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Az Equilor rövid bEmutAtásA Az Equilor Befektetési Zrt. több mint  20 éve áll lakossági és intéz-
ményi ügyfelei rendelkezésére professzionális, személyre szabott 
befektetési szolgáltatásaival. Célunk, hogy munkatársaink több 
évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalataira alapozva ügyfeleink 
megtakarításait hatékony és biztonságos eszközök felhasználásával 
gyarapítsuk. Arra törekszünk, hogy pénzügyi tanácsainkkal segít-
sünk az eredményes döntéshozatalban, miközben szem előtt tart-
juk az egyedi elvárásokat is.

Büszkék vagyunk arra, hogy az Equilor közel negyed évszázados 
története alatt a hazai tőkepiac nehéz időszakaiban is képes volt 
megtartani, sőt növelni ügyfelei bizalmát. Munkánk sikerességét 
alátámasztja, hogy ügyfélállományunk és az általunk kezelt vagyon 
az évek során folyamatosan növekedett, amelynek eredménye-
képpen az Equilor az egyik legelismertebb független befektetési 
vállalkozássá vált Magyarországon. Az Equilor Befektetési Zrt. az 
elmúlt évtizedben számos jelentős tőzsdei és tőzsdén kívüli érték-
papír-kibocsátásban, szindikált finanszírozás megszervezésében, 
kockázati és magántőke tranzakcióban, valamint vállalatfelvásárlási 
ügyletben vett részt a nemzetközi és hazai gazdasági élet kiemel-
kedő szereplőinek oldalán. Az Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti 
Értéktőzsde alapító, a Befektető- védelmi Alap és Magyar Kockázati 
és Magántőke Egyesület tagja. Cégünk nemzetközi tevékenységét  
2011-től tovább erősítette, hogy a varsói és a prágai értéktőzsdék 
tagjává vált.

Gereben András
elnök

Szécsényi Bálint
vezérigazgató



tArtAlomjEgyzék
Összefoglaló pénzügyi és társasági információk

A Management beszámolója

Az Equilor üzletágai

Pénzügyi beszámoló

Független könyvvizsgálói jelentés

            4

          6

       9

  17

27



4

Management
Belföldi magánszemélyek és intézmények
Külföldi intézmények

Saját tőke
Befektetési szolgáltatás eredménye
Adózás előtti eredmény

összEFoglAlÓ PéNzÜgyi és társAsági iNFormáCiÓk

Kiemelt pénzügyi adatok

  2008 (ezer Ft) 2009 (ezer Ft) 2010 (ezer Ft) 2011 (ezer Ft) 2012 (ezer Ft)

Mérlegfőösszeg 3.683.299    4.422.846    6.590.672 9.465.737 9.125.585

Saját tőke 985.408    1.151.722    1.266.719 1.392.721 1.374.570

Jegyzett tőke 500.000    500.000    1.000.000 1.000.000 1.000.000

Befektetési szolgáltatás eredménye 538.111    702.996    878.880 1.389.315 1.272.458

Adózás előtti eredmény 147.810    196.477    130.589 184.699 145.791

Adózott eredmény 114.178    166.314    114.997 168.002 138.098

Értékpapír összforgalom (millió Ft) 302.393    557.484    403.739 1.307.026 1.229.262

Deviza összforgalom (millió Ft) 4.410.658    2.051.800    2.703.492 7.246.911 6.735.635

Alkalmazottak száma 45    50    52 64 69

Saját tőke arányos eredmény 16% 20% 11% 15% 5%

Eredményadatok      Tulajdonosi szerkezet
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Az Equilor PiACi részEsEdésE
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2012-ben az öreg kontinens már egyértelműen a recesszió kórké-
pét mutatta. Európa növekedési és munkanélküliségi mutatói rég 
nem látott szintekre romlottak, miközben a dél-amerikai kontinens, 
valamint az ázsiai és afrikai gazdaságok képesek voltak a korábbi, 
kedvező trendek mentén továbbhaladni. Még az Egyesült Államok 
is a lábadozás útjára lépett, bizonyítva gyors alkalmazkodó képes-
ségét a megváltozott körülményekhez. Brüsszel szeretné úgy hinni, 
de legalább is azt mutatni, hogy az európai folyamatok egy mé-
lyülő, globális válság részét képezik, ám a tények ezt a teóriát nem 
támasztják alá. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy az unió strukturális 
eredetű gondokkal küszködik, amelyek súlyosan rontják a közösség 
válaszadási képességét a válság adta kihívásokra, komoly verseny-
hátrányt okozva ezzel az egyes tagállamoknak és azok összessé-
gének. Az egyre inkább érezhető problémák termékeny táptalajt 
biztosítanak az Európán belüli feszültségeknek, amely folyamatok 
leglátványosabb eleme az északi és déli államok sakkjátéka, amit 
szemmel láthatóan nem egyenlő partnerek játszanak. A gazdasá-
gilag legerősebb tagállam, Németország eddig ugyan képes volt 
elkerülni a technikai értelemben vett recessziót, de egyértelmű, 
hogy erre a mutatványra nem lett volna képes a német politika és 
közvélemény által sokat bírált lemaradók nélkül. A közös piac ugyan 

