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Társaság neve: Csepel Holding Nyrt Telefon: 278-5800

Társaság címe: 1211 Bp., Varrógépgyár u. 1. Telefax:

Ágazati besorolás: 7010 E-mail cím: v.saghi@excel-csepel.hu
Beszámolási időszak: 2019. I. félév Befektetői 

kapcsolattartó: Sághiné dr. Hartai Veronika

1.1. Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Igen Nem
Audiált  - X
Konszolidált X

Számviltei elvek Magyar IFRS X Egyéb  - 

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

eFt-ban

Törzs/ 
Alaptőke

Tulajdo
ni 

hányad 
%

Szavazati jogBesorolás

Csepel Holding Nyrt 20 820
Excel Csepel Kft 250 100 99,96  - L
l. Teljes (L), Közös vezetésű (K), Társult (T)

CSEPEL HOLDING 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Féléves jelentés

A 2019. I. félév pénzügyi helyzetéről és teljesítményéről

Név
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PK4. Eredménykimutatás

CSEPEL HOLDING Nyrt.

Meg- 2019.06.30 2018.06.30
jegyzés eFt eFt

Értékesítés nettó árbevétele 6,29 333 497   470 782   -29,16

Nettó royalty és jogdíj jellegű bevételek
Összes árbevétel 6,29 333 497   470 782   -29,16

Értékesítés költségei         203 016              293 340 -30,79

Bruttó fedezet         130 481              177 442 -26,47

Egyéb bevétel 3 170   14 847   -78,65

Értékesítési és marketing költségek           19 223                21 529 -10,71

Igazgatási és egyéb működési költségek           62 566                56 847 10,06

Kutatás-fejlesztés költsége
Egyéb ráfordítás             7 756                  5 695 36,19

Üzleti tevékenység nettó eredménye 7           44 106              108 218 -59,24

Pénzügyi tevékenység nettó eredménye 9 119            (97)                 222,68

Adózás előtti eredmény           44 225              108 121 -59,10

Nyereségadó 10                  -                         -   
Korr. kisebbség miatt                  (1)                         8 -112,50

Tárgyévi nettó eredmény           44 224              108 129 -59,10

Ebből az anyavállalat tulajdonosait illeti           44 225              108 121 -59,10

Ebből a nem kontrolláló érdekeltséget illeti                  (1)                         8 -112,50

Egyéb átfogó eredmény -            -                

Átfogó eredmény 44 224       108 129         -59,10

Ebből az anyavállalat tulajdonosait illeti           44 225              108 121 -59,10

Ebből a nem kontrolláló érdekeltséget illeti                  (1)                         8 -112,50

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)
Alap 11 19,12   46,74   
Korrigált

a június 30-ával végződő évekről
Konszolidált eredménykimutatás

Változás %
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PK3. Mérlegadatok

Meg- 2019.06.30 2018.12.31
jegyzés eFt eFt

12 71 872       79 345           -9,42

13 295            368                -19,84

14,15,1
6 -             -                 -                               

72 167 79 713 -9,47

Készletek 17 745 786     768 821         -3,00

Vevők 18 298 519     171 063         74,51

19 407 075     185 590         119,34

20 -             -                 -                               

21 450            2 726             -83,49

22 2 500         2 500             

1 454 330 1 130 700 28,62

1 526 497 1 210 413 26,11

FORRÁSOK
Saját tőke

23 20 820       347 003         -94,00

23 137 997     137 997         0,00

23 (377 888)    (836 225)        54,81

44 225       132 153         -66,54

      (174 846)            (219 072) 20,19

(61)            (75)                 18,67

24                  -                         -   

24 78 571 78 555 0,02

Szállítók 25 363 109 347 752 4,42

26 524 858 343 198 52,93

Adófizetési kötelezettség 20 729 608 654 797 11,43

27 5 258 5 258 0,00

1 701 404 1 429 560 19,02

1 526 497 1 210 413 26,11

Értékesítési célú befektetett eszközök

Tárgyévi eredmény

Külső tulajdonosok részesedése

Eredménytartalék

Rövid lejáratú kötelezettségek

Eszközök összesen

Jegyzett tőke

Konszolidált mérleg

a június 30-i állapot szerint

Forgóeszközök

Ingatlanok, üzemi berend., felszerelések
Immateriális javak
Befektetett eszközök

ESZKÖZÖK
Befektetett eszközök

Változás %

Tőketartalék

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hitel/kölcsön

Céltartalékok

Egyéb rövid lejáratú követelések
Adókövetelések
Pénz és pénzegyköz egyenértékesek

