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BEVEZETÉS 
 
Tekintettel arra, hogy a Kötvény a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának 
keretében értékpapír-aukció mint a Prospektus Rendelet 2. cikk d) pontjának megfelelő 
értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján került forgalomba, valamint tekintettel a Tpt. 
5. § (1) bekezdés 95. pontjára, amely egyértelművé teszi, hogy az értékpapírra vonatkozó 
nyilvános ajánlattétel útján forgalomba hozott értékpapírok – amely esetek körébe a Prospektus 
Rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja szerinti eset is tartozik – egyúttal nyilvánosan forgalomba 
hozott értékpapíroknak felelnek meg, a Kötvény nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak 
minősül. 
 
A Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés c) pontja alapján a Prospektus Rendelet 3. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik 
az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételnek többek között azon eseteire, amelyek a 
kizárólag minősített befektetők részére történő értékpapírokra vonatkoznak, illetve azon eseteire, 
amelyek legalább 100.000 Euró egységenkénti címletértékű értékpapírra vonatkoznak.  
 
Jelen Információs Dokumentum a Tpt., valamint a Prospektus Rendelet előírásainak 
megfelelően, a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság mint Kibocsátó által kibocsátott, 
GOPD 2031/A Kötvény elnevezésű 110 darab, azaz száztíz darab egyenként HUF 50.000.000 
azaz ötvenmillió forint névértékű, összesen HUF 5.500.000.000 azaz ötmilliárd-ötszázmillió forint 
össznévértékű, 2031. december 16-ai lejáratú, névre szóló, fix kamatozású, dematerializált 
kötvények BÉT által működtetett XBond elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő 
regisztrációjával kapcsolatosan került elkészítésre, és nem tekinthető a Tpt. 21. § (1) bekezdése 
valamint a Prospektus Rendelet alapján elkészített tájékoztatónak. 
 
Jelen Információs Dokumentum a Magyar Nemzeti Bankhoz nem került jóváhagyás céljából 
benyújtásra, azt a Magyar Nemzeti Bank nem vizsgálta meg és nem látta el jóváhagyásával. Az 
Információs Dokumentum a BÉT-hez került jóváhagyás céljából benyújtásra. A BÉT 2022. 
március 3. napján hozott határozatával (17/XBond/2022.) az Információs Dokumentumot 
jóváhagyta.  
 
A BÉT a kérelem elbírálása és az Információs Dokumentum jóváhagyása során az abban 
foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk megfelelő 
alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatosan 
kizárólag a Kibocsátót terheli minden jogi felelősség és ezért ebből a szempontból a 
Kötvényekbe történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azon esetekhez képest, ahol 
rendelkezésre áll egy a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott tájékoztató. A BÉT 
jóváhagyása nem tekinthető a Kibocsátóra, valamint a Kötvények minőségére vonatkozó 
ajánlásnak. Tekintettel arra, hogy az Információs Dokumentummal kapcsolatosan 
kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, 
hogy a Kötvényekbe történő befektetés kiemelten kockázatos. 
 
A Kötvények nem kerültek nyilvántartásba, és a jövőben sem kerülnek nyilvántartásba vételre az 
Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye (az 
Amerikai Értékpapírtörvény) alapján. Az Amerikai Értékpapírtörvény S rendelkezésének (a 
Regulation S) megfelelően, a Kötvények egyikét sem lehet amerikai személyek (U.S. persons) 
részére vételre felajánlani, értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az Amerikai Egyesült Államok 
területén a Kötvényeket senki részére vételre felajánlani, értékesíteni vagy átadni. A jelen 
bekezdésben használt fogalmak a Regulation S-ben meghatározott jelentéssel bírnak. 
 
Az MKB Bank Nyrt. sem mint Forgalmazó, sem mint Fizető Ügynök nem vizsgálta az Információs 
Dokumentumban található adatok és információk valódiságát, pontosságát, teljességét, helytálló 
voltát valamint a jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek való megfelelését, 
továbbá azt, hogy az Információs Dokumentumban található adatok és információk nem 
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félrevezetőek. Ennek megfelelően az MKB Bank Nyrt. sem mint Forgalmazó, sem mint Fizető 
Ügynök nem vállal semmilyen felelősséget az Információs Dokumentumban feltüntetett adatok 
és információk valódiságáért, pontosságáért, teljességéért, helytálló voltáért valamint a 
jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek való megfeleléséért, továbbá azért, 
hogy az Információs Dokumentumban található adatok és információk nem félrevezetőek. 
 
Az Információs Dokumentumban található adatok és információk valódiságáért, pontosságáért, 
teljességéért, helytálló voltáért, valamint a jogszabályoknak és az egyéb hatósági 
rendelkezéseknek való megfeleléséért, továbbá azért, hogy az Információs Dokumentumban 
található adatok és információk nem félrevezetőek, a Kibocsátó vállal kizárólagos felelősséget.  
 
A felelős személyt az Információs Dokumentum közzétételétől számított öt évig terheli a fenti 
felelősség, és e felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. 
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DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 

Az Információs Dokumentumban nagy kezdőbetűvel írt fogalmak és rövidítések az alábbi 
jelentésekkel bírnak: 

 

„ÁFA” általános forgalmi adó 

„BÉT” a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest 
Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: 01-10-044764; 
adószám: 12853812-2-41) 

„DakotaÉpítő Kft.” a DakotaÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-208309; székhely: 1148 
Budapest, Fogarasi út 3.) 

„EUR” Euró, az Európai Unió következő tagállamainak hivatalos 
fizetőeszköze: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, 
Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, 
Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, 
Németország, Portugália, Olaszország, Spanyolország, 
Szlovákia és Szlovénia 

„Felügyelőbizottság” a Kibocsátó felügyelőbizottsága 

„Forgalmazó” vagy „Fizető 
Ügynök” 

MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; 
cégjegyzékszám: 01-10-040952; adószám: 10011922-4-
44) 

”Ft” forint, Magyarország hivatalos fizetőeszköze. 

„Garancia” Az MFB Zrt- által a Garanciavállaló Nyilatkozat szerint 
nyújtott garancia, amely a Kötvények névértékének 80%- 
ig, és legfeljebb összesen 4.400.000.000 forint összegig 

terjed és amelyet a Kötvénytulajdonosok jogosultak 
lehívni meghatározott feltételek bekövetkeztekor, 
amennyiben a Kibocsátó nem teljesíti fizetési 
kötelezettségét. A garancia csak a tőkére vonatkozik, 
kamatokra nem terjed ki. 

 

„Garanciavállaló Nyilatkozat” Az MFB Zrt. által kiállított garanciavállaló nyilatkozat, 
amely az Információs Dokumentum 4. számú melléklete. 

„Hitelminősítő” Scope Ratings GmbH 

„Információs Összeállítás” A Kibocsátó által a Kötvényrendelet 8. §-a szerint 
elkészített, a befektetők előzetes tájékoztatását szolgáló 
2021. december 7. napján kelt Információs Összeállítást 
jelenti. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3
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„Információs Dokumentum” A jelen 2022. március 1. napján kelt Információs 
Dokumentumot jelenti. 

„Kamatfizetési Napok” A kamatok a Lejárat Napjáig (de azt nem beleértve) 
terjedő időszakban minden évben a Kamatfizetési 
Napokon és a Lejárat Napján utólag fizetendők. 

„KELER” KELER Központi Értéktár Zrt. (székhely: 1074 Budapest, 
Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-10-042346; 
adószám: 10873151-2-44) 

„Kibocsátás” vagy 
„Kötvénykibocsátás” 

A Kötvények forgalomba hozatala az Információs 
Összeállítás feltételei szerint. 

„Kibocsátó” a GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3; 
cégjegyzékszám: 01-10-049841; adószám: 26362014-
2-42) 

„Kötvény(ek)” Az Információs Összeállításban szereplő feltételek 
szerint forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok, amely értékpapírok jellemzőit jelen 
Információs Dokumentum 13. fejezete tartalmazza. 

 

„Kötvényrendelet” A kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendelet 

„Kötvénysorozat” vagy 
„Sorozat” 

Az azonos jogokat megtestesítő, egyazon időpontban 
kibocsátott Kötvények egy sorozatot alkotnak. 

„Kötvénytulajdonos” A Kötvények tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig 
- azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt 
nyilvántartják. 

„Lejárat Előtti Visszaváltási 
Összeg” 

Egy Kötvény vonatkozásában annak Névértéke 
csökkentve az adott Kötvény tekintetében megfizetett 
valamennyi tőkeösszeggel, növelve valamennyi kint lévő és 
felhalmozódott esedékes kamat összegével 

„Lejárat Előtti Visszaváltási Nap” Az a nap, amelyen a Kibocsátó a Fizető Ügynökön 
keresztül a jelen Információs Dokumentum 13.43.2 
pontjában meghatározott esetekben megfizeti a Lejárat 
Előtti Visszaváltási Összeget a Kötvénytulajdonosok 
részére. 

„Lejárat Napja” 2031. december 16. 

„MFB Zrt.” Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 
31., cégjegyzékszám: 01-10-041712; adószám: 

10644371-2-44) 

„MNB” Magyar Nemzeti Bank 
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„Munkanap” a Munkanap olyan napot jelöl, amelyen a hitelintézetek, 
valamint a pénz- és devizapiacok Budapesten 
kifizetéseket, illetve elszámolásokat hajtanak végre, 
amennyiben az ilyen nap a Kibocsátónál is 
Munkanapnak számít, és amikor a KELER 
pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre. 

„Névérték” 1 darab Kötvény névértéke 50.000.000 Ft 

„Nem Megengedett Ügyletek” minden olyan ügylet vagy ügylet-együttes, konstrukció, 
ami önmagában vagy együttes hatásait tekintve 
alkalmas lehet arra, hogy azon vállalatcsoport tagjától, 
vagy a vállalatcsoportba tartozó vállalat tulajdonosától, 
illetve tulajdonosának közeli hozzátartozójától a Kötvény 
révén történő forrásbevonást valósítson meg, amelynek 
a Kibocsátó a csoporttagja. 

„NKP” az MNB által 2019. július 1-jén elindított Növekedési 
Kötvényprogram 

„NKP Terméktájékoztató” az MNB által megjelentetett „Tájékoztató a Növekedési 
Kötvényprogram feltételeiről (hatályos: 2022. január 7- 
től)” c. dokumentum 

„Prospektus Rendelet” az Európai Parlament és a Tanács (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.” 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

„Rendkívüli Visszaváltási 
Esemény” 

a jelen Információs Dokumentum 13.43.1. 
bekezdésében meghatározott események. 

„SunDell Estate Nyrt.” SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; 
cégjegyzékszám: 01-10-140036; adószám: 26560621-2- 

42) 

„Számviteli törvény” a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

„Szit. törvény” a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 
2011. évi CII. törvény 

„Tpt.” vagy „Tőkepiaci törvény” a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 
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1. FELELŐS SZEMÉLYEK 
 

A Kibocsátó ügyvezető szerve a három tagból álló igazgatóság. Az igazgatóság tagjai 
Piukovics Gábor, Piukovics István, és Szendrői Gábor. A Kibocsátó képviseletére és 
cégjegyzésére az igazgatóság elnöke önállóan, a másik két igazgatósági tag pedig együttesen 
jogosult. Ennek megfelelően a jelen Információs Dokumentum 1. számú mellékletét képezi 
Piukovics Gábornak, az igazgatóság elnökének mint felelős személynek a nyilatkozata arról, 
hogy az Információs Dokumentumban szereplő információk az elvárható gondosság mellett, a 
Kibocsátó lehető legjobb tudása szerint, megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon 
körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos 
következtetéseket. 

 

2. KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 

A Kibocsátó könyvvizsgálója 2021. november 25. napjától 2022. április 30. napjáig terjedő 
határozott időtartamra a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09- 
063022; kamarai nyilvántartási szám: 001464). A könyvvizsgálatért felelős természetes 
személy: Kalavszky Márton (anyja születési neve: Hersiczki Katalin; lakcím: 1037 Budapest, 
Fanyarka utca 1. B. lház. 1. em. 11.; kamarai nyilvántartási szám: 007413). 

 
A Kibocsátó könyvvizsgálója 2019. június 13. napjától 2021. november 25. napjáig Bácsi 
Ferencné (anyja születési neve: Bacsik Erzsébet; lakcím: 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. 
4. em. 17.; kamarai nyilvántartási szám: 002896) volt. 

 
A könyvvizsgáló változás indoka, hogy a Kibocsátó a multilaterális kereskedési rendszerben 
regisztrált értékpapírokat kibocsátó társaságok könyvvizsgálata terén szélesebb körű 
tapasztalatokkal rendelkező, ezáltal az intézményi befektetői elvárásoknak is jobban megfelelő 
könyvvizsgáló cég szolgáltatásait kívánta igénybe venni. 

 
3. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK 

 
3.1. A Kibocsátóra jellemző lényeges kockázatok bemutatása 

 

SunDell Estate Nyrt. 
 

A Kibocsátó 52,3%-os közvetlen és 10,46% közvetett, összesen 62,76% részesedéssel 
rendelkezik a BÉT részvény szekciójának standard kategóriájába bevezetett, szabályozott 
ingatlanbefektetési társaságként működő SunDell Estate Nyrt.-ben. A SunDell Estate Nyrt. a 
részvényeseinek, így a Kibocsátónak is, a Szit. törvény szerinti elvárt osztalékot fizeti meg, 
amely az osztalékként kifizethető eredmény legalább 90%-a. A Szit. törvény rendelkezése 
alapján ugyanakkor, ha a SunDell Estate Nyrt. szabad pénzeszközeinek összege nem éri el 
az elvárt osztalék összegét, akkor a SunDell Nyrt. igazgatósága a szabad pénzeszközök 
összegének legalább 90%-át javasolja csak osztalékként kifizetni. A SunDell Estate Nyrt. 
eredménytermelő képessége így kihatással van a Kibocsátó eredményességére is, azt 
jelentősen befolyásolja. 

 

Fejlesztésre alkalmas ingatlanok 
 

A Kibocsátó tevékenységének előfeltétele lakóépületek fejlesztésére alkalmas ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése. A jelen Információs Dokumentum napján a Kibocsátó még csak 
egy fejlesztésre alkalmas ingatlannal rendelkezik (Budapest II. kerület, belterület 10914 
helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 1021 Budapest, Budakeszi út 65-67. szám 
alatt található, műemléki védelem alatt álló ingatlan). A Kötvényekből származó forrást kívánja 
a Kibocsátó részben ingatlan vásárlásra fordítani. Az ingatlanvásárlásokhoz szükséges tőke 
jövőbeni biztosítása nélkül a Kibocsátó nem tudja megszerezni olyan ingatlanok tulajdonjogát, 
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amelyekre lakóépületek építhetők. Amennyiben a    Kibocsátó részére sem a részvényesek, sem 
a bankok nem biztosítanak forrást (akár a Kibocsátónak, akár a jelenlegi, későbbiekben 
létrehozandó vagy akvirálandó leányvállalatainak), úgy tervezett projektjeit nem fogja tudni 
megvalósítani. 

 

COVID-19 járványhelyzet és egyéb pandémiás kockázatok 
 

A COVID-19 globális járványhelyzet döntően a 2020-as üzleti évtől kezdődően jelentősen 
átalakította a teljes világpiac működését és a nemzetközi kereskedelmet, társadalmi 
kapcsolatokat. A világjárvány jelentősen hátrányos gazdasági hatásokat gyakorolt a gazdaság  
számos szektorára, és ezen hatások jelenleg még nem számszerűsíthetők, illetve a további 
hatásai sem prognosztizálhatók. Amennyiben a járványhelyzet elhúzódik, vagy további 
világjárványok alakulnak ki a jövőben, azok hatásaitól várhatóan nem tudja a Kibocsátó 
függetleníteni magát, amely eredményeként a Kibocsátó jövedelmezősége akár negatívan is 
alakulhat. 

 

Kibocsátó gazdasági teljesítményével összefüggő kockázatok 
 

Amennyiben az elmúlt évek során az építőiparban jelentkező áremelkedés folytatódik, úgy az 
kihatással lehet a Kibocsátó jövedelmezőségére. 

 

Amennyiben a Kibocsátó (vagy valamely leányvállalata) bankhitelt venne igénybe, úgy fennáll 
annak a kockázata, hogy a Kibocsátó (vagy valamely leányvállalata) az egyes, a bankhitelhez 
kapcsolódó szerződésben vállalt kötelezettségeket, kovenánsokat, biztosítékokat stb. nem 
vagy nem folyamatosan tudja teljesíteni vagy fenntartani, és emiatt hátrányos 
jogkövetkezmény éri, ami által érvényesítésre kerülhetnek a bank által lekötött biztosítékok, 
vagy a szerződés felmondásra kerülhet, és így esedékessé válhat a teljes kintlévő 
hiteltartozás. 

 

Bankhitel igénybevétele esetén a Kibocsátó (vagy valamely leányvállalata) működésére és 
annak nyereségességére jelentős hatással bírhat a finanszírozási és kamatkörnyezet 
változása. Amennyiben a finanszírozási és/vagy kamatkörnyezet a Kibocsátó (vagy valamely 
leányvállalata) számára hátrányosan változik, akkor ez emelheti a Kibocsátó (vagy valamely 
leányvállalata) által a hitelösszegek után fizetendő kamat összegét (akár a báziskamat 
emelkedése útján, akár a báziskamat helyett bizonyos esetekben alkalmazható alternatív 
kamatbázison keresztül), átmeneti vagy hosszantartó finanszírozási nehézségeket okozhat, 
eredményezheti a hitelezők megemelkedett költségeinek részleges vagy teljes áthárítását a 
Kibocsátóra (vagy valamely leányvállalatára), illetve szükségessé teheti a refinanszírozást, 
amelynek lehetősége és feltételei akár kedvezőtlenül is alakulhatnak az aktuális piaci 
helyzetben. A Kibocsátó ezen hátrányos kamatnövekedés elkerülése érdekében igyekszik 
törekedni fix kamatozású kölcsön-, illetve hitelszerződések megkötésére, azonban nincs 
kizárva, hogy gazdaságossági/célszerűségi, vagy egyéb okok folytán a fix kamatozású hitel-, 
kölcsönfelvétel nem, vagy nem a szükséges finanszírozás teljes összegéig lehetséges. 

Munkaerőhiány 
 

Hátrányos tényező lehet a munkaerőhiány további alakulása. A bizonytalan emberi erőforrások 
miatt az alvállalkozók munkájának minősége sok esetben romló tendenciát mutat, a vállalási 
határidők hosszabbodnak és gyakoriak a határidő csúszások az építőiparban. A minőségi hibák 
javításának költségei, a határidőcsúszás miatti kötbérigények mind rontják a Kibocsátó 
nyereségességét akár közvetlenül, a tervezett saját fejlesztési projektek kapcsán, akár 
közvetve, a SunDell Estate Nyrt-ben fennálló részesedése útján. 

 

Lakásárak alakulása 
 

Bár az elmúlt években a budapesti lakáspiacon az ingatlanok vételárának jelentős növekedése volt 
megfigyelhető, és eddig a COVID járvány hatásaként nem volt megfigyelhető a lakásárak 
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csökkenése, ugyanakkor nem zárható ki a lakásárakban bekövetkező stagnálás vagy 
csökkenés, amely a növekvő építőipari költségek mellett, közvetve vagy közvetlenül hátrányos  
hatással lehet a Kibocsátó eredményességére. 

 

Kereslet alakulása 
 

Amennyiben a piaci verseny esetleg erősödik és a Kibocsátó vagy a SunDell Estate Nyrt. 
nehezebben tudja értékesíteni az ingatlanokat vagy az ingatlanok eladási árát kell 
csökkentenie ahhoz, hogy versenyképességét megtartsa, illetve, ha az ingatlanpiacon a 
fizetőképes kereslet esetleg csökken és ez szintén azt eredményezi, hogy olcsóbban tudja 
csak értékesíteni a Kibocsátó vagy a SunDell Estate Nyrt. az ingatlanokat vagy hosszabb ideig 
tart az értékesítés ideje, úgy ezen tényezők mind rontják a Kibocsátó eredményességét. 

 

Támogatási szabályok változása 
 

A lakáscélú állami támogatásokra, a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó 
szabályok változásának kihatása van a Kibocsátó jövedelemtermelő képességére, mert ezen 
szabályok módosítása befolyással bír a lakáspiaci keresletre. 

 

3.2. Kötvényekre vonatkozó kockázatok 
 

Növekedési Garanciaprogram 

Az MFB a Növekedési Garanciaprogramon keresztül, az NKP keretében megkötött 
ügyletekhez, legfeljebb 80%-os garanciát/kezességet biztosít. Az MFB által vállalt garancia 
összegének 90%-a erejéig az állam a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 
2001. évi XX. törvény („MFB törvény”) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján visszavonhatatlan 
készfizető kezességet vállal. Jelen Információs Dokumentum szerinti Kötvények névértékének 
80%-ra az MFB garanciát biztosít. Amennyiben a Kibocsátó nem tudja teljesíteni a Kötvény 
alapján fennálló kamat-, illetve tőketörlesztési kötelezettségeit, úgy a befektető részben 
elveszítheti a befektetése értékét, befektetésének a garanciával érintett részét pedig az MFB- 
től követelheti. Az MFB által nyújtott garancia a Kötvények tőketörlesztési részét érintően térít  
legfeljebb 80%-ot, a meg nem fizetett kamatra nem terjed ki a garancia. 

A Kötvényekbe történő befektetés szabályozása 

Egyes befektetők befektetési tevékenységüket jogszabályok és egyéb előírások alapján 
végezhetik, illetve ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellenőrzik és felügyelik. A 
Kötvénytulajdonosoknak ajánlott saját jogi tanácsadójukkal konzultálniuk és egyértelműen 
megbizonyosodni arról, hogy a Kötvényekbe történő befektetés megfelel a tevékenységére 
vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak. 

Adószabályok változása 

A Kötvényekkel kapcsolatban elért jövedelem adózására a jelen Információs Dokumentum 
keltekor hatályos jogszabályok a jövőben megváltozhatnak. 

Likviditás és másodlagos piac hiánya 

A magyarországi vállalati kötvények piacára – különösen a tőzsdén kívüli piacra – a likviditás 
hiánya jellemző, ezért az állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a Kötvények likviditási 
kockázata. A Kötvények XBond piacra történő regisztrációját követően sem garantálható, hogy a 
Kötvények ezen platformon teljesített forgalma a Kötvényeknek kellő likviditást képes 
biztosítani. Ez azt jelentheti, hogy a Kötvénytulajdonos – amennyiben a Kötvények iránt vevői 
oldalon ajánlat jelenik meg a rendszerben – a futamidő lejárta előtt esetlegesen csak 
árfolyamveszteséggel tudja eladni Kötvényét. 

Piaci hozamok elmozdulása 

A Kötvények piaci árfolyama számos különböző tényezőtől függ. A Kötvénytulajdonosnak 
kockázatot jelenthet a piaci árfolyamok kedvezőtlen alakulása, ugyanis általános piaci 
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hozamemelkedés esetén a Kötvények árfolyama esni fog. Amennyiben tehát a 
Kötvénytulajdonos nem tartja meg lejáratig a Kötvényeket, úgy elképzelhető, hogy ilyen 
esetben veszteséget realizál. 

Devizaárfolyam kockázat 

Abban az esetben, ha a Kötvénytulajdonos a Kötvények devizanemétől eltérő devizában tartja 
nyilván befektetéseit, akár árfolyamveszteséget is elkönyvelhet. Amennyiben ugyanis a 
Kötvénytulajdonos nyilvántartási devizája felértékelődik a Kötvény devizájához képest, akkor 
csökken a Kötvényeken a Kötvénytulajdonos devizájában kifejezett realizálható hozam, 
csökken a Kötvények tőkeösszegének a Kötvénytulajdonos devizájában kifejezett értéke, 
valamint csökken a Kötvényeknek a Kötvénytulajdonos devizájában kifejezett piaci értéke. 

Fix kamatozás kockázata 

A Kötvények fix kamatozásúak. 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. 

