
1 
 

INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM 

 

 
 

 
KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság 

(a továbbiakban „Társaság” vagy „Kibocsátó”) 

 

által kibocsátott, 240 darab, 12.000.000.000,- HUF össznévértékű, KOMETA 2032 Kötvény 
elnevezésű kötvény Xbond piacra történő bevezetéséhez 

2022. április 22. 

Forgalmazó, Árjegyző és Fizető Ügynök: Erste Bank Hungary Zrt.  

Jelen Információs Dokumentumot a BÉT mint Piacműködtető 2022. április 25. napján kelt, 
43/XBond/2022. számú határozatával hagyta jóvá. 

A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a jelen Információs Dokumentum nem 
tekinthető és nem minősül a Tpt. és a vonatkozó EU jogszabályok szerinti tájékoztatónak, azt a 
Magyar Nemzeti Bank, mint illetékes felügyeleti hatóság nem vizsgálta meg és nem látta el 
jóváhagyásával, továbbá a Piacműködtető az Információs Dokumentum jóváhagyása során az 
abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk megfelelő 
alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatban 
kizárólag a Kibocsátót, illetve az Információs Dokumentumban felelősségvállalóként kifejezetten 
feltüntetett személyt terheli minden jogi felelősség. Mindezekre tekintettel a Kötvényekbe 
történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol 
rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató. 

Felhívjuk a befektetők figyelmét arra, hogy az Információs Dokumentummal kapcsolatban 
kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, amelyre tekintettel a Kötvény a befektetők 
szempontjából kiemelten kockázatos befektetésnek minősül. 

A Kötvények forgalomba hozatalára az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy 
értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 
2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1129 rendelet (a továbbiakban 
„Prospektus Rendelet”) 1. cikk (4) bekezdés a) és c) pontjának is megfelelő értékpapírra 
vonatkozó nyilvános ajánlattétellel került sor, így a Prospektus Rendelet hivatkozott 
rendelkezése alapján a kibocsátásra a Prospektus Rendeletben meghatározott, tájékoztató 
közzétételére vonatkozó kötelezettség nem vonatkozott. Ennek megfelelően a Kibocsátó a 
kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján készített, a 
285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése és tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
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törvény („Tpt.”) 21. § (1c) bekezdés a) pontja alapján alkalmazandó, a Tpt. 16.§ szerinti 
információs célokat szolgáló dokumentumot készített a Kötvények forgalomba hozatalával 
összefüggésben. 

A Kötvény nem került és a jövőben sem kerül nyilvántartásba vételre az Amerikai Egyesült 
Államok - az értékpapírokra vonatkozó ajánlattétel közlésének feltételeivel kapcsolatos 
szövetségi és állami szintű - szabályai szerint, és nem kerül sem közvetve, sem közvetlenül 
felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra az Amerikai Egyesült Államokba vagy 
az Amerikai Egyesült Államokban. 

Ennek megfelelően Magyarországon kívül más országban a Kötvények nem értékesíthetők és a 
jelen Információs Dokumentum nem terjeszthető. A Kibocsátó nem vállal semmilyen 
felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve értékesítés jogszerűségéért.  

A jelen Információs Dokumentum terjesztése, illetve a Kötvények értékesítése egyes 
jogrendszerekben jogszabályi tilalmak, illetve korlátozások alá eshet. A Kibocsátó nem állítja, 
hogy a jelen Információs Dokumentum Magyarországon kívül más országban az ott 
alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen terjeszthető, 
vagy azt, hogy a Kötvények jogszerűen más országban forgalomba hozhatók vagy vásárolhatók, 
illetve nem vállal felelősséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás 
jogszerűségéért. A Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést Magyarországon kívül más 
olyan országban, ahol az értékesítéshez vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre van szükség, 
amely a Kötvények értékesítését vagy a jelen Információs Dokumentum terjesztését lehetővé 
tenné.  

A Kibocsátó felhívja azon személyek figyelmét, akik a jelen Információs Dokumentum birtokába 
jutnak, hogy tájékozódjanak a jelen Információs Dokumentum terjesztésére, valamint a 
Kötvények forgalomba hozatalára és értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról. 
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1 BEVEZETŐ  

A jelen Információs Dokumentum a KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69., cégjegyzékszáma: 14-10-300239) 
által a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban „MNB”) által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram 
(a továbbiakban: „NKP”) keretében kibocsátott, 10 éves futamidejű, 12.000.000,000- forint 
össznévértékű KOMETA 2032 Kötvény elnevezésű vállalati kötvény (a továbbiakban: „Kötvény”) a 
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság 
tér 7. Platina I. torony 4. emelet; továbbiakban a BÉT) által működtettet Xbond multilaterális kereskedési 
rendszerbe történő regisztrációjához készült.  

A jelen Információs Dokumentum az XBond Általános Üzletszabályzata szerinti „Információs 
Dokumentumnak” minősül, amely tartalmaz minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi 
helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a befektető 
részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot.  

A Kötvények nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak minősülnek. 

1.1 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS 

A jelen Információs Dokumentum nem tekinthető a Társaság ígéretének arra nézve, hogy a jelen 
Információs Dokumentum lezárását követően a Társaság tevékenységében nem következik be 
változás, vagy arra, hogy a Társaság pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás, 
továbbá arra, hogy bármely információ az Információs Dokumentum lezárásának időpontját követően is 
pontos lesz. 

Az Információs Dokumentumban szereplő stratégiai irányok a Társaság vezetésének jelenlegi 
információin és várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövőben 
ténylegesen a mostani várakozásoknak megfelelően alakulnak. 

A jelen Információs Dokumentumban nem szereplő adatok a Társaságtól származó megerősítés nélkül 
nem tekinthetők hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság 
ügyeiben az Információs Dokumentum lezárása után változások következhetnek be.Az Információs 
Dokumentumot olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel.  

A jelen Információs Dokumentumban feltüntetett egyes adatok kerekített értékek, ezért egyes, 
ugyanarra a pénzügyi területre vagy pénzügyi helyzetre vonatkozó pénzügyi mutatók és adatok között 
a kerekítésből adódó (ideértve a kerekítéssel vagy kerekítés nélkül használt adatokból képzett 
mutatókat és pénzügyi adatokat) minimális eltérések állhatnak fent. 

A jogosulatlan személytől származó információk, illetve az ilyen személy által a forgalomba hozatallal, 
XBond regisztrációval kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetők a Társaság felhatalmazásán 
alapuló információnak, illetve kijelentésnek. A jelen Információs Dokumentum, illetve egyéb pénzügyi 
nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen hitelképességi vizsgálatnak vagy értékelésnek. 
Minden egyes potenciális befektetőnek magának kell értékelnie a jelen Információs Dokumentumban 
foglalt információkat, és az így lefolytatott vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a Kötvények 
vásárlásáról. 

A jelen Információs Dokumentumot kizárólag magyar nyelven készült el. 

1.2 A TÁRSASÁG RÖVID BEMUTATÁSA 

A Kometa Cégcsoport az egyik meghatározó élelmiszer feldolgozó vállalat az európai piacon, valamint 
Közép-Európa és Magyarország egyik legmodernebb és leghatékonyabb sertéshús feldolgozójaként 
üzemel Kaposváron. A Társaság Budapesten értékesítési és marketing irodát működtet. A Kometa 
egyike a három vezető magyarországi sertéshús feldolgozónak. 
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A Kometa elsősorban sertéshúsból készült termékeket gyárt, valamint magasabb hozzáadott értékű 
termékeket is az egyre népszerűbb csirke és pulykahúsból. 

A Társaság nem csak magyarországi viszonylatban számít meghatározó szereplőnek, hanem az 
Európai Unió többi országában is, mint világszínvonalú termékek gyártója. 
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2 FELELŐS SZEMÉLYEK 

A Társaság nevében a kibocsátásért és a jelen Információs Dokumentumban foglaltak tartalmáért 
felelős személyek: 

 Dr. Prohászka Balázs, igazgatósági tag (születési idő: 1953.11.11, anyja neve: Huba Éva, 7400 
Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor utca 2/1. 1. lház. TT 1.) 

 Sztankó Attila, gazdasági igazgató (születési idő: 1977.09.06, anyja neve: Buki Mária, 7400 
Kaposvár, Biczó Ferenc utca 20.) 

3 FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 

A jelen Információs Dokumentumban szereplő minden információért a Kibocsátó, azaz a KOMETA 99 
Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69.) 
tartozik felelősséggel.  

A Kibocsátó ezúton nyilatkozik arról, hogy az elvárható gondosság mellett, lehető legjobb tudása szerint 
készítette el a kapcsolódó Információs Dokumentumot. A benne szereplő információk megfelelnek a 
valóságnak, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Kötvények, illetve a 
befektetők szempontjából jelentőséggel bírnak vagy bírhatnak. A Kibocsátó emellett nem mellőzi azon 
körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatják az információkból levonható fontos 
következtetéseket.  

A Kibocsátó az Információs Dokumentum elkészítése során a tőle elvárható gondossággal, a legjobb 
tudása szerint törekedett arra, hogy az Információs Dokumentum a jelenleg hatályos, vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban tartalmazzon minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi 
helyzetének és azok várható alakulásának, valamint a Kötvényekhez kapcsolódó jogoknak a 
megítéléséhez szükséges lényeges információt annak érdekében, hogy a befektetők megalapozott 
döntést tudjanak hozni. 

A Kibocsátó a legjobb tudomása szerint a jelen Információs Dokumentum félrevezető adatot, téves 
következtetés levonására alkalmas elemzést, csoportosítást nem tartalmaz. Az Információs 
Dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, melyek lehetővé teszik a 
Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a 
Kötvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítélését. 

A Kibocsátót a jelen Információs Dokumentum közzétételétől számított öt évig terheli a fenti felelősség, 
és e felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. 

 

2022. április 22. 

 

 

_________________________ _________________________ 

Dr. Prohászka Balázs Sztankó Attila 

Igazgatósági tag Gazdasági igazgató 

  



10 
 

 

4 KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 

4.1 A PIACRA ÉS AZ IPARÁGRA JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

4.1.1 Makrogazdasági tényezők 

A Kometa tevékenysége és működése Magyarország és egyéb célországai makrogazdasági helyzete 
változásainak részben kitett. Így tevékenységét és eredményességét befolyásolja a gazdasági 
növekedés, valamint az államháztartás pénzügyi helyzete. Emiatt a makrogazdasági helyzet negatív 
változása negatív hatásokkal járhat a Kometa tevékenységére, működésére és végeredményében 
eredményességére is, bár ennek hatása az élelmiszeripai tevékenységi speciális jellege miatt kisebb. 

4.1.2 Jogszabályi és szabályozási környezet 

A jelen Információs Dokumentumot a Kometa a kiadáskori szabályozási és jogszabályi környezet 
alapján készítette el. A szabályozási és jogszabályi környezet bármikor változhat, amely szintén 
kockázatot jelenthet a Kometa működésére és tevékenységére. 

4.1.3 A COVID-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt felmerülő jogi kockázatok 

A COVID-19 járvány terjedése szintén negatívan befolyásolhatja a Kometa tevékenységét és 
eredményességét, ideértve a veszélyhelyzet miatt felmerülő szabályozási bizonytalanságokat, 
jogszabályváltozásokat, nemzetközi, kormányzati, hatósági és egyéb intézkedéseket. 

A COVID-19 járvány továbbá változásokat hozhat a fogyasztói és piaci magatartásokban is, ami a 
Kometa tevékenységére és eredményességére is kihatással bírhat, ugyanakkor az élelmiszeripar ennek 
csak kis részben kitett. 

4.1.4 Az orosz-ukrán katonai konfliktus-helyzet miatt felmerülő kockázatok 

Az orosz-ukrán katonai konfliktus kapcsán az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok és más 
államok a bankrendszert és minden lényegesebb gazdasági szektort érintő gazdasági szankciókat 
léptettek életbe, mely kihatással lehet az magyar cégek ellátási láncainak működésére, valamint a 
jelentős forint-euró árfolyammozgás miatt a devizakockázataira. 

A Társaságot bár közvetett módon az alapanyagárak várható emelkedése érinti és érinteni fogja, a fenti 
események egyelőre nem érintik kifejezetten érzékenyen a Társaságot, lévén számára a stabil 
alapanyagellátás továbbra is hosszútávon biztosított emellett pedig megfelelő likviditással rendelkezik 
az esetleges költségemelkedés átvészelésére.  

4.1.5 Versenyhelyzet 

A Kometának a magyarországi húsipari piacon több versenytársa van jelen egy-egy húsipari 
szegmensben tekintetében pl. Pick, Sága Foods. A versenyt legfőképpen a saját márkás termékek 
jelentik a Kibocsátó számára tekintettel arra, hogy a legtöbb hazai piaci szereplő már rendelkezik ilyen 
termékekkel. A versenyhelyzetre tekintettel a Kometa áralkukra kényszerülhet, mindemellett tendereken 
kell versenyeznie a piaci részesedésének fenntartása, illetve növelése érdekében. 

A Kometának továbbá az import termékekkel is versenyeznie kell, ahol sok esetben az importőrök 
nyomott áraival kell szembenéznie. 

4.1.6 Finanszírozási kockázat 

A Kometa által eszközölt, illetve eszközölni kívánt beruházások jelentős finanszírozást igényelnek. A 
szabályozási környezet, a makrogazdasági tényezők, banki kamatlábak, illetve a devizaárfolyamok 
változása növelheti a finanszírozási költségeket, illetve megnehezítheti azok megszerzését.  

4.1.7 Adózási környezet 
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A Kometa Cégcsoportra vonatkozó adózási, járulék és illeték szabályok esetleges változása szintén 
kitettséget jelenthet a Kometa részére. Az adómértékek túlzott növekedése negatívan befolyásolhatja a 
Kometa Cégcsoport árbevételét és eredményességét. 

4.1.8 Környezetvédelmi kockázatok 

A Kometa Cégcsoportra vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok esetleges változása, szigorítása 
kitettséget jelenthet a Kometára nézve, ugyanis az többlet költségekkel, illetve többlet beruházási 
követelményekkel járhat. Ennek kezelésére környezetvédelmi kitettséget igyekszik folyamatosan 
csökkenteni a Kometa. 

4.1.9 Munkaerőpiaci kockázat 

A Társaság – más nagyobb magyar munkáltatókhoz hasonlóan – egyre nagyobb kihívásokkal néz 
szembe a munkaerőpiacon (vagyis különösen a jelenlegi működéshez és a jövőbeni növekedési 
tervekhez szükséges munkaerő biztosításában), amely főleg kulcsfontosságú pozíciót betöltő 
munkavállalók felvételének vagy pótlásának elhúzódása esetén működési kockázatot hordoz, amely 
azonban nem nagyobb más iparági szereplőkéhez képest.  

4.2 A TÁRSASÁGRA JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

4.2.1 Növekedés kockázata 

A KOMETA a folyamatos külföldi jelenlétének növelése mellett, a magyar piacot is egyre nagyobb 
mértékben szolgálja ki, így a Társaság épp növekedési szakaszban van. Ennek a növekedési 
szakasznak az egyik fontos gátja lehet a megfelelő munkaerő elérése mind külföldön, mind 
Magyarországon. 

A Társaság a magyar piac mellett, külföldön Olaszországban és Németországban rendelkezik 
meghatározó jelenléttel. Az elmúlt években felvásárolta a Zito d.o.o. német leányvállalatát-, amely 
meghatározó kereskedési pontként és a Társaság raktározási helyeként szolgál majd Németországban. 
Ehhez viszont szükséges, hogy megfelelő mennyiségű alapanyaggal tudja ellátni a Kometa ezen 
egységét. 

Emellett a Kibocsátó szándéka a spanyol piacra történő belépés is, amely kapcsán a Kometa 
spanyolországi leányvállalatot alapított. A spanyol leányvállalat esetében is további fejlesztések 
szükségesek, mind a munkavállalók száma tekintetében, mind az üzleti kapcsolatok kiépítése kapcsán. 

A Kibocsátó az ázsiai piacokra történő belépéshez szükséges hatósági engedélyekkel is rendelkezik, 
azonban a sertésinfluenza okozta kockázatok pillanatnyilag akadályozzák a piacra lépést. A járvány 
elhárulását követően ezen üzleti lehetőségek várhatóan újra fel fognak élénkülni. 

4.2.2 Finanszírozás és a fennálló adósság refinanszírozása 

A beruházások és fejlesztések előkészítése és megvalósítása tőkeigényes tevékenység, amely jelentős 
finanszírozást igényel. Bizonyos tényezők (ideértve az általános gazdasági környezetet, a hitelpiacokat, 
a banki kamatlábakat és a devizaárfolyamokat) változása a finanszírozás költségeit növelhetik, 
megszerzését és visszafizetését megnehezíthetik, késleltethetik, vagy akár el is lehetetleníthetik. 

4.2.3 Vevő és szállítói kockázat 

A Kibocsátó jelentős vevői és szállítói körrel rendelkezik, akikkel folyamatos és stabil kapcsolatot ápol 
már évek óta. A Társaság árbevételének nagy részét egy több mint 10 társaságból álló vevői kör teszi 
ki, amely esetlegesen akár kockázatot is rejthet magában, hisz egy-egy szerződés megszüntetése vagy 
felmondása jelentős hatással bírhat a Társaság árbevételére. 

Emellett a szállítói oldalon is elmondható, hogy az alapanyag ellátás nagy részét közel 10 társaság 
biztosítja a Kometa számára. Ez esetlegesen szintén kockázatot rejthet magában, hiszen ha a szállítók 
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nem képesek bármilyen okból az elvárt minőséget, mennyiséget, megfelelő időben és áron szállítani, 
akkor akár a Társaság vevőinek ellátását is veszélyeztethetik. 

Mivel a Társaság mind a vevőivel, mind a szállítóival határozott idejű szerződésekkel rendelkezik és az 
említettek szerint stabil, régi együttműködésekről van szó, így ezen szerződések megszűnése a 
közeljövőben nem várható. 

4.2.4 Hitelminősítési kockázat 

A piaci változás, vagy a belső működés tervektől jelentősen eltérő eredményessége miatt a 
hitelminősítés romlásának kockázata felmerülhet. Mivel az élelmiszeripar válságállóbb és kevésbé 
ciklikus, illetve ezen kockázathoz kovenánsok is kapcsolódnak (ld. 6.14.6. Kovenánsok – „Rendkívüli 
Visszavásárlási Események” pont), így ezen kockázat alacsonyabb. 

4.2.5 Üzemeltetési kockázat 

A Kometa gazdasági teljesítményét számos tényező befolyásolhatja, így többek között az alábbiak: (a) 
általános és nem várt karbantartási vagy felújítási költségek; (b) üzemszünet vagy leállás az eszközök 
meghibásodása miatt; (c) katasztrófa esetek (tűz, árvíz, földrengés, vihar és más természeti esemény); 
(d) működési paraméterek változása (e) üzemeltetési költségek változása; (f) esetleges, termelés során 
bekövetkezett hibák; és (g) külső üzemeltetőktől való függőség. A Kometa rendelkezik széleskörű 
üzemszünet, valamint természeti csapás esetére szóló biztosításokkal, amelyek fedezetet nyújtanak az 
ilyen okokra visszavezethető károkra, valamint rendelkezik harmadik személynek okozott károkra 
fedezetet nyújtó felelősségbiztosításokkal is. Nem kizárt azonban, hogy a káresemény részben vagy 
egészben kívül esik a biztosító által vállalt kockázati körön, így a kárt a biztosított – mint károsult, illetve 
károkozó – maga lesz köteles viselni. 

4.2.6 Minőségbiztosítási kockázat 

A minőségbiztosítási kockázat annak a kockázata, hogy a Társaság által alkalmazott minőségbiztosítási 
eljárások hibás működése következtében jelentős minőségi probléma merül fel. A Társaság 
tevékenységére tekintettel ezen kérdést kiemelten kezeli. A Kometa ezen kockázatot nagyon alapos és 
rendszeresen felülvizsgálat minőségbiztosítási keretrendszerrel és folyamatokkal kezeli, amely 
biztosítja az elvárásoknak megfelelő termékeket. Mindezek mellett a Kometa teljeskörű 
felelősségbiztosítással is rendelkezik ennek vonatkozásában is. 

4.3 A KÖTVÉNYEKRE VAGY A KÖTVÉNYEKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEKRE JELLEMZŐ 
KOCKÁZATOK 

4.3.1 Jogszabályváltozások 

A magyar, kötvényeket közvetlenül vagy közvetetten érintő szabályozási környezet folyamatosan 
változik mind az EU-s iránymutatások vagy jogalkotás alapján, mind nemzetközi befolyás valamint a 
hazai jogalkotás és szabályozás hatására. Fontos kiemelni, hogy ezen változásoknak a Kötvények, 
valamint a Társaság működése is ki van téve. 

4.3.2 Kötvényekkel kapcsolatos felelősségvállalás 

A Kötvényekért kizárólag a Társaság vállal felelősséget, ezért a Kötvény a szokásostól eltérő kockázatú 
befektetésnek minősül, mivel a Kibocsátó fizetésképtelensége esetén a befektetők részben vagy 
egészben elveszíthetik befektetésük értékét. 

4.3.3 Piaci hozamok elmozdulása miatti kockázat 

A Kötvények a jövőbeni piaci árfolyam-mozgások következtében alacsonyabb értéket képezhetnek. 
Ennek keretében, amennyiben a befektető a Kötvények lejárati idejéig nem tartja azokat, úgy 
előfordulhat, hogy végső esetben veszteséget realizál. 

4.3.4 Vagyoni biztosítás hiánya 
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A Kötvényekre nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (vagy más hasonló biztosítás, így a 
Befektetővédelmi Alap) védelme, ezért a Kibocsátónak a Kötvényekkel kapcsolatos esetleges nem 
teljesítése esetére harmadik személy helytállásában nem lehet bízni.  

4.3.5 Likviditási és másodpiaci kereskedési kockázat 

A vállalati kötvénypiac likviditása jelentősen alacsonyabb, mint az állampapíroknál, amely 
megnehezítheti a másodpiaci értékesítést. A kockázatkezelés és az NKP Terméktájékoztatójának való 
megfelelés érdekében Társaság bevezeti a Kötvényeket a BÉT által üzemeltetett XBond multilaterális 
kereskedési rendszerben, illetve megbízást ad a másodpiaci árjegyzői szolgáltatás nyújtására, azonban 
ez sem biztosítja, hogy egy Kötvénytulajdonos a tervezett áron (és hozammal) tudja értékesíteni a 
Kötvényt. Ez tehát azt jelentheti, hogy a Kötvénytulajdonos a futamidő lejárta előtt esetleg csak 
árfolyamveszteséggel tudja eladni Kötvényét. 

4.3.6 Devizaárfolyam-kockázat 

A Kötvény magyar forintban került kibocsátásra, így a magyar forinttól eltérő pénznemet nyilvántartási 
pénznemet használó befektetők esetében devizaárfolyam-kockázat merülhet fel. 

4.3.7 Kötvények kamatozása 

Jelen Kötvény fix kamatozással került kibocsátásra, így ezen kockázat a kötvénykamatok változásának 
hiánya miatt érdemeben nem releváns. 

Ugyanakkor a fix kamatozású Kötvényekbe történő befektetés azt a kockázatot hordozza, hogy a 
befektetést követően bekövetkezett piaci hozamváltozások kedvezőtlenül érinthetik a 
Kötvénytulajdonos befektetésének piaci értékét. Ezen kívül emelkedő infláció esetén a fix 
kamatfizetések reálértéke csökkenhet. 

5 KOCKÁZATKEZELÉSI MECHANIZMUS 

A Kibocsátó vezetősége a fenti kockázatokat ismeri és folyamatosan figyelemmel kíséri. Kezelésükre 
ellenőrzött és hatékony belső kockázatkezelési eljárásokat épített ki és alkalmaz a nemzetközi és a 
hazai iparági szabályoknak és gyakorlatoknak megfelelően. Ezen eljárási szabályok meghatározása és 
elfogadása a Társaság igazgatóságának a hatáskörébe tartozik. 

A kockázatok időben minél hamarabb történő feltárása és azok hatékony és gyors kezelése a Társaság 
kiemelt célja és érdeke. Ennek érdekében, a Kibocsátó folyamatos monitoringot végez, és értékeli a 
fennálló és a jövőben esetlegesen felmerülő, a Társaság működésére és eredményére kockázatot 
jelentő körülményeket. Ezen körülmények kezelésére a Társaság különböző mechanizmusokat alakít 
ki és fogad el. 

A kockázatkezelés egy többszintű rendszer keretében történik, valamennyi osztály bevonásával. A 
folyamatok és a szabályok betartását az igazgatóság felügyeli és gondoskodik arról, hogy az egyes 
szervezeti egységek megismerjék és folyamatosan betartsák ezeket, valamint rendszeresen 
beszámoljanak az érvényesülésük eredményeiről. 

A Kometa jelenleg egy intézményesített és központosított kockázatkezelési rendszer kialakításán 
dolgozik egy kifejezetten a kockázatkezelés céljából kialakításra kerülő divízió formájában. Ez az átfogó 
kockázatkezelési rendszer, ami a területek szorosabb együttműködését is jelenti, a jövőben még inkább 
támogatni fogja a Társaságot a kockázatkezelésben és így a hatékony megfelelésben. 

6 ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK (KÖTVÉNYFELTÉTELEK) 

6.1 HÁTTÉR 
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A Kötvények az NKP keretében kerültek kibocsátásra, amelyre tekintettel a Kötvények és a 
Kötvényfeltételek az MNB által közzétett NKP Terméktájékoztató1 feltételeinek megfelelően, arra 
figyelemmel kerültek összeállításra. Ennek értelmében a Kibocsátó az Információs Összeállításban 
nyilatkozott, hogy 

• nem-pénzügyi vállalat; 

• magyarországi székhellyel rendelkezik; 

• a legutóbbi két lezárt üzleti évről szóló, könyvvizsgáló által auditált pénzügyi beszámolói szerint 
legalább 1 milliárd forintnak megfelelő összegű mérlegfőösszeggel rendelkezik; 

• nem rendelkezik olyan Anyavállalattal, amely felügyelt hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, ezek 
fióktelepe, illetve ennek megfelelő, harmadik országban székhellyel rendelkező intézmény; 

• nem szanálási intézkedés alkalmazásából eredő vagyont kezelő Szanálási Vagyonkezelő 
Intézmény; 

• nem végez Bizalmi Vagyonkezelői Tevékenységet; 

• nem áll végelszámolás, illetve felszámolás alatt, és nincs ellene folyamatban csődeljárás. 

A Kibocsátó emellett nyilatkozott és ezúton nyilatkozik, hogy a közszektor nem rendelkezik közvetve 
vagy közvetlenül meghatározó befolyással a Kibocsátóban, nem minősül közvállalkozásnak az NKP 
Terméktájékoztató című dokumentumban hivatkozott, illetve foglalt definíció szerint. 

6.2 FELHATALMAZÁS 

A Kötvények kibocsátásáról a Kibocsátó közgyűlése és igazgatósága a 2021. december 20. napján kelt 
1/2021. (XII.20.) számú igazgatósági határozatával és 5/2021- számú közgyűlési határozatával döntött. 

6.3 A KÖTVÉNYEN ALAPULÓ KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK TERVEZETT 
PÉNZÜGYI FEDEZETE 

A Kibocsátó teljes vagyonával felel a Kötvények tőketörlesztéseinek és kamatainak esedékességkori 
megfizetéséért. A Kötvényen alapuló kötelezettségeket a Kibocsátó a rendes gazdálkodása keretében 
tervezi teljesíteni, a kötvényen alapuló kötelezettségek (kötvények kamata és kötvény törlesztés) 
teljesítésének pénzügyi fedezetét a Társaság hosszú távú nyereséges gazdálkodása során megtermelt 
pozitív cash flow biztosítja. 

6.4 A KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSNAK CÉLJA, A BEJÖVŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

A Kibocsátó az Információs Összeállításban kötelezettséget vállalt arra, hogy a kibocsátás révén bevont 
forrást a kibocsátáshoz szükséges, a Hitelminősítő rendelkezésére bocsátott, szabályszerűen 
elfogadott üzleti tervnek megfelelően, az abban meghatározott célokra használja fel, az alább 
meghatározott minősítési jelentésben foglaltak szerint, amelyért felelősséggel tartozik. 

A Kibocsátó a Kötvények kibocsátása során befolyt forrást elsődlegesen új beruházások és fejlesztések 
megvalósításának finanszírozására, valamint a Kibocsátó által korábban felvett hosszútávú hitel egy 
részének refinanszírozására tervezi felhasználni. 

A Kötvénykibocsátásból származó befektetői pénzeszközöket a Társaság főként a fizikai infrastruktúra 
bővítésére fordítaná. Ez a beruházás egyben korszerűsítést, illetve bővítést is jelent a meglévő épületek 
teljes felújításával, energetikai korszerűsítéssel, kapacitásnövelési és technológiai fejlesztéssel 
(„Beruházás”). 

A teljes Kötvény-kibocsátásából befolyt forrás (11,98 milliárd HUF) az alábbiak szerint kerül majd 
felhasználásra: (i) 9,98 milliárd forint a Beruházást finanszírozza; míg (ii) a fennmaradó 2 milliárd forintot 

 
1 „Tájékoztató a Növekedési Kötvényprogram feltételeiről” (hatályos: 2022. január 7-től) 
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a Társaság hitel kiváltására tervezi felhasználni. A hitel kiváltására szolgáló összeg a 11 milliárd Ft-os 
MFB hitelkeretből lehívott 2 milliárd Ft refinanszírozására szolgál, amely eredményeként a hitelkeret 
meg fog szűnni. 

A Beruházás 4 fázisra bontható fel, melyet a Társaság 5 év alatt tervez megvalósítani, az alábbi 4 
fázisban 

1. Logisztikai és raktárépület bővítése, amely keretében a védőgázas csomagolóüzem fejlesztése 
megy végbe, emellett pedig a tárolókapacitás jelentős növelése is megtörténne, amellyel a 
Társaságnak lehetősége nyílik a kiszállítások rugalmasabbá tételére. Ezen új, modern épületek 
segítik a Társaság CO2 egyenértékes kibocsátások mérséklését.  

2. A készítménygyártás további bővítése. 

3. A meglévő üzem felújítása, amelynek keretében a teljes üzem energiatakarékosabb és 
környezettudatosabb lenne. A Társaság a jelenlegi gépállomány cseréjét tervezi végrehajtani 
ebben a szakaszban. Ez az épület szigetelését, a gépek kicserélését, illetve napelemek 
felszerelését is jelentené, mellyel a Társaság egyben jelentősen csökkentené a 
karbonkibocsátását is. 

4. Szalámiérlelő üzem felépítése. 

Mindegyik fázisban egyéb szociális és kommunális, illetve energetikai- épületek és/vagy funkciók is 
fejlesztésre kerülnek. 

A kibocsátás révén bevont forrásokat a Kibocsátó olyan beruházások részbeni finanszírozására kívánja 
felhasználni, amelyek megfelelnek a 15. fejezetben bemutatott Zöld Kötvény Keretrendszerében 
megfogalmazott feltételeknnek is. A Kibocsátó mindezen túl gondoskodik arról, hogy bevont forrásokból 
részben finanszírozott beruházásai mindenkor a Zöld Kötvény Keretrendszerrel összhangban álljanak. 
A Zöld Kötvény Keretrendszer időről-időre módosulhat. 

A Kötvénykibocsátásból származó forrásból a fentiek szerint a Társaság 9,98 milliárd forint összeget a 
Beruházás első fázisainak finanszírozására tervez allokálni, míg a fennmaradó 2 milliárd forint a 
meglévő hitelállományának refinanszírozására. 

A Kibocsátó az NKP-ban való részvétellel vállalta és vállalja, hogy az Információs Összeállítás 
tartalmazott, illetve a jelen Információs Dokumentum tartalmaz minden olyan információt, ami annak 
megítélése szempontjából jelentőséggel bír, hogy a Kibocsátó Kötvényének MNB általi vásárlása a 
monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó követelményrendszerrel és a NKP Terméktájékoztatója 
szerinti követelményekkel összhangban áll-e, ideértve a Kibocsátó közvállalkozásnak minősülésére, 
illetve a közszektor részesedésének fennállására vonatkozó nemleges nyilatkozatokat is (ld. 7.2 ii. 
pont). A Kibocsátó ezen információk valódiságáért és teljességéért felelősséget vállal. A Kibocsátó a 
NKP-ban való részvételével vállalta és vállalja, hogy az MNB kérésére haladéktalanul rendelkezésre 
bocsát minden további, ezzel kapcsolatos információt.  

6.5 A KÖTVÉNY ELNEVEZÉSE, AZ ÉRTÉKPAPÍR-SOROZAT ÉRTÉKPAPÍRKÓDJA 

Kötvény elnevezése: KOMETA 2032 Kötvény 

ISIN azonosító: HU0000361464 

6.6 A KÖTVÉNYEK TÍPUSA 

A Kötvények névre szóló, átruházható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, amelyek egy teljes 
sorozatot képeznek és egy részletben kerülnek kibocsátásra a Tpt. 12/B. §, a Kötvényrendelet és a Ptk. 
rendelkezései alapján. 

Az értékpapír-sorozatba tartozó minden egyes Kötvény a Tpt. 5.§ (1) bekezdésének 45. pontja szerint 
azonos jogokat és kötelezettségeket teljesít meg. 
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A Kötvények átváltás útján, vagy az általuk megtestesített jog gyakorlásával nem adnak jogot valamely 
más értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz megszerzésére. 

6.7 A KÖTVÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSI FORMÁJA, NYILVÁNTARTÁSA 

A Kötvények dematerializált formában kerültek kibocsátásra. A Tpt. 6. § (5) bekezdése értelmében, ha 
a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá 
alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról - zártkörűen működő részvénytársaság 
részvényei kivételével - utóbb nem rendelkezhet. 

A nyilvántartást végző szervezet neve és címe: KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042346; 
adószám: 10873151-2-44; a továbbiakban: „KELER”). 

A KELER által vezetett nyilvántartás hiteles nyilvántartásként szolgál azon értékpapírszámla-vezetők 
azonosítása tekintetében, akiknek a KELER által vezetett értékpapírszámláján Kötvények kerültek 
jóváírásra, valamint az egyes Értékpapír-számlavezetők által vezetett értékpapírszámlákon jóváírt 
Kötvények mennyisége vonatkozásában. 

A Kibocsátó a Tpt. 7. § (2) bekezdésével és a 9. § (1) bekezdésével összhangban, a Kötvény feltételeit 
és adatait tartalmazó, értékpapírnak nem minősülő okiratot („Okirat”) állított ki és helyezett letétbe a 
KELER-nél. Az Okirat mindaddig a KELER-nél vagy (amennyiben alkalmazandó) annak jogutódjánál 
marad letétben, ameddig a Kötvénytulajdonosok a Kötvény alapján fennálló valamennyi követelése 
kielégítésre nem kerül.  

Amennyiben a Kibocsátó a jelen Kötvényfeltételek szerint bármely Kötvényt a Lejárat Napját (ahogy az 
alább meghatározásra került) megelőzően érvénytelenít, úgy az Okirat törlésre kerül, és a még fennálló 
Kötvények adatait tartalmazó új okirat kerül előállításra és a KELER-nél letétbe helyezésre annak 
érdekében, hogy az érvénytelenítés okán a fennálló Kötvények számának változása nyomon követhető 
legyen. 

6.8 A KÖTVÉNYEK JELLEGE 

A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeit 
testesítik meg. 

A Kötvények egymással azonos, a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, közvetlen, nem garantált, nem 
biztosított és nem alárendelt kötvényből származó kötelezettségeivel legalább azonos, 
megkülönböztetés nélküli (ún. pari passu besorolású) rangsorban állnak, kivéve az esetleges, 
jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket. 

6.9 A KÖTVÉNYEK MINŐSÍTÉSE 

A Kötvényeket a Scope Ratings GmbH (székhelye: Lennéstraße 5., 10785 Berlin, Németország) 
(„Hitelminősítő”) 2021. december 21. napján kelt minősítési jelentésében “B+” minősítéssel látta el. A 
Kötvények futamideje alatt a Hitelminősítő személye az NKP által támasztott követelményeknek 
megfelelően változhat. 

A Kötvények minősítése azok futamideje alatt évente felülvizsgálatra kerül a Hitelminősítő által. A 
Kötvények és a Kibocsátó hitelminősítésének felülvizsgálata a kapcsolódó minősítési (rating) riportokkal 
együtt közzétételre kerül az MNB és a Hitelminősítő honlapján, amelyhez a Kibocsátó hozzájárult. Ezzel 
összefüggésben a Kibocsátó vállalta és vállalja, hogy a hitelminősítés éves felülvizsgálataihoz 
szükséges minden dokumentumot és információt a megfelelő időben a Hitelminősítő rendelkezésére 
fog bocsátani és a minősítések során vele mindenben együttműködik. Emellett, a Kibocsátó 
kötelezettséget vállalt és vállal arra, hogy a felülvizsgálatról és annak eredményéről haladéktalanul és 
teljes körűen tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat a megfelelő közzétételi helyeken, továbbá azon 
Kötvénytulajdonosokat, amelyek kapcsolattartási adatait a Kibocsátó ismeri (az MNB esetében: 
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nkp@mnb.hu), a Kibocsátó közvetlenül is értesíti az éves felülvizsgálatról és annak eredményéről 
haladéktalanul és teljes körűen. 

6.10 A KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSA ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 

A Kötvények kibocsátása alapjául szolgáló jogszabályok többek között a következők: 

— Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”), 

— a Tpt., 

— a Prospektus Rendelet, 

— a kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet („Kötvényrendelet”), valamint 

— a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági 
szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla 
megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII.26.) Korm. rendelet. 

6.11 A KIBOCSÁTÁS TELJES ÖSSZEGE, AZAZ A KÖTVÉNYEK ÖSSZNÉVÉRTÉKE 

A kibocsátott mennyiség 12.000.000.000 HUF, azaz tizenkettőmilliárd forint. 

