevétel megközelítőleg 278 milliárd forintot tett ki, ami az előző 

évhez viszonyítva 11,1 százalékos növekedést jelent, és meghaladja a vendégéjszakák 7,9 százalékos 

emelkedését. A bruttó szállásdíjbevételek 61 százaléka külföldi vendégektől származott. 

A kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő összes vendég, illetve az általuk eltöltött vendégéjszakák 

száma: 

A magyarországi összvendégszám és vendégéjszakák száma az elmúlt években töretlenül növekedett. A 

KSH adatai alapján a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma 2017-ben 11.884.929 fő 

volt, amely 6,8 százalékkal, míg az általuk eltöltött vendégéjszakák száma 7,7 százalékkal, 27.769.770 

éjszakára nőtt 2016-hoz viszonyítva. Az átlagos tartózkodási idő 2,5 éjszaka volt, ami marginális, 0,1 

százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.  

A regisztrált vendégéjszakák száma a 2012-ben mért adatokhoz képest összesen 36,5 százalékkal 

emelkedett 2017-ig, ami a belföldi vendégéjszakák 42,4 százalékos és a külföldi vendégéjszakák 31,2 

százalékos növekedésének köszönhető. A vendégszám gyarapodásból pedig elsősorban a vidéki, 

wellness és rekreációs szolgáltatásokat nyújtó kereskedelmi szállodák tudtak növelni forgalmukat. 

A szállodák kihasználtságának mértéke:  

A KSH adatai szerint 2017-ben a kereskedelmi szálláshelyek szobakapacitás-kihasználtsága átlagosan 

49,7 százalékos, ezen belül a szállodák szobakapacitás-kihasználtsága 59,3 százalékos volt.  

Ingatlanbefektetés. A KONZUM Nyrt ingatlanbefektetési tevékenysége elsősorban budapesti 

irodapiacra, illetve logisztikai ingatlanok piacára koncentrál. 

Az elmúlt három év egyértelműen a budapesti irodapiac erősödését hozta. 2015-ben jelentősen 

csökkent az üresedési ráta, elérte a 13 százalékot. A rekord mértékű bérbeadási volumen mellett a nettó 

piaci felszívás 40 százalékkal haladta meg a korábbi évben mért értéket.  

A budapesti irodapiac fellendülésének tendenciája 2016-ban is folytatódott. Újabb és újabb 

fejlesztéseket jelentettek be, miközben csökkent az üresedési ráta, és fellendült a bérleti piac. Az SSC- 

és az IKT-szektor generálta a legnagyobb keresletet, ami a válságévek rendkívül kismértékű fejlesztői 

tevékenységének következtében a több éven át bérlői dominanciájú piacot 2017-től bérbeadói 

dominanciájú piaccá változtatta. Az üresedési ráta 11 százalékra csökkent, az átlag bérleti díj 10-15,5 

euró között mozgott a budapesti irodapiacon. A dinamikusan és folyamatosan növekvő irodaterületi 

igény 2016-ra már jelentősen meghaladta a kínálatot. 2017-re az üresedési ráta tartósan 10 százalék alá 
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süllyedt. Emellett a bérleti időtartam tekintetében is növekedés volt. 

Budapest és vonzáskörzetének ipari/logisztikai ingatlanainak piacán a kereslet 2017-ben meghaladta a 

korábbi évek szintjét. Mindeközben a piaci üresedési ráta 4 százalékra csökkent. 

Pénz- és tőkepiac, biztosítás. A KONZUM Nyrt. 24,85 százalékos kisebbségi részesedéssel rendelkezik a 

CIG Pannóniában, amely a biztosítási piacon, azon belül is elsősorban az életbiztosítási területen 

tevékenykedik. 

Az MNB statisztikáit alapul véve az elmúlt öt évben évi 4,5 százalékos volt a biztosítási piac átlagos 

növekedése. 2017-ben a hazai biztosítási szektor kiemelkedő teljesítményt ért el: az előző évhez képest 

6,7 százalékkal növekedett a szektor díjbevétele, amely így elérte a 948,1 milliárd forintot. Az 

életbiztosítási ág közel 5 százalékkal növekedett, míg a nem életbiztosítási ág díjbevétel növekedése 

meghaladta a 9 százalékot. 

A Szolvencia II szabályozórendszer révén 2016-tól a biztosítók kockázati profilját jobban tükröző 

szavatolótőke-szükséglet számítás lépett életbe. A szektor egészére az egyedi adatokból összesítve 

számított szavatolótőke-feltöltöttség szintje a korábbi időszakokhoz hasonlóan stabil képet mutat. A 

szavatolótőke-megfelelés 2017. negyedik negyedévben 225,8 százalékos volt, mely az előző 

negyedévhez képest mintegy 2,4 százalékpontos, míg a 2016. negyedik negyedévi értékhez képest 

jelentős, 8,9 százalékpontos növekedést mutat, és jelentősen meghaladja mind a jogszabályban előírt 

100 százalékos, mind pedig az MNB által elvárt, volatilitási tőkepufferrel megnövelt 150 százalékos 

követelményt is. 

Az életbiztosítási piacon meghatározó volt az ún. etikus életbiztosítási koncepció előírásainak megfelelő 

– az ügyfelek számára transzparensebb, kedvezőbb költségszerkezetű – termékek megjelenése. Az éves 

adatokat tekintve elmondható, hogy jól működtek az MNB etikus életbiztosítási elvárásai; az átlag TKM 

3,55 százalékra csökkent. 

A nem életbiztosítási piacon a növekedés motorját továbbra is a kötelező gépjármű-

felelősségbiztosítások (KGFB) díjemelkedése jelentette. 

Az elért eredmények szegmensek szerinti megbontása: 
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Az eredménytételek tekintetében a turisztikai szegmens eredményei abszolút meghatározók. Az 

árbevétel 88,43 százaléka, míg az eredmény 64,44 százaléka származik ebből a szegmensből. Így 

kockázati szempontból a csoport kitettsége jelentős ebben a szegmensben. Jelenleg a piaci környezet 

kedvező és folyamatos bővülés tapasztalható ebben a szegmensben, viszont hosszú távon a másik 

három szegmenst szükséges erősíteni a kockázatok mérséklése érdekében. Emellett akár a HUNGUEST 

Hotels, akár a Balatontourist ismert és neves brandek a piacon, és tulajdonosként felelősségünk, hogy a 

szolgáltatás színvonalát folyamatosan fejlesszük, ezáltal is mérsékelve a piaci kockázatokat. Fontos 

megemlíteni, hogy a fenti eredmények már önmagukban is impresszívek, viszont a ebben a 

szegmensben a harmadik és a negyedik negyedév kimondottan erős. A nyári szezon számai is ilyenkor 

realizálódnak és az ősz is kedvezően alakul a hosszú hétvégék tekintetében, ami a wellness turizmus 

egyik fellendítője. Az év végével kapcsolatban tehát fokozottak a várakozások. 

Az ingatlankezelés, valamint a pénz- és tőkepiac tekintetében a bevételi számok lényegesen 

szerényebbek, viszont a jövedelem termelő képességük arányaiban magasabb. Tehát míg a konszolidált 

árbevételhez lényegesen 10 százalék alatti arányban járulnak hozzá, az adózott eredményhez egyaránt 

10-10 százalékos a hozzájárulásuk. Hosszú távon ezekben a szegmensekben célszerű lesz erősödni, 

melyre különösen az ingatlanbefektetés vonalon igen ambiciózus stratégiát alakítottunk ki.  

Tőkeellátottság tekintetében mindegyik szegmens a piaci standardoknak megfelelően tőkésített, a saját 

tőke idegen tőke arány 50 százalék körül mozog, ami önmagában egészséges és mindegyik szegmens 

mindegyik vállalata rendelkezik azzal az infrastruktúrával, ami az eredményes üzemszerű működését 

biztosítja. Tulajdonosként célunk ezek folyamatos bővítése, melynek rendre meg is felelünk. Kockázat 

ezen a ponton a mérlegstruktúrában lelhető fel, viszont nem jelentős és kezelhető. Az eszköz és forrás 

összetételt megvizsgálva az látható, hogy enyhén agresszív finanszírozási stratégiát alkalmaz a 

2018. június 30. (adatok ezer Forintban)

Turizmus és 
idegenforgalom

Ingatlan 
befektetés

Pénz és tőkepiac, 
biztosítás

Vagyonkezelés Konszolidált

Árbevétel külső felektől 10 018 979 848 158 462 585 0 11 329 722
Közvetlen költségek -7 124 705 -298 085 -172 771 -86 931 -7 682 492
Bruttó fedezet 2 897 190 550 073 289 814 -34 380 3 647 230
Közvetett működési költségek -1 084 606 -250 092 -48 071 -32 485 -1 360 186
Értékcsökkenés -461 416 -3 535 -4 563 -49 330 -518 844
Működési eredmény 1 351 168 296 446 237 180 -116 195 1 768 200
Adózott eredmény 1 452 586 227 153 215 559 568 673 2 254 244

Befektetett eszközök 84 228 390 28 943 048 23 073 50 889 578 126 416 231
Forgóeszközök 26 263 161 2 037 276 438 621 746 297 7 906 430
Saját tőke 51 809 751 14 543 126 365 906 27 405 371 58 319 325
Hosszú lejáratú kötelezettségek 25 306 358 12 586 757 0 1 447 272 38 194 936
Rövid lejáratú kötelezettségek 33 375 441 3 850 440 95 788 22 783 232 27 741 912



 

19 
   
  

vállalatcsoport, azaz befektetett eszközállományának egy részét rövid forrással finanszírozza. Ez az 

adósságszerkezet restrukturálásával kezelhető. 