A mANAgEmENt bEszámolÓjA
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minden tagállam számára lehetőség, de mára 
már nyilvánvalóvá vált, hogy az előnyök nem 

szimmetrikusan jelentkeznek. Részben a tény-
leges egységre törekvés, illetve a gyors és közös 

reakciók hiányának is köszönhető, hogy több 
közép-kelet-európai tagállamot is súlyosan érintett 

az európai válság újabb felvonása. Jelentősen rontja 
a régió gyors kilábalásának esélyét, hogy a jellemzően 

nyugat-európai bankok csökkenő kockázatvállalási 
hajlandósága tovább szűkítette a közép-kelet-európai 

leánybankoknál rendelkezésre álló likviditást, miközben 
ugyanez a tendencia a tőkepiaci aktivitásban is jellemző 

volt. A fő régiós tőzsdék (Budapest, Varsó és Prága) forgal-
ma jelentősen, 30-40 százalékkal esett vissza, és a privát 

tőke tranzakciók száma is rég nem látott mélységekbe 
zuhant.

Ha azonban a gazdasági és geopolitikai folyamatok együttes 
alakulását nézzük, akkor vannak bíztató jelek is. Európa tör-

ténelme azt mutatja, hogy a mostanihoz hasonló gazdasági 
aszimmetriák jellemzően háborúk formájában oldódtak meg. 

Ezzel szemben ma – minden nehézség ellenére – a tagországok 
többsége közös, a mostaninál erősebb, versenyképesebb és 

feltétlenül gazdasági egységen alapuló Európában gondolkodik. 
Természetesen az európai egység csak akkor lesz képes túlélni és 
hosszútávon megerősödni, ha a szerkezetében és minőségében 
megújult uniós intézményrendszer segítségével képes lesz a 
fennálló, jelentős aszimmetriákat kiegyenlíteni, és a tagországok 
számára globális szinten is gazdasági versenyelőnyöket biztosító 
környezetet teremteni.  

Az Equilor csapatában a hazai és régiós szinten jelentkező kihívá-
sokra reagálva 2012-ben még intenzívebben folytattuk a korábbi 
években elindított vállalati stratégiát, amelynek legfőbb célja, hogy 
privát és intézményi ügyfeleink igényeit teljes mértékben kielé-
gítsük. Fejlesztéseink irányát minden esetben ügyfeleink elvárásai 
alapján határoztuk meg, és szükség esetén korrigáltuk a gyakorlat-
ban érkező visszajelzések alapján.

2012-ben továbbfejlesztettük az internetes ügyfélkiszolgáláshoz 
szükséges informatikai felületeinket. Tapasztalataink azt mutatták, 
hogy privát ügyfeleink egyre nagyobb mértékben és elégedettség-
gel veszik igénybe az ügyfélkiszolgálás e kényelmes és hatékony 
formáját. A jövőre nézve is stratégiai irányként kezeljük termékeink 
online elérhetőségét, és fejlesztéseinkkel elsősorban a jelenleginél 
is gyorsabb és egyszerűbb használat feltételeit kívánjuk megterem-
teni. Kiemelt célunk, hogy az elektronikus számlanyitás lehetőségét 
elsőként teremtsük meg ügyfeleink számára.  

Privát ügyfeleink számának és társaságunknál kezelt eszközállomá-
nyának dinamikus növekedése a leghitelesebb bizonyítéka annak, 
hogy ügyfeleink elégedettek az Equilor termékeivel és szolgálta-
tásaival. Az Equilor Alapkezelő indításával jelentősen bővítettük 
azon termékeink körét, amelyek a vagyonkezelőink szakértelmére 

hagyatkozó privát és intézményi ügyfeleink részére nyújtanak egy-
szerű és hatékony befektetési formát. A várakozásainkat meghaladó 
kezdeti vagyongyarapodás alapján elmondhatjuk, hogy sikerült 
olyan termékekkel megjelenni a magyar piacon, amelyek tényleges 
piaci rést tudnak kitölteni az ügyfelek számára elérhető befektetési 
alapok kínálatában.