Vagyoni biztosítás hiánya 

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

Tranzakciós költségek 

A Kötvények vásárlása vagy eladása esetén a Kötvények jelenlegi árával kapcsolatban 
különféle járulékos költségek merülhetnek fel (beleértve a tranzakciós díjakat és jutalékokat). 
Ezek a járulékos költségek jelentősen csökkenthetik vagy akár kizárhatják a Kötvények 
nyereségességét. Továbbá az ilyen, a Kötvények megvásárlásához közvetlenül kapcsolódó 
költségeken túl a Kötvénytulajdonosoknak figyelembe kell venniük a monitoring költségeket 
(például a felügyeleti díjakat) is. A Kötvényekbe történő befektetés előtt a leendő 
befektetőknek tájékozódniuk kell a vásárlás során felmerülő minden további költségről, a 
Kötvények letéti őrzéséről vagy eladásáról. 

A Kötvények hitelminősítési kockázata 

A hitelminősítések nem tükrözik a struktúra és a piaci kockázatok potenciális hatásait és más 
olyan tényezőket, amelyek befolyásolhatják a Kötvények likviditását vagy piaci értékét. A 
hitelminősítés nem ajánlás értékpapírok vásárlására, eladására, vagy tartására. A 
hitelminősítő intézet bármikor felülvizsgálhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a 
minősítést. Hátrányosan befolyásolhatja a Kötvények likviditását és piaci értékét, ha a 
Kibocsátó már nem tart fenn hitelminősítést, vagy ha valamely hitelminősítő intézet 
visszavonja, felfüggeszti vagy csökkenti a Kibocsátó vagy a Kötvények hitelminősítését, vagy 
ha ilyen visszavonás, felfüggesztés, vagy leminősítés várható (vagy bármely hitelminősítő 
intézet a Kibocsátó vagy a Kötvények hitelminősítését a „hitelfigyelő” státuszra helyezi a 
leminősítés, felfüggesztés vagy visszavonás mérlegelésekor). 

Kötelezettségvállalások megsértése 

Amennyiben a Kibocsátó megsérti a Kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalásait, úgy 
akár sor kerülhet a Kötvények idő előtti visszaváltásának kötelezettségére, amely esetben 
nincs biztosíték arra, hogy a visszaváltáshoz szükséges pénzeszköz rendelkezésre áll a 
Kibocsátónál. 

 

3.3. A Kibocsátó kockázatkezelési mechanizmusainak bemutatása 

Munkaszervezet 

A Kibocsátó kis létszámú munkaszervezetének jellemzőjeként az információk koncentrálódnak 
a döntéshozóknál, vagyis azok a személyek, akik döntési kompetenciákkal rendelkeznek, 
gyorsan értesülnek a lehetséges vagy már beállt kockázatokról. Mivel nem kell        sok lépcsős 



15 
 

belső jóváhagyási folyamatokon végig menni, ezáltal hatékonyabban és célzottabban van 
lehetőségük a döntéshozóknak kezelni a felmerült kockázatokat. 

 

A Kibocsátó operatív működéséért az igazgatóság mindenkori önálló cégjegyzési joggal 
rendelkező tagja a felelős. Ebből kifolyólag a Kibocsátó működése során jelentkező 
kockázatokról ezen igazgatósági tag értesül elsőként és a kockázat mértékétől függően az 
alábbi döntések születhetnek: 

 

(i) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag a Kibocsátó mindenkori 
létesítő okiratában és/vagy az igazgatósági ügyrendben lefektetett jogköre szerint egyedül 
jogosult intézkedni a kockázatok elhárítása és mérséklése tárgyában; vagy 

 

(ii) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag összehívja az igazgatóság 
ülését az igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint, ahol az igazgatóság határozatot hoz a 
kockázat mérséklése, elhárítása érdekében szükséges lépésekről és kijelöli a tagok közül a 
végrehajtásért felelős igazgatósági tago(ka)t; vagy 

 

(iii) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag kezdeményezi a legfőbb 
szerv összehívását, hogy a felmerült kockázat mérséklése, elhárítása tárgyában részvényesi 
döntés szülessen. 

 

A kockázatkezelési elvek és folyamatok meghatározása elsődlegesen a Kibocsátó 
igazgatóságának feladata. 

Könyvvizsgáló 

A Kibocsátó könyvvizsgálója, amennyiben a Kibocsátó vagyonának olyan változását észleli, 
amely veszélyezteti a Kibocsátóval szembeni követelések kielégítését vagy ha olyan 
körülményt észlel, amely az igazgatósági vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben 
kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az 
igazgatóságnál kezdeményezni a részvényes(ek) döntéshozatalához szükséges intézkedések 
megtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt 
körülményekről a Kibocsátó törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni. 

Felügyelőbizottság 

A felügyelőbizottság köteles a Kibocsátó legfőbb szerve elé kerülő előterjesztéseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a legfőbb szerv ülésén ismertetni. 

 

A felügyelőbizottság a Kibocsátó irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, 
az igazgatóságtól felvilágosítást kérhet, a Kibocsátó fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- 
és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 
megfelelő teljesítésével a Kibocsátónak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért  való 
felelősség szabályai szerint felelnek a Kibocsátóval szemben. 

Auditbizottság 

Az auditbizottság segíti a felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a 
könyvvizsgáló kiválasztásában és a könyvvizsgálóval való együttműködésben. Továbbá az 
auditbizottság feladata, hogy figyelemmel kísérje a Kibocsátó belső ellenőrzési, 
kockázatkezelési rendszereinek hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát. 
Amennyiben úgy látja, hogy szükséges, akkor ajánlásokat fogalmaz meg az adott tárgyban. 
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4. A KIBOCSÁTÓ ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 

 

4.1. Céginformációk a Kibocsátóról 
 
 

A Kibocsátó neve: GOPD Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 
 

A Kibocsátó cégbejegyzésének helye: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

 

A Kibocsátó cégjegyzékszáma: 01-10-049841 

 

A Kibocsátó székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3. 

 

A Kibocsátó cégbejegyzésének időpontja: 2018. június 28. 

 

A Kibocsátó tevékenységének időtartama: Határozatlan 

 

A Kibocsátó jogi formája: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

A Kibocsátó működésére irányadó jog: Magyar jog 

 

A Kibocsátó telefonos elérhetősége: +36 30 267 4015 

 

A Kibocsátó 5%-ot meghaladó tényleges tulajdonosa(i): 
 

Piukovics András 16,76% 

Piukovics Domonkos 16,76% 

Piukovics Gábor 16,76% 

Piukovics István 16,76% 

Schweidel Investment Kft. 15,32% 

Uzsoki András 5,20% 

 

A Kibocsátóban jelenleg fennálló közkézhányad: 12,44%. 
 

A Kibocsátó 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel bíró részvényesei a tulajdoni arányaiktól 
eltérő szavazati jogokkal nem rendelkeznek. 

4.2. Cégstruktúra, szervezeti felépítés 

4.2.1.A vállalatcsoport és a jelentős leányvállalatok bemutatása 

A Kibocsátó leányvállalatainak bemutatása: 
 

Santa Cruz Invest Kft. 
 

A Santa Cruz Invest Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszám: 01-09- 
350459; adószám: 27119125-2-42) 2019. november 19. napján került bejegyzésre a Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő tevékenysége lakó- és nem lakó épület építése. A 
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Kibocsátó a társaság alapítója, a társaságot 3.000.000,- forint törzstőkével alapította és jelenleg 
is egyedüli tulajdonosa. 

 
A Santa Cruz Invest Kft. 2021. november 5. napján megvásárolta a MEQHLYN Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 77.; nyilvántartó hatóság: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-288872; adószám: 25783740-2- 
42) törzstőkéjének 50 %-át, vagyis összesen 16.500.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázezer 
forint törzsbetétet megtestesítő üzletrészt. A MEQHLYN Korlátolt Felelősségű Társaság a 
SunDell Estate Nyrt. 10,46%-os tulajdonosa. 

 
Oregon 21 Ingatlan Kft. 

 

Az Oregon 21 Ingatlan Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszám: 01-09- 
350538; adószám: 27120565-2-42) 2019. november 20. napján került bejegyzésre a Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő tevékenysége vagyonkezelés (holding). A 
Kibocsátó a társaság alapítója, a társaságot 3.000.000,- forint törzstőkével alapította és 
jelenleg is egyedüli tulajdonosa. 

 

Gaudetti Ingatlan Kft. 
 

A Gaudetti Ingatlan Kft. (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszám: 01-09- 
350539; adószám: 27120572-2-42) 2019. december 2. napján került bejegyzésre a Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő tevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése. A Kibocsátó a társaság alapítója, a társaságot 3.000.000,- forint 
törzstőkével alapította és jelenleg is egyedüli tulajdonosa. 

 

A Gaudetti Ingatlan Kft. a Copa Carpa Korlátolt Felelősségű Társaság 50%-os tulajdonosa, 
amely a SunDell Estate Nyrt. részvényeinek 10,46%-át tulajdonolja. 

 

SunDell Estate Nyrt. 
 

A SunDell Estate Nyrt. (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt., 
cégjegyzékszám: 01-10-140036; adószám: 26560621-2-42) a BÉT részvény szekciójának 
standard kategóriájába bevezetett szabályozott ingatlanbefektetési társaság, alaptőkéje 
119.500.000 forint. Főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Kibocsátó 
közvetlen részesedése 52,3% a SunDell Estate Nyrt-ben, közvetett részesedése pedig 
10,46%. 

 
Grado Estate Zrt. 

 

A Grado Estate Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt., cégjegyzékszám: 
01-10-140817; adószám: 27934461-2-42) 2020. május 13. napján került bejegyzésre a 
Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő tevékenysége saját tulajdonú, bérelt 
ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Kibocsátó a társaság 50%-os tulajdonosa, a társaság 
alaptőkéje 1.000.000.000 forint. 

 
Copa Carpa Kft. 

A Copa Carpa Kft. (székhely: 1065 Budapest, Hajós utca 29, cégjegyzékszám: 01-09-289231, 
adószám: 25789863-2-42) 2016. október 28. napján került bejegyzésre a Fővárosi 
Törvényszék Cégbíróságán. A Kibocsátó konszolidációs körébe tartozó társaságnak a fő 
tevékenysége épületépítési projekt szervezése. A társaság alaptőkéje 53.000.000 forint. 

 

 



18 
 

 

Auditbizottság 

4.2.2.Szervezeti ábrák 

 
 

Társasági szervezeti ábra 
 
 
 

 

Társaság döntéshozó és ellenőrző szerveinek ábrája 

 
4.3. Alkalmazottak 

A Kibocsátó a 2020. naptári évben egy fő alkalmazottat foglalkoztatott. 

 

5. A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

5.1. A Kibocsátó működése 

A BÉT Xtend piacán jelen lévő Kibocsátó fő profilja az ingatlanfejlesztés. A Kibocsátó 

 

Közgyűlés 

  

Igazgatóság 

 

 

Felügyelőbizottság 
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holdingtársaságként fogja össze a cégcsoportba tartozó leányvállalatok irányítását, amelyek 
felsorolásra a jelen Információs Dokumentum 4.2.1 pontjában kerültek. 

 
Az ingatlanfejlesztési tevékenysége mellett, a Kibocsátó tulajdonolja közvetve és közvetlenül 
a szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működő SunDell Estate Nyrt. részvényeinek 
összesen 62,76% -át, amelyből osztalék jövedelme származik. 

 

A Kibocsátó bevétele tehát elsősorban a leányvállalatoktól származó osztalékból, illetve az 
általa közvetlenül mérlegre vett ingatlanok fejlesztéséből származó bevétel. 

 
A Kibocsátó és leányvállalati befektetési koncepciója budapesti vagy Budapest 
agglomerációjához tartozó, 10-450 lakásos lakóparkok építtetését célozza, magába foglalva a 
telekvásárlástól kezdve a tervezésen, engedélyeztetésen, kivitelezésen és saját marketing- 
tevékenységen át az értékesítésig terjedő összes részfolyamatot az egyes projektek szintjén. A 
projektek elsősorban 100-200 lakásos pesti lakóparkok vagy ennél kisebb, de prémium kivitelű 
budai lakóparkok. 

 
A Kibocsátó elsősorban holdingként működik és meglévő vagy esetlegesen a jövőben létrejövő 
új leányvállalatai azok, amelyek telekingatlannal rendelkeznek és a fejlesztési projekteket 
végre hajtják. Azonban egyes projekteket a Kibocsátó közvetlenül hajtana végre (pl. Budakeszi 
úti ingatlan fejlesztése). 

 
A Kibocsátó azért, hogy tevékenységét diverzifikálja, kockázatát csökkentse, úgy tervezi, hogy 
nem minden projektcégben bír majd meghatározó befolyással, hanem lehetséges, hogy egyes 
projektcégeknek csak 50% alatti részesedését fogja megszerezni. A projekttársaságok 
aktuális ingatlanvásárlásai és forrás igényei szerint biztosítja a Kibocsátó a forrást a 
leányvállalatoknak. A Kibocsátó az ingatlanfejlesztési projektjei során részt vesz a teljes 
kivitelezési folyamatban, melynek részei: (i) telekvásárlás, (ii) terveztetés, (iii) 
engedélyeztetés, (iv) kivitelezés, illetve (v) értékesítés. 

 

A Kibocsátó, illetve leányvállalatai jellemzően értékesítésre szándékoznak ingatlanokat 
fejleszteni, az értékesítést követően az adott projekt lezárul. A Kibocsátó a keletkező nyereség egy 
részét új projektek finanszírozásába kívánja fektetni. Az előkészített ingatlanok a SunDell  
Estate Nyrt. vagy harmadik felek részére kerülnek értékesítésre. 

5.2. A Kibocsátó főbb tevékenységi köreinek/termékeinek és/vagy szolgáltatásainak 
ismertetése 

A Kibocsátó leányvállalatai közül jelenleg a Grado Estate Zrt. rendelkezik saját, 4000 
négyzetméteres telekingatlannal Budapesten az Erzsébet királyné útján. A társaság érvényes 
építési engedéllyel rendelkezik a 225 lakásos „Erzsébet Apartmanház” elnevezésű projekt 
megvalósítására. A kivitelezési munkálatok 2020 IV. negyedévében megkezdődtek, a projekt 
tervezett befejezési ideje 2024 I. negyedéve. A lakások mellett 248 darab garázs és 4 darab 
üzlethelyiség is kialakításra kerül. 

 
A Kibocsátó tulajdonában áll a 1021 Budapest, Budakeszi út 65-67. szám alatt található 
ingatlan, amelyre tervei szerint 25 darab felsőkategóriás lakást fejlesztene a Kibocsátó.  

 

A Kibocsátó közvetlenül és közvetetten együtt 62,76%-os részesedése a SunDell Estate Nyrt- 
ben meghatározó. A SunDellnek több futó, illetve tervben lévő projektje is van (részletesen lásd 
a www.sundell.hu weboldalon), ezek közül kiemelkedik  a Rákos-patak mentén épülő Paskal 
Garden lakópark. 

 

A Kibocsátó az évtizedes ingatlanfejlesztési és vállalatirányítási tapasztalatát kiaknázva, 
tanácsadási szolgáltatást is nyújt, amelynek keretében a SunDell Estate Nyrt-vel határozatlan 
idejű szerződést kötött ingatlanfejlesztési tanácsadás, marketing és vállalatirányítási stratégia  

http://www.sundell.hu/
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kidolgozása, piaci szereplőkkel való kapcsolattartás, ingatlanbefektetési tanácsadás 
tárgykörben. 

 

5.3. A Kibocsátó legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat 
tevékenységi körönkénti és földrajzi bontásban, a Kibocsátó versenyhelyzete 

5.3.1.A Kibocsátó meglévő legfontosabb piacainak bemutatása 

A Kibocsátó tevékenysége két piacot érint, a fővárosi lakóingatlan vásárlási piacot, valamint a 
lakóingatlan bérbeadási piacot. 

 

5.3.1.1. Lakáspiaci árak alakulása a KSH adatai szerint 

 
A lakáspiacon a 2014 óta tartó élénkülés 2019-ben megtorpant, 2020-ban pedig a lakáspiac 
előbb erőteljes, majd mérsékeltebb visszaeséssel reagált a Covid19-járvány egymást követő 
hullámaira. Az új és a használt lakások árindexe szétvált, és míg az előbbiek áremelkedése a 
korábbi ütemhez hasonlóan folytatódott, a használt lakásoké lelassult és alig haladta meg az 
általános fogyasztói áremelkedés mértékét. 2021 I. negyedévében a lakáspiacon élénkült a 
forgalom, és mind a használt, mind az új lakások ára 5,8%-kal emelkedett az előző 
negyedévhez képest. 

 
A 2020. évi lakáspiaci éves forgalom 14%-kal elmaradt a megelőző évitől és végig jelentős – a 
járványhelyzet alakulásával összefüggő – ingadozásokat mutatott. Az I. negyedévben 14, a II.-
ban 29%-os visszaesés után az év második felében már kevésbé lassult a piac. A III. negyedévi 
3,5% után a IV. negyedévi újabb lezárások idején a forgalom 13%-kal mérséklődött. 

 

2021 I. negyedévét általános élénkülés jellemezte a lakáspiacon. Az értékesítések száma – 
az eddig feldolgozott adatok alapján – 15%-kal emelkedett 2020 azonos negyedévéhez 
képest. 

 
Az új lakások aránya a lakáspiacon 2016 óta fokozatosan emelkedett, 2019-ben elérte a 7,1%- 
ot. 2020-ban az eddig ismert adásvételek 6,1%-a vonatkozott új építésű lakásra. 2021 I. 
negyedévében az eladott lakások 3,9%-a volt új építésű a KSH-hoz eddig beérkezett adatok 
szerint. 

 

2020 során mindkét, korlátozásokkal járó járványhullám visszavetette átmenetileg a lakások 
drágulását. A használtlakás-árak a 2020. I. negyedévi emelkedés után a Covid19-járvány II. 
negyedévre eső, első időszakában az előző negyedévhez képest 2,8%-kal csökkentek. A III. 
negyedév 3,9%-os emelkedését a IV. negyedévben ismét visszaesés követte (2,1%). A 
váltakozó irányú elmozdulások hatására a IV. negyedévi használtlakás-árak mindössze 2,2%- 
kal haladták meg a 2019-es azonos időszaki szintet. 
 

2021 I. negyedévében erőteljes korrekció bontakozott ki, ekkor a növekvő számú eladást az 
előző negyedévhez képest 5,8%-os áremelkedés kísérte a használt lakások körében. A 2015. évi 
bázishoz viszonyított index értéke ekkor 186%-ot ért el. 

 
Az új lakások piacán a 2020. I. negyedévi kiugró, 8,6%-os áremelkedés után az év során 
lassult a növekedés, de a járványhullámok idején sem csökkentek az árak, 2021 I. 
negyedévében pedig itt is a használt lakásokéval megegyező, 5,8%-os áremelkedés volt 
megfigyelhető. Az előző év azonos időszakához viszonyítva ekkor 11%-kal lettek magasabbak az 
újlakás-árak. Ez arra utal, hogy az új lakások piacán nem okozott olyan megtorpanást a 
járványhelyzet, mint a használtakén. 2021 I. negyedévében az új lakások ára elérte a 2015. 
évi bázis kétszeresét. 

 

2021 I. negyedévében közel kétszeresére emelkedett az új lakások eladása az előző év 
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azonos időszakához viszonyítva. A vidéki lakásépítés 2020. évi fellendülése azonban még így is 
kevéssé érintette a lakáspiaci eladásokat, ugyanis az építkezések többletét saját célra épített 
családi házak adták, amelyek nem kerültek piacra. 

 
2021 I. negyedévében 

• 36,1 millió forint volt egy új lakás átlagos ára, 600 ezerrel több, mint az előző év 
átlagában. 

• Budapesten egy új lakás átlagosan 46 millió forintba került, ez 3 millió forinttal több, 
mint 2020-ban. Ugyanekkor a négyzetméterárak 14%-kal, 815 ezer forintra 
emelkedtek. A kiterjedt újlakás-piaccal rendelkező kerületek közül a XIII. kerületben 
821 ezer, a VIII. és a XIV. kerületben 800 ezer forint közelében voltak a fajlagos árak, 
míg a IV. kerületben ettől némileg elmaradt az árszint. Egyelőre kevés újlakás- 
értékesítésről áll rendelkezésre adat a KSH-nál a pesti belső kerületekből és a XI. 
kerületből, ahol az árak 900 ezer és 1 millió forint körül szóródtak az év első három 
hónapjában. 

• A megyeszékhelyeken adták el az új lakások több mint egyharmadát, átlagosan 520 
ezer forintos négyzetméterenkénti áron, 13%-kal drágábban, mint 2020-ban. A 
jelentősebb újlakás-piaccal rendelkező Győrben 550, Debrecenben 615, Nyíregyházán 

417 ezer forintba került a lakások négyzetmétere. A 2020. évi szinthez képest 
mindenütt drágultak a lakások, az említettek közül Debrecenben az átlagot meghaladó 
mértékben, 18%-kal. 

• A Balaton környéki települések árszintje elérte a négyzetméterenkénti 784 ezer forintot, 
ami 12%-kal magasabb a 2020 évinél. Siófokon az új építésű lakások négyzetmétere 
átlagosan 862 ezer forintba került, 17%-kal többe, mint 2020-ban. 

 
 

Az eladott és az értékesítésre épített lakások száma 

(ezer darab) 

 
Év, negyedév 

 

Összes eladott 
lakás 

Ebből:  

Éítékesítési céllal épült új 
lakás használt 

lakás 
új 

lakás 

2007 191,2 ..a) ..a) 17,9 

2008 154,1 140,0 14,1 17,4 

2009 91,1 82,9 8,3 16,9 

2010 90,3 85,5 4,8 10,7 

2011 87,7 83,9 3,9 4,8 

2012 86,0 83,3 2,6 3,5 

2013 88,7 86,4 2,3 3,2 
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Év, negyedév 

 

Összes eladott 
lakás 

Ebből:  

Éítékesítési céllal épült új 
lakás használt 

lakás 
új 

lakás 

2014 113,8 110,5 3,3 3,4 

2015 134,1 130,7 3,4 3,1 

2016 146,3 141,4 4,9 5,2 

2017 153,8 147,7 6,1 7,3 

2018 163,7 154,6 9,1 9,5 

2019 157,0 145,8 11,2 12,1 

2020 (előzetes) 127,8 120,0 7,9 15,0 

2021. I. negyedév 
(előzetes) 

 
20,1 

 
19,4 

 
0,8 

 
4,4 

a) Az adat nem ismeretes. 

 
Forrás: KSH, Lakáspiaci árak, lakásárindex, 2021. I. negyedév 

 

5.3.1.2. Lakóingatlan bérbeadási piac 

 
A koronavírus-járvány hatására csökkenő külföldi turizmus következtében jelentősen bővült az 
bérbeadó ingatlanok kínálata Budapesten, elsősorban a város belső kerületeiben, ahol a 
külföldi turisták körében korábban népszerű, jellemzően rövid távra kiadott lakások találhatók. A 
Magyar Nemzeti Bank 2021. májusi lakáspiaci jelentése alapján Budapesten 2020. október 
végén tetőzött a kínálat – több mint 16 ezer kiadásra kínált lakással –, de 2021. március végén  is 
mintegy 13 ezer kiadó ingatlan volt a bérleti-piacon, ami közel 31 %-os bővülést jelent az előző 
év azonos időszakához képest. A kínálat a legnagyobb mértékben a pesti belső kerületekben 
bővült, itt a 33 %-ot is meghaladta a hosszabb távú bérletre kínált lakások számának 
emelkedése ugyanebben az időszakban. 

 
A növekvő kínálat következtében a fővárosi belső kerületekben csökkentek az albérletárak a 
legnagyobb mértékben. Az albérletárak 2020-ban több hullámban csökkentek, majd 2021 
februárjától újra növekedni kezdtek. 2021 szeptemberében azonban mérséklődött az 
áremelkedés: az előző hónaphoz mérten országosan 0,9, Budapesten 0,3%-kal drágultak a 
kiadó lakások. 
 
Országosan 5,7, Budapesten 3,9%-kal nőttek a lakbérek tavaly szeptemberhez képest, az 
országos index a 2015. évi bázisidőszak 141, a fővárosi pedig a 132%-át érte el. 

