
2015Éves
Beszámoló



2

Gereben András
elnök

Szécsényi Bálint
vezérigazgató

 Szécsényi Bálint Gereben András

Az Equilor rövid bemutatása

Több mint 25 év telt el az Equilor megalapítása óta, de a céljaink nem változtak. Az elmúlt évek során szolgál-
tatásaink folyamatos fejlesztése mellett mindig arra törekedtünk, hogy ügyfeleink részére gyors és megbízható 
hozzáférést biztosítsunk a pénz- és tőkepiacok egyre bővülő világához, valamint megalapozott pénzügyi taná-
csok és elemzések segítségével támogatást nyújtsunk a ránk bízott vagyon tekintetében a lehető legmagasabb 
hozam elérésében.
A globális és a magyar gazdaság változásaira válaszként folyamatosan új szolgáltatásokkal kívánunk megfelelni 
a piaci elvárásoknak, annak érdekében, hogy valódi befektetési banki szolgáltatási portfoliót tudjunk magán és 
vállalati ügyfeleink számára kínálni. Az elmúlt néhány év nemzetközi és hazai piaci kihívásai, a nehezen kiszá-
mítható gazdasági környezet következtében még nagyobb hangsúlyt fektettünk a stabilitásra és a megbízható, 
átlátható információszolgáltatásra, amely véleményünk szerint a felelősségteljes befektetési szolgáltatás alapját 
jelenti. Törekszünk arra, hogy olyan munkatársakkal dolgozzunk, akik ezeket az elveket teljes mértékben magu-
kénak vallják és mindennapi munkájuk, döntéseik során alapvető értékként kezelik. Kollégáink minden hozzánk 
forduló ügyfelet a legnagyobb odafigyeléssel, tudásuk legjavát adva, az ügyfél igényeit alaposan felmérve szol-
gálnak ki és adnak személyre szabott befektetési tanácsokat.
Az elmúlt évek elkötelezett munkájának eredményeképpen az Equilor ügyfélszám, kezelt vagyon és eredmé-
nyesség tekintetében is folyamatosan növekedett, de ennek ellenére továbbra is a szolgáltatások színvonalának 
fejlesztését helyezzük előtérbe a növekedéssel szemben. Büszkék vagyunk arra, hogy a budapesti, a prágai és a 
varsói értéktőzsde teljes jogú tagjaként a közép-kelet európai régióban jelen vagyunk, és az Equilor Alapkezelő-
vel együtt a tőzsdei kereskedéstől a vagyonkezelésen át a vállalati pénzügyekig teljes körű befektetés banki 
szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleinknek.
Megtisztelésnek és munkánk elismerésének tekintjük, hogy 2015-ben a Budapesti Értéktőzsde „Az év befektetési 
szolgáltatója” elnevezésű díjjal értékelte az Equilor tevékenységét.
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Fordulópont a hazai tőkepiac 
történetében

Történelmi év volt 2015 a hazai piaci életében, hiszen több olyan esemény történt, amely jelentősen felforgatta 
a befektetési szolgáltatók, bankok és természetesen az ügyfeleik életét. 2015. január 15-én a svájci jegybank 
okozta nemzetközi szinten az első meglepetést azzal, hogy a sokáig féltve őrzött 1,2 EUR/CHF árfolyamot nem 
védte tovább, így olyan soha nem látott piaci helyzetet eredményezett a svájci frank piacán, amely a likviditás 
teljes eltűnése miatt lehetetlenné tette a korábban működő kockázatkezelési technikák alkalmazását. Az extrém 
helyzet jelentős kihívások elé állította világ pénzintézeteit és befektetőit, sokuknak óriási veszteségeket okozva.

Nem feltétlenül csak az előbbi események miatt, de a magyar piaci rövid időre bizalmi válságba került, melynek 
hatására több szolgáltató és egy jelentős vállalati kötvény kibocsátó is csődbe ment, ám az év során nyilvánva-
lóvá vált, hogy a csődjüket nem a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy a hibás kockázatkezelés okozta, 
hanem mindhárom esetben ettől eltérő bűncselekmények történtek.

A bizalmi válságot az Equilor is megérezte, februárban ügyfélállományunk egy rövid de intenzív időszak alatt 
csökkenni kezdett, több ügyfél is a biztonságosabbnak vélt banki szolgáltatókhoz transzferálta befektetéseit. 
Tovább nehezítette a társaság működését, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a kormányzat a befektetői bizalom 
visszaállítása érdekében jelentős költségeket jelentő intézkedéseket vezetett be a szolgáltatók tekintetében, 
amelynek egyik eredménye, hogy a kereskedelmi bankok szintjére emelkedett a Befektető-Védelmi Alap által 
biztosított ügyfélvagyon mértéke.