Hitel/kölcsön

Egyéb kötelezettségek

Források összesen
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Jegyzett T őketartalék Eredmény- Anyaváll. tul.-ra jutó Nem Saját tőke

tőke tartalék saját t őke kontrolláló összesen

E Ft E Ft E Ft E Ft érdekeltség

Megjegyzés 21             21           E Ft

Egyenleg 2014. december 31. 925 340    137 997  (1 065 460)      (2 123)                        123              (2 000)         

Módosítás (kisebbség miatt) 105                105                            (105)             (105)            

Tőkeleszállítás (578 337)      578 337          578 337                     578 337      

Átfogó eredmény  196 745   12  196 757

Kisebbség miatti átvezetés   68

Egyenleg 2015. december 31. 347 003    137 997  (487 018)         194 727                     98                194 825      

Módosítás (kisebbség miatt) -                             -              

Átfogó eredmény 196 745           102 287  102 287

Kisebbség miatti átvezetés 40                

Egyenleg 2016. június 30. 347 003    137 997  (290 273)         297 014                     138              297 152      

Átfogó eredmény (356 671) (356 671)

Kisebbség miatti átvezetés (142)             

Egyenleg 2016. december 31. 347 003    137 997  (290 273)         (59 657)                      (4)                 (59 661)       

Átfogó eredmény (254 384)         (306 867) (306 867)

Kisebbség miatti átvezetés (125)             

Egyenleg 2017. június 30. 347 003    137 997  (544 657)         (366 524)                    (129)             (366 653)     

Átfogó eredmény (291 568)         15 299                        15 299

Kisebbség miatti átvezetés 4                 4

Egyenleg 2017. december 31. 347 003    137 997  (836 225)         (351 225)                    (125)             (351 350)     

Átfogó eredmény  108 121  108 121

Kisebbség miatti átvezetés   41   41

Egyenleg 2018. június 30. 347 003    137 997  (836 225)         (243 104)                    (84)               (243 188)     

Átfogó eredmény 132 153          24 032                        24 032

Kisebbség miatti átvezetés 9                 9

Egyenleg 2018. december 31. 347 003    137 997  (704 072)         (219 072)                    (75)               (219 147)     

Korrekció 1 1 2

Tőkeleszállítás -326 183 326 183

Átfogó eredmény  44 224  44 224

Kisebbség miatti átvezetés   14   14

Egyenleg 2019. június 30. 20 820      137 997  (377 888)         (174 847)                    (61)               (174 907)     

Konszolidált saját tőke változás kimutatás

a június 30-ával végződőtt évről
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Csepel Holding Nyrt konszolidált cash flow kimutatás

a június 30-ával végződő évről

Meg- 2019.06.30 2018.06.30
jegyzés eFt eFt

Üzleti tevékenységből származó cash flow

Adózott eredmény (kapott osztalék nélkül) 44 225           108 121                     

Elszámolt amortizáció (écs+selejtezés) 7 560 11 980

Elszámolt értékvesztés és visszaírása (dolgozói kölcsön)   0 (9 126)

Pénzügyi tevékenység eredménye 7        119                97                             

Tárgyi eszközök értékesítésének eredménye 0 0

Társasági adó 0 0

Céltartalékok változása 27 0 0

Az üzleti tevékenységből eredő pénzmozgások a működő 51 904           111 072                     

tőkében történt változásokat megelőzően

Forgóeszközök változása (vevő és pénzeszköz nélkül) (198 450)        (50 434)                     

Vevőkövetelések változása 18      (127 456)        850                           

Halasztott bevételek változása (1 093)            (5 721)                       

Kötelezettségek változása 272 936         (55 865)                     

Fizetett kamat (72)                 (1 231)                       

Fizetett nyereségadó -                 -                            

Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow (2 231)            (1 329)                       

Befektetési tevékenységből származó cash flow

Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerz. 12      (14)                 (20)                            

