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Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a Tőzsdére 
bevezetett társaságok 2005. évtől kezdődően az összevont (konszolidált) éves 
beszámolójukat a nemzetközi számviteli standardoknak (IRFS) megfelelően készítsék el. 

A Konzum Csoport 2013. évi nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált 
árbevétele 4 524,6 M Ft, az időszaki nettó eredmény 232,4 M Ft veszteség. 

 

1. ÁRBEVÉTEL 

A konszolidált árbevétel megoszlása tevékenységek szerint: 

 

 2013. 2012. Index 

Tevékenység M Ft 
Megoszlás 

% 
M Ft 

Megoszlás 
% 

% 

Kereskedelem 4 181,7 92,4 6 216,4 92,4 67,3 

Egyéb 342,9 7,6 512,4 7,6 66,9 

Összesen: 4 524,6 100,0 6 728,8 100,0 67,2 

 
Szinte az egész árbevétel belföldről származott, az export nem volt számottevő. 

Az árbevétel 92,4 %-át adó kereskedelmi tevékenység bevétele az építőanyag piacon 
realizálódott. 

Magyarországon tovább folytatódott a lakásépítések visszaesése. 2013-ban 7 293 új lakást 
vettek használatba és 7 536 új építési engedélyt adtak ki. Az új lakások száma 30,9 %-kal, 
az építési engedélyeké 28,9 %-kal volt alacsonyabb, mint 2012-ben. 

A csoporthoz tartozó építőanyag-kereskedelmi társaságok száma az előző évhez képest 
eggyel nőtt, mivel a Tüzépker Zrt. stratégiailag fontos telepeit bérlő társaságban a tulajdoni 
részesedés 50 % fölé került. 

Az építőanyag kereskedelem piacán elhúzódó válság, a Tüzépker Zrt. 2012. novemberében 
bejelentett szervezeti és működési intézkedései (a stratégiailag nem fontos telepek 
bezárása, a nyereséges és stratégiailag fontos telepek egy társaságba történő szervezése), 
a korábban beszerzési társasággá alakult Tüzépker Zrt. kereskedelmi tevékenységének 
szüneteltetése és a beszerzési társasághoz csatlakozott több tag kilépése következtében a 
Konzum Csoport 4 181,7 M Ft építőanyag-kereskedelmi árbevétele 32,7 %-kal volt 
kevesebb, mint 2012. évben. 

Az egyéb árbevétel mögött ingatlanhasznosításért kapott bérleti díj, közvetített szolgáltatás, 
valamint ügyviteli szolgáltatás húzódik. 

E tevékenység bevétele az előző évhez képest 33,1 %-kal alacsonyabb, mivel a 
konszolidációs körbe került társaság által fizetett telep- és eszközbérleti és a kft. részére 
végzett ügyviteli szolgáltatási díjat, valamint a bezárt, illetve értékesített telepek bérleti díját a 
2013. évi árbevétel már nem tartalmazza. 

A Konzum Áruház Kft. 171,3 M Ft árbevétele az áruházi ingatlan hasznosításáért kapott 
bérleti díj és közvetített szolgáltatás. 

Az anyavállalat Konzum Nyrt. holdingként működik. Árbevétele konszolidált szinten 165,6 M 
Ft, ami ingatlan-bérbeadásból és ügyviteli szolgáltatásból származott. 
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A vagyonkezeléssel foglalkozó Pécsi Baumat Kft. és Fordan-Invest Kft. árbevételt nem 
realizált. 

 

2. BRUTTÓ EREDMÉNY 

Az árbevételből az eladott áruk beszerzési értékének levonása után 872,5 M Ft bruttó 
eredmény keletkezett. A beszerzési társasági tagok kilépése, illetve a megmaradók Dutker 
Zrt.-n keresztüli vásárlásainak csökkenése miatt – mivel feléjük alacsonyabb árrésszinttel 
történt az értékesítés – a bruttó eredmény csak 12 %-kal, míg az értékesítés árbevétele 32,8 
%-kal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. 

Az építőanyag piacon végbement keresletcsökkenés miatt a vevők megtartása érdekében 
továbbra is engedményeket kellett nyújtani, ugyanakkor egyre több szállítóval sikerült 
hosszabb fizetési határidőben megállapodni. 

A tüzép társaságok több száz szállítóval állnak szerződéses kapcsolatban, amelyekből a 
legjelentősebbek a Duna-Dráva Cement Kft., a Leier Hungaria Kft., Saint Gobain 
Construction Products Hungary Kft., a Lasselsberger-Knauf Kft.  

A Konzumgres Kft. beszerzésében jelentős részarányt képviselnek a közvetlen 
importpartnerek az Európai Unióból. Az import 92 %-a Olaszországból, 8 %-a 
Németországból, Lengyelországból, Spanyolországból és Horvátországból származott. 