A 2015-ös év globális gazdasági teljesítményét az ázsiai piacokról kiinduló növekedési félelmek, valamint az 
olajár zuhanása egyaránt fékezte. A globális kockázatok miatt a tőkepiacokon is megnőtt a volatilitás, amelyet 
némileg mérsékelni tudtak a sok országban bevezetett monetáris lazító intézkedések. Az év során az 53 dollárról 
30 dollár közelébe süllyedő nyersolaj világpiaci ára fokozta az inflációra vonatkozó, lefelé mutató kockázatokat.

Az Egyesült Államok gazdasági teljesítménye kiemelkedett a versenytársak közül. A személyes fogyasztás erősö-
dése a kormányzati kiadások emelkedésével együttesen támogatta a gazdaság növekedését. A reál GDP tavaly 
2,4%-os bővülést mutatott, amely stagnált a 2014-es bázishoz képest. Az alacsony olajár leginkább a kiskeres-
kedelemben éreztette jótékony hatását. Az amerikai munkaerőpiac fokozatosan javult, a munkanélküliségi ráta 
trendszerűen közeledett a teljes foglalkoztatottsági szintnek megfelelő értékhez és év végére 5,3%-ra csökkent. 
A főbb kereskedelmi partnerek devizáival szemben erősödő amerikai dollár ugyanakkor fékezte a külkereske-
delem gazdaságélénkítő hatását. A Fed monetáris politikáját a kamatemelési ciklus elindítása határozta meg. 
Hasonlóan Európához, az Egyesült Államok fogyasztói árindexe is a zéró szint közelébe esett vissza, amelyet 
elsősorban a hosszú évek óta nem látott alacsony nyersanyagárak okoztak. A személyes fogyasztás ugyan élén-
külést mutatott, azonban ezt az árfelhajtó hatást az olcsó nyersanyagok és a szűk sávban ingadozó reálbérek 
eliminálták. 

Az euróövezet reál GDP-je 2015-ben 0,9%-os növekedési ütemről 1,6%-ra bővült, miközben igen megosztott 
teljesítmény jellemezte a tagállamokat. A növekedés elsőszámú katalizátorai Németország és Spanyolország 
voltak, míg Franciaország és Olaszország ismét recesszióba süllyedtek. A második negyedévtől erősödött a feltö-
rekvő piacok felől érkező kockázat, amelyhez visszafogott személyes fogyasztás és beruházási aktivitás párosult. 
Az EKB ambiciózus célkitűzésekkel induló gazdaságélénkítő programja csak mérsékelt hatást váltott ki, de a 
gyengülő euró támogatta a növekedést. Az európai deflációs környezet kialakulása mögött egyfelől az EKB ed-
digi QE programjának sikertelensége, másfelől pedig az alacsony olajár állt. 

A vezetőség beszámolója
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Magyarország bruttó hazai terméke a negyedik negyedévben a várt 2,6%-kal szemben 3,2%-ra bővült, azonban 
az éves növekedési ütem összességében a 2014-es bázishoz képest 3,4%-ról 2,9%-ra lassult. A növekedés fő 
motorja az ipar, a kereskedelem, a szálláshely-szolgáltatás valamint vendéglátás teljesítményének javulása volt, 
miközben a mezőgazdaság és az építőipar GDP-hez történő hozzájárulása romlott. A jegybanki alapkamat az 
év során 2,1%-ról 1,35%-ra mérséklődött, miközben mind a rövid, mind a hosszú oldali hozamok csökkentek. 

A hazai részvénypiac számára sikeres volt a 2015-ös év, globális összevetésben a negyedik legjobban teljesítő 
részvényindexnek a BUX bizonyult. A befektetői bizalmat erősítették a kedvező államháztartási és adósságten-
denciák, amelyekhez optimista növekedési kilátások társultak. A magyar kormány és az EBRD viszonya stabili-
zálódott, régiós összevetésben pedig felülsúlyozásra került a magyar piac. A hazai tőkepiac elmúlt negyedszá-
zados történetének fontos eseménye is idén történt meg, a Magyar Nemzeti Bank az osztrák CEESEG AG-vel és 
Österreichische Kontrollbank AG-vel kötött adásvételi szerződés alapján háromnegyedes többségi tulajdonossá 
vált a Budapesti Értéktőzsdében.

A hazai részvénypiac jó teljesítménye a megnövekedett lakossági érdeklődéssel is magyarázható, hiszen a csök-
kenő kamatszintek miatt tovább élénkült a kereslet a befektetési termékek iránt. Az azonnali piac éves forgalma 
2015-ben mintegy 2190 milliárd forint volt, meghaladva a 2014-es 1942 milliárd forintot. Az összforgalmon belül 
a részvények adásvétele 2100 milliárd forintot ért el 2015-ben 11,5 százalékkal meghaladva a 2014. évit. 