6.12 CÍMLETBEOSZTÁS, DEVIZANEM 

Kötvények névértéke („Névérték”): 50.000.000 HUF, azaz ötvenmillió forint. 

A Kötvények forint devizanemben kerültek forgalomba hozatalra. 

„Amortizált Névérték”: A Névértéknek a Kibocsátó által az érintett Kamatfizetési Napot megelőzően 
kifizetett Amortizációs Összegek együttes összegével csökkentett összege. 

6.13 A KÖTVÉNYEK DARABSZÁMA 

A Kötvények 240, azaz kettőszáznegyven darabból álló 1 (egy) sorozatban kerültek forgalomba 
hozatalra. 

6.14 A FORGALOMBA HOZATAL 

A Kötvények Magyarországon, a Prospektus Rendelet 2. cikk d) pontjának megfelelő értékpapírra 
vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján, kompetitív aukciós eljárás keretében kerültek kibocsátásra, 
amely a Prospektus Rendelet alapján mentesült a tájékoztató készítési és közzétételi kötelezettség alól. 
A nem nyilvános ajánlati könyves aukciós értékesítés („Aukció”) a BÉT által üzemeltetett MMTS1 
rendszer részét képező aukciós modulon keresztül valósult meg. 

6.14.1 A Kötvények forgalomba hozatalának, kiállításának és keletkeztetésének helye és ideje 

Forgalomba hozatal napja: 2022. február 17. (Aukció napja) 

A „Kibocsátás Értéknapja”: 2022. február 21. (elszámolási nap) 

A kiállítás helye: Budapest  

A kiállítás napja: A Kibocsátás Értéknapja 

6.14.2 A forgalomba hozatalra és a Kötvényekre alkalmazandó jog, joghatóság 

A forgalomba hozatalra, a Kötvényekre, azok érvényességére, hatályosságára és a Kötvényfeltételek 
értelmezésére, a magyar jog (beleértve a Prospektus Rendeletet és egyéb, az Európai Unió intézményei 
és szervei által alkotott, Magyarországon közvetlenül alkalmazandó jogi aktust) az irányadó és a 
Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi jogvitára a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal. 

6.14.3 Kibocsátási ár 
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A Kötvények Névértéken, Névértéket meghaladó vagy Névérték alatti kibocsátási áron kerülhettek 
forgalomba hozatalra. A Kötvények 99,8924%-os átlagos eladási áron kerültek kibocsátásra, így a 
Kibocsátó 11.987.083.600 Ft forrásbevonást valósított meg. 

6.14.4 A Kötvények futamideje, lejárata 

„Lejárat Napja”: 2032. február 21. 

A Kötvények futamideje 10 (tíz) év, amely a Kibocsátás Értéknapján kezdődik, és amely a Lejárat 
Napján ér véget.  

Kamatozás típusa, kamatfizetési feltételek 

A Kötvények fix kamatozású kötvények. 

A Kamat mértéke 

Minden egyes Kötvény kamata évi fix 5,00% (azaz öt százalék) („Kupon”), amely utólag, a 
Kamatfizetési Napokon kerül kifizetésre. A Kötvény a Lejárat Napjára nem fizet kamatot. 

„Kamatszámítási Kezdőnap”: 2022. február 21. 

„Kamatfizetési Napok” 

Minden egyes Kötvény tekintetében az első kamatfizetési nap 2023. február 21. napja, és minden 
további kamatfizetési nap a Kötvények futamideje alatt az adott naptári év február 21. napja azzal, hogy 
az utolsó kamatfizetési nap megegyezik a Lejárat Napjával (2032. február 21.). 

„Kamatidőszak” 

A Kamatszámítási Kezdőnapon (ezt a napot is beleértve) kezdődő időszak, amely az első Kamatfizetési 
Napon (ezt a napot nem beleértve) ér véget és minden következő időszak, amely a Kamatfizetési Napon 
(ezt a napot is beleértve) kezdődik és az azt követő Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve) 
ér véget, azzal a kikötéssel, hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a Lejárat Napja. 

A fizetendő kamat összege 

Minden egyes Kötvény az Amortizált Névértéke után a Kibocsátás Értéknapjától, mint Kamatszámítási 
Kezdőnaptól (azt is beleértve), éves szinten a Kupon mértékével számolva kamatozik.  

A Kötvények kamatát – az Információs Dokumentum 6.14.6 pontjában (Kovenánsok - Rendkívüli 
Visszavásárlási Események) meghatározott lejárat előtti visszavásárlás kivételével – a Kamatidőszakra 
kell számítani, azaz az egy Kötvény alapján a teljes évre fizetendő kamat kiszámításához a Kötvény 
Amortizált Névértékét össze kell szorozni a Kuponnal. 

Az Információs Dokumentum 6.14.6 pontjában (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események) 
meghatározott lejárat előtti visszavásárlás esetén - amennyiben a (felhalmozott) kamatot egy teljes 
évnél rövidebb időszakra kell kiszámítani - a fentiektől eltérően a kamat kiszámításához az Amortizált 
Névértéket először a Kuponnal, majd a vonatkozó Kamatbázissal kell összeszorozni. 

„Kamatbázis”: Tényleges/Tényleges (ISMA), azaz, ha a (felhalmozott) kamatot egy évnél rövidebb 
időszakra kell kiszámítani, akkor a legutóbbi Kamatfizetési Nap óta eltelt napok számát el kell osztani 
365-tel (vagy 366-tal, ha az adott Kamatidőszak tartalmazza február 29. napját), és ez a hányados adja 
meg a kamatbázis értékét. Amennyiben a Kamatbázis figyelembevételével számított bármely 
pénzösszeg eredménye tört összeg, úgy az összeget Kötvényenként egész forintra kell kerekíteni úgy, 
hogy a felétől felfelé legyen kerekítve, kivéve a 0,5 forintot, amely lefelé kerekítendő és 0 forintnak 
tekintendő. 

A fentiek alapján az egyes Kamatfizetési Napokon esedékes fix kamatösszegek a Kifizetési Nap 
figyelembevételével: 
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2023. február 21.:2.500.000 Ft / 1 db Kötvény 

2024. február 21.: 2.500.000 Ft / 1 db Kötvény 

2025. február 21.: 2.500.000 Ft / 1 db Kötvény 

2026. február 21.: 2.500.000 Ft / 1 db Kötvény 

2027. február 21.: 2.500.000 Ft / 1 db Kötvény 

2028. február 21.: 2.250.000 Ft / 1 db Kötvény 

2029. február 21.:2.000.000 Ft / 1 db Kötvény 

2030. február 21.:1.750.000 Ft / 1 db Kötvény 

2031. február 21.:1.500.000 Ft / 1 db Kötvény 

2032. február 21.:1.250.000 Ft / 1 db Kötvény 

Kamatozás késedelem esetén 

Abban az esetben, ha a Kibocsátó a Kötvényeken alapuló bármely fizetési kötelezettségét 
késedelmesen teljesíti, a kérdéses tőkerész, illetve kamatösszeg kamatai tovább halmozódnak a Ptk. 
6:48.§- ban meghatározott mértékű késedelmi kamat mértékével mindaddig, amíg az adott Kötvény 
után járó összeget a Kibocsátó kifizeti. 

Következő Munkanap Szabály 

Ha valamely Kamatfizetési Nap nem Munkanapra esik, az adott Kamatfizetési Napon fizetendő kamat 
összege az érintett Kamatfizetési Napot követő első Munkanapon esedékes és fizetendő (Következő 
Munkanap Szabály). A Kötvény tulajdonosát az ilyen elhalasztott fizetés miatt többlet kamat vagy egyéb 
kifizetés nem illeti meg. 

Kerekítési szabály 

A Kötvényekkel kapcsolatban elvégzendő számítások során minden számításból származó százalékos 
arány, ha szükséges, a százalékpont negyedik tizedes jegyéig kerül kerekítésre (5-től, nem beleértve a 
0,00005%-ot, felfelé kerekítve) és minden forintösszeg, amelynek fizetése esedékessé válik, a forint 
legközelebbi egységére kerül kerekítésre (féltől felfelé kerekítve, kivéve a fél forintot, amely lefelé 
kerekítendő és 0 forintnak tekintendő). Ebben az esetben az „egység” 1 (egy) forintot jelent. 

6.14.5 A Kötvények törlesztése - Amortizáció, Visszaváltás, Visszavásárlás 

Ütemezett amortizáció a Kötvények futamideje alatt és lejáratkori visszaváltás 

A Kötvények résztörlesztéses (ezen belül nem egyenletes törlesztésű) kötvények. 

Hacsak előzőleg nem került visszavásárlásra és érvénytelenítésre, minden egyes Kötvény az alábbiak 
szerint amortizálódik: 

a) 5.000.000 HUF/Kötvény, mint „Amortizációs Összeg” esedékes és fizetendő 2027. február 
21., 2028. február 21., 2029. február 21., 2030. február 21., és 2031. február 21. napján; és 

b) 25.000.000 HUF/Kötvény, mint végső amortizációs összeg („Végső Visszaváltási Összeg”) 
esedékes és fizetendő 2032. február 21. napján, amely az utolsó Kamatfizetési Nap és 
egyben a Lejárat Napja is.  

A fentieket nem érintve, bármely Amortizációs Összeg és a Végső Visszaváltási Összeg megfizetésére 
a 6.14.7 pont Kifizetések rendelkezései alkalmazandók, különösen, de nem kizárólagosan a Kifizetési 
Nap alcímet követő bekezdés. 

Egyéb visszaváltás 
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A lejáratkori visszaváltáson túl a Kötvények visszaváltására nem kerülhet sor.  

Visszavásárlás 

A Kötvény lejárat előtti visszavásárlására egyoldalúan, a Kötvénytulajdonossal történő külön 
megállapodás nélkül, kizárólag az Információs Dokumentumban 6.14.6 pontjában (Kovenánsok - 
Rendkívüli Visszavásárlási Események) meghatározott esetekben, az ott meghatározott feltételekkel 
van mód. Ilyen esetben a Kibocsátó által visszavásárolt Kötvényeket – azaz a teljes sorozatot – a 
Kibocsátó bevonja és törölteti. 

Az előző bekezdésben foglaltakon túl a Kibocsátó a Kötvénytulajdonossal történő megállapodás 
alapján, a megállapodásban meghatározott áron vásárolhat Kötvényeket a nyílt piacon vagy egyéb más 
módon. Ilyen esetben a Kibocsátó által visszavásárolt Kötvényeket a Kibocsátó választása szerint 
megtarthatja, ismét eladhatja vagy érvénytelenítheti. 

A Kibocsátó vállalja, hogy az értékpapír-sorozat egy részének a futamidő lejárata előtti visszavásárlása 
esetén legalább olyan arányban vásárol vissza abból az MNB-től, mint amilyen arányban az MNB az 
adott értékpapír-sorozatból értékpapírral rendelkezik a visszavásárlás időpontjában. 

Az előző két bekezdésben foglalt esetben, azaz amennyiben a visszavásárlásra nem az  Információs 
Dokumentum 6.14.6. pontja (Kovenánsok - Rendkívüli Visszavásárlási Események) alapján kerül sor, 
a visszavásárlási ár meghatározása az érintett Kötvénytulajdonossal/Kötvénytulajdonosokkal 
egyetértésben történhet. 

Érvénytelenítés 

Valamennyi, a Kibocsátó által visszaváltásra kerülő Kötvény érvénytelenítésre (bevonásra, törlésre) 
kerül a KELER mindenkor hatályos szabályzatainak és eljárásainak megfelelően. Az ily módon 
érvénytelenített Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem adhatók el újra. 

6.14.6 Kovenánsok – „Rendkívüli Visszavásárlási Események” 

Amennyiben az alábbi Rendkívüli Visszavásárlási Események valamelyike bekövetkezik: 

a) Non-payment 

Ha a Kötvényre vonatkozó bármely esedékes tőke-, vagy kamatösszeg fizetési kötelezettsége 
tekintetében a Kibocsátó annak esedékességétől számított több, mint harminc (30) napos késedelembe 
esik, azaz az eredeti esedékesség napjától számított harminc (30) napon belül nem teljesít hiánytalanul. 

b) Fizetésképtelenség / jogutód nélküli megszüntetés  

Amennyiben a Kötvény futamideje alatt: 

(i) a fizetésképtelenségre vonatkozó mindenkori jogszabályok szerint (i) a Kibocsátó 
felszámolási eljárás vagy más fizetésképtelenségi eljárás – csődeljárás kivételével – 
megindítását kezdeményezi magával szemben; vagy (ii) ha a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróság jogerősen megállapítja a Kibocsátó fizetésképtelenségét és ellene 
fizetésképtelenségi eljárást indít; vagy  

(ii) a Kibocsátó legfőbb szerve (közgyűlése) dönt a Kibocsátó jogutód nélküli megszűnéséről 
és a végelszámolásának elrendeléséről; vagy 

(iii) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróság jogerős határozatával 
kényszertörlési eljárás megindítását rendeli el a Kibocsátóval szemben. 

c) Cross default 

Ha bármely Pénzügyi Adósságra vonatkozó, 100.000.000,- forintot meghaladó összegű esedékes tőke-
, vagy kamatösszeg fizetési kötelezettsége (kivéve az a) pont szerinti kötvénytartozást) tekintetében a 
Kibocsátó annak esedékességétől számított több mint harminc (30) napos késedelembe esik. 
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d) Rating romlás 

Ha a Kötvények a Hitelminősítő általi minősítés alapján 

(i) „B” vagy „B-” kategóriába kerülnek és a Kötvény minősítése legkésőbb a leminősítést 
követő két (2) éven belül (2x365 nap), a közzétett minősítés alapján nem éri el legalább a 
„B+” hitelminősítést., vagy 

(ii) a Kötvények „CCC” vagy „CCC” besorolásnál kedvezőtlenebb besorolást kapnak. 

e) Pari passu 

Ha a Kibocsátó megsérti azon kötelezettségvállalását, miszerint a Kötvények egymással, illetve (kivéve 
esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor 
fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötvény kötelezettségeivel legalább azonos, 
megkülönböztetés nélküli („pari passu”) rangsorban vannak. 

f) Negative pledge 

Ha a Kibocsátó jelenlegi vagy jövőbeli eszközeit vagy bevételeit részben vagy egészben terhelő 
Biztosítékot alapít bármely más kötvénye alatti kötelezettsége biztosítására („negative pledge”), kivéve, 
ha az adott Biztosíték alapításával egyidejűleg vagy azt követően haladéktalanul a Kötvények alapján 
fennálló valamennyi kötelezettség azonos módon és mértékben kerül Biztosítékkal biztosításra. 
„Biztosíték” jelen rendelkezés vonatkozásában az alábbiak bármelyikét jelenti: zálogjog (jelzálog), 
óvadék, illetve bármely más szerződés és megállapodás, amelynek célja a Kibocsátó eszközeinek, a 
Kibocsátó tulajdonában álló más vagyontárgynak vagy a Kibocsátót megillető bármely jognak, 
követelésnek a biztosítékul adása (megterhelése). 

g) Change of control 

Amennyiben a Kötvény futamideje alatt: 

(i) a Komfin Kft. és a RUF-CARNI S.P.A részvényeseknek a Kibocsátó Közgyűlésén 
együttesen leadható szavazatainak száma az összes leadható szavazatokhoz számítottan 
50% + 1 szavazat alá csökken, vagy 

(ii) a Komfin Kft. vagy a RUF-CARNI S.P.A. részvényeseknek a Pmt. 3.§ 38. pont szerinti, az 
a) és b) alpontok alapján megállapított tényleges tulajdonosai megváltoznak, ide nem értve 
a fentiek szerint meghatározott tényleges tulajdonosok személyében (i) a Ptk. 8:1.§ (1) 
bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozóik javára bekövetkező változást; és (ii) az öröklésre 
vagy más, a halálra tekintettel bekövetkező jogutódlás esetét. 

A Kibocsátó ezúton nyilatkozik, hogy a tulajdonosi kör az Információs Összeállítás keltének 
időpontja óta, ideértve jelen Információs Dokumentum keltének napját változatlan, így  

- a Komfin Kft. 100%-os tulajdonosa a Komfin Italia S.L.R., amelynek tényleges 
tulajdonosa a Pedranzini család. A Komfin Italia S.L.R.-ben Pedranzini Giuseppe 
18,00%, Pedranzini Giacomo 42,00%, Pedranzini Elvira 16,00%, Pedranzini Pietro 
6,00%, Pedranzini Eugenio 6,00%, Pedranzini Andrea 6,00% és Pedranzini Fausto 
6,00% részesedéssel rendelkezik. 

- - továbbá a RUF-CARNI S.P.A. tényleges tulajdonosa a Ruffini család. A jelen 
Információs Dokumentum keltének napján Ruffini Lucio 26,75%, Ruffini Luigino 35,00% 
és Ruffini Francesco 38,25% részesedéssel rendelkezik a társaságban. 

h) Osztalékpolitika 

A Kibocsátó (i) a Beruházás ideje alatt a Ptk. 3:185.§ (1) bekezdése szerinti osztalékot, illetve a Ptk. 
3:186. §-a szerinti osztalékelőleget fizet ki; vagy (ii) a Beruházást követően, a Kötvény futamideje alatt 
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a Társaság az előző üzleti év során megtermelt adózott eredményének 40%-át meghaladó mértékű 
osztalékot vagy a közbenső mérleg szerinti adózott eredmény 40%-át meghaladó mértékű 
osztalékelőleget fizet ki a részvényesei számára.  

i) Eladósodottság növekedése 

Amennyiben Kibocsátó megszegi azon kötelezettségvállalását, miszerint a legutolsó elfogadott éves 
beszámolója szerinti saját tőkéje 10%-át (tíz százalékát) elérő vagy meghaladó Pénzügyi Adósságot 
keletkeztető kötelezettségvállalását megelőzően, előzetesen egyeztetést kezdeményez az Információs 
Összeállításban és a jelen Információs Dokumentumban ismertetett hitelminősítővel, a Kibocsátó 
Pénzügyi Adósság állományának és az üzleti tervének változása vonatkozásában. A Pénzügyi 
Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást megelőzően a kötelezettségvállalásról, és a 
hitelminősítővel való egyeztetés tényéről a Kibocsátónak az ismert Kötvénytulajdonosokat előzetesen 
írásban értesítenie kell. A Kibocsátó a vonatkozó Pénzügyi Adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalását csak abban az esetben teheti meg (abban az esetben vállalhatja az új Pénzügyi 
Adósságot), amennyiben a hitelminősítővel való egyeztetés alapján a hitelminősítése nem romlik B+ alá 
és erről a hitelminősítő írásban nyilatkozik, amelyet a Kibocsátó nyilvánossá tesz. 

Amennyiben a fenti 6.14.6. a)-i) alpontok szerinti feltételek bármelyike bekövetkezik, a Kibocsátó köteles 
erről a Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul tájékoztatni. 

Ezenkívül, amennyiben a fenti 6.14.6 a)-i) alpontok szerinti feltételek bármelyike bekövetkezik, a 
Kibocsátó köteles a Kötvényeket a Rendkívüli Visszavásárlási Esemény bekövetkezésétől számított 30 
(harminc) napon belül visszavásárolni a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összegen, az esetleges 
késedelmi kamatokkal terhelten. A Kibocsátó a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeget banki 
átutalással, forintban köteles teljesíteni. A Kötvények visszavásárlásának pontos időpontjáról a 
Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat a lejárat előtti visszavásárlási eseményről való 
tájékoztatással egyidejűleg értesíteni. A Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg késedelmes megfizetése 
esetén a Kibocsátó a Ptk. 6:48.§ rendelkezése szerinti (törvényes) mértékű késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. Valamennyi, a Kibocsátó által a jelen pont értelmében visszavásárlásra kerülő 
Kötvény érvénytelenítésre (bevonásra, törlésre) kerül a KELER mindenkor hatályos szabályzatainak és 
eljárásainak megfelelően. Az ily módon érvénytelenített Kötvények nem bocsáthatók ki, illetve nem 
adhatók el újra. 

„Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg” jelenti egy Kötvény vonatkozásában annak Névértékét 
csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett valamennyi tőkeösszeggel (az Amortizációs 
Összeggel), és növelve valamennyi kintlévő kamat és a Ptk. szerinti késedelmi kamat összegével és az 
utolsó Kamatfizetési Nap óta felhalmozódott időarányos kamatokkal (azaz az utolsó Kamatfizetési Nap 
és a Lejárat Előtti Visszavásárlási Összeg megfizetésének napjáig – ezt a napot nem beleértve – terjedő 
időszakban). A felhalmozódott időarányos kamatok számítására a Kamatozás típusa, kamatfizetési 
feltételek című szakasz rendelkezései irányadóak. 

6.14.7 Kifizetések 

Fizetés módja 

A Kötvényekkel kapcsolatos tőke- és kamatkifizetéseket a Kibocsátó nevében a Fizető Ügynök banki 
átutalással teljesíti a Kötvénytulajdonosok felé, a Fizető Ügynöki Szerződés rendelkezéseivel 
összhangban. 

A kifizetésekre mindenkor vonatkoznak a kifizetés helyén érvényes pénzügyi, adó és egyéb 
jogszabályok, rendelkezések, így különösen a KELER és a Kötvények XBondra történő regisztrációját 
követően, az XBond szabályai és előírásai. 

A Kötvény tekintetében tőke- és kamatkifizetésre banki átutalással a Fizető Ügynökön keresztül kerül 
sor a KELER mindenkor hatályos szabályzataival- és előírásaival-, illetve a Fizető Ügynöki Szerződés 
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rendelkezéseivel összhangban, valamint a vonatkozó adózási jogszabályok figyelembevételével, azon 
Értékpapír-számlavezetők részére, amelyeknek a KELER-nél vezetett értékpapír-számláján az adott 
esedékességre vonatkozó – a KELER mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott – 
Fordulónapon (ahogy az alább meghatározásra került) az üzletzárás időpontjában Kötvények jóváírásra 
kerültek. A KELER jelenleg hatályos szabályzatai és előírásai értelmében, a Fordulónap az érintett 
Kifizetési Napot közvetlenül két (2) Munkanappal megelőző nap (Fordulónap). Kifizetést kizárólag azon 
személy részére kell teljesíteni, aki a Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül. 

A Kötvények tekintetében a Kötvényfeltételekkel összhangban teljesített kifizetéseket a 
Kötvénytulajdonosoknak teljesített megfelelő kifizetéseknek kell tekinteni, és a Kibocsátó, valamint a 
Fizető Ügynök az így kifizetett összegekkel kapcsolatban mentesül minden kötelezettség alól. 

Kifizetési Nap 

Amennyiben a Kötvény vonatkozásában teljesítendő bármely kifizetés napja nem Kifizetési Nap (ahogy 
az a 17. fejezetben /Definíciók, alapfogalmak/ meghatározásra került), a Kötvénytulajdonos a következő 
Kifizetési Napig nem jogosult az érintett kifizetésre, valamint ezen késedelem tekintetében további 
kamatra vagy egyéb fizetésre. A félreértések elkerülése érdekében a Kötvények tekintetében 
teljesítendő fizetések esetén a Következő Munkanap Szabály alkalmazandó. 

6.14.8 Tőzsdei regisztráció 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények a BÉT által üzemeltetett XBond multilaterális 
kereskedési rendszerben kerülnek regisztrálásra a Kibocsátás Értéknapját követő 90 (kilencven) napon 
belül, és a Kibocsátó a Kötvényeket a Lejárat Napjáig az XBond rendszerben forgalomban tartja. A 
Kötvényekkel a jelen Információs Dokumentum közzétételének időpontjában nem kereskednek 
egyetlen szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon sem. 

6.14.9 Biztosítékok 

A Kötvények nem biztosítottak. 

6.14.10 Adózás 

A Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőke- és kamatkifizetésre a Kibocsátó részéről vagy 
képviseletében az alkalmazandó pénzügyi vagy adó jogszabályokkal összhangban kerül sor. 
Amennyiben a tőke- vagy kamatfizetések tekintetében bármely teher vagy adó levonása alkalmazandó, 
a Kibocsátó, illetve a Fizető Ügynök teljesíti a visszatartási kötelezettségét, így a Kötvénytulajdonosok 
a tőke- és kamatfizetések nettó összegét kapják meg. Sem a Kibocsátót, sem a Forgalmazót sem pedig 
a Fizető Ügynököt nem terheli semmilyen többlet fizetési kötelezettség a Kötvénytulajdonosok ezen 
teher vagy levonás miatti kompenzálás céljára. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban sem a 
Kibocsátó, sem a Forgalmazó sem pedig a Fizető Ügynök nem tartozik felelősséggel a 
Kötvénytulajdonosokkal szemben a tőke- és kamatkifizetésekkel kapcsolatos semmilyen díjért, 
költségért, veszteségért vagy kiadásért. 

6.14.11 Fizető Ügynök 

A Kötvények tekintetében a Kibocsátó és az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. között Fizető Ügynöki 
Szerződés (amely szerződés időről időre módosításra és/vagy kiegészítésre és/vagy felváltásra 
kerülhet) jött létre. A Fizető Ügynöki Szerződés alapján a Fizető Ügynök vállalja, hogy a Fizető Ügynöki 
Szerződésben foglalt tőke- és kamatfizetési szolgáltatásokat teljesíti. 

A Kibocsátó jogosult módosítani vagy megszüntetni a Fizető Ügynök megbízását és/vagy más fizető 
ügynököt megbízni feltéve, hogy a Kötvényekhez kapcsolódóan Magyarországon egy fizető ügynök 
folyamatosan megbízásra kerül. 

A Fizető Ügynök jogosult az Fizető Ügynöki Szerződést rendes vagy rendkívüli felmondással 
felmondani. 
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A Fizető Ügynöki Szerződés alapján eljárva, a Fizető Ügynök kizárólag a Kibocsátó megbízottjaként jár 
el és nem vállal semmiféle kötelezettséget, vagy ügynöki, illetve bizományosi szolgáltatást a 
Kötvénytulajdonosok felé, illetve javára. 

6.14.12 Árjegyzés 

Az NKP feltételeinek való megfelelés érdekében a Kötvények vonatkozásában a Kibocsátó és az 
ERSTE BANK HUNGARY Zrt. („Árjegyző”) között Árjegyzői Szerződés (amely szerződés időről időre 
módosításra, és/vagy kiegészítésre és/vagy felváltásra kerülhet) került megkötésre. Az ERSTE Bank 
általi kötelező árjegyzés keretében a Kötvények XBond-on történő kereskedésének megkezdésétől a 
Kötvény futamidejének lejáratáig az NKP és BÉT előírásokkal összhangban: 

a) az Árjegyző minden kereskedési napon saját számlás, kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű vételi 
és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart, 

b) az ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább 100.000 EUR-
nak megfelelő forintösszeget (azaz legalább 1 darab Kötvényre vonatkozik), 

c) a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra 
számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 200 bázispontot. 

A Kibocsátónak joga van módosítani vagy megszüntetni az Árjegyző megbízását és/vagy további vagy 
más árjegyzőt megbízni feltéve, hogy a Kötvényekhez kapcsolódóan Magyarországon folyamatosan 
lesz egy árjegyző. 

Az Árjegyző jogosult az Árjegyzői Szerződést rendes vagy rendkívüli felmondással felmondani. 

6.15 AZ ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK ISMERTETÉSE (IDEÉRTVE A JOGOK 
BÁRMELY KORLÁTOZÁSÁT, ÉS A GYAKORLÁSUKRA VONATKOZÓ ELJÁRÁST, AZ 
ÉRTÉKPAPÍR SZABAD ÁTRUHÁZHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK 
LEÍRÁSA, KIEMELVE A TÖBBSÉGI TULAJDONOSOK ÉS A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ 
ÉRTÉKESÍTÉSI KORLÁTOZÁSOKAT) 

A Tpt. 12/B. § (1) bekezdése szerint a Kötvényben a Kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az 
ott megjelölt tőkeösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa 
vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a tőkeösszeget a Kötvény mindenkori tulajdonosának 
a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. A Kötvényrendelet értelmében, a Kötvényeken 
alapuló követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el, hacsak a magyar jogszabályok eltérően 
nem rendelkeznek. 

A Kötvénytulajdonost a Kötvények alapján megilletik a következő jogok az alkalmazandó 
jogszabályokban meghatározott feltételekkel: 

a) a Kibocsátótól a Kötvényben meghatározott névértéket és annak előre meghatározott kamatát 
vagy egyéb jutalékait, valamint a Kibocsátó által vállalt esetleges egyéb pénzbeli szolgáltatások 
kifizetését a Kötvényfeltételekben foglalt feltételek szerint követelni; 

b) a Kötvényt annak futamideje alatt (i) a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
értékpapírszámlán tartani és (ii) amennyiben jogszabály ezt nem zárja ki, azt biztosítékul adni 
és elidegeníteni; 

c) a Kötvény megszerzése előtt, a jelen Információs Dokumentum tartalmát megismerni 

d) a Tpt.-ben, valamint a Kötvények XBond multilaterális kereskedési rendszerben való 
regisztrációját követően az XBond Üzletszabályzatban és a vonatkozó jogszabályoknak 
meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást megkapni a Kibocsátótól; és 

e) jogosult gyakorolni a Tpt.-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb jogokat. 
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Tulajdonjog 

A Ptk. 6:566. §-a (6) bekezdésének és a Tpt. 138. §-a (2) bekezdésének megfelelően, a 
„Kötvénytulajdonos”-ra vagy „Kötvénytulajdonosok”-ra történő hivatkozáson bármely Kötvény 
vonatkozásában – az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt vagy személyeket kell érteni, aki(k)nek 
az értékpapírszámláján a Kötvényeket nyilvántartják. 

Amennyiben illetékes bíróság vagy jogszabályi előírás másként nem rendelkezik, bármely 
Kötvénytulajdonos, aki jogosultságát a fentieknek megfelelően igazolja, a Kötvény jogosultjának 
tekintendő és akként kezelendő, és jogosult minden, a Kötvény kapcsán teljesített kifizetésre akkor is, 
ha a Kötvény lejárt. 

A Kibocsátó elfogadja és betartja a KELER Szabályokat és a KELER mint letéti hely által, illetve a 
KELER igazolása alapján kiállított tulajdonosi (letéti) igazolást az értékpapír jogosultság igazolásául.  

A Tpt. 6.§ (5) bekezdése értelmében a Kötvénytulajdonosok nem kérhetik a Kötvények nyomdai úton 
előállított kötvényekké történő átalakítását. 

Átruházhatóság 

A Kötvények a KELER mindenkori szabályzataival és előírásaival összhangban az eladó értékpapír-
számlájának megterhelésével és a vevő értékpapír-számláján történő jóváírásával ruházhatók át. 

Az Információs Összeállításban és jelen Információs Dokumentumban található Kötvényfeltételben 
meghatározottakon túl a Kibocsátó nem korlátozza a Kötvények átruházását. 

A KELER mindenkori szabályzatai és előírásai a Kötvényeknek az Értékpapír-számlavezetők érintett 
értékpapír-számlái közötti átutalásra vonatkozóan meghatározhatnak korlátozásokat és olyan 
időszakokat, amelyek a Kötvénytulajdonosokra alkalmazandók és kötelezőek. 

A Kötvények tekintetében kicserélésre, átváltoztatásra vonatkozó- vagy elővásárlási jog nem 
gyakorolható. 

6.16 ÉRTESÍTÉSEK, A KÖTVÉNYTULAJDONOSOK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA 

A Kibocsátó az első XBond kereskedési napot legalább három kereskedési nappal megelőzően 
közzéteszi a jelen Információs Dokumentumot. 

A Kibocsátó az XBond multilaterális kereskedési rendszerbe való regisztrációjára vonatkozó kérelem 
benyújtását követően a mindenkor hatályos XBond Üzletszabályzat, illetve a vonatkozó 
jogszabályokban meghatározottak szerint fog eleget tenni tájékoztatási kötelezettségeinek. A Kibocsátó 
emellett vállalja, hogy a Kötvények XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjától 
kezdve éves és féléves jelentést tesz közzé a Tpt., illetve a nyilvánosan forgalomba hozott 
értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet 
szerinti időben és tartalommal és egyidejűleg közvetlenül is megküldi a jelentéseket azon 
Kötvénytulajdonosok részére (beleértve az MNB-t), amelyek elérhetőségét ismeri (az MNB esetében 
nkp@mnb.hu ). 

A Kibocsátó vállalja, hogy amennyiben a Kötvények futamideje alatt a Kibocsátó olyan körülményekbe 
ütközik, amelyek meggátolják, vagy akadályozhatják a Kötvények szerinti fizetési kötelezettségek és 
egyéb kötelezettségvállalások határidőben történő teljesítését, úgy a Kibocsátó köteles haladéktalanul, 
de legkésőbb az érintett körülmény(ek)ről való tudomásszerzést követő 3 (három) Munkanapon belül 
közvetlenül írásban, egyidejűleg értesíteni a Kötvénytulajdonosokat a késedelemről, annak okáról az 
orvoslás, illetve hasonló eset elkerülése céljából tett és tenni szándékozott intézkedésekről, illetve az 
orvoslás várható időtartamáról. 

A Kötvénytulajdonosoktól származó értesítéseket vagy nyilatkozatokat cégszerűen aláírva, írásban, 
vagy elektronikus úton, magyar nyelven kell eszközölni és azok – eltérő rendelkezés hiányában – a 

mailto:nkp@mnb.hu
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Kibocsátó részére, ajánlott postai küldemény vagy személyes kézbesítés útján, a Kibocsátó 
székhelyére küldendők, amely értesítésekhez vagy nyilatkozatokhoz csatolásra került a KELER vagy a 
vonatkozó Értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás, amely igazolás legalább a 
Kötvénytulajdonos tulajdonosi jogcímét igazolja. 

6.17 A KÖTVÉNYTULAJDONOSOK KÉPVISELETE A KÖTVÉNYEK FUTAMIDEJE ALATT 

A Kötvénytulajdonosok eljárása személyesen vagy (eseti vagy állandó meghatalmazással) képviselő 
útján is történhet, amennyiben azt – többek között – jogszabály nem zárja ki. A nem természetes 
személy befektetőt/Kötvénytulajdonost a jogszabályban és/vagy működési formája szerinti 
szerződésben vagy annak alapján meghatározott természetes személyek képviselik a jogszabályban, 
szerződésben meghatározott módon és terjedelemben. 

A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosokat képviselő szervezetet nem nevez meg és ilyen képviseletre 
vonatkozó szabályokat nem állapít meg. 

 

7 A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

7.1 CÉGINFORMÁCIÓK A KIBOCSÁTÓRÓL 

Cégnév KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő 
Részvénytársaság 

Rövidített cégnév KOMETA 99 Zrt. 

Cégjegyzékszám 14 10 300239 

Nyilvántartó bíróság Kaposvári Törvényszék 

Bejegyzés országa Magyarország 

Székhely 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69. 

Cégbejegyzés ideje 2006. szeptember 01. 

Adószám 13749619-2-14 

Tevékenységének időtartama határozatlan 

Működésre irányadó jog magyar jog 

Jegyzett tőke 7 133 250 000 HUF 

Fő tevékenység 1011'08 Húsfeldolgozás, -tartósítás 

Elektronikus elérhetőség www.kometa.hu 

info@kometa.hu  

A Társaság telefonszáma +36 82 502-400 

Cégforma Zártkörűen működő részvénytársaság 



27 
 

Tulajdonos, tényleges tulajdonos személye Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,  

Komfin Vagyonkezelő és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság,  

RUF-CARNI S.P.A,  

Zito d.o.o,  

MFB Invest Zrt. 

Részletes tulajdonosi arányok a fejezet későbbi 
ábráján kerülnek bemutatásra. Emelett a 
tényleges tulajdonosok személyéről a Kibocsátó 
a 6.14.6. g) pontja alatt nyilatkozott. 

7.2 CÉGSTRUKTÚRA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 

A vállalatcsoport és jelentős leányvállalatok rövid bemutatása: 

A Kibocsátó 2006. szeptember 01-jén átalakulással jött létre, a KOMETA 99 Kft. általános jogutódjaként. 
A jogelőd társaság 1994. augusztus 12-én alakult azzal a céllal, hogy egy ún. reorganizációs privatizáció 
keretében megvásárolja a felszámolás alatt álló Kaposvári Húskombinát és társaságai vagyonát. A 
Kibocsátó főtevékenysége a húsfeldolgozás, gyártás, illetve azzal kapcsolatos kis és 
nagykereskedelem. A Társaságnak jelenleg 5 (öt) részvényese van: a Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Komfin Vagyonkezelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a RUF-
CARNI S.P.A, a Zito d.o.o, az MFB Invest Zrt.. A Társaság 7.133.250.000,-Ft (azaz hétmilliárd 
százharminchárommillió kétszázötvenezer forint) alaptőkével működik.  

i. A Kometa részvényeseinek bemutatása 

a) A Komfin Vagyonkezelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság fő tevékenységi köre 
vagyonkezelés Magyarország területén. Jelenlegi tevékenysége vagyonkezelés (holding), 
üzletvezetés, gazdasági irányítás, üzletviteli-, egyéb vezetési-, szakmai tanácsadás. A 
vagyonkezelési, üzletvezetési, gazdasági irányítási tevékenységét leányvállalatai 
vonatkozásában fejti ki. A Komfin Kft.-t azzal a céllal alapították, hogy a társaság az alapítók 
magyarországi befektetéseinek vagyonkezelését ellássa. Jelenleg a Társaság 
igazgatóságának tagja, általános ügyvezetőként irányítja a Társaságot. 

b) A Ruffini család által alapított, olaszországi székhelyű RUF-CARNI S.P.A. a hús-, 
húskészítmények nagykereskedelme piacán tevékenykedik főként Olaszország területén, fő 
tevékenységi köre marha-, birka- és sertéshús kereskedelem. A Ruf-Carni S.P.A. fő üzleti 
tevékenysége marha, sertés és birka tőkehúsok kereskedelme, amelyek közül Magyarországon 
kis mennyiségű marha tőkehús értékesítési tevékenységet végez kizárólag a Társaság részére. 
A fentieken túl a Ruf-Carni S.P.A. tevékenységei között szerepel a marha-, sertés,- és 
birkavágás darabolás és húsfeldolgozás, mely tevékenységét főként Olaszország területén 
végzi. 

c) A horvátországi székhelyű Zito d.o.o. a vegyes gazdálkodás piacán tevékenykedik főként 
Horvátország területén. A Zito d.o.o. a szántóföldi növénytermesztés mellett baromfi-, 
szarvasmarha- és sertéstenyésztéssel, takarmány előállítással, malomiparral, cukorgyártással, 
húsfeldolgozással és növényolaj-feldolgozással foglalkozik. A Žito d.o.o., mint a Žito csoport 
anyavállalata, gabona és olajos magvak, vetőmagok, és műtrágyák kereskedelmével 
foglalkozik. 