A hitelpiacok beszűkülése Európa-szerte élénkítette a tőkebefek-
tetések iránti keresletet. Különösen igaz ez a közép-kelet-európai 
régióban, ahol a klasszikus, privát tőkebefektetői kör még a válság 
2008 évi kirobbanása előtt is csak csekély mértékben volt jelen. 
2012-ben a mélyülő recesszió és a bizonytalan regulációs környezet 
miatt fokozott kockázatkerülés és passzivitás jellemezte a régiós 
privát tőkepiacot, azaz a befektetői oldal gyengesége miatt csak 
kevés tranzakció valósult meg. Várakozásunk szerint az eszközök 
árazásának folyamatos romlása 2013-ban már meghozza a befek-
tetők étvágyát, akik a továbbra is jelentős kockázatokat a várható 
kiemelkedő hozamok tükrében már szívesebben emésztik meg. 
Vállalatfinanszírozási üzletágunk folyamatosan keresi a befektetésre 
alkalmas társaságokat és projekteket az Equilorral hagyományosan 
jó kapcsolatot ápoló pénzügyi és iparági befektetők részére.

Horvátország csatlakozása elől az utolsó akadályok is elhárultak 
2012-ben, így 2013 közepétől déli szomszédunk is tagja lesz az Eu-
rópai Uniónak. Várakozásaink szerint a horvátok belépését követően 
a többi volt jugoszláv tagállam integrációja is felgyorsul. Zágrábi iro-
dánk 2012-ben is aktív szereplője volt a horvát tanácsadói piacnak, 
amelynek köszönhetően sikerült kellő ismertségre szert tennünk a 
délszláv régióban. Ennek az ismertségnek a bázisán kívánjuk segíte-
ni magyar és nemzetközi ügyfeleink délszláv befektetéseit, és ta-
nácsadói tevékenységünkkel javítani a régió tőkevonzó képességét.

Az európai bankok talpra állása előreláthatóan lassú, nehézkes és 
kétes kimenetelű folyamat lesz. A szabályozók által elindított fel-
tőkésítési folyamat hosszú ideig beszűkíti a bankok finanszírozási 
képességét, és a megváltozott körülmények melletti hatékony 
működéshez szükséges strukturális reformok is jó ideig lekötik 
még az európai bankrendszer erőforrásait. Meggyőződésünk, 
hogy Európa és azon belül Közép-Kelet-Európa versenyképessége 
jelentős mértékben függ majd a régió tőkevonzó képességétől és 
ezzel összhangban a tőkepiacok fejlődésétől. Az Equilor 2012-ben a 
régiós tőzsdék meghatározó, független szereplőjévé vált. Részvény-
forgalmunk dinamikus növekedésének köszönhetően bekerültünk 
a budapesti és prágai kereskedők élmezőnyébe, és az év utolsó 
negyedében varsói piaci részesedésünk is dinamikusan bővült. 
Intézményi ügyfeleink részére elindítottuk a közvetlen piacelérést 
biztosító DMA szolgáltatást, amelynek bázisán további jelentős 
forgalomnövekedést tervezünk 2013-ban.

Összességében elmondhatjuk, hogy 2012-ben valamennyi erőfe-
szítésünk ügyfeleink elégedettségét növelve járult hozzá piaci po-
zíciónk erősödéséhez. Célunk, hogy ügyfélkapcsolatainkat tovább 
szélesítve 2013-ban is meghatározó motorja legyünk a régió pénz- 
és tőkepiacainak. 
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A 2012-es évet alapvetően a csökkenő hozamkörnyezet határozta 
meg, miközben a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégek részvénye-
inek árfolyama továbbra is nyomás alatt maradt. A hozamcsökkenés 
révén az ügyfelek figyelme az alacsonyabb kockázatú, magasabb 
hozamú termékek irányába fordult, egyes ügyfeleknél pedig a fix 
hozamú termékek kaptak kitüntetett figyelmet. Az elmúlt évek 
trendjével összhangban tovább erősödött az Equilor Trader és a 
Metatrader on-line platformjaink népszerűsége, amelyet az Equilor 
Direct szolgáltatásaink fejlesztése is követett. A retail ügyfelek között 
a legnépszerűbb termékek az Equilor Alapkezelő alapjai, a magyar 
blue chip részvények, valamint a devizapiacon a forint ügyletek 
voltak. Az előbbieken túl egyre több szakmai résztvevő figyelme 
fordult az árupiacok irányába is, elsősorban fedezeti ügyletek 
kapcsán. Örömünkre szolgált, hogy a 2012-es év tovább növelte a 
hosszú távú befektetések (TBSZ, NYESZ) súlyát, és az itt elhelyezett 
megtakarítások tekintetében – a várható alacsony hozamoknak 
köszönhetően – a kockázatvállalási kedv emelkedését várjuk. 