Büszkék vagyunk arra, hogy egy rendkívül nehéz év után az Equilor a hazai befektetési piac átrendeződése után 
is meg tudta őrizni vezető helyét, sőt a Budapesti Értéktőzsde független szakmai szűrijének döntése alapján 
elnyerte a 2015-ös év legjobb hazai befektetési szolgáltatójának járó díjat. 

A BÉT azonnali piacán az Equilor az 5. legnagyobb forgalmat bonyolította le, míg a prágai börzén éves összeha-
sonlításban egy helyet javítva a 4. legnagyobb forgalmazóvá lépett elő a társaság, a lengyel parketten pedig a 
32. helyen zárt. 

A fenti eredményeket természetesen nem érhettük volna el ügyfeleink bizalma és munkatársaink elkötelezett 
munkája nélkül, melyek az Equilor történetének több mint huszonöt éves története során mindig a legnagyobb 
erőt adták nekünk a kihívásokkal teli időszakok alatt.

Az év befektetési szolgáltatója 
Tőzsdei Legek 2015 díj

A Budapesti Értéktőzsde független szakmai 
zsűrijének döntése alapján

www.equilor.hu

Equilor Befektetési Zrt.
Az év befektetési szolgáltatója

Köszönjük
Ügyfeleinknek!

tŐzsde   vagyonkezelés   PRIvate BankIng   CoRPoRate FInanCe
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Lakossági Üzletág

A 2015. év hangulatát meghatározták a január 15-i események, amelyeket követően kimondható, hogy a piacok 
sohasem lesznek olyanok, mint azelőtt voltak. A devizapiacokon korábban megbízhatóan működő kockázatke-
zelési technikák használhatatlanná váltak; a megnövekedett partnerkockázat pedig érzékelhető nagyságrendű 
válságot okozott a világpiacon. A teljes eseménysorozat megértéséhez szükséges a világ pénz- és tőkepiaci 
rendszerének mélyebb szintű ismerete, de ezúttal elegendő annyit leszögezni, hogy a korábbi évtizedekben jól 
működő modell 2015-ben jelentős módosuláson esett át, amely folyamatnak az Equilor is részese volt. 

A lakossági üzletág átalakította a kereskedési helyszíneket, szigorúbb és szélesebb körű vizsgálatokon alapuló 
kockázatkezelési és elemzési rendszereket vezetett be, valamint oktatásokkal és tanácsadással képezte az ügyfe-
leket annak érdekében, hogy alacsonyabb tőkeáttétellel és diverzifikáltabban alakítsák portfolióikat.

Bár az év elején tapasztalható bizalmi válság és csődhullám miatt érzékelhető volt a lakossági üzletág ügyfélszá-
mának csökkenése, az év végére (többek között az MNB által meghirdetett tőkepiac ösztönző stratégiának kö-
szönhetően) e tendencia megfordult, és a megfogyatkozott befektetési szolgáltatók közül egyre több új ügyfél 
választotta az Equilort.

A lakossági üzletág bevételei között – az Államadósság Kezelő Központtal év közben megkötött forgalmazói 
szerződésnek köszönhetően – kiemelkedett a prémium állampapír-forgalmazásból származó díjbevétel, de nőtt 
a nemzetközi részvény és kötvényügyletek forgalma is. Az on-line kereskedésből eredő bevételek a korábban 
említett változások miatt visszaestek, de ezt folyamatot kompenzálta a befektetők szempontjából alacsonyabb 
kockázatú termékek, befektetési jegyek jutalékából befolyó összeg.

Intézményi Üzletág

A 2014-ben indított új stratégia szellemében 2015-ben is nagy hangsúlyt fektetett az üzletág a partnerekkel 
kialakított szorosabb informatikai kapcsolatra és annak folyamatos fejlesztésére. A szofisztikált informatikai kap-
csolat, azaz a fix-protokollok egyértelműen növelik az üzleti terület hatékonyságát illetve a kiszolgálás minő-
ségét. A piaci részesedés tekintetében az Equilor 2015-ben is megtartotta, sőt erősítette korábbi pozícióit a 
budapesti, a prágai és a varsói piacon is.