 

Összességében elmondható, hogy az eddigi bővülési dinamikát – ami sokszor azzal járt, hogy az egyszeri 

tételek is segítették a vállalatcsoport eredményeit – felváltotta az a gyakorlat, hogy a holding alá 

besorolódott vagyonelemek, társaságok ésszerű, szinergiákon alapuló működtetése és esetleges 

reorganizációja már egy egyszeri hatásoktól mentes, kiszámítható, stabil, hosszú távú jövedelemtermelő 

képességet és egy jelentős értékkel bíró vagyontömeget biztosít a tulajdonosok számára. Ezzel pedig 

stabil alapot nyújt a további szelektív és megfontolt befektetési döntések meghozatalához, amihez akár 

nemzetközi nagybefektetők tőkebevonására is lehetősége nyílik. 
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V.2. HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. 

 

(székhely: 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16. cégjegyzék szám: 13-10-041729) 

A HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. (továbbiakban HH) Magyarország egyik vezető szállodalánca. A 

társaság cégjogi keretein belül az értékelési időszak zárónapján 17 szálloda és egy fürdő üzemelt. A 

szállodákból 10 tartozik a négycsillagos, és 7 a háromcsillagos kategóriába. A szállodák összesen 3.119 

szobával és 6.382 férőhellyel rendelkeznek, és egytől-egyig a kiemelt turisztikai célpontok (fürdő- és 

üdülőhelyeken - pl. Hajdúszoboszló, Gyula, Hévíz, Bükfürdő, Zalakaros, Mátra, Balaton) térségében 

találhatók meg. Továbbá az érdekeltségi körükbe tartozik egy ausztriai síszállodákat (Relax Resort**** 

és Alpenblick**** Murauban) üzemeltető társaság is. 

2018. január 1-én beolvadt a társaságokba az eddig 100 százalékos tulajdonában lévő Erkel Hotel Kft., 

ezáltal év elejétől a HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. keretein belül folytatja tevékenységét a gyulai 

HUNGUEST Hotel Erkel**** szálloda is. A társaság 2018. január 10-én további három egységgel bővült. 

Üzemeltetési körükbe került az egerszalóki Saliris Resort Spa&Conference Hotel **** és a Saliris 

Spa&Gyógy és Termálfürdő, valamint a Mátraházán található Lifestyle Hotel Mátra****. 

Az értékelés időszakának zárónapját követően, azaz 2018. július 1-től újabb egységekkel bővült a HH 

által üzemeltetett szálloda portfólió. A társaság üzemeltetésébe került a szegedi HUNGUEST Hotel 

Forrás**** és a vele közvetlen összeköttetésben álló Napfényfürdő Aquapolis. Továbbá ezzel egy időben 

üzemeltetési felügyelet alá került három külföldi szálloda, ebből kettő az ausztriai Heiligenblutban 

(HUNGUEST Hotel Heiligenblut és Landhotel Post) egy pedig a montenegrói Herceg Noviban található 

(HUNGUEST Hotel Sun Resort****). 

 

A táraság első féléves teljesítményét értékelve megállapíthatjuk, hogy a HH sikeres első félévet tudhat 

maga mögött: mind a bevétel, mind az eredmény tekintetében a tervezettnél magasabb értékeket 

sikerült elérni. Az értékesítés nettó árbevétele 9.916.595.000 forint volt, mely 106.551.000 forinttal a 

tervezett érték felett alakult és az üzemeltetésre átvett új egységek többlet bevételét is figyelembe véve 

3.696.514.000 forinttal haladta meg a bázis időszakot. 

A költséggazdálkodás tekintetében kiemelendő, hogy az anyagjellegű ráfordítások 73,4 millió forintos 

tervhez képesti többlete szorosan összefügg a vendégforgalom növekedésével. A többlet az 

anyagköltségeknél (élelmi nyersanyagok) és a közvetített szolgáltatások beszerzési értékénél 
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(közvetített fürdőbelépők) tapasztalható, melyek a tervezettnél magasabb vendégforgalommal és 

árbevétellel vannak összefüggésben. 

A személyi jellegű ráfordítások tekintetében tervszerű költséggazdálkodás volt tapasztalható, sőt annak 

ellenére sikerült kismértékű (10,2 millió forint) megtakarítást elérni, hogy a munkaerőpiacon egyre 

erőteljesebb bérnyomás tapasztalható. Ezt jól jelzi, hogy a bázis időszakhoz képest összehasonlító 

alapon 18 százalékkal emelkedtek a személyi jellegű ráfordítások, ha az idén átvett egységeket is 

figyelembe vesszük, akkor 1.019.918.000 forinttal (45,4 százalékkal) emelkedtek a bérrel összefüggő 

költségeink. 

Az üzemi eredmény 1.673.422.000 forinton realizálódott, mely 348.804.000 forinttal lett magasabb a 

tervezettnél. A tényleges pénzárammal nem járó tételekkel korrigált EBITDA 1.915.329.000 forintos 

értéke 385.047.000 forinttal alakult a terv felett. A bázishoz képest ugyanez a mutató 1.104.066.000 

forinttal emelkedett. 

Az EBITDA alatti tételek összevont eredménye 36.966.000 forinttal alakult a terv felett. Ez döntően az 

árfolyam mozgások pozitív egyenlegének felel meg, mely mérték a jelentős árfolyam ingadozások miatt 

nem volt pontosan tervezhető. 

2018 első félévben a HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. társasági szintű adózás előtti eredménye 

1.523.715.000 forinton realizálódott, ami a tervhez viszonyítva 385.770.000 forintos többletet mutat. A 

bázis időszakhoz viszonyított többlet 900.136.000 forintot ért el. 

A féléves tervhez képest elért többleteredmény, valamint az év hátralévő időszakára vonatkozó kedvező 

bevétel- és eredmény előrejelzések alapján a társaság a második félévben is a tervnek megfelelő – a 

körülmények optimális alakulása esetén – azt meghaladó árbevételre és eredményre számít, mely 

megalapozza az éves terv teljesítését célzó várakozásokat.  
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V.3. Balatontourist csoport 

 
(Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi út 23.) 
 

A Balatontourist csoport összehangolt üzleti tevékenységet folytat, kempingeket üzemeltet a Balaton 

partján. A csoport három tagból áll. A Balatontourist Kft., a Balatontourist Camping Kft. és a 

Balatontourist Füred Club Camping Kft. azonos profilú, azonos tulajdonosa van, mindhárom társaság a 

Konzum-csoport része. 

 

A csoport által üzemeltetett kempingek nem saját tulajdonúak, azokat gazdálkodó szervezetektől és 

önkormányzatoktól bérli. 

A balatoni kempingüzemeltetés erősen szezonális jellegű. A kempingek jellemzően a május-szeptember 

közötti időszakban tartanak nyitva. 

Az árbevétel képződése a szezonalitáshoz igazodik. Így az első félévi árbevétel évek óta az éves bevétel 

mintegy 20 százalékát teszi ki. Nem volt ez másként 2018. első félévében sem. 

Az előző év első félévéhez képest az értékesítés nettó árbevétele összességében 19,1. százalékkal 

emelkedett az alábbiak szerint: 

 

 

 

 

A társaság ráfordításainak jelentős része éves szinten egyenletesen merül fel, illetve a turisztikai 

szezonra való felkészülés miatt az év első felében jelentkezik. Emiatt a gazdálkodás eredménye az első 

félévben szükségszerűen és szokásos módon veszteséget mutat. 

 

 

 

Nettó árbevétel (eFt) 2017.1. félév 2018.1. félév index
Balatontourist Füred Club Camping Kft 116 986 137 312 117,4%
Balatontourist Camping Kft 133 143 155 909 117,1%
Balatontourist Kft 48 727 62 574 128,4%
Összesen 298 856 355 795 119,1%

Adózás előtti eredmény (eFt) 2017.1. félév 2018.1. félév index
Balatontourist Füred Club Camping Kft -61 973 -52 337 84,5%
Balatontourist Camping Kft -54 901 -51 577 93,9%
Balatontourist Kft -86 709 -332 119 383,0%
Összesen -203 583 -436 033 214,2%
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A veszteség mértéke két társaságnál az előző év első félévi értékei alatt marad. A Balatontourist Kft. 

esetében a veszteség növekedése nem a turisztikai tevékenység változása miatt következett be, hanem 

egy 301.160.000 forint értékű követelés elengedése okozta. Enélkül az egyszeri tétel nélkül a társaság 

eredményessége jelentősen javult volna. 

 

A követelés elengedése miatt elszámolt ráfordítás folyó pénzkiadást nem jelentett. Ugyanakkor a 

társaságok minden év novemberében kezdik meg következő turisztikai szezon előértékesítését. Így a 

beszedett előlegekből és a korábbi évek felhalmozott nyereségéből képesek finanszírozni a turisztikai 

szezonra való felkészülés költségeit az első félévi negatív adózás előtti eredmény ellenére is. 

 

A tevékenység szezonális jellege miatt az éves foglalkoztatású munkavállalók száma alacsony, csak a 

legfontosabb munkaterületekre korlátozódik. Az üzleti tevékenység többsége kiszervezett, szerződött 

vállalkozók biztosítják a takarítási, kertészeti, animációs, informatikai, vízimentési feladatokat és jelentős 

számban alkalmaznak diákmunkásokat is. 

A több évtizedes Balatontourist márkanév összekapcsolódott a balatoni kempingezéssel és a vendégek 

számára egy kiszámítható, elfogadható szolgáltatási színvonalat jelent. 

 

A Balatontourist cégcsoport a kemping profil miatt jelenleg nem tud pályázni fejlesztési forrásokra, mivel 

a Kisfaludy Program szállodák és panziók fejlesztésére szolgál, a kempingek nem pályázhatnak. 

Ugyanakkor kormányhatározat döntött a Balatonra vonatkozó turisztikai fejlesztésekről, a megjelölt 

célok között a balatoni kempingek fejlesztése is szerepel. 

A pályázat megjelenése esetén a Balatontourist csoport élni kíván a fejlesztési támogatások 

igénybevételi lehetőségével, így akár a csoport tagjai üzemeltetőként tervezik pályázat benyújtását vagy 

szakmai együttműködő partnerként támogatni kívánják az ingatlan tulajdonosok pályázatát. 

A Balatontourist csoportot a társaságok veszprémi székhelyéről irányítják. 