rEtAil értékPAPír és dEvizA kErEskEdElEm
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A 2012-es évet az Equilor által lefedett magyar, cseh és lengyel 
piacon a kiélezett verseny és a szűkülő forgalom jellemezte, ám en-
nek ellenére intézményi üzletágunknak sikerült minden országban 
erősíteni  piaci pozícióján. 2012 végén elindult az intézményi part-
nereink számára nyújtott, mindhárom piacot lefedő DMA (Direct 
Market Access) szolgáltatásunk, amelytől további forgalombővülést  
várunk az elkövetkezendő esztendőben. 2012-ben Prágában már 
bevezetésre került a XETRA rendszer, és várhatóan 2013-ban már 
Budapesten is Európa legnagyobb kereskedési platformja műkö-
dik majd, ami lehetőséget teremt arra, hogy ügyfeleink egységes 
kereskedési rendszer mentén, transzparens módon férjenek hozzá 
valamennyi általunk lefedett piachoz.

iNtézméNyi értékPAPír kErEskEdElEm
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Az Equilor Alapkezelő Zrt. 2012. augusztus 1-jén kezdte meg tevé-
kenységét, az Equilor Befektetési Zrt. vagyonkezelési üzletága által 
kezelt ügyfélportfóliók kiszervezési tevékenység keretében történő 
átvételével. Az alapkezelő tevékenységi köre kiterjed befektetési 
alapok, magán- és intézményi portfóliók kezelésére, illetve befek-
tetési tanácsadásra. 2012-ben több nyilvános és zártkörű alapot 
indítottunk el, amelyek közül a Primus alap kiemelkedően sikeresen 
kezdett köszönhetően az átlag feletti, de alacsonyabb volatilitású 
hozamának. A 2013-as évben elsődleges célunk a működő befekte-
tési alapjaink vagyonának és hozamának hatékony növelése, vala-
mint piaci részesedésünk növelése az intézményi befektetői körben. 
Befektetési stratégiánk valamennyi esetben tükrözi értékítéletünket, 
ami egyben termékpalettánk folyamatosan szélesítését jelenti.

lAkossági és iNtézméNyi vAgyoNkEzElés 
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A 2012-es év meglehetősen mozgalmasan indult, hiszen januárban 
még 10% körüli forintos hozamokra és 320-as EUR/HUF árfolyamra 
is akadt példa, amelyek remek befektetési lehetőségeket jelen-
tettek az ügyfeleink számára. Bár a hazai befektetők alapvetően 
kockázatkerülőbbnek bizonyultak a külföldieknél, a konzervatívabb 
portfóliók ebben a hektikus időben is jól teljesítettek. Az Equilor 
2012 elejétől bízott a forint eszközökben, és az idő minket igazolt 
-  az év elején megvásárolt hosszú magyar állampapírok átlag feletti 
hozammal jutalmazták azokat a befektetőinket, akik nem külföldön 
kerestek biztonságot megtakarításuknak. A piacon tapasztalható 
mozgásokat az Equilor Private Banking csapata új ügyfelek akvizíci-
ójára, a kezelt állomány, továbbá a csapat létszámának növelésére 
használta fel, amelynek köszönhetően sikerült a várakozásokat 
meghaladó ütemű növekedést elérnünk: a piaci átlagot meghaladó 
ütemben, több mint 37%-kal nőtt a kezelt állományunk. 2012-ben 
több olyan fejlesztés is kezdetét vette, amelynek pozitív hatása 
2013-ban már érezhetővé válik, ami reményeink szerint hozzájárul 
ügyfeleink magasabb színvonalú kiszolgálásához.

PrivAtE bANkiNg
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A 2012-es év jelentős kihívásokat jelentett a magyar és külföldi 
vállalkozások számára egyaránt, ami a tranzakciós piac aktivitásán 
érezhetően nyomott hagyott szerte a világban. Az M&A aktivitás 
csökkenése mellett a vállalatoknak a tőkepiaci lehetőségek szűkü-
lésével is szembe kellett nézniük. Bár a tőkepiacon elérhető forrás 
jelentősen zsugorodott, zártkörű kötvénykibocsátások révén több 
ügyfelünk működéséhez és terjeszkedési céljaihoz sikerült hozzájá-
rulnunk közel 1 milliárd forint nagyságrendben. Folytattuk együtt-
működésünket zágrábi partnerirodánkkal, amelyen keresztül ügyfe-
leinket horvátországi, szlovén, szerbiai és egyéb, a volt Jugoszlávia 
területén tervezett tranzakciók előkészítésében és megvalósításá-
ban kívánjuk segíteni. Bízunk abban, hogy 2013-ban már a fordulat 
jelei mutatkoznak a vállalati tranzakciók piacán is, ami érdemben 
járulhat hozzá a hazai és globális növekedéshez egyaránt.