A belföldi és külföldi intézményi partnerekkel történő aktívabb kapcsolatfelvételt, illetve a meglévő ügyfelek 
minél magasabb szintű kiszolgálását, az ügyfelek megtartását és a kereskedési volumen növelését egyebek 
mellett új munkatárs is erősíti.
A 2015-ös célok között szerepelt az online – úgy nevezett DMA – kereskedési vonal további kiterjesztése, széle-
sítése, amely sikeresen megvalósult.
Az Equilor bukaresti tőzsdére, tőzsdetagként való belépése továbbra is a piaci körülmények függvénye, de erre 
a tervek szerint 2016-ban sor kerül.
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Equilor Alapkezelő

Az Equilor Alapkezelő sikeres évet zárt 2015-ben. A kezelt vagyona év végére meghaladta a 40 milliárd forintot. 
Az intézményi vagyonkezelés területén, ahol több önkéntes nyugdíjpénztárnak és egészségpénztárnak végzi 
a vagyonkezelést, kiváló teljesítményeket ért el. A kezelt intézményi portfoliói összteljesítménye lényegesen 
meghaladta mind a kockázatmentes hozamokat, mind pedig az infláció mértékét. Az Equilor Alapkezelő több 
ügyfele esetében 2014-hez hasonlóan 2015-ben is a legjobb teljesítményt érte el, mind az elvárt hozamokhoz 
(benchmarkokhoz) viszonyítva, mind pedig a vagyonkezelői versenyben.

2015-ben öt új befektetési alapot hozott létre az Equilor Alapkezelő, amelyek közül az Equilor Közép-európai 
Részvényalap döntően Magyarország, Csehország, Lengyelország, Ausztria és a balkáni országok részvény pia-
caira fektet be, míg az Equilor NOÉ Nemzetközi Részvényalap a fejlett részvénypiacokon történő befektetésekre 
szakosodott. A társaság első euróban denominált befektetési alapja az Equilor Magnus Eur Származtatott Befek-
tetési Alap abszolút hozam szemléletben keresi a legjobb befektetési instrumentumokat, elsősorban kis és kö-
zepes kapitalizációjú részvényeket. Az év utolsó negyedében elindult az Equilor Optimus Befektetési Alapokba 
Fektető Alap, amely az Equilor Alapkezelő által kezelt befektetési alapokból aktív súlyozással válogat.
A társaság legmagasabb kockázatú alapja, az Equilor Dinamikus Portfolió Származtatott Befektetési Alap kifeje-
zetten a magas hozamcélt kitűző befektetők igényeit kívánja kiszolgálni.
2015 végére az Equilor Alapkezelő alapjainak száma tízre növekedett; az ezekben kezelt vagyon pedig megha-
ladta a 10 milliárd forintot.

A legdinamikusabban fejlődő üzletágunk a privát vagyonkezelés, ahol standard és egyedi megoldásokat kíná-
lunk portfoliókezelés iránt érdeklődő magánszemélyek és gazdasági társaságok számára. 

Private Banking

A 2015. év első negyedévében tapasztalható piaci akadályokat az üzletág szerencsésen vette, megtartotta a 
meglévő ügyfélállomány bizalmát, amelyet a jövőben még aktívabb ügyfél-kiszolgálással, új termékek és szol-
gáltatások bevezetésével tervez erősíteni. 2015 második felében – a piac tisztulásának köszönhetően – újabb 
ügyfél akvizíciós lehetőségek nyíltak meg, amelyek számos számlanyitást eredményeztek, tovább bővítve ezzel 
az Equilor Private Banking által kezelt kliensállományt.

Az ügyfélszám növekedése és az üzletági dolgozói kör folyamatos bővülése következtében, illetve a minőségi 
kiszolgálás biztosítása érdekében új üzletági és személyi kontrollrendszerek bevezetésére került sor.

A banki kamatok csökkenése mellett a független privátbanki szolgáltatásokat előnybe helyezte a bankok ál-
tal többféle jogcímen felszámított költségek növekedése is. Az előbbi okok miatt és természetesen az Equilor 
privátbanki ügyfelei által elért befektetési teljesítménynek és az erős ügyfélkapcsolatoknak köszönhetően, az 
üzletág által kezelt állomány az év során, több mint 20 %-kal növekedett.
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Corporate Finance

2015-ben az Equilor Corporate Finance részlege több, nagyszabású tőkepiaci tranzakciót hajtott végre. Az év 
elején részt vett a TVK Nyrt. részvényeire tett nyilvános vételi ajánlat lebonyolításában (6,2 milliárd forint tranz-
akciós érték), majd tavasszal a Plotinus Nyrt. által kibocsátott kötvényeket hozta forgalomba (641 millió forint 
értékben). 