Immateriális javak beszerzése 13      -                 -                            

Ingatlanok, üzemi berend. és felszer. érték. szárm.bevét. -                 -                            

Befektetett pénzügyi eszközök növekedése -                 -                            

Rövid lejáratú befektetések (növekedése/csökkenése) -                 -                            

Adott kölcsönök (növekedése/csökkenése) -                 -                            

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 121 0

Leányvállalat megszerzése -                 -                            

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow 107                (20)                            

Pénzügyi tevékenységből származó cash flow

Elsőbbségi részvény átváltás hozama

Kiadott saját részvények

Fizetett osztalék - törzsrészvényekre

Fizetett osztalék - elsőbbségi részvényekre

Pénzügyi tevékenységből származó egyéb cash flow (168)                  1 175                             

Hosszú és rövidlejáratú hitelek változása 24 16 0

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow -152 1 175

Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése (2 276)            (174)                          

Készpénz és pénz egyenértékű eszközök év elején 20 434 20 608

Nettó növekedés az év során (19 984)          (174)                          

pénzeszközök év végi átértékelésének hatása

Készpénz és pénz egyenértékű eszközök év végén 450 20 434
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Ezen belül:

Pénztár 99 20

Bankbetét 351 20 414

Rövid lejáratú befektetések

Pénzeszközök a konszolidált mérlegben 450 20 434
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A 2019. I. féléves összevont (konszolidált) mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Általános rész

A leszállítást, ill a névérték csökkenését a Cégbiróság 2019.02.27-i végzésével jegyezte be. Az első kereskedési                                                                                                                                                                 
nap a 9 HUF névértékű részvénnyel 2019.04.04. volt.

A csepeli szerszámgépgyártás nagyon nehéz időszakot élt át 2019 elején. Orosz államvasutak valamint a DGC 
céggel kötött szerződés az orosz fél elállása okán nem teljesült. Erről tájékoztatást adtunk ki, az Orosz 
Államvasutak a szankciókra és az árfolyamkockázatra való tekintettel elállt a szerződés teljesítésétől. A másik ok, 
hogy nagyon jelentős időigénye volt a szerződés előkészítésének, ez nem elsősorban a műszaki előkészítést, 
hanem a pénzügyi és a jogi előkészítést, a „due diligence-t” érinti. 

Orosz államvasutak igényére, a DGC céggel kötött szerződés a leányvállalatnak 2 mEUR veszteséget okozott 
közvetlen, ami a műszaki előkészítés és a betanulás költségeit, valamint a due diligence-ben való részvételt 
tartalmazza. Ezzel a projekttel kapcsolatos veszteségeket jelenleg kifizetetlen számlák jelzik, amit most egy orosz 
ügyvéd bevonásával megpróbál a cég peres úton érvényesíteni a DGC cégen. Ennek következménye, hogy 
nagyon komoly NAV adósságok halmozódtak fel a cégcsoportnál. A NAV a céget (cégeket) végrehajtással és 
inkasszóval támadja, ami tovább növeli a nehézségeket és a felszámolási fenyegetés is folyamatos. A cégek 
vezetése, és az Igazgatóság komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a felszámolási fenyegetést elkerülje. További 
jelentős projektek előkészítésén dolgozik, amiből egyébként fedezhetőek lesznek a korábban felhalmozott 
tartozások. 

Transzmasholding, orosz cég kereste meg a cégcsoportot  1300 személyvagont érintő egyiptomi szállításban 
való részvétel okán. Ezen projekt műszaki előkészítése és árajánlat-adás folyik, ami várhatóan a közeljövőben 
szerződésben zárul. Ez projekt igen jelentős árbevételt fog jelenteni a cég(ek) életében, de ezzel párhuzamosan 
jelentős egyéb munkákon is dolgozik, u.m. ultrapreciziós CNC esztergagép szállításának előkészítése  India 
irányába, német megrendelésre felújított gépek szállítása, elsősorban az autógyártás piacára. Mindezek okán a 
cégcsoport vezetése azt gondolja, hogy a céget az év végére sikerül egészséges állapotura hozni. Ebben 
szerepet kap egy tőkeemelés lehetőség is, ami a további fejlődést és jelentős árbevétel növekedési potenciált 
hordoz. 