CorPorAtE FiNANCE 



15

Az Equilor 2007 óta külön társaságon keresztül foglalkozik a mű-
kincsbefektetések iránt érdeklődő ügyfelek kiszolgálásával. Tevé-
kenységünk magában foglalja a gyűjtemények felértékelését, keze-
lését, műtárgy adás-vételek lebonyolítását, kiállítások szervezését, 
hazai és nemzetközi eredetiségvizsgálat megszervezését, valamint 
a műtárgyakkal kapcsolatos hitelezési és biztosítási ügyintézést is. 
A független befektetési banki háttér és az elkötelezett, személyre 
szabott tanácsadás egyre több ügyfél érdeklődését kelti fel ezen 
egyedi szolgáltatás iránt. 

2012-ben a cég folytatta a 2010-ben megkezdett színház- és filmtá-
mogatások által biztosított adómegtakarító struktúrával kapcsolatos 
tanácsadó tevékenységét is, továbbá bekapcsolódott a 2012 nyarán 
rendezett Art Moments kortárs vizuális művészeti fesztivál, valamint 
a 2013 szeptemberétől induló ZENITH Art Exchange program szer-
vezésébe, amely nemzetközi vizuális művészeti csereprogram, az 
Art Moments fesztivál társrendezvénye.

Equilor FiNE Art 
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Equilor Alapkezelő Zrt.
Jegyzett tőke: 100.000.000 Ft
Tulajdoni arány: 90%
Vezérigazgató: Pillár Zsolt
Igazgatóság: Pillár Zsolt, elnök; Rába Zoltán; Szigeti Péter
Felügyelő bizottság: Bartha András, elnök;  
Németh Éva; Szegner Balázs

Equilor Savjetovanje D.O.O
Jegyzett tőke: 100.000 Hrk
Tulajdoni arány: 40%
Ügyvezető: Daniel Darko Blazic

Equilor Fine Art Kft.
Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft
Tulajdoni arány: 99%
Ügyvezető: Dr. Gereben Katalin

Budapesti Értéktőzsde Zrt.
Jegyzett tőke : 541.348.000 Ft
Tulajdoni arány: 0,14702%

Az Equilor bEFEktEtési zrt. érdEkEltségEi



PéNzÜgyi bEszámolÓ
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MÉRLEG Eszközök (aktívák) / BaLaNCE sHEEt (assEts)

Ssz. 
No.

A tétel megnevezése 
Title

2011.12.31 
31.12.2011

2012.12.31 
31.12.2012

1
A) Befektetett eszközök (02+10+18 sorok) 
A) Fixed assets (lines 02+10+18)

199 797 387 504

2
I. IMMATERIÁLIS JAVAK  (03-09 sorok) 
I. INTANGIBLE ASSETS (lines 03-09)

24 739 34 372

3
      Alapítás átszervezés aktívált értéke 
      Capitalised value of foundation/restructuring

0 0

4
      Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 
      Activated value of research and development

0 0

5
      Vagyoni értékű jogok 
      Concessions and similar rights

0 0

6
      Szellemi termékek 
      Intellectual assets

24 739 34 372

7
      Üzleti vagy cégérték 
      Goodwill

0 0

8
      Immateriális javakra adott előlegek 
      Advance payments of intangible assets

0 0

9
      Immateriális javak értékhelyesbítése 
      Revaluation of intangible assets

0 0

10
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  (11-17. sorok) 
II. TANGIBLE ASSETS (lines 11-17)

137 084 160 438

11
       Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 
       Land and buildings and related concessions and similar rights

21 081 47 010

12
       Műszaki berendezések, gépek, járművek 
       Technical equipment, machines and vehicles

0 0

13
       Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  
       Other equipment, machines and vehicles

116 003 113 428

14
       Tenyészállatok 
       Breeding stock

0 0

15
       Beruházások, felújítások 
       Capital WIP, renovations

0 0

16
       Beruházásokra adott előlegek 
       Advance payments of capital WIP

0 0

17
       Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 
       Revaluation of tangible assets

0 0

18
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  (19-25. sorok) 
III. FINANCIAL INVESTMENTS (lines 19-25) 

37 974 192 694

19
      Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 
      Long term shares in related companies

2 900 92 900

20
      Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 
      Long term loans given to related companies

0 0

21
      Egyéb tartós részesedés 
      Other long term investments

11 805 13 059

22
      Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 
      Long term loans given to other investees

0 0

23
      Egyéb tartósan adott kölcsön 
      Other long term loans given

23 269 86 735

24
      Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
      Securities representing long term loans

0 0

25
      Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 
      Revaluation of financial investments

0 0

(adatok eFt-ban) / in thousand HUF
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26
B) Forgóeszközök (27+34+46+51)  
B) Current assets (lines 27+34+46+51)