Az év végén tőzsdei aukció keretében közel 75 milliárd forint értékű OTP részvénycsomagot értékesített az 
Equilor Corporate Finance, amivel az elmúlt időszak legnagyobb tőkepiaci tranzakcióját tudhatta maga mögött. 
A nyilvános tőkepiaci tranzakciók mellett több M&A ügyleten is dolgozik az üzletág, hozzásegítve a vállalatokat 
növekedési vagy hatékonyságjavítási céljaik eléréséhez. 2015-ben mind a tőkepiac, mind az M&A piac élénkülést 
mutatott, amelynek folytatódása várható az idei évben is. A BÉT által közzétett tőzsdeélénkítő javaslatcsomag, 
illetve a továbbra is alacsony hozamkörnyezet a vállalati tranzakciók számának további emelkedését hozhatja 
magával.

Equilor Fine Art

Az Equilor 2007-ben alapította az Equilor Fine Art Kft-ét, amely műtárgybefektetések iránt érdeklődő ügyfelek 
kiszolgálásával foglalkozik. Tevékenysége többek között magában foglalja a gyűjtemények kezelését, bővíté-
sét, felértékelését, kezelését, 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 biztosítja az ügyfelek 
igényeinek sokrétű kiszolgálását. 2015-ben a cég folytatta a 2010-ben megkezdett színház- és filmtámogatások 
által biztosított adómegtakarító struktúrával kapcsolatos tanácsadó tevékenységét is, továbbá a 2012-ben meg-
kezdett együttműködés keretében 2015-ben is részt vett az Art Moments kortárs vizuális művészeti fesztivál és 
a ZENITH Art Exchange elnevezésű program szervezésében, amely nemzetközi vizuális művészeti csereprogram 
az Art Moments fesztivál társrendezvénye. A Zenith Art Exchange program keretében az Equilor Fine Art 2015-
ben magyarországi és közel-keleti témájú kiállítások társszervezője volt. 

2014 októberében a Gazdasági Rádión (2015-től Trend FM) elindult dr. Gereben Katalinnak, az Equilor Fine Art 
Kft. ügyvezetőjének heti magazin műsora, amelynek címe: Gyűjtő, a témája pedig a műtárgyak és egyéb értékek 
gyűjtése. A műsor, hozzájárul az Equilor Fine Art ismertségének növeléséhez és a műtárgygyűjtés népszerűsíté-
séhez, amely a társaság direkt gazdasági érdeke.
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Az Equilor Befektetési Zrt. érdekeltségei

Equilor Alapkezelő Zrt.
Jegyzett tőke: 110.000.000 Ft
Tulajdoni arány: 90%
Igazgatóság: Pillár Zsolt, elnök-vezérigazgató;
Kullai András; Szigeti Péter
Felügyelő bizottság: Szécsényi Bálint, elnök;
Németh Éva; Horváth Péter

Equilor Fine Art Kft.
Jegyzett tőke: 3.000.000 Ft
Tulajdoni arány: 100%
Ügyvezető: Dr. Gereben Katalin

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

Társadalmi felelősségvállalás

Az Equilor a MikulásGyár egyik kihelyezett ADOMÁNYGYŰJTŐ pontja volt.
2015. december 4. és 20. között a MikulásGyár adománygyűjtő akciójához csatlakozva segítettünk a mélysze-
génységben élő gyermekeken.

A MikulásGyár célja:
A mélyszegénységben élő nagycsaládok, így rengeteg gyermek segítése, tekintet nélkül arra, hogy ki és miért 
éhezik. A MikulásGyár hitvallása a humanizmus természetéből fakadó szolidaritás, nem ismer különbséget gyer-
mek és gyermek között, küzd a diszkrimináció ellen és független a mindenkori politikától.
A MikulásGyár tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, takarót, játékot, könyvet 
gyűjt. A Vöröskereszt a Magyar Posta segítségével rászorultság alapján osztja szét az adományokat. (Bővebb 
információ a Mikulásgyár tevékenységéről: www.mikulasgyar.hu)

www.ecf.hu

Az Equilor Befektetési Zrt.  
vállalati pénzügyekkel foglalkozó részlege

85,7 MILLIÁRD FORINT
értékű tőkepiaci tranzakciót  
bonyolított le 2015-ben.

Köszönjük Ügyfeleink bizalmát!
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Mérleg Eszközök (aktívák)
BALANCE SHEET (assets)

Ssz. 
No.