 

A Balatontourist Kft. Révfülöpön és Balatonberényben bérel kempinget a települési önkormányzatoktól. 

A társaság rendelkezik a kempingek üzemeltetéséhez szükséges ingóságokkal. 

A révfülöpi kempinget a társaság maga üzemelteti, míg a balatonberényi naturista profilú kemping 

esetében bevont egy üzemeltetőt, a kapcsolt vállalkozásnak nem tekinthető Zala Kempingek Kft-t. 

A révfülöpi kemping hosszú távú bérleti szerződése 2018-ban lejár, a társaság kezdeményezte a bérleti 

szerződés meghosszabbítását.  

A balatonberényi kemping bérleti szerződése 2028-ig érvényes. 
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A Balatontourist Füred Club Camping Kft. 2016 óta folytat kemping üzemeltetési tevékenységet: a 

Balaton legnagyobb kempingjét bérli a városi önkormányzattól. A bérleti szerződés 2027-ig szól. 

A társaság rendelkezik a kemping üzemeltetéshez szükséges ingóságokkal: részben az ingóságok a 

tulajdonát képezik, részben pedig a csoporthoz tartozó Balatontourist Kft-től bérli azokat. 

A kempinget a társaság maga üzemelteti. 

 

A Balatontourist Camping Kft, Balatonakaliban, Keszthelyen, Balatonszemesen és Zalakaroson bérel 

kempinget gazdálkodó szervezetektől. A bérbeadó személye az ingatlan értékesítése miatt 2018-ban 

mindegyik esetben megváltozott. 

A bérleti szerződések jelenleg egy évre szólnak, de a társaság kezdeményezte a bérleti szerződések 

meghosszabbítását. 

A bérbevett kempingek száma 2018-ban a fonyódi és a siófoki kempinggel csökkent. 

A társaság rendelkezik a kempingek üzemeltetéséhez szükséges ingóságokkal, amelyek részben a 

tulajdonát képezik, részben pedig a csoporthoz tartozó Balatontourist Kft-től bérli azokat. 

A balatonakali, keszthelyi és balatonszemesi kempinget a társaság maga üzemelteti, míg a zalakarosi 

kemping esetében bevont egy külső üzemeltetőt. 

 

A marketing- és értékesítési tevékenységet a Balatontourist csoporton belül a Balatontourist Camping 

Kft. végzi a másik két társaság részére is, díjazás ellenében. 

A társaságok egységes irányítását az ügyvezető azonossága biztosítja. 

A társaságok a nettó árbevételük döntő részét egyéni vendégektől szerzik meg. A bevételek kisebb részét 

képezik a viszonteladóktól származó szálláshely bevételek és a kempingen belüli területek, helyiségek 

bérbeadásából származó bevételek. 

 

A szolgáltatási színvonal emelésére tett intézkedések között 2018-ban nem az idei turisztikai szezont 

előkészítő fejlesztési tevékenység dominált, hiszen a jövőben várhatóan megnyíló források azonos önerő 

mellett remélhetőleg nagyobb fejlesztési volument tesznek majd lehetővé. 

 

A fejlesztés előkészítő tevékenység ugyanakkor 2018-ban nagyon intenzív volt. Elkészültek több 

kempingre is az emelt szintű fejlesztési tervek, amelyek alapfeltételét képezhetik a pályázati források 

elérésének. 
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Az üzemeltetés színvonalának javítását, a vendég elégedettség növelését célozta a takarítás, kertészet 

és az animáció terén a szolgáltató alvállalkozók minőségi cseréje a korábbi évekhez képest jelentősen 

magasabb költségek önkéntes vállalásával. 

 

A munkavállalók szakmai felkészültségét képzések, tréningek, tanulmányutak szervezésével is emelik, 

egyúttal felkészítve őket egy esetleges későbbi, pályázati forrásokat is felhasználó, magasabb 

igényszintet is kielégíteni képes szálláshelyek működtetésére. 

 

A társaság üzleti eredményei összességében az első féléves tényadatok és az azóta keletkezett előzetes 

információk alapján bíztatók, elérik, vagy kis mértékben meghaladják a tervezett szintet. 
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V.4. APPENINN VAGYONKEZELŐ HOLDING Nyrt. 

 
(Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-046538) 
 

A KONZUM Csoport 2017-es tulajdonszerzését követően, 2018 első félévében az Appeninn portfóliója 

dinamikusan bővült a nagy értékű tőkeemelések és vásárlások útján megszerzett ingatlanok révén. Az új 

stratégiai irányvonalnak megfelelően olyan „A” kategóriás irodaházak kerültek az Appeninn-csoport 

tulajdonába, mint az Andrássy 59 Palace Irodaház, az Andrássy 105 Office Building és az Ü48 Corner 

Office Center. Az új irodák mellett az Appeninn a befektetési céllal vásárolt, majd bérbe adott 

kiskereskedelmi ingatlanok piacán kezdte meg terjeszkedését 2018 tavaszán, amikor megvásárolt 18 

kiskereskedelmi ingatlant, amelyeket a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. bérel.  

Az idei első félév számai a társaság tervei szerint alakultak. Az Appeninn 2018 első félévét 2,7 millió euró 

díjbevétellel és 955 ezer euró EBITDA-val zárta. Az árbevétel változásában kiemelt szerepet játszott a 

társaság újonnan megszerzett ingatlanjaiból realizált árbevétel. Mivel az ingatlanok megszerzése és 

bérbeadása az első félév során különböző időpontban valósult meg (miközben az egyes akvizíciók 

költségei már a félév során megjelentek a cégcsoport könyveiben), az Appeninn eredménytermelő 

képességét a pro forma számokkal is bemutatták, mintha az összes tranzakció bevétel hatása 2018. 

január 1-től is megjelent volna. Ezek alapján az Appeninn idei első féléves pro forma árbevétele 5,1 millió 

euró, míg az EBITDA 3,3 millió euró; jelentősen felülteljesíti a 2017 és 2018 első féléves eredményeket 

is.   

Az Appeninn Nyrt. 2018. júniusában publikálta stratégiai elképzeléseit és ötéves üzleti tervét.  Az 

Appeninn a KONZUM-csoport tagjaként hathatós támogatást kap a piaci lehetőségek kiaknázásában, az 

akvizíciós célpontok felkutatásában és megvalósításában, emellett jelentős növekedési potenciált 

jelentenek a csoportszintű szinergiák. Az Appeninn számára a részvényesi értékteremtés fő forrása a 

piacinál alacsonyabb árszinten történő vásárlás, a piac feletti hozamok elérése, valamint kedvező 

finanszírozási források alkalmazása. A társaság célja, hogy az elkövetkezendő öt évben a mai 100 millió 

eurós eszközértéket közel ötszörösére növelve a mai, jelenleg mintegy 400 forintos egy részvényre jutó 

nettó eszközérték elérje az 1000 forintot.  

A BÉT-program keretében a Concorde publikált átfogó elemzését a társaságról 743 forintos célárral és 

felhalmozásra ajánlotta az Appeninn részvényt. Az elemzés továbbá kiemelte, hogy az Appeninn a régió 

egyik meghatározó és leggyorsabban növekvő ingatlancége lehet a közeljövőben.   
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2018. augusztus 23-án bejelentették az új menedzsment kinevezését. Tomcsányi Gábor csatlakozott a 

társasághoz, mint vezérigazgató, míg Somfalvi Péter a vezérigazgató-helyettesi feladatokat vette át. 

Mindketten az ingatlan piacról érkeztek, több évtizedes múlttal és nagy szakmai tapasztalattal.  

Az Appeninn új menedzsmenttel megerősödve, további jelentős fejlesztési és akvizíciós lehetőségen 

dolgozik. A meghirdetett növekedési stratégiának fontos eleme az ingatlanfejlesztés. Ennek első lépése, 

hogy 2018. július 25-én a társaság adásvételi szerződést kötött a Balaton partján lévő Club Aliga 74,99 

százalékos üzletrészének megvásárlására. Az összesen 47 hektáros területen megvalósuló beruházás a 

következő évtized egyik legnagyobb balatoni fejlesztése lehet, és az előzetes várakozások szerint értéke 

elérheti a 400 millió eurót a következő öt évben.  

 

AZ APPENINN CSOPORT 2018. ELSŐ HAT HAVI KIEMELT TÉTELEI  

 

 

 

FŐBB TÉNYADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK 

- Az Appeninn-csoport 2018. első félévét 2,7 millió euró díjbevétellel zárta. Az árbevétel 

változásában kiemelt szerepet játszott a csoport újonnan megszerzett ingatlanjainak kezdődő 

jövedelemtermelése, amely ellensúlyozta a 2017-ben még meglévő, 2018-ra már értékesített 

Mérleg utcai (V. kerület) ingatlan értékesítése miatt kieső bevételt. 

PRO FORMA

2018.06.30.                                           
1-6. hó

2017.06.30.                       
1-6. hó

2018.06.30.                                           
1-6. hó

EUR EUR EUR

Konszolidált eredménykimutatás
Ingatlan bérbeadásból származó bevétel 2.700.452 2.604.313 5.098.945

Közvetlen fedezet 1.751.378            1.866.572            4.149.871

EBITDA 955.111               718.058               3.353.604

EBIT 943.856               718.058               3.342.349

Tárgyévi adózott eredmény 723.233               (37.971)                2.881.876

Eszközök, kötelezettségek és tőke:
Jövedelem termelő befektetési célú ingatlanok 87.408.473          64.561.364          100.908.473        

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 38.304.192          36.099.404          46.704.192          

Forgóeszközök összesen 6.217.248            1.826.705            8.375.891            

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 9.341.518            5.674.604            14.441.518          

A Társaság részvényeseire jutó tőke 46.882.944          25.924.377          49.041.587          

TÉNY

Kiemelt adatok- konszolidált
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- A csoport közvetlen fedezete 1,751 millió euró összeggel némileg a 2017. évi szint alatt teljesített. 