9 219 087 8 703 303

27
I. KÉSZLETEK (28-33 sorok) 
I. INVENTORIES (lines 28-33) 

0 0

28
      Anyagok
      Raw materials and consumables

0 0

29
      Befejezetlen termelés és félkész termékek 
      Work in progress and semi-finished goods

0 0

30
      Növendék-, hízó- és egyéb állatok 
      Animals

0 0

31
      Késztermékek 
      Finished goods

0 0

32
      Áruk 
      Goods

0 0

33
      Készletekre adott előlegek 
      Advance payments on inventories stocks

0 0

34
II. KÖVETELÉSEK (35-45. sorok) 
II. RECEIVABLES (lines 35-45)

710 757 402 455

35
      Vevőkövetelések 
      Trade account receivables

252 343

36
      Követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásból 
      Account receivables from service supplied to customers

312 349 157 021

37
      Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 
      Account receivables from settlement of stock market transactions 

0 0

38
      Követelések tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 
      Account receivables from settlements of over the counter transactions

0 0

39
      Elszámolóházzal és elszámolóházi tev.-t végző szerv. szembeni követelések  
      Receivables from clearing houses and institutions offering clearing services

257 866 199 979

40
      a) elszámolóházzal szembeni követelés 
      a) Claims against clearing houses

257 866 199 979

41
      b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések 
      b) Claims against institutions offering clearing services

0 0

42
      Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 
      Receivables from related companies

0 2 474

43
      Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
      Receivables from companies with other share relation

0 5 855

44
      Váltókövetelések 
      Receivables from bills of exchange

0 0

45
      Egyéb követelések  
      Other receivables

140 290 36 783

46
III. ÉRTÉKPAPÍROK (47-50. Sorok) 
III. MARKETABLE SECURITIES (lines 47-50)

1 406 292 1 019 708

47
     Részesedés kapcsolt vállalkozásban 
     Investments in related companies

0 0

48
     Egyéb részesedés 
     Other shares

10 79 958

49
     Saját részvények, saját üzletrészek 
     Own shares

0 0

50
     Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
     Securities presenting loans held for sale

1 406 282 939 750

51
IV. PÉNZESZKÖZÖK ( 52-53. sorok)  
IV. CASH AND BANK (lines 52-53)

7 102 038 7 281 140

52
      Pénztár, csekkek  
      Cash, cheques

31 530 27 029
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53
      Bankbetétek 
      Bank deposit

7 070 508 7 254 111

 
a) tőzsdeforgalmi számla 
a) stock exchange account

313 914 474 345

 
b) egyéb bankbetétek 
b) Other bank deposit

6 756 594 6 779 766

54
C) Aktív időbeli elhatárolások (55-57. Sorok) 
C) Prepaid expenses and accrued income

46 853 34 778

55
      Bevételek aktív időbeli elhatárolása 
      Accrued income

41 492 30 962

56
      Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 
      Prepaid expenses

5 361 3 816

57
      Halasztott ráfordítások 
      Deffered expenses

0 0

58
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+54. sorok)  
TOTAL ASSETS (lines 01+26+54)

9 465 737 9 125 585

Budapest, 2013. április 25.
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MÉRLEG FoRRások (passzívák) / BaLaNCE sHEET (LiaBiLiTiEs)

(adatok eFt-ban) in thousand HUF

Ssz. 
No.

A tétel megnevezése 
Title

2011.12.31 
31.12.2011

2012.12.31 
31.12.2012

59
D)   Saját tőke (60-67. sorok) 
D)   Shareholders’ equity (lines 60-67) 

1 392 721 1 374 570

60
I.   JEGYZETT TŐKE 
I.    ISSUED CAPITAL

1 000 000 1 000 000

 
       Ebből: visszavásárol tulajdoni részesedés névértéken 
       of which: tresury shares repurchased at face value

0 0

61
II.  JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 
II.  ISSUED, BUT NOT PAID CAPITAL

0 0

62
III.  TŐKETARTALÉK  
III. CAPITAL RESERVE

21 369 21 369

63
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 
IV. RETAINED EARNING FROM PREVIOUS YEARS

245 350 353 201

64
V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK 
V.  NON-DISTRIBUTABLE RESERVES

0 0

65
VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 
VI. VALUATION RESERVE

0 0

66
VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 
VII. GENERAL RESERVE

0 0

67
VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 
VIII. RETAINED EARNINGS

126 002 0

68
E) Céltartalékok (69-71 sorok) 
E) Provisions

6 035 2 077

69
     Céltartalék várható kötelezettségekre 
     Provisions for expected liabilities 

0 0

70
     Céltartalék a jövőbeni költségekre 
     Provisions for future costs

0 0

71
     Egyéb céltartalék 
     Other provisions

6 035 2 077

72
F) Kötelezettségek (73+77+85) 
F) Liabilities (lines 73-77-85)

8 039 423 7 722 489

73
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74-76 sorok) 
I. Subordinated liabilities

0 0

74
    Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
    Subordinated liabilities to related companies