A tétel megnevezése 
Title

2014.12.31 
31.12.2014

2015.12.31 
31.12.2015

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

322,338 375,990

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

38,637 32,871

3
      Alapítás átszervezés aktívált értéke 
      Capitalised value of foundation/restructuring

0 0

4
      Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 
      Capitalised value of research and development

0 0

5
      Vagyoni értékű jogok 
      Concessions and similar rights

0 0

6
      Szellemi termékek 
      Intellectual assets

38,637 32,871

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)

165,250 204,668

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

41,084 46,324

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

0 0

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

124,166 158,344

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) 

118,451 138,451

19
      Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 
      Long term shares in related companies

93,000 113,000

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

0 0

21
      Egyéb tartós részesedés 
      Other long term investments

11,516 11,516

(adatok eFt-ban) / in thousand HUF (adatok eFt-ban) / in thousand HUF

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

13,935 13,935

24
      Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
      Securities representing long term loans

0 0

25
      Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 
      Revaluation of financial investments

0 0

26
B) Forgóeszközök (27+34+48+53. sorok)  
B) Current assets (lines 27+34+48+53)

15,965,497 14,970,886

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

0 30,150

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 30,150

33
      Készletekre adott előlegek 
      Advance payments on inventories stocks

0 0

34
II. KÖVETELÉSEK (35-47. sorok) 
II. RECEIVABLES (lines 35-47)

401,679 616,440

35
      Vevőkövetelések 
      Trade account receivables

2,284 1,439

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

182,856 136,925

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

171,423 383,580

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

171,423 383,580

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

6,784 72,849

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

0 0
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44
      Váltókövetelések 
      Receivables from bills of exchange

0 0

45
      Egyéb követelések  
      Other receivables

38,332 21,647

46
      Követelések értékelési különbözete 
      Fair value adjustment of receivables

0 0

47
      Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
      Positive difference of derivatives transactions

0 0

48
III. ÉRTÉKPAPÍROK (49-52. sorok) 
III. MARKETABLE SECURITIES (lines 49-52)

1,717,160 1,257,693

49
     Részesedés kapcsolt vállalkozásban 
     Investments in related companies

0 0

50
     Egyéb részesedés 
     Other shares

2 36

51
     Saját részvények, saját üzletrészek 
     Own shares

0 0

52
     Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
     Securities presenting loans held for sale

1,717,158 1,257,657

53
IV. PÉNZESZKÖZÖK ( 54-55. sorok)  
IV. CASH AND BANK (lines 54-55)

13,846,658 13,066,603

54
      Pénztár, csekkek  
      Cash, cheques

25,906 27,844

55
      Bankbetétek 
      Bank deposit

13,820,752 13,038,759

56
a) tőzsdeforgalmi számla 
a) stock exchange account

719,011 1,747,340

57
b) egyéb bankbetétek 
b) Other bank deposit

13,101,741 11,291,419

58
C) Aktív időbeli elhatárolások (59-61. sorok) 
C) Prepaid expenses and accrued income (lines 59-61)

27,832 52,891

59
      Bevételek aktív időbeli elhatárolása 
      Accrued income

25,168 49,910

60
      Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 
      Prepaid expenses

2,664 2,981

61
      Halasztott ráfordítások 
      Deffered expenses

0 0

62
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01+26+58. sorok)  
TOTAL ASSETS (lines 01+26+58)

16,315,667 15,399,767

Budapest, 2016. április 28.

MÉRLEG Források (passzívák)
BALANCE SHEET (liabilities)

(adatok eFt-ban) in thousand HUF

Ssz. 
No.

A tétel megnevezése 
Title

2014.12.31 
31.12.2014

2015.12.31 
31.12.2015

63
D)   Saját tőke (64+66+67+68+69+70+73+74. sorok) 
D)   Shareholders’ equity (lines 64+66+67+68+69+70+73+74) 

1,647,133 1,997,579

64
I.   JEGYZETT TŐKE 
I.    ISSUED CAPITAL

1,000,000 1,000,000

65
       Ebből: visszavásárol tulajdoni részesedés névértéken 
       of which: tresury shares repurchased at face value

0 0

66
II.  JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 
II.  ISSUED, BUT NOT PAID CAPITAL

0 0

67
III.  TŐKETARTALÉK  
III. CAPITAL RESERVE

21,369 21,369

68
IV. EREDMÉNYTARTALÉK 
IV. RETAINED EARNING FROM PREVIOUS YEARS

414,585 625,764

69
V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK 
V.  NON-DISTRIBUTABLE RESERVES

0 0

70
VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 
VI. VALUATION RESERVE

0 0

71
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
1. Valuation reserve of revaluation of assets

0 0

72
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
2. Fair valuation reserve

0 0

73
VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 
VII. GENERAL RESERVE

0 0

74
VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 
VIII. RETAINED EARNINGS

211,179 350,446

75
E) Céltartalékok (76-78. sorok) 
E) Provisions (lines 76-78)

4,704 3,562

76
     Céltartalék várható kötelezettségekre 
     Provisions for expected liabilities 

0 0

77
     Céltartalék a jövőbeni költségekre 
     Provisions for future costs

0 0

78
     Egyéb céltartalék 
     Other provisions

4,704 3,562

79
F) Kötelezettségek (80+84+92. sorok) 
F) Liabilities (lines 80+84+92)

14,621,518 13,369,682

80
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (81-83. sorok) 
I. Subordinated liabilities (lines 81-83)