A közvetlen fedezet csökkenésének oka elsősorban annak köszönhető, hogy a tárgyévben 

megemelkedtek a bérbe adott ingatlanokhoz kapcsolódó közvetlen költségek, valamint az új 

ingatlanok jövedelemtervelése csak 2018 áprilisától, vagy csak a második félévben kezdődött, míg 

bizonyos közvetlen költségek már az első félév során megjelentek. A csoport közvetlen fedezeti 

szintje 2018-ban stabilan 60 százalék felett, a csoportnál megszokott 60-72 százalékos, árbevétel 

arányos értéket mutatott.  

- A csoport 2018 első féléves adózás utáni nyeresége 723 ezer euró lett, míg a 2017.első féléves 

adózás utáni vesztesége 38 ezer euró volt. Ennek oka elsősorban a 2017-ben egyszeri tételként 

elszámolt, 1 millió euró összegű leértékelés egy befektetési célú ingatlana esetében. 2018-ban 

ilyen jellegű leértékelés nem volt, azonban a közvetlen költségek emelkedése csökkentette az 

eredményt. 

- Az idei év első félévében több új ingatlant szerzett a, csoport, így ingatlanportfoliójának összértéke 

2018 első félévének végén 87 millió euró lett. 

 

MÉRLEGFORDULÓ UTÁNI FŐBB ESEMÉNYEK 

 

2018. július 23-án adásvételi szerződést kötött az AppeninnCredit Hitelezési Zrt. 100 százalékos 

részesedését megtestesítő részvények tulajdonjogának értékesítése céljából. A tranzakció zárása 2018. 

július 31. 

2018. július 25-én az Appeninn BLT Kft. (a csoport egyik leányvállalata) adásvételi szerződést kötött a 

PRO-MOT HUNGÁRIA Ingatlanfejlesztő Kft. 74,99 százalékos üzletrészének, valamint az üzletrész-

tulajdonosok PRO-MOT HUNGÁRIA Kft. felé fennálló követeléseinek megszerzésére. A tranzakció 

eredményeképpen a csoport érdekeltségébe kerül a Balaton partján lévő Club Aliga (Balatonvilágos, 

Aligai út 1, 8171) részét képező ingatlanok mintegy 37 hektár területű részének közvetett tulajdonjoga, 

illetve a Club Aliga fennmaradó, mintegy 10 hektárnyi területén fennálló vagyonkezelői jog is. A 

tranzakció zárásának véghatárideje 2018. december 20. 

Az Appeninn E-Office Vagyonkezelő Zrt., a csoport egyik leányvállalata 2018. augusztus 1-én 11,6 millió 

euró összegű hitelt vett fel, melynek lejárata 2025. A hitelhez kapcsolódó kamat 3 havi EURIBOR + 2,1 

százalék. Az Appeninn E-Office Zrt. a felvett hitel felhasználásával és a 2,9 millió euró összegű önerő 

teljesítésével megfizette az ERSTE Alapkezelő Zrt. által kezelt ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési 
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Alaptól, valamint az ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alaptól vásárolt 18 darab, a SPAR 

Magyarország Kereskedelmi Kft. által bérelt kiskereskedelmi ingatlanok 14,5 millió euró összegű 

vételárát. 

2018. augusztus 13-án az Appeninn E-Office Zrt. a közte és az ERSTE Bank Hungary Zrt. közötti 

hitelszerződésből fakadó, 3,5 százalék kamatfelárú, EUR 3,2 millió összegű tartozását a hitel 2025-ig 

tartó eredeti futamidejét hét évvel megelőzve előtörlesztette. 

2018. augusztus 22-én a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt., a KONZUM PE Magántőkealap, a 

KONZUM II Ingatlanbefektetési Alap, a KONZUM MANAGEMENT Kft., és a KPE Invest Kft. megállapodást 

kötöttek, amelynek értelmében a KONZUM Nyrt. jogosult az Appeninn Nyrt. vezető tisztségviselői 

többségének kijelölésére. 

2018. augusztus 23-án a közgyűlés visszahívta Ádámosi György és Juhász Sándor igazgatótanácsi 

tagokat, valamint tudomásul vette dr. Egyedné dr. Páricsi Orsolya és dr. Halápi Dóra Igazgatótanácsi 

tagok lemondását. A közgyűlés megválasztotta dr. Tóth Judit, Malik Zoltánt, Linczényi Aladin Ádám és 

Tima János tagokat az igazgatótanács tagjainak határozatlan időtartamra. 

A KONZUM PE Magántőkealap 2018. augusztus 23-án tőzsdén kívüli ügylet keretében megállapodást 

kötött 9.755.567 darab Appeninn részvény adásvételére a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt-

vel, melynek eredményeként a KONZUM PE Magántőkealap részesedése az Appeninn Nyrt-ben 20,59 

százalékról 0,82 százalékra csökkent. 

A társaság 130 darab, összesen 1,3 millió euró névértékű kötvényt már 2017-ben visszavásárolt, a 

fennmaradó 20 darab, összesen 200.000 euró névértékű kötvényt és annak kamatait 2018. szeptember 

11-én kifizette, ezzel a társaság valamennyi kötvénykibocsátásból eredő kötelezettsége megszűnt. 

Az Appeninn Nyrt. a Bécsi Értéktőzsde (Wiener Börse AG) döntése alapján a CECE index részévé 

válik. Az Appeninn részvények súlya a CECE indexben 2018. szeptember 21-én vált véglegessé. 

Az új kosárösszetétel 2018. szeptember 24-én lett hatályos. 
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V.5. CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 

 

(székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1., cégjegyzékszám: 01-10-045857) 

 

A KONZUM Nyrt. ez év második negyedévében szerzett ténylegesen befolyást a CIG Pannónia 

Életbiztosító Nyrt-ben és annak leányvállalataiban a 2018. január 30-án meghirdetett stratégiai 

együttműködés keretrendszerének megfelelően. Ennek értelmében a KONZUM Nyrt. zártkörű 

tőkeemelés során 23.466.020 darab CIG Pannónia Nyrt. törzsrészvényt szerzett meg 350 forint/darab 

kibocsátási értéken, ezzel 24,85 százalékos tulajdoni hányadot szerezve a biztosítóban. A CIG Pannónia 

Életbiztosító Nyrt. pedig tőzsdén kívüli törzsrészvény vásárlás (1.368.851 darab) útján szerzett 6,16 

százalékos befolyást a KONZUM Nyrt-ben. 

Mivel sem a tulajdoni hányad, sem pedig a befolyás mértéke nem olyan nagyságrendű, ami a számviteli 

szabályok szerinti teljes konszolidációt lehetővé tenné, ezért a biztosító eredményeit tőkemódszerrel 

vesszük figyelembe a KONZUM Nyrt. mérlegében. 

A CIG Pannónia Csoport főbb eredményei 2018. első félévében: 

 A csoport 2018. első félévi adózott eredménye 1.155 millió forint 

 Amennyiben a 2017-es év első félévében elért eredményből kiszűrésre kerülnek az egyszeri 

hatások, akkor az akkori négy biztosító és az alapkezelő -30 millió forintos adózott 

eredményéhez képest mostanra az adózott eredmény növekedése 1.185 millió forint. Az 

eredmény növekedése alapvetően az akvizíciót követő portfoliótisztítás eredményes 

lezárásának és a CIG Pannóniára jellemző szigorú költséggazdálkodás kiterjesztésének tudható 

be. Mára a csoport az elvárt megtérüléssel bíró termékvonalakon erősíti piaci jelenlétét és az 

optimális költségszinten működik. 

 A csoport teljes átfogó jövedelme 642 millió forint nyereség, az egy részvényre jutó első féléves 

nyereség pedig 15,1 forint. 

 A biztosítási díjbevétel a tavalyi első féléves díjak 91 százaléka, 11.468 millió forint. Ágazati 

összetételben a nem életbiztosítás szegmens IFRS szerinti díjbevétele 96 százaléka az 

összehasonlító időszak adatának. Az életbiztosítási szegmens IFRS szerinti díjbevételei a 2017-

es féléves díjbevétel 88 százalékát érték el. A csökkenést elsősorban az eseti/egyszeri díjak 
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jelentős csökkenése okozza. Az eseti/egyszeri díjak csökkenésének oka, hogy a tárgyévben a 

csoport által kötött szerződések közül lényegesen több minősül befektetési szerződésnek az EU 

IFRS-ek alapján, amelyek a standard értelmében nem számolhatóak el díjbevételként. 

 Az élet szegmensben az első féléves életbiztosítási új szerzés 1.524 millió forint, 7 százalékkal 

magasabb, mint 2017 hasonló időszakában. A nem élet szegmensben tovább folytatódott a 

portfoliótisztítás, a nettó állományfejlődés a félévben 86 millió forint csökkenés, szemben az 

összehasonlító periódus 538 millió forintos csökkenésével. 

 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. saját tőkéje a 2017. évi 9.015 millió forintról 16.937 millió 

forintra emelkedett. A tőkeváltozást legnagyobb részt a fentebb említett zártkörű tőkeemelés 

mozgatta (+8.213 millió forint) emellett a osztalékfizetés (-933 millió forint) és a féléves teljes 

átfogó jövedelem (+642 millió forint) volt jelentős hatással. 

 A CIG Pannónia Csoport tulajdonosai a CIG Pannónia Nyrt 2018.április 27-i közgyűlésén 

elfogadták a társaság auditált, magyar számviteli törvények szerinti egyedi, 2017-es üzleti évre 

vonatkozó éves beszámolóját és üzleti jelentését, illetve az EU IFRS alapján készített 2017-es 

üzleti évre vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait és konszolidált üzleti jelentését. 

 A társaság igazgatósága jóváhagyásra javasolta a közgyűlésnek a 2017-es üzleti év után a 

részvényenkénti bruttó 10 forint, összesen 933.242.540 forint osztalék kifizetését, melyet a 

közgyűlés 2018. április 27-én jóváhagyott. Az osztalék kifizetése 2018.június 4-től kezdődően 

megtörtént. 