0 0

75
    Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
    Subordinated liabilities to other investees

0 0

76
    Hátrasorolt kötelezettségek gazdálkodóval szemben 
    Subordinated liabilities to other entities

0 0

77
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78-84) 
II. LONG-TERM LIABILITIES (lines 78-84)

200 000 332 354

78
     Hosszú lejáratra kapott kölcsön 
     Long-term credits

200 000 0

79
     Átváltoztatható kötvények 
     Convertible bonds

0 0

80
     Beruházási és fejlesztési hitelek 
     Investment and development loans

0 0

81
     Egyéb hosszú lejáratú hitelek 
     Other long-term loans

0 0
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82
     Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
     Long term liabilities to related companies

0 332 354

83
     Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
     Long term liabilities to other investees 0 0

84
     Egyéb hosszú lajáratú kötelezettségek 
     Other long-term liabilities

0 0

85
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. (86-97. sorok) 
II. SHORT-TERM LIABILITIES (lines 86-97)

7 839 423 7 390 135

86
     Rövid lejáratú kölcsönök 
     Short-term credits

906 051 39 078

87
     Rövid lejáratú hitelek 
     Short-term loans

0 410

88
     Vevőtől kapott előlegek 
     Advance payments received from customers

0 0

89
     Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 
     Trade accounts payables

154 259 44 689

90
     Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 
     Liabilities towards customers

6 665 899 6 684 847

91
     Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 
     Liabilities from settlement of stock market transactions

0 0

92
     Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 
     Liabilities from settlement of over the counter transactions

0 0

93
     Elszámolóházzal és elszámolóházi tev.-t végző szerv.-vel szembeni kötelezettségek  
     Liabilities towards clearing houses and institutions offering clearing services

0 0

 
a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség 
a) Liabilities towards clearing houses

0 0

 
b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 
b) Liabilities towards institutions offering clearing services

0 0

94
     Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
     Short-term liabilities towards related companies

0 564 331

95
     Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
     Short-term liabilities to other investees

0 0

96
     Váltótartozások 
     Bill of exchange payable

0 0

97
     Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
     Other short-term liabilities

113 214 56 780

98
G) Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok) 
G) Accrued expenses and deferred income

27 558 26 449

99
     Bevételek passzív időbeli elhatárolása 
     Deferred revenues

0 0

100
     Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 
     Accued expenses

27 558 26 449

101
     Halasztott bevételek  
     Deferred income 

0 0

102
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  (59+68+72+98) 
TOTAL LIABILITIES (lines 59+68+72+98)

9 465 737 9 125 585

Budapest, 2013. április 25.
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EREDMÉNYKIMUTATÁS “A” TípUSú / pROFIT AND LOSS STATEMENT

(adatok eFt-ban) in thousand HUF

Ssz. 
No.

A tétel megnevezése 
Title

2011.12.31 
31.12.2011

2012.12.31 
31.12.2012

a)
Bizományosi tevékenység bevételei 
Incomes from stock brokerage activities

1 347 336 1 463 906

b)
Kereskedelmi tevékenység bevételei 
Incomes from commercial activities

527 220 568 469

c)
Értékpapír forgalomba hozatali tevékenység bevételei 
Incomes from security issuing activities

171 292 32 507

d)
Letétkezelési, őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei 
Incomes from deposit and portfolio management activities 

84 903 59 907

e)
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 
Incomes from other investment service activities

252 534 163 581

1
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e) 
Incomes from investment service activities (lines a-b-c-d-e)

2 383 285 2 288 370

f )
Bizományosi tevékenység ráfordításai 
Expenditures of stock brokerage activities

303 167 394 244

g)
Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 
Expenditures of commercial activities

497 502 512 988

h)
Értékpapír forgalomba hozatali tevékenység ráfordításai 
Expenditures of share issuing activities

6 803 7 241

i)
Letétkezelési, őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai 
Expenditures of deposit and portfolio management activities

11 167 25 727

j)
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 
Expenditures of other investment service activities

175 331 75 712

2
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j) 
Expenditures of investment service activities (lines f-g-h-i-j)

993 970 1 015 912

I.
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02. sorok) 
Profit on investment service activities (lines 01-02)

1 389 315 1 272 458

II.
Egyéb bevételek 
Other incomes

68 220 16 765

 
Ebből: visszaírt értékvesztés 
of which: reversal of impairment loss provision

0 4 521

III.
Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 
Incomes from non-investment service activities

0 0

IV.
Aktívált saját teljesítmények értéke 
Own performance capitalized

0 0

3
Anyagköltség 
Cost of raw materials

27 150 28 581

4
Igénybe vett szolgáltatások értéke 
Value of services used

376 522 360 088

5
Egyéb szolgáltatások értéke 
Value of other services

5 395 5 506

6
Eladott áruk beszerzési értéke 
Cost of goods sold

0 0

7
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 
Value of recharged services