 
A fővárosi kerületcsoportok közül az utóbbi nyolc hónapban a pesti belső kerületekben volt a 
legnagyobb lakbéremelkedés: szeptemberben az év eleji szintnél átlagosan 12%-kal 
drágábban kínálták az itt bérelhető lakásokat. 

 

A Kibocsátó értékelése alapján ugyanakkor a Budapest belvárosában található ingatlanok 
továbbra is túlárazottak, míg a külvárosi kerületek kieső, távoli voltuk miatt nem elég 
versenyképesek a bérbeadáson realizálható bevételek szempontjából. Következésképpen a 
Kibocsátó úgy ítéli meg, hogy az e két terület közötti, ún. köztes gyűrű területek – 
különösképpen Pesten – a legértékesebbek bérbe adhatóság (bérleti díj/beruházás) 
szempontjából. 

 
5.3.2.A Kibocsátó legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat 

földrajzi bontásban 
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A Kibocsátó fő tevékenységét Magyarországon, Budapest közigazgatási határain belül végzi. 

5.3.3.A Kibocsátó versenyhelyzete 

A Kibocsátó versenyhelyzetére a fővárosi lakásépítési folyamatok kihatással vannak. 

 
5.3.3.1. Lakásépítési folyamatok a fővárosban és vidéken 

2021 első három negyedévében országosan 12 642 új lakás épült, 1,7%-kal kevesebb, mint 
egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő 
lakások száma 22 430 volt, 30%-kal több, mint 2020 azonos időszakában. Budapesten 23%- 
kal kevesebb lakás építését engedélyezték, ugyanakkor a megyei jogú városokban 43, az 
egyéb városokban 57, a községekben pedig 60%-kal több lakás kapott engedélyt, mint az 
előző év azonos időszakában. 

 
2021 első három negyedévében 5044 lakást vettek használatba Budapesten, több mint 
kétszer annyit, mint a megelőző év azonos időszakában. A megyei jogú városokban 
ugyanakkor 37, a többi városban 16, a községekben pedig 29%-kal kevesebb lakást adtak át, 
mint egy évvel korábban. 

 
A főváros súlyának növekedésével párhuzamosan, a vállalkozások által épített lakások aránya 55-
ről 67%-ra nőtt 2020 első három negyedévéhez képest. 

 

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 38%-a családi házban, 57%-a többlakásos 
épületben, 2,5%-a lakóparkban található. A többlakásos épületekben 29%-kal több lakás épült 
a megelőző időszakhoz képest. 

 
A használatba vett lakások átlagos alapterülete 8,5 m2-rel 87 m2-re csökkent 2020 első három 
negyedévéhez viszonyítva, ami a lakásépítés összetételének többlakásos épületek felé történt 
elmozdulásával függ össze. 

 
Az értékesítési céllal épített lakások aránya 67, a saját használatra épített lakások aránya 
30%-ot ért el, utóbbi arány 12 százalékpontos csökkenést jelent az előző év azonos 
időszakához képest. 

 

A kiadott építési engedélyek alapján Budapest mellett csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
csökkent az építendő lakások száma 2020 első három negyedévéhez viszonyítva. Három 
megyében tapasztalható 100% feletti növekedés, Tolnában (210%), Somogyban (147%), és 
Hajdú-Biharban (115%). 

 
2020 azonos időszakához képest a kiadott új építési engedélyek alapján 48%-kal több, 
összesen 12 537 lakóépület építését tervezik az országban. A tervezett nem lakóépületek 
száma országos szinten 3 682, 31%-kal több, mint 2020 I-III. negyedévében. 
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Forrás: KSH, Gyorstájékoztató, Lakásépítések, építési engedélyek 2021. I-III. negyedév 

 

5.4. Stratégiai partnerek és a velük történő együttműködés bemutatása 

A Kibocsátó stratégiai alvállalkozó partnere az építési tervezési tevékenységben 
résztvevő PhoenArchitekt Kft. 

 
5.4.1. PhoenArchitekt Kft. 

A PhoenArchitekt Kft. 2015. év nyarán alakult azzal a céllal, hogy egy stabil hátterű 
befektetői csoportnak tervezzen lakó épületeket. Tervezéskor fő célja, hogy olyan 
lakásokat alkosson, amelyek a mindenkori vevői igényeket maximálisan kielégítik és 
emellett a beruházónak, valamint a kivitelezőnek az igényeit is figyelembe véve 
törekszik a leggazdaságosabb megvalósíthatóságra. A több száz lakásos lakóparkok 
mellett a tervezési portfóliójában megtalálható műemléki szálloda épület rekonstrukció, 
kisebb társasházak, családi házak, valamint négy tantermes iskola bővítés egyaránt. A 
vállalkozás generál tervezéssel foglalkozik, melyben az építész szakágat mintegy 6-7 
fő saját alkalmazottal végzi, az egyéb szakágakat – mint épületgépészet, 
épületvillamosság, tartószerkezet tervezés – alvállalkozók bevonásával oldja meg. 

 
A PhoenArchitekt Kft. a Gaudetti Ingatlan Kft. és egy magánszemély, Kun Róbert (50%-
ot meghaladó részesedéssel rendelkező tag) tulajdonában álló gazdasági társaság. 

5.5. A Kibocsátó üzleti stratégiájának rövid összefoglalása 

További tervek: A Kibocsátó stratégia célja elsősorban a SunDell Estate Nyrt-ben 
meglévő részesedéssel segíteni annak jövőbeli működését. A SunDell a VI., VII., XIII. 
és XIV. kerületekben, továbbá Budapest Észak-pesti részén nagy volumenű, 
koncentrált, középkategóriás lakásokat, jellemzően 150-200 lakásos társasházakat 
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épít, emellett esetenként budai kerületekben felsőkategóriás, nagyobb alapterületű, de 
kevesebb lakásos társasházakat épít. 

 
A leányvállalatok mellett, maga a Kibocsátó is a továbbiakban aktív telek és 
ingatlanfejlesztői tevékenységet fog folytatni. Ez a Kibocsátó esetében magába foglalja 
az építészeti tervek elkészíttetését, azok engedélyeztetési folyamatát, illetve bizonyos 
alapozó munkák elvégzését. A megfejlesztett telkek, ingatlanok a SunDell Estate Nyrt 
vagy akár harmadik feleknek kerülnek értékesítésre. 

 

Stabil alvállalkozói kör fenntartása: A Kibocsátó fontosnak tartja a stabil alvállalkozói 
kör fenntartását, ezáltal kihasználva a gazdaságos ipari technológiák nyújtotta 
versenyelőnyöket. 

 
6. A KIBOCSÁTÓ VEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE A KIBOCSÁTÓ 

ELMÚLT EGY ÉVÉNEK PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL ÉS A 
MŰKÖDÉS EREDMÉNYÉRŐL 

 

A Kibocsátó jelen elemzése a 2020. december 31-vel lezárult 12 (tizenkét) hónapos 
időszakra vonatkozó auditált konszolidált pénzügyi beszámoló, valamint a nem auditált, 
konszolidált 2021. I. féléves jelentés adatain, továbbá a 2020. üzleti évre vonatkozó 
konszolidált éves beszámoló korrigált pénzügyi adatain és a korrigált 2021. I. féléves 
jelentés adatain alapszik. 

 

A jelen Információs Dokumentum 6. fejezetében konszolidált pénzügyi adatok 
szerepelnek mind a 2019, mind a 2020 üzleti év, valamint az évközi, 2020. első félév 
és 2021. első félév, vonatkozásában. A jelen Információs Dokumentum 
mellékletében szereplő 2020. éves jelentés tartalmazza a 2020.évi konszolidált 
pénzügyi kimutatásokat, valamint a 2020. üzleti év magyar számviteli standardok 
szerint elkészített egyedi beszámolóját is. 

 

A Kibocsátó jövőbeli konszolidált éves beszámolóinak IFRS szerinti elkészítésére 
történő áttérés lehetőségének vizsgálata kapcsán lefolytatott ellenőrzés során a 
Számviteli törvény szerinti jelentős összegű hiba feltárására került sor a Kibocsátó által 
2021. április 21. napján közzétett, a 2020. üzleti évre vonatkozó éves jelentés részét 
képező konszolidált éves beszámoló, valamint a Kibocsátó által 2021. szeptember 17. 
napján közzétett, a 2021. üzleti év első félévére vonatkozó féléves jelentés részét képező 
konszolidált féléves pénzügyi kimutatások vonatkozásában.  

A jelentős összegű hiba oka az, hogy Kibocsátó az érintett időszakban a társult 
vállalkozásának számító SunDell Estate Nyrt-ben meglévő részesedését az említett 
konszolidált kimutatások összeállítása során – az egyedi pénzügyi kimutatások 
elkészítése során alkalmazott értékelési eljárással azonos módon – piaci áron, a SunDell 
Estate Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények tőzsdei árfolyamán vette figyelembe. Az 
ellenőrzés során világossá vált, hogy a Kibocsátónak a konszolidált pénzügyi 
kimutatásaiban a társult vállalkozásának számító SunDell Estate Nyrt.-ben fennálló 
részesedését a Számviteli törvény 130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kellett volna 
nyilvántartania. 

A Kibocsátó a 2020. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját a 2021. évre 
vonatkozó konszolidált éves beszámoló közzétételekor, a Számviteli törvény által előírt 
módon fogja korrigálni, azonban 2022. február 11. napján közzé is tette rendkívüli 
tájékoztatás keretében korrigált pénzügyi kimutatásait, amely közzététel jelen 
Információs Dokumentum mellékletét képezi.  
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A 2021. üzleti év első félévére vonatkozó konszolidált féléves pénzügyi kimutatásait 
módosító közzététel formájában 2022. február 12. napján tette közzé a Kibocsátó, 
amely módosított féléves jelentés is jelen Információs Dokumentum mellékletét képezi. 

Kibocsátó megítélése szerint a fentiek szerinti számviteli hiba Kibocsátó jelenlegi 
működését és üzleti folyamatait, valamint jövőbeli gazdasági kilátásait nem befolyásolja. 

Jelen 6. fejezetben a korrigált adatok kerülnek bemutatásra, amelyek jelölésre kerülnek. 

 

A 2021. június 30-ai fordulónapot követően bekövetkezett lényeges események 
összefoglalása: 

 

➢ A Kibocsátó 2021. szeptember 6. napján értékesítette a Dakotaépítő Kft-ben lévő 
50%-os érdekeltségét. 

 
➢ A Kibocsátó leányvállalata, a Santa Cruz Invest Kft. 2021. november 5. napján 

megvásárolta a MEQHLYN Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének 50%-
át, vagyis összesen 16.500.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-ötszázezer forint 
törzsbetétet megtestesítő üzletrészt. A MEQHLYN Korlátolt Felelősségű Társaság 
a SunDell Estate Nyrt. 10,46%-os tulajdonosa. 

 
➢ A Kibocsátó leányvállalata, az Oregon 21 Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 

2021. november 5. napján felosztotta, majd értékesítette a Copa Carpa Korlátolt 
Felelősségű Társaság törzstőkéjének 50 %-át, vagyis összesen 26.500.000,- Ft, 
azaz huszonhatmillió- ötszázezer forint törzsbetétet megtestesítő üzletrészt. A 
Copa Carpa Korlátolt Felelősségű Társaság a SunDell Estate Nyrt. 10,46%-os 
tulajdonosa. 

 
6.1. Üzleti tevékenységből származó eredményt jelentősen befolyásoló 

lényeges tényezők bemutatása 

 

A Kibocsátó eredményeihez nagy részben hozzájárult 2020. év végén és 2021. év első 
felévben az értékesített üzletrészeiből származó pénzügyi bevétel. Ezen felül a 
DakotaÉpítő Kft 2020. év első félévi, illetve 2020. év végi konszolidációja jelentős 
eltérést eredményez bizonyos konszolidált adatokban (pl.: Árbevétel, Kötelezettségek 
áruszállításból és szolgáltatásból). 

 
6.2. Árbevétel 

 

 2019.év 
(eFt) 

2020.év 
(eFt) 

2020.06.30 
(eFt) 

2021.06.30 
(eFt) 

Belföldi értékesítés nettó 
árbevétele 

105 5.464.748 2.121.948 0 

Export értékesítés nettó 
árbevétele 

0 0 0 0 

Mindösszesen: 105 5.464.748 2.121.948 0 

 

Az árbevétel jelentős része 2020. első félévben és év végén a DakotaÉpítő Kft 
konszolidációja miatt, annak építőipari tevékenységből származik. 2021. első félévében a 
Kibocsátó már nem konszolidálja a DakotaÉpítő Kft-t, ezért árbevétele 0. 

6.3. Működési ráfordítások 
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A Kibocsátó egy főt foglalkoztat, a személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák a 
bérköltségeket és a bérjárulékokat, valamint a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, 
amelyek összege 2020- ban 13.053.000 forint volt. 

 
2021. év első félévében a személyi jellegű ráfordítások összege 8.090.000 forint volt, 
amely kevesebb mint az előző időszakban, 2020. első félévében felmerült 8.321.000 forint. 

 

Ezen felül a Kibocsátónak Anyagjellegű ráfordításai merülnek fel, ez többségében 
igénybevett szolgáltatásokat jelent 2021. első félévében (pl.: bérleti díj, könyvelési díj, 
jogi és egyéb tanácsadói díjak, stb.). 

6.4. Üzleti tevékenység eredménye, EBITDA 
 

 2019.év 
(eFt) 

2020.év 
(eFt) 

2020.06.30 
(eFt) 

2021.06.30 
(eFt) 

a. Üzleti tevékenység 
eredménye 

1 969 -135 542 12 265 -61 952 

b. Értékcsökkenési leírás 1 300 2 661 0 1 164 

a+b. EBITDA 3 269 -132 881 12 265 -60 788 

6.5. Pénzügyi eredmény 

A Kibocsátó 2019. évi pénzügyi eredménye 0 forint, 2020-ban 787.649.000 forint volt, 
amely korrigálva 1.835.254.0001 forint. 2020. üzleti év első félévében a pénzügyi 
eredmény összege 103.276.000 forint volt. 2021. első félévének pénzügyi eredménye 
pedig 1.132.815.0002 forint.  

 

Pénzügyi műveletek bevétele a Kibocsátó részesedéseinek eladásából származott 
2020. év végén és 2021. első félévében is (Részesedések értékesítésének 
árfolyamnyeresége többek között a Denton Invest Kft-ben, a Lagoune Invest Kft-ben és 
a DakotaÉpítő Kft-ben meglévő részesedések eladásából). Pénzügyi műveletek 
ráfordításainak jelentős részét 2020. év végén a korábban kibocsátott kötvény kamata 
teszi ki. 

6.6. Adózott eredmény 

A Kibocsátó 2019. évi adózott eredménye 1.769.000 forint, 2020. évi adózott 
eredménye 649.920.000 forint volt, amely korrigálva azonban 1.697.525.0003 forint. 

 

Az adózott eredmény 2020. első félévében 115.541.000 forint volt, 2021. első félévében 
465.820.000 forint volt, amely korrigálva 1.070.863.0004 forint. 

6.7. Befektetett eszközök 

A Kibocsátó befektetett eszközeinek értéke 2019.12.31-én 10.442.000 forint, 
2020.12.31-én pedig 7.452.698.000 forint volt, amely korrigálva 5.951.044.0005 forint. 

 
A befektetett eszközök 2020. első féléves értéke 2.665.271.000 forint volt, 2021. első 

 
1 Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 11. napján 
2 Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 12. napján 
3 Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 11. napján 
4 Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 12. napján 
5Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 11. napján 
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félévében pedig 18.540.232.000 forint volt, amely korrigálva 5.617.076.000 forint6. 
 

Befektetett eszközök között tartja nyilván a Kibocsátó más társaságokban meglévő 
részesedéseit, ezek közül a SunDell Estate Nyrt-ben meglévő részesedés a 
meghatározó. Mivel ezek valós értéken szerepelnek a könyvekben, az értékelési 
különbözet (Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete) is a Befektetett 
eszközök részét képezi. 

6.8. Forgóeszközök 

A Kibocsátó 2019. december 31. napján hatályos forgó eszközeinek értéke 12.670.000 
forint, 2020. december 31. napján hatályos forgó eszközeinek értéke 2.784.535.000 
forint volt. 

 
A forgóeszközök 2020. első féléves értéke 3.058.928.000 forint volt, 2021. első 
félévében pedig 715.836.000 forint. 

6.9. Források 

A Kibocsátó 2019. december 31. napján hatályos forrásainak értéke 23.117.000 forint, 
2020. december 31. napján hatályos forrásainak értéke 10.480.863.000 forint volt, 
amely korrigálva 8.979.218.0007 forint. 

 
A Kibocsátó forrásainak értéke 2020. június 30. napján 6.626.540.000 forint volt, 2021. 
június 30. napján pedig 19.259.030.000 forint volt, amely korrigálva 6.333.874.000 forint8. 

 
A részletes lebontást a 6.12-es pont tartalmazza. 

6.10. Cash Flow 

Cash-flow-ra vonatkozó kimutatás (2020):     Adatok ezer Ft-ban 
 

Tétel 
szám 

 
A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

a  b d d 

01.  Adózás elötti eredmény 1 969 1 699 850 

  Korrekció előző év eredménye -1 337 
 

02.  Elszámolt amortizáció 1 300 2 661 

3.  Elszámolt értékvesztés és visszaírás   

4.  Céltartalék képzés és felhasználás különbözete  
41 677 

5.  Befektetett eszközök értékesítésének eredménye   

6.  Szállítói kötelezettség változása 364 349 811 

7.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 1 009 372 124 

8.  Passzív időbeli elhatárolások változása 312 1 512 621 

9.  Vevőkövetelés változása  
-8 689 

10.  Forgóeszközök ( vevő és pénzeszközöknélkül ) változása -292 -2 712 228 

 
6Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 12. napján 
7 Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 11. napján 
8 Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 12. napján 
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11.  Aktív időbeli elhatárolások változása -5 -243 644 

12.  Fizetett, fizetendő adó ( nyereség után ) -200 -2 325 

13.  Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés   

I. 
 Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz vált. 

(1-13.s.) 
 

3 120 
 

1 011 868 

14.  Befektetett eszközök beszerzése -11 742 -4 895 658 

15.  Befektetett eszközök eladása   

16.  Kapott osztalék   

II. 
 Befektetési tevékenységből származó pénze. vált. (14- 

16.s.) 
 

-11 742 
 

-4 895 658 

17.  Részvénykibocsátás bevétele ( tőkebevonás )   

18.  Kötvénykibocsátás bevétele  
2 102 097 

19.  Hitelfelvétel   

20.  Hátrasorolt kötelezettségek  
2 847 

21.  Végleges kapott pénzeszköz  
1 829 794 

22.  Részvénybevonás ( tőkeleszállítás )   

23.  Kötvényvisszafizetés   

24.  Hiteltörlesztés, -visszafizetés   

25.  Véglegesen átadott pénzeszköz   

III. 
 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz vált. 

(17-24.s.) 
  

3 934 738 

IV.  Pénzeszközök változása ( +-I. +-II. +-III. ) -8 622 50 948 

 

6.11. Információk a kibocsátó meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli 
beruházásairól és befektetéseiről 

A Kibocsátó folyamatban lévő és jövőbeli beruházásait az Információs Dokumentum 5.2 
pontja foglalja össze. 

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

A Kibocsátó 2019. december 31-én 21.432.000 forint saját tőkével, míg 2020. december 
31- én 6.098.011.000 forint, korrigálva 4.596.366.0009 forint saját tőkével rendelkezett. 

 
A Kibocsátó saját tőkéje 2020. június 30. napján 2.800.904.000 forint volt, 2021. június 
30. napján pedig 18.565.420.000 forint volt, amely korrigálva 5.640.264.00010forint. 

 

A Kibocsátó által tartott SunDell Estate Nyrt. részvények felértékelődéséből, azok piaci 
árának emelkedéséből fakad a saját tőke növekedése. 

 

A Kibocsátó 2021. első félévében tőkét emelt kb. 2 milliárd forint értékben. A saját tőke 

 
9 Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 11. napján 
10Korrigált adat, amely közzétételre került 2022. február 12. napján 
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nagy részét a valós értéken nyilvántartott részesedések adják, azok értékhelyesbítése az 
Értékelési tartalékban jelenik meg. 

 
Hosszú lejáratú kötelezettségek alakulása: 

 

A Kibocsátó 2020. januárjában 2.320.000.000 (kétmilliárd-háromszázmillió forint) 
össznévértékű, hároméves futamidejű diszkont kötvényeket bocsátott ki, 2023. január 
17-ei lejárattal. A kötvények jegyzési árfolyama 86,2069 százalék volt. 

 

A Kibocsátó kötvénytartozásból fennálló hosszú lejáratú kötelezettsége 2.102.097.000 
forint volt 2020. év végén. 

 

2020. június 30. napján a Kibocsátó kötvénytartozásból fennálló hosszú lejáratú 
kötelezettsége 1.124.035.000 forint volt, 2021. június 30. napján már csak 538.724.000 
forint. A Kibocsátó konszolidációs körébe tartozó leányvállalata, a Santa Cruz Invest Kft. 
vásárolt vissza a kötvényből, 2021. májusában, így csökkent 2021. első félévében a 
kötvénytartozásból fennálló hosszú lejáratú kötelezettség. A Santa Cruz Invest Kft. 2021. 
december elejére az összes, a Kibocsátó által kibocsátott fenti kötvényt megszerezte, 
így jelen Információs Dokumentum elkészültének napján, a kötvények teljes egészében 
visszavásárlásra kerültek. 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek alakulása: 

Adatok ezer Ft-ban 
 

 2019 2020) 2020.06.30. 2021.06.30. 

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 373 723 298 1 090 516 131 271 

1. Rövid lejáratú kölcsönök  311 285 000 125 000 

- ebből: az átváltható kötvények  0   

2. Rövid lejáratú hitelek  0   

3. Vevőktől kapott előlegek  85 575 152 509  

4. Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból 

364 350 175 649 256 2 686 

5. Váltótartozások  0   

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalk.szemben 

    

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős 
tulajdoni viszonyban 

 9 000   

8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalk. 

 272 500 1 830  

9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 1 009 5 737 1 921 3 585 

10. Kötelezettségek értékelési különbözete  0   

11. Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete 

 0   

 

7. TULAJDONOSOK, TISZTSÉGVISELŐK, MUNKAVÁLLALÓK 

 
A Kibocsátó vállalja, hogy amennyiben a vezető tisztségviselői és/vagy a kibocsátásért 
felelős kapcsolattartó személyében változás áll be, arról a Kötvénytulajdonosokat 
haladéktalanul írásban értesíti, valamint a változást közzéteszi a közzétételi helyeken: 
honlapján, BÉT honlapján és az MNB által üzemeltetett közzétételi rendszeren. 
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A Kibocsátó vállalja továbbá, hogy a kapcsolattartó személy telefonos elérhetőségét a 
Kötvénytulajdonosok számára megküldi. Az MNB esetén ezen változás bejelentésére 
elektronikus formában, az nkp@mnb.hu e-mail címre küldve kerül sor. 

 
7.1. Tulajdonosok 

7.1.1.A Kibocsátó 5%-ot meghaladó tényleges tulajdonosa(i) 

A Kibocsátó 5%-ot meghaladó részvényesei a jelen Információs Dokumentum 4.1 
pontjában kerülnek bemutatásra. 

7.2. Igazgatóság 

Az Igazgatóság tagjai ellen az elmúlt három évben nem folyt semmilyen szakmai tevékenységükkel 
kapcsolatos eljárás. A Kibocsátó igazgatóságának tagjai az alábbi személyek: 

 
▪ Piukovics Gábor 

 
Jogviszony kezdete: 2019. december 10. 

Megbízás időtartama: Határozatlan 

Cégjegyzési joga: Önálló 

Kibocsátó keretein belül 

ellátott főbb 

tevékenységek: 

Az igazgatóság tagja és elnöke, legfőbb feladata az 

igazgatóság testületi döntéseinek meghozatalában való 

részvétel. 