A társaság, ill. a csoport működésében ("életében") 2018. 06. 30., ill. 2018.12. 31. óta történt változások:

A Csepel Holding Nyrt. és a hozzá tartozó, "konszolidációs körbe" bevont leányvállalat együttesen 2019.06.30-án, 
a 2018. 06. 30-i állapothoz képest rosszabb (59,10 %-kal alacsonyabb adózás előtti) eredménnyel zárt. Míg a 
nettó árbevétel az anyavállalatnál változatlan, addig a leányvállalat árbevétele 29,16 %-kal csökkent 2019. I. 
félévében, a 2018. I. félévhez képest. Ugyanekkor - az árbevétel csökkenése mellett -  az értékesítés költségei is 
csökkentek valmivel nagyobb mértékben ( 30,79 %-al)  konszolidált szinten.  E tényezők eredményeként a bruttó 
fedezet csökkenése 26,47 %-os volt.  Az értékesítési és marketing költségek csökkenése 10,71 %-os volt, de 
nagyságrendjét tekintve - a többi költséghez mérten - nem volt jelentős. Az igazgatási és egyéb működési 
költségek viszont növekedtek, majdnem ugyanakkora mértékkel, mint amilyen mértékben az értékesítési és 
marketing költségek csökkentek. Ez viszont e Ft-ban kifejezvelényegesen meghaladta az értékesítési és 
marketing költségek csökkenését.  A csoport egyéb bevételei nagy mértékben, 78,65 %-kal csökkentek, míg az 
egyéb ráfordítások növekedtek (36,19 %-kal) volt, és ennek következtében az egyéb bevételek és ráfordítások 
egyenlegének (eredményének) csökkenése 150,11 %-os. A fenti tényezők következtében a vállalatcsoport üzleti 
tevékenységének eredménye 2019.06.30-án, az előző év 06.30-i állapotához képest 59,24 %-os csökkenést 
mutat. A vállalatcsoport pénzügyi tevékenységének eredménye ugyan sokat javult (a javulás 222,68 %-os) a 
bázishoz képest, de ez csak kis mértékben tudta befolyásolni az adózás előtti, ill. a tárgyévi nettó eredményt. A 
konszolidált átfogó eredménynek csökkenése az adózott eredmény csökkenésével azonos, azaz 59,10 %-os.

A Csepel Holding Nyrt  2018. november 19-i köszgyűlése elhatározta a cég alaptőkéjének leszállítását 
veszteségrendezés érdekében. A Társaság alaptőkéje így 347.002.500 HUF-ról 20.820.150 HUF-ra csökkent. Az 
alaptőke-leszállítás valamennyi részvényt érintette. Az alaptőkeleszállítás következtében a részvények névértéke 
150 HUF/részvényről 9 HUF/részvényre csökkent.                                                                                                                                                                               
Az alaptőke leszállítása az eredménytartalék javára  történt meg.  
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ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

FORRÁSOK

Saját tőke

A fenti növekedések és csökkenések eredményeként a 2019. I. félévi konszolidált beszámoló mérlegében 
szereplő összes eszközök állománya 26,11 %-kal nőtt.

A befektetett eszközök állománya 9,47 %-kal csökkent.  A változás a Társaságok - számviteli politikájában 
rögzített – értékcsökkenési leírás elszámolásából, illetve a 14 e Ft értékű tárgyi eszköz beszerzésből adódik.

A tárgyi eszközök állománya 9,42 %-kal, míg az immateriális javaké 19,84 %-kal csökkent. Az immateriális javak 
változását (csökkenést) az értékcsökkenési leírás elszámolása okozta de nagyságrendjük a befektetett 
eszközökön belül nem meghatározó.

A forgóeszközök állományának 28,62 %-os növekedését a készletek 3,0 %-os, és a pénz és pénz egyenértékesek 
83,49 %-os csökkenése, valamint a vevők 74,51 %-os, és az egyéb rövidlejáratú lejáratú követelések 119,34 %-os  
növekedése okozta.

Forgóeszközök

A készletek kismértékű csökkenése mögött az egyes készletfajták különböző mértékű változása áll. Míg az 
anyagok állománya 5,18 %-kal,  és az áruk állománya 49,59 %-kal nőtt, addig a befejezetlen és félkész termékek 
állománya 24,20 %-kal, akészletre adott előlegek 2,28 %-kal csökkentek a késztermékek állományának 
változatlansága mellett.