0 7 037

V.
Anyagjellegű ráfordítások (03-07 sorok) 
Material type expenditures 

409 067 401 212

3
Bérköltség 
Wages

360 488 350 699
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4
Személyi jellegű egyéb kifizetések 
Other personnel-related payments

62 410 61 470

5
Bérjárulékok 
Personnel related contributions

103 362 102 790

VI.
Személyi jellegű ráfordítások (03-05. sorok) 
Personnel-related expenditures  (lines 03-05)

526 260 514 959

VII.
Értékcsökkenési leírás 
Depreciation

33 038 35 956

VIII.
Egyéb ráfordítások 
Other expenses

352 550 163 857

 
Ebből: értékvesztés 
of which: impairment loss provision

0 0

IX.
Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai 
Non-investment service activities expenditures

0 0

A
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I-IX. sorok) 
TRADING PROFIT (lines I-IX)

136 620 173 239

6
Kapott (járó) osztalék és részesedés 
Dividends and profit-sharing received

1 910 1 925

 
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 
of which: received from related companies

0 0

7
Részesedések értékesítésének árfolyam nyeresége 
Capital gains on investments

0 0

 
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 
of which: received from related companies

0 0

8
Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége 
Interest and capital gains on financial investments

0 0

 
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 
of which: received from related companies

0 0

9
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 
Interest and interest-like revenues

127 657 128 543

 
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 
of which: received from related companies

0 0

10
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 
Other incomes from financial transactions

87 507 132 676

X.
Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06-10. sorok) 
Incomes from non-trading financial transactions (lines 6-10)

217 074 263 144

11
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 
Losses on financial investments

0 0

 
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 
of which: from related companies

0 0

12
Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések 
Paid interests and interest-like payments

80 873 120 735

 
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 
of which: from related companies

0 0

13
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 
Write-off of financial investments

0 0

14
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 
Other expenditures of financial transactions

88 122 162 157

XI.
Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11-14. sorok) 
Expenditures of non-trading financial transactions (lines 11-14)

168 995 282 892

B
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI. sorok) 
PROFIT ON FINANCIAL TRANSACTIONS (lines X-XI)

48 079 -19 748

C
SZOKÁSOS VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B) 
PROFIT ON ORDINARY BUSINESS ACTIVITY (lines A+B)

184 699 153 491
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XII.
Rendkívüli bevételek  
Extraordinary incomes

0 0

XIII.
Rendkívüli ráfordítások 
Extraordinary expenses

0 7 700

D
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII-XIII. sorok) 
Extraordinary profit (lines XII-XIII)

0 -7 700

E
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C+/- D) 
PROFIT BEFORE TAXATION

184 699 145 791

XIV.
Adófizetési kötelezettség 
Tax liability

16 697 7 693

F
ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-XIV) 
PROFIT AFTER TAXES

168 002 138 098

XV.
Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-) 
General reserve creation (+) /usage (-)

0 0

15
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 
Using of profit reserves for dividends and shares

0 18 152

16
Jóváhagyott osztalék részesedés 
Paid (approved) dividends, shares

42 000 156 250

G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+/-XV+15-16) 
PROFIT FOR THE YEAR

126 002 0

Budapest, 2013. április 25.
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CASH-FLOW KIMUTATÁS

2011.12.31 2012.12.31

I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW 2 473 636 586 854

1. Adózás előtti eredmény +/- 182 789 151 566

2. Elszámolt amortizáció+ 33 038 35 956

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 46 790 7 496

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete+/- -49 017 -3 958

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 0 -192

6. Szállítói kötelezettség változása +/- 94 939 -100 941

7. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség változás +/- 2 330 775 18 948

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása+/- 59 288 -56 434

9. Passzív időbeli elhatárolások változása+/- 7 027 -1 109

10 Vevőkövetelés változása+/- 65 364 -2 565

11. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása+/- -229 399 689 955

12. Aktív időbeli elhatárolások változása+/- -9 261 12 075

13. Fizetett adó (nyereség után)- -16 697 -7 693

14. Fizetett osztalék, részesedés- -42 000 -156 250

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW -64 486 -221 545

14. Befektetett eszközök beszerzése- -66 398 -223 664

15. Befektetett eszközök eladása+ 2 194

16. Kapott osztalék, részesedés + 1 910 1 925

III. PÉNZÜGYI CASH-FLOW 306 051 -186 207

17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)+

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

19. Hitelfelvétel+ 906 061 395 190

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

21. Véglegesen kapott pénzeszköz+

22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)-

23. Kötvényvisszafizetés-

24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés- -10 -706 051

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek-

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - -7 700

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- -600 000 132 354

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA                                                 2 715 201 179 102

0 0

2012. december 31.
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