Szakmai életrajz: Piukovics Gábor 2015-től a PiuÉpítő Kft alapító tagja, amely 

azóta főként budapesti lakóépület építési projektek 

lebonyolítója. 2016 óta a KoronaÉpítő Kft alapítója és 

ügyvezetője számos lakópark építése során alvállalkozó, 

illetve főként budai kerületekben néhány lakásos 

társasházak kivitelezése során generálkivitelező. Jelenleg a 

műszaki terület mellett mindinkább a gazdasági, pénzügyi 

irányítást végzi. 2020 decembere óta a SunDell Estate Nyrt 

igazgatósági tagja. 

Végzettség: 2016. Strathclyde University, Civil- and Environmental 

Engineering (Master of Engineering in Civil and 

Environmental Engineering, okleveles építő- és 
környezetmérnök) 

 
▪ Piukovics István 

 
Jogviszony kezdete: 2019. december 10. 

Megbízás időtartama Határozatlan 

 
Cégjegyzési joga: Együttes 

Kibocsátó keretein belül 

ellátott főbb 

tevékenységek: 

Az igazgatóság tagja, legfőbb feladata az igazgatóság 

testületi döntéseinek meghozatalában való részvétel. 

mailto:nkp@mnb.hu
https://www.opten.hu/cegtar/szemelyes-kapcsolati-halo/3243265?cname=Niametz%20Johannes%20Michael%7CFraisslich%20Christa
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Szakmai életrajz: Piukovics István 2015-ben társaival megalapította a 

PiuÉpítő Kft-t mely soklakásos társasházak építési projekt 

szervezésével foglalkozik, az elmúlt években jelentős 

mértékben fejlődött, több sikeresen lezárt projektet tud 

maga mögött. Alapító tagja a 2015-ben létrejött 

PhoenArchitekt Kft építésztervező irodának, mely az elmúlt 

években lakóparkokat, műemlék rekonstrukciókat, valamint 

közintézményeket tervezett, ahol elsősorban a 

folyamatszervezés és a kontrolling-folyamatok ellenőrzése a 

feladata. 

Végzettség: 2016. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

(épületgépész) 

 

▪ Szendrői Gábor 

Jogviszony kezdete: 2020. július 07. 

Megbízás időtartama: Határozatlan 

Cégjegyzési joga: Együttes 

Kibocsátó keretein belül 

ellátott főbb 

tevékenységek: 

Az igazgatóság tagja, legfőbb feladata az igazgatóság 

testületi döntéseinek meghozatalában való részvétel. 

Szakmai életrajz: Szendrői Gábor 2020. júliusától a Kibocsátó igazgatósági 

tagja. Ezzel együtt, a Concorde MB Partners ügyvezetője, 

2013 óta az MB Partners felelős szakmai vezetője. Továbbá az 

Oriens csoporton belül 2010 óta a vállalatfelvásárlással és 

értékesítéssel foglalkozó tevékenység globális felelőse. 

Korábban felsővezetői tanácsadóként a világ 4 

kontinensének 15 országában dolgozott nagyvállalatok 

stratégiai problémáinak megoldásán. 

Végzettség: Diplomáit a budapesti Corvinus Egyetemen, a párizsi HEC- 

en és a szingapúri INSEAD-on szerezte. 

7.3. Felügyelőbizottság 

A Kibocsátó a részvényeinek az Xtendre történő regisztrációjának napjával (2019. 
június 13.) hozott létre felügyelőbizottságot. 

 

A Kibocsátónál 3 (három) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság 
a Kibocsátó ügyvezetését ellenőrzi, feladatkörében eljárva a Kibocsátó 
Igazgatóságának bármely tagjától, illetve a Kibocsátó munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, a Kibocsátó irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, bankszámláját, főkönyvét, valamint szerződéseit, egyéb 
dokumentumait megvizsgálhatja. 
 
A felügyelőbizottság tagjai ellen az elmúlt három évben nem folyt semmilyen 
szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárás. 

A Felügyelőbizottság tagjai az alábbi személyek: 
 

▪ Kékesi Márton 
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Jogviszony kezdete: 2019. június 13. 

Megbízás időtartama: Határozatlan 

Kibocsátó keretein belül 

ellátott főbb 

tevékenységek: 

A felügyelőbizottság tagja és elnöke, legfőbb feladata a 

felügyelőbizottság testületi döntéseinek meghozatalában 

való részvétel. 

Szakmai életrajz: Kékesi Márton 2010-től 2011-ig az Ericsson Magyarország 

Telekommunikációs Rendszerek Kft-nél dolgozott 

hardverfejlesztő mérnök pozícióban. 2011-től a MÁV- 

Gépészet Zrt. járműfejlesztő mérnöke lett; a MÁV csoport 

átalakításával 2014-től a MÁV-Start Zrt. járműfejlesztés és - 

tervezés koordinátora, majd 2017-től a Járműkonstrukció 

szervezet vezetője. Részt vett az IC+ járműcsalád és az 

FMK mérőszerelvény tervezésében, a tervezés 

irányításában, nevéhez fűződik a kettős üzemű regionális 

motorvonat és az önvezető vasúti járművek koncepciójának a 

kidolgozása. 

Végzettség: 2009. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetemen (villamosmérnök) 

2017 Budapesti Corvinus Egyetemen (mérnök-közgazdász) 

 
▪ Lukácsné Akúcs Rita 

Jogviszony kezdete: 2019. június 13. 

Megbízás időtartama: Határozatlan 

Kibocsátó keretein belül 

ellátott főbb 

tevékenységek: 

A felügyelőbizottság tagja, legfőbb feladata a 

felügyelőbizottság testületi döntéseinek meghozatalában 

való részvétel. 

Szakmai életrajz: Lukácsné Akúcs Rita 2002 és 2005 között gyakornokként a 

T-Mobile Magyarország Távközlési Rt.-nél dolgozott, majd 

karrierjét 2005 és 2006 között a TaxWorld Consulting Kft.- 

nél, 2006 és 2007 között a TMF Hungary Kft.-nél, 2009 és 

2010 között a Holmes Place Egészségklub Magyarország 

Kft.-nél, 2012 óta pedig az Aquarius Consulting Kft.-nél 

folytatja. 2007-ben többedmagával együtt megalapította a 

TaXicon Consulting Kft.-t, amelyben azóta is egyéni 

vállalkozók, valamint termelő, gyártó és szolgáltató cégek 

teljes körű könyvelését és bérszámfejtését látja el 

megbízási jogviszonyban. 

Végzettség: 2006. Budapesti Gazdasági Főiskola (közgazdász, 

mérlegképes könyvelő) 

2011. Penta Unió Oktatási Centrum (adótanácsadó) 

▪ dr. Pataki Edina 

 
Jogviszony kezdete: 2019. június 13. 

Megbízás időtartama: Határozatlan 
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Kibocsátó keretein belül 

ellátott főbb 

tevékenységek: 

A felügyelőbizottság munkavállalói küldött tagja, legfőbb 

feladata a felügyelőbizottság testületi döntéseinek 

meghozatalában való részvétel. 

Szakmai életrajz: Dr. Pataki Edina 2000 és 2004 között három, magyar 

tulajdonú cég (Mobil ASK Kft., Vitalkorn Kft., Biokorn Kft.) 

irodavezetője volt, 2008 óta pedig könyvelőként dolgozik az 

Aquarius Consulting Kft.-nél. 

Végzettség: 2000. Széchenyi István Főiskola (közlekedésmérnök) 2010. 

Károli Gáspár Református Egyetem (jogász) 

Rendelkezik továbbá adótanácsadói (2012), mérlegképes 

könyvelői (2013), társadalombiztosítási ügyintéző, illetve 
bérügyintéző (2016) képesítéssel is. 

 

7.4. Auditbizottság 

A Kibocsátó a részvényeinek az Xtendre történő regisztrációjának napjával (2019. 

június 13.) hozott létre auditbizottságot. 

Az auditbizottság feladata a felügyelőbizottság támogatása a Kibocsátó 

pénzügyeinek ellenőrzésével összefüggésben. Az auditbizottság hatáskörébe 

tartozik (i) a felügyelőbizottság támogatása a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében; (ii) a Kibocsátó támogatása az állandó könyvvizsgáló 

kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben; (iii) a 

személyében felelős könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének 

felülvizsgálata; (iv) a könyvvizsgálat figyelemmel kísérése; és (v) a Kibocsátó belső 

ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának, a pénzügyi 

beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén 

ajánlások megfogalmazása. 

Az auditbizottság tagjai megegyeznek a Kibocsátó felügyelőbizottságának tagjaival, 

akik a fenti bekezdésben kerültek bemutatásara. A vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések alapján az auditbiztosság legalább egy tagjának számviteli vagy 

könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt mind Lukácsné 

Akúcs Rita, mind dr. Pataki Edina teljesíti. 

 
8. PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 

A Kibocsátó 2020-as pénzügyi évére vonatkozó, auditált konszolidált pénzügyi 
beszámolóját, továbbá a vonatkozó könyvvizsgálói jelentést, és 2021. június 30-ai napra 
készült féléves jelentést a jelen Információs Dokumentum 2. és 3.számú mellékletei 
tartalmazzák. 
A jelen Információs Dokumentem 5. számú melléklete a 2020-as pénzügyi év 
beszámolóját érintő korrigált pénzügyi adatokat tartalmazza, a 6. számú melléklet pedig 
a korrigált 2021. féléves jelentést. 
 

9. A SAJÁT TŐKE 10%-ÁT MEGHALADÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ, 
FOLYAMATBAN LÉVŐ BÍRÓSÁGI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB 
HATÓSÁGI (PL. ADÓ) ELJÁRÁSOK 

Nincsen a Kibocsátó saját tőkéjének 10%-át meghaladó értékre vonatkozó folyamatban 
lévő bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás a Kibocsátóval szemben. Továbbá a 
Kibocsátónak a jelen Információs Dokumentum lezárásának időpontjában nincs 
tudomása a GOPD Nyrt. bármely tagját érintő bírósági, választottbírósági vagy egyéb 
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hatósági eljárásról, amely a Kibocsátó pénzügyi helyzetére vagy jövedelmezőségére 
várhatóan jelentős hatást gyakorolna. 

 

10. LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK 

Az MFB Zrt. garanciát vállalt a Kötvények névértékének 80%-ának megfizetésére a 
Kötvénytulajdonosok felé, de legfeljebb 4.400.000.000 Ft összegben. A 
garanciavállalás biztosítékaként 425.000 db SunDell Estate Nyrt részvényen óvadék 
kerül alapításra és a SunDell Estate Nyrt.-től származó osztalékbevételre követelésen 
alapított zálogjog kerül bejegyzésre. A Kibocsátó kötelezettséget vállalt osztalék 
megszavazására a SunDell Estate Nyrt. közgyűlésén. A SunDell Estate Nyrt összesen 
1.195.000 darab törzsrészvénnyel rendelkezik, amelynek a fenti óvadékba kerülő 
részvények, a 35,5%-át képviselik. 

 
A hitelminősítéshez a Kibocsátó az MFB Zrt. garanciavállalásához kapcsolódó 
információkat, így a szükséges biztosítékok körének leírását is, rendelkezésre 
bocsátotta. A Hitelminősítő előzetesen B+ minősítést rendelt a kötvényhez „P” 
(preliminary) előjellel (amelyet 2021. december 3. napján közölt hitelminősítésében 
megerősített előjel nélkül), a B minősítés levételéhez a Hitelminősítő korábban kikötötte, 
hogy a garanciavállaláshoz szükséges dokumentumok tervezetét a Kibocsátó nyújtsa be 
Hitelminősítő részére, ami maradéktalanul megtörtént és a Hitelminősítő nem emelt 
kifogást azzal kapcsolatban, hogy a Kibocsátó az MFB Zrt. számára az itt foglalt 
darabszámú részvényre óvadékot alapítson. A Hitelminősítő      azt kifogásolná, ha 
harmadik személy részére alapítana óvadékot a SunDell Estate Nyrt részvényein a 
Kibocsátó. 
 

11. INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL 

11.1. A kibocsátás célja és a bejövő források felhasználása 

A Kibocsátó 5,5 milliárd forint összegű, szenior fedezetlen kötvénykibocsátást hajtott 
végre. A kibocsátásból befolyó tőkét a Kibocsátó az alábbi célokra kívánja fordítani: 

 

• SunDell részvények akár 10%-ának megvásárlása a SunDell jelenlegi 
tulajdonosaitól, összesen 2 mrd Ft értékig; 

• Telek megvásárlása 1,2 mrd Ft-ért, tervezett további fejlesztési költségek: 0,5 mrd Ft; 

• További telek megvásárlása 1 mrd Ft-ért. 

11.2. A Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének fedezete 

A Kötvényen alapuló kötelezettségeinek teljesítéséért a Kibocsátó kötelezettséget 
vállal. A Kibocsátónak a jogszabályok által nem korlátozott saját bevétele és vagyona 
szolgál fedezetül a Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek 
hiánytalan teljesítésére. 

 
Amennyiben a Kibocsátó nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségeit, úgy a 
Kötvénytulajdonosok lehívási igényeiket az MFB Zrt. részére tudják benyújtani, amely a 
Garancia alapján teljesít fizetést. 

12. EGYÉB, KULCSFONTOSSÁGÚNAK ÍTÉLT INFORMÁCIÓK 

12.1. Kibocsátó közvállalkozási státusza 

A Kibocsátó a BÉT XTend piacán jegyzett, az Európai Unió Tanácsának 3603/93/EK 
rendelete alapján közvállalkozásnak nem minősülő társaság, mely nem áll a közszektor 
meghatározó befolyása alatt sem közvetve, sem közvetlenül. 

12.2. Nem pénzügyi vállalat 
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A Kibocsátó felügyelt hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak (Az Európai Parlament 
és a Tanács 575/2013/EU rendeletének 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
fogalmak szerint), befektetési vállalkozásnak (A 2014/65/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 4. cikk (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározottak szerint) , 
valamint kollektív befektetési forma alapkezelőjének (Az Európai Parlament és a 
Tanács 575/2013/EU rendeletének 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott fogalom), 
ezek fióktelepének nem minősülő gazdasági társaság, vagyis a Kibocsátó nem-
pénzügyi vállalat. 

12.3. Rating 

A Scope Ratings GmbH hitelminősítő 2021. november 3. napján a Kibocsátót B 
kategóriába sorolta stabil kilátással, és a Kibocsátó nem alárendelt, nem biztosított, 
hosszú távú adósságát is B kategóriába minősítette, azzal, hogy előzetes hitelminősítése 
alapján, az B+ kategóriára javulhat, amennyiben az MFB Zrt. intézményi garanciát vállal a 
Kötvényekből keletkező fizetési kötelezettség 80%-ának megtérítésére. A 
Hitelminősítőnek a Kibocsátóra vonatkozó minősítése és a teljes indokolás elérhető 
angol nyelven az alábbi linken: 

 

https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadanalysis?id=756d0d74
-0535- 481a-b2e8-b74bf85db474 

 

A Scope Ratings GmbH hitelminősítő 2021. december 3. napján a Kibocsátó nem 
alárendelt, nem biztosított, ötmilliárd forint névértékű, 2031-ben lejáró Kötvényét, amely 
Kötvényből keletkező tőkefizetési kötelezettségek 80%-ának megtérítésére az MFB Zrt. 
garanciát vállat B+ kategóriába sorolta. 

 
A Hitelminősítőnek a minősítése és az indokolás elérhető angol nyelven az alábbi linken:  

https://www.scoperatings.com/ratings-and-research/rating/EN/169485 

A Scope Rating GmbH szerepel az Európai Értékpapír-piaci Hatóság („ESMA”) által, a 
hitelminősítőkről vezetett nyilvántartásban, valamint az MNB által a jegybanki 
fedezetértékelés körében elfogadott hitelminősítők listáján. 

 
A Kibocsátó kötelezettséget vállal az NKP Terméktájékoztató II/11/g pontjában foglaltak 
szerint arra, hogy a kibocsátás révén bevont forrást a kibocsátáshoz szükséges, az NKP 
Terméktájékoztató szerint elfogadható hitelminősítést készítő hitelminősítő rendelkezésére  
bocsátott, szabályszerűen elfogadott üzleti tervnek megfelelően, az abban 
meghatározott célokra használja fel, a hitelminősítéshez kapcsolódó formális, közzétett 
dokumentum(ok)ban foglaltak szerint, amelyért felelősséggel tartozik. 
A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra is, hogy a Kötvények hitelminősítése legalább 
évente felülvizsgálatra kerül, egészen a Kötvények lejáratáig. A Kibocsátó továbbá 
kötelezettséget vállal, hogy a felülvizsgálatról és annak eredményéről haladéktalanul és 
teljeskörűen tájékoztatja a befektetőket a megfelelő közzétételi helyeken, emellett azon 
kötvénytulajdonost, amelynek a kapcsolattartási adatait (MNB esetében: nkp@mnb.hu) 
a Kibocsátó ismeri, a Kibocsátó közvetlenül is értesíti az éves felülvizsgálatról és annak 
eredményéről haladéktalanul és teljes körűen. 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal továbbá az NKP Terméktájékoztató II/11/ i pontja 
szerint arra, hogy a hitelminősítéshez szükséges minden dokumentumot és információt 
a megfelelő időben a hitelminősítő rendelkezésére bocsájt és a minősítés során vele 
mindenben együttműködik, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az MNB és a hitelminősítő 
a Kibocsátó, valamint a kibocsátásra kerülő értékpapír minősítését és annak évenkénti 
felülvizsgálatát, a kapcsolódó formális dokumentumokkal együtt a honlapján közzé 
tehesse. 

https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadanalysis?id=756d0d74-0535-481a-b2e8-b74bf85db474
https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadanalysis?id=756d0d74-0535-481a-b2e8-b74bf85db474
https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadanalysis?id=756d0d74-0535-481a-b2e8-b74bf85db474
https://www.scoperatings.com/ratings-and-research/rating/EN/169485
mailto:nkp@mnb.hu
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12.4. Megtekinthető dokumentumok 

A Kibocsátó alapszabálya, a Kibocsátóra vonatkozó korábbi pénzügyi jelentések 
elektronikus formátumban elérhetőek a Kibocsátó honlapján (www.gopd.hu), a 
„Befektetőknek” elnevezésű aloldal alatt. 

 
13. ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK, KÖTVÉNYFELTÉTELEK 

13.1. Kibocsátó megnevezése 

GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

13.2. Forgalmazó 

MKB Bank Nyrt. 

13.3. Kötvény elnevezése 

GOPD 2031/A Kötvény 

13.4. Kötvény rövid elnevezése 

GOPD31 

13.5. Kötvény jellege 

A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt, tárgyi biztosítékot 
nem tartalmazó, MFB Zrt. által nyújtott intézményi garanciával ellátott kötelezettségeit 
testesítik meg. 

13.6. Forgalomba hozatal típusa 

A Kötvények forgalomba hozatalának módja az értékpapírra vonatkozó nyilvános – de 
tájékoztató közzététele alól mentesített – ajánlattétel, aukciós eljárással. 

13.7. Kötvény megjelenési formája 

Dematerializált kötvény 

13.8. Kötvény típusa 

Névre szóló kötvény 

13.9. Kibocsátáshoz szükséges felhatalmazás 

A Kibocsátó igazgatóságának 2021.november 30. napján hozott 1/2021.11.30. számú 
igazgatósági határozata. 

13.10. Kibocsátás célja 

A Kibocsátó 5,5 milliárd forint összegű, szenior fedezetlen kötvénykibocsátást hajtott 
végre. A kibocsátásból befolyó tőkét a Kibocsátó részben a SunDell Estate Nyrt. 
részvényei körülbelül 10%-nak megszerzésére, fejlesztési telek vásárlásra és 
ingatlanfejlesztésre fordítja. 

13.11. A kibocsátás teljes összege 

A Kibocsátás teljes összege névértéken 5.500.000.000, azaz ötmilliárd-ötszázmillió Ft. 

13.12. Kötvény névértéke, címlete 

A Kötvények névértéke 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. 

13.13. Kötvények darabszáma 

A Kötvények darabszáma 110, azaz száztíz darab. 

13.14. Kötvény pénzneme 

Forint 

http://www.gopd.hu/
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13.15. Kötvény értékpapírkódja 

ISIN: HU0000361076 

13.16. Kötvények futamideje 

10 év: 2021. december 16.-2031. december 16. 

13.17. Lejárat Napja 

2031. december 16. 

13.18. Kötvényhez kapcsolódó jogok ismertetése 

A Tpt. 12/B. § (1) bekezdése szerint a Kötvényben a Kibocsátó arra kötelezi magát, 
hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb 
jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb szolgáltatásokat, továbbá a 
pénzösszeget a Kötvénytulajdonosnak, illetve a Kötvény jogosultjának (a hitelezőnek) 
a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. 

 

A Kötvényrendelet alapján a Kötvényeken alapuló követelések a Kibocsátóval szemben 
nem évülnek el. 

 

A Kötvénytulajdonost a Kötvény alapján megillető jogosultságok: 

(i) a Kötvény lejáratakor, illetve a Kamatfizetési Napokon a Kibocsátótól a 
Kötvényben meghatározott Névérték és annak az előre meghatározott kamatának 
kifizetését követelni; 

(ii) a Kötvény megszerzése előtt, a jelen Információs Dokumentumot és az abban 
hivatkozott dokumentumokat megismerni, a jogszabályokban meghatározott 
előzetes tájékoztatást a Forgalmazótól a befektetési szolgáltatási tevékenység 
végzéséről és a kiegészítő szolgáltatásokról szóló üzletszabályzata és a jelen 
Információs Dokumentum szerint megkapni; 

(iii) a Kötvényt annak futamideje alatt a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
értékpapírszámlán birtokolni és azt biztosítékul adni és a jelen Információs 
Dokumentummal összhangban másra átruházni, elidegeníteni; 

(iv) gyakorolni a jelen Információs Dokumentumban foglalt, a Kötvénytulajdonosokat 
megillető jogokat; és 

(v) gyakorolni a Tpt.-ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb 
jogokat. 

13.19. A Kötvények átruházhatósága 

A Kötvények tulajdonjogának átruházása az eladó értékpapírszámlájának 
megterhelésével és a Kötvényeknek a vevő értékpapírszámláján történő egyidejű 
jóváírásával történik meg. Amennyiben illetékes bíróság vagy jogszabályi előírás 
másként nem rendelkezik, bármely Kötvénytulajdonos, aki a fentieknek megfelelően 
szerez tulajdonjogot, a Kötvény jogos tulajdonosának tekintendő és akként kezelendő. 

13.20. Kötvények átruházására vonatkozó esetleges korlátozás 

A Kibocsátó részéről ilyen jellegű korlátozások nem kerültek meghatározásra, a 
Kibocsátó a Kötvények átruházását nem korlátozza. 

13.21. Visszavásárlás a Kibocsátó döntése alapján a Lejárat Napja előtt 

A Kibocsátó döntése alapján sor kerülhet a Kötvények, vagy azok egy részének 
visszavásárlására. A Kibocsátó a Kötvényeket az NKP Terméktájékoztató szabályai 
szerint vásárolja vissza. A visszavásárlási ár meghatározása a Kötvénytulajdonosok 
előzetes megkeresését követően, a Kötvénytulajdonosokkal egyetértésben történhet. A 
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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. 

13.22. Visszaváltás a Kibocsátó döntése alapján a Lejárat Napja előtt 

Nem alkalmazandó. 

13.23. Visszaváltás a Kötvénytulajdonos döntése alapján a Lejárat Napja előtt 

Nem alkalmazandó. 

13.24. Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezete 

A Kibocsátónak a jogszabályok által nem korlátozott saját bevétele és vagyona szolgál 
fedezetül a Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési kötelezettségek hiánytalan 
teljesítésére. Amennyiben a Kibocsátó nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségeit, 
úgy a Kötvénytulajdonosok lehívási igényeiket az MFB Zrt. részére tudják benyújtani, 
amely a Garancia alapján teljesít fizetést. 

13.25. Törlesztés 

A Kötvények tőkeösszege az alábbiak szerint amortizálódóan kerül törlesztésre 1 darab 
50.000.000 Ft Névértékű Kötvényre vonatkozóan: 

2026. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 
2027. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 
2028. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 
2029. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 

2030. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 
5.000.000 Ft 2031. december 16. (Lejárat Napja): a Névérték 50%-a, 
azaz 25.000.000 Ft 

13.26. Munkanapra eső kifizetések 

Amennyiben a Kötvénnyel kapcsolatos bármilyen összeg (tőke, kamat stb.) 
kifizetésének esedékes napja Magyarországon nem Munkanap, akkor a kifizetés napja 
az azt követő Munkanap. Erre az időre a befektetőt nem illeti meg kamat, vagy bármilyen 
más összeg. 