A Žito d.o.o. csoport a magyarországi piacon saját termékeivel van közvetlenül jelen és a 
magyar piacon a következő termékeket értékesíti szállítók számára: sertés, hízómarha, 
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baromfi, húskészítmények, tojás és étolaj. A magyar piacon a Žito d.o.o. csoporton belül 
található társaságok közül egyrészt a Žito d.o.o. van jelen sertés, hízómarhák, baromfi, tojás, 
termények és húskészítmények termékeivel, a Tvornica ulja Čepin d.d. étolaj termékével 
valamint a Zito d.o.o. és a Társaság által közösen irányított Salami Aurea d.o.o. 
húskészítményeivel. 

d) Az MFB Invest Zrt. fejlesztési tőke-befektetőként tevékenykedik a magyar tőkepiacon, lefedve 
számos iparágat: aktív befektető többek között a gépiparban, az energetikában, az 
egészségügyben, a feldolgozóiparban, valamint a szolgáltatási és technológiai szektorokban is. 
Az MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. a Magyar Fejlesztési Bank 100%-os tulajdonú 
leányvállalata. A 2006-ban alapított MFB Invest fő feladata tőkebefektetések lebonyolítása 
Magyarországon – elsősorban növekedési fázisban lévő kis- és középvállalati (KKV) befektetési 
fókusszal, ugyanakkor a társaság közreműködik zöldmezős projektek fejlesztési célú tőke-
finanszírozásában.  

Az MFB Invest befektetési stratégiájának fókuszában a növekedési, érettebb életciklusban lévő, 
jellemzően tőkeigényes beruházás előtt álló kis- és középvállalatok állnak, de a társaság 
szerepet vállal zöldmezős projektek tőkeági finanszírozásában is. Az MFB Invest legalább 500 
millió forint tőkeigényű tranzakciókban elsősorban kisebbségi tulajdonosként vesz részt A 
társaság fontos feladatának tekinti, hogy pénzügyi és üzleti tapasztalatait felhasználva a 
portfóliójában lévő vállalkozások tevékenységét folyamatosan támogassa. 

e) A Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságnak is otthont adó Kaposvár 
megyei jogú város önkormányzata 2013-ban lett a Társaság részvényese, ezzel is tovább 
biztosítva a Társaság és a város közötti, már eddig is szoros együttműködést. 

# NÉV SZÉKHELY TULAJDONOSI 
RÉSZESEDÉS 

1 KOMFIN Vagyonkezelő és 
Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

7400 Kaposvár, Pécsi utca 
67-69. 

53,64% 

2 MFB Invest Befektetési és 
Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság 

1027 Budapest, Kapás utca 6-
12. 

18% 

3 RUF-CARNI S.P.A. IT-24065 Lovere /Bergamo/, 
Via Gregorini 41. 

16,94% 

4 Žito d.o.o Horvát Köztársaság, 31000, 
Osijek, Đakovština 3 

7,7% 

5 Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 3,72% 

A Kibocsátó ezúton nyilatkozik, hogy a részvényesek szavazati joga megegyezik a tulajdonosi 
részesedésükkel. 

ii. A Részvényesek pozíciója 

A Társaság kijelenti, hogy az MFB Invest Zrt. a Társaság részvényei 18,00%-ának tulajdonosa, 
amelyhez 18,00%-os szavazati jog társul. Ezen szavazati jog aránya nem tér el az MFB Invest Zrt. 
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Társaságban megszerzett tulajdoni hányadától, mivel a Társaságban a részvényesek szavazati joga a 
Társaságban fennálló részesedésük mértékével arányos. 

A Társaság további kijelenti, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társaság 
részvényei 3,715%-ának tulajdonosa, amelyhez 3,715% szavazati jog társul. Ezen szavazati jog 
mértéke nem tér el a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Társaságban megszerzett tulajdoni 
hányadától, mivel a Társaságban a részvényesek szavazati joga a Társaságban fennálló részesedésük 
mértékével arányos. 

A Társaság ezúton nyilatkozik, hogy az MFB Invest Zrt. a Társaságban 1 db Felügyelőbizottsági tag 
kinevezésére jogosító elsőbbségi részvénnyel, illetve 1 db Igazgatósági tag kinevezésére vonatkozó 
elsőbbségi részvénnyel rendelkezik. Ezen elsőbbségi részvények viszont nem jogosítják az MFB Invest 
Zrt.-t a Társaság igazgatási, vezetési, illetve felügyeleti szerve tagjainak több mint felének kinevezésére. 

A Társaság kijelenti, hogy a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nem rendelkezik sem 
felügyelőbizottsági tag, sem igazgatósági tag kinevezésére vonatkozó elsőbbségi részvénnyel. Emellett 
nem jogosult Társaság igazgatási, vezetési, ill. felügyeleti szerve tagjainak több mint felét kinevezni. 

Az MFB Invest Zrt. és a Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is rendelkezik likvidációs- és 
hozamelsőbbségi jogot biztosító részvénnyel. 

A Kibocsátó emellett nyilatkozik, hogy a KOMFIN Vagyonkezelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság 3 db, a Žito d.o.o 1db db Igazgatósági tag kinevezésére vonatkozó elsőbbségi részvénnyel 
rendelkezik. A KOMFIN Vagyonkezelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mindezek 
mellett 2 db Felügyelőbizottsági tag kinevezésére vonatkozó elsőbbségi részvénnyel is rendelkezik. 

iii. A Kometa jelentős leányvállalatainak bemutatása 

A Kometa leányvállalatai közül kiemeljük a KOMETA Italia SRL olaszországi székhelyű társaságot, mely 
vállalkozásban a Kometa 51%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik és stratégiai bázisként szolgál 
az olasz piac elérésére. A Kometa 2011-ben hozta létre a társaságot, hogy képviseltesse termékeit az 
olasz piacon. Az értékesítési tevékenység Olaszország teljes területét lefedi és két fő stratégiai irányon 
alapul: (i) nagyobb nemzetközi- és kisebb helyi regionális áruházláncok közvetlen megkeresése; (ii) 
kisebb kereskedelmi egységek és a HORECA szegmens elérése kizárólagos disztribútorokon keresztül.  

A KOMETA Italia SRL leányvállalaton kívül kiemelendő három horvát társaság, a Prosciutto Pannonico 
d.o.o, a Salami Aurea d.o.o. és a Copadio d.o.o., mely vállalkozásokban a Kometa és a Zito d.o.o. 
társaság 50% - 50%-os részesedéssel rendelkezik. Mindhárom horvát székhelyű társaság 
tevékenysége hústermékek gyártása, mely tevékenységüket főként Horvátország területén végzik.  

A Zito d.o.o. német leányvállalalatát a nemrégiben vásárolta fel. Ennek az átnevezése már a Társaság 
tervei között van, amely így végül szintén viselné a KOMETA nevet. Emellett pedig a spanyol piacon is 
rendelkezik a Kibocsátó befolyással az általa alapított leányvállalatán keresztül. 
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7.3 TULAJDONOSI STRUKTÚRA 
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7.4 SZERVEZETI ÁBRA 
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7.5  A TÁRSASÁG SWOT ANALÍZISE 

i. Erősségek (Strenghts) 

 Erős vezetőség – A vezetőség részéről jó üzleti felkészültség tapasztalható, beleértve a 
középvezetést is. A szervezeti struktúra viszonylag stabil, a középvezetők és vezetők jelentős 
tapasztalattal rendelkeznek. A levágott sertések számáról hozott döntések a vezetőség részéről 
is magas szintű iparági tapasztalatot és tudatosságot jeleznek. 

 Biztos tulajdonosi háttér – A Társaság tulajdonosi struktúrája 2021 őszén az MFB Invest Zrt-
vel mint pénzügyi befektetővel és a Zito d.o.o.- val, mint stratégiai befektetővel bővűlt. Az új 
tulajdonosok biztosították a Társaság 30+ milliárd forintos beruházási projektjének 
megvalósításához szükséges tőkét. 

 Technológia – A Társaság által alkalmazott technológia minősége – a csontozási eljárás 
kivételével – magasnak mondható. A Társaság védőgázas csomagolású termékek gyártósorai 
kiváló állapotúak és a Társaság versenyelőnyének egyik fő forrását jelentik, mivel lehetővé teszik 
a Társaság számára, hogy magasabb hozzáadott értékű és magas árréssel rendelkező 
termékeket állítson elő. 

 Ismeret és szaktudás – A Társaság olasz öröksége és olasz iparági szakértői nagy szerepet 
játszanak a termékfejlesztésben. Ez sikeressé teszi a Társaságot az olasz piacon, és elősegítheti, 
hogy a Társaság olyan piacokra terjeszkedjen, amelyek keresletileg hasonlóak az olasz piachoz. 

 Minőségre való koncentrálás – A Társaság termékeinek minősége magasnak mondható. A 
Társaság elkötelezett a minőségi termékek előállítása mellett. A Társaság tudatos döntést hozott 
az egészségesebb termékek gyártása mellett is, így felismerve a változó fogyasztói igényeket, 
az első között valósították meg azokat, így például olyan termékeket is gyárt a Kometa, amelyek 
25%-kal kevesebb sót tartalmaznak. 

 Diverzifikált vásárló- és termékportfólió – A Társaság meglehetősen nagy és diverzifikált 
vásárló- (mind méretét, mind elhelyezkedését tekintve) és termékportfólióval (főleg 
készítmények/feldolgozott termékek esetén) rendelkezik. Ez a diverzifikáció növelheti a Társaság 
alkuerejét a nagy nemzetközi ügyfelek felé. 

 Zito német leányvállalatának megvásárlása – A Társaság elkötelezett a külföldi piacok felé, 
amelyet az is alátámaszt, hogy a Zito d.o.o. német leányvállalatát felvásárolta. A leányvállalat a 
későbbiekben szintén a KOMETA nevét fogja viselni. Ezzel a vásárlással a célja, hogy egy 
raktározásra alkalmas helyet hozzon létre, amely a német piac meghódítását is lehetővé teszi, 
mivel a német vevők hazai vállalatoktól szívesebben vásárolnak, amellyel az adminisztrációs 
terheik is kisebbek. 

 Biztosítások - A Társaság különböző biztosításokkal rendelkezik gép- és üzemszünet esetére. 
Emellett kiemelendő, hogy a Kibocsátó a befektetés utáni értékre felelősség- és vagyonbiztosítást 
kötött. 

ii. Gyengeségek (Weakness) 

 Kapacitási korlátok – A gépek egy része közel teljes kapacitással működik (módosított 
atmoszférájú csomagolás, csomagolás, olasz sonka termelés). Így aztán a jelenlegi gépekkel 
csak kis mozgástér van a termelési szint növelésére, ami problémás, mivel ezek állítják elő a 
legmagasabb árréssel rendelkező termékeket. 

 Munkaerő-piaci kihívások – A Társaság – más nagyobb magyar munkáltatókhoz hasonlóan – 
egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe a munkaerőpiacon (vagyis különösen a jelenlegi 
működéshez és a jövőbeni növekedési tervekhez szükséges munkaerő biztosításában). 
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 ERP rendszer – A Társaság jelenleg SAP 3 alapú ERP rendszert alkalmaz emellett pedig az 
SAP Meat iparági modul is bevezetésre került. Hamarosan az SAP S4 HANA  reimplementációs 
fejlesztés következik, amely majd lehetővé teszi az új modulok teljesebb kihasználása érdekében, 
a folyamatok újragondolása mellett a valós idejű költségelemzést. 

 A termelési létesítmények nem optimális elrendezése/alaprajza (és ezáltal nem optimális 
költséghatékonysága) – Bár a Társaság vágóhídja egy tető alatt helyezkedik el a termelési 
létesítményekkel és a gyártósorokkal együtt (ami a menedzsmenttől kapott információk alapján 
nem csak Magyarországon, hanem a kelet-közép-európai régióban is egyedülálló). Viszont a 
jelenlegi elrendezés/alaprajz (és így a költséghatékonyság) az optimálisnál alacsonyabbnak 
tekinthető a meglévő termelő csarnokban rendelkezésre álló hely szűkössége miatt. 

 A vásárlók korlátozott mértékű tudása a Kometa magas minőségre való koncentrálásáról 
– A Társaság elkötelezett a jó minőségű termékek előállítása mellett, vagyis hogy ne adjon hozzá 
szóját és mesterséges ízfokozókat az egyes termékeihez (mint egyes versenytársak). Viszont a 
vásárlók az erről szóló tájékoztatása és ezáltal a Társaság termékeiről alkotott véleménye tovább 
javulhat a marketing kezdeményezések révén (megjegyzendő, hogy a Társaság 
marketingköltségvetése a 21. pénzügyi évben majdnem megduplázódott a 20. pénzügyi évhez 
képest). 

iii. Lehetőségek (Opportunities) 

 Zito d.o.o. részéről történő befektetés – A Zito d.o.o.-val korábban megkezdett együttműködés 
2021-ban megerősödött, amelynek részeként a Társaság részvényesévé vált 2021 őszén. Ennek 
köszönhetően a Társaság fejleszteni tudta a gyártósorát, további tőkéhez jutott az új beruházási 
program finanszírozásához és használhatja a Zito d.o.o. feldolgozási (például a szeletelési, a 
szalámi töltési és a csomagolási) kapacitásait, amely hozzájárul a meglévő termelési nehézségek 
kezeléséhez.  

 Az új 5 éves beruházási program befejezése és az áteresztőképesség növelése – Az új 5 
éves beruházási program (amely a Társaság termelőcsarnokának és termelési kapacitásainak 
bővítését célozza) befejezése hozzájárulhat a termelési számok növeléséhez, a termelés 
költséghatékonyságának növeléséhez és a munkaerő-piaci kihívások (legalább) részleges 
mérsékléséhez az anyagkezelés automatizálásán és a folyamatok informatikai támogatásán 
keresztül. 

 A melléktermék-üzem előnyei – A melléktermék-üzem próbaüzeme (amely segíti a Társaságot 
a termelés során keletkező melléktermékek és hulladékok hasznosításában, ezzel javítva a 
Társaság hatékonyságát és növelve a feldolgozás színvonalát) 2021 márciusában befejeződött, 
majd a normál működés megkezdődött. 2021-től a beruházás növeli a Társaság EBITDA-ját a 
melléktermékek ártalmatlanítási költségeinek csökkentésével és a bevételek növelésével. 

 Ázsiai piacok megnyitása (vagy más európai országokra vonatkozó tilalom) – Az 
exporttilalom megszűnése az exportbevételek növekedését jelentené. A többi európai országra 
bevezetett tilalom potenciálisan csökkenthetné az sertés árakat.  

 Terjeszkedés a német és spanyol piacon – A Társaság bizonyos további európai országokra, 
köztük különösen Németországra (ahol a Társaság nemrég felvásárolta a ZITO német 
leányvállalatát) és Spanyolországra (ahol a Társaság már egy új leányvállalatot is alapított) 
kezdett összpontosítani.  

iv. Veszélyek (Threats) 

 Sertésinfluenza és COVID-19 miatti bizonytalanságok a piacon: Mind az EU-t, mind a globális 
sertéshús piacot várhatóan bizonyos mértékű bizonytalanság jellemezheti, ami elsősorban az 
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sertésinfluenza és a COVID-19 világjárvány terjedése és új hullámai miatt következik be. Főbb 
potenciális kockázati területek: 

 COVID-19 terjedése hiányzavarokat okoz az élelmiszer-ellátási láncban: A COVID-19 új 
hullámai nyomán az egyes országok ideiglenes korlátozó intézkedésekhez vezethetnek be, 
beleértve a lezárásokat is, ami (átmeneti) zavarokat okozhatnak az élelmiszer-ellátási láncban. 
Megjegyzendő, hogy a Kometa esetében a lezárási időszakoknak tulajdonítható értékesítés 
csökkenést (főleg az olasz piacot érinti, ahol az értékesítés jobban függ a HORECA szegmenstől) 
néhány hónap alatt behozza.  

 A sertésinfluenza terjedése utánpótláshiányt okoz: Fennáll annak a veszélye, hogy a vírus 
megjelenik a Társaság beszállítóinak sertésállományában, utánpótláshiányt és drágulást okozva 
ezáltal. 

 További tilalmak: Fennáll annak a veszélye, hogy a sertésinfluenza miatt további országok 
korlátozó intézkedéseket vezetnek be a magyar élősertésekkel és sertéshúsokkal szemben. 

 A sertésinfluenza terjedése (a médiában és köztudatban) változást okoz a fogyasztói 
magatartásban: Bár a sertésinfluenza nem veszélyes az emberre, fennáll annak a veszélye, 
hogy a sertésinfluenzáról történő tájékoztatás (a médiában és köztudatban) enyhén 
megváltoztatja a fogyasztói magatartást, és arra készteti az embereket, hogy ne vásároljanak 
sertéshúst. 

 Orosz-ukrán fegyveres konfliktus és az ehhez kapcsolódó gazdasági hatások: A konfliktus 
egyes közvetlen és közvetett gazdasági közvetett hatásai érinthetik a Kibocsátót is (pl. alapanyag 
árak emelkedése). A stabil alapanyagellátás azonban hosszútávon biztosított és a Társaság 
megfelelő likvidtással rendelkezik az esetleges költségemelkedések átvészeléséhez. 

7.6 LÉNYEGES SZABADALMAK, LICENCEK, IPARI, KERESKEDELMI VAGY PÉNZÜGYI 
SZERZŐDÉSEK VAGY GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA 

7.6.1 Lényeges szabadalmak, licencek  

A Társaság jelenleg az 1. számú mellékletben található bejegyzett védjegyekkel rendelkezik. 

Emellett Engedélyesként az ún. „Zöld Pont” („der Grüne Punkt”) nemzetközi védjegyre használati jog 
illeti meg a becsomagolt termékein, amelyet az Öko-Pannon Csomagolási Hulladékok Kezelését 
Koordináló Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos magyarországi jogosult engedélye alapján tehet meg. 
Valamint fontos kiemelni azt is, hogy a „MAGYAR Termék” Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képező Hazai Feldolgozású Termék tanúsító védjegyet is 
jogosult a termékein feltűntetni. 

7.6.2 Ipari, kereskedelmi szerződések 

A Kibocsátó nem rendelkezik a normál tevékenységétől eltérő lényeges szerződésekkel. 

7.6.3 Pénzügyi szerződések 

A Kibocsátó három magyar bankkal kötött több hitelkeretszerződést is.  

Forgóeszköz finanszírozása céljából cca. hat milliárd forint összegben az Erste Bank Hungary Zrt.-vel 
és a Commerzbank Zrt.-vel. A Társaság 2 milliárd forint összegben faktoring szerződést is kötött, mely 
jelenleg kerül át az Erste Bank Hungary Zrt. portfoliójába. A szerződések értelmében a hitelező bankok 
folyamatos monitoringot látnak el a Kometa működése és pénzügyi helyzete felett.  

A fentieken felül 2021-ben a Társaság hitelkeretszerződést kötött a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel, 
többek között kapacitásnövelés finanszírozása céljából, amely ingatlan és gépek beszerzését is 
magában foglalja. Az együttes kötelezettségvállalások teljes összege cca. 11 milliárd forint, de lehívásra 
egyelőre még csak 2 milliárd forint került a hitelkeretből. A Kometa működésére vonatkozóan a bank 
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folyamatos ellenőrzést végez. A Társaság a kötvények kibocsátásából befolyó bevétel egy részét, azaz 
2 milliárd forintot, ezen hitel refinanszírozására kíván felhasználni, amelyek eredményeként a hitelkeret 
megszűnne. 

A Kometa további pénzügyi szerződései a Társáság a rendes üzletmenetéhez kapcsolódnak. 

7.7 ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA AZ INFORMÁCIÓS DOKUMENTUMBAN SZEREPLŐ 
PÉNZÜGYI IDŐSZAK VÉGÉN 

2021. októberében a Társaság alkalmazottainak létszáma 856 fő volt. 

— Szervezeti záró aktív állomány: 833 fő 

— Statisztikai létszám (FTE): 770,85 fő 

— Statisztikai létszám (FTE) kölcsönzött: 88,17 fő 

— Vállalatunk átlagos dolgozói létszáma: 800 fő 

— Irodai létszám: 109 fő 

— Fizikai létszám: 691 fő 

— Legnagyobb műszaklétszám: 500 fő 

— Legkisebb műszaklétszám: 40 fő 

A termelés beosztása területenként eltérő. Vágási, csontozási tevékenység egy műszakban 06:00-tól 
14:00-ig, egyéb gyártási tevékenység jellemzően három műszakban történik 06:00-tól 14:00-ig, 14:00-
tól 22:00-ig, 22:00-tól 06:00-ig. 

A COVID-19 járvány ellenére a Kometanál foglalkoztatottak száma az elmúlt 2,5 évben több mint 100 
fővel emelkedett. Emellett a bérelt munkaerő száma is folyamatosan növekedett, akik a saját 
munkaerő helyettesítésre szolgálnak. 

A Társaságnál való munkaviszony meghatározó elemei az extra juttatások és a 13. munkabér is. Ezen 
felül különböző ösztönzők is bevezetésre kerültek, amelyek a magas fluktuáció elleni küzdelemben 
segítik a Társaságot. 

7.8 VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, IGAZGATÓSÁGI TAGOK 

# NÉV BEOSZTÁS SZAKMAI TAPASZTALAT 

1 Dr. Giacomo 
Pedranzini,  

a Komfin 
Vagyonkezelő 
és 
Kereskedelmi 
Kft. 
képviseletében 

Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

Ügyvezető 
igazgató 
(CEO), 
többségi 
tulajdonos 
képviselője 

• 1999 óta a Kometa 99 Zrt. operatív és stratégiai 
igazgatója. 

• Giacomo Pedranzini képviseli a vállalat fő 
részvényeseit (Pedranzini család) és az Igazgatóság 
elnöke. 

• Giacomo Pedranzini több mint 23 év iparági 
tapasztalattal rendelkezik, emellett fontos szerepet 
játszott Kaposvár húsiparának átszervezésében. 

2 Amadio 
Contenti 

Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

• Amadio Contenti 2019 októbere óta tölti be a COO 
pozíciót és felel a termelési, karbantartási, 
beszerzési, illetve beruházási folyamatok 
irányításáért. 
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Vezérigazgató 
(COO) 

• 2001 és 2005 között Gazdasági Igazgató tisztséget 
töltött be a Kometánál. 

• Több évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik 
több iparágban is, köztük az élelmiszer- és 
italgyártást. 

3 Luigino Ruffini Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

• Luigino Ruffini a milánói Bocconiban szerzett 
közgazdasági és kereskedelmi diplomát. 
Tanulmányai során csődeljárásokra szakosodott, így 
később több, válságban lévő céget is irányított, mint 
kormánymegbízott. Emellett nyugdíjas okleveles 
könyvelő, könyvvizsgáló. Jelenleg is folyamatosan 
képezi magát.  

• A Ruf Carni alapító tagja és aktívan közreműködött 
abban, hogy a Ruf Carni jelentős húsforgalmazói és 
raktározói vállalattá váljon Olaszországban. 

• Ezen túlmenően a Kometa 99 Zrt. Igazgatósági 
tagjaként is hozzájárult a cég fejlődéséhez és 
eredményeinek eléréséhez. 

4 Giuseppe 
Mario 
Giovanni 
Ballerini 

Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

Húsértékesítési 
Igazgató 

• A Ruffini család tagjaként Giuseppe lassan 20 éve 
felügyeli az olaszországi hús értékesítéseket, 
valamint a belföldi és nemzetközi logisztikát érintő 
kérdéseket. 

5 Dr. Prohászka 
Balázs 

Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

Ügyvezető 
igazgató- 
helyettes 

• Prohászka Balázs 2010-ben csatlakozott a 
Társasághoz, amelynek Ügyvezető Igazgató 
helyettese (korábban Gazdasági Igazgató). Felelős a 
Társaság vállalatirányításáért, a befektetések 
tervezéséért és lebonyolításáért, valamint a HR 
területért. 

• Az Igazgatóság tagja. 

6 Lehoczki 
Gábor István 

Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

• Gábor az MFB Invest korábbi Befektetési Igazgatója. 
Óriási tapasztalattal rendelkezik a vállalati 
pénzügyek terén. Eredetileg Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata delegálta az Igazgatóságba. 

• Ma már az olasz tulajdonosok érdekeit képviseli az 
Igazgatóságban. 

7 Dezse 
Margaret 

Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

• Margaret az Ernst & Young (EY) valamint a PwC 
korábbi partnere. 

• Összesen 35 évet töltött a „Big 4”-nál. Ez idő alatt 
Margaret 21 évig volt partner a tranzakciós 
tanácsadás és vállalati pénzügyek területén, 
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kezdetben a PwC-nél, majd az utolsó 11 évben az 
EY-nál. 

8 Fülöp Gyula Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

• Gyula befektetési szakértő, nagyvállalati integrációs 
és M&A tapasztalattal, valamint számottevő 
kockázatitőke múlttal. Pályáját a tőkepiacon kezdte, 
résztvevője volt több nagyvállalati IPO-nak és a korai 
privatizációs folyamatoknak. Az elmúlt 11 évben az 
MFB Invest dolgozója, ahol részt vett több 
kockázatitőke befektetés konstrukciójának 
kialakításában, tanácsadóként segítette a KMJV 
Önkormányzatának KOMETA 99 Zrt.-be történő 
befektetési feltételeinek kialakítását, valamint a 
tulajdonosi döntések meghozatalát. 2020-óta az 
MFB Invest befektetési osztályának vezetője. 

9 Dinko Klepo Igazgatósági 
tag (vezető 
tisztségviselő) 

• Dinko gyakorlott értékesítési szakember, és ezen a 
területen 20 éve vezetői pozíciót tölt be, 10 éve pedig 
igazgatósági tagként több funkcionális területet 
irányított. Az egyetemen közgazdászként végzett és 
ezt követően 15 év alatt a horvátországi Gavrilovics 
d.o.o-nál a kereskedelmi képviselői pozíciótól indulva 
az igazgatósági tagi pozícióig jutott el. Ugyanilyen 
pozícióban folytatta a munkát a Kras d.d-nál, és ez 
évben került kinevezésre a Zito és Kometa 
vegyesvállalataként működő húsipari cégek 
vezérigazgatójául. Az eddigi munkája során sikereket 
ért el a cégek eredményességének, piaci 
részesedésének növelésében, a kereskedelmi és 
marketing tevékenység fejlesztésében, a vállalati 
folyamatok hatékonyságának növelésében, 
beruházások megvalósításában. 

 

7.9 FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

# NÉV BEOSZTÁS SZAKMAI TAPASZTALAT 

1 Dr. Cseke 
László 

Felügyelő- 

bizottsági  

tag 

• Dr. Cseke László 1994. szeptember elsejétől 
napjainkig egyéni könyvizsgáló. Szakmai megbízásai 
a legnagyobb önkorrmányzatoktól az országos 
egyesületeken keresztül a versenyszféra társaságaiig 
terjednek. 

• Országosan is jelentős társaságokban volt az 
igazgatóság elnöke, tagja. A KOMETA99 Zrt. felügyelő 
bizottságának 2013 óta elnöke. 

• A tőzsdei és a biztosítási társaságokon kívül, minden 
szakmai területen szerzett gyakorlatot. 
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• Nyolcéves APEH ellenőrzési gyakorlattal rendelkezik a 
jogi személyiségű tarsas vállalkozások területén. 

• Emellett társaságok átalakulását és átvilágítását is 
segítette. Végzett cégértékelést, önkormányzatok és 
költségvetési szervek átvilágítását, illetve uniós 
projektek könyvizsgálatát. 

• Rendelkezik továbbá a multinacionális vállalkozások 
adóztatása terén nemzetközi tapasztalattal. 

2 Kádi Anna Felügyelő- 

bizottsági  

tag 

• Kádi Anna három évtizedes gyakorlati tapasztalattal 
rendelkezik a szervezeti és vezetési tanácsadás és a 
szervezet- és vezetés fejlesztés területén. Vezető 
tanácsadóként, ügyvezetőként mintegy 30 állami 
vállalat átalakítását támogatta, több, mint 100 
gazdálkodó szervezet átvilágítását, értékelését 
készítette el az állami vállalatok átalakításához, 
privatizációjához kapcsolódva a legkülönfélébb 
ágazatokban. (pl. könnyű - és nehézipar, közlekedés, 
kereskedelem, élelmiszeripar, média, szolgáltatás 
stb.) Emellett több országos méretű vállalat, 
cégcsoport stratégiai átalakítási programjának 
elkészítését irányította, támogatta. 

• Európai Uniós Finanszírozási programokban 
tanácsadóként több Megvalósíthatósági Tanulmány és 
költség-haszon elemzés elkészítését irányított, ill. 
végzett. 

• Számos cég szervezetének és működésének 
fejlesztését vezette, vezeti, ehhez kapcsolódva 
vezetőfejlesztést is folytat. A vezetőfejlesztés során 
elsősorban a megoldásközpontú, eredményorientált, 
az ügyfél fejlődését elősegítő, az erősségeken, a 
pozitív pszichológián alapuló modelleket alkalmazza. 

3 Dénes Gábor Felügyelő- 

bizottsági  

tag 

• Gábor befektetési szakértő, vállalati banki 
tapasztalattal, valamint a projekt- és strukturált 
pénzügyi tapasztalatokkal rendelkezik. Az elmúlt 
évtizedben számos kockázatitőke és magántőke 
ügyleten dolgozott. A Solus Capital befektetési 
igazgatójaként, amely Magyarország egyik vezető 
kockázatitőke szereplője, számos befektetési 
tranzakciót irányított. Jelenleg Gábor az MFB Invest 
vezérigazgató-helyettese, amely az MFB Magyar 
Fejlesztési Bank tőkeági finanszírozást végző 
befektető társasága. 

 

7.10 KULCSFONTOSSÁGÚ MUNKAVÁLLALÓK 
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# NÉV BEOSZTÁS SZAKMAI TAPASZTALAT 

1 Sztankó Attila Gazdasági igazgató 
(CFO) 

• Sztankó Attila 2019-ben csatlakozott a 
Kometához. Közgazdász diplomáját az USA-
ban szerezte, majd részt vett a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
MBA programjában. 

• Attila sokrétű tapasztalattal rendelkezik a 
banki, finanszírozási és beruházási projektek 
területén. 

• Irányítása alá tartozik az IT és SAP 
fejlesztés. 

2 Horváth 
László 

Termélési Igazgató • László 2013 óta dolgozik Termelési 
Igazgatóként a Társaságnál. 

• 23 év tapasztalattal rendelkezik a 
termelésirányítás területén. 

• Tapasztalata mellett két gazdasági irányú – 
vállalati és külkereskedelmi – diplomával, 
valamint magas szintű vezetői képességekkel 
rendelkezik. 

3 Klein Attila Műszaki Igazgató • Attila 2020-ban csatlakozott a Társasághoz 
és felel a karbantartást és technológiát érintő 
beruházásokért. 

• Nemzetközi viszonylatban is kimagasló 
tejipari tapasztalattal rendelkezik. Több 
országban dolgozott szerte a világban, 
például Indonéziában, Szaúd-Arábiában, 
Spanyolországban és Olaszországban. 

4 Radó Gábor Belföldi 
Húsértékesítési 
Igazgató 

• Gábor több mint tíz éve tagja a Kometa 
értékesítési csapatának. Korábban Ő 
irányította a teljes belföldi piac értékesítését. 

• Ma a belföldi hús piacra specializálódott 
szakemberként erősíti a Kometát. Célja, hogy 
tovább erősítse a védőgázcsomagolt 
hússzegmens növekedését. 

5 Vittorio Gatta Kometa 99 Espana 
Értékesítési Igazgató 

• Vittorio 2021 júliusában csatlakozott a 
Kometa csapatához. Feladata lesz, hogy 
megteremtse és biztos alapokra helyezze a 
Társaság jelenlétét a spanyol piacon. 

• Nemzetközi szinten is jelentős marketing 
vezetői tapasztalattal rendelkezik 
(Campofrio). 
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• Felügyeli a termékfejlesztéseket. 

6 Rédey Iván Marketing Igazgató • Iván 2 éve tölti be a Kometa marketing 
igazgatói pozícióját. Irányítása alatt zajlott 
2020 őszén a dizájnváltás. 

• Jelentős tapasztalatokat szerzett nemzetközi 
nagyvállalatoknál, mint például a Pepsi és a 
Heineken. 

7 Najdenova 
Anna 

Készítményértékesítési 
Igazgató 

• Anna 2020-ban export készítmény 
igazgatóként csatlakozott a Kometa 
csapatához. 2021 júliusától ő irányítja a teljes 
készítményértékesítést. 

• Korábban a Bunge alkalmazásában állt, ahol 
először Élelmezési igazgatóként, majd 
stratégiai üzletfejlesztési igazgatóként 
dolgozott. 

8 Lorenzo 
Negri 

Kometa Italia 
Értékesítési Igazgató 

• Lorenzo felel a Kometa Italia értékesítési 
tevékenységeiért. Köszönhetően 
fáradhatatlan erőfeszítéseinek, a Giusto és 
Benvenuto sonkák váltak a Társaság 
legprofitabilisabb export termékeivé. 

9 Várfalvi 
Eszter 

Belső Ellenőr • Eszter 2014-ben csatlakozott a Kometához, 
több évtizedes oktatói tapasztalat után. 
Közgazdász és folyamat-mérnöki 
végzettséggel rendelkezik.  

• Második diplomáját a Technische 
Universitaet-en Berlinben írta, PhD fokozatán 
pedig az Albertai Egyetemen (Edmonton, 
Kanada) dolgozott. 

• 2021 óta a Kometa belső ellenőrzésének 
fejlesztésébe kezdett. 

 

7.11 NYILATKOZAT A TÁRSASÁG RÉSZÉRŐL 

A Társaság ezúton nyilatkozik, hogy az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a 
kulcsfontosságú munkatársak ellen az elmúlt 3 évben lefolytatott bármilyen, szakmai tevékenységükkel 
kapcsolatos eljárás nem volt folyamatban. 

7.12 HITELMINŐSÍTÉS 

A Hitelminősítő első alkalommal 2021. december 21-én publikálta a Kibocsátó hitelminősítését, amely 
során a Kibocsátóhoz B+/Stable, a Kötvényekhez B+ minősítést rendelt. Ezen minősítés lehetővé tette 
a Kibocsátó számára, hogy részt vegyen az MNB által indított Növekedési Kötvényprogramban. 

A Hitelminősítőnek a Kibocsátóra vonatkozó minősítése és a teljes indokolás elérhető a Hitelminősítő 
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honlapján (https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/169673EN), valamint a Társaság 
honlapján (https://www.kometa.hu/rolunk/zold-kotveny) angol nyelven. 

A Hitelminősítő szerepel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság („ESMA”) által, a hitelminősítőkről 
vezetett nyilvántartásban. 

  

https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/169673EN
https://www.kometa.hu/rolunk/zold-kotveny
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8 CSALÁRD BŰNCSELEKMÉNYRE, CSŐD- ÉS FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSRA, VALAMINT 
EGYÉB SZANKCIÓKRA VONATKOZÓ NEMLEGES NYILATKOZAT 

A Társaság tudomása szerint az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság tagjai közül: 

— a jelen Információs Dokumentum dátumát megelőző 5 évben senkit sem ítéltek el csalárd 
bűncselekmény miatt; 

— a jelen Információs Dokumentum dátumát megelőző 5 évben senki sem volt a beosztásából eredően 
részese semmilyen csődeljárásnak, csődgondnokságnak vagy felszámolási eljárásnak; 

— a jelen Információs Dokumentum dátumát megelőző 5 évben senki ellen sem indított semmilyen 
törvényi vagy szabályozó hatóság (ideértve a kijelölt szakmai szervezeteket is) hivatalos vádemelést 
és/vagy nem alkalmazott szankciókat; ennek megfelelően e személyek egyikét sem tiltották el 
bírósági ítélettel semmilyen kibocsátó társaság igazgatási, irányító és felügyelő szervében betöltött 
tagságától, illetve üzleti tevékenységének irányításától. 

9 BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ 

A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett jogi személy. A Társaság jelenlegi bejegyzett könyvvizsgálója: 

Könyvvizsgáló társaság MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em. 

Könyvvizsgálatért felelős személy Benedek Zoltán László 

Kamarai tagság száma 007317 

10 A TÁRSASÁG ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

10.1 A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSE 

A Társaság húsfeldolgozással, hús- és baromfihús-készítmény gyártással, élőállat 
nagykereskedelemmel, hús- és húskészítmény nagykereskedelmével, valamint hús- és húsáru 
kiskereskedelmével foglalkozik.  

A Kometa működése és termelése szempontjából két elkülöníthető szegmensre tagolható: 

— A Hús szekcióban a Társaság 2020-ban 55,9 tonna friss húst értékesített (ebből 10,4 tonna 
védőgázas csomagolású termék termék). 

— A Készítmény (PP) szekcióban 11,5 tonna terméket (pl.: szalámi, sonka) értékesített 2020-ban. 