0 0

81
    Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
    Subordinated liabilities to related companies

0 0

82
    Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
    Subordinated liabilities to other investees

0 0

83
    Hátrasorolt kötelezettségek gazdálkodóval szemben 
    Subordinated liabilities to other entities

0 0

84
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (85-91. sorok) 
II. LONG-TERM LIABILITIES (lines 85-91)

552,354 562,354

(adatok eFt-ban) / in thousand HUF
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85      Hosszú lejáratra kapott kölcsön 
     Long-term credits 0 0

86      Átváltoztatható kötvények 
     Convertible bonds 0 0

87      Beruházási és fejlesztési hitelek 
     Investment and development loans 0 0

88      Egyéb hosszú lejáratú hitelek 
     Other long-term loans 0 0

89      Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
     Long term liabilities to related companies 552,354 562,354

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

91      Egyéb hosszú lajáratú kötelezettségek 
     Other long-term liabilities 0 0

92 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK. (93-98. sorok) 
II. SHORT-TERM LIABILITIES (lines 93-98) 14,069,164 12,807,328

93      Rövid lejáratú kölcsönök 
     Short-term credits 0 0

94      Rövid lejáratú hitelek 
     Short-term loans 0 0

95      Vevőtől kapott előlegek 
     Advance payments received from customers 0 0

96      Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 
     Trade accounts payables 75,150 61,481

97      Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 
     Liabilities towards customers 13,400,002 12,422,173

98      Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 
     Liabilities from settlement of stock market transactions 0 0

99      Kötelezettségek tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból 
     Liabilities from settlement of over the counter transactions 0 0

100      Elszámolóházzal és elszámolóházi tev.-t végző szerv.-vel szembeni kötelezettségek  
     Liabilities towards clearing houses and institutions offering clearing services 0 0

101 a) elszámolóházzal szembeni kötelezettség 
a) Liabilities towards clearing houses 0 0

102 b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 
b) Liabilities towards institutions offering clearing services 0 0

103      Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
     Short-term liabilities towards related companies 419,842 236,096

104      Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 
     Short-term liabilities to other investees 0 0

105      Váltótartozások 
     Bill of exchange payable 0 0

106      Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
     Other short-term liabilities 174,170 87,578

107       Kötelezettségek értékelési különbözete 
      Fair value adjustment of liabilities 0 0

108       Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
      Negative difference of derivatives transactions 0 0

109 G) Passzív időbeli elhatárolások (110-112. sorok) 
G) Accrued expenses and deferred income (lines 110-112) 42,312 28,944

110      Bevételek passzív időbeli elhatárolása 
     Deferred revenues 0 0

111      Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 
     Accued expenses 42,312 28,944

112      Halasztott bevételek  
     Deferred income 0 0

113 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN  (63+75+79+109. sorok) 
TOTAL LIABILITIES (lines 63+75+79+109) 16,315,667 15,399,767

Budapest, 2016. április 28.

EREDMÉNYKIMUTATÁS “A” típusú
PROFIT AND LOSS STATEMENT

(adatok eFt-ban) in thousand HUF

Ssz. 
No.

A tétel megnevezése 
Title

2014.12.31 
31.12.2014

2015.12.31 
31.12.2015

a)
Bizományosi tevékenység bevételei 
Incomes from stock brokerage activities

2,200,956 2,154,531

b)
Kereskedelmi tevékenység bevételei 
Incomes from commercial activities

927,760 629,983

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

17,430 20,482

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

35,147 28,106

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

332,857 584,839

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

3,514,150 3,417,941

Ebből: értékelési különbözet
of which valuation difference

0 0

f )
Bizományosi tevékenység ráfordításai 
Expenditures of stock brokerage activities

566,117 515,166

g)
Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 
Expenditures of commercial activities

765,406 436,813

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

228 0

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

23,021 19,920

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

44,673 561,539

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

1,399,445 1,533,438

Ebből: értékelési különbözet
of which valuation difference

0 0

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

2,114,705 1,884,503

II.
Egyéb bevételek 
Other incomes

43,719 1,285,688

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

128 0

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

0 0

IV.
Aktívált saját teljesítmények értéke 
Own performance capitalized

0 0

a
Anyagköltség 
Cost of raw materials

31,026 30,970

b
Igénybe vett szolgáltatások értéke 
Value of services used

477,813 453,619

(adatok eFt-ban) / in thousand HUF
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c
Egyéb szolgáltatások értéke 
Value of other services

4,380 9,904

d
Eladott áruk beszerzési értéke 
Cost of goods sold

0 0

e
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 
Value of recharged services