13.27. Fizető Ügynök 

MKB Bank Nyrt. 

13.28. Kötvények kamatozása 

A Kötvények fix kamatozásúak. 

13.29. Kamatláb 

Minden egyes Kötvény az aktuális tőketartozása után (Névérték csökkentve a 
kamatszámítás kezdőnapjáig teljesített tőketörlesztések összegével) a kamatszámítás 
kezdőnapjától (azt is beleértve) éves szinten fix 4,95% kamatláb mértékével számolva 
kamatozik. A Kötvények kamatfizetése évente történik. 

13.30. Kamatfizetési Időszak 

Egy Kamatfizetési Naptól (vagy az Értéknaptól) (azt is beleértve) a következő (vagy az 
első) Kamatfizetési Napig (de azt nem beleértve) terjedő időszakot jelenti azzal a 
kikötéssel, hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a Lejárat Napja. 

13.31.  Kamatbázis 

A Kötvények kamatösszegének számítása esetén a Kibocsátó a Tényleges / Tényleges 
kamatbázist alkalmazza, amely értelmében az adott Kamatfizetési Időszak napjainak 
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tényleges számát el kell osztani 365-tel (vagy ha az adott Kamatfizetési Időszak 
tartalmazza február 29. napját, akkor a Kamatfizetési Időszak napjainak tényleges 
számát el kell osztani 366-tal). 

13.32. Kamatbázis Megállapítási Napok 

Minden év december 16. napja. Az egy évre eső Kamatbázis Megállapítási Napok száma egy. 

13.33. Kamatfizetési Napok 

A Lejárat Napjáig minden év december 16. napja és a Lejárat 

Napja, azaz: 2022. december 16. 
2023. december 16. 
2024. december 16. 
2025. december 16. 
2026. december 16. 
2027. december 16. 
2028. december 16. 
2029. december 16. 
2030. december 16. 
2031. december 16. (Lejárat Napja). 

A kamatok a Lejárat Napjáig (de azt nem beleértve) terjedő időszakban minden évben a 
Kamatfizetési Napokon és a Lejárat Napján utólag fizetendők. 

13.34. Kamatszámítás 

A Kötvény esetében a kifizetendő kamat mértéke az alábbiak szerint került 
meghatározásra (valamennyi esetben bruttó, adólevonások nélküli kamatszázalék, 
illetve kamatmérték értendő): 

 

Jelölés: 

ca: Éves kamat (kupon) 

f: Kamatfizetések száma egy évben 

cp: A kamatfizetési gyakoriságnak megfelelő időarányos kamat (ahol 𝑐𝑝 =
𝑐𝑎

f
) 

d0: Az első (soron következő) Kamatfizetési Napot megelőző 
Kamatfizetési Nap dátuma, illetve, ha ilyen nem volt, akkor a kibocsátás 
dátuma. 

d1: Az első (soron következő) kamatfizetés dátuma. 
dt1: Technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy az első 

(soron következő) kamatfizetés dátumából (d1) ki kell vonni egy 
kamatperiódust. 

 

Az első (soron következő) Kamatfizetési Napon vagy a Lejárat Előtti Visszavásárlási 
Napon kifizetendő kamat mértéke: 

- amennyiben, az első (soron következő) kamatfizetési periódus 

hossza megfelel a kamatfizetési gyakoriságnak, vagyis ha dt1= d0, 

akkor a kifizetésre kerülő kamat mértéke egyenlő a kamatfizetési 

gyakoriságnak megfelelő időarányos kamattal (cp) 

- amennyiben az első (soron következő) kamatfizetési periódus 
rövidebb, mint a kamatfizetési gyakoriság, vagyis ha dt1<d0, akkor 

𝑘𝑖𝑓𝑖𝑧𝑒𝑡é𝑠𝑟𝑒 𝑘𝑒𝑟ü𝑙ő 𝑘𝑎𝑚𝑎𝑡 𝑚é𝑟𝑡é𝑘𝑒 = 𝑐𝑝 ∗
 𝑑1 − 𝑑0

𝑑1 − 𝑑𝑡1
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13.35. Beváltási (törlesztési) időpontok és feltételek 

A Kötvények tőkeösszege az alábbiak szerint amortizálódóan kerül törlesztésre 1 darab 
50.000.000 Ft Névértékű Kötvényre vonatkozóan: 

2026. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 
2027. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 
2028. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 
2029. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 
2030. december 16.: a Névérték 10%-a, azaz 5.000.000 Ft 
2031. december 16. (Lejárat Napja): a Névérték 50%-a, azaz 25.000.000 Ft 

13.36. Kamatfizetési Napokon kifizetésre kerülő kamat mértéke és fix kamatösszege 

A Kötvények kamatfizetése évente történik. A futamidő alatt az egyes Kamatfizetési Napokon a 
Kötvény 50.000.000 forint Névértékére vetítve (a Kötvények tőketörlesztését is figyelembe 
véve) a kamatok az alábbi mértékben fizetendők 1 darab Kötvényre vonatkozóan: 

 

2022. december 16.: 4,95% 2.475.000 
2023. december 16.: 4,95% 2.475.000 
2024. december 16.: 4,95% 2.475.000 
2025. december 16.: 4,95% 2.475.000 
2026. december 16.: 4,95% 2.475.000 
2027. december 16.: 4,95% 2.227.500 
2028. december 16.: 4,95% 1.980.000 
2029. december 16.: 4,95% 1.732.500 
2030. december 16.: 4,95% 1.485.000 
2031. december 16.: (Lejárat Napja). 4,95% 1.237.500 

13.37. Kifizetések 

A Kötvényekkel kapcsolatos kifizetéseket a Kibocsátó a Fizető Ügynökön keresztül a Kötvény 
devizanemének megfelelő pénznemben teljesíti a Kötvénytulajdonosok részére 
számlavezetőiken keresztül a KELER vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatának és az 
alkalmazandó adózási jogszabályok figyelembevételével azon értékpapírszámla-vezetők 
útján, akiknek a KELER által vezetett értékpapír-számláin – a KELER mindenkor hatályos 
szabályzatában meghatározott – fordulónap végén a Kötvények nyilván vannak tartva. Az 
esedékes kifizetést azon Kötvénytulajdonos részére kell teljesíteni, aki a fordulónapon 
Kötvénytulajdonosnak minősül. 

 
A Kötvényekkel kapcsolatban a Fizető Ügynök által teljesítendő kifizetések teljesítettnek 
minősülnek a Fizető Ügynök számlájának megterhelésével. 

 

A Kötvények a Lejárat Napjától kezdve nem kamatoznak. Abban az esetben, ha a Kibocsátó 
a Kötvényeken alapuló bármely fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, köteles a Ptk. 
6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot fizetni. 

13.38. A Kötvényen alapuló fizetési kötelezettséget biztosító általános 
kötelezettségvállalás 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények esedékes tőkeösszegét és kamatát a 
jelen Információs Dokumentumban meghatározott esedékességi időpontokban és feltételek 
mellett a Kötvénytulajdonosok részére visszafizeti, illetve megfizeti. 

13.39. Intézményi garancia biztosítása 

A Kötvények névértékének 80%-a erejéig az MFB Zrt. garanciát vállal arra, hogy amennyiben 
a Kibocsátó nem tudja teljesíteni (i) a Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezte esetén 
30 napon belül, vagy (ii) a Lejárati Napot követő 30 napos határidőben, a Kötvények alapján 
esedékes tőke fizetési kötelezettségét, úgy a fenti százalék, vagy legfeljebb 4.400.000.000 
forint összeg erejéig a Kötvénytulajdonosoknak az MFB Zrt. teljesít. A garancia a tőkeösszegre  
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terjed ki, kamatokra nem. Az intézményi garancia igénybevételéért a Kibocsátó díjat fizet az 
MFB Zrt. részére, valamint óvadékba helyezett 425.000 darab SunDell Estate Nyrt részvényt 
és a SunDell Estate Nyrt-től származó valamennyi osztalékbevételre zálogjogot alapított. 
Amennyiben tehát (i) Rendkívüli Visszaváltási Esemény következik be és a Kibocsátó az ettől 
számított 30 napos határidőn belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét, vagy (ii) a Lejárati 
Napot követő 30 napos határidőben a Kibocsátó nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy ezen  
eseményektől, időpontoktól számított harmincadik naptári nap 16.00 óráig, illetve 
felszámoláskor, végelszámoláskor, csődeljárásnál, az azt elrendelő végzés Cégközlönyben 
történt közzétételétől számított harmincadik naptári nap 16.00 óráig jogosultak a 
Kötvénytulajdonosok a Garancia lehívására vonatkozó igényüket az MFB Zrt. részére 
benyújtani. Ezen határidő elmulasztása esetén, az MFB Zrt. nem teljesít kifizetést a 
Kötvénytulajdonsoknak. Az MFB Zrt. által kibocsátott Garanciavállaló Nyilatkozat tartalmazza, 
hogy mit kell tartalmaznia a lehívásnak, illetve mely dokumentumok csatolandók. 
A fentiekben felsorolt lehívási eseményeket követő ötvenedik naptári napon teljesít az MFB 
Zrt. a garancia lehívást benyújtó Kötvénytulajdonosok felé. 

13.40. A Kibocsátó egyéb kötelezettségvállalásai 

13.40.1. Nem Megengedett Ügyletek 

A Kibocsátó tartózkodik a Nem Megengedett Ügyletektől és vállalja, hogy az MNB felhívására  a 
Nem Megengedett Ügyletekkel kapcsolatos követelmények teljesülése ellenőrzése céljára 
eseti adatszolgáltatást teljesít. 

13.40.2. Tájékoztatás 

A Kibocsátó köteles a Kötvénytulajdonosokat teljeskörűen tájékoztatni minden olyan 
körülményről, így különösen a vagyoni helyzetének, illetve bevételeinek kedvezőtlen 
alakulásáról, amely a Kötvények alapján fennálló kötelezettségei teljesítését hátrányosan 
befolyásolhatja, vagy azok megsértését eredményezheti. 

 
Amennyiben a Kötvények futamideje alatt a Kibocsátó olyan körülményekbe ütközik, amelyek 
meggátolják, vagy akadályozhatják a határidőben történő teljesítést, vagy a Kötvény szerinti 
egyéb kötelezettségvállalásoknak való megfelelést, úgy a Kibocsátó köteles haladéktalanul, 
de legkésőbb 3 (három) Munkanapon belül írásban, egyidejűleg értesíteni a 
Kötvénytulajdonosokat a késedelemről, annak okáról az orvoslás, illetve hasonló eset 
elkerülése céljából tett és tenni szándékozott intézkedésekről, illetve várható időtartamáról. 

 
A Kibocsátó vállalja, hogy az MNB kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsát minden 
olyan információt, ideértve a Kibocsátó végső kedvezményezettjére vagy 
kedvezményezettjeire vonatkozó információkat is, ami annak megítélése szempontjából 
jelentőséggel bír, hogy a Kibocsátó adott értékpapírjának MNB általi vásárlása esetén 
biztosított lenne-e a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó követelményrendszernek és 
az NKP Terméktájékoztató szerinti követelményeknek való megfelelés. A Kibocsátó vállalja 
továbbá, hogy ugyanezeket az információkat mindazon befektetőkkel közli, akikkel az adott 
értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételt közöl. 

 
A Kibocsátó a tájékoztatási kötelezettségét a jelen Információs Dokumentum 13.47.1 
bekezdésében foglalt értesítési szabályok szerint teljesíti. 

13.40.3. Forrás felhasználás 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a kibocsátás révén bevont forrást a 
kibocsátáshoz szükséges, a Scope Ratings rendelkezésére bocsátott, szabályszerűen 
elfogadott üzleti tervnek megfelelően, az abban meghatározott célokra használja fel, a 
hitelminősítéshez kapcsolódó formális, közzétett dokumentum(ok)ban foglaltak szerint. 

13.40.4. Tájékoztatási kötelezettség 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények BÉT által működtetett kereskedési 
helyszínre bevezetésétől kezdve éves és féléves konszolidált jelentést tesz közzé a Tpt., illetve 
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a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 
részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti tartalommal; egyidejűleg  közvetlenül is 
megküldi a jelentéseket azon kötvénytulajdonosok részére, amelyek elérhetőségét ismeri (az 
MNB esetében: nkp@mnb.hu). 

13.40.5. Hitelfelvétel 

Hitelfelvételt megelőzően a Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a Hitelminősítőt és az ismert 
Kötvénytulajdonosokat előzetesen írásban értesíti. A Kibocsátó vállalja, hogy a vonatkozó hitel  
kötelezettségvállalását csak abban az esetben teszi meg (abban az esetben vállal új 
adósságot), amennyiben a Hitelminősítővel való egyeztetés alapján a hitelminősítése nem 
romlik B+ alá és erről a Hitelminősítő írásban nyilatkozik, amelyet a Kibocsátó nyilvánossá 
tesz. 

13.41. Határozatok, engedélyek és jóváhagyások, amelyek alapján a Kötvényeket 
előállították és/vagy kibocsátották, illetve a jövőben előállítják és/vagy 
kibocsátják 

A Kibocsátó igazgatóságának 2021. november 30. napján hozott 1/2021.11.30. számú 
igazgatósági határozata. 

13.42. Egyéb feltételek 

13.42.1. A Kötvénytulajdonosok értesítése 

A Kibocsátó a szabályozott információkra vonatkozó hirdetményeit – amennyiben jogszabály 
másképp nem rendelkezik – saját internetes honlapján, a www.gopd.hu , a BÉT honlapján, 
www.bet.hu és a kozzetetelek.mnb.hu oldalon is közzéteszi. 

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy éves és féléves konszolidált jelentést tesz közzé 
a Tpt., illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettség részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint; egyidejűleg közvetlenül 
is megküldi a jelentéseket azon kötvénytulajdonosok részére, amelyek elérhetőségét ismeri 
(az MNB esetében: nkp@mnb.hu). 

13.42.2. A Kibocsátó értesítése 

A Kötvénytulajdonosok az értesítéseket írásban, a Kibocsátó székhelyére kötelesek küldeni a 
Kötvénytulajdonosi minőségükre vonatkozó, a Kötvénytulajdonosok értékpapír- 
számlavezetője vagy adott esetben a KELER által kiállított igazolással együtt. 

13.42.3. Hitelminősítési besorolás 

A hitelminősítési besorolások nem mindig fejezik ki az összes fennálló kockázatokat, nem 
minden esetben tükrözik a struktúrával, a piaccal, a fent ismertetett, illetve egyéb tényezőkkel 
kapcsolatos összes kockázatok lehetséges hatását a kibocsátandó Kötvényekre vonatkozóan. 
A hitelminősítés semmiképpen nem tekintendő a Kötvényekre vonatkozó vételi, eladási vagy 
tartási ajánlatnak. A hitelminősítés a Hitelminősítő által bármikor módosítható és 
visszavonható. 

13.42.4 Árjegyzés 

Az MKB Bank Nyrt. mint árjegyző árjegyzési tevékenységet vállal a Kötvények vonatkozásában 
a Lejárat Napjáig, azzal, hogy az árjegyző kereskedési napokon saját számlás kétoldali 
ajánlatokat tesz (egyidejű vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül 
fenntart, az ajánlat névértéke vételi és eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább 100.000 
eurónak megfelelő forintösszeget vagy legalább 1 darab Kötvényre vonatkozik. A vételi és 
eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési napra számított 
hozamok közötti különbség (bid-ask spread) nem haladja meg a 200 bázispontot. 

13.42.5. Adózás 

A Kibocsátó a Kötvények kibocsátása, másodlagos forgalma és beváltása, illetve a Kötvényen 
alapuló fizetési kötelezettségek teljesítése során a kifizetés időpontjában hatályos magyar 

mailto:nkp@mnb.hu
http://www.gopd.hu/
http://www.bet.hu/
http://www.kozzetetelek.mnb.hu/
mailto:nkp@mnb.hu
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adójogszabályoknak megfelelően köteles eljárni, továbbá a Kibocsátó nem vállal semmilyen 
felelősséget a Kötvények vonatkozásában Kötvénytulajdonosokra háruló adófizetési 
kötelezettségek teljesítéséért. A befektetőknek ajánlatos adótanácsot kérni a Kötvények 
megvásárlásával és értékesítésével kapcsolatban. 

13.42.6. Vitarendezés 

A Kötvényből származó jogviszonnyal, a Kötvények forgalomba hozatalából vagy ezekből 
eredő, a Kibocsátó és a Kötvénytulajdonos közötti jogvita elbírálására a magyar rendes 
bíróságok rendelkeznek joghatósággal és hatáskörrel. 

13.42.7. Alkalmazandó jog 

A Kötvények, az azokból eredő vagy azokkal kapcsolatos jogviszonyokra, valamint a 
Kötvények forgalomba hozatalának feltételeire a magyar jog alkalmazandó. 

13.43. Kötelezettségvállalások és azok megsértése 

13.43.1. Rendkívüli Visszaváltási Események a Lejárati Nap előtt 

Az alábbi események bármelyike: 
 

(a) Nemfizetés: a Kibocsátó bármely Kötvény tekintetében esedékes tőke- vagy 

kamatfizetési kötelezettségét több mint 30 napon keresztül hiánytalanul nem teljesíti; 

 
(b) Közvetett szerződésszegés (cross default): ide nem értve az (a) pont szerinti 

kötvénytartozást, a Kibocsátó bármely egyéb kötvényére vonatkozó pénzügyi 

kötelezettségének 30 napon keresztül nem tesz eleget; 

 
(c) Hitelminősítés romlás: (i) amennyiben a Kötvény Hitelminősítő általi hitelminősítése B+ 

kategória alá esik és legkésőbb a leminősítést követő két éven belül nem éri el legalább 

a B+ hitelminősítést és azt nem teszik közzé; vagy (ii) a Kötvény Hitelminősítő  általi 

hitelminősítése CCC kategóriánál kedvezőtlenebbre változik; 

 

(d) Igények azonos rangsora (pari passu): a Kötvények besorolása úgy változik, hogy 

azok egymással, illetve (kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget 

élvező kötelezettségeket) a Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem 

alárendelt kötvény kötelezettségeinél rosszabb (azaz a megkülönböztetés nélküli, ún. 

„pari passu” besorolásúnál kedvezőtlenebb) rangsorban lévővé válnak; vagy 

 
(e) Teheralapítási tilalom (negative pledge): a Kibocsátó vagy bármelyik, a Számviteli 

törvény szerinti leányvállalata bármely kötvényben megtestesülő pénzügyi 

kötelezettségvállalását biztosítékkal biztosítja, illetve annak biztosítékául zálogjogot, 

óvadékot nyújt vagy egyéb hasonló kötelezettséget, illetve olyan egyéb kötelezettséget 

vállal, aminek következtében ezen kötvények a Kötvényekhez képest kedvezőbb 

rangsorban vannak, kivéve esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget 

élvező kötelezettségeket. 

 
(f)  Csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás: a Kibocsátó az alkalmazandó 

jogszabályoknak megfelelő bármilyen olyan társasági aktust hajt végre, amellyel 

kezdeményezi maga ellen csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás 

megindítását, vagy bármilyen ilyen eljárás jogerősen indul a Kibocsátó ellen. 

13.43.2. A Lejárati Nap előtti visszavásárlás Rendkívüli Visszaváltási Esemény 
alapján 

Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezésekor a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok 
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értesítéséről szóló pontban foglaltaknak megfelelően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon 
belül tájékoztatja a Kötvénytulajdonosokat és a Fizető Ügynököt az érintett Rendkívüli 
Visszaváltási Esemény bekövetkezéséről, megjelölve a visszaváltás napját is. 

A Kibocsátó valamennyi Kötvényt a Rendkívüli Visszaváltási Esemény bekövetkezését követő 
harminc (30) napon belül a Lejárat Előtti Visszaváltási Összegen, büntető kamat nélkül 
visszaváltja azaz a Kötvények Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét megfizeti azon 
Kötvénytulajdonosok részére, akik a visszaváltásra kerülő Kötvények tekintetében a Kibocsátó felé 
az értékpapírszámlájukon nyilvántartott Kötvények mennyiségét megfelelően igazolták 
értékpapírszámlavezetőjük által kiállított igazolással vagy akik a Kibocsátó által megrendelt 
KELER tulajdonosi megfeleltetés alapján kötvénytulajdonosnak tekinthetők. 

 

13.44. Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac megnevezése, amelyen - a 
kibocsátó ismeretei szerint - a regisztrálandó értékpapírokkal kereskednek 

A Kibocsátó szabályozott piacra nem kívánja bevezetni a Kötvényeket, azokkal kereskedni 
kizárólag a BÉT mint piacműködtető által fenntartott XBond piacon lehetséges . 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KIBOCSÁTÓ 2020. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES 
JELENTÉSE, EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓVAL ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI 
JELENTÉSSEL, VALAMINT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓVAL (AMELY 2019. ÉVRE 
VONATKOZÓ ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOKAT IS TARTALMAZ) ÉS FÜGGETLEN 
KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL 
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Statisztikai�számjel

GOPD�Nyrt.

MÉRLEG�Eszközök�(aktivák)

adatok�eFt-ban

Tétel�

szám
A�tétel�megnevezése Előző�év

Előző�év(ek)�

módosításai
Tárgyév

a b c d e

01. A.�Befektetett�eszközök�(2.+10.+18.) 22�442 8�053�834

02. ���I.�Immateriális�javak�(3.-9.�sorok) 10�442 8�093

03. ������Alapítás-átszervezés�aktivált�értéke 10�442 8�093

04., ������Kísérleti�fejlesztés�aktivált�értéke

05. ������Vagyoni�értékű�jogok

06. ������Üzleti�vagy�cégérték

07. ������Szellemi�termékek�

08. �����Immateriális�javakra�adott�előlegek

09. �����Immateriális�javak�értékhelyesbítése

10. ��II.�Tárgyi�eszközök�(11.-17.�sorok)

11. ������Ingatlanok�és�a�kapcsolódó�vagyoni�értékű�jogok

12. ������Műszaki�berendezések,�gépek,�járművek

13. ������Egyéb�berendezések,�felszerelések,�járművek

14. ������Tenyészállatok

15. ������Beruházások,�felújítások

16. ������Beruházásokra�adott�előlegek�������

17. ������Tárgyi�eszközök�értékhelyesbítése

18. �III.�Befektetett�pénzügyi�eszközök�(19.-25.�sorok) 12�000 8�045�741

19. ������Tartós�részesedés�kapcsolt�vállalkozásban 12�000 659�600

20. ������Tartósan�adott�kölcsön�kapcsolt�vállalkozásban

21. ������Egyéb�tartós�részesedés 2�547�000

22. ������Tartósan�adott�kölcsön�egyéb�rész.�visz-ban�lévő�váll.

23. ������Egyéb�tartósan�adott�kölcsönök

24. ������Tartós�hitelviszonyt�megtestesítő�értékpapírok

25. ������Befektetett�pénzügyi�eszközök�értékhelyesbítése 4�839�141



2.oldal

adatok�eFt-ban

Tétel�

szám
A�tétel�megnevezése Előző�év

Előző�év(ek)�

módosításai
Tárgyév

a b c d e

26. B.�Forgóeszközök�(27.+34.+40.+45.�sor) 681 14�766

27. ���I.�Készletek�(28.-33.�sorok)

28. ������Anyagok

29. ������Befejezetlen�termelés�és�félkész�termékek

30. ������Növendék-,�hízó-�és�egyéb�állatok

31. ������Késztermékek

32. ������Áruk

33. ������Készletekre�adott�előlegek

34. ��II.�Követelések�(35.-39.�sorok) 292 14�081

35. ������VevőkKövetelések�áruszállításból�és�szolgáltatásból�(vevők)

36. ������Követelések�kapcsolt�vállalkozással�szemben

37. ������Követelések�egyéb�rész.�visz-ban�lévő�váll.�szemben 13�500

38. ������Váltókövetelések

39. ������Egyéb�követelések 292 581

40. �III.�Értékpapírok�(41.-44.�sorok)

41. ������Részesedés�kapcsolt�vállalkozásban

42. ������Egyéb�részesedés

43. ������Saját�részvények,�saját�üzletrészek

44. ������Forgatási�célú,�hitelviszonyt�megtestesítő�értékpapírok

45. IV.�Pénzeszközök�(46.-47.�sorok) 389 685

46. ������Pénztár,�csekkek

47. ������Bankbetétek 389 685

48. C.�Aktív�időbeli�elhatárolások�(49.-51.�sorok) 5 8�246

49. ������Bevételek�aktív�időbeli�elhatárolása 8�092

50. ������Költségek,�ráfordítások�aktív�időbeli�elhatárolása 5 154

51. ������Halasztott�ráfordítások

52. Eszközök�(aktívák)�összesen�(1.+26.+48.�sor) 23�128 8�076�846

Keltezés: Budapest,�2021.�március�31.