A pénzeszközök értéke nagymértékben csökkent. A csökkenés mértéke 83,49 %. Ezen belül a bankbetétek 
állománya csak 87,1 %-kal csökkent, míg a pénztárállomány 1550  %-kal nőtt.

A vevőállomány 74,51 %-os növekedése azt mutatja, hogy az állomány gyakorlatilag majdnem 
megduplázodott. (A növekedés teljes mértékben a leányvállalat idegen vevőinek növekedését mutatja.)

Az egyéb rövid lejáratú követelések 119,34 %-os növekedése főként az anyavállalat leányvállalat felé fennálló 
(kapcsolt) követelésének növekedéséből  adódott. 
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Hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek

A céltartalékok állománya teljes egészében a leányvállalat garanciális kötelezettségekre képzett céltartalékból 
áll, amit a társaság csak az éves gépeladások ismeretében képez meg. 

(A garanciális céltartalékok állománya az Excel Csepel Kft leányvállalatnál a gépértékesítésből származó 
árbevételhez lett igazítva 2018.12.31-én. ) 

A fenti növekedések és csökkenések eredményeként a 2019. I. féléves konszolidált beszámoló mérlegében 
szereplő összes forrás állománya 26,11  %-kal nőtt.

A saját tőke állománya 2019. I. félév végére 20,19 %-kal nőtt (kisebbségi részesedés nélkül) a 2018. 12. 31.-i 
állapothoz viszonyítva, de sajnos ez így is negatív értékű. (Az konszolidált körbe tartozó társaságok egyedi 
mérlegeiben a saját tőke értéke pozitív. A leányválalat saját tőkéje sajnos nem éri el a törvényben előírt 
mértéket, de az anyavállalt saját tőkéje - a tőkeleszállítást követően - eléri a kötelező szintet.)

A növekedés "részletei" a következőek: a jegyzett tőke a tőkeleszállításból adódóan 326.183 e Ft-tal csökkent, 
ami ugyanekkora mértékkel emelte az eredménytartalékot. A tőketartalék állománya változatlan maradt a 
bázishoz képest. Az eredménytartalék 54,81 %-kal nőtt, ami nagyrészt a jegyzett tőkének az eredménytartalék 
javára történt leszállításnak a következménye a 2018.12.31-i pozítív tárgyévi eredményen kívül. A 2019.06.30-i 
tárgyévi eredmény ugyan 66, 54 %-os csökkenést mutat, de a cégcsoport saját tőkéje ennek ellenére mutatja a 
20,19-os növekedést. 

A Társaságnak, ill. a cégcsoportnak hosszúlejáratú kötelezettségei  nincsenek.  

A rövidlejáratú kötelezettségek állománya is növekedést mutat. A növekedés mértéke 19,02 %-os. Ezen belül a 
rövidlejáratú hitelek és kölcsönök nagysága majdnem váltzatlan (a növekedés 0,02 %-os), a szállítók 4,42 %-kal, 
az egyéb kötelezettségek (adókötelezettség nélkül) 52,93 %-kal, míg az adófizetési kötelezettségek 11,43 %-kal 
nőttek. 

 A szállítói állomány egy - ugyan nem meghatározó nagyságú része - még nem lejárt kötelezettségekből áll.

A rövidlejáratú kötelezettségek növekedése (beleértve az adófizetési kötelezettségeket is) a fentebb 
ismertetteken felül, nagyrészt az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 32,47 %-os növekedésének eredménye. 
Míg a vevőktől kapott előlegek állománya és a rövidlejáratú kötelezettségek jelntős tulajdonosi viszonyban lévő 
vállalkozókkal szemben  változatlan, addig  az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 
fennálló kötelezettségek állománya 0,4 %-kal nőtt.

A leányvállalt rövid lejáratú hitelállománya gakorlatilag nulla, csak az anyavállalaté nőtt minimális mértékben. 
Az anyavállalatnak kölcsöne nincsen, a leányvállalat kölcsöneinek nagysága változatlan a 2018. 12.31-i 
állapothoz képest.
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ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) EREDMÉNY-KIMUTATÁS ELEMZÉSE

Konszolidált szinten a csoport értékesítésnek nettó árbevétele 29,16 % -kal csökkent a bázishoz képest.