22,152 24,772

V.
Anyagjellegű ráfordítások (a-e sorok) 
Material type expenditures (lines a-e)

535,371 519,265

3
Bérköltség 
Wages

503,651 469,706

4
Személyi jellegű egyéb kifizetések 
Other personnel-related payments

71,358 87,478

5
Bérjárulékok 
Personnel related contributions

144,628 134,339

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

719,637 691,523

VII.
Értékcsökkenési leírás 
Depreciation

45,372 51,825

VIII.
Egyéb ráfordítások 
Other expenses

206,551 1,504,783

Ebből: értékvesztés 
of which: impairment loss provision

553 1,672

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)

651,493 402,795

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

828 68,260

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

43,945 27,152

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

0 0

10
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 
Other incomes from financial transactions

67,900 91,414

Ebből: értékelési különbözet
of which valuation difference

0 0

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

112,673 186,826

11
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 
Losses on financial investments

3,763 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

132,978 128,285

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 
of which: from related companies

130,877 124,851

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

0 0

14
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 
Other expenditures of financial transactions

45,625 71,336

Ebből: értékelési különbözet
of which valuation difference

0 0

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

182,366 199,621

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

-69,693 -12,795

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

581,800 390,000

XII.
Rendkívüli bevételek  
Extraordinary incomes

0 0

XIII.
Rendkívüli ráfordítások 
Extraordinary expenses

45,910 27,780

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

-45,910 -27,780

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

535,890 362,220

XIV.
Adófizetési kötelezettség 
Tax liability

25,211 11,774

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

510,679 350,446

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 0

16
Jóváhagyott osztalék részesedés 
Paid (approved) dividends, shares

299,500 0

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

211,179 350,446

Budapest, 2016. április 28.

(adatok eFt-ban) / in thousand HUF (adatok eFt-ban) / in thousand HUF
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CASH-FLOW kimutatás
2014.12.31 2015.12.31.

I. MŰKÖDÉSI CASH-FLOW 3,962,654 -543,082

1. Adózás előtti eredmény +/- 535,890 362,220

2. Elszámolt amortizáció+ 45,372 51,825

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/- 425 1,247

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete+/- -5,529 -1,142

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/- 3,763 -11

6. Szállítói kötelezettség változása +/- -14,029 -15,429

7. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség változás +/- 3,661,435 -977,829

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása+/- 38,093 -127,072

9. Passzív időbeli elhatárolások változása+/- 15,212 -13,368

10 Vevőkövetelés változása+/- -4,952 1,110

11. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása+/- 7,082 212,200

12. Aktív időbeli elhatárolások változása+/- 4,603 -25,059

13. Fizetett adó (nyereség után)- -25,211 -11,774

14. Fizetett osztalék, részesedés- -299,500 0

II. BEFEKTETÉSI CASH-FLOW -58,248 -37,206

14. Befektetett eszközök beszerzése- -60,620 -114,296

15. Befektetett eszközök eladása, átsorolása+ 1,544 8,830

16. Kapott osztalék, részesedés + 828 68,260

III. PÉNZÜGYI CASH-FLOW -102,882 -199,767

17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)+

18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

19. Hitelfelvétel+ 414,826 242,839

20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, meg-
szüntetése, beváltása +

21. Véglegesen kapott pénzeszköz+ 0 0

22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)-

23. Kötvényvisszafizetés-

24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés- -19,798 -414,826

25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek- -400,000 0

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - -97,910 -27,780

27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +/- 0 0

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA                                                 3,801,524 -780,055

0 0

2015. december 31.

Független könyvvizsgálói jelentés

Az EQUILOR Befektetési Zrt. részvényesei részére
Az éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük az EQUILOR Befektetési Zrt. (továbbiakban „a Társaság”) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgá-

latát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források 

egyező végösszege 15.399.767 EFt, a mérleg szerinti eredmény 350.446 EFt nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre 

vonatkozó eredménykimutatásból valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat 

tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós 

bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jog-

szabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, 

valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az 

éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni éves 

beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, 

akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok 

ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából rele-

váns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények 

között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A 

könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés számviteli becslé-

sei ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. 

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véle-

ményünk megadásához.

Vélemény
Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az EQUILOR Befektetési Zrt. 2015. december 31-én 

fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a szám-

viteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés
Elvégeztük az EQUILOR Befektetési Zrt. mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. 

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi fele-

lősségünk ezen üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti 

jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem 

tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 

Véleményünk szerint az EQUILOR Befektetési Zrt. 2015. évi üzleti jelentése az EQUILOR Befektetési Zrt. 2015. évi éves beszámo-

lójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. április 28.

Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
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