A�vállalkozás�vezetője
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GOPD�Nyrt.

MÉRLEG�Források�(passzívák)

adatok�eFt-ban

Tétel�

szám
A�tétel�megnevezése Előző�év

Előző�év(ek)�

módosításai
Tárgyév

a b c d e

53. D.�Saját�tőke�(54.-56.+57.+58.+-59.+60.+61.�sorok) 21�683 5�531�756

54. ���I.�Jegyzett�tőke 21�000 21�000

55. ������ebből:�visszavásárolt�tulajdonosi�rész.�névértéken

56. ��II.�Jegyzett,�de�be�nem�fizetett�tőke�����������������������������(-)

57. �III.�Tőketartalék

58. �IV.�Eredménytartalék -11�779 -7�411

59. �V.�Lekötött�tartalék 10�442 8�093

60. �VI.�Értékelési�tartalék 4�839�141

61. VII.�Adózott�eredmény 2�020 670�933

62. E.�Céltartalékok�(63.-65.�sorok)

63. 1.�Céltartalék�a�várható�kötelezettségekre

64. 2.�Céltartalék�a�jövőbeni�költségekre

65. 3.�Egyéb�céltartalék

Statisztikai�számjel



2.oldal

adatok�eFt-ban

Tétel�

szám
A�tétel�megnevezése Előző�év

Előző�év(ek)�

módosításai
Tárgyév

a b c d e

66. F.�Kötelezettségek�(67.+71.+80.�sorok) 1�373 2�542�296

67. ���I.�Hátrasorolt�kötelezettségek�(68.-70.�sorok)

68. ������Hátrasorolt�kötelezettségek�kapcsolt�váll.�szemben

69. ������Hátrasorolt�köt.�egyéb�rész.�visz-ban�lévő��váll-sal�sz.

70. ������Hátrasorolt�kötelezettségek�egyéb�vállalkozással�sz.

71. ��II.�Hosszú�lejáratú�kötelezettségek�(72.-79.�sorok) 2�102�097

72. ������Hosszú�lejáratra�kapott�kölcsönök

73. ������Átváltoztatható�kötvények

74. ������Tartozások�kötvénykibocsátásból 2�102�097

75. ������Beruházási�és�fejlesztési�hitelek

76. ������Egyéb�hosszú�lejáratú�hitelek

77. ������Tartós�kötelezettségek�kapcsolt�vállalkozással�sz.

78. ������Tartós�köt.�egyéb�rész.�visz-ban�lévő�váll-sal�szemben

79. ������Egyéb�hosszú�lejáratú�kötelezettség

80. �III.�Rövid�lejáratú�kötelezettségek�(81.-89.�sorok) 1�373 440�199

81. ������Rövid�lejáratú�kölcsönök 311

82. ���������-ebből�átváltoztatható�kötvények

83. ������Rövid�lejáratú�hitelek

84. ������Vevőtől�kapott�előlegek

85. ������Kötelezettségek�áruszállításból�és�szolgáltatásból 364 2�774

86. ������Váltótartozások

87. ������Rövid�lejáratú�kötelezettségek�kapcsolt�váll.�szemb. 433�000

88. ������Rövid�lejáratú�köt.�egyéb�rész.�visz-ban�lévő�váll-sal�sz. 1�700

89. ������Egyéb�rövid�lejáratú�kötelezettség 1�009 2�414

90. G.�Passzív�időbeli�elhatárolások�(91.-93.�sorok) 72 2�794

91. ������Bevételek�passzív�időbeli�elhatárolása

92. ������Költségek,�ráfordítások�passzív�időbeli�elhatárolása 72 2�794

93. ������Halasztott�bevételek

104. Források�(passzívák)�összesen�(53.+62.+66.+90.�sor) 23�128 8�076�846

Keltezés: Budapest,�2021.�március�31.

A�vállalkozás�vezetője
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I. Általános rész 
 

1) A társaság bemutatása 
 
 

 A társaság teljes cégneve:        GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

  
 Rövidített cégneve:                             GOPD Nyrt. 
 Székhelye:                                          1148 Budapest, Fogarasi út 3. 
 
 Belföldi telephelyek: 

beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett 

 
 

 Külföldi telephelyek: 
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett 

 

 

Alakulás és bejegyzés kelte:  2018.05.23  
Adószáma:                                         26362014-2-42 
Statisztikai számjele:   26362014-6810-114-01 
Cégjegyzék száma:   01-10-049841 

 
 
A társaság jegyzett tőkéje:             21,000 e Ft 
Részvények száma    210.000 DB törzsrészvény 
Részvények névértéke:   100 Ft 
    

 

Az Igazgatóság elnöke Piukovics Gábor, igazgatósági tag Piukovics István és Szendrői Gábor. 
Felügyelőbizottsági tagok: Kékesi Márton, Lukácsné Akucs Rita és dr. Pataki Edina. 

 

Az igazgatóság elnöke és a tagok elérhetőségi adatai: 

Név Lakcím 

Piukovics Gábor 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79. 

Piukovics István 1028 Budapest, Széchenyi utca 30. 

Szendrői Gábor 1053 Budapest, Magyar utca 23. 2. em. 27. 

 

Vállalkozás bemutatása: 

A társaság alaptevékenysége:  6810’08   Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt. 

A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel. 
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A társaság leányvállalatai: 

1. DakotaÉpítő Kft  adószám: 25321313-2-42 

2. Gaudetti Ingatlan Kft. adószám: 27120572-2-42 

3. Oregon 21 Ingatlan Kft.  adószám: 27120565-2-42 

4. Santa Cruz Invest Kft. adószám: 27119125-2-42 

5. Copa Carpa Kft  adószám: 25789863-2-42 

6. Lagoune Invest Kft  adószám: 25777831-2-42 

7. Grado Estate Zrt  adószám: 27934461-2-42 

 

Társult vállalkozások: 

1. Sundell Nyrt  adószám: 26560621-2-42 

2. PhoenArchitekt Kft adószám: 25304538-2-42 

3. Schweidel Investment Kft adószám: 25280766-2-42 

 

 

2) Számvitel politika: 
 

A beszámoló összeállításának alapjául a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a 
számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való 
eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, 
mely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában 
ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Jancsó Katalin 
Lakcím: 2370 Dabas, Kisfaludy u. 14. 
Regisztráció száma:  193248 
 
A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
A könyvvizsgálatot végző személy neve:     Bácsi Ferencné 
Lakcím:       1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. 4.em. 17. 
A könyvvizsgálatot végző tagsági száma:          002896 
  
 
Jelen beszámoló a GOPD Nyrt. 2020.01.01-től 2020.12.31 -ig terjedő időszakát öleli fel, a mérleg 
fordulónapja: 2020.12.31 

A számviteli politika szerint a mérlegkészítés időpontja: 2021.01.31. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 
fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen 
megtekinthetők. A székhely címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3. 
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Választott mérleg típusa: 

„A” típusú mérleg 

Választott eredménykimutatás típusa: 

Összköltség eljárással 

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével 
nem él a vállalkozás. 

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott 
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés 
lehetőségével. 

 

Amortizációs politika 

 

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett 
tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének 
figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására havonta kerül sor 
figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét. 

Immateriális javak 

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel 
csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az 
értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik az immateriális javak 
várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az 
immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: 
 Szellemi termékek 3 év 
 

Tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel 
csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával 
történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges 
értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint 
alakul: 

 Épület 50 év 
 Egyéb berendezések 7 év 
 Járművek 5 év 
 Számítástechnikai berendezések 2 év 

 

Készletek 

 

A készletek a tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltár 
fordulónapja 2020.12.31.  
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Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása 

 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott. 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB 
árfolyam alkalmazása mellett döntött. 

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2020.12.31-i MNB közép 
árfolyamon. 
 
 
 
Árbevétel 

Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az 
általános forgalmi adót. 

 
 
A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 
 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 
tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 
 

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2019. és a 2020. évek adatai teljes mértékben 
összehasonlíthatóak. 

 
 
 

II. Részletező adatok, elemzések 

A. Mérleg 

1) Eszközök 
 

Immateriális javak 
 

Bekerülési érték:  11.741 e Ft 
Értékcsökkenés:  3.648 e Ft 
Nettó érték:   8.093 e Ft 
 

Befektetett pénzügyi eszközök 
 
A társasági itt a leányvállalatokban, társult vállalkozásokban piaci áron értékelt befektetéseket tartja 
nyilván 8,045,741.e Ft összegben. A befektetések piaci árának és a bekerülési értékének 
különbözete  4,839, 141 e ft összegben értékhelyesbítésként került kimutatásra. 
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Követelések 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Osztalék követelés 
Különféle egyéb követelések 

 
292 

13,500 
581 

Összesen 292 14,081 
 
Az egyéb követelések soron az alábbi tételek kerültek kimutatásra (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Kaució 
Költségvetéssel szemben fennálló túlfizetés 

292 292 
289 

EGYÉB KÖVETELÉSEK 292 581 
 
 
A Társaság vezető tisztségviselőknek, igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság tagjainak nem 
folyósított előleget, kölcsönöket.       
 
 
 Pénzeszközök 
 
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Pénztár, csekkek 0 0 
Bankbetétek 389 685 
Mindösszesen: 389 685 
 
 
Aktív elhatárolások 
 
A társaság az aktív időbeli elhatárolásokon a korábban kifizetett, de jövőre vonatkozó költségeket 
tartja nyilván. 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Kamat bevétel elhatárolás 
Költség elhatárolás 

 
5 

8,092 
154 

Mindösszesen: 5 8,246 
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2) Források 

 

Saját tőke alakulása 2020. évben (adatok e Ft-ban): 
 

Megnevezés Bázisév  eFt Tárgyév eFt 
Jegyzett tőke 21,000 21,000 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 
Cégbíróságon, még be nem jegyzett 
tőkeemelés 

0 0 

Tőketartalék 0 0 
Eredménytartalék -11,779 -7,411 
Lekötött tartalék 10,442 8,093 
Értékelési tartalék 0 4,839,141 
Adózott eredmény 2,020 670,933 
SAJÁT TŐKE 21,683 5,531,756 

 
A társaság birtokában nincs visszavásárolt saját részvény. 
 
 
Lekötött tartalék 
 
A Társaság a lekötött tartalék soron az alapítás-átszervezés miatti lekötött tartalékot tartja nyilván, 
értéke bázisévben 10,442 e Ft, a tárgyévben: 8,093 e Ft.  
 
Kötelezettségek 
 
A mérlegforduló napon a GOPD Nyrt hátrasorolt kötelezettséget nem szerepeltet a könyveiben, a 
hosszú lejáratú kötelezettségek között a kötvénykibocsátással kapcsolatos 2,102,097 e Ft-os 
kötelezettséget tartja nyilván. 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Tagi kölcsön 
Szállítók 

 
364 

311 
2,774 

Kapcsolt vállalkozással sz. köt.  433,000 
Rövid lejáratú köt.egyéb.rész.viszonyban   1,700 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1,009 2,414 
Összesen 1,373 440,199 
 
 
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek soron az alábbi tételek kerültek kimutatásra  

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

MKB Értékpapír számla köt. 
Központi költségvetési befizetési 
kötelezettségek 

 
547 

845 
737 

Foglalkoztatottakkal szembeni 
kötelezettségek 

462 832 

Összesen 1,009 2,414 
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A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított és 
amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 
 
 
Passzív elhatárolások 
 
Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 2,794 eFt. 
 
 

B. Eredménykimutatás 
 

1) Árbevétel 

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt. 

 Ebből belföldi értékesítés: 0 eFt. 
 Ebből  export értékesítés: 0 eFt. 
 
 

2) Egyéb bevételek 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Térítés nélkül kapott pénzeszköz 15,000 1 
Összesen 15,000 1 
 
 
 

 
 

3) Egyéb ráfordítások 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Különféle egyéb ráfordítások 1 0 
Összesen 1 0 

 
 
 
 
 
 

4) Pénzügyi műveletek bevételei 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Kapott osztalék 
Részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége 
Kapott (járó) kamatok 
Mindösszesen: 

 
 
 

0 

13,500 
847,600 

8,092 
869,192 

 
5) Pénzügyi műveletek ráfordításai 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Fizetendő kamatok 
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítás 
Mindösszesen: 

 
 

0 

102,097 
11 

102,108 
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III. Tájékoztató kiegészítések: 
 
 
A tárgyévben a munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 1 fő, illetve tisztviselő juttatásokat 
fizetett a Társaság, a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak: 

 
Megnevezés Összeg eFt 

Bérköltség 10,793 

Bérjárulékok 1,965 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 295 

SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 13,053 

 
A társaság részére a tagok 311 e Ft kölcsönt nyújtottak a tárgyévben, mely 2021-ben visszafizetésre 
kerül. A tagi kölcsön kamatmentes. 

 

Környezetvédelem 
 
A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, 
ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem 
jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, 
környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. 
 
Társasági adó levezetése ( adatok e Ft-ban): 
 

Adózás előtti eredmény           670 933  

Csökkentő tételek   

Adótörvény szerinti értékcsökkenés              2 348  

Bejelentett részesedés értékesítés          847 600  

Kapott osztalék            13 500  

Összesen          863 448  

Növelő tételek:   

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés              2 348  

Összesen              2 348  

Társasági adóalap -       190 167  

Társasági adó:                     -    
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A társaság gazdálkodásának főbb mutatói: 
 

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év 

Tőkeerősség (%) 
Saját tőke 

Források összesen 
93,75 68,49 

Kötelezettségek aránya (%) 
Kötelezettségek 

Források összesen 
6,25 31,48 

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek aránya (%) 

Hosszú lejáratú köt. 

Források összesen 
0,00 26,03 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
aránya (%) 

Rövid lejáratú köt. 

Források összesen 
6,25 5,45 

Befektetett eszközök fedezete 
(%) 

Saját tőke 

Befektetett eszközök 
96,62 68,68 

Saját tőke forgási sebessége 
Értékesítés nettó árbevétele 

Saját tőke 
4,84 0 
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Cash-Flow kimutatás 
 
                                      adatok eFt-ban 

Tétel 
szám   

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

a   b c d 

01.   Adózás elötti eredmény 2 220 670 933 

02.   Elszámolt amortizáció 1 300 2 348 

3.   Elszámolt értékvesztés és visszaírás     

4.   Céltartalék képzés és felhasználás különbözete     

5.   Befektetett eszközök értékesítésének eredménye     

6.   Szállítói kötelezettség változása 300 2 410 

7.   Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 945 3 105 

8.   Passzív időbeli elhatárolások változása 8 2 722 

9.   Vevőkövetelés változása     

10.   Forgóeszközök ( vevő és pénzeszközöknélkül ) változása -292 -13 789 

11.   Aktív időbeli elhatárolások változása 3 -8 241 

12.   Fizetett, fizetendő adó ( nyereség után ) -200   

13.   Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés     

I.   Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz vált. (1-13.s.) 4 284 659 488 

14.   Befektetett eszközök beszerzése -23 742 -3 194 600 

15.   Befektetett eszközök eladása     

16.   Kapott osztalék     

II.   Befektetési tevékenységből származó pénze. vált. (14-16.s.) -23 742 -3 194 600 

17.   Részvénykibocsátás bevétele ( tőkebevonás )     

18.   Kötvénykibocsátás bevétele    2 102 097 

19.   Hitelfelvétel   433 311 

20.         

21.   Véglegesen kapott pénzeszköz     

22.   Részvénybevonás ( tőkeleszállítás )     

23.   Kötvényvisszafizetés     

24.   Hiteltörlesztés, -visszafizetés     

25.   Véglegesen átadott pénzeszköz     

III.   Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz vált. (17-24.s.)   2 535 408 

IV.   Pénzeszközök változása ( +-I. +-II. +-III. ) -19 458 296 

 









adatok eFt-ban

Összesen Összesen

Sorszám A tétel megnevezése 2019.12.31 2020.12.31

A Befektetett eszközök 10 442 7 452 689
I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10 442 8 118

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 10 442 8 093

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0

3. Vagyoni értékű jogok 0

4. Szellemi termékek 25

5. Üzleti vagy cégérték 0

6. Immateriális javakra adott előlegek 0

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 492 060

1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok 0

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 313

4. Tenyészállatok 0

5. Beruházások, felújítások 490 675

6. Beruházásokra adott előlegek 72

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 6 952 511

1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0

3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0

4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 0

5. Egyéb tartós részesedés 4 403 261

6. Tartósan adott kölcsön egyéb részes.viszonyban 0

7. Egyéb tartósan adott kölcsön 0

8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0

9 .Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0

10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 2 549 250

B. Forgóeszközök 12 670 2 784 535
I. KÉSZLETEK 0 29 507

1. Anyagok 0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0

4. Késztermékek 0

5. Áruk 29 507

6. Készletekre adott előlegek 0

7.közvetített szolgáltatások 0

II. KÖVETELÉSEK 292 2 691 702

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 8 689

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 740 500

4. Követelések egyéb tulajd. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 170 000

5. Váltókövetelések 0

6. Egyéb követelések 292 1 772 513

7. Követelések értékelési különbözete 0

8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0

1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0

2. Jelentős tulajdoni részesedés 0

3. Egyéb részesedés 0

4. Saját részvények, saját üzletrészek 0

5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékp. 0

6. Értékpapírok értékelési különbözete 0

IV. PÉNZESZKÖZÖK 12 378 63 326

1. Pénztár, csekkek 0

2. Bankbetétek 12 378 63 326

C. Aktív időbeli elhatárolások 5 243 639
1. Bevételek aktívidőbeli elhatárolása 232 881

2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 5 10 758

3. Halasztott ráfordítások 0

ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 23 117      10 480 863

Keltezés: Budapest,  2021.03.31

A feltüntetett adatokat könyvvizsgáló alátámasztotta

Konszolidált éves beszámoló

GOPD Nyrt

MÉRLEG "A" változat 

Eszközök (aktívák)

2020.12.31



adatok eFt-ban

Összesen Összesen

Sorszám A tétel megnevezése 2019.12.31 2020.12.31

D. Saját tőke 21 432 6 098 011
I. JEGYZETT TŐKE 21 000 21 000

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0

III. TŐKETARTALÉK 0

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -11 779 1 977 312

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 10 442 15 593

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2 549 250

Valós értékelés értékelési tartaléka 0

VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY 1 769 651 718

Leányvállalati saját tőke változása -251 -440

Társultként kezelt vállalkozások részesedésértékelésének változása 2 916

Konszolidáció miatti változások 0

    Adósságkonszolidálás különbözetéből 0

    Közbenső eredmény különbözetéből 0

Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 880 222

E. CÉLTARTALÉKOK 41 677

1. Céltartalék várható kötelezettségekre 0

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 41 677

3. Egyéb céltartalék 0

F. KÖTELEZETTSÉGEK 1 373 2 828 242
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 2 847

1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben

2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedései 0

3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk. 2 847

4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben 0

II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 2 102 097

1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0

2. Átváltoztatható kötvények 0

3. Tartozások kötvénykibocsátásból 2 102 097

4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0

5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 0

6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0

7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz 0

8. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalk.szemb. 0

9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 373 723 298

1. Rövid lejáratú kölcsönök 311

 - ebből: az átváltható kötvények 0

2. Rövid lejáratú hitelek 0

3. Vevőktől kapott előlegek 85 575

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 364 350 175

5. Váltótartozások 0

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben

7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 9 000

8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. 272 500

9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 1 009 5 737

10. Kötelezettségek értékelési különbözete 0

11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0

G. Passzív időbeli elhatárolások 312 1 512 933
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 312 1 512 933
3. Halasztott bevételek 0

FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 23 117      10 480 863

Keltezés: Budapest,  2021.03.31

A feltüntetett adatokat könyvvizsgáló alátámasztotta

Források (passzívák)

2020.12.31

GOPD Nyrt

MÉRLEG  "A" változat



 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

       (összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

Összesen Összesen

Sorszám A tétel megnevezése 2019.12.31 2020.12.31

01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele 105 5 464 748

02. Export értékesítés nettó árbevétele 0

I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE                                (01+02) 105 5 464 748

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0

II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE                (+ 03+04) 0

III. EGYÉB BEVÉTELEK 15 000 11 203

    Ebből: visszaírt értékvesztés 0

05. Anyagköltség 4 1 436 997

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 4 152 4 079 472

07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 921 21 525

08. Eladott áruk beszerzési értéke 23 937

09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke 105 70

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                    (05+06+07+08+09) 6 182 5 562 001

10. Bérköltség 4 737 14 803

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 295

12. Bérjárulékok 916 2 685

V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK                         (10+11+12) 5 653 17 783

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 300 2 661

VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 1 28 910

    Ebből: értékvesztés 0

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) 1 969 -135 542
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 847 600

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyeresége 3 345

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 42 147

GOPD kötvénykamat kiszűrés 0

     Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 867

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI                (13+14+15+16+17) 0 893 959

18. Részesedésekből származó ráfordítás, árfolyamveszteség 0

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0

19. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0

20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 102 201

kötvénykamat kiszűrés 0

     Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0

21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 0

22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 4 109

     Ebből: értékelési különbözet 0

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI                (18+19+20+21+22) 0 106 310

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE                  (VIII-IX)                     0 787 649

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY                                   (+A+B) 1 969 652 245
X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 200 2 325

D. ADÓZOTT EREDMÉNY                                       1 769        649 920

Ebből külső tulajdonosokra jutó -1 798

Korrigált adózott eredmény 651 718

Keltezés: Budapest,  2021.03.31

A feltüntetett adatokat könyvvizsgáló alátámasztotta

2020.12.31

GOPD Nyrt



 

 

Statisztikai számjele:  26362014-6810-114-01 
 

Cégjegyzék száma:  01-10-049841 
 
Cég adószáma:   26362014-2-42 
 
 
 
 

Vállalkozás megnevezése:  GOPD Nyrt. 
 

Vállalkozás címe:    1148 Budapest, Fogarasi út 3. 
 
 
 
 

Kiegészítő melléklet 
 

 

a 2020. évi éves konszolidált beszámolóhoz 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: 2021. március 31.    ……………………………… 

 

 

P.H. 
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I. Általános rész 
 

1) Az anyavállalat bemutatása 
 
 

 A társaság teljes cégneve: GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

  
 Rövidített cégneve:                             GOPD Nyrt. 
 Székhelye:                                          1148 Budapest, Fogarasi út 3. 
 
 Belföldi telephelyek: 

beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett 

 
 

 Külföldi telephelyek: 
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett 

 

 

Alakulás és bejegyzés kelte:  2018.05.23  
Adószáma:                                         26362014-2-42 
Statisztikai számjele:   26362014-6810-114-01 
Cégjegyzék száma:   01-10-049841 

 
 
A társaság jegyzett tőkéje:            21,000 E Ft 
Részvények száma    210.000 DB törzsrészvény 
Részvények névértéke:   100 Ft 
    

 

Az Igazgatóság elnöke Piukovics Gábor, igazgatósági tag Piukovics István és Szendrői Gábor. 
Felügyelőbizottsági tagok: Kékesi Márton, Lukácsné Akucs Rita és dr. Pataki Edina. 

 

Az igazgatóság elnöke és a tagok elérhetőségi adatai: 

Név Lakcím 

Piukovics Gábor 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79. 

Piukovics István 1028 Budapest, Széchenyi utca 30. 