A Társaság export aránya folyamatosan növekszik, 2020-ban a nettó árbevétel 44%-át adta. A Kometa 
az összes nagy sertéshús importőr ország piacán rendelkezik export licensszel – pl.: Kína, Japán, Dél-
Korea, USA, Kanada, Chile, Fülöp-szigetek, Vietnám. 
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A Társaság esetében a teljes feldolgozási folyamat – a vágástól, a feldolgozáson és a szalámik 
érlelésen át egészen a húsok csomagolásáig Kaposváron történik. Ezt mi sem támasztja jobban alá, 
mint hogy a 2020-as évben a Társaság húsfeldolgozó üzeme bekerült a nemzetgazdaságilag 
létfontosságú üzemek közé. 

A Társaság engedéllyel rendelkezik a húsüzem építésére, illetve bővítésére. A következő évekre, 2025-
tel bezárólag, a Kometa a szalámi érlelő, a logisztikai, a késztermék és a csontozó helyiségét is 
fejleszteni és bővíteni szeretné, amely a jelenlegi kapacitás megtöbbszörözését jelenti minden területen. 
A Társaság ezen célkitűzése lehetővé teszi a költséghatékony működést. 

Az alábbi ábra az egyes években tervezett fejlesztéseket szemlélteti: 

 

A Társaság törekszik a magas hozzáadott értékű termékek gyártására fókuszálni, mint például a 
védőgázas friss csomagolású termékek és a Gasztro termékek. A magas minőség mellett a Kometanak 
fontos az is, hogy a sertés minden része – a vér kivételével – feldolgozásra kerüljön, ezzel is 
minimalizálva a termelési veszteséget. 

10.2 A MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES TANÚSÍTVÁNYOK 

A Társaság az EU és magyar jogszabályi előírások betartása mellett a legmagasabb szintű termék és 
élelmiszerbiztonsági szabványok (IFS, BRC és HACCP*) alkalmazásával garantálja termékeinek 
élelmiszerbiztonsági színvonalát.  

Az SGS tanúsító testület éves gyakorisággal egy háromnapos audit során felülvizsgálja az üzem 
működésének megfelelőségét a fenti szabványok előírásaival. A Kometa megfelel számos ázsiai ország 
előírásainak pl.: Kína, Japán, Dél-Korea, Szingapúr, Tajvan. 

A Kometa különös figyelmet fordít arra, hogy termékei minél kevesebb negatív hatást gyakoroljanak a 
környezetre (ISO 14001, ISO 50001). 
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A Társaság célja, hogy versenyképes áron állítson elő hasznos termékeket, felhasználva a legújabb 
technológiai és logisztikai fejlesztéseket. A Társaság ebben a körben rendelkezik: 

 egységes környezethasználati engedéllyel, valamint  

 olyan engedéllyel, amely feljogosítja a főtevékenysége, azaz húsfeldolgozás, -tartósítás 
végzésére, valamint ezzel együtt a hús-, baromfihús-készítmény gyártása elnevezésű, illetve 
raktározás, tárolás elnevezésű tevékenység folytatására.  

A fentieken túlmenően a Társaság rendelkezik veszélyes tevékenység folytatásához szükséges 
katasztrófavédelmi engedéllyel, ezen túlmenően a húsüzem rendelkezik vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel, valamint szennyvíz tisztításához és elvezetéshez kapcsolódó vízjogi üzemeltetési 
engedéllyel. 

A hatósági engedélyek körében a Társaság továbbá rendelkezik az engedélyköteles élelmiszerek 
kiskereskedelmi forgalomba hozatalához szükséges engedélyével.  

A Társaság rendelkezik érvényes exportbizonyítvánnyal és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 
nyilvántartásba vett tagja. 

A Társaság emellett rendelkezik: 

 Cégkapu regisztrációval,  

 FELIR azonosítóval,  

 KÜJ számmal,  

 LEI kóddal,  

 statisztikai számjellel,  

 MVH regisztrációval,  

 adatkezelési nyilvántartási számmal,  

 illetőségigazolással,  

 szakképzési hozzájárulással kapcsolatos regisztrációval, valamint  

 veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó alkalmazásával kapcsolatos regisztrációval. 

 

Tanúsítvány Tanúsítvány száma 

Egységes környezethasználati engedély SO-04Z/KO/1281-21/2018 

Melléktermék működési engedély SO/31/00312-14/2021. 

Működési engedély SOI/31/00878-3/2017 

EMT tanúsítvány 200-2496 

EMT tanúsítvány  200-2496 

SGS tanúsítvány  HU10/4863 

SGS tanúsítvány  HU15/7595 
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IFS tanúsítvány  HU16/7826 

A fentebb szemléltetett tanúsítványok és engedélyek biztosítják azt, hogy a Kometa a legmagasabb 
minőségben tudja előállítani a termékeit, a legkevesebb környezetre gyakorolt hatással. A Társaság 
egyik legfontosabb célja, hogy versenyképes áron állítson elő hasznos termékeket, felhasználva a 
legújabb technológiai és logisztikai fejlesztéseket. 

Termelési kapacitás bemutatása: 

Sertésvágás vágóhíd kapacitása: 20 ezer db / hét 

Darabolás és csontozás darabolási és csontozási kapacitás: 20 ezer db / 
hét 

Védőgázas csomagolású húsok védőgázas csomagolási kapacitás: 4-500 ezer 
tálca / hét 

Húskészítmények előállítása húskészítmények előállítási kapacitás: 300 t / 
hét, melyből 35 t szalámi 

 

10.3 A KIBOCSÁTÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRE, TERMÉKEI 

A Kometa főbb tevékenységi körei: 

A Kometa egy élelmiszeripari vállalkozás, amely, sertésvágással, -darabolással és húsfeldolgozással 
foglalkozik, alaptevékenységei közül a legfontosabbak a sertésvágás, a sertésdarabolás, sertés és 
marha darált hús előállítás, készítménygyártás, állati zsiradékok kiolvasztása, szeletelés, csomagolás 
és hűtőtárolás. 
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A Kometa főbb termékei a következők: 

— szalámik; 

— sonkák; 

— kemencés sültek; 

— mediterrán húsok, sonkák, szalámik; 

— grillkolbászok; 

— bacon; 

— májasok; 

— párizsik; 

— felvágottak és szeletek; 

— virslik; 

— hagyományos húskészítmények; 

— friss tőkehúsok (sertéshúsok szeletelt, kockázott és darált formában); 

— konyhakész termékek (pácolt, illetve darált-formázott sertéshús termék. 

A Kometa termékei alapvetően két szekcióra oszthatók, vagyis hús szekcióra és készítmény szekcióra. 
A hús szekció magába foglalja a friss húst, a védőgázas csomagolású húst, a fagyasztott húst és a 
Gasztro kiszerelésű húsokat is. 

 

Emellett a készítmény szekcióban is széles választékkal rendelkezik a Társaság, vagyis különböző 
szalámikkal, sonkákkal, illetve készételekkel is.  
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Az egyes termékcsoportok az alábbiakban kerülnek bővebben kifejtésre. 

 Felvágott termékcsoport (olasz, soproni, zala, egyéb felvágott) 

A saját márkák nélkül vizsgálva, a 2018. évben a teljes felvágott piacon a 10 legnagyobb gyártó 
68%-ban részesedett. A Kometa a 2020-as évben e termékcsoport tekintetében {2.063 e kg-ot}, a 
saját márka tekintetében {503 e kg-ot} értékesített.  

 Szalámi termékcsoport (téli, turista, egyéb szalámi) 

A saját márkák nélkül vizsgálva, a 2018. évben a teljes szalámi piacon 8 gyártó volt jelen. Ebben 
a termékcsoportban a Kometa a harmadik helyen áll {(5%)}.  

A Kometa a 2020-as évben e termékcsoport tekintetében {947 e kg-ot}, a saját márka tekintetében 
{528 e kg-ot} értékesített.  

 Sonka termékcsoport 

Saját márkák nélkül vizsgálva, a 2019. évben a teljes sonka piacon a 10 legnagyobb gyártó 59%-
ban részesedett. Ebben a termékcsoportban a Kometa {a hetedik helyet} foglalja el {(5%)}. 

A Kometa a 2020-as évben e termékcsoport tekintetében {1.329 e kg-ot}, a saját márka 
tekintetében {36 e kg-ot} értékesített.  

 Párizsi termékcsoport 

Saját márkák nélkül vizsgálva, a 2019. évben a teljes párizsi piacon a 10 legnagyobb gyártó 78%-
ban részesedett. Ebben a termékcsoportban a Kometa {a hetedik helyet} foglalja el {(2%)}. 

A Kometa a 2020-as évben e termékcsoport tekintetében {250 e kg-ot}, a saját márka tekintetében 
{246 e kg-ot} értékesített.  

 Virsli termékcsoport 

Saját márkák nélkül vizsgálva, a 2019. évben a teljes virsli piacon a 10 legnagyobb gyártó 68%-
ban részesedett. Ebben a termékcsoportban a Kometa {az ötödik helyet} foglalja el {(7%)}. 

A Kometa a 2020-as évben e termékcsoport tekintetében {766 e kg-ot}, a saját márka tekintetében 
{93 e kg-ot} értékesített.  
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10.4 A KIBOCSÁTÓ LEGFONTOSABB PIACAINAK BEMUTATÁSA, A TELJES FORGALMA 
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNTI ÉS FÖLDRAJZI BONTÁSBAN, A KIBOCSÁTÓ 
VERSENYHELYZETE 

A Társaság élelmiszeripari vállalkozás, sertésvágással, -darabolással és húsfeldolgozással foglalkozik, 
tevékenységét főként a belföldi feldolgozott húskészítmények piacán végzi. Ha ennél tágabban 
határozzuk meg a piacot, akkor egyes EU tagállamok piaca is, pl.: Olaszország, Horvátország, 
Szlovénia figyelembe vehető a Társaság exportértékesítéseire tekintettel. A Társaság rendelkezik 
leányvállalattal is, ezek közül kiemelt a Kometa Italia S.R.L., ami a Társaság termékeinek olaszországi 
disztribúcióját látja el. Elmondható, hogy bár még mindig a belföldi kereskedelem meghatározó a 
Társaság életében, viszont az export aránya folyamatosan növekszik. 

 

a) Belföldi kereskedelem 

A Társaság Kaposváron rendelkezik a gyártási központjával, viszont Budapesten is található 
értékesítési központja, amely által az egész ország területén megtalálhatóak a termékei. A Kometa 
Cégcsoportnak van vágóhídja, így a sertés-feldolgozás releváns piacain jelenik meg. A húsipar 
klasszikusan két nagyobb területre a húsfeldolgozásra (elsődleges feldolgozás, tőkehús előállításra) és 
a húskészítmény-gyártásra bontható. 

Nyershús termékek fő piaca Magyarország, amelynek részesedése 2020-ban 56% volt. Készítmények 
fő piaca szintén Magyarország, ami a teljes értékesítés 60%-át adta 2020-ban. 

Az éves húsfogyasztás megoszlása igen nagy szezonális különbségeket mutat. Hús termékek esetében 
az Október és Április közötti időszak tekinthető a „fő szezonnak”. Rendszerint késő tavasztól nyár végig 
tapasztalható visszaesés a hazai húsfogyasztásban – kivétel: marinált termékek – ugyanakkor ebben 
az időszakban megnő a kereslet a készítmények iránt (pl.: grillkolbász). 

Az alábbi ábrán is bemutatjuk a húsfeldolgozási piacon jellemző kereskedelmi csatornákat:  

 

b) Export piacok 
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Bár a Társaság többségében (57%) a magyar piacot szolgálja ki, elmondható, hogy jelentős befolyással 
rendelkezik más országokban is. A Társaság közel 40 országba exportál. A legfőbb export célpontja 
Olaszország, amely összeségében a szállításainak 21%-át adja. Ezen kívül még meghatározó piaca 
Horvátország (9%), Szlovénia (7%) és Németország (2%) is.  

A jövőben a Kometa egyik fő célkitűzése, hogy az olasz és a német piacon még nagyobb nevet 
szerezzen. Ezt mi sem támasztja jobban alá, minthogy az Edeka német szupermarkettel 2021-ben 
megkötött egy szállítói szerződést. Ezzel a szerződéssel lehetősége nyílt a Társaságnak a következő 
hónapokban mintegy 20-30 tonna értékesítéssel ellátnia a német piacot. A tervek szerint többnyire 
magyar szalámit és kolbászt fog értékesíteni az új németországi partnernek. 

Emellett a spanyol piacot is szeretné meghódítani a feldolgozott hústermékeivel. Fontos továbbá 
kiemelni, hogy Horvátországban és a Szlovéniában is szeretné tovább növelni az export piacát a 
különböző védőgázas csomagolású termékei beszállításával. 

A Társaság külföldi piacra történő még jelentősebb terjeszkedése azért is megalapozott, hiszen míg a 
2013-as évben a Kometa export eladása csupán 25%-ot ért el, addig ez a 2020-as évben már 43%-ot 
tett ki. 

Ez a jelentős növekedés a COVID-19 járvány hatására sajnálatos módon lelassult, amely leginkább az 
ázsiai piacra történő betörés elmaradásának tudható be. A Társaság az Ázsiába történő szállításhoz 
szükséges engedélyekkel rendelkezik, viszont a sertésinfluenza kitörése miatt 2019-ben az szállítást 
korlátozták, azt követően a mai napig pedig a COVID járvány nehezíti meg a Társaság export helyzetét. 
Az ázsiai piacon bevezetett korlátozás mintegy 5% árbevétel kiesést okozott a Kometának. Várhatóan 
az ázsiai piacok hamarosan megnyitnak, amely jelentős piacot jelenthet a Kometa bizonyos 
termékeinek, hisz korábban az ázsiai piacon értékesítette a császár, a láb, a köröm és a Japán kolbász 
termékeit. Az utóbbit speciálisan japán partnerekkel fejlesztette a Társaság. Ezek a termékek, bár más 
formában, de a kiesett időszakban a magyar piacon kerültek értékesítésre. 
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Az Export árbevétel földrajzi piacok szerinti alakulása: 

 

c) Értékesítés tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásoknak 

Nem csak a belföldi piac és az export emelendő ki a Társaság piacait tekintve, de meg kell említeni 
azokat a vállalkozásokat is, amelyek valamilyen kapcsolatban állnak a Kometaval, vagyis vagy 
tulajdonosi, vagy tulajdoni viszonyban.  

Ezen vállalkozások felé történő értékesítések is igen meghatározóak, amelyet az alábbi táblázat 
szemléltet: 

 
10.5 STRATÉGIAI PARTNEREK ÉS A VELÜK TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS BEMUTATÁSA 

10.5.1 Vevői szerződések 
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A Kometa vevői köre több száz partnert is magába foglal, amely igen sokszínű. A kisebb vállalkozásoktól 
a nagy multinacionális cégekig a Társaság vevői között nagykereskedők, húsfeldolgozók is találhatóak. 
Azonban az alábbi táblázatban ismertetett top 10 vevő adja a Kometa forgalmának hozzávetőlegesen 
50%-át. A vevők jellemzően széleskörben ismert kitűnő hitelképességű multinacionális kereskedelmi 
cégek, köztük az Aldi, Auchan, Penny Market és a Spar is. Ezekkel a cégekkel a Társaság általában 
éves keretszerződéseket köt, amely által biztosítva van a huzamosabb időn keresztül történő 
együttműködés. Ezek a keretszerződések a tervezett vágásszám 86%-át lefedik.  

A vevőportfólió stabil, a Kometa a vevőkkel jellemzően hosszútávú ügyfélkapcsolatot ápol, a hosszútávú 
együttműködésnek és jó üzleti kapcsolatnak megfelelően magas fizetési fegyelem jellemezi a vevői 
szerződéseket. 

Az alábbi táblázatban a TOP 10 vevő kerül bemutatásra. 

TOP VEVŐI SZERZŐDÉSEK A 2020-AS 
ÉS 2021-ES ÉVEKBŐL 

SZÁZALÉK SZERINTI MEGOSZLÁS 

ALDI 3% 

AUCHAN 5% 

LIDL 13% 

PENNY MARKET 6% 

KOMETA ITALIA 7% 

SPAR 4% 

EUROSPIN 4% 

MENATTI 2% 

METRO 2% 

MÁSOK 50% 

10.5.2 Beszállítói szerződések 

A Kometa a beszállítás tekintetében szintén hosszútávú és jó együttműködésen alapuló partnerekkel 
rendelkezik. Közel 150 szállító biztosítja a Társaság élőállat- és húsellátását. 

Az alábbi táblázatban a TOP 10 szállító kerül bemutatásra: 

TOP SZÁLLÍTÓI SZERZŐDÉSEK A 
2020-AS ÉS 2021-ES ÉVEKBŐL 

SZÁZALÉK SZERINTI MEGOSZLÁS 
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ZITO (HORVÁTORSZÁG) 19% 

TRIAGRO 4% 

MANGAL ILONA 7% 

ADOLFI SERTÉS 5% 

CSICSO PIG 5% 

EPP (SZLOVÉNIA) 4% 

GALLICOOP 3% 

CSATKA 3% 

MÁSOK 50% 

A Kometa több szállítója is ismert agrárpiaci szereplő. A Kometa szállítói szerződései jellemzően három 
típusba sorolhatók: 

— Keretszerződés a két fél között, majd az egyedi rendelések részleteit (mennyiségre, ill. Árra 
vonatkozó rendelkezések) e-mail-es üzenet formájában egyeztetik egymással (pl. Zito, 
Gallicoop).  

— „mezőgazdasági felvásárlási szerződés” c. típusszerződés, amely magában foglal valamennyi 
lényeges szerződéses rendelkezést, és csak egy-két helyen különbözik egymástól, 
valószínűsíthetően a felek egyedi akarata alapján (pl. Mangal, Triagro, Csicsó pig).  

— Rövid időtartammal (jellemzően heti) létrehozott, egyedi, rövid tartalmú megállapodások, 
megrendelések (pl. Alföldi, EPP, Csatka Pig). Ezutóbbi szerződéskötési gyakorlat során a felek 
csak a leglényegesebb feltételekben állapodtak meg, úgymint ár, rendelt áru mennyiség. Ilyen 
esetekben a további kérdéseket a Ptk. rendezi.  

11 A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI STRATÉGIÁJA ÉS PÉNZÜGYI HELYZETE 

11.1 A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI STRATÉGIÁJA ÉS JÖVŐBELI TERVEI 

A Társaság elkötelezett a folyamatos fejlődés iránt, amely mind technológiai fejlesztést, mind a 
környezetvédelmi célok megvalósítása érdekében történő innovációt jelenti.  

A Társaság elkötelezett az Honest Food koncepciója, azaz az ökogazdálkodás és a nagyüzemi 
élelmiszergyártás közötti egyensúly megteremtése mellett. Ez a személetmód kihat a Kometa teljes 
működésére, és odafigyelést jelent az emberi egészségre, a környezet védelmére, az állatjólétre. A 
fenntarthatóság jegyében a Társaság működtet melléktermék üzemet, szennyvíz üzemet és saját 
kazánházat is működtet, melyek mind hozzájárulnak a kibocsátás és a hulladék csökkentéséhez. 

A Kötvénykibocsátásból származó forrást a Társaság a működésükből származó karboncsibocsátás 
céljából használja fel, amelyet a jelenlegi gyárépület teljeskörű felújításával szeretne elérni. A Társaság 
hosszú távú környezetvédelmi törekvéseit támogató korszerűsítő projekt az energiahatékonyság 



 

53 

javításának jegyében tartalmazná az épület teljes körű szigetelését, a megújuló energiaforrás 
használatának az érdekében napelemek felszerelését a gyár épületének a tetejére, és a gyártási gépek 
kicserélését. Mindezek a fejlesztések a Társaság karbonkibocsátását 30%-kal fogják csökkenteni 
előállított termék kg alapú súlyára vetítve, a teljes projekt megvalósulásának a végére. A projekt 
fázisainak a során továbbá fő szempontként jelennek meg a szociális és kommunális fejlesztések, így 
a Társaság a fenntarthatóság jegyében a működésükhez köthető társadalmi tényezőket is javítani 
szeretné. 

A környezetvédelmi célok megvalósítása mellett a Társaság hosszú távú törekvései közé tartozik a 
külföldi piacok elérése, az export növelése, amelyet a Társaság leányvállalati szinten történő bővüléssel 
tervez megvalósítani. A Kometa főbb célországai közé tartozik Olaszország, Horvátország, Szlovénia, 
Németország és Spanyolország. A felsorolt országok közül a Társaság már alapított leányvállalatot 
Olaszországban, Németországban és Spanyolországban. 

A Társaság folyamatosan törekszik a termékeinek a fejlesztésére, a differenciálásra, illetve a 
termékpaletta bővítésére, amelyet alátámaszt például, hogy elsőként vezették be Magyarországon a 
Készítmény szegmensben a 25%-kal alacsonyabb sótartalmú termékeket. 

11.2 A TÁRSASÁG VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A TÁRSASÁG ELMÚLT EGY ÉVÉNEK 
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS A MŰKÖDÉS EREDMÉNYÉRŐL 

A jelen Fejezet a Kometa vezetésének elemzését tartalmazza a Kibocsátó elmúlt egy évének pénzügyi 
helyzetéről és a működés eredményéről. A jelen Fejezetben foglalt információk a Kibocsátó 2020. évi 
általános üzleti évet záró pénzügyi beszámolója alapján készült. 

11.2.1 Üzleti tevékenységből származó eredményt jelentősen befolyásoló lényeges tényezők 
bemutatása 

A 2020. évi általános üzleti évet záró pénzügyi beszámolójával összefüggésben a Kibocsátónak nincsen 
tudomása olyan lényeges tényezőkről, amelyek a tárgyévi üzleti tevekénységből származó eredményt 
jelentősen befolyásolták.  

A Társaság Magyarország egyik létfontosságú élelmiszer-előállító üzeme, működése hosszú távon 
biztosított. A koronavírus idején is elengedhetetlen a lakosság számára a legalapvetőbb fogyasztási 
cikkek kínálata, ideértve az élelmiszereket. A termelés a Covid-19 vírus ellenére is teljes kapacitással 
zajlott a Kometanál. A cég már a járvány kezdetekor tovább szigorította higiéniai szabályait, és újabb 
óvintézkedéseket vezetett be a kaposvári üzemben a folyamatos üzletmenet biztosítása érdekében. 

A Társaság esetében a járványhelyzet átszervezést nem igényelt, a munkavállalók létszáma nem 
csökkent, a karantén időszakban a dolgozók extra juttatást kaptak, valamint a 2020. év során kétszeri 
béremelés került végrehajtásra.  

2020-ban 134,5 millió forint extra kiadás merült fel a vírushoz kapcsolódóan vegyszerek és 
védőeszközök beszerzésére, míg a Társaság 6,2 millió forintot költött az otthoni munkavégzés 
elrendelése miatt a laptopok beszerzésére, valamint az ellenőrzések szigorítása következtében vásárolt 
hőkamerákra. A védőeszközökre fordított havi kiadások nagyságrendje állandósult, a 2020. üzleti évet 
tekintve működési költségek között kerültek kimutatásra. 

11.2.2 Árbevétel  

A Társaság a 2020. évben 561.882 darab sertést vágott le. Ez a mennyiség 31.986 darabbal több a 
2019-ben jegyzettnél. Az élősertés felvásárlási átlagára 2019-ről 2020-ra 0,2%-kal nőtt.  

A belföldi értékesítés volumene 4.604 tonnával, azaz 13,4%-kal magasabb, az exporté 1.707 tonnával, 
vagyis 6,4%-kal haladja meg a 2019. évi értékesítés volumenét. A teljes kibocsátás mennyisége 10,4%-
kal, árbevétele 16,4%-kal volt magasabb a 2019. évre vonatkozó adatokhoz viszonyítva.  
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Az értékesítés területén kiemelkedő volt a félsertések és előkészített húsok, a húskészítmények közül 
a szalámik és kolbászok értékesítésének növekedési volumene. A Társaság árbevételének 99,4%-a 
származik saját húsipari alaptevékenységből.  

Az export árbevétel számlázása devizanemenkénti bontásban a következőképpen alakult: 

 

Az exportértékesítésből származó árbevétel 99,7%-a termékexportból származott 2020-ban. 

11.2.3 Működési Ráfordítások  

A Társaság 2020. évi működési ráfordításait az alábbi táblázat foglalja össze. 

TÉTEL MEGNEVEZÉSE 
ELŐZŐ 

ÜZLETI ÉV 
ADATAI 

VÁLTOZÁS 
TÁRGYÉVI 
ADATOK 

05. ANYAGKÖLTSÉG 36 079 157 0 40 519 071 

06. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉRTÉKE 

3 914 656 0 4 428 050 

07. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE 204 476 0 263 296 

08. ELADOTT ÁRUK BESZERZÉSI ÉRTÉKE 389 255 0 625 100 

09. ELADOTT (KÖZVETÍTETT) 
SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKE 

641 0 9 475 

IV. ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 
(05+06+07+08+09) 

40 588 185 0 45 844 992 

10. BÉRKÖLTSÉG 3 148 817 0 3 646 206 

11. SZEMÉLYI JELLEGÛ EGYÉB KIFIZETÉSEK 323 322 0 359 970 

12. BÉRJÁRULÉKOK 682 156 0 670 352 
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V. SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 
(10+11+12) 

4 154 295 0 4 676 528 

11.2.4 Üzleti Tevékenység Eredménye, EBITDA  

A Társaság 2020. évi üzleti tevékenységének eredménye (EBITDA) megkapható az üzemi eredmény 
értékcsökkenési leírással történő korrekciójaként. Az EBITDA nem tartalmazza az adókat és a Társaság 
pénzügyi eredményét. A Kometa 2020. évi összköltség eljárással készített közzétett 
eredménykimutatása szerint a Társaság tárgyévi üzemi (üzleti) tevekénységének eredménye 
1.579.164 eFt volt. Az értékcsökkenési leírás mértéke szintén kiolvasható az eredménykimutatásból, 
melynek mértéke a tárgyév tekintetében 1.117.098 eFt-ot tett ki. Az alábbi táblázat összefoglalja a 
Társaság 2019. és 2020. évi üzleti tevékenységének eredményét. 

TÉTEL MEGNEVEZÉSE 
ELŐZŐ ÜZLETI 

ÉV ADATAI 
VÁLTOZÁS 

TÁRGYÉVI 
ADATOK 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) 

-118 164 0 1 579 164 

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 007 872 0 1 117 098 

EBITDA 889 708 0 2 696 262 

11.2.5 Pénzügyi Eredmény  

A Társaság 2020. évi pénzügyi eredményét az alábbi táblázat foglalja össze. 

TÉTEL MEGNEVEZÉSE 
ELŐZŐ ÜZLETI 

ÉV ADATAI 
VÁLTOZÁS 

TÁRGYÉVI 
ADATOK 

13. KAPOTT (JÁRÓ) OSZTALÉK ÉS 
RÉSZESEDÉS 

0 0 0 

EBBÕL: KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSTÓL KAPOTT 

0 0 0 

14. RÉSZESEDÉSEKBÕL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, 
ÁRFOLYAMNYERESÉGEK 

0 0 0 

EBBÕL: KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSTÓL KAPOTT 

0 0 0 

15. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖKBÕL 
(ÉRTÉKPAPÍROKBÓ, 
KÖLCSÖNÖKBÕL SZÁRMAZÓ 
BEVÉTELEK, 
ÁRFOLYAMNYERESÉGEK 

132 0 75 

EBBÕL: KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSOKTÓL KAPOTT 

0 0 0 
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16. EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) 
KAMATOK ÉS KAMATJELLEGÛ 
BEVÉTELEK 

141 0 73 

EBBÕL: KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSTÓL KAPOTT 

0 0 0 

17. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EGYÉB 
BEVÉTELEI 

244 627 0 550 281 

EBBÕL: ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET 0 0 0 

VIII. PÉNZÜGYI MÛVELETEK 
BEVÉTELEI (13+14+15+16+17) 

244 900 0 550 429 

18. RÉSZESEDÉSEKBÕL 
SZÁRMAZÓ RÁFORDÍTÁSOK, 
ÁRFOLYAMVESZTESÉGEK 

0 0 100 

EBBÕL: KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSNAK ADOTT 

0 0 0 

19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖKBÕL 
(ÉRRTÉKPAPÍROKBÓL, 
KÖLCSÖNÖKBÕL) SZÁRMAZÓ 
RÁFORDÍTÁSOK 

0 0 0 

EBBÕL: KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSNAK ADOTT 

0 0 0 

20. FIZETENDÕ KAMATOK ÉS 
KAMATJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK 

204 127 0 325 688 

EBBÕL: KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSNAK ADOTT 

507 0 1 854 

21. RÉSZESEDÉSEK, 
ÉRTÉKPAPÍROK, BANKBETÉTEK 
ÉRTÉKVESZTÉSE 

0 0 0 

22. PÉNZÜGYI MÛVELETEK EGYÉB 
RÁFORDÍTÁSAI 

367 160 0 871 604 

EBBÕL: ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZET 0 0 0 

IX. PÉNZÜGYI MÛVELETEK 
RÁFORDÍTÁSAI (18+19+-20+21+22) 

571 287 0 1 197 392 

B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK 
EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 

-326 387 0 -646 963 
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11.2.6 Adózott Eredmény  

A Társaság adózott eredményét a következő táblázat tartalmazza, mely az összköltség típusú 
eredménykimutatás fő sorait tartalmazza a 2019. és 2020. évekre vonatkozóan. 

TÉTEL MEGNEVEZÉSE 
ELŐZŐ ÜZLETI 

ÉV ADATAI 
VÁLTOZÁS 

TÁRGYÉVI 
ADATOK 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) 

-118 164 0 1 579 164 

B. PÉNZÜGYI MÛVELETEK 
EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 

-326 387 0 -646 963 

C. ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY ( +-
A+-B) 

-444 551 0 932 201 

X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 46 185 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X) -444 551 0 886 016 

A Társaság tárgyévi adózott eredménye nyereséges volt, ám osztalékfizetésre nem volt lehetőség a 
negatív eredménytartalék következtében. 

11.2.7 Befektetett Eszközök  

Az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek nyilvántartásba vétele bekerülési értéken 
(beszerzési áron, illetve előállítási költségen) történik. A beszerzési ár, az előállítási költség elemei a 
Számviteli politikában és az Önköltség számítási szabályzatban rögzítettek. 

A Társaság 2012. évtől az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése során él a Sztv. által 
biztosított paci értéken történő értékelés, nyilvántartás lehetőségével. 

A piaci értékelésbe bevont eszközök: 

— KOMETA, mint márkanév, 

— a kaposvári telephelyen található, termeléshez kapcsolódó ingatlanok, 

— a feldolgozó üzemben használt termelő és egyéb gépek és berendezések, felszerelések, 

— a hűtőházban használt termelő és egyéb gépek, berendezések, felszerelések.  

A Társaság jelentősnek minősíti az eltérést és 

— értékhelyesbítést számol el, amennyiben a piaci érték ingatlanok esetében 1%-kal, gépek, 
berendezések és felszerelések esetében 1.000 eFt-tal meghaladja a könyv szerinti értéket, 

— terven felüli értékcsökkenést számol el, amennyiben a piaci érték ingatlanok esetében 1%-kal, de 
legalább 1.000 eFt-tal, gépek, berendezések és felszerelések esetében 1.000 eFt-tal alacsonyabb 
a könyv szerinti értéknél. 

Immateriális javak 

Az immateriális javak között 2012.12.31-i értékelési napra vonatkozóan, független szakértő által végzett 
értékelés alapján értékhelyesbítéssel nyilvántartásba került a KOMETA mint márkanév (védjegy) 
2.300.000 eFt értékben. A pici érték megállapítását a külső szakértő minden üzleti év fordulónapjára 
elvégzi. Az értékelés alapjául a KOMETA márkanév piaci értékét meghatározó dokumentumok, 
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információk szolgálnak: aktuális és jövőbeli piaci helyzet, trendek, 5 éves üzleti terv és az új partnerekre 
vonatkozó kiegészítő információk.  

A Márkanév értékelés során a MEEM módszer alapján a KOMETA márkanév szakértő által becsült 
értékének középértéke 2.196 millió forintban került meghatározásra. 

Az immateriális javak bruttó értékének, értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének alakulása 2020-
ban (eFt): 

 

Az immateriális javak mozgásai tartalmazzák az eszközosztályok közötti átsorolások hatását is.  

Tárgyi eszközök 

A műszaki berendezések, gépek, járművek és egyéb berendezések, felszerelések, járművek 
értékelésénél az értékelés módszere magában foglalta a kijelölt eszközök mintavételes műszaki 
értékelését, használhatóságuk és hasznosíthatóságuk szerint, továbbá a vagyontárgyak forgalmi 
értékének a meghatározását. A módszer, a jelenleg is működésben lévő technológiáknak, gépeknek és 
berendezéseknek az értékelés helyén történő tartós tovább működtetését, az értékteremtésben való 
folyamatos részvételét feltételezi. A 2020. december 31-re vonatkozó újra-beszedési árat úgy 
állapították meg, hogy a beszerzéskori értékükből kivonva 2020. december 31-ig éves átlagos 2,5%-os 
reál ár növekedést vettek figyelembe, amihez hozzáadták a 2020. évben az eszközökre aktivált 
összeget. A 2020. évi beszerzéseknél az újra-beszerzési érték megegyezik az aktivált értékkel. Az újra-
beszerzési árat a több paraméter eredőjeként kapott „műszaki állapot%” szorzóval korrigálva kapták 
meg a becsült piaci értéket. 

A Társaság komoly erőfeszítéseket tett a termelőüzem modernizálása és minél jobb szervezettsége 
érdekében. Jelenleg közép-magas technológiai és hatékonysági szinten működik, és rendelkezik egy 
fontos versenyelőnnyel, miszerint minden megmunkálás, feldolgozás egy helyen történik, mely a 
következőkben materializálódik: 

— a feldolgozott hús minőségi és frissességi szintje maximális, ami lehetővé teszi a kiváló 
szalámiféleségek előállítását a lehető legkevesebb fajta hozzáadott összetevő használatával, 

— logisztikai költségek megszűntetése, 

— a jelenlegi termelési volumeneket fejlesztések mentén tovább lehet növelni. 

Az értékhelyesbítésben bekövetkezett jelentős növekedés oka elsősorban az ingatlanok értékében 
bekövetkezett érték-növekedés, amely az ingatlanpiaci árak általános növekedésének következménye. 
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A tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének alakulása 2020-ban 
(eFt): 

 

A tárgyi eszközök mozgásai tartalmazzák az eszközosztályok közötti átsorolások hatását is. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök 

Ezek a tárgyi eszközök alapvetően a veszélyes hulladék kezelését szolgálják, az egyéb 
környezetvédelmi berendezések az épületek, üzemi technológia részét képzik, illetve elsődlegesen 
technológiai célokat szolgálnak.  

 

Befektetett pénzügyi eszközök 

TRIAGRO Kft. 
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A Társaság mérlegben kimutatott részesedésének összege 288.000 eFt. A TRIAGRO Kft. 2020. 
december 31-i fordulónapra készített beszámolójában kimutatott saját tőkéje alapján, az arányos saját 
tőke hányad és a részesedés könyv szerinti értéke között pozitív különbözet mutatkozik.  

 

A Társaság a részesedés értékelését a rá jutó saját tőke összegének összehasonlításán túlmenően a 
TRIAGRO Kft. több évre vonatkozó üzleti terve alapján, diszkontált cash-flow (a továbbiakban: DCF) 
módszer alkalmazásával is elvégezte. A TRIAGRO Kft. jövőbeni üzleti tervein alapuló számítások 
alapján sem indokolt a részesedés értékvesztése. 

KOMETA Italia SRL  

A Társaság mérlegben kimutatott részesedésének könyv szerinti értéke 259.936 eFt. A részesedés 
értékelését külső szakértő végezte el a menedzsment által készített 2021-2023. évekre vonatkozó üzleti 
terv alapján, a DCF módszer alkalmazásával. 

A DCF modellben az alkalmazott diszkont ráta 9,6% volt. A 2021-2023. évi üzleti terv a tevékenység 
további jelentős növekedésére épül.  

A KOMETA Italia saját tőkéjének DCF modell alapján számított értéke jelentősen meghaladja a 
részesedés könyv szerinti értékét, ezért értékvesztés elszámolása nem indokolt. 

11.2.8 Forgóeszközök  

Készletek 

Saját termelésű készleteknél a bekerülési érték a súlyozott átlagos közvetlen önköltség, melyet a 
Társaság utókalkulációval határoz meg 2020. utolsó három hónapjának termelése alapján.  

A közvetlen önköltség összetevői a következők: 

— közvetlen anyagköltség: élőállatok költségei, vásárolt alapanyagok bekerülésiköltsége, fűszerek, 
adalékanyagok, csomagolóanyagok beszerzési költsége; 

— megmunkálás költségei: közvetlenül elszámolható munkabér, járulékai, egyéb személyi jellegű 
ráfordítások, termelőüzemi egyéb közvetlen költségek (karbantartás, energia, értékcsökkenés, stb.), 
termelés egyéb, felosztható költsége (fagyasztási költség, stb.). 

Vásárolt készleteknél a bekerülési érték a beszerzési érték alapján számított súlyozott átlagos 
beszerzési ár. 

2020-ban a saját termelésű készletekre 22.493 eFt értékvesztés került elszámolásra, mivel a 
fordulónapi készlet könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a piaci érték, figyelembe véve a 
mérlegkészítés időpontjáig tértént fagyasztást.  

Az értékvesztés alakulása főbb termékcsoportonként: 
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2020-ban a fenti értékvesztéshez hasonlóan a saját termelésű készletek selejtezésének eredménye is 
a saját előállítású eszközök aktivált értéke soron keresztül átvezetésre került az egyéb ráfordításokba, 
értéke 154.871 eFt volt. 