Értékesítés költségei

Bruttó fedezet

Üzleti tevékenység nettó eredménye 

Változás

-75,99%
-16,02%

0,87%
29,09%

-                 
-74,64%

5,79%

-0,50%

-14,20%

A csökkenés teljes egészében a belföldi értékesítés növekedésének köszönhető, a csoportnak export árbevétele 
nem volt 2019. év I. felében. 

A termelő (gépgyártó) leányvállalat jelenleg hosszú átfutási idejű berendezéseket gyárt, melyek közül néhány 
gép árbevétele csak 2019. év II. felében fog jelentkezni. 

Az értékesítés költségei 30,79 %-kal, azaz nagyobb mértékben csökkentek mint az árbevétel.Ennek ellenére a 
bruttó fedezet Ft-ban kifejezve alacsonyabb, mint az 2018.06.30-án volt. A változások eredményeként a buttó 
fedezet 29,16 %-kal csökkent 2018.06.30. és 2019.06.30 között.

A cégcsoportnál a bruttó fedezet kisebb mértékben csökkent, mint az árbevétel. Az értékesítés  a 
cégcsoportnál - ugyan csekély mértékben - a magasabb fdezeti hányadú termelés ill. szolgáltatás irányába 
mozdult el.

Az üzleti tevékenység nettó eredménye 59,24 %-os csökkenést mutat, ami a a bruttó fedezet nagyságának 
csökkenésén túl tartalmazza az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlegének (eredményének) 150,11 %-os, és  
az értékesítési és marketing költségek 10,71  %-os csökkenését, valamint  az igazgatási és egyéb működési 
költségek 10,06 %-os növekedését.

Eladott áruk beszerzési értéke

Bérköltség

Személyi jellegű kifizetések

Bérjárulékok

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások összesen:

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Egyéb szolgáltatás

A költség és ráfordítások változása az alábbi volt 2018.06.30. és 2019.06.30 között:

Költségek 

Anyagköltség

Értékesítés nettó árbevétele
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2,47%
-36,89%

Pénzügyi műveletek bevételei

Pénzügyi műveletek ráfordítása

Pénzügyi műveletek eredménye

Adózás előtti eredmény

Tárgyévi (tárgy félévi) nettó és átfogó eredmény

PK6. Mérlegen kívüli tételek 

A vizsgált időszakban nem volt.
Megnevezés
 

A csoport IFRS szabályok szerint konszolidált átfogó eredménye  44.224 eFt, ami 59,10 %-kal alacsonyabb az 
előző év hasonló időszakainál.

A pénzügyi műveletek bevételei 84,73 %-kal csökkentek. Ez csökkenés az egyéb kapott kamatok 
növekedéséből, és  a  pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek nagymértékű, 93,32 % -os csökkenéséből 
adódott.

Értékcsökkenési leírás

Az adózás előtti eredmény változása 59,10 %-os csökkenés. 

Személyi jellegű ráfordítások összesen:

A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi bevételek 84,73 %-os csökkenése és a pénzügyi műveletek 
ráfordításainak 93,62 %-os csökkenése következtében 222,68 %-kal nőtt.

A Társaság 2019 I. féléves konszolidált adózás előtti eredménye (44.225 eFt) a konszolidálásba bevont két cég 
összesített eredményéből (42.551 eFt), a -14 e Ft tőkekonszolidációs eredményből (kisebbségi részesedés),  
valamint a magyar és az IFRS szabályok szerinti különbözet - mérleg szerinti eredményét módosító - 
elszámolásából (1.688 eFt) adódik.

Az adózás előtti eredmény a tárgyévi (tárgy félévi) nettó  eredménytől a magyar szabályok szerint fizetendő 
társasági adóval, valamint a kiseggség miatti korrekcióval tér el egymástól. Az egyedi mérlegekben szereplő 
adózás előtti eredmények után fizetendő társasági adó viszont összesen  0 Ft. A tárgyévi (tárgy félévi) nettó 
eredményből az anyavállalt tulajdonosait illeti 44.225 e Ft,  a nem kontrolláló érdekeltséget illeti  -1 e Ft.