 A társaság közgyűlésén megválasztotta a társaság állandó könyvvizsgálójának a 2019. üzleti év 

lezárásáig az Ernst&Young Könyvvizsgáló Kft-t (kamarai bejegyzési száma: 001165) és 

személyében felelős könyvvizsgálónak Virágh Gabriellát (kamarai bejegyzési száma: 004245) 

 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2018.április 27-i közgyűlésén ötéves időtartamra a társaság 

igazgatósági választotta dr. Király Máriát és Horváth Gergely Domonkost. Az MNB a 

kinevezést a 2018.június 20-án kelt H-EN-II-57/2018 számú, valamint a H-EN-II-56/2018 

számú határozatával engedélyezte  

 2018 júniusában a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. az MKB Általános 

Biztosító integrálása során megtartott lakossági casco portfolió megszüntetéséről 

döntött. A döntést az indokolta, hogy a casco piacon tapasztalt kiélezett verseny miatt 
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a termék nyereségessége elmarad a CIG Pannónia más termékeinek mutatóitól. A 

biztosító stratégiájának megfelelően azokra a termékekre fókuszál, amelyek 

versenyképességük mellett a tulajdonosi érdekeket kedvezőbb mértékben elégítik ki. 

 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Szolvencia II szerinti tőkemegfelelése 2018. június 30-

án 348 százalék míg a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. tőkemegfelelése 

180 százalék, ezáltal mindkét társaság teljesíti a felügyelet által minimálisan elvárt 150 

százalékot. 
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V.6. Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. 

 

(székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-045654) 
 

2018 elején a Gazdasági és Versenyhivatal jóváhagyta a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. 

tulajdonosváltását, melynek következtében a KONZUM MANAGEMENT Kft. kilépett a tulajdonosi körből, 

tulajdonrészének egyik felét a korábbi tulajdonos KONZUM Nyrt. szerezte meg immár hivatalosan, 

viszont tulajdoni hányada összességében lényegesen nem változott, 47 százalék lett. 53 százalékos 

tulajdoni hányaddal Mészáros Lőrinc lett a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. többségi tulajdonosa.  

Tekintettel arra, hogy a kezelt alapoknak cégjogi értelemben közvetlen kapcsolódásuk nincs a KONZUM 

Nyrt-vel, nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak, nem esnek bele a konszolidációs körbe, így azokkal 

tételesen nem foglalkozunk. A KONZUM Nyrt. működésére közvetlenül egyedül a KONZUM PE 

Magántőkealap volt hatással, amiket fentebb be is mutattunk. 

Konszolidációs körbe az alapok kezelője, a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. tartozik, így a 

következőkben az alapkezelő ő féléves eredményeit mutatjuk be. 

A korábbi tájékoztatásoknak, jelentéseknek megfelelően azzal, hogy valamennyi 2017 folyamán átvett 

alap teljes üzleti éven keresztül történő kezelése a Konzum Befektetési Alapkezelőnél van, a vártnak 

megfelelő pénzügyi eredményeket produkált. Jelentős nettó eszközértéket is érintő mozgás nem 

történt, ami említésre méltó, az a REPRO I. Magántőkealap 2018 januári megalakulása, a KONZUM RE 

Intézményi Ingatlanbefektetési Alap és a KONZUM II Ingatlanbefektetési Alap összeolvadása és az 

EIRENE Magántőkealap kiválása a METIS Magántőkealapból. 

Tekintettel, hogy a nettó eszközérték nagyságrendileg nem változott, a Konzum Befektetési Alapkezelő 

Zrt. által kezelt vagyon továbbra is jelentősen túlmutat a 100 milliárd forinton. 

2018-at már valamennyi alap a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. kezelésében kezdte, és ez tetten 

érhető a főbb számaiban is. 2018 első félévére az alapkezelő árbevétele 462,6 millió forint volt, szemben 

a 2017-es teljes évi 261,6 millióval (2017. első félév: 37,2 millió forint). A tavaly kezelésre átvett új alapok 

természetszerűleg megnövelték a velük kapcsolatos munkamennyiséget is, ez mind a személyi jellegű, 

mind az anyagjellegű ráfordítások tekintetében, jelentős növekedést produkált, hiszen humán- és dologi 

(például IT, iroda) infrastruktúra tekintetében le kellett követni a megnövekedett feladatmennyiséget.  

Elmondható azonban, hogy a bővülés dinamikája nem azonos a bevételek, és a kiadások tekintetében, 

így a vártnak megfelelő, 239,6 millió forintos üzemi és 218,0 millió forintos adózott eredménnyel zárta 

a félévet az alapkezelő, ami 490 százalékos növekedést jelent a tavalyi teljes éves eredményhez képest. 
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V.7. KONZUM MANAGEMENT Kft. 

 
(székhely: 1065 Budapest, Révay u. 10., cégjegyzékszám: 01-09-913725 
 

A KONZUM MANAGEMENT Kft. a 2018 első félévében is tartotta vagyonkezelői szerepét a csoporton 

belül. Ahogy azt eddig is bemutattuk, másodlagos funkcióként akvizíciós lehetőségek feltérképezésével 

segíti a csoport munkáját. Ennek a feladatának eleget téve bonyolította le év elején a második fejezetben 

bemutatott 924.832 darab Appeninn Nyrt. törzsrészvény vételi tranzakcióját, majd adta tovább a 

KONZUM Nyrt. részére.  

A két legjelentősebb általa kezelt vagyonelem a BLT Group Zrt-ben meglévő 74 százalékos üzletrésze, 

melyen keresztül egyben a Balatontourist csoport ugyanilyen arányú tulajdonosa egyben. Ezt az 

üzletrészét kívánja a harmadik fejezetben bemutatott elképzelések szerint apportálni 2018 második 

félévében a KONZUM Nyrt-be. 

A másik igen lényeges vagyonelem az OPUS GLOBAL Nyrt. által kibocsátott 50.113.993 darab 

törzsrészvény. A részvény árfolyamában a tavalyi záró árfolyam (700 forint/darab) és a féléves záró ár 

közötti (692 forint/darab) különbséget, 400.912.000 forintot, mint árfolyamveszteséget el kell számolni 

a féléves jelentésben. 
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VI. A FÉLÉVES BESZÁMOLÓ ELEMZÉSE 
 

A Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

„KONZUM” vagy „csoport”) elkészítette a 2018 első félévről szóló összevont (konszolidált) jelentését (a 

továbbiakban: jelentés) az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Számviteli Standardoknak (IFRS) 

megfelelően. A jelentésben alkalmazott számviteli elvek megegyeznek az összehasonlító időszakban 

alkalmazott számviteli politikával, kivéve az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standardot, melynek 

hatását a saját tőke-változás kimutatásban ismertetjük. 

 

A jelen évközi pénzügyi kimutatásokat független könyvvizsgáló nem vizsgálta. 

A konszolidált pénzügyi kimutatásokat magyar forintban, ezer forintra kerekítve mutatjuk be, ha nincs 

ettől eltérő jelzés. 

 

VII. ZÁRÓ NYILATKOZAT 
 
 
Az KONZUM Nyrt. kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint 

elkészített Féléves jelentése valós és megbízható képet ad a Társaság és a konszolidációba bevont 

vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és 

veszteségéről, továbbá a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről 

és teljesítményéről, nem hallgatva el olyan tényt vagy információt, amely a kibocsátó helyzetének 

megítélése szempontjából jelentőséggel bír. 

 

Budapest, 2018. szeptember 28. 

 

 

Jászai Gellért    Linczényi Aladin Ádám 

igazgatósági tagok 

KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. 
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MELLÉKLETEK 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAPOK 

 

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan: 

Auditált: igen/nem 

Konszolidált: igen/nem 

Számviteli elvek: magyar/IFRS/egyéb 

 

PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 

 

1. A KONZUM csoport gazdálkodása 
 

1.1. Konszolidációs körbe vont vállalkozások 
 

Leányvállalatok 
  

Szavazati arány Tulajdoni arány 

2018 2017 2018 2017 

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. 18,70% 23,86% 18,70% 23,86% 

Heiligenblut Hotel GmbH 100,00% - 100,00% - 
Holiday Resort Kreisberg Murau GmbH 100,00% - 100,00% - 
HUNGUEST Hotels Montenegro d.o.o. 100,00% - 100,00% - 
HUNGUEST Hotels Zrt. 99,96% 59,94% 99,96% 28,80% 
Konzum Befektetési és Alapkezelő Zrt. 47,00% 46,80% 47,00% 46,80% 
KZBF Invest Kft. 100,00% 90,00% 100,00% 90,00% 
KZH Invest Kft. 100,00% - 100,00% - 
Ligetfürdő Kft. 100,00% - 100,00% - 
MB Hills Kft. 99,96% - 99,96% - 
Pollux Hotel Kft. 99,96% - 99,96% - 
Relax Gastro GmbH 99,96% - 99,96% - 
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Társult vállalkozások 
Szavazati arány Tulajdoni arány 

2018 2017 2018 2017 

CIG Pannónia Biztosító Nyrt. 24,85% - 24,85% - 
Legatum '95 Kft. 40,00% 36,00% 40,00% 36,00% 
Konzum Management Kft. 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

 

A KONZUM konszolidációs köre jelentősen bővült a 2018-ban vásárolt, illetve apport útján szerzett 

társaságokkal. Azok a társaságok, amelyekben 50 százalék feletti befolyással bír a KONZUM, 

leányvállalatként, míg a többi társaságot társult vállalkozásként konszolidálta. Az Appeninn Nyrt. és 

a KONZUM Befektetési és Alapkezelő Zrt. pénzügyi és operatív tevékenységébe a KONZUM 50 

százalékot meghaladó befolyással bír, ezért az Appeninn Nyrt-t is teljeskörűen bevontuk a jelentés 

összeállítása során. 