Szendrői Gábor  1053 Budapest, Magyar utca 23. 2. em. 27. 

 

Vállalkozás bemutatása: 

A társaság alaptevékenysége:  6810’08   Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt. 

A vállalkozás saját tőkéjében más vállalkozás nem rendelkezik részesedéssel. 
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A társaság konszolidálásba bevont leányvállalatokat és társult vállalkozások adatai a 2. számú 
mellékletben kerülnek feltüntetésre. 

2) Számvitel politika: 
 

A beszámoló összeállításának alapjául a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a 
számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való 
eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.  

Az anyavállalat és a leányvállalat beszámolója azonos elvek alapján összeállított számviteli 
politika és értékelési eljárások alapján készült. 
 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában 
ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Jancsó Katalin 
Lakcím: 2370 Dabas, Kisfaludy u. 14. 
Regisztráció száma:  193248 
 
A vállalkozás könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
A könyvvizsgálatot végző személy neve:     Bácsi Ferencné 
Lakcím:       1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B. 4.em. 17. 
A könyvvizsgálatot végző tagsági száma:         002896 
  
 
Jelen konszolidált  beszámoló a GOPD Nyrt. 2020.01.01-től 2020.12.31 -ig terjedő időszakát öleli 
fel, a mérleg fordulónapja: 2020.12.31 

Az anyavállalat és leányvállatok számviteli politika szerint a mérlegkészítés időpontja: 2021.01.31. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 
fenn, a vállalkozások a belátható jövőben is fenn tudják tartani működésüket, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen 
megtekinthetők. A székhely címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3. 

 

Választott mérleg típusa: 

„A” típusú mérleg 

Választott eredménykimutatás típusa: 

Összköltség eljárással 

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével 
nem él a vállalkozás. 

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott 
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés 
lehetőségével. 
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Amortizációs politika 

 

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett 
tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének 
figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására havonta kerül sor 
figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét. 

Immateriális javak 

Az immateriális javak beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel 
csökkentve az ismert piaci értéküknél nem magasabb értéken kerülnek kimutatásra. Az 
értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik az immateriális javak 
várható hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. Az 
immateriális javak várható hasznos élettartama az alábbiak szerint alakul: 
 Szellemi termékek 3 év 
 

Tárgyi eszközök 

A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel 
csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával 
történik, az eszközök értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges 
értékcsökkenési kulcsok alapján. Az eszközök várható hasznos élettartama az alábbiak szerint 
alakul: 

 Épület 50 év 
 Egyéb berendezések 7 év 
 Járművek 5 év 
 Számítástechnikai berendezések 2 év 

 

Készletek 

 

A készletek a tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltár 
fordulónapja 2020.12.31.  
 
 
Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása 

 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott. 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB 
árfolyam alkalmazása mellett döntött. 

A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2020.12.31-i MNB közép 
árfolyamon. 
 
 
 
Árbevétel 

Az értékesítés nettó árbevétele a teljesítés időpontjában kerül elszámolásra, és nem tartalmazza az 
általános forgalmi adót. 
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A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 
 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 
tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 
 

 

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2019. és a 2020. évek adatai teljes mértékben 
összehasonlíthatóak. 

 

II. Részletező adatok, elemzések 

A. Mérleg 

A konszolidáció keretében a leányvállalatok teljes körű bevonása és ennek megfelelően a 
kiszűrések megtörténtek 5,425,131 e Ft összegben. 
 

1) Eszközök 
 

Immateriális javak 
 

Könyv szerinti érték:    8,118 e Ft 
 
Tárgyi eszközök 
 
Egyéb berendezések, felsz., járművek 1,313 e Ft 
Beruházások             490,675 e Ft 
Beruházásokra adott előlegek        72 e Ft 
 

 

Befektetett pénzügyi eszközök 
 
Egyéb tartós részesedés  4,403,261 e Ft 
Értékhelyesbítés:   2,546,250 e Ft 
 

Készletek  
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Árul 0 29,507 
Összesen 0 29,507 
 
 
 
Követelések 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Vevőkövetelés 
Követelés jelentős tul.rész.szemben 
Követelés egyéb tul.rész.szemben 

0 
 
 

8,689 
740,500 
170,000 
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Különféle egyéb követelések 292 1,772,513 
Összesen 292 2,691,702 
 
 
A Társaságok vezető tisztségviselőknek, igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság tagjainak 
nem folyósított előleget, kölcsönöket.       
 
 
 Pénzeszközök 
 
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Pénztár, csekkek 0 0 
Bankbetétek 12,378 63,326 
Mindösszesen: 12,378 63,326 
 
 
Aktív elhatárolások 
 
A társaság az aktív időbeli elhatárolásokon a korábban kifizetett, de jövőre vonatkozó költségeket 
tartja nyilván. 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Bevétel elhatárolás 
Költség elhatárolás 

 
5 

232,881 
10,758 

Mindösszesen: 5 243,639 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Források 

Saját tőke alakulása 2020. évben (adatok E Ft-ban): 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Jegyzett tőke 21,000 21,000 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 
Cégbíróságon, még be nem jegyzett 
tőkeemelés 

0 0 

Tőketartalék 0 0 
Eredménytartalék -11,779 1,977,312 
Lekötött tartalék 10,442 15,593 
Értékelési tartalék 0 2,549,250 
Adózott eredmény 
Leányvállalati saját tőke változása 
Társult vállalkozások rész. ért.vált. 

1,769 
 
 

652,157 
9,560 
2,916 
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SAJÁT TŐKE 21,432 6,098,011 
 

A társaság birtokában nincs visszavásárolt saját részvény, üzletrész. 
 
 
Lekötött tartalék 
 
A Társaság a lekötött tartalék értéke előző évben: 10,442 e Ft, tárgyévben: 15.593 e Ft.  
 
 
Kötelezettségek 
 
A mérlegforduló napon a GOPD Nyrt hátrasorolt kötelezettségek között a tőkekonszolidációs 
különbözetet, a hosszú lejáratú kötelezettségek között pedig a kötvénykibocsátás miatti 
kötelezettséget tartja nyilván. 

 
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Tagi kölcsön 
Vevőktől kapott előleg 
Szállítók 
Rövid lejáratú köt. jelentős tulajdoni 
viszonyban  
Rövid lejáratú kötelezettség egyéb 
tulajdonosi viszonyban 

 
 

364 
 

0 

311 
85,585 

350,175 
9,000 

272,500 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1,009 5,737 
Összesen 1,373 723,298 
 
 
 
A társaságnak nincs olyan kötelezettsége, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított és 
amely a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 
 
 
 
 
Passzív elhatárolások 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Bevétel elhatárolás 
Költség elhatárolás 

 
312 

0 
1,512,933 

Mindösszesen: 312 1,512,933 
 
 

B. Eredménykimutatás 
 
 

1) Árbevétel 
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Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 
Export értékesítés nettó árbevétele 

105 
0 

5,464,748 
0 

Mindösszesen: 105 5,464,748 
 
Az árbevétel jelentős része építőipari tevékenységből származik. 
 
 

2) Egyéb bevételek 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Összesen 15,000 11,203 
 
 

 
3) Egyéb ráfordítások 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Összesen 1 28,910 
 

 
4) Pénzügyi műveletek bevételei 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Mindösszesen: 0 893,959 

 
5) Pénzügyi műveletek ráfordításai 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Mindösszesen: 0 106,310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Tájékoztató kiegészítések: 
 
 
A konszolidációs körben a személyi ráfordítások a következők szerint alakultak: 

 
Megnevezés Összeg eFt 

Bérköltség 14,803 

Bérjárulékok 2,685 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 295 

SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 17,783 
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Az anyavállalatnál a  tárgyévben a munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 1 fő, illetve 
tisztségviselő juttatásokat fizetett a Társaság, a személyi ráfordítások a következők szerint 
alakultak: 

 

Megnevezés Összeg eFt  

Bérköltség 10,793 

Bérjárulékok 1,965 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 295 

SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 13,053 

 
 

Környezetvédelem 
 
A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, 
ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem 
jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, 
környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi 
előírásokat betartja. 
 
 
 
 
A társaság gazdálkodásának főbb mutatói: 
 

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év 

Tőkeerősség (%) 
Saját tőke 

Források összesen 
92,71 58,18 

Kötelezettségek aránya (%) 
Kötelezettségek 

Források összesen 
7,29 26,98 

Hosszú lejáratú 
kötelezettségek aránya (%) 

Hosszú lejáratú köt. 

Források összesen 
0,00 20,06 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
aránya (%) 

Rövid lejáratú köt. 

Források összesen 
7,29 6,90 

Befektetett eszközök fedezete 
(%) 

Saját tőke 

Befektetett eszközök 
205,25 81,82 

Saját tőke forgási sebessége 
Értékesítés nettó árbevétele 

Saját tőke 
0,49 89,62 
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1. melléklet 
Cash-Flow kimutatás 
 

                  
 adatok eFt-ban 

Tétel 
szám   

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév 

a   b d d 

01.   Adózás elötti eredmény 1 969 652 245 

    Korrekció előző év eredménye -1 337   

02.   Elszámolt amortizáció 1 300 2 661 

3.   Elszámolt értékvesztés és visszaírás     

4.   Céltartalék képzés és felhasználás különbözete   41 677 

5.   Befektetett eszközök értékesítésének eredménye     

6.   Szállítói kötelezettség változása 364 349 811 

7.   Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 1 009 372 124 

8.   Passzív időbeli elhatárolások változása 312 1 512 621 

9.   Vevőkövetelés változása   -8 689 

10.   Forgóeszközök ( vevő és pénzeszközöknélkül ) változása -292 -2 712 228 

11.   Aktív időbeli elhatárolások változása -5 -243 644 

12.   Fizetett, fizetendő adó ( nyereség után ) -200 -2 325 

13.   Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés     

I.   
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz vált. (1-
13.s.) 3 120 -35 747 

14.   Befektetett eszközök beszerzése -11 742 -4 895 658 

15.   Befektetett eszközök eladása     

16.   Kapott osztalék     

II.   
Befektetési tevékenységből származó pénze. vált. (14-
16.s.) -11 742 -4 895 658 

17.   Részvénykibocsátás bevétele ( tőkebevonás )     

18.   Kötvénykibocsátás bevétele    2 102 097 

19.   Hitelfelvétel     

20.   Hátrasorolt kötelezettségek   2 847 

21.   Bevonás miatt saját tőke változás   2 877 409 

22.   Részvénybevonás ( tőkeleszállítás )     

23.   Kötvényvisszafizetés     

24.   Hiteltörlesztés, -visszafizetés     

25.   Véglegesen átadott pénzeszköz     

III.   
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz vált. (17-
24.s.)   4 982 353 

IV.   Pénzeszközök változása ( +-I. +-II. +-III. ) -8 622 50 948 



   

10 

 

2. melléklet 
 

Leányvállalatok       

Név Adószám Székhely 
Közvetlen 
részesedés 

Közvetlen 
részesedés 
értéke (e Ft) 

Közvetett 
részesedés 

Közvetett 
részesedés 
értéke (e Ft) 

DakotaÉpítő Kft 25321313-2-42  
1148 Budapest, 
Fogarasi út 3. 50,00% 150 000 6,67% 20 010 

Gaudetti 
Ingatlan Kft 27120572-2-42  

1148 Budapest, 
Fogarasi út 3. 100,00% 3 000     

Oregon 21 
Ingatlan Kft 27120565-2-42  

1148 Budapest, 
Fogarasi út 3. 100,00% 3 000     

Santa Cruz 
Invest Kft. 27119125-2-42 

1148 Budapest, 
Fogarasi út 3. 100,00% 3 000     

Copa Carpa Kft 25789863-2-42 
1065 Budapest, Hajós 
u. 29. 100,00% 53 000     

Lagoune Invest 
Kft 25777831-2-42 

1066 Budapest, 
Dessewffy utca 18-20. 
fszt.     59,40% 59 400 

Grado Estate 
Zrt 27934461-2-42 

1066 Budapest, 
Dessewffy utca 18-20. 
fszt. 50,00% 500 000 14,26% 142 560 

       

Társult 
vállalkozások       

Név Adószám Székhely 
Közvetlen 
részesedés   

Közvetett 
részesedés   

Sundell Nyrt 26560621-2-42 

1066 Budapest, 
Dessewffy utca 18-20. 
fszt. 37,24% 44 502 10,46% 12 500 

PhoenArchitekt 
Kft 25304538-2-42 

1066 Budapest, 
Dessewffy utca 18-20.     49,00% 1 470 

Schweidel 
Investment Kft 25280766-2-42 

1066 Budapest, 
Dessewffy utca 18-20.     28,51% 28 512 
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A GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Társaság”, vagy „GOPD”) a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a Budapesti Értéktőzsde Zrt.”) „Az Xtend általános 

üzletszabályzata” (a továbbiakban „Szabályzat”), valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a 

továbbiakban „PM Rendelet”) alapján elkészítette, és ezúton közzéteszi a 2020. pénzügyi évre 

vonatkozó konszolidált üzleti jelentését, valamint a 2020. pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi 

kimutatásait (a továbbiakban együtt „Éves Üzleti Jelentés”). A Társaság Éves Üzleti Jelentése és az Éves 

pénzügyi kimutatásai a PM Rendelet alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírtaknak 

megfelelően készült. 

1 CÉGINFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL 

A Társaság cégneve GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

A Társaság rövidített cégneve GOPD Nyrt. 

A Társaság székhelye 1148 Budapest, Fogarasi út 3., Magyarország 

A Társaság telefonszáma +36 20 326 7528 

A Társaság honlapja www.gopd.hu 

A Társaság cégbejegyzésének helye és 

cégjegyzékszáma 

Budapest Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-

10-049841 

A Társaság bejegyzésének időpontja: 2018. június 28. 

A Társaság adószáma: 26362014-2-42 

A Társaság tevékenységnek időtartama határozatlan 

A Társaság jogi formája nyilvánosan működő részvénytársaság 

Irányadó jog magyar 

A Társaság fő tevékenységi köre Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 

Üzleti év naptári évvel megegyező 

Hirdetmények közzétételének helye A Társaság a szabályozott információkra 

vonatkozó hirdetményeit a www.gopd.hu című 

honlapján, a BÉT www.bet.hu című honlapján 

és az MNB által üzemeltetett 

www.kozzetetelek.mnb.hu című honlapon 

jelenteti meg. 

A Részvények ISIN kódja HU0000166418 

Tőzsdei bevezetés A Társaság 210.000 darab törzsrészvénye 

(továbbiakban „Részvények”) 
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bevezetésre került a BÉT Xtend piacára. 

A Társaság Könyvvizsgálója A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója Bácsi 

Ferencné könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási 

szám: 002896). A 

könyvvizsgáló megbízatása 2019. február 6. 

napjától a 2022. üzleti évre vonatkozó 

beszámolót elfogadó közgyűlési 

határozat meghozatalának napjáig, de 

legkésőbb 2023 április 30. napjáig tart. 

A Társaság tulajdonosainak, tényleges 

tulajdonosainak személye: 

I. Közvetlen tulajdonos személye 

Piukovics Gábor (anyja neve: Bobok Beatrix; 

lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.)  

Részvényeinek darabszáma: 41.900 db 

Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 19,95% 

 

Piukovics András (anyja neve: Bobok Beatrix; 

lakcím: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-

209. A. ép. 2. lház. 5. em. 2.) 

Részvényeinek darabszáma: 41.900 db 

Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 19,95% 

 

Piukovics István (anyja neve: Bobok Beatrix; 

lakcím: 1028 Budapest, Széchenyi utca 30.)  

Részvényeinek darabszáma: 41.900 db 

Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 19,95% 

 

Piukovics Domonkos (anyja neve: Oprável 

Zsuzsanna Erika; lakcím: 1125 Budapest, 

Istenhegyi út 48. C. ép. TT 5.)  

Részvényeinek darabszáma: 41.900 db 

Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 19,95% 

 

Uzsoki András (anyja neve: Szőnyi Zsuzsanna; 

lakcím: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.)  

Részvényeinek darabszáma: 13.000 db 

Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 6,19% 
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Közkézhányad: 

Részvények darabszáma: 29.400 db 

Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 14,00% 

  

 

2 RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK 

A Társaság alaptőkéje 21.000.000,- Ft, mely 210.000 db. 100 Ft névértékű azonos jogokat biztosító 

névre szóló törzsrészvényekből áll. A részvények szabadon átruházhatóak. 

3 TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS 

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy 

tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati 

alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett társaságként kiemelten fontos számunkra, 

hogy eleget tegyünk ezeknek az elvárásoknak, valamint a törvényi és értéktőzsdei követelményeknek. 

 

3.1 Igazgatóság 

A Társaság ügyvezetését 3 (három) tagú igazgatóság látja el. A Társaság igazgatóságának tagjai 

tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, testületként látják el. E minőségükben 

a jogszabályoknak, a Társaság alapszabályának és a Társaság közgyűlési határozatainak vannak 

alárendelve.  

A Társaság igazgatósága 2019 december 10. napjától kezdődően 2020. július 7.- napjáig az alábbi 

személyekből állt: 

1. Piukovics Gábor, önálló képviseleti joggal, igazgatóság elnöke 

2. Radetzky Tamás, együttes képviseleti joggal, igazgatósági tag 

3. Piukovics István, együttes képviseleti joggal, igazgatósági tag 

2020 július 7. napjától kezdődően Radetzky Tamás igazgatósági tag helyett Szendrői Gábor lett 

igazgatósági taggá kinevezve, aki egyben a Társaság befektetői kapcsolattartója is.  

Az új igazgatóság elnöke maradt Piukovics Gábor, míg Szendrői Gábor igazgatósági tagként folytatja 

tevékenységét. 

1. Piukovics Gábor, önálló képviseleti joggal, igazgatóság elnöke 

2. Piukovics István, együttes képviseleti joggal, igazgatósági tag 
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3. Szendrői Gábor, együttes képviseleti joggal, igazgatósági tag 

 

3.2 Felügyelőbizottság 

A Társaságnál 3 (három) tagú felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság a Társaság 

ügyvezetését ellenőrzi, feladatkörében eljárva a Társaság Igazgatóságának bármely tagjától, illetve a 

Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 

könyveibe betekinthet, bankszámláját, főkönyvét, valamint szerződéseit, egyéb dokumentumait 

megvizsgálhatja.  

A Társaság Felügyelőbizottsága 2019. június 13. napjától az alábbi személyekből áll: 

1. Kékesi Márton 

2. Lukácsné Akúcs Rita 

3. Dr. Pataki Edina 

 

3.3 Auditbizottság 

A Társaság Auditbizottságának tagjai megegyeznek a Felügyelőbizottság tagjaival, akik 2019. június 13 

napjától töltik be pozíciójukat.  

Az auditbizottság feladata a felügyelőbizottság támogatása a Társaság pénzügyeinek ellenőrzésével 

összefüggésben. Az auditbizottság hatáskörébe tartozik (i) a felügyelőbizottság támogatása a pénzügyi 

beszámolórendszer ellenőrzésében; (ii) a Társaság támogatása az állandó könyvvizsgáló 

kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben; (iii) a személyében felelős 

könyvvizsgáló és a könyvvizsgáló cég függetlenségének felülvizsgálata; (iv) a könyvvizsgálat 

figyelemmel kísérése; és (v) a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rendszerei 

hatékonyságának, a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése, valamint szükség esetén 

ajánlások megfogalmazása 

A Ptk. 3:291. § alapján az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói 

szakképesítéssel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt mind Lukácsné Akúcs Rita, mind dr. Pataki Edina 

teljesíti.  

 

 

3.4 Vezetők 

A Társaság ügyvezetését a három tagú igazgatóság látja el, az igazgatóság elnöke Piukovics Gábor, 

akinek megbízása határozatlan időre szól. Tevékenységét megbízási jogviszony alapján látja el, 

képviseleti joga önálló. 

Az igazgatóság másik két tagja Piukovics István és Szendrői Gábor, képviseleti joguk együttes. 
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Szintén megbízási jogviszony keretei között látják el tisztségüket az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság 

és az Auditbizottság tagjai is. 

 

3.5 Kockázatok 

A PIACRA ÉS AZ IPARÁGRA JELLEMZŐ KOCKÁZATOK 

1.1.1 Makrogazdasági tényezők 

A magyar gazdaság az európai, illetőleg a világgazdaság folyamatainak kitett, nyitott gazdaság. A 
Kibocsátó tevékenységére jelentős hatással vannak a makrogazdasági folyamatok, így az infláció, a 
forint árfolyama, a kamatszint és a beruházások szintje, amelyek meghatározóak a Kibocsátó 
forráshelyzetére, forrásköltségére és eredményére nézve. A munkanélküliségi ráta csökkenése, a 
folyó fizetési mérleg pozitív egyenlege és a magyar gazdaság növekedése, valamint a stabil 
forintárfolyam együttesen kedvező makrogazdasági környezetet teremtenek a Kibocsátó 
tevékenységéhez. Azonban a makrogazdasági tényezők esetleges kedvezőtlen alakulása esetén a 
bekövetkező kedvezőtlen folyamatok hatásaitól a Kibocsátó sem függetlenítheti magát és a 
Kibocsátó jövedelmezősége negatívan alakulhat.  

1.1.2 Jogrendszerből eredő kockázatok 

Az általános közvélekedés szerint Magyarországon a jogrendszerben előfordulhatnak instabil 
periódusok, a jogszabályok változása gyakorinak mondható. Előfordulhat, hogy a hatóságok, 
bíróságok döntései olykor nem következetesek. A fenti körülmények következtében előfordulhat, 
hogy a Kibocsátó a jogszabályi változásoknak vagy a hatóságok, bíróságok döntéseinek nem tud kellő 
időben eleget tenni. Ezen körülmények megnehezíthetik a Kibocsátó eredményességét, és további 
hatósági, bírósági és egyéb eljárásoknak tehetik ki a Kibocsátót. 

1.1.3 Politikai kockázat 

A magyarországi politikai rendszer megváltozása kihatással lehet a magyar gazdaság teljesítményére. 
A Kibocsátó, mint magyarországi jogalany, ki van téve ezeknek a hazai politikai kockázatoknak is. A 
politikai változások másodlagos hatásaik miatt jelentős változást okozhatnak a Kibocsátó üzleti 
környezetében. 

1.1.4 Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak, valamint szakszemélyzet távozásával kapcsolatos 

kockázat 

A Kibocsátó szempontjából közvetetten jelentős veszélyforrás a humán erőforrásból eredő kockázat. 
Ezért a Kibocsátó megteszi a szükséges erőfeszítéseket, kidolgozta és folyamatosan működteti 
mindazokat az eljárásokat, amelyek szükségesek a kulcsfontosságú alkalmazottak megtartásának, 
szükség esetén pótlásának biztosítása érdekében. Amennyiben a Kibocsátó a fentiek ellenére 
bármely okból nem tudja megtartani, vagy pótolni kulcsfontosságú alkalmazottait az lényeges 
hátrányos hatással lehet a Kibocsátó működésére, pénzügyi helyzetére és eredményességére. 

1.1.5 Technológiai kockázatok 

A Kibocsátó folyamatos jelleggel figyelemmel kíséri az innovatív technológiai megoldásokat, 
monitorozza azok fejlődését. A Kibocsátó igyekszik megfelelni az új technológiai kihívásoknak, 
továbbá az ilyen technológiai fejlődés következtében megváltozott piaci, gazdasági környezetnek.  
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1.1.6 Adózás 

A Kibocsátóra vonatkozó jelenlegi adózási, járulék- és illetékfizetési szabályok a jövőben 
változhatnak, így különösen nem kizárható, hogy az iparági szereplőkre kivetett különadó mértéke 
növekedhet, valamint azokat hátrányosan érintő újabb adók kerülhetnek kivetésre, növelve ezzel a 
Kibocsátó adóterhelését. A vonatkozó adószabályok akár visszaható hatállyal is módosulhatnak, 
amelyeknek akár a Kibocsátó árbevételére és eredményességére is hatása lehet. 

1.1.7 Tulajdonosi szerkezet megváltozásából eredő kockázatok 

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezetében bekövetkező jelentős változások kihatással lehetnek a 
Kibocsátó szokásos üzletmenetére, továbbá esetlegesen lényeges hátrányos hatással bírhatnak a 
Kibocsátó megfelelő működésére vonatkozóan. 