Hulladékok 

A Társaság alaptevékenysége (sertés vásás, húsfeldolgozás), illetve a technológiát ellátó műszaki 
tevékenysége jelentős környezet használattal jár. A Kometa a keletkezett melléktermékeket (nem 
humán célra szánt állati eredetű melléktermékek) 2020-ban még az ATEV Zrt-nek adta át további 
kezelésre. 

A tömegében meghatározó másik környezeti kibocsátás a technológiai szennyvíz. A keletkezett 
szennyvizet a szennyvíz tisztítói megmunkálást követően a Kapos-folyóba engedi a Társaság, szigorú 
minitoring mellett.  

A műszaki ellátó technológiák tevékenysége kapcsán veszélyes hulladékok is kitermelődnek. Gyűjtésük 
szabványos műszaki védelemmel rendelkező üzemi gyűjtőhelyen történik, illetve kizárólag arra jogosult 
szakcégeknek kerülnek átadásra. 

A 2020. évi hulladék anyagforgalom:  

 

Követelések  

A devizában keletkező és fennálló eszközök, kötelezettségek forint értékének meghatározása a Magyar 
Nemzeti Bank által meghirdetett árfolyamon történik. 
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A követelésekre képzett értékvesztés és visszaírásának meghatározása egyedi minősítés alapján 
történik azokra a vevőkre, amelyek lejárata 180 napnál régebbi, és a mérlegkészítésig nem lettek 
kiegyenlítve, illetve követelésbiztosítással nem fedezettek. 

 

A mérleg fordulónapon fennálló külföldi követelések várhatóan még nem tárülő, veszteségjellegű 
összegei miatt 2020-ban elszámolt értékvesztés a következők szerint alakult: 

 

A fordulónapig elszámolt 75.748 eFt halmozott értékvesztés a teljes vevőállomány 1,32%-ának felel 
meg. Egyéb követelésekre 7,8 millió forint értékben számolt el a Társsaság értékvesztést 2020-ban, 
mivel a S.C.TRAPEZ CENTER SRL-nek fizetett előleghez kapcsolódó ügylet meghiúsult. Bár az előre 
fizetett tételek visszakövetelése ügyében a Kometa felvette a partnerrel a kapcsolatot, befolyása 
bizonytalan.  

Követelések tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben: 
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Tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozással szemben 2020. végén egyéb előleg miatti 
követelés a Komfin Italia SRL-el szemben szerepelt a nyilvántartásban 330.000 EUR értékben. 

Egyéb követelések  

 

Támogatóval szembeni követelésként került kimutatásra a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés 
időpontja között folyósított, jóváhagyott támogatás összege. 

11.2.9 Források 

Saját tőke 

A Társaság saját tőkéjének értéke 2019-ről 2020-ra 1.400 millió forinttal, azaz 15,38%-kal nőtt. A saját 
tőke részaránya a forrásokon belül 32,3%-ról 35,00%-ra változott. 

A Társaság 2020. évben 394.240 eFt tőketartalékkal rendelkezett, melyből 32.050 eFt a Kft-ből Zrt-re 
történő átalakulás során keletkezett, 361.190 eFt pedig a 2009-ben folyósított EMVA támogatásból 
fakadt. 

A nyitó eredménytartalékot csökkentette az előző évi adózott eredmény, mely 444.551 eFt veszteség 
volt, és 3.774 eFt-tal növelte az elhatárolt árfolyam veszteség korrekciója, melyre a kamatfizetési 
moratórium miatt volt szükség. A hitelek törlesztései időben elcsúsztak, így a korábbi kalkulációt az új 
információknak megfelelően kellett módosítani. Az alapítás átszervezésre 110.039 eFt lekötött tartalék 
képzésére került sor az eredménytartalék terhére.  

A lekötött tartalék a következőket tartalmazta: 

— a tulajdonosok által 1999-ben (350.000 eFt) és 2011-ben (1.000.000 eFt) teljesített pótbefizetések 
összege, 

— az árfolyamveszteségek elhatárolása miatti halasztott ráfordítás és céltartalék különbözete (12.159 
eFt), 

— támogatás tőketartalékból átvezetett értéke (30.398 eFt), 

— az alapítás átszervezés értékére képzett lekötött tartalék összege (110.038 eFt). 
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A tőkeelemek mozgását a következő táblázat foglalja össze a 2020. évre vonatkozóan: 

 

Céltartalékok 

A céltartalékokat a Társaság a számviteli politikájában meghatározott szabályok szerint képezte.  

2020.12.31-én nem volt folyamatban olyan munkaügyi peres eljárás, mely miatt céltartalékot lett volna 
szükséges képezni. 

A Társaság várható kötelezettségekre és költségekre képzett céltartalékait a következő táblázat foglalja 
össze a 2020. évre vonatkozóan. 

 

Zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek 

A Társaság az előkészítést követően, 2017-ben 9 milliárd forintos klubhitelt vett fel három hazai banktól: 

— UniCredit Bank Hungary Zrt, 

— Commerzbank Zrt, 

— MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

A klubhitel lehívásával egy időben a 2016. év végén fennálló korábbi bankhitelek visszafizetésre 
kerültek. A klubhitel 1 éves futamidejű hitelei időközben évente meghosszabbításra kerültek, de a 2019-
es szerződésben a klubhitelt biztosító bankok a hitelek lejárati idejének átstrukturálására és további 
(beruházási és forgóeszköz) hitelek biztosítására adtak lehetőséget, valamint a kovenáns mutatók is 
átgondolásra kerültek. A 2020. márciusában kihirdetett hiteltörlesztési moratóriummal élt a Társaság, 
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így a 2020. évi fizetendő kamatok elhatárolásként szerepelnek a 2020. évi beszámolóban, és az 
eredetileg 2020-ban esedékes tőketörlesztések nagy része is 2021-re csúszott át. 

A Társaság 2021-ben refinanszírozta a klubhitelt, további források bevonása mellett. Ennek kapcsán 
részletesen ld. a 7.6.3 pontban foglaltakat. 

A klubhitel vonatkozásában fennálló biztosítéki struktúra is felváltásra/módosításra került. Ezek alapján 
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., mint hitelező követelései a Kibocsátó brand-del kapcsolatos szellemi 
alkotásai valamint technológiai eszközei vonatkozásában és útján biztosítottak, a két, 7.6.3 pontban 
ismertetett kereskedelmi bank követelései a Társaság vevőkövetelései valamint készletei kapcsán és 
útján biztosított. Bár a Társaság hiteleitől független, megemlítendő, hogy a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium, mint Támogató esetleges követelései a Társaság egyes ingatlanjain fennálló 
jelzálogjog útján biztosítottak. A jelen Kötvény kibocsátásából befolyt összegek egy része a fentebb és 
a 7.6.3 pontban ismertetett hitelstruktúra refinanszírozására kerül fordításra, amely így a Társaság 
egyes eszközeinek biztosítéki jellegük alól való felszabadítását vonja maga után.  

A Társaság hiteleinek a 2020-as beszámoló szerinti összegét, valamint azok lejáratát a következő 
táblázat foglalja össze. 

 

A naprakészség végett azonban megjegyzendő, hogy 2021. december 31. napjával a Társaság egyes 
hitelei (lehívott és le-nem hívott egyaránt) az alábbiak szerint alakulnak: 

BANK MEGNEVEZÉS 
RENDELKEZÉSRE 

ÁLLÓ  
KERET TÍPUSA 

HITEL EREDETI 
PÉNZNEME 

CCA. ÖSSZEG 
(EHUF) 

Commerzbank A hitel forgóeszköz HUF és EUR 2 000 000 
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K hitel forgóeszköz HUF és EUR 2 000 000 

Erste Bank 

Többdevizás 
rúlírozó 

forgóeszköz HUF és EUR 2 100 000 

Faktoring N/A HUF és EUR 2 000 000 

MFB 

E beruházási hitel HUF 1 821 158 

T 
támogatás 

előfinanszírozó hitel 
HUF 1 000 000 

M 
beruházási hitel - nagy 

projekt 
HUF 8 500 000 

A tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni, 2020-as beszámoló szerinti 
kötelezettségek a következő táblázatban olvashatók.  

 

Tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben egyéb rövid lejáratú kötelezettség 
nem volt. 

A tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásoktól történő beszerzéseket az alábbi táblázat 
mutatja be. 
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Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek alakulását a következő táblázat foglalja össze. 

 

Passzív időbeli elhatárolások 

A Társaság passzív időbeli elhatárolásainak változását a 2019-es és 2020-as évekre vonatkozóan a 
következő táblázat mutatja be. 

 

Támogatások 

A korábbi GOP (modern, állatjóléti szempontokat figyelembe vevő kábítási technológia megvalósítása) 
és de minimis (új termelőgépek üzembe helyezése) támogatásoktól a vásárolt eszközökhöz kapcsolódó 
támogatás a folyósításkor halasztott bevételként elhatárolásra került, a passzív időbeli elhatároláspk 
között az értékcsökkenés arányában folyamatosan feloldásra kerülő összeg bevételként még el nem 
számolt értéke szerepel. 
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2020-ban zárult a 2018-ban indított melléktermék projekt, melynek célja a kaposvári telephelyen 
működő vágóhídon keletkező vágóhídi melléktermékek helyben történő ártalmatlanítása, és 
értékesíthető termékké történő feldolgozása. Ezen melléktermékeket korábban több napos tárolást 
követően az ATEV szállította el, és ártalmatlanította, ám a megsemmisítés jelentős költségekkel járt. Az 
1,4 milliárd forint költségű beruházásra 50%-os vissza nem térítendő támogatást nyert el a Társaság a 
GINOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázati felhívásban. A 
melléktermékek megmunkálását szolgáló berendezés pályázatban rögzített üzembehelyezési 
határideje 2020.08.13. volt. A 2020-as évben a pályázathoz kapcsolódóan egy időközi és egy záró 
elszámolás került benyújtásra. Az időközi elszámolás elfogadására mérlegkészítési határidőig sor 
került, így az abban elszámolt fejlesztési célú kiadásokra jutó támogatás passzív időbeli elhatárolások 
között szerepel. 

A 2017-ben folyósított 500,3 millió forint előlegből 494,8 mFt került időközi elszámolásra, így annak 
összege a 2020. év végén a kapott önerő támogatással együtt az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
között volt kimutatva. Az MTA 2017. évi költségeinek elszámolása 2018-ban megtörtént, az arra jutó 
5.400 eFt támogatás 2018-ban folyósításra került. A 2019-es évben nem került benyújtásra elszámolás, 
a költségek ellentételezésére jutó rész elhatárolt bevételként szerepelt a könyvekben, mely az egyéb 
követelések közé került étvezetésre. A 2020. június 6-tal benyújtott időközi elszámolás elfogadó levele 
alapján az alábbi tételek kerültek a 2020-as beszámolóban figyelembevételre: 

 

A beruházásnak köszönhetően az összes melléktermék és az alapanyag hulladék feldolgozásával 
jelentősen csökken a környezeti hatás, így a projekt hozzájárul a fenntartható 
környezetgazdálkodáshoz. 

A melléktermék elszállítására fordított költség megtakarítás és az anyagok kisállat eledellé és ipari 
zsiradékká alakításával elért bevétel pozitív hatással lesz a Társaság eredményére. Az üzem a 
mérlegkészítési időszakban próbaüzemmel működött, annak lezárása 2021. márciusában megtörtént, 
majd megkezdődött az előállított termékek értékesítése. 

Az NBT nagyvállalati beruházási pályázat 2020.06.29-én lezárult. A „A KOMETA 99 Zrt. 
versenyképességének és kapacitásának növelése” című projekt kapcsán 58 termelőgép beszerzésére 
került sor az alábbi célokkal: 

— kapacitásbővítés, 

— higiénia növelése, 

— energiaracionalizálás, 

— IT fejlesztés. 

A támogatási szerződés megkötését követően volt lehetőség az előleg lehívására 323.896 eFt 
összegben, mely a 2019-ben beadott lehívások során elszámolásra került. Az elszámolt előlegen felül 
a 2019. évi elszámolások keretében 285.600 eFt került kiutalásra a Társaság részére. 

A megítélt 879.794 eFt támogatás 100%-ban lehívásra került, a 2020-as záró elszámolás során pedig 
270,3 mFt támogatás került folyósításra. 
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A támogatás teljes egésze fejlesztési célú támogatás, mely passzív elhatárolásként került kimutatásra, 
az értékcsökkenés arányában pedig feloldásra. A 2020-ra elszámolt bevétel a fenti projekthez 
kapcsolódóan 103,3 mFt. 

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás keretében 
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt-től 282.408 eFt összegű vissza nem térítendő 
támogatást kapott a Társaság, mely előlegként a rövid lejáratú kötelezettségek között került 
nyilvántartásra. A pályázat 2020. május 14-én került beadásra 576.465.000 Ft teljes projekt összeggel. 
A támogatás intenzitása 48,89%. A Támogató a 2021. június 30. napig megvalósuló pályázat esetében 
a bázislétszám (731 fő) fenntartását írta elő a projekt befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig. 

A Kometa megkezdte hosszabbtávú üzembővítési terveinek előkészítését, aminek keretében 
szaktervező cég végzi a koncepciós terv elkészítését. A fejlesztéshez szükséges források 
megszerzését követően kezdődhet el a beruházás és a várhatóan több éves megvalósítás. A 2020-as 
évben csupán előkészítési költségek merültek fel a projekthez kapcsolódóan. 

A Társaság mérlegében nem szereplő kötelezettség, a Kometa készfizető kezesség-vállalása a Triagro 
Kft MNB-2462/2017 számú hitelszerződéséhez (140.000 eFt) kapcsolódóan, mely 2024.03.28-án jár le. 
2019.02.14-ável a Komfin Kft, mint biztosítékadó jelzálogjogot engedett a Kometa 99 Zrt-ben lévő 
üzletrészből 275.779 db részvényre. A kibocsátó hitelt a Komfin Italia SRL vette fel 4.500.000 EUR 
összegben, melynek visszafizetési határideje 2022.02.01. További 24.168 db részvény óvadékkal 
terhelt a Komfin Kft által felvett 286.900 eFt értékű kölcsön erejéig, melynek jogosultja a Regionális 
Fejlesztési Finanszírozó Zrt. 

Az NBT pályázat során biztosíték nyújtási kötelezettség terheli a Társaságot a támogatási összeg 
100%-os mértékéig, azaz 879.794 mFt összegben. A választott biztosíték típusa a biztosítói garancia, 
melynek 50%-os mértékű csökkenésére a legkorábban a fenntartási időszak 3. évére vonatkozó 
szakmai beszámoló benyújtásával egyidejűleg van lehetőség. A csökkentett összegű biztosítékot, azaz 
a támogatási összeg 50%-át, a fenntartási időszak zárásáig kell biztosítani. 
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11.2.10 Cash Flow  

 
11.2.11 Információk a Kibocsátó meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházásairól és 

befektetéseiről  

Ld. 11.2.7. pontot. 

11.2.12 Tőkeforrások bemutatása mind rövid, mind hosszú távon (saját tőke, hitelek mértéke, 
lejárata, fajtája, eu-s és állami támogatások) 

Ld. 11.2.9. pontot. 

11.2.13 Pénzügyi (Likviditási) Információk 

A 2013-ban végrehajtott jegyzett tőke emelés következtében a Társaság likviditási helyzete javult, ami 
jelentős forgalomnövekedést eredményezett. Az előző években korszerű technológiai beruházások és 
a termékmix hatékonyságának javítására tett intézkedések tovább növelték a Társaság hatékonyságát, 
valamint az elért pénzügyi eredményeket az előző évekhez képest. 
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A készletek és AB/SZB átlagos értéke a 2020. évben 2,135,364 eFt volt, mely 4,8%-kal magasabb a 
2019. évi átlagnál, ezen belül a saját termelésű készletek aránya 90,45% volt, melynek átlagos értéke 
1.931.491 eFt-ra tehető (kronologikus átlag). A saját termelésű készletek értékének alakulását a 
volumen és a fajlagos érték mozgása határozza meg. A saját termelésű készletek átlagos mennyisége 
2.496 tonna volt, amely 20,14%-kal kevesebb az előző évinél. Az átlagkészlet fajlagos értéke 773.984 
eFt/kg volt, ez 12,1%-kal magasabbnak tekinthető az előző évinél. A készletek forgási sebessége 14, 
míg a saját termelésű készleteké 13 nap volt.  

A vevők átlagos futamideje 42 nap volt 2020-ban. A belföldi vevők átlagos futamideje 31 nap volt, míg 
az exportvevőké 54 napról 55 napra változott. 

A szállítók átlagos állománya 5.730.829 eFt volt, ezen belül a belföldi élőállat szállítókkal szembeni 
átlagos kötelezettség a teljes állomány 38,64%-a, azaz 2.214.629 eFt, az egyéb belföldi szállítók átlagos 
összértéke 1.329.459 eFt (23,2%), míg az import szállítók állománya 2.186.742 eFt, azaz 38,2% 
(kronologikus átlag). 

A likviditási mutatók az alábbiak szerint alakultak 2020-ban, melyből megállapítható, hogy a Társaság 
finanszírozási és likviditási helyzete stabil volt. 
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12 ELJÁRÁSOK 

A jelen Információs Dokumentum keltének napján a Kibocsátó nem érintett a saját tőkéje 10%-át 
meghaladó értékre vonatkozó, folyamatban lévő bírósági, választottbírósági vagy egyéb hatósági 
eljárásban. 

13  LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK 

A Társaság részvényesei 2021-ben befektetési és szindikátusi szerződést kötöttek egymással, amely 
többek között rendezi a Kibocsátó szervezeti felépítését és működését is, a közgyűlés és az 
igazgatóság döntési jogköreit befolyásoló rendelkezéseket tartalmaz. A befektetési és szindikátusi 
szerződésben a részvényesek meghatározott többletjogokat és kötelezettségeket biztosítottak egymás 
számára. 

A hatékonyabb működés érdekében három magyar bankkal is kötött hitelkeretszerződést a Társaság.  

Forgóeszköz finanszírozása céljából cca. hat milliárd forint összegben kötött megállapodást a 
Kibocsátó, az Erste Bank Hungary Zrt.-vel és a Commerzbank Zrt.-vel, amelyből 4 milliárd forint 
összegben a Commerzbank Zrt.-vel, 2,1 milliárd forint összegben pedig az Erste Bank Hungary Zrt.-vel 
kötött szerződést. Az Erste Bankkal ezen kívül majdnem 2 milliárd forint összegben faktoring szerződést 
is kötött a Társaság. A szerződések értelmében a hitelező bankok folyamatos monitoringot látnak el a 
Kometa működése és pénzügyi helyzete felett.  

A fentieken felül 2021-ben a Társaság hitelkeretszerződést kötött a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-vel is, 
többek között kapacitásnövelés finanszírozása céljából, amely ingatlan és gépek beszerzését is 
magában foglalja. Az együttes kötelezettségvállalások teljes összege cca. 11 milliárd forint, de lehívásra 
egyelőre még csak 2 milliárd forint került a hitelkeretből. A Kometa működésére vonatkozóan az MFB 
is folyamatos ellenőrzést végez. 

A Kometa további pénzügyi szerződései a Társáság normál tevékenységéhez kapcsolódnak. 
Egyébként a Kibocsátónak nincs tudomása olyan, a szokásos üzletmenete során kötött szerződéseken 
kívüli olyan fontosabb szerződésről, amely alapján a Kibocsátót vagy annak valamely leányvállalatát 
olyan kötelezettség terhelné, illetve olyan jogosultsággal rendelkezne, ami jelentőséggel bír a Kibocsátó 
megítélése vagy a Kötvény értékelése szempontjából valamint abból, hogy a Kibocsátó teljesíteni tudja 
a Kötvénytulajdonosokkal szembeni kötelezettségét. 

14 EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A Kibocsátó valamennyi kulcsfontosságúnak ítélt információt megjelenített a jelen Információs 
Dokumentumban a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeivel összhangban. A Kibocsátónak nincs 
tudomása olyan egyéb, nem feltárt információról, amely a Kibocsátó megítélése szerint a kibocsátás 
szempontjából kulcsfontosságúnak minősül. 

15 A KIBOCSÁTÓ ZÖLD KÖTVÉNYRENDSZERE 

15.1 A KOMETA ÁLTALÁNOS KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLJAI 

A Kibocsátó az alapítása óta törekszik a folyamatos technológiai fejlődésre, amelynek következtében 
az áram, a gáz és a víz felhasználása az elmúlt 15 évben jelentősen lecsökkent. A Társaság a 
termékfejlesztései nyomán allergén mentes, hozzáadott glutamát mentes termékeket fejlesztett. 
Emellett pedig a sócsökkentő programnak köszönhetően, a termékek 25%-kal kevesebb sót 
tartalmaznak. 

Az alábbi táblázat azokat a területeket foglalja össze, amelyek tekintetében a Kometa a fenntarthatósági 
célkitűzései érdekében különböző eredményeket ért el. 
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Fenntarthatósági 
területek 

Kezdeményezések 

Energiahatékonyság Az energia felhasználás tekintetében a Kometa hosszútávon bizonyított 
folyamatos fejlesztésekkel rendelkezik.  

A Társaság ISO 50001:2012 és 50001:2018 tanúsítvánnyal rendelkező 
energiagazdálkodási-rendszerrel működik, amely biztosítja, hogy a 
Társaság egyre inkább energiahatékonyabbá váljon. 

Zárt hurkú energia-visszanyerő fűtési-hűtési rendszert épített ki a Társaság, 
melynek eredményeként az energiafelhasználása 17%-kal csökkent és 
folyamatosan az iparági átlag alatt van. 

A Társaság 2020-ban kazánházat épített, ami jelentősen csökkentette az 
egységnyi energiafogyasztását. Ennek az innovatív megközelítésnek 
köszönhetően egy kg feldolgozott húshoz szükséges energiafogyasztás 
mintegy 25%-kal csökkent. Ez a technológiai fejlesztés 10%-kal kevesebb 
földgáz felhasználást tett lehetővé az előző évhez képest, annak ellenére 
is, hogy összességében 10%-kal több húsfeldolgozás történt, mint az előző 
évben. 

Szennyvízkezelés A Társaság többek között vízkútjaiból biztosítja az üzem vízszükségletét. 
Emellett 2015-ben szennyvíztelepet is létesített a Kometa, amelyen évente 
több mint 350.000 m³ vizet tisztít meg fizikai, kémiai és biológiai 
kezeléseken keresztül. A tiszta víz visszakerül a környezetbe, ugyanis a 
Kapos folyóba vezeti ki a Társaság a megtisztított szennyvizet. 

Hulladékgazdálkodás A Kometa Magyarország első húsfeldolgozó vállalata, amely rendelkezik 
melléktermék üzemmel. A melléktermék üzem 2020-ban került 
létrehozásra. 

Az üzem lehetőséget ad arra, hogy a vágóhíd melléktermékeit is 
felhasználja a Kometa, ami akár évi 15.000 tonna hulladék helyi 
megsemmisítését és feldolgozását jelenti. Jelenleg körülbelül 2300 tonna 
csontlisztet és 1300 tonna állati zsírt és olajat termel ezzel a Társaság, 
amelyekből állateledel készülhet.  

A Társaság folyamatosan törekszik a hulladéklábnyoma további 
minimalizálására és tervezi a vágás folyamatának utolsó elemét, az 
állatvért is felhasználni. 

HonestFood Az “HonestFood” koncepciónak a célja az, hogy a Kometa felülvizsgálja a 
jelenlegi, hagyományos élelmiszer-termelési láncot, új egyensúlyt keresve 
a túliparosodott és az ökológiai mezőgazdaság között. A túltermelés, a 
környezetszennyezés és az állatok szörnyű életkörülményei mind az 
iparosodott mezőgazdaság gyakori mellékhatásai. Az ökológiai 
gazdálkodás szemszögéből viszont e problémák ellenkezőjével kell 
szembenéznie a Társaságnak: a hozam erősen korlátozott és bizonytalan, 
a termékek túl drágák, és csak az emberek szűk, tehetősebb csoportja 
számára érhetőek el. 

Az “HonestFood” kezdeményezés létrehozásával, a cégek 
tevékenységüket annak szentelik, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az 
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emberi egészségre, a természet és a környezet védelmére, beleértve az 
állatok jólétét is, és tisztességesek legyenek az ellátási lánc minden 
tagjával szemben. Ez a szellem áthatja a Kometa egész működését és a 
további eredmények elérése érdekében folyamatos fejlesztés alatt áll. 

Helyi áruk A közlekedéssel kapcsolatos kibocsátások csökkentése az Európai Unió 
2050-ig tartó átmeneti kibocsátáscsökkentési stratégiájának létfontosságú 
része.  

A Társaságnak a beszállítóival fennálló kapcsolatának fontos eleme a 
gazdaságok elhelyezkedése. A Kometa pénzügyileg ösztönözi a beszállítóit 
arra, hogy farmjaik közel helyezkedjenek a gyárához. Ennek keretében a 
Kometa ártöbbletet fizet minden egyes kg hús után, amely olyan farmról 
származik, amely maximum 200 km távolságra helyezkedik el a gyártól. 

A Kometa “Farm to Fork” stratégia szellemében hosszú távú, kölcsönösen 
előnyös partnerségeket hoz létre az állatállománnyal rendelkező 
gazdálkodókkal.  

A biológiai sokféleség megőrzése a Társaság fontos célkitűzése. Jelenleg, 
a Társaság hústermelőinek többsége (67%) bizonyítható módon alá tudja 
támasztani, hogy az állateledelük fenntartható forrásból származik. A 
Társaság folyamatosan együttműködik partnereivel, hogy ez a százalék 
továbbra is növekedjen. 

Környezetvédelmi 
rendszer 

Az ISO 14001:2015 szabványt olyan szervezetek számára szánják, 
amelyek környezetvédelmi kötelezettségeiket szisztematikusan kívánják 
kezelni, ezzel is hozzájárulva a fenntarthatóság környezetvédelmi 
pilléréhez. A szabvány meghatározza a környezetirányítási rendszerre és 
az anyagválasztásra vonatkozó követelményeket. Ezeket a feltételeket 
teljesítette a Kometa 2020-ban, amelyet egy külső ellenőrző szerv is 
megerősített. 

Társadalmi 
felelősségvállalás, 
közösségi 
szerepvállalás 

A Kometa elkötelezett a tekintetben, hogy minden vállalatnak támogatnia 
kell azt a közösséget, amelyben működik. A Társaság nem csak 
rendszeresen adományoz ételt az Élelmiszerbanknak, hanem az 
Élelmiszerbank három legnagyobb magyarországi adományozója közül az 
egyik. Ezen felül, helyi iskolákat, valamint országszerte tömeges sport 
rendezvényeket támogat.  

A Kometa támogatja a környezettudatos munkábajárást úgy, hogy extra 
bónuszt kínál azon munkavállalóknak, akik biciklivel járnak dolgozni, vagy 
a munkába futnak/sétálnak. A munkavállalók többsége napi szinten a 
három lehetőség közül az egyiket választja. 

Munkahelyi 
biztonság és 
egészségvédelem 

Mint Magyarország egyik legnagyobb húsfeldolgozója, a Kometának 
jelentős szerepe van a magyar gazdaság és társadalom működésében. Ezt 
a szerepet csak akkor tudja megtartani, ha biztonságos és egészséges 
munkakörnyezetet biztosít a munkavállalói számára. A Kometa 
folyamatosan teljesíti a szigorú belföldi és nemzetközi jogszabályi 
előírásokat. A pandémia következtében a Társaság létre hozott egy 
COVID-protokollt a munkavállalók biztonsága érdekében. 
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Irányítás és 
átláthatóság 

A Kometa nagy hangsúlyt fektet a jó irányítási gyakorlatra. A 
társaságirányítási rendszer minden érintett fél érdekeit figyelembe veszi, 
hosszú távú fenntartható növekedést eredményez és szükséges 
ellenőrzési rendszereket hoz létre. A Társaság jól képzett igazgatósági 
tanáccsal és menedzsmenttel rendelkezik, akik szertágazó üzleti háttéret 
tudhatnak magukénak. A Társaságnál a vezetői funkciókat elsődlegesen a 
kockázatkezelési és belső ellenőrzési csoportok látják el, de független, 
külső ellenőröket is alkalmaz a Társaság. 

Egy jó irányítási keretrendszer átlátható kommunikációt igényel 
fenntarthatósági témákban. Emiatt a Társaság éves fenntarthatósági 
beszámolót és éves energetikai beszámolót is megoszt a honlapján. A 
beszámolók külső, független szakértők bevonásával készülnek. 

Díjak és minősítések A Társaság a környezetvédelmi törekvései elismeréseként a Somogyi 
Kereskedelmi és Iparkamarától a Somogy Környezetvédelemért díj 2020 
elismerő oklevelet vehette át. 

Az élelmiszerbiztonság a Társaság számára nem csak egy jogszabályi 
követelmény, hanem biztosítja a vásárlói elégedettséget is. Meghaladva a 
jogszabályi elvárásokat, a Kometa folyamatosan magas minőségű 
termékeket biztosít a vásárlói számára. 

A Társaság olyan munkakörnyezetet teremtett, amelyben a munkavállaló a 
legfontosabb. Ezt elismerve Kaposvár városától “Az év munkaadója” díjat 
kapta meg 2015-ben.  

A Kometa általános környezetvédelmi céljai között szerepelnek: 

— Kimenő hulladék és melléktermék minimalizálása; 

— Légköri emisszió, illetve szennyvízkibocsátás csökkentése, minimalizálása; 

— Energiahatékonyság növelése; 

— Új beruházások a környezetvédelem jegyében. 

A Társaságnál megvalósuló beruházások nem csak a kapacitás növelésére, hanem a környezet 
védelmére is irányulnak. 

A Kibocsátó nem csak a múltban, hanem a jövőben is törekszik a fenntartható fejlődési célok 
megvalósítására. A kötvénykibocsátásra is e célok szem előtt tartása mellett, illetve ezek megvalósítása 
miatt került sor. A zöld kötvény kibocsátás legfőbb célja, hogy egyértelmű környezeti előnyöket 
biztosítson és elősegítse a Társaság által meghatározott alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
éghajlatváltozással szemben ellenálló és fenntartható gazdaságra való átállást. Ennek érdekében a 
Kibocsátó a zöld kötvény keretrendszerében („Zöld Kötvény Keretrendszer”) is ismertetett 
megoldásokat alkalmazza. 

15.2 A KIBOCSÁTÓ ZÖLD KÖTVÉNY KERETRENDSZERE 

A Kibocsátó által készített Zöld Kötvény Keretrendszer részletesen tartalmazza a Kibocsátó 
célkitűzéseit és az annak megfelelő működést, beleértve az ellenőrzési mechanizmusokat is. 

A Kibocsátó Zöld Kötvény Keretrendszerének legfőbb célja egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes, fenntartható gazdaság létrehozatalának az 
előmozdítása.  
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A Kötvényekből származó forrásokat a Kibocsátó a Zöld Kötvény Keretrendszerében megfogalmazott 
célokkal összhangban kívánja felhasználni.  

A Társaság fő célkitűzései egyike a fenntarthatóbb épületek fejlesztése, amely új épületeket, valamint 
a meglévő épületek felújítását, energiatakarékosabbá tételét is jelentik. Emellett a Kometa számára 
fontos a fenntartható élelmiszer előállítás is, amelyet a fenntartható húsfeldolgozás, a 
környezetgazdálkodás és az állatok jóléte nyomán kíván elérni. A Kometa további fontos 
környezetvédelmi célja a megújuló energia felhasználása. Ennek elősegítése érdekében napelemeket 
kíván telepíteni a Társaság, amelyet a Zöld Kötvények által kíván finanszírozni. További céljai között 
szerepel a Társaságnak a fenntartható víz és szennyvíz gazdálkodás, illetve a környezetszennyezés 
megelőzése és ellenőrzése. 

A Kibocsátó a Zöld Kötvényből bejövő források felhasználásának felülvizsgálatáról gondoskodni fog. A 
Kibocsátó a felülvizsgálat érdekében a kötvénykibocsátás utáni első 12 hónapban (és majd azután 
évente, a kötvénykibocsátásból származó források teljes felhasználásáig) egy tanulmányt készít és 
közzéteszi azt a honlapján. Ez a tanulmány egyrészt egy hatástanulmányból és egy felhasználásról 
szóló tanulmányból fog állni.  

A Kibocsátó Zöld Kötvény Keretrendszere az alábbi elérhetőségen keresztül érhető el: 
https://www.kometa.hu/docs/greenbond/KOMETA_Green_Bond_Framework.pdf . 

15.3 ZÖLD KÖTVÉNY KERETRENDSZER MEGERŐSÍTÉSE / SECOND PARTY OPINION 

A CICERO Shades of Green (székhely: Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norvégia), amely a Kibocsátó 
Zöld Kötvény Keretrendszerének a fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelőségét vizsgálta 
Nasdaq Green Equity és Nasdaq Green Equity Transition Designations által elismert felülvizsgálatot 
végző szervezet.  

A CICERO Shades of Green véleményezte, hogy a Kibocsátó Zöld Kötvény keretrendszere mennyiben 
van összhangban a Nasdaq Green Equity and Nasdaq Green Equity Transition Designations 
(együttesen „Alapelvek”) elvekkel. A Kibocsátó által kibocsátandó Kötvények a CICERO Shades of the 
Green a Kometa Zöld Kötvény Keretrendszerét „Light Green”-nek (Világos Zöldnek) értékelte, az 
irányítási rendszere pedig Jó minősítést kapott.   

A Kometa Zöld Kötvény Keretrendszerében szemléltetett környezetvédelmi céljait a CICERO Shades 
of Green külön-külön minősítette. Ez alapján (i) a fentartható épületek fejlesztése „Light Green” 
minősítést, (ii) a fentartható élelmiszerelőállítás „Light Green” minősítést, (iii) a megújuló energia 
felhasználása „Dark Green” minősítést, (iv) a fenntartható víz és szennyvíz gazdálkodás „Medium 
Green” minősítést, (v) a környezetszennyezés megelőzése, illetve ellenőrzés pedig „Medium to Light 
Green” minősítést kapott. 

A CICERO Shades of Green a Kometa erősségei között kiemelte, hogy egy környezettudatos társaság, 
amely különösen kiemelkedő, ugyanis hagyományosan a húsiparban a környezetvédelmi szemlélet 
háttérbe szorul. A CICERO Shades of Green álláspontja szerint a Kometa kész környezetvédelmileg 
hasznos intézkedéseket tenni, még akkor is, ha az nem azonnal kifizetődő. A CICERO Shades of Green 
kiemelte továbbá, hogy annak érdekében, hogy a fuvarozással keletkező kibocsátást csökkentse és a 
közösségi köteléket erősítse, a Társaság a helyi termelőknek magasabb árat fizet az állatszállításért. 
Megállapításra került továbbá, hogy a Társaság célja a zero kibocsátás és rendelkezik ezen cél 
támogatására befektetési stratégiával. 

A CICERO Shades of Green jelentése az alábbi linken keresztül érhető el: 

https://www.kometa.hu/docs/greenbond/KOMETA_Green_Bond_second_opinion.pdf   

16 MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK 

https://www.kometa.hu/docs/greenbond/KOMETA_Green_Bond_Framework.pdf
https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-nordic-green-designations
https://www.nasdaq.com/solutions/nasdaq-nordic-green-designations
https://www.kometa.hu/docs/greenbond/KOMETA_Green_Bond_second_opinion.pdf
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A Kibocsátó székhelyén a következő papír alapú dokumentumokba (vagy másolataikba) lehet 
betekinteni: 

— a Kibocsátó Társasági szerződése; 

— a Felügyelőbizottság Ügyrendje, 

— a Kibocsátó 2020. évre vonatkozó egyedi, auditált beszámolója; 

— a Kibocsátó 2020. pénzügyi évre vonatkozó konszolidált, auditált beszámolója; 

— a Kibocsátó leányvállalatainak 2020. pénzügyi évre vonatkozó egyedi, auditált beszámolója; 

— a Kibocsátó által készített, 2021. IV. negyedévére vonatkozó, nem auditált jelentés; 

— a Kibocsátó által készített, 2020. IV. negyedévre vonatkozó befektetői prezentáció. 

A székhelyen megtekinthető dokumentumok nem képezik a részét a jelen Információs 
Dokumentumnak. 
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17 DEFINÍCIÓK, ALAPFOGALMAK 

ALAPSZABÁLY A Kibocsátó hatályos alapszabálya. 

AMORTIZÁLT NÉVÉRTÉK A Névértéknek a Kibocsátó által az érintett Kamatfizetési Napot 
megelőzően kifizetett Amortizációs Összegek együttes 
összegével csökkentett összege 

ANYAVÁLLALAT Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 
4. cikkének (1) bekezdésében meghatározott fogalom. 

AUKCIÓ A BÉT által üzemeltetett MMTS1 rendszer részét képező 
aukciós modulon keresztül megvalósuló nem nyilvános ajánlati 
könyves aukciós értékesítés. 

AUKCIÓS KERESKEDÉSI 
RENDSZER 

A BÉT által üzemeltetett MMTS1 Kereskedési Rendszer részét 
képező ún. aukciós modul. 

BEFEKTETŐ Azon személyek, akik számára az Információs Összeállítás a 
Kötvények megvásárlása érdekében átadásra került, ideértve 
azt is, aki az Aukció során aukciós ellenajánlatot tett, továbbá, 
aki a Kötvényeket az Aukción megszerezte. 

BÉT VAGY PIACMŰKÖDTETŐ Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; 
Cg. 01-10-044764) 

BIZALMI VAGYONKEZELŐI 
TEVÉKENYSÉG 

A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 
2014. évi XV. törvényben meghatározott tevékenység. 

CTV. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

DVP 

(DELIVERY VERSUS 
PAYMENT) 

Olyan a KELER mindenkor hatályos szabályzataiban 
meghatározott tranzakció, amelynek végrehajtása során egy 
meghatározott értékpapír terhelése történik az 
értékpapírszámlán a pénzbeli ellenérték pénzszámlán történő 
jóváírása ellenében oly módon, hogy a terhelés és jóváírás 
egyidejűleg történik. 

EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization 

ERP Enterprise Resource Planning 

FELÜGYELET, MNB Magyar Nemzeti Bank 

FIZETŐ ÜGYNÖK, 
FORGALMAZÓ 

ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő 
utca 24-26.; Cg. 01-10-041054) 

HITELMINŐSÍTŐ Scope Ratings GmbH (székhelye: Lennéstraße 5., 10785 Berlin, 
Németország) 
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INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM Az XBond Üzletszabályzatban meghatározott információs 
dokumentumra előírt követelmények figyelembevételével 
összeállított jelen dokumentum, amely tartalmazza a Kibocsátó 
piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és ezek várható 
alakulásának, valamint a Kötvényhez kapcsolódó jogoknak a 
befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez 
szükséges információkat. 

INFORMÁCIÓS 
ÖSSZEÁLLÍTÁS 

A Kötvényrendelet 8.§ (1) bekezdése szerinti információs 
összeállítás, amely a Kötvények nyilvános, de tájékoztató 
közzététele nélküli forgalomba hozatala céljából készült 2022. 
február 9-i keltezéssel. 

KAMATIDŐSZAK A Kamatszámítási Kezdőnapon (ezt a napot is beleértve) 
kezdődő időszak, amely az első Kamatfizetési Napon (ezt a 
napot nem beleértve) ér véget és minden következő időszak, 
amely a Kamatfizetési Napon (ezt a napot is beleértve) kezdődik 
és az azt követő Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem 
beleértve) ér véget, azzal a kikötéssel, hogy az utolsó 
Kamatfizetési Nap a Lejárat Napja. 

KELER KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-
72.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-042346; adószám: 10873151-
2-44) 

KIBOCSÁTÁS A Kötvények nyilvános forgalomba hozatala az Információs 
Összeállítás feltételei szerint. 

KIBOCSÁTÓ, TÁRSASÁG, 
KOMETA 

KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-
69., cégjegyzékszáma: 14 10 300239) 

KIFIZETÉSI NAP 

Az a nap, 

(i) amely Munkanap; és 

(ii) amelyen a KELER pénz- és értékpapír átutalásokat 
hajt végre. 

KÖTVÉNY 

A kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A kibocsátó 
vállalja, hogy a szerződésben megjelölt pénzösszege előre 
meghatározott kamatát és egyéb jutalékait, valamint magát a 
pénzösszeget a kötvény tulajdonosának egy előre 
meghatározott időpontban, lejáratkor megfizeti. 

Az Információs Összeállításban szereplő feltételek szerint 
forgalomba hozott, a Kibocsátó fizetési kötelezettségét 
(hitelviszonyt) megtestesítő értékpapírok. 

KÖTVÉNYRENDELET A kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 
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KUPON Minden egyes Kötvény kamata, amely utólag, a Kamatfizetési 
Napokon kerül kifizetésre. 

MUNKANAP 
Minden olyan nap, amelyen a kereskedelmi bankok (ideértve a 
Fizető Ügynököt is) az általános üzletmenet szerint nyitva 
tartanak Budapesten. 

NÉVÉRTÉK Kötvények névértéke: 50.000.000 HUF, azaz ötvenmillió forint 

NKP Növekedési Kötvényprogram 

PÉNZÜGYI ADÓSSÁG 

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 7. §-a szerinti pénzügyi intézménnyel 
szemben fennálló pénzügyi kötelezettségvállalás, valamint 
hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi kötelezettségvállalásokból 
fakadó adósság. 

PROSPEKTUS RENDELET 

az Európai Parlament és a Tanács 2017. június 14-i (EU) 
2017/1129 rendelete az értékpapírokra vonatkozó nyilvános 
ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra 
történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 
2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

PTK. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

SZANÁLÁSI VAGYONKEZELŐ 
INTÉZMÉNY 

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát 
erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi 
XXXVII. törvény 53.§ szerinti szanálási vagyonkezelő 
intézmény. 

TPT. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 

VIBER az MNB által működtetett fizetési rendszer, a Valós Idejű Bruttó 
Elszámolási Rendszer. 

XBOND A Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett multilaterális 
kereskedési rendszer. 

XBOND ÜZLETSZABÁLYZAT Az XBond Piac mindenkor hatályos általános üzletszabályzata, 
amelynek a jelen Információs Dokumentum aláírásának napján 
hatályos változatát a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója 
a 15/2022. számú határozatával fogadta el. 
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18 MELLÉKLETEK 

18.1 1. SZ. MELLÉKLET 

  Típus Státusz Bejelentés 
ügyszáma 

Lajtsrom-
szám 

Bejelentés 
dátuma 

1.  „Útravaló” (szó) Védjegy Oltalom 
fennáll 

M2000383 232133 2020.02.07. 

2.  „Platán” (szó) Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1902366 230649 2019.07.30. 

3.  „Kometa útravaló 
minden 
generációnak” (szó) 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1901728 230080 2019.05.29 

4.  „Kemencés” (szó) Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1901122 232624 2019.04.04 

5.  KOMETA 
Mindennap sport 
(színes ábra) 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1702881 224426 2017.09.13. 

6.  „Szellősonka” (szó) Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1700833 223719 2017.03.10. 

7.  „Őszintén, 
felelősséggel” 
(jelmondat) 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1603175 221874 2016.10.06. 

8.  „Ízekkel és 
felelősséggel egy új 
generációért” 
(jelmondat) 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1603174 221806 2016.10.16. 

9.  KOMETA Gyors 
VACSORA (színes 
ábra) 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1502984 218575 2015.11.03. 
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  Típus Státusz Bejelentés 
ügyszáma 

Lajtsrom-
szám 

Bejelentés 
dátuma 

10.  KOMETA NEXT 
(színes ábra) 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1203983 210301 2012.10.24. 

11.  „NEXT” (szó) Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1203734 211139 2012.10.03. 

12.  KOMETA (színes 
ábra) 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1101524 205148 2011.05.16. 

13.  „Kockás felvágott” 
(szóösszetétel) 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M1002776 203083 2010.09.16. 

14.  „Pepperito” (szó) Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0701171 193298 2007.04.05. 

15.  „Kamra Java” 
(szóösszetétel) 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0603346 191713 2006.10.11. 

16.  „Az íz a 
szenvedélyünk!” 
(jelmondat) 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0302685 181994 2003.06.20. 

17.  MINDENNAP 
FINOM! (színes 
ábra)  

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0204205 178105 2002.09.16. 

18.  Minden nap finom! 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0204204 178107 2002.09.16. 
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  Típus Státusz Bejelentés 
ügyszáma 

Lajtsrom-
szám 

Bejelentés 
dátuma 

19.  Minden nap finom! 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0204203 178106 2002.09.16. 

20.  Minden nap finom! 
(színes ábra) 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0204202 178108 2002.09.16. 

21.  MINDENNAP 
FINOM! (színes 
ábra) 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0204201 178109 2002.09.16. 

22.  MINDENNAP 
FINOM! 

 

Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0204200 178110 2002.09.16. 

23.  HENTESMESTER Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0101683 170676 2001.03.22. 

24.  „ZSELICI” (szó) Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0101681 170674 2001.03.22 

25.  „KAPOS” (szó) Védjegy Oltalom 
fennáll 

M0101679 172231 2001.03.22 
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18.2 2. SZ. MELLÉKLET 

BEJEGYZÉS JOGOSULT AZONOSÍTÓ BIZTOSÍTOTT 
KÖVETELÉS 

BEJEGYZÉS 
IDŐPONTJA 

1. Bejegyzés 
– Faktoring 

UniCredit Bank 
Hungary Zrt. 

HBN000029038 Faktorált követelés az 
Adós (szállító) 
meghatározott vevőkkel 
szemben fennálló és 
jövőben keletkező 
szerződéses 
jogviszonyaiból származó 
valamennyi követelés 

2014.07.08. 

2. Bejegyzés 
– Zálog 

MFB Magyar 
Fejlesztési Bank 
Zrt. 

HBN000666717 Legfeljebb 
1.300.000.000,- forint 
(vagyis egymilliárd 
háromszázmillió forint) 
összegig. 

2019.09.09. 

3. Bejegyzés 
– Zálog 

MFB Magyar 
Fejlesztési Bank 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

HBN000939483 A zálogszerződés szerinti 
„Biztosított 
Kötelezettségek”, 
maximálisan 
14.040.000.000 Ft, azaz 
tizennégymilliárd-
negyvenmillió forint 
legmagasabb összeg 
erejéig. 

2021.09.13. 

4. Bejegyzés 
– Zálog 

MFB Magyar 
Fejlesztési Bank 
Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság 

HBN000939489 A zálogszerződés szerinti 
„Biztosított 
Kötelezettségek”, 
1.000.000.000 Ft, azaz 
egymilliárd forint és 
járulékai erejéig. 

2021.09.13. 

5. Bejegyzés 
– Faktoring 

ERSTE BANK 
HUNGARY ZRT 

HBN000953377 Faktorált követelés a 
2021. 09. 30-án kötött, 
VG-9873/2021 számú 
FAKTORING 
KERETSZERZŐDÉS-ben 
szereplő Kötelezettekkel 
szemben fennálló 
követelések. 

2021.10.27. 

6. Bejegyzés 
– Zálog 

Commerzbank Zrt. HBN000967156 A Társaság mindenkori 
készletén, 4.800.000.000 
Ft, azaz négymilliárd-

2021.12.10. 
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nyolcszázmillió forint 
összeg erejéig. 

7. Bejegyzés 
– Zálog 

ERSTE BANK 
HUNGARY ZRT 

HBN000967157  A Társaság 2-es 
számlaosztályába tartozó 
készletén, 2.500.000.000 
Ft, azaz kétmilliárd-
ötszázmillió forint 
legmagasabb összeg 
erejéig. 

2021.12.10. 

8. Bejegyzés 
– Zálog 

ERSTE BANK 
HUNGARY ZRT 

HBN000967159  A Társaság valamennyi 
jelenleg fennálló, illetve 
jövőben létrejövő 
jogviszonyából eredő 
követelésén és 
valamennyi nem faktorált 
vevőkövetelésén 
együttesen, 
2.500.000.000 Ft, azaz 
kétmilliárd-ötszázmillió 
forint legmagasabb 
összeg erejéig. 

2021.12.10. 

9. Bejegyzés 
– Zálog 

Commerzbank Zrt. HBN000967160 A Társaság 
meghatározott 
követelésein, 
4.800.000.000 Ft, azaz 
négymilliárd-
nyolcszázmillió forint 
összeg erejéig.  

2021.12.10. 

10. 
Bejegyzés – 
Zálog 

Commerzbank Zrt. HBN000967163 A Társaság 
meghatározott 
követelésein, 
4.800.000.000 Ft, azaz 
négymilliárd-
nyolcszázmillió forint 
összeg erejéig. 

2021.12.10. 

11. 
Bejegyzés – 
Zálog 

Commerzbank Zrt. HBN000967164 A Társaság 
meghatározott 
követelésein, 
4.800.000.000 Ft, azaz 
négymilliárd-
nyolcszázmillió forint 
összeg erejéig. 

2021.12.10. 
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ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 
 

A vállalkozás bemutatása 
 
A KOMETA 99 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: a Társaság) 2006. szeptember 
01-én átalakulással jött létre, általános jogutódja a KOMETA 99 Kft-nek (2000. február 28-ig Pini-Hungary 
Kft. néven működött). 
A jogelőd társaság 1994. augusztus 12-én alakult azzal a céllal, hogy az úgynevezett reorganizációs 
privatizáció keretében megvásárolja a felszámolás alatt álló Kaposvári Húskombinát és társaságai 
vagyonát. A sikeres pályázatot követően az adásvételi szerződés aláírására 1994. augusztus 31-én került 
sor. A birtokbaadással egyidejűleg megindult a működés is, mely azóta folyamatos. 

A Társaság székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69. 

A Társaság fióktelepe (kereskedelmi iroda): 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. 

A társaság fő tevékenységei: 

 1011 ’08  Húsfeldolgozás 
 1013 ’08 Hús- és baromfihús készítmény gyártása 
 4623 ’08 Élőállat nagykereskedelem 
 4632 ’08 Hús- és húskészítmény nagykereskedelme 
 4722 ’08 Hús- és húsáru kiskereskedelme 
 
A Társaság alaptőkéje a beszámoló fordulónapján 5.300.000 eFt, amelynek 21,36%-a közvetlen,  
67,64%-a közvetett külföldi tulajdonban van. 

 
 
Több mint 7 év telt el, mióta a Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata részesedést szerzett a 
Társaságban. Időközben részvényesek között megállapodás született az Önkormányzat részvényei 
megvásárlásának ütemezéséről. Az egyezség szerint 2020. december 31-ig a részesedés 32,74%-a kerül 
visszavásárlásra, a részvényesek szándéka fenntartani egy 5%-os önkormányzati részesedést a jegyzett 
tőkében, a többi taggal azonos feltételekkel. Az utolsó kivásárlás 2021.03.10-én zárult le. 
A mérlegkészítés időpontjában a kivásárlást követően a Komfin Kft. 72,2%, Kaposvár megyei Jogú Város 
Önkormányzata 5,0%, a Ruf-Carni S.P.A 22,8%-os részesedéssel rendelkezik a Társaságban. 
 
A Társaság alaptőkéje 529.997 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvényből és 3 db, egyenként 
10.000 Ft névértékű, vezető tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi 
részvényből áll. 
 
A tulajdoni hányadok miatt 2020-ra a Komfin Italia SRL. köteles arra, hogy cégünket anyavállalatként 
konszolidálja. A Kometa 99 Zrt nem kíván élni a jogszabály adata mentesítési lehetőséggel és a Kometa 
99 Zrt. szintjéig elkészíti a konszolidált beszámolót a korábbi gyakorlatnak megfelelően. 
 
2020-ban a tulajdonosok köre előző évhez képest nem változott, csak a tulajdoni arányok a fent 
bemutatott Önkormányzati részesedés vásárlás miatt.   
 
A tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásokat jelen beszámolóban a 2020.12.31-es adatok 
alapján az alábbiak szerint soroljuk be: 
 

Részvény 1 db részvény névértéke Részesedés Tulajdoni hányad
(db) (Ft) (eFt) (%)

KOMFIN Vagyonkezelő és Kereskedelmi Kft.
7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
Ruf-Carni S.P.A.
Italy 24065 Lovere, Via Gregorini 41.
Összesen 530 000 5 300 000 100

Részvényesek neve és székhelye

113 208 10 000 1 132 080 21,36

358 492 10 000 3 584 920 67,64

58 300 10 000 583 000 11,00
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A Társaság részesedései 
 

1.  Leányvállalata: 

A Társaság a termékeinek olaszországi disztribúcióját ellátó (és ilyen módon stratégiai 
tevékenységet végző) KOMETA Italia SRL (Italy 20123 Milano, Via Petrarca Francesco 22) cégben 
2013-ban többségi (a KOMETA Italia alapszabálya alapján minősített többséget biztosító) 
befolyást szerzett. A megszerzett részesedés mértéke 51,22%.  

A leányvállalat előzetes, nem auditált beszámoló szerinti saját tőkéje 2020.12.31-én 1.027.134 Eur, 
a jegyzett tőke 20.500 Eur, a tőketartalék 46.085 Eur, 921.500 eur átértékelési tartalék, 
eredménytartalék -16.213 eur, az adózott eredmény 55.262 Eur nyereség.  

2020-ra a Társaság konszolidálja a részesedés mértékének megfelelően a KOMETA Italia-t. Az 
első konszolidált beszámolót a Számviteli Tv. 119.§. alapján 2014. évre készítette el (2013-ban az 
évközi részesedésszerzés miatt a konszolidált számviteli politika és jelentésrendszer kialakítása 
a két ország közötti különböző előírásokra való tekintettel nem volt kivitelezhető). 

2. Jelentős tulajdoni részesedése: 

A Társaság üzletrész vásárlás révén 2006-ban 24%-os részesedést szerzett a TRIAGRO Kft-ben 
(4731 Tunyogmatolcs, Klein telep). A TRIAGRO Kft saját tőkéje 2020.12.31-én 1.805.549 eFt, ebből 
a jegyzett tőke 700.000 eFt, a tőketartalék 590.172 eFt, az eredménytartalék 388.103 eFt, az 
adózott eredmény 127.274 eFt nyereség.  

A 25% alatti részesedés miatt a TRIAGRO Kft a konszolidációba teljes-körűen nem kerül 
bevonásra, az alkalmazott bevonási módszer a részesedés értékelés (equity). 

 
3. Egyéb részesedései: 

- A Dél-dunántúli Regionális Sertésprogram keretében a Társaság 2012-ben 100 eFt értékű, 10%-os 
részesedést szerzett az Első Minőségi Sertéshústermelő Gazdaszövetkezetben (2711 
Tápiószentmárton, Sőregi út 1.) a régió sertéstenyésztése fejlesztéséhez történő hozzájárulás 
érdekében. A cég jelenleg kényszertörlés alatt áll, így a részesedés teljes értékére értékvesztést 
számoltunk el. 

- Az Öko-pannon Nonprofit Kft által 2015-ben létrehozott nonprofit társaság tagjaként a Társaság 
többet tud tenni a Táplálkozás és Népegészségügyi Kommunikációs és Hulladék-Menedzsment 
Érdekképviseleti Célokért. Ezért az 1.850 eFt névértékű, 4,35%-os Öko-Pannon Kft. 
részesedéséért üzletrész csere keretében 2015-ben 9,1% mértékű, 1.850 eFt névértékű 
részesedést szerzett a Forum Pro-Industry Nonprofit Kft-ben (1118 Budapest, Gombócz Zoltán 
utca 14.). 

- A Társaság 2012-ben együttműködési keret megállapodást kötött a korábban az EcoSolifer 
Modulgyártó Fotovillamos Technológiák Kft-vel, jelenlegi nevén EcoSolifer Heterojunction Kft, 
(9300 Csorna, Külterület 0219/31 hrsz.) annak termékét képező napkollektoros áramellátó 
rendszer referenciahelyének a Társaságnál történő létesítésére. Az együttműködés 
megerősítésére közgyűlési jóváhagyás alapján a Társaság 130 eFt értékű, 26%-os részesedést 
biztosító üzletrészt vásárolt 2013-ban. Az EcoSolifer Heterojunction Kft–nél 2014-ben 
végrehajtott jegyzett tőke emelése után a Társaság részesedése 1% alá csökkent. 
 

Jogviszony Társaság Tulajdonrész Számviteli besorolás
Tulajdonos Komfin Vagyonkezelő és Kereskedelmi Kft 68% közvetlen Kapcsolt vállalkozás
Tulajdonos Ruf-Carni SPA 21% közvetlen Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló válalkozás
Tulajdonos Kaposvái Megyei Jogú Város Önkormányzata 11% közvetlen Egyéb részesedési viszonyban álló válalkozás
Tulajdonos Komfin Italia SRL 68% közvetett Kapcsolt vállalkozás
Befektetés Kometa Italia SRL 51% közvetlen Kapcsolt vállalkozás
Befektetés Triagro Kft. 24% közvetlen Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló válalkozás
Tulajdonos befektetése Krofin Kft 100% közvetett Kapcsolt vállalkozás
Tulajdonos befektetése COPADIO doo 50% közvetett Kapcsolt vállalkozás
Tulajdonos befektetése PROSCIUTTO PANNONICO doo 50% közvetett Kapcsolt vállalkozás
Tulajdonos befektetése SALAMI AUREA doo 50% közvetett Kapcsolt vállalkozás
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Az éves beszámoló aláírására a Közgyűlés jóváhagyását követően dr. Giacomo Pedranzini (7400 
Kaposvár, Pécsi u. 67-69.) jogosult. 
 
 
Az Igazgatóság tagjai: 
 Luigino Ruffini 
 Giuseppe Mario Giovanni Ballerini  
 Gombos Attila 
 Lehoczki Gábor 

Amadio Contenti 
 Dr. Prohászka Balázs 
 Komfin Kft igazgatósági tag, képviselője: Giacomo Pedranzini 
 
A Társaságnál a Felügyelő Bizottság 2019.03.18-tól 3 fő. 
 

A számviteli politika főbb vonásai 
 
A számviteli politika fő célja azoknak az elveknek, módszereknek, eljárásoknak a rögzítése, amelyekkel 
biztosítható a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása a számviteli 
törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően. 
A könyvvezetés és a beszámoló készítése során alkalmazott szabály a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény (a továbbiakban: Sztv.). 
 
A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében történik. A Társaság éves beszámoló készítésére 
kötelezett, a Sztv. szerinti mérleget és összköltség-eljárással készülő eredmény-kimutatást készít.  
A költségeket az 5. számlaosztályban, költségnemek szerint könyveli, a 6-os, 7-es számlaosztályokat 
nem használja. A költségek felmerülési hely, illetve költségviselő szerinti nyilvántartása, a saját 
termelésű készletek közvetlen önköltségének megállapításához szükséges adatok biztosítása az 5-ös 
számlaosztály ún. „objektum-releváns” könyvelés által biztosított (költségviselő vagy költséghely 
megadása kötelező). 
 
Az egyéb eszközök, források értékelése megfelel az általános előírásoknak, egyedi eljárás, sajátos 
eszköz-módszer alkalmazása nem jellemző. A beszámoló készítés, könyvvezetés során a Társaság nem 
él az „együttesen kisösszegű”, „fajlagosan kis értékű” kategóriák adta lehetőségekkel.  
 
A Társaság nem él a sorelhagyás, sorösszevonás, továbbtagolás lehetőségével. 
 
A Társaság a könyvvezetés, a beszámoló készítése során nem tér el a számviteli alapelvektől. Össze nem 
hasonlítható, több helyen szerepeltethető adatot a mérleg nem tartalmaz. Az egyes tételek helye, 
minősítése a Sztv. és a számviteli politika előírásainak megfelel. 
 
Az üzleti év időtartama azonos a naptári évvel. 
 
A mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő év január 31. 
 
A számviteli szolgáltatást végzők bemutatása 
 
A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett, mely kötelezettségének eleget tett. A Társaság a 2020. üzleti 
évre a Mazars Kft-t (10618684-2-42, 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., kamarai nyilvántartási száma: 
000220) bízta meg, az éves beszámolók könyvvizsgálatával. A könyvvizsgálat elvégzésére delegált 
magánszemély neve: Benedek Zoltán, kamarai igazolvány száma: 007317. 
A 2020. évi beszámoló könyvvizsgálatának díja szerződés szerint 5.800 eFt + készkiadások+ ÁFA volt. 
 
A könyvvezetésért és a beszámoló készítéséért Horváth-Pizdóczi Erika (mérlegképes regisztrációs 
szám: 173603, igazolványszám: 011773, anyja születési neve: Kiss Piroska Ilona) felelős. 
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Az értékcsökkenés számítás módszerei 
 
A Társaság az immateriális javakon belül a vagyoni értékű jogok és az alapítás-átszervezés használati 
idejét 5 évben határozta meg. Az immateriális javak értékcsökkenése lineáris módszerrel történik. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása általában időarányosan, lineáris módszerrel, a 
maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik.  
 
A használt leírási kulcsok:  
 

- épületek hosszú élettartamú szerkezetből 2,0% 
- épületek közepes élettartamú szerkezetből 3,0% 
- gázvezetékek 6,0% 
- gőzvezetékek 4,0% 
- ipari és egyéb építmények 2,0% 
- húsipari gépek 14,5% 
- egyéb gépek, berendezések 14,5% 
- emelő, szállító berendezések 14,5% 
- járművek 20,0% 
- ügyviteli gépek, irodagépek 33,0% 
- egyéb berendezések, felszerelések 14,5% 
- nem kisértékű klisék 50,0% 
- kisértékű gépek, berendezések, felszerelések 100,0% 

 
2011-ben a Társaság létrehozott egy „tartósan használt technológia” elnevezésű eszközosztályt, 
amelybe a vágóhídi és a szalámi érlelőben lévő gépek, a hűtőházi és melléktermék üzemi technológia, 
valamint néhány nagy értékű termelő gép (kutterek, csomagológépek) tartozik. Ezen gépek és 
berendezések leírására 2017. január 1-től egységesen 18 év hasznos élettartam került meghatározásra, 
mely lineáris módszerrel kerül elszámolásra. A hasznos élettartamok az eredeti üzembe helyezés 
időpontjához képest kerültek meghatározásra.  
 
A Társaság. 2017.01.01-től él a 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű 
jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök esetében a bekerülési értékének a használatbavételkor 
értékcsökkenési leírásként egy összegben történő elszámolásával. 
További változás volt 2017-től az értékcsökkenés elszámolásában, hogy a klisék esetében amennyiben 
nem minősül kis értékűnek az eszköz, a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés az eddigi tapasztalati 
számok alapján 50%-os leírási kulccsal, 2 év alatt kerül leírásra. 
 
A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és/vagy előfordulású bevételek, költségek 
és ráfordítások: 

- társaság alapítására fordított összeg, ha az alapított társaságban legalább jelentős tulajdoni 
részesedés szerzésére kerül sor, 

- a tulajdonolt társaságnál tőkeemeléssel, részesedés vásárlással többséget, illetve minősített 
többséget biztosító befolyás szerzésére kerül sor, illetve a tőkeemelés, a részesedésvásárlás 
eredményeként a tulajdoni hányad meghaladja a jelentős tulajdoni részesedés mértékét, 
különösen akkor, ha a szerzésre fordított érték legalább 20%-kal meghaladja a szerzett. 
részesedésre jutó saját tőke összegét, 

- tartozás átvállaláskor, ha az üzleti éven belül átvállalt tartozások üzleti éven belüli együttes 
összege meghaladja a jegyzett tőkén felüli saját tőke 20%-át, 

- kötelezettség átvállaláskor, ha az átvállalt kötelezettség üzleti éven belüli együttes összege 
meghaladja az éven belüli összes kötelezettség 20%-át, továbbá akkor, ha az átvállalt 
kötelezettség együttes összegének az adózott eredményt növelő hatása meghaladja a jegyzett 
tőke 20%-át, 

- követelés elengedésekor, ha az elengedett követelések üzleti éven belüli együttes összege 
meghaladja a jegyzett tőkén felüli saját tőke 20%-át, 
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- kötelezettség elengedésekor, ha az elengedett követelések üzleti éven belüli együttes összege 
meghaladja az éven belüli összes kötelezettség 20%-át, továbbá akkor, ha az elengedett 
kötelezettségek együttes összegének az adózott eredményt növelő hatása meghaladja a 
jegyzett tőke 20%-át, 

- pénzeszközök végleges átadásakor, ha a bármilyen jogcímen az üzleti éven belül átadott 
pénzeszközök együttes értéke meghaladja a jegyzett tőkén felüli tőke 20%-át, 

- pénzeszközök visszafizetési kötelezettség nélküli átvételekor (ideértve a támogatásokat is), ha 
az így – bármilyen jogcímen - átvett pénzeszközök üzleti éven belüli együttes értéke meghaladja 
a jegyzett tőke 20%-át, 

- egyéb eszközök térítés nélküli átadásakor, ha az üzleti éven belül átadott egyéb eszközök 
átadáskori könyv szerinti értéke meghaladja a jegyzett tőkén felüli tőke 20%-át, 

- egyéb eszközök térítés nélküli átvételekor, ha az így átvett egyéb eszközök éven belüli piaci 
értéke meghaladja a jegyzett tőke 20%-át, 

- a Társaságot terhelő 50 millió Ft ügyértéket meghaladó peres vagy közigazgatási eljárásból 
eredő kötelezettség, 

- a Társaságot terhelő 30 millió Ft értéket meghaladó környezetvédelmi kötelezettség 
- 50 millió Ft értéket meghaladó káresemény. 

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

Eszközök 
 
Az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek nyilvántartásba vétele bekerülési értéken 
(beszerzési áron, illetve előállítási költségen) történik. A beszerzési ár, az előállítási költség elemei a 
Számviteli politikában és az Önköltség számítási szabályzatban rögzítettek.  
 
A Társaság 2012. évtől az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése során él a Sztv. által biztosított 
piaci értéken történő értékelés, nyilvántartás lehetőségével.  
 
A piaci értékelésbe bevont eszközök 
 

- KOMETA, mint márkanév, 
- kaposvári telephelyen található, termeléshez kapcsolódó ingatlanok, 
- a feldolgozó üzemben használt termelő és egyéb gépek és berendezések, felszerelések, 
- a hűtőházban használt termelő és egyéb gépek, berendezések, felszerelések. 

 
A Társaság jelentősnek minősítette az eltérést és 

- értékhelyesbítést számol el, amennyiben a piaci érték ingatlanok esetében 1%-kal, gépek, 
berendezések és felszerelések esetében 1.000 eFt-tal meghaladja a könyv szerinti értéket, 

- terven felüli értékcsökkenést számol el, amennyiben a piaci érték ingatlanok esetében 1%-kal, de 
legalább 1.000 eFt-tal, gépek, berendezések és felszerelések esetében 1.000 eFt-tal alacsonyabb 
a könyv szerinti értéknél. 
 

Immateriális javak 
 
Az immateriális javak között 2012.12.31-i értékelési napra vonatkozóan, független szakértő által végzett 
értékelés alapján értékhelyesbítéssel nyilvántartásba került a KOMETA mint márkanév (védjegy) 
2.300.000 eFt értékben. A piaci érték megállapítását a külső szakértő minden üzleti év fordulónapjára 
elvégzi. Az értékelés alapjául a KOMETA márkanév piaci értékét meghatározó dokumentumok, 
információk szolgálnak: aktuális és jövőbeni piaci helyzet, trendek, 5 éves üzleti terv és az új partnerekre 
vonatkozó kiegészítő információk. 
 
A 2020-as márkanév értékelés során is a szakértő a nemzetközi értékelési gyakorlatban elfogadott cash 
flow alapú, Multi-period Excess Earnings („MEEM”) módszert választotta. Az elmúlt évek gyakorlatának 
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megfelelően – elkészítették a Relief-from Royalty (RfR) módszer szerinti számítást is, de véleményük 
szerint a társaság új stratégiáját (a magasabb árbevételt lehetővé tevő magasabb beruházások és 
költségek RfR módszerben nem szerepelnek) ez a módszer nem követi megfelelően, így az értékelés 
eredményét az MEEM módszer adja. 
 
MEEM módszer a DCF alapú értékelési eljáráson alapszik. A MEEM módszer arra az elvre épül, hogy az 
immateriális eszköz értéke megegyezik a neki tulajdonítható adózás utáni cash-flow-k jelenértékével a 
működésben részt vevő egyéb eszközök költségének levonása után.  
A levonások után fennmaradó adózás utáni cash-flow kapcsolódik közvetlenül az értékelés tárgyát 
képező immateriális eszközhöz. Az így képződő cash-flow jelenértéke megegyezik az immateriális 
eszköz valós értékével.  
 
A Márkanév értékelés során a MEEM módszer alapján a Kométa márkanév szakértő által becsült érték 
középértéke 2.196 millió forintban került meghatározásra. 
 
A Társaság számviteli politikája szerint a 2013. december 31-ei fordulónapra megállapított 2.083.000 eFt-
os értékhelyesbítés összegét mindaddig nem módosítja, amíg az évente, független szakértő által 
elvégzett értékelés alapján a márkanév középértéke a 2.080.000 – 2.310.000 eFt közötti tartományba 
esik. 2020. 12. 31-i fordulónapra vonatkozóan ez a középérték 2.196 millió forint; így az eredeti 
értékhelyesbítés nem került módosításra, a Társaság a mérleg fordulónapján 2.083.000 eFt értékű 
márkanevet és a saját tőke részeként ugyanilyen összegű értékelési tartalékot mutat be. 
 
Az immateriális javak bruttó értékének, értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének alakulása 2020-
ban (eFt): 
  

 
 

Az immateriális javak mozgásai tartalmazzák az eszközosztályok közötti átsorolások hatását is. 
 
Az elnyert támogatott projektek megvalósítása és a tervezett beruházásokhoz szükséges forrás miatt 
további tőkebevonás szükséges, melyhez újabb hitelek és újabb befektetők is szükségesek. 
Terjeszkedni szeretnénk az európai piacon, és ennek érdekében új márkákat vezettünk be, melyek 
szorosan kapcsolódnak a növekedési tervekhez. Ezek előkészítése érdekében 2020.12.31-ig készült 
szakértői anyagok az alapítás átszervezés soron kerültek elszámolása 110.039 eFt összegben. A 
tőkeemelésről és refinanszírozásról szóló megállapodások aláírása 2021. május végére várhatóak. 
 

Tárgyi eszközök 
 
A tárgyi eszközök vonatkozásában a piaci érték meghatározásának alapja, független szakértő által végzett 
értékbecslés. A Társaság az idei évben ismét a CMS Vezetési Tanácsadó Kft-t bízta meg kijelölt 
eszközcsoportjainak értékbecslésével. Az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét szem előtt tartva a 
megbízott szakértő az előző évben is alkalmazott elveket, módszertant alkalmazta. 
 
Az ingatlan értékbecslés a vonatkozó Európai Értékelési Szabványok által meghatározott elvek, továbbá 
PM rendeletek alapján készült. A hazai és nemzetközi gyakorlatban elfogadott három értékelési módszer 
került alkalmazásra, amelyek az ingatlanérték meghatározásának alapját képezik (piaci- összehasonlító; 

 Alapítás-átszerv. 
aktivált értéke 

 Kísérleti fejl. 
akt. értéke 

 Vagyoni értékű 
jogok* 

 Szellemi 
termékek 

 Üzleti vagy 
cégérték 

 Összesen 

              468 901                      -              430 880                            -                     -                 899 781    
               110 039                      -               109 805                            -                     -                 219 844    
              578 940                      -               540 685                            -                     -                1 119 625    
              468 901                      -               226 559                            -                     -                695 460    

                           -                        -                 35 640                            -                     -                   35 640    
              468 901                      -               262 199                            -                     -                   731 100    

      2 083 000           2 083 000    
                           -                        -                            -            2 083 000           2 083 000    

                110 039                      -               278 486          2 083 000                   -               2 471 525    
*Bruttó érték növekedése sor adata:  Aktivált beszerzés:  173.244,7eFt, Nem aktivált beszerzés év végi értéke 75.876,3 eFt

 Megnevezés 

 Nyitó bruttó érték 

 Záró bruttó érték         
 Nyitó értékcsökkenés 

 Terv szerinti értékcsökkenés(líneáris) 

 Bruttó érték növekedése 

 Záró értékcsökkenés  
 Nyitó értékhelyesbítés  
 Záró értékhelyesbítés 

 Nettó érték  
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hozamértékelési-, illetve jövedelem; újraelőállítási-, és költségalapú megközelítés). A három módszerből 
legalább kettővel minden ingatlan értékelésre került. A forgalmi érték meghatározásakor az értékek 
súlyozására az ingatlan jellemzőinek függvényében került sor. 
 
A műszaki berendezések, gépek, járművek és egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékelésénél 
az értékelés módszere magában foglalta a kijelölt eszközök mintavételes műszaki értékelését, 
használhatóságuk és hasznosíthatóságuk szerint, továbbá a vagyontárgyak forgalmi értékének a 
meghatározását. A módszer, a jelenleg is működésben lévő technológiáknak, gépeknek és 
berendezéseknek az értékelés helyén történő tartós továbbműködtetését, az értékteremtésben való 
folyamatos részvételét feltételezi. A 2020. december 31-re vonatkozó újra-beszerzési árat úgy állapították 
meg, hogy a beszerzéskori értékből kiindulva, 2020. december 31-ig éves átlagos 2,5 %-os reál árnövekedést 
vettek figyelembe, amihez hozzáadták a 2020. évben az eszközre aktivált összeget. A 2020. évi 
beszerzéseknél az újra-beszerzési érték megegyezik az aktivált értékkel. Az újra-beszerzési árat a több 
paraméter eredőjeként kapott „műszaki állapot %” szorzóval korrigálva kapták meg a becsült piaci értéket. 
 
A CMS Kft. 2014-től több alkalommal elvégezte a Társaság kijelölt eszközeinek értékelését. Továbbra is 
részt vesznek a Társaság tárgyi eszköz leltárának elkészítése eredményeként létrehozott műszaki 
információs adatbázis folyamatos aktualizálásában. Alapos ismeretekkel rendelkeznek annak 
eldöntéséhez, hogy a becsült piaci érték meghatározásakor a legutóbbi értékeléshez viszonyított, az egyes 
berendezések további várható élettartamában (elhasználódásában), erkölcsi kopásában tapasztalható, 
számszerűsíthető eltérések indokolttá teszik a költségelvű módszerrel meghatározott érték 100%-os 
súlyozással történő figyelembevételét. 
 
A Társaság komoly erőfeszítéseket tett a termelőüzem modernizálása és minél jobb szervezettsége 
érdekében. Jelenleg közép-magas technológiai és hatékonysági szinten működik és rendelkezik egy 
fontos versenyelőnnyel: minden megmunkálás, feldolgozás egy tető alatt zajlik. Ez a következő 
előnyökkel jár: 

- a feldolgozott hús minőségi és frissességi szintje maximális, ami lehetővé teszi a kiváló 
szalámiféleségek előállítását a lehető legkevesebb fajta hozzáadott összetevő használatával 

- logisztikai költségek megszűntetése, 
- a jelenlegi termelési volumeneket fejlesztéssel a duplájára lehet emelni. 

Az értékhelyesbítésben bekövetkezett jelentős növekedés oka elsősorban az ingatlanok értékében 
bekövetkezett érték-növekedés, amely az ingatlanpiaci árak általános növekedésének a 
következménye. 
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A tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének alakulása 2020-ban 
(eFt):  

 
  

A tárgyi eszközök mozgásai tartalmazzák az eszközosztályok közötti átsorolások hatását is. 
 
A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök 
 
Ezek a tárgyi eszközök alapvetően a veszélyes hulladék kezelését szolgálják, az egyéb környezetvédelmi 
berendezések az épületek, az üzemi technológia részét képezik, illetve elsődlegesen technológiai 
célokat szolgálnak. 
 