A pénzügyi tevékenységek ráfordításai 93,62 %-kal csökkentek. Ezen belül a fizetendő kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások 94,06  %-kal, míg a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 91,78 %-kal csökkentek az egy évvel 
korábbi ráfordításokhoz képest.

Érték (Ft)
0
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RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke

Szav. 
jog.

Szav. jog.

% db % db 
10,7 10,7 247434 10,7 10,7 247434

21,05 21,05 487000 21,05 21,05 487000
17,79 17,79 411683 17,79 17,79 411683
50,46 50,46 1167233 50,46 50,46 1167233

- - -

 -  -  -  - -  - 

- - - - -

Egyéb - - - - -
100 100 2313350 100 100 2313350

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

2018.06.30 31.márc 2019.01.01 30.szept 2019.06.30
 -  -  - 
- - -
 -   -  - 

Nemzeti-ség 1 Tevéken

y-ség 2
Mennyiség 

(db)
Részese-

dés (%) 3
Szavazati jog (%) 

3,4
Megjegyz 5

K M 494000 21,35 21,35

K M 487000 21,05 21,05
K M 473233 20,46 20,46
K M 247434 10,7 10,7 -
K M 200000 8,65 8,65 -

1.3. A kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok

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

2018.06.30 2019.0 I. 01 2018.06.30

1 1 1
67 67 66

-

Társasági szinten
Leányvállalatok
Mindösszesen

Munkaváll., vezető tisztségviselők

Külföldi intézményi/társaság

Tulajdonosi kör

Időszak végén

Tulajd.
h %

Teljes alaptőke
Tárgyév elején

2018.06.30 2019.06.30
Tulajd.h %

1.2. A  részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok

Belföldi intézményi/társaság

Államháztartás részét képező 
tulajdonosok

Társasági szinten
Csoport szinten

Nemzetk. Fejlesztési Intézmények

Összesen:

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra
vonatkozóan

-

R. Kalaichelvan

Fehér és Fiai Kft.

-

Dan Viorel Paul

Név

-

Pirsum Services Limited
Goh Kim Seng

-

Belföldi magánszemély

Saját tulajdon

Külföldi magánszemély

-
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db

IT Elnök 2002.01.03 - -
IT 2002.01.03 - -
IT Tag 2003.04.28 - 200000
IT Tag 2007.06.25 2014.04.28 494000
IT Tag 2018.04.20 494000
FB Elnök 2002.01.03 2019.04.29 -
FB Tag 2002.01.03 2012.04.26 -
FB Tag 2011.04.27

FB Tag 2012.04.27 2018.04.20

FB Tag 2018.04.20

FB Tag 2019.04.29

694000

A féléves jelentés tartalmáért a társaság felelősséget vállal. 

Budapest, 2019. szeptember 30.

A Társaság kijelenti, hogy a 2019. év első félévére vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásai  és féléves 
jelentése az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási jelentése az Európai Unió által 
elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban, a Társaság legjobb tudása szerint 
készült, valós és megbízható képet ad a Társaság, mint kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozás 
eszközeiről, kötelezettségeiről pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről.

A 2019. I. féléves jelentés az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített 
pénzügyi kimutatás valós és megbízható képet ad cégünk (és a konszolidációba bevont vállalkozás) pénzügyi 
helyzetéről fejlődéséről és teljesítményéről, valamint ismerteti a pénzügyi év hátralévő időszaka tekintetében 
valószínüsíthatő kockázatokat és biszonytalansági tényezőket.

A Társaság nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel 
bír.

vezérigazgató

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló stratégiai alkalmazottak

R. Kalaichelvan

Megbízás 
kezdete

BeosztásJelleg 1

Párkányi Zoltán Szomi Iván

Ügyvezető ig.

igazgatóság elnöke

Rózsavölgyi László

Saját részvény tulajdon (db) összesen:
Pintér Ákos
Sághiné dr.Hartai V.

Fehér Hajnal Csillag

R. Kalaichelvan

Szomi Iván

Név

Párkányi Zoltán

Paul Dan Viorel

dr. Arz Gusztáv
Pap Józsefné

Saját részvény tulajdon 
(db)

Megbízás 
vége/ 

megszűnése