 

A Konzum Management Kft. és leányvállalatainak konszolidált beszámolóját equity módszerrel 

szerepeltetjük 

Leányvállalat neve Szavazati és 
tulajdoni jog  

BLT Group Zrt. 100% 
BLT Ingatlan Kft. 100% 
Balatontourist Kft. 100% 
Balatontourist Camping Kft. 100% 
Balatontourist Füred Club Camping 100% 
ZION Kft. 100% 

 

 

1.2. Az átfogó eredménykimutatás elemzése 
 

Az eredménykimutatás elemzésénél a tavalyi év ugyanezen időszakát (2017. első félév) tekintjük 

bázisidőszaknak.  
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1.2.1.  Árbevétel  
2018.06.30 2017.06.30 változás 

    

Belföldi értékesítés           8 495 919                    37 215    22729% 
Export értékesítés           2 833 803                               -      100% 
    
        11 329 722                    37 215      

 

A bevételek az alábbi tevékenységekből álltak a bázis- és a tárgyidőszakban: 

 2018.06.30 2017.06.30 változás 
 

   

Szálláshely kiadása 3 726 087                            -      100% 
Vendéglátás 4 777 189                            -      100% 
Franchise díj 7 711                            -      100% 
Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés 918 996                            -      100% 
Alapkezelői díj 462 585                 37 215    1143% 
Egyéb 1 437 153                            -      100% 
 

 
  

        11 329 722                    37 215      
 

Míg 2017-ben a csoport bevétele teljes egészében az alapkezelői tevékenységéből származott, 

addig a tárgyidőszakban jelentősen kibővülő tevékenységi kör eredményeként, az árbevétel is 

több szegmenshez kapcsolható. A turisztikai üzletág képezi a bevételek 75 százalékát, több mint 

8 milliárd forint összegben, amely teljes egészében a HUNGUEST Hotels Zrt. féléves árbevételét 

takarja. Az alapkezelői tevékenységből származó bevétel több mint tízszeres növekedése az 

alapkezelő által irányított alapok számának, valamint az ellátott feladatok növekedésének 

eredménye. 

1.2.2. Működési költségek 
 2018.06.30 2017.06.30 változás 
    

Eladott áruk és szolgáltatások 779 833                             -      100% 
Aktivált saját teljesítmények (10 595)                            -      100% 
Anyagjellegű ráfordítások 4 292 482  28 177  15134% 
Személyi jellegű ráfordítások 3 529 517  20 393  17207% 
Értékcsökkenés és értékvesztés 518 844  636  81479% 
Egyéb ráfordítások/ egyéb bevételek 451 441  (2 517) -18036% 
 

  
 

 9 561 522 46 689   
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A működési költségek valamennyi eleménél jelentős növekedése figyelhető meg. 

Ez elsősorban a KONZUM tevékenységében bekövetkezett lényeges változás miatt igénybe vett 

jogi-, szakértői-, tanácsadói szolgáltatások, hatósági díjak miatt jelentkező költségekből adódik, 

másrészt a csoport által ellátott feladatokhoz szükséges anyag- és forgóeszköz-szükségletet 

takarja, amely a növekedési fázisban lévő csoporttal együtt szintén jelentős változást mutat. 

A működési költségekből 81.815 ezer forint az anyavállalat költsége, míg 1.546.022 ezer forint a 

turisztikai üzletág, ezen belül elsősorban a HUNGUEST Hotels Zrt. kiadásait foglalja magába. Az 

Appeninn Nyrt-nél 298 millió forint közvetlen és 250 millió forint közvetett költség szerepel a 

jelentésben.  

Az eladott áruk beszerzési értéke, valamint az aktivált saját teljesítmények értéke teljes egészében 

a HUNGUEST Hotels Zrt-hez kötődő információk. A HUNGUEST Hotels Zrt. a bázisidőszakban 

equity módszerrel szerepelt a konszolidált pénzügyi kimutatásokban, ezért erre az időszakra 

vonatkozóan összehasonlító adat nem áll rendelkezésre. 

A személyi jellegű ráfordítások elsősorban a turisztikai üzletágban képvisel jelentős tételt a 

működési költség elemei között több mint 3 milliárd forint összeggel. Emellett a Konzum 

Befektetési Alapkezelő Zrt. 103 millió forint és az Appeninn Nyrt. 120 millió forint összegű 

személyi jellegű ráfordítása jelentősebb tétel ebben a költségnemben.  

1.2.3. Pénzügyi bevételek/ráfordítások 
 

 2018.06.30 2017.06.30 változás 
 

   

Pénzügyi műveletek bevételei 1 364 547  13 837  9762% 
Pénzügyi műveletek ráfordításai (571 180) (31 663) 1704% 
 

  
 

 793 367  (17 826)   
 

 

2018-ben badwill a következő társaságok akvizícióján keletkezett: 

Ligetfürdő Kft. 1 150 529  
Appeninn Nyrt. 47 124  
 

 

Badwill összesen 1 197 653  
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1.2.4. Részesedés tőkemódszerrel elszámolt vállalkozások eredményéből 

 
 2018.06.30 2017.06.30 

HUNGUEST Hotels Zrt. 0  2 759 308  
Legatum '95 Kft. 3 087  150 360  
KONZUM MANAGEMENT Kft. (314 025) (22 532) 
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 234 947                             -      
Előző évek módosítás                            -      (4 160) 
 

  

 (75 991) 2 882 976  

 

1.2.5. Részesedés társult vállalkozás egyéb átfogó jövedelméből 
 

 2018.06.30 2017.06.30 
 

  

KONZUM MANAGEMENT Kft.                            -      1 573 174  
 
 

A KONZUM-csoport 30 százalékos részesedéssel rendelkezik a KONZUM MANAGEMENT Kft-ben. 

A KONZUM MANAGEMENT Kft. 2017-ben megvásárolta az OPUS GLOBAL Nyrt. részvényeinek 14 

százalékát. 2017-ben a részvények átértékelése valós értéken történt az egyéb átfogó 

jövedelemmel szemben.  

2018-tól kötelezően alkalmazandó IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard, új 

követelményeket vezetett be a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek besorolásával, 

értékelésével és értékvesztésével kapcsolatban. A standard értelmében a valós értéken történő 

értékelés az eredménnyel szemben lett elszámolva, ezért az átértékelésnek nem volt hatása az 

egyéb átfogó jövedelemre. 

A KONZUM-csoport a bázisidőszaki -9.474 ezer forinttal szemben a tárgyidőszakban 1.768.200 

ezer forint működési eredmény ért el. Az adózott eredmény 2.611.846 ezer forinthoz képes 

csökkent, a tárgyidőszakot 2.254.244 ezer forint adózott eredménnyel zárta. 
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A Mérleg elemzése 

 

A mérlegadatok bemutatása során a 2017. december 31-ét tekintjük bázis adatnak. 

A Konzum csoport 38.194.938 ezer forint mérlegfőösszeggel zárta az első félévet, amely közel 

háromszoros növekedést jelent 2017 ugyanezen időszakához viszonyítva. 

 
 
1.2.6. Éven túli eszközök 

 
 2018.06.30 2017.12.31 változás 
 

   

Immateriális javak 337 222  59 574  466% 
Műszaki berend., gépek, járművek 267 235  171 688  56% 
Egyéb berend., felszerelések, járművek 328 795  363 878  -10% 
Ingatlanok 63 287 121  34 120 502  85% 
Jövedelemtermelő bef. célú ingatlanok 28 722 424  -  100% 
Halasztott adó követelések 11 253  455  2373% 
Befektetett pénzügyi eszközök 135 722  709  19043% 
Részesedés társult vállalkozásban 17 603 099  12 071 987  46% 
Goodwill 15 723 360                             -      100% 
   100% 
 126 416 231  12 071 987    

 

Az éven túli eszközök között az Ingatlanok a goodwill és a társult vállalkozásban lévő befektetések 

soron mutatkozik jelentősebb változás. 

 
 
Ingatlanok 

Az ingatlanok állománya közel 30 milliárd forinttal haladja meg az előző időszaki állapotot, ami 85 

százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest. Ez egyrészt a Konzum Nyrt. által adásvétel vagy 

apport útján megszerzett ingatlanokat foglalja magába (Hotel Alpenblick, Hotel Bál Resort, Saliris 

Resort Spa&Conference Hotel), másrészt a csoportba került leányvállalatok ingatlanjait 

tartalmazza (Ligetfürdő Kft, Heiligenblut Hotel GmbH, HUNGUEST Hotels Montenegro d.o.o., 

Holiday Resort Kreisberg Murau GmbH, Relax Gastro GmbH) 
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Befektetési célú ingatlanok 

Jövedelemtermelő befektetési célú ingatlanok a Konzum Nyrt által 2018. évtől leányvállalatként 

bevont Appeninn Nyrt. ingatlan portfólióját tartalmazza.  

 
Részesedés társult vállalkozásban 
 

Társaság neve 2018.06.30 2017.12.31 változás 
   

 

Konzum Áruház Kft. 30  30  0% 
KPRIA Magyarország Zrt. 580  580  0% 
KONZUM MANAGEMENT Kft.  9 062 154  9 376 179  -3% 
Legátum 95 Kft. 298 518  295 430  1% 
Appeninn Nyrt.                            -                      2 371 344    -100% 
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 8 213 393  0  100% 
Gyulai Várfürdő Kft. 28 000  28 000  0% 
Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. 214  214  0% 
Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. 210  210  0% 
 

  
 

 17 603 099  12 071 987    

 

A Konzum-csoport irányító többségi befolyást szerzett az Appeninn Nyrt-ben ezért a 

tárgyidőszakban kikerült az Appeninn a társult vállalkozások közül. 

2018. második negyedévben a CIG Pannónia Biztosító Nyrt-ben szerzett a csoport 24,85 

százalékot, így 2.371.344 ezer forint értékben a fordulónapi saját tőkéjéből a KONZUM-ra jutó 

rész került kimutatásra. 