  

Megnevezés Ingatlanok és kapcs. 
vagyoni értékű jogok

Műszaki gépek, 
berend., járművek

Egyéb berend., felszer., 
járművek tenyészállatok Beruházások felújítások Beruházásokra 

adott előlegek Összesen

Nyitó bruttó érték 8 165 890 6 839 898 2 258 559 2 103 090 144 996 19 512 433

Bruttó érték növekedése 221 145 1 547 021 1 152 083 2 496 373 446 709 5 863 331

Bruttó érték csökkenése 869 1 574 44 151 2 920 249 552 487 3 519 330

Záró bruttó érték 8 386 166 8 385 345 3 366 491 1 679 214 39 218 21 856 434

Nyitó értékcsökkenés 2 269 165 3 357 454 1 319 603 0 0 6 946 222

Terv szerinti értékcsökkenés (lineáris) 
növekedése 206 735 582 080 259 487 0 0 1 048 302

Terv szerinti értékcsökkenés (kisértékű, 
azonnali) növekedése 0 0 33 156 0 0 33 156

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 243 1 243 43 066 0 0 44 552

Terv szerinti értékcsökkenés (kisértékű, 
azonnali) csökkenése 0 0 0 0 0 0

Terven felüli értékcsökkenés 0 2 554 4 969 0 0 7 523

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása 3 1 619 1 026 0 0 2 648

Záró értékcsökkenés 2 475 654 3 939 226 1 573 123 0 0 7 988 003

Nyitó értékhelyesbítés 1 325 115 1 199 715 292 980 0 0 2 817 810

Értékhelyesbítés növekedése 139 825 300 219 78 469 0 0 518 513

Értékhelyesbítés csökkenése 0 0 4 471 0 0 4 471

Záró értékhelyesbítés 1 464 940 1 499 934 366 978 0 0 3 331 852

Nettó érték  7 375 452 5 946 053 2 160 346 1 679 214 39 218 17 200 283

Megnevezés
Ingatlanok és kapcs. 

vagyoni értékű jogok

Műszaki gépek, 
berend., 

járművek

Egyéb berend., 
felszer., járművek 

tenyészállatok
Összesen

Nyitó bruttó érték 395 423 259 599 37 299 692 321

Bruttó érték növekedése 142 113 1 367 704 416 947 1 926 764

Bruttó érték csökkenése 0 0 0 0

Záró bruttó érték 537 536 1 627 303 454 246 2 619 085

Nyitó értékcsökkenés 86 146 48 377 15 166 149 689
Terv szerinti értékcsökkenés (lineáris) 
növekedése 12 746 44 429 17 752 74 927

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 0 0 0 0

Záró értékcsökkenés 98 892 92 806 32 918 224 616

Könyv szerinti érték 438 644 1 534 497 421 328 2 394 469
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Befektetett pénzügyi eszközök értékének változása 
 

- TRIAGRO Kft. 
 
A Társaság mérlegben kimutatott részesedésének összege 288.000 eFt. A TRIAGRO Kft. 2020. 
december 31-i fordulónapra készített beszámolójában kimutatott saját tőkéje alapján, az arányos saját 
tőke hányad és a részesedés könyv szerinti értéke között pozitív különbözet mutatkozik:  
 

  
 
A Társaság a részesedés értékelését a rá jutó saját tőke összegének összehasonlításán túlmenően a 
TRIAGRO Kft. több évre vonatkozó üzleti terve alapján, diszkontált cash-flow (DCF) módszer 
alkalmazásával is elvégezte. A TRIAGRO Kft. jövőbeni üzleti tervein alapuló számítások alapján sem 
indokolt a részesedés értékvesztése. 
 

- KOMETA Italia SRL  
 

A Társaság mérlegben kimutatott részesedésének könyv szerinti értéke 259.936 eFt. A részesedés 
értékelését külső szakértő végezte el a management által készített 2021-2023. évekre vonatkozó üzleti 
terv alapján, a DCF módszer alkalmazásával.  

A KOMETA Italia árbevételi terve két fő termékcsoportra, a főtt és sült sonka értékesítési várakozásaira 
épül. A Társaság által gyártott termékek eladási árai a várható piaci árakon kerültek figyelembevételre, 
ezáltal a leányvállalat bruttó árrésre vonatkozó becslései megfelelnek a húskészítmény nagykereskedők 
által elért szokásos fedezetnek. A logisztikai költségek, jutalékok, kereskedelmi költségek, valamint az 
általános költségek növekedési rátája a historikus adatok alapján került megtervezésre.  

A DCF modellben az alkalmazott diszkont ráta 9,6%. A 2021-2023. évi üzleti terv a tevékenység további 
jelentős növekedésére épül.  

A KOMETA Italia saját tőkéjének DCF modell alapján számított értéke jelentősen meghaladja a 
részesedés könyv szerinti értékét, ezért értékvesztés elszámolása nem indokolt. 

Készletek értékének változása 
 
Saját termelésű készleteknél a bekerülési érték a súlyozott átlagos közvetlen önköltség, melyet a 
Társaság utókalkulációval határoz meg 2020. utolsó három hónapjának termelése alapján. 
  
A közvetlen önköltség összetevői a következők: 

- közvetlen anyagköltség: élőállatok költségei, vásárolt alapanyagok bekerülési költsége, 
fűszerek, adalékanyagok, csomagolóanyagok beszerzési költsége,  

- megmunkálás költségei: közvetlenül elszámolható munkabér, járulékai, egyéb személyi jellegű 
ráfordítások, termelőüzem egyéb közvetlen költsége (karbantartás, energia, értékcsökkenés, 
stb.), termelés egyéb, felosztható költsége (fagyasztási költség, stb). 

 
Vásárolt készleteknél a bekerülési érték a beszerzési értékek alapján számított súlyozott átlagos 
beszerzési ár. 
 

Triagro saját tőkéje 2020.12.31-én (eFt) 1 805 549
Társaság tulajdoni hányada 24%
Arányos saját tőke érték (eFt) 433 332
Részesedés nyilvántartás szerinti értéke (eFt) 288 000
Részesedés nyilvántartás szerinti értéke és az arányos saját tőke 
érték külöbözete (eFt) 145 332
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2020-ban a saját termelésű készletekre 22.493 eFt értékvesztés került elszámolásra, mivel a fordulónapi 
készlet könyv szerinti értéke magasabb, mint a piaci érték, figyelembe véve a mérlegkészítés 
időpontjáig történt fogyást.  
 
Az értékvesztés alakulása főbb termékcsoportonként: 
 

 
 

2020-ban a fenti értékvesztéshez hasonlóan a saját termelésű készletek selejtezésének eredménye is a 
saját előállítású eszközök aktivált értéke soron keresztül kerül átvezetésre az egyéb ráfordításokba, 
értéke 154.871 eFt volt. 

 

Hulladékok keletkezése és kezelésük 
 
A Társaság alaptevékenysége (sertés vágás, húsfeldolgozás), illetve a technológiát ellátó műszaki 
tevékenysége jelentős környezethasználattal jár.  
 
A legnagyobb tömegű kibocsátás a nem humán célra szánt állati eredetű melléktermékek 
anyagforgalmából származik.  A környezetvédelmi szempontú besorolás változása miatt ennek 
hulladék státusza 2013. óta nem áll fenn. A Társaság a keletkezett mellékterméket 2020-ban még az 
ATEV Zrt-nek adta át további kezelésre. 
 
A tömegében meghatározó másik környezeti kibocsátás a technológiai szennyvíz. A keletkezett 
szennyvizet a szennyvíz tisztítói megmunkálást követően a Kapos-folyóba engedi a Társaság, szigorú 
monitoring mellett. A nagy vízigénnyel járó húsipari technológiai műveletekhez, illetve szociális célra a 
Társaság 2020-ban is – az előző évekkel megegyező módon – kizárólag a saját tulajdonában és 
üzemeltetésében álló vízkivételi, vízkezelési és vízellátási létesítményekkel biztosította a vízellátást. 
 
A műszaki ellátó technológiák tevékenysége kapcsán veszélyes hulladékok is kitermelődnek. Gyűjtésük 
szabványos műszaki védelemmel rendelkező üzemi gyűjtőhelyen történik, átadásuk arra jogosult 
szakcégeknek történik. 
 
A 2020. évi hulladék anyagforgalom:  

Saját termelésű 
készletek 

értékvesztése

 Nyitó 2020 
(eFt) 

 Növekedés 
(eFt) 

 Csökkenés 
(eFt) 

 Záró 2020 
(eFt) 

Húsok 10 353 16 020 -10 353 16 020
Készitmények 2 605 3 414 -2 605 3 414
Melléktermékek 53 3 059 -53 3 059
Összesen: 13 011 22 493 -13 011 22 493
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Követelések nyilvántartási értéke változása 
 
A devizában keletkező és fennálló eszközök, kötelezettségek forint értékének meghatározása a Magyar 
Nemzeti Bank által meghirdetett árfolyamon történik. 
 
A követelésekre képzett értékvesztés és visszaírásának meghatározása egyedi minősítés alapján 
történik azokra a vevőkre, amelyek lejárata 180 napnál régebbi, és a mérlegkészítésig nem lettek 
kiegyenlítve, követelésbiztosítással nem fedezettek. 

  

 
 
A mérleg fordulónapon fennálló külföldi követelések várhatóan meg nem térülő, veszteségjellegű 
összegei miatt 2020-ban elszámolt értékvesztés: 
 

azonosító nyitó készl.(kg) keletkezett(kg) átadás(kg) záró készl.(kg)

AVERM Kft
KÜJ:101675936, KTJ:102070906

elemek 20 01 33* 19 13 0 32

1 108                      6 130                      2 982             4 256                  

azonosító nyitó készl.(kg) keletkezett(kg) átadás(kg) záró készl.(kg)

Albuplast Zrt
KÜJ:10190702, KTJ:100843706
Fe-Group Invest Zrt
KÜJ: 100573846     KTJ: 101473791

17 04 07 0 210 210 0
17 04 02 0 730 730 0

2 729                      229 794                 216 833         15 690                

KOMETA 99 Zrt  HULLADÉK ANYAGFORGALOM 2020.

összesen:

KÜJ: 102139146   KTJ:102010407

Somogy Metál Kft
KÜJ: 102139146   KTJ:102010407

egyéb lúg 06 02 05* 55 175 110 120
Győri Hulladékégető Kft

KÜJ: 100170988    KTJ:100325659

egyéb sav 06 01 06* 64 216 140 140

5910

vas és acél 17 04 05 0 105610 97610

kiselejtezett elektromos és elektronikai berendezések 20 01 36 190 963 1153 0

műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 2539 43111 39740

v
e
s
z
é
l
y
e
s
 
h
u
l
l
a
d
é
k
o
k

megnevezés veszélyes hulladékok átvevő

ólomakkumulátorok 16 06 01* 0

Győri Hulladékégető Kft

KÜJ: 100170988    KTJ:100325659

175 0 175
Jász-Plasztik Kft.
KÜJ: 100190953, KTJ: 101185610

67

veszélyes anyagokat tart., vagy azokkal szennyezett 
csomagolási hulladékok

15 01 10* 56 285 200 141

fénycsövek és egyéb higany tartalmú hulladékok 20 01 21* 0 197 130

Huber Alba Kft. 
KÜJ: 102544521    KTJ:102406415

olajszűrők 16 01 07* 42 28 32 38 Huber Alba Kft. 
KÜJ: 102544521    KTJ:102406415

Huber Alba Kft. 
KÜJ: 102544521    KTJ:102406415

egyéb szerves oldószer keverékek 14 06 03* 0 360 180 180

Huber Alba Kft. 
KÜJ: 102544521    KTJ:102406415

fáradt olaj 13 02 05* 612 4258 1800 3070 Huber Alba Kft. 
KÜJ: 102544521    KTJ:102406415

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 
szűrőanyagok, törlőkendők 15 02 02* 174 120 200 94

180 100 120

93 90 49 Huber Alba Kft. 
KÜJ: 102544521    KTJ:102406415

kiürűlt hajtógázas palackok 15 01 11*

szerves oldószer tart. festék, lakk hulladék 08 01 11* 40

46

Huber Alba Kft. 
KÜJ: 102544521    KTJ:102406415

aluminium hulladék
fémkeverékek Somogy Metál Kft

veszélyes anyagokat tartalmazó toner hulladék 08 03 17* 0 30 0 30
Huber Alba Kft. 
KÜJ: 102544521    KTJ:102406415

összesen:

megnevezés nem veszélyes hulladékok átvevő

papír, karton csomagolási hulladékok 15 01 01 0 79170 77390 1780
Kaposvári Hulladékgazdálkodási Np.Kft
KÜJ: 102873605    KTJ:102040390

8000

Nyitó 2020 
(eFt)

Értékvesztés 
(eFt)

Kivezetés 
(eFt)

Záró 2020 
(eFt)

Belföldi vevők 4 823 29 -2 262 2 590
Külföldi vevők 57 029 21 920 -5 791 73 158
Összesen: 61 852 21 949 -8 053 75 748
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A fordulónapig elszámolt 75.748 eFt halmozott értékvesztés a teljes vevőállomány 1,32 %-ának felel meg. 
Egyéb követelésekre 7,8 mFt értékben számoltunk el értékvesztést 2020-ban, mivel a S.C.TRAPEZ 
CENTER SRL-nek fizetett előleghez kapcsolódó ügylet meghiúsult. Bár az előre fizetett tételek 
visszakövetelése ügyében felvettük a partnerrel a kapcsolatot, befolyása bizonytalan. 
 
Követelések tulajdoni / tulajdonosi viszonyban levő vállalkozásokkal szemben: 
 

 
 

  
 

Tulajdoni / tulajdonosi viszonyban levő vállalkozásokkal szemben 2020. végén egyéb előleg miatti 
követelés a Komfin Italia SRL -el szemben szerepelt a nyilvántartásokban 330.000 eur értékben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Külföldi vevők (adatok Ft-ban) Követelés összege Értékvesztés Értékvesztés %-a
Regina delle Carni SRL 1 686 101                  1 686 101               100,0%
EUROMEAT SRL 1 190 384                 1 025 649              86,2%
Quality Trade SRL 15 758 675               15 758 675            100,0%
ARDOLINO CARNI S.R.L. 82 182                      82 182                   100,0%
Carni Doc SRL 9 006 426                80 144                   0,9%
Petason DOO 9 935 542                18 619                    0,2%
Stagionatura Prosciutti Del 
Torrione SRL 77 021                      77 021                    100,0%
Europa meat trading SRL 110 482                    110 482                  100,0%
Elite export spain SRL 702 634                   351 317                  50,0%
Pe-Gra DOO 452 436                   226 218                 50,0%
Sud Trade SRL 25 039 985              2 503 999             10,0%

64 041 868              21 920 407            34,2%
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Egyéb követelések értékének alakulása: 
 

   

A támogatóval szembeni követelésként kerül kimutatásra a mérlegfordulónap és a mérlegkészítés 
időpontja között folyósított, jóváhagyott támogatás összege. 
 
 

Aktív időbeli elhatárolások értékének alakulása 
 

 
 
Az egyéb árbevételek között elhatárolt összegből 5.816 eFt a Top-Casings Kft. részére számlázott 2020. 
év végi szolgáltatások értéke (pl. bértárolás, fűtés, víz, áram költsége). 
 

Megnevezés
2019.12.31 

(eFt)
2020.12.31 

(eFt)

Faktoring követelés 77 352                22 324 

ÁFA 165 475               85 203 

Társasági adó 11 332                        -   

Munkavállalóval szembeni követelés 11 042                 9 420 

Szállítónak adott előleg 28 937             150 850 

TB alapokkal és ktgvetéssel szembeni követelés 13 760                18 224 

Vevőkkel szembeni követelés 1 500                        -   

G. Pedranzininek adott kölcsön 3 419                     347 

Letétek 0                      241 

Bónusz korrekciók 276                        -   

Helyi adó túlfizetés 70                       29 

T egyenlegű szállítók 26 431                17 732 

Támogatóval szembeni követelés            482 470 

Összesen 339 594            786 840 

2019.12.31 
(eFt)

2020.12.31 
(eFt)

Szállítói bónusz 7 109 29 089
Egyéb árbevételek 17 432 13 538
Biztosítás (díjvisszatérítés) 714 1 701
Kamat 220 101
GINOP (Melléktermék) pályázat 2 930 4 955
GINOP (Bértámogatás) pályázat 563 0
Folyamatban lévő határidős ügyletekhez kapcsolódó 
várható eredmény 488

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 28 968 49 872
Egyéb költségek 7 770 6 090
Klubhitelhez kapcsolódó költségek 105 966 17 437
Biztosítás 7 106 10 935
Lízingdíj 0 0
Tőkealap előkészítési költségei 5 189

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 126 031 34 462

Halasztott ráfordítás (árfolyamkül.) 49 512 49 512
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A Társaság él a Sztv. 33.§ (2) szerinti beruházáshoz, illetve a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz, 
vagyoni joghoz kapcsolódó tartozások esetén a tárgyévben, a mérleg fordulónapi értékelésből 
keletkezett és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt, nem realizált 
árfolyamveszteség teljes összegének halasztott ráfordításként történő elszámolásának lehetőségével. 
A hitelmoratórium miatt a kapcsolódó hitelek megfizetése halasztásra került, így a halasztott ráfordítás 
összege változatlan az előző évhez képest. 
 
A hitelfelvételhez, hitel-átstrukturálásokhoz kapcsolódó korábbi költségek a Sztv.-nek megfelelően 
elhatárolásra kerültek és a hitelek futamidejével arányosan kerültek feloldásra. 2020-ban azonban 
figyelembe véve a cég finanszírozási struktúrájában várható változásokat ezeket az elhatárolásokat újra 
számoltuk. 
 

Források 

Saját tőke változása 
 
A saját tőke értéke 1.400 mFt-tal, 15,38%-kal nőtt. A saját tőke részaránya a forrásokon belül 32,3%-ról 
35,00%-ra változott. 
 
A Társaság 394.240 eFt tőketartalékkal rendelkezik: 

- a Kft-ből ZRt-be történő átalakulás során keletkezett 32.050 eFt,  
- 2009-ben folyósított EMVA támogatás 362.190 eFt. 

 
A nyitó eredménytartalékot csökkentette az előző évi adózott eredmény (444.551 eFt veszteség), és 
növelte az elhatárolt árfolyam veszteség korrekciója: 3.774 eFt-tal, melyre a kamatfizetési moratórium 
miatt volt szükség. A hitelek törlesztései időben elcsúsztak így a korábbi kalkulációt az új 
információknak megfelelően kellett módosítani. Az alapítás átszervezésre 110.039 eFt lekötött tartalék 
képzésére került sor az eredménytartalékból.  
 
A lekötött tartalék tartalmazza: 

- a tulajdonosok által 1999-ben (350.000 eFt) és 2011-ben (1.000.000 eFt) teljesített pótbefizetés 
összegét,  

- az árfolyamveszteségek elhatárolása miatti halasztott ráfordítás és céltartalék különbözetét 
(12.159 eFt),  

- támogatás tőketartalékból átvezetett értékét (30.398 eFt), 
- az alapítás átszervezés értékére képzett lekötött tartalék összegét (110.038 eFt). 
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Az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat: A Társaság javasolja a tárgyévi adózott 
eredményt az eredménytartalékba helyezni, tekintve, hogy a negatív eredménytartalék nem ad 
lehetőséget osztalék kifizetésére. 

A céltartalék értékének alakulása 
 
A céltartalékot a számviteli politikában meghatározott szabályok szerint képezte a Társaság. 
 
A folyamatban levő munkaügyi peres eljárás: 

2020.12.31-én nincs olyan munkaügyi peres eljárás folyamatban, mely miatt céltartalékot lenne 
szükséges képezni.  

A Társaság céltartalékot képzett várható kötelezettségekre és költségekre: 

- aktív dolgozók ki nem vett szabadságai miatti jövőbeni kifizetésekre, 
- tartósan távollévők ki nem vett szabadságai miatti jövőbeni kifizetésekre, 
- szállítói késedelmi kamatfizetési kötelezettségeire, 
- szállítókhoz kapcsolódó vitás ügyekre, 
- beruházáshoz kapcsolódó devizakötelezettség halasztott ráfordításként elszámolt, nem realizált 

árfolyamveszteségére a hitelfelvételtől eltelt idő és a hitel futamideje arányában. 
 

  

 

Megnevezés Jegyzett tőke 
(eFt)

Tőketartalék 
(eFt)

Eredmény-
tartalék (eFt)

Lekötött 
tartalék (eFt)

Értékelési 
tartalék (eFt)

Adózott 
eredmény (eFt)

Összesen 
(eFt)

Nyitó  érték            5 300 000                394 240 -           2 441 000               1 396 331             4 900 810 -              444 551      9 105 830 
Növekedés                            -                              -                        3 774                  110 038                  518 513              1 330 567      1 962 892 
Előző időszak adózott 
eredménye

                          -                             -                             -                             -                             -                   444 551                 444 551 

Tárgyévi eredmény                           -                             -                             -                             -                             -                  886 016                886 016 

Elhatárolt árfolyamveszteség                           -                             -                       3 774                           -                             -                             -                       3 774 

Lekötött tartalék képzés 
alapítás átszervezésre

                          -                             -                             -                   110 038                           -                             -                   110 038 

Értékelési tartalék képzése                           -                             -                             -                             -                    518 513                           -                    518 513 

Csökkenés                            -                              -                   554 617                      3 774                      4 471                            -           562 862 
Előző időszak adózott 
eredménye

                          -                             -                   444 551                           -                             -                             -                   444 551 

Elhatárolt árfolyamveszteség                           -                             -                             -                       3 774                           -                             -                       3 774 

Lekötött tartalék képzés 
alapítás átszervezésre

                          -                             -                   110 038                           -                             -                             -                   110 038 

Egyéb                           -                             -                            28                           -                             -                             -                            28 
Értékelési tartalék 
visszavezetése

                          -                             -                             -                             -                       4 471                           -                       4 471 

Záró érték            5 300 000                394 240 -           2 991 843              1 502 595             5 414 852                886 016   10 505 860 

Nyitó 2020 
(eFt)

Növekedés 
(eFt)

Csökkenés 
(eFt)

Záró 2020 
(eFt)

Aktív dolgozók ki nem vett szabadsága 15 283 26 522 -15 283 26 522
Tartósan távollevők szabadsága 6 660 8 512 -6 660 8 512
Késedelmi kamat 9 500 13 425 -9 500 13 425
Partnerekkel szembeni vitás ügyek miatti fizetési 
kötlezettség 30 775 86 460 -15 000 102 235
Devizahitel árfolyamvesztesége 33 579 3 774 37 353

Céltartalék összesen 95 797 138 693 -46 443 188 047
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Zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek értékének alakulása 
 
2016-ban a Társaság a további bővüléshez külső forrás igénybevételéről határozott. A menedzsment 
klubhitel felvétele mellett döntött, mely optimális alternatívája a több banktól egymástól függetlenül 
felvett bilaterális hiteleknek. Az új hitel jó feltételeket biztosított a korábbi hitelek refinanszírozása 
mellett az új beruházásokhoz és a további volumennöveléshez is. A Társaság az előkészítést követően, 
2017-ben 9 milliárd forintos klubhitelt vett fel három hazai banktól:  

- UniCredit Bank Hungary Zrt,  
- Commerzbank Zrt.  
- MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 

 
A klubhitel lehívásával egy időben a 2016. végén fennálló korábbi bankhitelek visszafizetésre kerültek.  
A klubhitel 1 éves futamidejű hitelei időközben évente meghosszabbításra kerültek, de a 2019-es 
szerződésben a klubhitelt biztosító bankok a hitelek lejárati idejének átstrukturálására és további 
(beruházási és forgóeszköz) hitelek biztosítására adtak lehetőséget, és a kovenáns mutatók is 
átdolgozásra kerültek.   
A 2020. márciusban kihirdetett hiteltörlesztési moratóriummal élt társaságunk, így a 2020. évi fizetendő 
kamatok elhatárolásként szerepelnek a 2020. évi beszámolóban, és az eredetileg 2020-ban esedékes 
tőketörlesztések nagy része is 2021-re csúszott át.  
 
A Társaság 2021-ben a klubhitel refinanszírozását tervezi, további források bevonása mellett. Az új 
szerződések aláírása 2021. május végére várható.  A hitelek rövid és hosszú lejárat szerinti besorolása a 
2020. évi beszámolóban a jelenlegi, fordulónapon fennálló szerződéses ütemezés szerint történt.  
 
Biztosítékok:  

- ingatlan jelzálog, 
- ingó jelzálog: a Társaság tulajdonában álló, tételesen meghatározott, 5.000 eFt feletti könyv 

szerinti értékű, a 13-as és 14-es számlaosztályban nyilvántartott technológiai eszközök, 
- fizetésiszámla követeléseken alapított óvadék, 
- védjegyeken alapított zálogszerződés, 
- követeléseket és jogokat terhelő jelzálog, 
- tulajdonosi kötelezettségvállalás, 
- készfizető kezességvállalás. 

 
A hitelszerződés további feltétele volt a tulajdonos Komfin Kft által nyújtott 100.000 eur értékű 
alárendelt kölcsön , mely a könyveinkben a hátrasorolt kötelezettségek között került kimutatásra.  
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Kötelezettségek tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben: 
 

  
 

Tulajdoni / tulajdonosi viszonyban levő vállalkozásokkal szemben egyéb rövid lejáratú kötelezettség 
nem volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hitel megnevezés (adatok eFt-ban)
Jelenlegi 

szerződés 
szerinti lejárat

2019 2020

Beruházási hitel - MFB (Ft) "D1" 2024.03.24 712 886 712 886
Beruházási hitel - MFB (Ft) "G" 2026.09.30 634 610 886 080
Beruházási és fejlesztési hitelek 1 347 496 1 598 966
Forgóeszköz hitel - MFB (Ft) "D2" 2022.03.24 98 437 98 437
Export hitel  "C" - 4.4 mEUR 2022.04.28 436 286 401 643
Export hitel  "B1" - 1,5 mrd Ft 2021.12.07 1 500 000 0
Export hitel  "B2" -  5mEUR 2021.12.07 1 652 600 0
Egyéb hosszú lejáratú hitelek 3 687 324 500 080
Forgóeszköz hitel - Ft "A" 2021.06.30 1 456 243 954 189
Forgóeszköz hitel - EUR "A" 2021.06.30 0 0
Export hitel  "B1" - 1,5 mrd Ft 2021.12.07 0 1 500 000

Export hitel  "B2" -  5mEUR 2021.12.07 0 1 825 650

Beruházási hitel - MFB (Ft) "D1" egy éven belül 
esedékes része

2024.03.24 219 350 219 350

Forgóeszköz hitel - MFB (Ft) "D2" egy éven 
belül esedékes része

2022.03.24 78 750 78 750

Export hitel "C" - éven belül esedékes része 2022.04.28 290 858 321 314
Beruházási hitel éven belüli része - MFB (Ft) "G" 2026.09.30 129 960 196 920
Forgóeszköz hitel CommerzBank "F" határozatlan 349 823 500 000
Egyéb   1
Rövid lejáratú hitelek 2 524 984 5 596 173

2019.12.31 (eFt) 2020.12.31 (eFt)
KOMETA Italia Srl 3 049 0
Komfin Kft. 0 9 525
Komfin Italia Srl 0
Prosciutto Panonnico  Doo 0
Copadio Doo 0
Salami aurea Doo 89 306 44 376
Kapcsolt vállalkozás összesen 92 355 53 901
TRIAGRO Kft. 170 020 60 418
Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló 
vállalkozás összesen 170 020 60 418
Ruf-Carni Spa 0
EcoSolifer Heterojunction Kft 130 130
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 111

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás 
összesen 130 241
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Beszerzések tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozástól: 
 

 
 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értékének alakulása 
 

 

Passzív időbeli elhatárolások értékének alakulása 

 

2019 (eFt) 2020 (eFt)
KOMETA Italia Srl 3 019 66 476                    
Komfin Italia Srl 114 134                    
Komfin Kft. 114 300                   
Prosciutto Panonnico Doo
Copadio Doo
Salami aurea Doo 323 755 446 755                  
TRIAGRO Kft. 1 580 526 1 456 343                
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 749 615                          
Ruf-Carni Spa

Beszerzés összesen 1 908 049 2 198 623

Megnevezés
2019.12.31 

(eFt)
2020.12.31 

(eFt)

Követel egyenlegű vevők                 5 308                 2 638 

Pályázati előleg MTÜ            500 264            500 264 

Pályázati előleg NBT                        -                          -   

Pályázati előleg HIPA             282 408 

Adófizetési kötelezettség  (SZJA)               59 897               74 414 
Kereskedelmi bónusz              68 888             187 003 
Társadalombiztosítás és egyéb költségvet. befiz. köt. 
(élelmiszerlánc felügyeleti díj, eho,  rehab.hj, stb.)             238 723             224 045 
Helyi adófizetési kötelezettség                 8 948              60 589 

Munkavállalókkal szembeni kötelezettség              202 515             236 401 

Társasági adó               32 634 

ÁFA

Faktoring kötelezettség          1 926 556          1 884 820 

Egyéb (letiltás, stb.)                 4 359                  5 052 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen          3 015 458         3 490 268 

2019.12.31 
(eFt)

2020.12.31 
(eFt)

Audit költsége 4 372 4 014
Prémium 20 491 92 752
Fuvardíj 7 362 9 843
Ügynöki jutalékok 13 257 13 220
Kötbér 40 672 58 189
Hitelkamat 19 246 253 430
Tulajdonosoknak járó fix hozam 55 237 0
Tulajdonosoknak járó változó hozam 25 484 39 261
Marketing és egyéb kereskedelmi költség 74 123 91 690
Kiküldetési költségek 1 129 714
Banki költségek 8 222 30 513
Egyéb 47 619 42 920

Egyéb marketing költségek 12 684 5 911

Szakértői díjak, tanácsadási költségek 73 885

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 329 899 716 342

Halasztott bevételek 691 734 1 297 984
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A korábbi GOP (modern, állatjóléti szempontokat figyelembe vevő kábítási technológia megvalósítása) 
és De minimis (új termelőgépek üzembe helyezése) támogatásokból a vásárolt eszközökhöz 
kapcsolódó támogatás a folyósításkor halasztott bevételként elhatárolásra került, a passzív időbeli 
elhatárolások között az értékcsökkenés arányában folyamatosan feloldásra kerülő összeg bevételként 
még el nem számolt értéke szerepel. 
 
2020-ban zárult a 2018-ban indított melléktermék projekt, melynek célja a kaposvári telephelyen 
működő vágóhídon keletkező vágóhídi melléktermékek helyben történő ártalmatlanítása és 
értékesíthető termékké feldolgozása. Ezen melléktermékeket eddig több napos tárolást követően az 
ATEV szállította el és ártalmatlanította, a megsemmisítés jelentős költséggel járt. Az 1,4 milliárd forint 
költségű beruházásra 50%-os vissza nem térítendő támogatást nyert el a Társaság a GINOP-2.1.1-15 - 
Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása pályázati felhívásban. A melléktermékek 
megmunkálását szolgáló berendezés pályázatban rögzített üzembehelyezési határideje: 2020.08.13 
volt. A 2020-as évben a pályázathoz kapcsolódóan egy időközi és egy záró elszámolás került 
benyújtásra. Az időközi elszámolás elfogadására mérlegkészítési határidőig sor került, így az abban 
elszámolt fejlesztési célú kiadásokra jutó támogatás passzív időbeli elhatárolások között szerepel. 
 
2017-ben folyósított 500,3 millió forint előlegből 494,8 mFt került az időközi elszámolásban 
elszámolásra, így annak összege a 2020. év végén a kapott önerő támogatással együtt az egyéb rövid 
lejáratú kötelezettségek között van kimutatva. Az MTA 2017. évi költségei elszámolása 2018-ban 
megtörtént, az arra jutó 5.400 eFt támogatás 2018-ban folyósításra került. A 2019-es évben elszámolás 
nem került benyújtásra, a költségek ellentételezésére jutó rész elhatárolt bevételként szerepelt a 
könyvekben, mely most az egyéb követelések közé került átvezetésre. A 2020. június 06-tal benyújtott 
időközi elszámolás elfogadó levele alapján az alábbi tételek kerültek a 2020-as beszámolóban 
figyelembevételre: 

Jogcím Elszámolt költségre jutó támogatás összege 
Költségek ellentételezésére kapott támogatás 
2019 

2 929 575 Ft 

Költségek ellentételezésére kapott támogatás 
2020 

13 303 124 Ft 

Fejlesztési célú regionális beruházási támogatás 466 236 731 Ft 
A beruházásnak köszönhetően az összes melléktermék és az alapanyag hulladék feldolgozásával, 
jelentősen lecsökken a környezeti hatás, így a projekt hozzájárul a fenntartható 
környezetgazdálkodáshoz.  
 
A melléktermék elszállításra fordított költség megtakarítása és az anyagok kisállat eledellé és ipari 
zsiradékká alakításával elért bevétel pozitív hatással lesz a Társaság eredményére.  
Az üzem a mérlegkészítési időszakában próbaüzemmel működött, annak lezárása 2021. márciusban 
megtörtént, majd megkezdődött az előállított termékek értékesítése. 

Az NBT nagyvállalati beruházási pályázatunk 2020. 06.29-én lezárult. A "A KOMETA 99 Zrt. 
versenyképességének és kapacitásának növelése" című projekt kapcsán 58 termelőgép beszerzésére 
került sor az alábbi célokkal 

- kapacitásbővítés, 
- higiénia növelése, 
- energiaracionalizálása, 
- IT fejlesztés. 

 

A támogatási szerződés kötését követően volt lehetőség az előleg lehívására 323.896 eFt összegben, 
mely a 2019-ben beadott lehívások során elszámolásra került. Az elszámolt előlegen felül a 2019. évi 
elszámolások keretében 285.600 eFt került a Társaság részére kiutalásra. 
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A megítélt 879.794 eFt, támogatás 100%-ban lehívásra került, a 2020-as záró elszámolás során 270,3 mFt 
támogatás került folyósítására.  

A támogatás teljes egésze fejlesztési célú támogatás, mely a passzív elhatárolásként került kimutatásra, 
és az értékcsökkenés arányában feloldásra. A 2020-ra elszámolt bevétel a fenti projekthez 
kapcsolódóan 103,3 mFt.  

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás keretében 
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt-től 282.408 eFt összegű vissza nem térítendő 
támogatást kaptunk, mely előlegként a rövid lejáratú kötelezettségek között van nyilvántartva. A 
pályázat 2020. május 14-én került beadásra, 576.465.000 Ft teljes projekt összeggel.  A támogatás 
intenzitása 48,89%.  A Támogató a 2021. június 30. napig megvalósuló pályázat esetében a bázislétszám 
– 731 fő – a projekt befejezéséig, de legalább 2020. december 31-ig történő fenntartását írta elő.  
 
A Kometa 99 Zrt megkezdte hosszabbtávú üzembővítési terveinek előkészítését, aminek keretében 
szaktervező cég végzi a koncepciós terv elkészítését. A fejlesztéshez szükséges források megszerzését 
követően kezdődhet el a beruházás és a várhatóan több éves megvalósítás. A 2020-as évben csak 
előkészítési költségek merültek fel a projekthez kapcsolódóan. 

 

A KMJV részére 2020-re járó fix hozam fordulónapig kifizetésére került az Önkormányzat részére, a 
változó hozamra pedig 30 mFt előleg került átutalásra 2021. 02 hóban. A változó hozam beszámoló 
szerinti összege: 39.261 eFt. 

A mérlegben nem szereplő kötelezettség, a Társaság készfizető kezesség-vállalása a Triagro Kft MNB-
2462/2017 számú hitelszerződéséhez (140.000 eFt) kapcsolódóan, mely 2024.03.28-al jár le. 
2019. 02.14-ével a Komfin Kft. mint biztosítékadó jelzálogjogot engedett a Kometa 99 Zrt-ben lévő 
üzletrészéből 275.779 db részvényére. A kapcsolódó hitelt a Komfin Italia SRL vette fel, 4.500.000 eur 
összegben, melynek visszafizetési határideje 2022.02.01. További 24.168 db részvény van óvadékkal 
terhelve a Komfin Kft által felvett 286.900 eFt értékű kölcsön erejéig, melynek jogosultja Regionális 
Fejlesztési Finanszírozó Zrt. 

Az NBT pályázat során biztosíték nyújtási kötelezettség terheli a Társaságot a támogatási összeg 100%-
os mértékéig, azaz 879.794 mFt összegben. A választott biztosíték típusa biztosítói garancia, melynek 
50%-os mértékű csökkentésére a legkorábban a fenntartási időszak 3. évére vonatkozó szakmai 
beszámoló benyújtásával egyidejűleg van lehetőség. A csökkentett összegű biztosítékot – a támogatási 
összeg 50%-át - a fenntartási időszak zárásáig kell biztosítani. 

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

Bevételek alakulása 
 
A Társaság 2020. évben 561.882 db sertést vágott le. Ez a mennyiség 31.986 darabbal több a 2019. évi 
adatnál. Az élősertés felvásárlási átlagára 2019-ről 2020-ra 0,2%-kal nőtt.  
 
A belföldi értékesítés volumene 4.604 tonnával (13,4%-kal) magasabb, az exporté 1.707 tonnával 6,4%-
kal) magasabb a 2019. évi értékesítés volumenénél. A teljes kibocsátás mennyisége 10,4%-kal volt 
magasabb, árbevétele 16,4%-kal volt magasabb a bázisnál.  
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Az értékesítés területén kiemelkedő volt az félsertések és előkészített húsok, a húskészítmények közül 
a szalámik és kolbászok értékesítésének növekedési volumene.  
A Társaság árbevételének 99,4%-a saját húsipari alaptevékenységből származik.  
 
Az export bevételek számlázása: 
 

 
 
Az exportértékesítés árbevétel 99,7%-a termékexportból származott 2020-ban. 
 