 

3. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 

Az üzleti tevékenység 4,3 M Ft veszteséget eredményezett az előző évi 30,7 M Ft veszteség 
után. Az eredmény javulását az okozta, hogy az árbevételt magasabb árrésszinttel lehetett 
elérni és az előző évhez képest kevesebb hitelezési veszteséget számoltak el a 
leányvállalatok. 

Az egyéb bevételek és ráfordítások különbözeteként jelentkező 15,3 M Ft nyereség 
legjelentősebb tétele a stratégiailag nem fontos, veszteségesen működő telepek 
értékesítéséből származó eredmény. 

A működési szegmensek közül az ingatlanhasznosítás üzemi szinten nyereséges volt, az 
építőanyag-kereskedelem veszteséges. 

 

4. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 

A csoportnak adózás előtt 228,3 M Ft vesztesége keletkezett a bázis időszakban kimutatott  
297,8 M Ft veszteséggel szemben. A pénzügyi műveletek veszteségének (224 M Ft) 
csökkenését a telephelyek értékesítéséből befolyó pénzeszközök jelentős részének 
hiteltörlesztésre fordítása és a mérséklődő kamatszint okozta. 

 

5. BERUHÁZÁSOK 

Az elmúlt évben 17,0 M Ft értékű beruházást aktivált a Konzum csoport. 

Az építőanyag-kereskedelem tárgyi eszközeinek bővítésére 7,9 M Ft-ot fordítottunk.  

A Konzum Áruházban 8,0 M Ft-ba került a folyadékhűtő cseréje és a gépház szigetelése. 
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Az anyavállalatnál 1,1 M Ft értékű számítás- és irodatechnikai eszközbeszerzés, használt 
gépkocsi vásárlás történt. 

 

6. BEFEKTETÉSEK 

A Konzum Csoport leányvállalatainak száma eggyel nőtt. Jelenleg a konszolidációs körbe az 
anyavállalat és 7 leányvállalat tartozik.  

A Tüzépker Zrt.-ben a Konzum Nyrt. részesedése 1,0 %-kal nőtt azáltal, hogy 8,5 M Ft 
névértékű részesedést vásárolt.  

A Konzumgres Kft.-ben a kisebbségi tulajdonos Tüzépker Zrt. 10 M Ft jegyzett tőkét emelt, 
aminek következtében az anyavállalat részesedése a társaságban az előző évi 99,9 %-ról 
90,82 %-ra csökkent. 

 

7. A TÁRSASÁG 2014. ÉVRE VONATKOZÓ KILÁTÁSAI, TERVEI 

A Konzum Nyrt. stratégiája továbbra is az építőanyag kereskedelmet tekinti fő 
tevékenységének. Mivel a lakásépítések száma nem emelkedik, a kereslet várhatóan a 
használt lakások felújítása, energiagazdaságos és környezetkímélő átalakítása felé fordul. 

Az anyavállalat holdingként működik, és a befektetésekkel kapcsolatos stratégiai döntéseket 
hozza meg. A tevékenységet a leányvállalatok végzik.  

A 2014-es év fő célkitűzése a leányvállalatok likviditásának megőrzése és az 
eredménytermelő képesség javítása.  

 

8. KÖRNYEZETVÉDELEM 

A korábban a Konzum Nyrt. tulajdonában álló marcali gyártelepen történt 
környezetszennyezéssel összefüggésben az egyetemleges hatósági kötelezés alapján – a 
folyamatban lévő jogi eljárás mellett – kármentesítés elkezdődött. 

A felszín alatti víz szennyezettségének vizsgálatával kapcsolatosan 2013. évben 1,5 M Ft 
költség merült fel. 

A Tüzépker Zrt. pápai és sárvári telepén a környezetvédelmi hatóság utasítása alapján a 
szénhidrogén szennyezés feltárása és a talaj szennyezettségének felszámolása 
befejeződött, mely 2013-ban még 1,3 M Ft-ba került. 

A társaságok import termékbeszerzéseik után 0,3 M Ft környezetvédelmi termékdíjat 
fizettek. 

 

9. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT 

A Konzum Nyrt. 2013-as üzleti évben követett felelős társaságirányítási gyakorlatáról készült 
jelentés a társaság honlapján közzétételre kerül. 
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10. KOCKÁZATELEMZÉS, BELSŐ KONTROLLOK 

A társaság Igazgatósága a menedzsment előterjesztése alapján értékelte a belső kontrollok 
működését a cégcsoport egészére kiterjedően. 

A menedzsment a társaság várható pénzügyi, működési, szabályozási és egyéb kockázatai 
alapján folyamatosan kockázatelemzést végez, amely számba veszi az egyes fenyegető 
körülmények bekövetkezésének valószínűségét és lehetséges negatív hatását. 

 
 
 
 
 

A KONZUM Kereskedelmi és Ipari 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
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