Goodwill 

 

Ellenérték Saját tőke könyv 
szerinti értéke 
megszerzéskor 

Ebből 
anyavállalatra 
jutó rész 

Goodwill 

 
   

 

Heiligenblut Hotel GmBH 240 774  (1 090 865) (1 090 865) 1 331 639  
HUNGUEST Hotels Montenegro d.o.o. 2 414 806  1 667 813  1 667 813  746 993  
Holiday Resort Kreisberg-Murau GmbH 897 131  390 128  390 128  507 003  
KZH Invest Kft. 14 813 249  1 870 981  1 870 981  12 960 268  
Pollux Hotel Kft. 10 000  (17 112) (17 112) 27 111  
MB Hills Kft. 3 000  2 880  2 880  120  
Relax Gastro GmbH 10 855  (139 371) (139 371) 150 226  
 

   
 

       15 723 360  
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1.2.7. Forgóeszközök 
 

A forgóeszközök állománya 5.960.943 ezer forint, ami 70 százalékos csökkenés a bázisidőszaki 

19.611.383 ezer forinthoz képest. 

Legnagyobb változás a kapcsolt követelések mérlegsorok figyelhető meg, ami 15.557.299 ezer 

forintról 14.373.000 forintra csökkent. Ezen a mérlegsoron kimutatott követelés a KZH Invest Kft. 

és a HUNGUEST Hotels Zrt. közötti került elszámolásra 2017-ben. A két társaság 2018-tól kapcsolt 

vállalkozásoknak minősül, ezért ezt a tétel az adósságkonszolidáció keretében kiszűrtük.  

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 

A pénzeszközök tárgyidőszaki záró állománya jelentősen nem tér el a bázisidőszaktól, ugyanúgy 

2,2 milliárd forint körüli összeg. 

1.2.8. Jegyzett tőke és tartalékok 
 
Jegyzett tőke, tőketartalék 

A Társaság jegyzett tőkéje 29.284.159 darab 25 forint névértékű, dematerializált, névre szóló 

törzsrészvényből áll. 

2018 első félévében a társaság jegyzett tőkéje többszöri részvénykibocsátás eredményeként 

521.500 ezer forintról 732.104 ezer forintra emelkedett. A részvénykibocsátásokon keletkezett 

ázsió összege meghaladta a 26 milliárd forintot. 

Értékelési tartalék, eredménytartalék, tárgyévi eredmény 

A csoport 2017-ben a Konzum Management Kft. equity módszerrel való értékelésének 

eredményeként az általa birtokolt OPUS GLOBAL Nyrt-ben való értékpapírok valós értékének 

társaságra jutó változását tartalmazta, melyet a Konzum Management Kft. egyéb átfogó 

eredményen keresztül értékelt, így a csoport átértékelési tartalékát növelte. 

2018-tól életbe lépet az IFRS 9 standard, melynek hatását a saját tőke elemeink változásán 

kísérhetjük nyomon. Az új standard értelmében az OPUS GLOBAL Nyrt. részvények valós 

értékének változását a tárgyévi eredményben kell elszámolni, ezért a bázisidőszaki változás 

átsorolásra került a saját tőke elemek között. 

A társaság értékelési tartaléka a tárgyidőszak végén az egyéb átfogó jövedelemmel szemben 

elszámolt árfolyamváltozások hatását tartalmazza.  
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PK3. Konszolidált mérleg 

ES Z K Ö Z Ö K
 2 0 1 8 . j ú n i u s  3 0 .   2 0 1 7 . d ec em b er 3 1 .  

Év en  tú l i  es zk ö z ö k

Immateriális javak 337 222 59 574
Ingatlanok 63 287 121 34 120 502
Jövedelemtermelő befektetési célú ingatlanok 28 722 424                                    -      

Műszaki berendezések, gépek, járművek 267 235 171 688
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 328 795 363 878
Halasztott adó követelések 11 253 455
Befektetett pénzügyi eszközök 135 722 709
Részesedés társult vállalkozásban 17 603 099 12 071 987
Goodwill 15 723 360                                    -      

Év en  tú l i  es zk ö z ö k  ö s s z es en     1 2 6  4 1 6  2 3 1               4 6  7 8 8  7 9 3     

F o rg ó es zk ö z ö k

Készletek 334 204 199 632
Vevőkövetelések 354 959 254 259
Kapcsolt követelések 14 373 15 557 299
Egyéb rövid lejáratú követelések 2 290 825 991 212
Társasági adó követelések 31 186 2 091
Aktív időbeli elhatárolások 671 447 427 262
Értékpapírok 200 200
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 2 263 749 2 179 428
Értékesítésre tartott eszközök                               -                                         -      

F o rg ó es zk ö z ö k  ö s s z es en         5  9 6 0  9 4 3               1 9  6 1 1  3 8 3     

Es z k ö z ö k  ö s s z es en     1 3 2  3 7 7  1 7 4               6 6  4 0 0  1 7 6      
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F O R R Á S O K
 2 0 1 8 .  jú n i u s  3 0 .   2 0 1 7 .  d ec em b er 3 1 .  

S a já t  tő k e

Jegyzett tőke                   732 104                            521 500    

Tőketartalék              26 037 094    - 

Értékelési tartalék (1 037)                     9  303 162    

Eredménytartalék              17 578 350                              44 950    

Tárgyévi eredmény                1 955 322                        8  689 416    

Nem ellenőrző részesedés              12 017 491                      22 288 880    

S a já t  tő k e  ö s s z es en :       5 8  3 1 9  3 2 4               4 0  8 4 7  9 0 8     

H o s s z ú  l e já ra tú  k ö te l ez et ts ég ek

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök              21 929 949                      10 499 623    

Céltartalékok várható kötelezettségekre                      94 099                              32 783    

Halasztott adó kötelezettségek                3  733 631                        2  782 478    

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek              12 437 259                                2  056    

H o s s z ú  l e já ra tú  k ö te l ez et ts ég ek  ö s s z es en       3 8  1 9 4  9 3 8               1 3  3 1 6  9 4 0     

R ö v i d  le já ra tú  k ö te lez etts ég ek

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                8 762 855                        4  138 123    

Szállítói kötelezettségek                8  013 841                            803 758    

Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek                8  876 041                            687 920    

Egyéb adókötelezettségek                      58 195                            122 953    

Egyéb kötelezettségek                4  558 449                        3  669 759    

Társasági adó kötelezettség                      21 753                              16 460    

Passzív időbeli elhatárolások                5  571 778                        2  796 355    

R ö v i d  le já ra tú  k ö te lez etts ég ek  ö s s z es en       3 5  8 6 2  9 1 2               1 2  2 3 5  3 2 8     

K ö te l ez etts ég ek  és  s a já t  tő k e  ö s s z es en     1 3 2  3 7 7  1 7 4               6 6  4 0 0  1 7 6      
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PK4. Konszolidált átfogó jövedelemkimutatás 

Értékesítés nettó árbevétele 11 329 722 16 823 847 37 215

Eladott áruk és szolgáltatások (779 833) (1 414 033) - 

Aktivált saját teljesítmények 10 595 15 452 - 

Anyagjellegű ráfordítások (4 292 482) (6 158 508) (28 177)
Személyi jellegű ráfordítások (3 529 517) (5 497 418) (20 393)
Értékcsökkenés és értékvesztés (518 844) (884 260) (636)
Egyéb ráfordítások/ egyéb bevételek (451 441) (271 609) 2 517
P é n z ü g y i  m ű v eletek  és  a d ó f i z etés  e lő tt i  
ered m én y  ( EB IT )

1  7 6 8  2 0 0  2  6 1 3  4 7 1  ( 9  4 7 4 )

Pénzügyi műveletek bevételei 1 364 547 8 812 718 13 837
Pénzügyi műveletek ráfordításai (571 180) (485 756) (31 663)
Részesedés tőkemódszerrel elszámolt 
befektetésekből (7 5 991) 399 728 2 882 976

Ad ó zá s  e l ő t t i  ered m én y 2  4 8 5  5 7 6  1 1  3 4 0  1 6 1  2  8 5 5  6 7 6  

Adófizetési kötelezettség (8 0 134) (75 346) (243 830)
Halasztott adófizetési kötelezettség (151 198) (918 280) - 

N et tó  ered m én y 2  2 5 4  2 4 4  1 0  3 4 6  5 3 5  2  6 1 1  8 4 6  

Nem ellenőrző részesedés 298 922 1 657 119 265 632
Anyavállalatra jutó eredmény 1 955 322 8 689 416 2 346 214

EPS alap (Ft/db) 92,24 Ft                     496,00 Ft                        125,21 Ft                   
EPS higított (Ft/db) 92,24 Ft                     496,00 Ft                        125,21 Ft                   

Árfolyamváltozás hatása (1 037) - -
Társult vállalkozás egyéb átfogó jövedelméből való 
részesedés -                              9  303 162 1 573 174                  
Halasztott adó -                              -                                   -                              

Eg y éb  á tf o g ó  jö v ed el em ( 1  0 3 7 )             9  3 0 3  1 6 2             1  5 7 3  1 7 4     

T el j es  á t f o g ó  j ö v ed el em         2  2 5 3  2 0 7               1 9  6 4 9  6 9 7             4  1 8 5  0 2 0     

Ebből nem ellenőrző részesedésre jutó eredmény 298 922                 1  657 119                   265 632                  
Ebből anyavállalatra jutó eredmény 1 954 285              17 992 576                 3  919 388               

 2 0 1 7 .  d ec em b er 3 1 .   2 0 1 8 . jú n i u s  3 0 .  2 0 1 7 . jú n i u s  3 0 .  
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PK5. Konszolidált saját tőke  

Konszolidált saját tőke-változás kimutatás 

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény-
tartalék

Átértékelési-
tartalék

Tárgyévi
eredmény

Anyavállalatra
jutó saját tőke

összesen

Nem
ellenőrzésre

jogosító
részesedés

Saját tőke
összesen

Egyenleg 2016. december 31. 521 500 -                      122 536 -                     (44 586) 599 450 (2 476) 596 974

Előző évi eredmény átvezetése (44 586) 44 586 -                      
Leányvállalat megszerzése 56 728 56 728
Pótbefizetés tőkéből való átvezetése (33 000) (33 000) (33 000)
Teljes átfogó jövedelem 1 573 174 2 346 214 3 919 388 265 632 4 185 020