 
 

Termékértékesítés árbevétele 2019 (eft) 2020 (eft) változás 2019-2020(eFt) változás 2019-2020(%) részarány 2020

Belföld 24 730 830 30 714 382 5 983 552 24,2% 57,0%

Export 21 556 357 23 185 033 1 628 676 7,6% 43,0%

Összesen 46 287 187 53 899 415 7 612 228 16,4% 100,0%

Egyéb árbevétel 2019 (eft) 2020 (eft) változás 2019-2020(eFt) változás 2019-2020(%) részarány 2020

Belföld 208 013 267 603 59 590 28,6% 82,1%

Export 23 737 58 272 34 535 145,5% 17,9%

Összesen 231 750 325 875 94 125 40,6% 100,0%

Értékesítés nettó árbevétele 46 518 937 54 225 290 7 706 353 16,6%

Devizanem 2019 2020
EUR 99,4% 99,3%
HUF 0,6% 0,7%
USD 0,0% 0,0%
Összesen 100,0% 100,0%

Az export árbevétel földrajzi piacok szerinti alakulása: 
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Értékesítés tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásnak 

 

2019 2020 2019 2020

Ausztria 0,19% 0,16% 0,07% 0,13%
Belgium 0,16% 0,53% 0,16% 0,63%
Bulgária 0,25% 0,20% 0,22% 0,29%
Ciprus 0,01% 0,02% 0,01% 0,02%
Cseh Köztársaság 0,31% 0,65% 0,34% 0,65%
Dánia 0,06% 0,92% 0,04% 0,19%
Franciaország 0,09%
Görögország 0,18% 0,18%
Hollandia 4,69% 3,61% 0,77% 1,63%
Horvátország 23,91% 20,07% 23,94% 20,02%
Írország 0,02% 0,02%
Lengyelország 0,08% 0,22% 0,05% 0,18%
Litvánia 0,00% 0,01% 0,01%
Németország 3,52% 4,11% 3,59% 4,24%
Olaszország 45,93% 47,69% 50,12% 50,03%
Románia 0,16% 0,30% 0,21% 0,84%
Spanyolország 1,39% 1,15% 1,35% 1,19%
Svédország 0,50% 1,21% 0,50% 1,43%
Szlovákia 1,26% 0,85% 1,26% 0,85%
Szlovénia 14,82% 16,00% 14,52% 15,32%

Nagy-Britannia 0,03% 0,14% 0,00%
Aruba 0,22% 0,15% 0,22% 0,15%
Bosznia-Hercegovina 0,54% 0,22% 0,54% 0,22%
Curaçao 0,51% 0,37% 0,34% 0,37%
Egyesült Arab Emírségek 0,05% 0,36% 0,00%
Gabon 0,72% 0,16% 0,77% 0,58%
Hongkong 0,23% 0,08% 0,23% 0,26%
Kanada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Svájc 0,01%
Szerbia 0,26% 0,22% 0,26% 0,22%
Haiti 0,02% 0,02%
Libéria 0,02% 0,02%
Elefántcsontp. 0,02% 0,04% 0,02% 0,06%
Chile 0,13% 0,13%
Montenegro 0,05% 0,12% 0,05%
Holland Antill. 0,17%
Észak-Macedónia 0,09% 0,24%
Ausztrália 0,14%
Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Vevő Címzett

Harmadik ország

EU ország

2019 (eFt) 2020 (eFt)
KOMETA Italia Srl 3 856 173 3 921 009
Komfin Kft. 0 0
Prosciutto Panonnico Doo 1 109 536 570 255
Copadio Doo 643 511 392 713
Salami aurea Doo 832 148 625 245
TRIAGRO Kft. 1 760 1 053
Ruf-Carni SPA 518 536 686 761

Értékesítés összesen 6 961 664 6 197 036
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Költségek alakulása 
 
Az igénybevett szolgáltatások értékének alakulása: 
 

 
 

Az egyéb szolgáltatások értékének alakulása: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 2019 (eFt) 2020 (eFt)

Oktatás, továbbképzés 15 142                 10 575                

K+F 10 500                22 500                

Utazási, kiküldetési költség 17 084                2 357                  

Bérleti és kölcsönzési díjak 121 203               135 258              

Kommunikációs költségek 29 101                 31 080                

Mosatás vegytisztítás  költsége 92 068               124 589              

Veszélyes hulladékkezelés 57 037               62 439               

Idegen javítás, karbantartás 130 073              111 538               

Bérmunkadíjak 357 167              336 173              

Vizsgálati díjak 115 673               122 782               

Egyéb költségek 133 480             139 948             

Szakértői díjak 204 164             458 456            

Csatorna, szemétdíj 18 344                18 018                

Szállítási költség 1 087 270          1 266 402          

Reklám, hirdetési díjak 659 695            667 777             

Értékesítéshez kapcsolódó költségek: 866 655            918 158              

- ügynöki jutalék 192 629              206 026             

- disztribúciós költség 446 688            478 808            

- egyéb ért. költség 227 338              233 324              

Összesen           3 914 656             4 428 050    

Megnevezés 2019 (eFt) 2020 (eFt)

Hatósági díjak 2 285                  2 545                  

Biztosítási díj 68 383               92 236                

Bankköltségek 133 808             168 515              

Összesen 204 476            263 296             
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Import beszerzések és külföldi szolgáltatások megoszlása: 
 

 

Egyéb tételek alakulása 
 
Egyéb bevételek, ráfordítások értékének alakulása: 
 

 
 

Tulajdoni / tulajdonosi körbe tartozó vállalattal elszámolt halasztott bevétel nem volt. 

A számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek 
és ráfordításnak 2020-ban a Global Meat DOO -val fennálló peres ügy miatt képzett céltartalék 
tekinthető. A korábban kereskedelmi ügynöki tevékenységet folytató társasággal a szerződés 
megszüntetéséből adódóan alakult ki vitás helyzet. A Társaság által megbízott, de független jogi 
szakértő véleménye alapján 155.277,7 eur követelés megalapozott, így arra és a partnerrel szemben 
fennálló nyitott vevői követelésünkre képeztünk céltartalékot. 

Devizanem 2019% 2020%
2019% 2020% EUR 95,64       99,49       

Ausztria 3,66              2,34           GBP 0,01          -           
Belgium 0,02              -             HUF 4,35          0,25          
Bulgária 0,03              0,43           Összesen 100,00     100,00     
Cseh Köztársaság 5,94              5,75            
Ciprus 0,00              -             
Németország 5,21               4,06           
Spanyolország 1,32               0,98           
Finnország 0,05              -             
Franciaország 0,22              0,46           
Nagy Britannia 0,01              -             
Görögország 0,01              -             
Horvátország 55,83            51,49          
Írország 0,00              -             
Olaszország 15,54             15,55          
Litvánia 0,02              0,01            
Hollandia 1,02               0,28           
Lengyelország 0,71               0,64           
Románia 0,69              0,63           
Svédország 0,01              0,01            
Szlovénia 0,92              0,71            
Szlovákia 8,68              16,52          

3. ország 0,12               1,37            
Mindösszesen 100,00          100,00       

Ország Szállítói ország szerint 

Valuta-Deviza nemek szerintFöldrajzi piacok szerint

Egyéb bevételek 2019 (eFt) 2020 (eFt) Egyéb ráfordítások 2019 (eFt) 2020 (eFt)

Kártérítés, káresemény bevétele         22 959                 17 691    Káreseménnyel kapcsolatos ráford.               10 455                 10 486    
Kapott bírság, kötbér bevétele          3 384                     847    Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok              70 043                 77 385    
Utólag kapott engedmény         12 885                43 760    Utólag adott engedmény (bónusz)               91 829                220 316    

Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése
          9 417                  2 648    

Tárgyi eszközök terven felüli 
értékcsökkenése                 2 462                    7 524    

Leltáreltérés            6 312                23 875    Leltáreltérés                 11 571                 59 556    
Előző évi céltartalék feloldása        35 900               46 443    Céltartalék képzés               62 218               138 693    
Egyéb bevétel (diszkont - Metro,Spar)   1 744 326            2 727 516    Egyéb ráfordítás (diszkont - Metro,Spar)         1 744 326            2 727 539    
Egyéb bevételek         20 912                  9 000    Egyéb ráfordítások                6 495                   5 082    
Támogatás halasztott bevételének feloldása (GOP, 
Deminis)         15 663                 15 663    Követelések elszámolt értékvesztése                 9 532                 29 728    
Hitelező által elengedett követelés Behajthatatlan követelés                       -      
SZÉP kártyára utalt, fel nem használt összeg 
visszautalása                      -      Saját termelésű készletek értékvesztése                13 011                 22 494    
Kivezetett immat.javak, tárgyi eszközök bevétele           1 369                   2 752    Állami költségvetéssel elszámolt adók             110 096                127 407    
GINOP-2.1.1 támogatás Melléktermék           2 930                28 930    Térítés nélküli átadás               11 066    
GINOP bértámogatás           1 407                      820    Önkormányzatokkal elszámolt adók            244 334              304 884    
NBT támogatás         72 537              103 399    Marketing támogatás            163 550               170 444    
Követelések könyv.sz.értékét meghaladó befizetés           1 745                      477    Szakszervezet támogatása                7 000                          -      

Alapítványok, egyesületek támogatása                 7 157                   9 446    
Készletek selejtezése              212 612    

KIvezetett immat.javak, tárgyi eszközök 
ráfordítása               15 034                    2 041    

Összesen:    1 951 746            3 023 821    Összesen:          2 569 113             4 136 703    
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A társasági adó alapját módosító tényezők    

  
 
A KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. kaposvári telephelyén működő 30-40 éves transzformátor 
korszerűsítése energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül és megfelel a 176/2017 
(VII.4.) Kormányrendelet az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének 
végrehajtási szabályairól szóló feltételeknek.  
A külső auditáló szervezet megállapította, hogy a beruházás eredményeként csökken a villamos energia 
veszteség és ezáltal jelentős energiamegtakarítás érhető el.  A tanulmány szerint az eddigi 1 db  
transzformátor vélhető üresjárási vesztesége 8.426 W, mely névleges terhelés esetében már elérheti a 
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11.441W-ot is, míg az új modern transzformátor üresjárási vesztesége 1.200W míg terhelt állapotban 
14.000W.  
A beruházás összege 36.043 eFt, mely alapján 16.219 eFt adókedvezményre jogosult a társaság. 

A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk 
 
Átlagos statisztikai létszám, bértömeg és bérjárulékok megoszlása 2020-ban: 
 

 
 

Személyi jellegű egyéb kifizetések megoszlása 2020-ban:  
 

 
 
A Társaság 2020-ban átlagosan 51 fő kölcsönzött munkaerőt foglalkoztatott. 
 
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üzleti év utáni járandóságai: 
-        Igazgatóság tagjainak tiszteletdíja:                        12.293 eFt 
-        Felügyelő Bizottság tiszteletdíja:                             4.200 eFt 
   
Az ügyvezetővel szemben 2020. végén 346,6 eFt kölcsönkövetelés van nyilvántartva. Az ügyvezetőt az 
év közben igénybe vett kölcsön után kamatfizetési kötelezettség terheli (jegybanki alapkamat + 5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Állománycsoport
Átlagos 

stat.létszám 2019 
(fő)

Átlagos 
stat.létszám 2020 

(fő)

Bértömeg 2019 
(eFt)

Bértömeg 2020 (eFt) Bérjárulékok 2019 (eFt) 2020 (eFt)

Teljes munkaidős fizikai 593                       610 2 212 474 2 498 166
Szociális hozzájárulás 
adó 591 806 567 974

Teljes munkaidős szellemi 120                        125 855 466 1 081 106
Egészségügyi 
hozzájárulás -32 0

Teljes munkaidős összesen 713                       735 3 067 940 3 579 272
Szakképzési 
hozzájárulás 43 581 50 160

Részmunkaidős fizikai 3                           6 6 635 14 752
Rehabilitációs 
hozzájárulás 46 801 52 037

Részmunkaidős szellemi 7                           7 22 109 24 895 egyéb 0 181
Részmunkaidős összesen 10                         13 28 744 39 647 Összesen 682 156 670 352

Összes alkalmazott 723 748 3 096 684 3 618 919

Állományon kívüli összesen 52 133 27 287

Állománycsoport
Személyi jellegű 

egyéb kifizetések 
2019 (eFt)

Személyi jellegű 
egyéb kifizetések 

2020 (eFt)
Teljes munkaidős fizikai 184 087 240 951               
Teljes munkaidős szellemi 42 572 39 722                  
Teljes munkaidős összesen 226 659               280 673               
Részmunkaidős fizikai 442 1 782                    
Részmunkaidős szellemi 680 958                      
Részmunkaidős összesen 1 122                     2 740                   
Összes alkalmazott 227 781                283 413                
Állományon kívüli összesen 1 129 3 084                   
Egyéb kifizetések 94 412                 73 473                 
Munkavállalói életbiztosítás 1 784 2 259                    
Dolgozói kisértékű ajándék 2 500 5 264                   
Marketing 3 484 986                      
Reprezentáció 57 455 28 359                 
Természetbeni jutt. utáni szja 29 189 36 590                 
Egyéb kifizetések 0 15                          
Mindösszesen 323 322                359 970               
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VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 
 
A vagyoni, pénzügyi helyzet vizsgálata során viszonyítási alapként a 2019. év adatai szolgálnak. 

 

Vagyoni helyzet 
 
A mérleg főösszeg 6,6%-kal 1.861,6 mFt-tal nőtt, meghaladja a 30,0 milliárd Ft-ot. 

A befektetett eszközök értéke 2.013.880 eFt-tal, 11,1%-kal nőtt, az eszközökön belüli aránya 2,7 
százalékponttal nőtt. Az értékhelyesbítés hatása 2020-ban az ingatlanok és műszaki gépek, 
berendezések esetében 514.042 eFt növekedést jelentett. 
 
A tárgyi eszközök értéke 1.816.262 eFt-tal, 11,8%-kal nőtt, az eszközökön belüli aránya 1,57 
százalékponttal nőtt (az értékhelyesbítés hatását figyelmen kívül hagyva). 2020-ban a beruházási 
ráfordítás 2.496.373 eFt, az üzembe helyezés 2.920.249 eFt volt. 
 
A forgóeszközök értéke 81.584 eFt-tal, 0,8%-kal alacsonyabb az előző évinél, részarányuk 34,6%-ról 32,2%-
ra csökkent. 
 
A követelések értéke 128.621 eFt-tal, 1,9%-kal alacsonyabb a nyitó értéknél. Ezen belül a vevőállomány -
135.280 eFt-tal (2,8%-kal) kisebb, értéke meghaladja a 4,6 milliárd Ft-ot. 

 

Pénzügyi helyzet 
A 2013-ban végrehajtott jegyzett tőke emelés következtében a Társaság likviditási helyzete javult, ami 
jelentős forgalomnövekedést eredményezett. Az előző években beruházott korszerű technológia és a 
termékmix hatékonyságának javítására tett intézkedések tovább javították a Társaság hatékonyságát 
és az elért pénzügyi eredményeket az előző évekhez képest. 

 
- A készletek és AB/SZB átlagos értéke 2.135.364 eFt volt, 4,8%-kal magasabb a tavalyi átlagnál, 

ezen belül a saját termelésű készletek aránya 90,45%, átlagos értéke 1.931.491 eFt (kronologikus 
átlag). A saját termelésű készletek értékének alakulását a volumen és a fajlagos érték mozgása 
határozza meg. A saját termelésű készletek átlagos mennyisége 2.496 tonna volt, 20,14%-kal 
kevesebb az előző évinél. Az átlagkészlet fajlagos értéke 773.984 eFt/kg, ez 12,1%-kal magasabb 
az előző évinél. A készletek forgási sebessége 14 nap, a saját termelésű készleteké 13 nap volt. 

- A vevők átlagos futamideje 42 nap volt 2020-ban. A belföldi vevők átlagos futamideje 31 nap volt, 
az exportvevőké 54 napról 55 napra változott. 

- A szállítók átlagos állománya 5.730.829 eFt volt, ezen belül a belföldi élőállat szállítókkal 
szembeni átlagos kötelezettség a teljes állomány 38,64%-a, 2.214.629 eFt, az egyéb belföldi 

Vagyoni helyzet mutatói Me. 2019 2020

Tartósan befektetett eszközök aránya (Befektetett 
eszközök/összes eszköz) % 64,70 67,40
Befektetett eszközök fedezettsége I. (Saját tőke/ 
Befektetett eszközök) % 49,98 51,93
Befektetett eszközök fedezettsége II.(Saját tőke + Hosszú 
lej. köt./Befektetett eszközök) % 77,62 62,30

Saját tőke aránya (Saját tőke/Összes forrás) % 32,34 35,00
Forgótőke aránya (Forgóeszk. + Aktív időbeli elhat. – 
Rövid lej. köt. / Saját tőke) % -32,15 -51,29
Saját tőke növekedése (Saját tőke / Jegyzett tőke) % 171,81 198,22

Idegen tőke aránya  (Kötelezettségek / Összes forrás) % 63,69 57,67



30 
 

szállítók átlagos összege 1.329.459 eFt, (23,2%), míg az import szállítók állománya 2.186.742 eFt, 
38,2% (kronologikus átlag).  

- A likviditási mutatók az alábbiak szerint alakultak, a Társaság finanszírozási, likviditási helyzete 
stabil volt 2020-ban.  
 

 

Jövedelmezőség 
 
Az eredménykategóriák az alábbiak szerint alakultak: 

- az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1.579.164 eFt (nyereség), 
- a pénzügyi műveletek eredménye -646.963 eFt veszteség, mely az alábbiakból adódik össze, 
- Az árfolyam veszteségként kimutatott összegből a nem realizált veszteség 305 109 eFt. 

 

 
 

- A Társaság tárgyévi adózott eredménye nyereség, osztalékfizetésre nincs lehetőség a negatív 
eredménytartalék miatt. 
 

 

Pénzügyi-likvidítási mutatók Me. 2019 2020

Gyorsráta (Pénzeszközök / Rövid lej. köt.) % 3,19                         2,06                      
Likvidítási mutató I. (Pénzeszközök + Követelések/ Rövid 
lejáratú kötelezettségek) % 54,75                      44,93                    
Likvidítási mutató II. (Forgóeszközök + Aktív időbeli 
elhat. / Rövid lej.köt. + Passzív időbeli elhatárolások) % 71,57                       56,94                    

Eladósodottság mértéke (Kötelezettségek / Saját tőke) % 196,97                    164,79                  
Szállító/Vevő állomány aránya (kronológikus átlag 
alapján) % 92,28                      92,94                    
Vevők átfutási ideje (Átlagos vevőállomány x 365/Érték. 
nettó árbevétele) nap 43,36                     41,51                      
Szállítók átfutási ideje (Átlagos szállító-állomány 
x365/Anyagköltség+Igénybevett szolgáltatások) nap 46,54                     46,54                    

Pénzügyi műveletek eredménye  2019 (eFt)  2020 (eFt) 

Fizetett és kapott kamat egyenlege 203 854 -    325 540 -     
Adott és kapott skonto egyenlege 7 070 -         19 382 -        
Árfolyamveszteség 60 226 -       215 757 -      
Tulajdonosoknak járó fix hozam 55 237 -       35 741 -        
Tulajdonosoknak járó változó hozam 39 261 -        
Határidős ügyletek eredménye 11 182 -         
Részesedések értékvesztése 100 -             

Összesen 326 387 -   646 963 -  

Jövedelmi helyzet mutatói Me. 2019 2020
Bruttó termelési érték eFt 45 860 300 53 705 564

Hozzáadott (anyagmentes) termelési érték eFt 5 661 370 8 485 672

Nettó termelési érték eFt 4 653 498 7 368 574

1 főre jutó nettó term. érték eFt/fő 6 436 9 851
100 Ft személyi jellegű ráfordításra jutó nettó termelési 
érték eFt 112 158

Árbevétel arányos üzemi (üzleti) eredmény % -0,25 2,91

Árbevétel arányos készpénzállomány % 0,88 0,58

Tőkearányos készpénzállomány % 4,51 2,98
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Cash-flow kimutatás    
 

 

A COVID 19 járvány hatásai 
 
A Társaság 2020-as működésére is kihatott a Covid 19-koronavírus járvány, melynek gazdasági 
következményei a Társaság jövőbeni működésére a következők: 
 
A jelenleg is tartó járványügyi válság, már 2020. februártól kezdve különösen agresszívnak bizonyult, 
sok ember megfertőzését és halálát, valamint az egészségügyi intézmények nyomás alá helyezését, a 
forgalom súlyos korlátozását és a legtöbb gazdasági tevékenység megállítását okozva.   
A járvány megjelenése után, március 11-én országos veszélyhelyzetet hirdettek ki, amellyel különleges 
jogrend lépett életbe Magyarországon. Ahogy a világ legtöbb országában történt, Magyarországon is 
az emberek mindennapi életét korlátozó intézkedéseket vezettek be, amelyeket csak fokozatosan, a 
járvány első hullámának lecsengésével oldottak fel. Az intézkedések hatására májusra, júniusra 
csökkent a napi megbetegedések száma. A második hullám 2020. augusztusban, míg a harmadik 2021. 
tavaszán kezdődött. 
 

2019 (eFt)  2020 (eFt) 

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS
(Működési cash flow, 1-13. sorok)

1a. Adózás előtti eredmény + -444 551              932 201    
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, 844

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben + -88 200 -            129 762    
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + -532 751            802 438    
2. Elszámolt amortizáció + 1 007 872           1 117 098    
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + -17 288                41 365    
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 26 319               92 250    
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 13 664 -                    711    
6. Szállítói kötelezettség változása + 972 867 -        1 804 501    
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -228 546            545 749    
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + -29 505              852 130    
9. Vevőkövetelés változása + -667 092              561 971    

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 416 956 -          614 488    
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -17 722               70 665    
12. Fizetett adó (nyereség után) - 0 -             46 185    
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS
(Befektetési cash flow, 14-18. sorok)

14.  Befektetett eszközök beszerzése - -2 816 347 -        2 034 218    
15.  Befektetett eszközök eladása - 1 369                  2 752    
16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása +
17.  Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 600                  11 124    
18. Kapott osztalék, részesedés +

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-VÁLTOZÁS
(Finanszírozási cash-flow, 19-26. sorok)

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +
20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
21. Hitel és kölcsön felvétele + 5 405 379            373 640    
22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 609 496             270 298    
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - -4 025 477 -          536 699    
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
(+,-I +,-II +,-III.)

27. Devizás pénzeszközök átértékelése + 58 458               197 611    
PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA 

(IV+27. sorok) 

119 794

III.

I.

II.

1 989 398

-2 814 378

         944 774    

IV.

IV. 178 252 -               97 711    

           1 617 781    

-       2 020 342    

             107 239    

-           295 322    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vesz%C3%A9lyhelyzet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jogrendszer
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A korlátozások a Társaság tevékenységére is kihatottak, mely alapján az alábbi intézkedések történtek. 
 
Általános ismertetés a várható hatásokról: 
 
A Társaság Magyarország nemzeti szempontból egyik létfontosságú élelmiszer-előállító üzeme, ezért a 
működése hosszú távon biztosított. A koronavírus idején is biztosítani kell, a lakosság számára a 
legalapvetőbb fogyasztási cikkeket, köztük az élelmiszereket. A termelés a Covid 19 vírus ellenére is 
teljes kapacitással zajlott. A cég egyébként is magas szintű higiéniai szabályait már a járvány kezdetekor 
tovább szigorította és azóta újabb óvintézkedéseket vezetett be a kaposvári üzemben a folyamatos 
üzemmenet biztosítása érdekében.  
 
Ismertetés a megtett intézkedésekről:  
A legmagasabb biztonsági követelmény fenntartása érdekében végrehajtották az illetékes hatóságok, 
valamint az Egészségügyi Világszervezet által javasolt összes óvintézkedést a gyártó létesítményekben 
és irodákban. Az egyébként is magas szintű higiéniai szabályokat tovább szigorították, még ha ez extra 
költségekkel is járt.  
Már a járvány elején (még 2020. március első napjaiban) számos egészségbiztonsági intézkedést 
vezettek be a belépést, a beszerzést, az üzem fertőtlenítését, a munkamenetet illetően, hogy óvják 
dolgozóik, a kereskedők és fogyasztóik egészségét. 
A telephelyre érkezéskor minden kollégánál lázat mérnek. Egy professzionális, a repterekről ismert 
hőkamerát is beszereztek a beléptető helységbe, ezáltal nem csak a gyártó egységekbe, de már a telep 
területére sem juthat be ellenőrzés nélkül senki. Belépni pedig csak a kézfertőtlenítés után lehet, 
valamint az üzemben kötelezővé tették az egész fejet takaró kék kámzsa viselését is.  
Szigorítottak a közös étkezésen is: egyszerre kevesebben lehetnek az ebédlőben, ételfutárok nem 
léphetnek az üzem területére. Azokban a munkakörökben, ahol lehetséges otthoni munkavégzést 
vezettek be. 
 
Az áruszállítást végző sofőrök ellenőrzését elkülönítették a többi belépő ellenőrzésétől, ők a 
vezetőkabint csak a gépjármű kinyitásának idejére hagyhatják el. A bejáratnál számukra külön szociális 
helyiség van biztosítva. Korlátozták a partnerek belépését, őket még szigorúbb ellenőrzésnek vetik alá. 
A tehergépjármű-vezetők járványügyi korlátozásának problémáját is sikerült megoldani. 
 
A Társaság mellé kirendelt Honvédelmi Irányító Törzs (HIT) támogatta a védekezési munkát, akik 
fertőtlenítő eszközök beszerzésében 2021. tavaszán pedig a dolgozók oltásához oltóanyag 
beszerzésében nyújtottak segítséget. 
 
A vírus harmadik ütemére 2021-ben a Társaság már felkészült volt, különösebb fennakadást nem 
okozott a napi működésben. 
 
Üzleti tervek, nyereség, likviditás, eszközök megtérülése: 

A járványhelyzet miatt a Társaság partnerei is korlátozások között dolgoztak, de a vírus nem hatott 
negatívan az üzleti kapcsolataikra.  

Az alapanyagok – annak ellenére, hogy a szállítmányozásban a helyzet miatt voltak fennakadások - 
zavartalanul érkeznek az üzembe, így a termelés is folyamatos. A belföldi és exportkiszállítások is 
folyamatosak.  

2020-ban mind a belföldi mind az export árbevétel meghaladta az előző évi adatokat, termékeink iránti 
kereslet magas. A rekord árbevétel ellenére, vannak olyan kisebb belföldi partnerek, akik ideiglenesen 
felfüggesztették tevékenységüket (Horeca, vagy Horecának értékesítő vállalkozások), de 
összességében belföldön nincs gond a fizetési morállal, likviditással. 

Jelenlegi információk alapján a Covid 19 miatti eseményeknek nincs olyan jelentős negatív hatása, mely 
miatt a Társaság a kötelezettségeit ne tudná teljesíteni, a működéshez szükséges finanszírozási források 
rendelkezésre állnak. A folyamatos likviditás biztosított. Bankokkal a hitelek törlesztéséről 
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kamatfizetésről egy mindkét fél számára kedvező megállapodásról tárgyalunk. A kamatfizetési 
moratóriummal 2020-ban élt a Társaság, de 2021-ben az új ütemezések szerint megkezdődött a kamatok 
és tőketörlesztések fizetése.  

A beruházási kiadások a nem tervezett beszerzések miatt nőttek ugyan, de a meglévő tárgyi eszköz 
értékére a vírusnak nincs hatása. 

Fentiekre tekintettel üzleti tervek átdolgozása a Covid 19 miatt nem szükséges, a cég folyamatos 
működése biztosított. 

Várható átszervezési költségek:  

A Társaság esetében a járványhelyzet átszervezést nem igényelt, létszám nem csökkent, a karantén 
időszakában dolgozók extra juttatást kaptak, 2020-ban kétszeri béremelés került végrehajtásra. 

2020-ban 134,5 mFt extra kiadás merült fel a vírushoz kapcsolódó vegyszerek, védőeszközök beszerzése 
miatt, míg a home office elrendelése miatt laptopok beszerzése és az ellenőrzések szigorítása miatt már 
fent említett hőkamera megvásárlása 6,2 mFt -os nagyságrendet képviselt. A védőeszközökre fordított 
havi kiadások nagyságrendje állandósult így mind 2020-ban mind 2021-ben a működési költségek között 
kerültek és kerülnek kimutatásra.  

Adatok eFt-ban 2019 átlagosan 2020 átlagosan 2021. 01 hó 2021. 02 hó 2021. 03 hó 
Tisztítószerek 2 724 3 049 3 750 3 501 3 668 
Vegyszerek 389 438 872 349 649 
Egyéb anyagok 0 34 0 0 23 
Munkaruha szerszám 
költsége 1 486 4 224 5 764 7 125 6 232 
Összesen 4 599 7 744 10 387 10 975 10 572 

 

Fordulónap utáni események 
 
A mérlegkészítés és a beszámoló készítés közötti időszakban nem történt olyan jelentős esemény, 
amely a 2020. évi beszámoló módosítását tenné szükségessé. 

 
 
 
 
 
 
 
Kaposvár, 2021. május 28. 
 
 
 
 
 dr. Giacomo Pedranzini 
 ügyvezető igazgató 



Statisztikai számjel: 13749619-1011-114-14
Cégjegyzék száma:  14-10-300239
Cégnév: Kometa 99 Zrt.
Cím: 7400 Kaposvár Pécsi u. 67-69.
Telefon: 82/502-400

                                 üzleti évről

                                  Éves beszámoló

                                        2020.01.01 - 2020.12.31.

Kaposvár, 2021. május 28.
---------------------------------------

ügyvezető igazgató



Statisztikai számjel: 13749619 1011 114 14
Cégjegyzék szám: 14-10-300239

KOMETA 99 Zrt. 2020. ÉVI  
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
2020. december 31.

Tétel megnevezése 2019.12.31 Előző év(ek) 
módosításai 2020.12.31

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 18 218 761 0 20 232 641

I. Immateriális javak 2 287 321 0 2 471 525
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 110 039
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok 204 321 278 486
4. Szellemi termékek 0 0
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése 2 083 000 2 083 000

II. Tárgyi eszközök 15 384 021 0 17 200 283
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 5 896 724 5 910 512
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 482 445 4 446 119
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 938 956 1 793 368
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások 2 103 090 1 679 214
6. Beruházásokra adott előlegek 144 996 39 218
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 2 817 810 3 331 852

III. Befektetett pénzügyi eszközök 547 419 0 560 833
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 235 297 259 936
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 288 000 288 000
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdonosi részesedési viszonyban 
álló vállalkozásban

5. Egyéb tartós részesedés 2 080 1 980
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 
vállalkozásban

7. Egyéb tartósan adott kölcsön 22 042 10 917
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

adatok ezer Ft-ban

Kaposvár, 2021. május 28. P.H.
--------------------------------------------

ügyvezető igazgató



Statisztikai számjel: 13749619 1011 114 14
Cégjegyzék szám: 14-10-300239

KOMETA 99 Zrt. 2020. ÉVI  
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
2020. december 31.

Tétel megnevezése 2019.12.31 Előző év(ek) 
módosításai 2020.12.31

adatok ezer Ft-ban

B. FORGÓESZKÖZÖK 9 735 577 0 9 653 993

I. Készletek 2 690 252 0 2 835 000
1. Anyagok 1 015 923 1 175 992
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 1 185 409 1 030 794
3. Növendék-, hízó-és egyéb állatok
4. Késztermékek 280 957 363 583
5. Áruk 207 963 264 631
6. Készletre adott előlegek 0 0

II. Követelések 6 634 947 0 6 506 326
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 4 775 194 4 639 914
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 1 364 969 931 636
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 349 147 936
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben 154 841 0
5. Váltókövetelések
6. Egyéb követelések 339 594 786 840
7. Követelések értékelési különbözete
8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

III. Értékpapírok 0 0 0
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete

IV. Pénzeszközök 410 378 0 312 667
1. Pénztár, csekkek 8 738 10 986
2. Bankbetétek 401 640 301 681

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 204 511 0 133 846
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 28 968 49 872
2. Költségek aktív időbeli elhatárolása 126 031 34 462
3. Halasztott ráfordítások 49 512 49 512

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 28 158 849 0 30 020 480

Kaposvár, 2021. május 28. P.H.
--------------------------------------------

ügyvezető igazgató



Statisztikai számjel: 13749619 1011 114 14
Cégjegyzék szám: 14-10-300239

KOMETA 99 Zrt. 2020. ÉVI 
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) 
2020. december 31.

Tétel megnevezése 2019.12.31 Előző év(ek) 
módosításai 2020.12.31

D. SAJÁT TŐKE 9 105 830 0 10 505 860

I. Jegyzett tőke 5 300 000 5 300 000
   Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

II. Jegyzett, de még be nem fizetett  0 0

III. Tőketartalék 394 240 394 240

IV. Eredménytartalék -2 441 000 -2 991 843

V. Lekötött tartalék 1 396 331 1 502 595

VI. Értékelési tartalék 4 900 810 5 414 852
1. Értékhelyesbítés értékelés tartalék 4 900 810 5 414 852
2. Valós értékelés értékelési tartalék 0 0

VII. Adózott eredmény -444 551 886 016

E. CÉLTARTALÉKOK 95 797 0 188 047
1. Céltartalék a várható kötelezettség 31 443 48 459
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 30 775 102 235
3. Egyéb céltartalék 33 579 37 353

F. KÖTELEZETTSÉGEK 17 935 589 0 17 312 247

I.Hátrasorolt kötelezettségek 33 052 0 37 073  g  
kapcsolt vállalkozással szemben 33 052 37 073   
egyéb részesedési viszonyban lévő 
válllakozással szemben   
egyéb gazdálkodóval szemben

adatok ezer Ft-ban

Kaposvár, 2021. május 28. P.H.

----------------------------------------------
                    ügyvezető igazgató



Statisztikai számjel: 13749619 1011 114 14
Cégjegyzék szám: 14-10-300239

KOMETA 99 Zrt. 2020. ÉVI 
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) 
2020. december 31.

Tétel megnevezése 2019.12.31 Előző év(ek) 
módosításai 2020.12.31

adatok ezer Ft-ban

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 5 034 820 0 2 099 046  j  p  
kölcsönök    
kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási fejlesztési hitelek 1 347 496 1 598 966
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 3 687 324 500 080  g  p  
vállalkozással szemben    
tulajdoni részesedési viszonyban 
lévő vállalkozásokkal szemben    
részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben gy   j  
kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 12 867 717 0 15 176 128
1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 0         
átváltozó kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek 2 524 984 5 596 173
3. Vevőktől kapott előlegek 14 090 4 783   
és szolgáltatásból (szállítók) 7 050 680 5 970 344
5. Váltótartozások    
kapcsolt vállakozással szemben 92 355 53 901    
jelentős tulajdoni viszonyban lévő 
válllakozásokkal szemben 170 020 60 418    
egyéb részesedési viszonyban lévő 
válllakozással szemben 130 241 gy   j  
kötelezettségek 3 015 458 3 490 268 g   
különbözete

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROL 1 021 633 0 2 014 326  p   
elhatárolása g ,  p  
időbeli elhatárolása 329 899 716 342
3. Halasztott bevételek 691 734 1 297 984

FORRÁSOK ÖSSSZESEN 28 158 849 0 30 020 480

Kaposvár, 2021. május 28. P.H.

----------------------------------------------
                    ügyvezető igazgató



Statisztikai számjel: 13749619 1011 114 14
Cégjegyzék szám: 14-10-300239

KOMETA 99 Zrt. 2020. ÉVI 
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 

Összköltség eljárással
2020. december 31.

Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

   01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 24 938 843 30 981 985
   02. Exportértékesítés nettó árbevétele 21 580 094 23 243 305

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 46 518 937 0 54 225 290
   03. Saját termelésű készletek állományváltozása -282 393 -71 990
   04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 13 011 177 364

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) -269 382 0 105 374

III. Egyéb bevételek 1 951 746 3 023 821
      Ebből: visszaírt értékvesztés 9 417 2 648
   05. Anyagköltség 36 079 157 40 519 071
   06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 3 914 656 4 428 050
   07. Egyéb szolgáltatások értéke 204 476 263 296
   08. Eladott áruk beszerzési értéke 389 255 625 100
   09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 641 9 475

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 40 588 185 0 45 844 992
   10. Bérköltség 3 148 817 3 646 206
   11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 323 322 359 970
   12. Bérjárulékok 682 156 670 352

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 4 154 295 0 4 676 528

VI. Értékcsökkenési leírás 1 007 872 0 1 117 098

VII. Egyéb ráfordítások 2 569 113 0 4 136 703
        Ebből: értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés 25 005 59 746
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
(I±II+III-IV-V-VI-VII) -118 164 0 1 579 164

adatok ezer Ft-ban

Kaposvár, 2021. május 28. P.H.

------------------------------
                  ügyvezető igazgató 



Statisztikai számjel: 13749619 1011 114 14
Cégjegyzék szám: 14-10-300239

KOMETA 99 Zrt. 2020. ÉVI 
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 

Összköltség eljárással
2020. december 31.

Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév

adatok ezer Ft-ban

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
         Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   , 
árfolyamnyereségek

         Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközökből származó 
bevételek 132 75
         Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott gy  p  (j )   j g  
bevételek 141 73

         Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 244 627 550 281
         Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
VIII. Pénzügyi műveletek 
bevételei(13+14+15+16+17) 244 900 0 550 429
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 100

         Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások

         Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráford 204 127 325 688

         Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 507 1 854

21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 367 160 871 604
         Ebből: értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
(18+19±20+21+22) 571 287 0 1 197 392

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -326 387 0 -646 963

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -444 551 0 932 201

XII. Adófizetési kötelezettség 46 185

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) -444 551 0 886 016

Kaposvár, 2021. május 28. P.H.

------------------------------
                  ügyvezető igazgató 
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