Egyenleg 2017. június 30. 521 500 -                      44 950 1 573 174 2 346 214 4 485 838 319 884 4 805 722

Előző évi eredmény átvezetése
Leányvállalat megszerzése 20 577 509 20 577 509
Pótbefizetés tőkéből való átvezetése 0
Teljes átfogó jövedelem 7 729 988 6 343 201 14 073 189 1 391 487 15 464 676

Egyenleg 2017. december 31. 521 500 -                      44 950 9 303 162 8 689 415 18 559 027 22 288 880 40 847 907

Eredmény átvezetése 8 689 416 0 (8 689 416) -                     -                      
Számviteli politika változás 9 303 162 (9 303 162) -                     -                      
Tárgyévi eredmény (1 037) 1 955 322 1 954 285 298 922 2 253 207
Tőkeemelés 210 604 26 037 094 26 247 698 26 247 698
Új leányvállalat megszerzése -                     11 638 886 11 638 886
Tranzakciók NCI-al kontroll megléte mellett (453 924) (453 924) (22 214 449) (22 668 374)
Osztalék -                     -                      
Egyéb (5 252) (5 252) 5 252 -                      

Egyenleg 2018. június 30. 732 104 26 037 094        17 578 352 (1 037) 1 955 321 46 301 833 12 017 491 58 319 324  
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PK6. Konszolidált Cash flow  

2018. június 30. 2017. december 31. 2017. június 30.

Működési tevékenységből származó cash flow
Adózott eredmény 2 254 244 10 346 534 2 611 846

Korrekciók:
Tárgyévi értékcsökkenés 518 844 884 260 636
Halasztott adó 146 760 784 231 241 768
Céltartalék változása 3 815 -                                      -                              
Társult vállalkozás tőkemódszerrel való értékelése 75 991 (399 728) (2 690 928)
Tárgyi eszköz értékesítésen realizált eredmény -                              

Működő tőke változásai
Készletek változása (255 801)                   -                                      
Vevő és egyéb követelések változása 10 350 255 (117 196) (46 147)
Aktív időbeli e lhatárolások változása (548 807) (12 417) (3 954)
Szállítók változása (4 925 940) (2 121) (704)
Egyéb rövid le járatú köte lezettségek és e lhatárolások (4 409 426) (1 297 096) (600 747)
Passzív időbeli e lhatárolások változása 5 568 827 3 195 10 014
Fizetett adó (80 134) (75 346) (2 062)
Működési tevékenységből származó nettó cash flow 8 698 629 10 114 316 (480 278)

Befektetési tevékenységből származó cash flow
Tárgyi eszközök é s immateriális javak (beszerzése) (10 787 712) (884 260) (5 231)
Társult vállalkozás megszerzése -                              (1 314 934) (168 794)
Kapott osztalék -                              192 048
Leányvállalat megszerzése 2 291 956 (6 354 034)
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow (8 495 756) (8 553 228) 18 023

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow
Banki hitel felvéte l/(visszafizetés) (118 551) 594 937 549 625
Tőkebefizetés / (-) tőkekivonás -                              -                                      
Osztalék fizetése -                              -                                      -                              
Adott kölcsönök -                              -                                      -                              
Értékpapírok vásárlása/ értékesítése -                              -                                      -                              

Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow
(118 551) 594 937 549 625

Készpénz és készpénzje llegű téte lek nettó változása 84 322 2 156 025 87 370
Készpénz és készpénzje llegű téte lek év e le ji egyenlege 2 179 428 23 403 23 403

Készpénz és készpénzjellegű téte lek év végi egyenlege 2 263 749 2 179 428 110 773  

  



 

49 
   
  

2. SZÁMÚ MELLÉKLET A RÉSZVÉNYSTUKTÚRÁHOZ, TULAJDONOSI KÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ 
ADATLAPOK  

 

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke a tőzsdére bevezetett részvények 
vonatkozásában: 

 
Tulajdonosi kör Tőzsdére bevezetett mennyiség 

 Tárgyév elején Időszak végén 
% db % db 

Belföldi intézményi/társaság 45,7 9 532 843 43,9 9 157 050 

Külföldi intézményi/társaság 10,21 2 129 248 7,63 1 591 534 

Belföldi magánszemély 32,7 6 822 180 35,86 7 480 905 

Külföldi magánszemély 0,8 166 320 0,46 97 074 

Munkavállalók, 
vezető tisztségviselők 

10,43 2 175 706 10,43 2 175 706 

Saját tulajdon - - - - 

Államháztartás részét képező 
tulajdonos 4 

- - - - 

Nemzetközi Fejlesztési 
Intézmények 5 

- - - - 

Egyéb 0,16 33 703 1,72 357 731 

Ö S S Z E S E N: 100,00 20 860 000 100,00 20 860 000 

2 Tulajdoni hányad 
3  Szavazati jog 
 
A bevezetett sorozat nem egyezik meg a teljes alaptőkével.  
A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik. 
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RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke a teljes részvénydarabszám 
tekintetében: 

Tulajdonosi kör Teljes részvénymennyiségre vonatkozóan 

 Tárgyév elején Időszak végén 
% db % db 

Belföldi intézményi/társaság 45,7 9 532 843 60,04 17 581 209 

Külföldi intézményi/társaság 10,21 2 129 248 5,43 1 591 534 

Belföldi magánszemély 32,7 6 822 180 25,55 7 480 905 

Külföldi magánszemély 0,8 166 320 0,33 97 074 

Munkavállalók, 
vezető tisztségviselők 

10,43 2 175 706 7,43 2 175 706 

Saját tulajdon - - - - 

Államháztartás részét képező 
tulajdonos 4 

- - - - 

Nemzetközi Fejlesztési 
Intézmények 5 

- - - - 

Egyéb 0,16 33 703 1,22 357 731 

Ö S S Z E S E N: 100,00 20 860 000 100,00 29 284 159 

2 Tulajdoni hányad 
3 Szavazati jog 
 
A bevezetett sorozat nem egyezik meg a teljes alaptőkével. (A zártkörűen kibocsátott részvények tőzsdei 
bevezetése 2018. szeptember 28. napján megtörtént) 
A tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik. 
 

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben: 
 

 január 1. március 31. június 30. 

Társasági szinten 0 0 0 

Leányvállalatok 0 0 0 

Mindösszesen 0 0 0 
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RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett 
sorozatra vonatkozóan: 
 

Név Nemzetiség1 Tevékenység2 Mennyiség 
(db) 

Részesedés 
(%)3 

Szavazati 
jog (%)3,4 

Megjegyzés5 

KONZUM PE 
Magántőkealap 

B T 11 462 515 39,14 39,14  

Mészáros Lőrinc B  4 082 300 13,94 13,94  

Jászai Gellért B  2 175 706 7,43 7,43  

1Belföldi (B), Külföldi (K) 
2 Letétkezelő (L) Gazdasági Társaság (T) Intézményi (I) 

 
A bevezetett sorozat nem egyezik meg a teljes alaptőkével. 
A részesedési arány és a szavazati jog megegyezik. 
 
RS4. A Kibocsátó értékpapír struktúrája 
 

A Kibocsátó jegyzett tőkéje 732.103.975 Ft 

Az értékpapír előállítási módja Dematerializált 

Az értékpapír típusa Törzsrészvény 

Részvényfajta Névre szóló 

Névértéke 25 Ft 

Tőzsdei értékpapír (igen/nem) igen 

A bevezetés éve (tőzsdei értékpapír esetén) 1990. nov. 01. 

Tőzsdei kategória Prémium 

Az értékpapírokhoz kapcsolódó jogok felsorolása Azonos jogokat biztosít 

Sorozat és sorszáma „A” 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET A KIBOCSÁTÓ SZERVEZETÉHEZ, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 
ADATLAPOK  

 
TSZ1. Általános cégadatok 
 
 

A hatályos alapszabály kelte 2018. 06. 14. 

Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2018. 06. 26. 

Utolsó cégbírósági bejegyzés száma Cg.01-10-049323/30 

A Kibocsátó alaptőkéjének összege az üzleti év 
zárásakor 

521.500.000 Ft 

A Kibocsátó működésének időtartama határozatlan/határozott 

A Kibocsátó üzleti éve január 01. – december 31. 

A Kibocsátó auditorának neve ESSEL AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 

A Kibocsátó auditorának címe 1162 Budapest, Fertály u. 5-7. 

A Kibocsátó közleményeinek közzétételi helye a Társaság honlapja: www.konzum.hu 
a BÉT honlapja: www.bet.hu  

A Kibocsátó fő tevékenységi köre 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
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TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak 
 

Jelleg1 Név Beosztás Megbízás 
kezdete 

Megbízás 
vége/megszűnése 

Saját  
részvény 
tulajdon 

(db) 

IT,SP Jászai Gellért Zoltán elnök-
vezérigazgató 

2015.04.30 2019.04.30. 2 175 706 

IT 
Homlok-Mészáros 
Ágnes 

tag 2017.04.26. 2019.04.30. 0 

IT,SP Linczényi Aladin 
Ádám 

tag, 
vezérigazgató-
helyettes 

2016.04.26. 2019.04.30. 0 

IT Mészáros Beatrix tag 2017.04.26. 2019.04.30 0 

IT ifj. Mészáros Lőrinc tag 2017.04.26. 2019.04.30 0 

FB Tima János elnök 2017.04.26. 2019.04.30 0 

FB Dr. Egyedné 
Dr.Páricsi Orsolya 

tag 2017.04.26. 2019.04.30 0 

FB Dr. Balog Ádám tag 2018.04.26. 2019.04.30 0 

SP Fekete Péter vezérigazgató-
helyettes 

2018.06.29. határozatlan 0 

Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 2 175 706 

1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 

 
 
TSZ2/1.  Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 
 

 Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 

Társasági szinten 1 1 3 

Csoport szinten 1377 1377 1398 

 

 

 

 