1.1.8 A Kibocsátóval kapcsolatos és iparági kockázatok 

A Kibocsátó főtevékenységét az ingatlanpiacon fejti ki, ingatlanfejlesztői tevékenysége keretében.  

I. Szabályozási kockázat 

Lakóingatlanok építése az illetékes önkormányzat építésügyi hatósága által kiadott építési- 
és használatbavételi engedélyhez kötött. Az engedélyezési eljárás során előírásra kerülnek 
az engedélyek kiadásának feltételei, ideértve további szakhatóságoktól történő engedélyek, 
hozzájárulások beszerzését (pl. Katasztrófavédelem, NÉBIH, Közmű szolgáltatók stb.), 
valamint a használatba vételi engedély kiadását megelőző szemlét. Az engedélyezési eljárás 
elhúzódása, az engedélyezést érintő valamely jogszabály módosulása, illetve valamely előírt 
feltételnek csak jelentős többletköltséggel történő teljesítése kihat a Kibocsátó 
eredményességére. 

II. A Kibocsátó stratégiájával összefüggő kockázatok 

A Kibocsátó érdemben nem kezdte még meg tevékenységét, működési múlttal még nem 
rendelkezik. Üzleti stratégiájának jövedelmezőségére nem vonhatók le következtetések a 
múltbeli teljesítményéből. 

A Kibocsátó a Kötvények forgalomba hozatalából származó bevételt részben – a jelen 
Információs Összeállítás 2.8 bekezdésével összhangban – kisebbségi részesedések 
megvásárlására kívánja felhasználni, amely társaságok esetében a Kibocsátó várhatóan nem 
lesz abban a helyzetben, hogy döntő befolyást gyakoroljon azok működésére vagy 
stratégiájára. 

III. A Kibocsátó projektjeinek megvalósításával összefüggő kockázatok 

A Kibocsátó tevékenységének előfeltétele lakóépületek fejlesztésére alkalmas ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése. A jelen Információs Összeállítás napján a Kibocsátó még nem 
tulajdonol fejlesztésre alkalmas ingatlanokat, valamint nem rendelkezik ingatlan vásárlásra 
elkülönített tőkével. Az ingatlanvásárlásokhoz szükséges tőke jövőbeni biztosítása nélkül a 
Kibocsátó nem tudja megszerezni olyan ingatlanok tulajdonjogát, amelyekre lakóépületek 
építhetők. Amennyiben a Kibocsátó részére sem a részvényesek, sem a bankok nem 
biztosítanak forrást (akár a Kibocsátónak, akár a jelenlegi, későbbiekben létrehozandó vagy 
akvirálandó leányvállalatainak), úgy tervezett projektjeit nem fogja tudni megvalósítani. 
 
A Kibocsátó tevékenységéhez alvállalkozókat kíván igénybe venni. Jelenleg az építőipar 
területén kevés a megbízható kivitelezői csapat, és igen erős a verseny értük. Így nem 
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zárható ki, hogy a Kibocsátó alvállalkozója a köztük lévő érvényes és hatályos szerződés 
ellenére levonul az építési területről egy jobb ajánlat miatt. A Kibocsátó az ilyen esetek 
elkerülését az egyedi szerződésekben igyekszik majd biztosítani (például kötbér, kártérítési 
igény kikötésével), azonban a szerződésszegésből eredő kárát a Kibocsátó valószínűleg peres 
úton tudja csak érvényesíteni hosszú idő elteltével, és gondoskodnia kell új alvállalkozó 
megbízásáról. Mindez jelentős költséggel és időveszteséggel járhat a Kibocsátó számára, 
amely csökkenti eredményességét. 
 
Az alvállalkozó által nem megfelelő minőségben végzett munkákból eredő szavatossági és 
garanciális igényekért a Kibocsátó köteles helytállni. A Kibocsátó ezt a kitettségét a közte és 
az alvállalkozók között fennálló szerződésekbe beépített garanciákkal igyekszik majd 
csökkenteni (a szerződések a felek megállapodása alapján tartalmaznának garanciális, illetve 
szavatossági igényeket a hibás teljesítésből fakadó károkra vonatkozóan). Bár jelenleg az új 
építésű lakóingatlanok iránti kereslet meghaladja a piaci kínálatot, fennáll annak a 
kockázata, hogy esetleg egy projektben nem minden lakást tud értékesíteni a Kibocsátó. A 
Kibocsátó ezen kockázat csökkentése érdekében majd folyamatosan monitorozza a piacot, 
hogy felmérje a vevői igényeket és a kínálatot, továbbá kellő időben megkezdi a lakások 
értékesítésének folyamatát. 

IV. A Kibocsátó gazdasági teljesítményével összefüggő kockázatok 

Amennyiben az elmúlt évek építőiparban jelentkező áremelkedése folytatódik, úgy az 
kihatással lehet a Kibocsátó jövedelmezőségére. 
 
Tekintettel arra, hogy a Kibocsátó tevékenységét részben bankhitelből kívánja finanszírozni, 
de még nem rendelkezik aláírt hitelszerződéssel, fennáll annak a kockázata, hogy a Kibocsátó 
(vagy leányvállalatai) nem jut(nak) hitelági finanszírozáshoz. Ezen likviditási kockázat 
kihatással lehet az egyes projektek megvalósíthatóságára, illetve azok időigényére, valamint 
megtérülésére. 
 
Amennyiben a Kibocsátó (vagy valamely leányvállalata) bankhitelt vesz igénybe, úgy fennáll 
annak a kockázata, hogy a Kibocsátó (vagy valamely leányvállalata) az egyes, a bankhitelhez 
kapcsolódó szerződésben vállalt kötelezettségeket, kovenánsokat, biztosítékokat stb. nem 
vagy nem folyamatosan tudja teljesíteni vagy fenntartani, és emiatt hátrányos 
jogkövetkezmény éri, ami által érvényesítésre kerülhetnek a bank által lekötött biztosítékok, 
vagy a szerződés felmondásra kerülhet, és így esedékessé válhat a teljes kintlévő 
hiteltartozás. 
 
Bankhitel igénybevétele esetén a Kibocsátó (vagy valamely leányvállalata) működésére és 
annak nyereségességére jelentős hatással bírhat a finanszírozási és kamatkörnyezet 
változása. Amennyiben a finanszírozási és/vagy kamatkörnyezet a Kibocsátó (vagy valamely 
leányvállalata) számára hátrányosan változik, akkor ez emelheti a Kibocsátó (vagy valamely 
leányvállalata) által a hitelösszegek után fizetendő kamat összegét (akár a báziskamat 
emelkedése útján, akár a báziskamat helyett bizonyos esetekben alkalmazható alternatív 
kamatbázison keresztül), átmeneti vagy hosszantartó finanszírozási nehézségeket okozhat, 
eredményezheti a hitelezők megemelkedett költségeinek részleges vagy teljes áthárítását a 
Kibocsátóra (vagy valamely leányvállalatára), illetve szükségessé teheti a refinanszírozást, 
amelynek lehetősége és feltételei akár kedvezőtlenül is alakulhatnak az aktuális piaci 
helyzetben. A Kibocsátó ezen hátrányos kamatnövekedés elkerülése érdekében igyekszik 
törekedni fix kamatozású kölcsön-, illetve hitelszerződések megkötésére, azonban nincs 
kizárva, hogy gazdaságossági/célszerűségi, vagy egyéb okok folytán a fix kamatozású hitel-, 
kölcsönfelvétel nem, vagy nem a szükséges finanszírozás teljes összegéig lehetséges. 
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A piaci standardoknak megfelelően, banki finanszírozás esetén a finanszírozó bank a saját 
javára jelzálogjoggal terheli meg a telket és a felépítményt, albetétesítést követően pedig az 
egyes lakásokat. A lakások megvásárlásakor a Kibocsátónak gondoskodnia kell a korábban 
bejegyzett banki jelzálogjogok törléséről, amely komplexebbé és némileg időigényesebbé 
teheti az ingatlan-adásvétel folyamatát. 
 
Előfordulhat, hogy a vevők részben bankhitellel kívánják megvásárolni a Kibocsátó (vagy 
leányvállalata) által épített lakásokat. Amennyiben az ilyen vevők egy része nem jut banki 
finanszírozáshoz, úgy a Kibocsátónak (vagy leányvállalatának) újra értékesítenie kell az 
érintett lakásokat. Habár ebben az esetben többnyire a foglalót megtarthatja a Kibocsátó 
(vagy leányvállalata), az újraértékesítés költségeket keletkeztethet, illetve növeli az 
értékesítési folyamat időigényét, és mindez kihatással lehet a Kibocsátó eredményességére. 

V. Építési költségek emelkedése 

A jelenlegi magas építési költségek esetleges további emelkedése mindenképpen 
hátrányosan érintheti az ingatlan piacot, mivel azok mind a lakás bérleti díjak, mind a lakás 
vételárak további emelkedéséhez vezethetnek. Ez befolyásolhatja a kereslet további 
alakulását. 

VI. Munkaerőhiány 

Hátrányos tényező lehet a munkaerőhiány további alakulása. A bizonytalan emberi 
erőforrások miatt az alvállalkozók munkájának minősége sok esetben romló tendenciát 
mutat, a vállalási határidők hosszabbodnak és gyakoriak a határidő csúszások az 
építőiparban. A minőségi hibák javításának költségei, a határidőcsúszás miatti kötbérigények 
mind rontják a Kibocsátó nyereségességét. A Kibocsátó mindent megtesz annak érdekében, 
hogy a megbízható és tapasztalt alvállalkozói gárdáját megtartsa, stabil kapcsolatrendszert 
alakítson ki velük, és érdekeltté tegye őket a további együttműködésben. 

VII. Fejleszthető ingatlanok számának alakulása 

Az elmúlt években növekvő beruházási kedv következményeként egyfelől csökkent a piacon 
lévő, fejlesztésre alkalmas ingatlanok száma, másrészről nőtt az új építésű, eladásra szánt 
lakóingatlanok száma. Bár a Kibocsátó megítélése szerint az új építésű lakóingatlanok iránti 
kereslet továbbra is meghaladja a piaci kínálatot, nem garantálható, hogy ez a piaci 
tendencia hosszú távon fennmarad. Az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet csökkenése 
növelheti az ingatlanok átlagos eladási idejét, amely kihatással lehet a Kibocsátó 
eredményességére. 

VIII. Lakásárak alakulása 

Bár az elmúlt években a budapesti lakáspiacon az ingatlanok vételárának jelentős 
növekedése volt megfigyelhető, nem zárható ki a lakásárakban bekövetkező stagnálás vagy 
csökkenés, amely a növekvő építőipari költségek mellett, hátrányos hatással lehet a 
Kibocsátó eredményességére. 

További kockázati tényező a 2019 év végén tapasztalt kereslet megtorpanás. A változó 
áfakulcs piacra, azon belül is a négyzetméterárakra gyakorolt hatásai várhatóan 2020 első 
negyedévében fognak realizálódni, a vevői oldalon észlelhető ezzel összefüggő várakozás. 

IX. Bérleti díjak alakulása 

A budapesti lakáspiacon a bérleti díjaknak szintén jelentős növekedése volt megfigyelhető, 
sokan vásároltak lakóingatlant befektetési céllal, ezért nem zárható ki, hogy a bérbe adható 
ingatlanok számának növekedése a bérleti díjak csökkenését fogja maga után vonni, amely 
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hatással lehet a Kibocsátó eredményességére is, hiszen csökkenhet a befektetési célból 
lakást vásárlók köre, illetve a Kibocsátó tulajdonába kerülő és a Kibocsátó által bérbe adandó 
ingatlanok is alacsonyabb bérleti díj mellett adhatóak csak ki. 

X. Áfakulcs 

Az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs 2021 január 
elsejétől újra alkalmazható a Kibocsátó által építeni kívánt lakások értékesítésekor, 
amennyiben rendelkezik a Kibocsátó 2023. december 31. napjáig kiadott végleges építési 
engedéllyel. Mindez kihatással van a Kibocsátó versenypiaci helyzetére. 

XI. Covid 19 

A Covid19 világjárvány következményeként tavasszal a kijárási korlátozások miatt 
érezhetően lassult az értékesítés, mely a korlátozások feloldásával újra gyorsulásnak indult. 
A második hullám következményeként ugyanakkor lassulás jelentkezett az értékesítések 
ütemében. A vakcinafejlesztéseknek köszönhetően a Társaság bizakodó a bérbeadási célú 
ingatlanok (üzlethelységek, iroda, hotel) jövőbeli kihasználtságával kapcsolatban. A 
világjárvány kapcsán, a Társaság a személyes kontaktusokat minimálisra csökkentette, 
partnereit folyamatosan tájékoztatta, ahol ezt a folyamatok lehetővé tették, áttért az érintés 
és érintkezésmentes eljárásrendre. 
 

XII. Devizaárfolyamok változása 

Amennyiben a Kibocsátó bevételei / forrásai, illetve kiadásai / kötelezettségei devizaneme 
eltér, akkor a vonatkozó árfolyamok mozgása esetlegesen árfolyamkockázattal, illetve 
árfolyamveszteséggel járhat. Ezen kockázatok elleni védekezés lehetséges fedezeti 
ügyletekkel, ugyanakkor ezek költsége és feltételrendszere egyedileg megfontolandó és 
menedzselendő. Nem minden pénzügyi kockázat küszöbölhető ki teljes mértékben ilyen 
fedezeti ügyletekkel, illetve bizonyos esetekben nem áll rendelkezésre kereskedelmileg 
ésszerű feltételekkel fedezeti ügylet. Egy esetleges hátrányos árfolyam-elmozdulás akár 
jelentős pénzügyi veszteséget okozhat a Kibocsátó részére. 

XIII. Biztosítással nem fedezett károkkal kapcsolatos kockázatok 

A saját működtetéséhez kapcsolódó, biztosítással nem fedezett kötelezettségek esetleges 
nem teljesítésének kockázata esetén az ezzel kapcsolatos károkat, bírságokat a Kibocsátónak 
kellene viselnie. Összhangban a jogszabályi követelményekkel, amennyiben a kár 
bekövetkezik, a Kibocsátó mindent megtesz a kár enyhítésének érdekében. 

 

3.6 Kockázatkezelési mechanizmusok 

 

1.1.9 Munkaszervezet 

A Kibocsátó munkavállalókat nem vagy csak minimális számban kíván foglalkoztatni és 
tevékenységéhez alvállalkozókat kíván igénybe venni, ezért nagy létszámú munkaszervezet 
kialakítására a Kibocsátónál nem kerül sor. A kis létszámú munkaszervezet jellemzőjeként az 
információk koncentrálódnak a döntéshozóknál, vagyis azok a személyek, akik döntési 
kompetenciákkal rendelkeznek, gyorsan értesülnek a lehetséges vagy már beállt kockázatokról. 
Mivel nem kell sok lépcsős belső jóváhagyási folyamatokon végigmenni, ezáltal hatékonyabban és 
célzottabban van lehetőségük a döntéshozóknak kezelni a felmerült kockázatokat. 
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A Kibocsátó operatív működéséért az igazgatóság mindenkori önálló cégjegyzési joggal rendelkező 
tagja a felelős. Ebből kifolyólag a Kibocsátó működése során jelentkező kockázatokról ezen 
igazgatósági tag értesül elsőként és a kockázat mértékétől függően az alábbi döntések születhetnek: 

(i) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag a Kibocsátó mindenkori létesítő 
okiratában és/vagy az igazgatósági ügyrendben lefektetett jogköre szerint egyedül jogosult 
intézkedni a kockázatok elhárítása és mérséklése tárgyában; vagy 

(ii) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag összehívja az igazgatóság ülését az 
igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint, ahol az igazgatóság határozatot hoz a kockázat 
mérséklése, elhárítása érdekében szükséges lépésekről és kijelöli a tagok közül a 
végrehajtásért felelős igazgatósági tago(ka)t; vagy 

(iii) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag kezdeményezi a legfőbb szerv 
összehívását, hogy a felmerült kockázat mérséklése, elhárítása tárgyában részvényesi 
döntés szülessen. 

A kockázatkezelési elvek és folyamatok meghatározása elsődlegesen a Kibocsátó igazgatóságának 
feladata. 
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4 A TÁRSASÁG CÉGCSOPORTJÁNAK TAGJAI 2020. DECEMBER 31.-ÉN: 

 

Leányvállatok: 

 Gaudetti Ingatlan Kft. 

A Gaudetti Ingatlan Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09- 350 

539) 2019. december 2. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő 

tevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Társaság, a társaságot 

3.000.000,- forint törzstőkével alapította, melyben anyavállalati részesedése 100%. 

 Oregon 21 Ingatlan Kft. 

Az Oregon 21 Ingatlan Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09- 

350538) 2019. november 20. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A 

társaság fő tevékenysége vagyonkezelés. A Társaság, a társaságot 3.000.000, - forint törzstőkével 

alapította, melyben anyavállalati részesedése 100%. 

 Santa Cruz Invest Kft. 

A Santa Cruz Invest Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-350 

459) 2019. november 19. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság 

fő tevékenysége lakó- és nem lakóépület építése. A Társaság, a társaságot 3.000.000, - forint 

törzstőkével alapította, melyben anyavállalati részesedése 100%. 

 Copa Carpa Kft. 

A Copa Carpa Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 29.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-289231) 

2016. október 28. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő 

tevékenysége épületépítési projekt szervezése. A Társaság, a társaságban (közvetett) anyavállalati 

részesedése 50% a Gaudetti Ingatlan Kft.-n keresztül, illetve (közvetett) anyavállalati részesedése 50% 

az Oregon 21 Ingatlan Kft-n keresztül, ami összesen: 100%-os részesedés, melyeket 2020 január 24. 

napján szerzett meg. 

 Lagoune Invest Kft. 

A Lagoune Invest Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-

09-288546) 2016. október 20. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A 

társaság fő tevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. A Társaság, a társaságban (közvetett) 

anyavállalati részesedése 50% a Gaudetti Ingatlan Kft.-n keresztül, illetve (közvetett) anyavállalati 

részesedése 9,4% a Denton Invest Kft.-n keresztül, ami összesen: 59,4%-os részesedés, melyeket 2020 

február 27. napján szerzett meg. 

 DakotaÉpítő Kft. 

A DakotaÉpítő Kft. (székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-

208309) 2015. június 30. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság 
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fő tevékenysége épületépítési projekt szervezése. A Társaság, a társaságban (közvetlen) anyavállalati 

részesedése 50%, illetve (közvetett) anyavállalati részesedése 6,67% a Denton Invest Kft.-n keresztül, 

ami összesen: 56,7%-os részesedés, melyeket 2020 február 6. napján szerzett meg. 

 Grado Estate Zrt. 

A Grado Estate Zrt. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-

140817) 2020. május 13. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság 

fő tevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Társaság, a társaságban 

(közvetlen) anyavállalati részesedése 50%, illetve (közvetett) anyavállalati részesedése 14,26% a 

Lagoune Invest Kft.-n keresztül, ami összesen: 64,3%-os részesedés. 

Társult vállalkozások: 

 PhoenArchitekt Kft. 

A PhoenArchitekt Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-

207289) 2015. június 5. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő 

tevékenysége építészmérnöki tevékenység. A Társaság, a társaságban (közvetett) anyavállalati 

részesedése 49% a Gaudetti Ingatlan Kft.-n keresztül, melyet 2020 június 4. napján szerzett meg. 

 Schweidel Investment Kft. 

A Schweidel Investment Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20; cégjegyzékszáma: Cg. 

01-09-205930) 2015. május 5. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A 

társaság fő tevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Társaság, a társaságban (közvetett) 

anyavállalati részesedése 28,5% a Lagoune Invest Kft.-n keresztül, melyet 2020 február 27. napján 

szerzett meg. 

 SunDell Estate Nyrt. 

A SunDell Estate Nyrt. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; cégjegyzékszáma: Cg. 

01-10-140036) 2018. december 31. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A 

társaság fő tevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Társaság, a társaságban (közvetlen) 

anyavállalati részesedése 250.000 darab valamint további 195.000 darab azaz összesen 445.000 darab 

közvetlen, illetve (közvetett) anyavállalati részesedése a Copa Carpa Kft.-n keresztül 125.000 darab 

HU0000173752 ISIN-azonosítójú SunDell törzsrészvény, amely összesen: 47,7%-os tulajdonrészt 

testesít meg. 

A Társaság, mint anyavállalat  a leányvállalataival és társult vállalkozásaival közösen konszolidált 

beszámolót készít.  

A Társaság által készített konszolidált éves pénzügyi kimutatások a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényben meghatározott számviteli elveknek megfelelően készültek. 

A Társaság és a cégcsoport tagjai nem végeznek kutatási és fejlesztési tevékenységet, 

környezetvédelemmel kapcsolatos felelőssége a Társaságnak jelenleg nincsen. 
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5 A TÁRSASÁG 2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A Társaság saját tulajdonú ingatlanok adásvételére és fejlesztésére, ingatlankezelésre, épületépítési 

projektek szervezésére, lakó- és nem lakó épület építésére, illetve saját tulajdonú, bérelt ingatlan 

bérbeadására és üzemeltetésére jött létre. Tevékenységét 2020. évben kezdte meg. 

A Társaság több leányvállalattal és társult vállalkozással is rendelkezik, amelyek a Társasággal együtt 

alkotják a Társasági csoportot. A Társaság a tevékenységeit a csoport tagjain és saját akvizícióin 

keresztül végezte. 

A Társaság jelentős ügyletei a 2020. üzleti évben 

 GOPD 2023/A kötvény 

A Társaság 2020. januárjában sikeres kötvény aukciót hajtott végre dematerializált kötvények 

forgalomba hozatalával a Kibocsátó stratégiai és üzletpolitikai céljainak eléréséhez. A zártkörű 

kötvény kibocsátás az alábbiak szerint történt:  

- kötvény elnevezése: GOPD 2023/A - forgalmazó: MKB Bank Nyrt. 

 - forgalomba hozatal módja: jegyzési eljárással  

- kötvény előállítási formája: dematerializált 

- kötvény típusa: névre szóló 

 - össznévérték: 2.320.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárdháromszázhúszmillió forint 

- névérték kötvényenként (címletbeosztás): 58.000.000,- Ft, azaz ötvennyolcmillió forint  

- darabszám: 40 db, azaz negyven darab 

- kötvény pénzneme: HUF (magyar forint) 

 - futamidő: 2020. január 17. – 2023. január 17. 

- befektetői (vásárlói) kör: a Kibocsátó által meghatározott azon személyek, akik részére az Információs 

Összeállítás megküldésre került 

- jegyzés időpontja: 2020. január 15. 

- forgalomba hozatal értéknapja: 2020. január 17. 

- lejárat napja: 2023. január 17. 

- kamatozás: diszkont kötvény, lejáratkor névértéket fizet 
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Az így bevont forrást a Társaság részesedés vásárlásokra fordította a kötvény kibocsátási céljának 

megfelelően.  

 

 

 SunDell Estate Nyrt. 

2020 január 24.-én a Nerium Park Zrt.-ben (később Sundell Estate Zrt.-ben) közvetlenül 25% 

részesedést, míg leányvállalatain keresztül (Gaudetti Ingatlan Kft és Oregon 21 Ingatlan Kft) közvetve 

további 12,5% részesedést szerzett.  

A Társaság részt vett a Sundell Estate Zrt tőzsdei bevezetésének támogatásában, valamit a 

szabályozott ingatlanbefektetési társaságként való működés kialakításában, a szükséges 

peremfeltételeknek való megfelelésben. Így a Sundell Estate Zrt. 2020 júniusában a BÉT szabályozott 

piacára bevezetésre került, valamint 2020. július 31. napjával mint Nyrt. szabályozott 

ingatlanbefektetési társaságként került nyilvántartásba vételbe a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.  

A Társaság 2020. november 30. napjával a SunDell Estate Nyrtben tőkeemelést hajtott végre,mely 

során a jegyzett tőkét 19.500.000,- Forinttal, valamint 1.930.500.000,- Ft tőketartalékkal megemelte, 

így a közvetett részesedését 37,24 %-ra növelte a korábbi 25%-ról. A Közvetetetten leányvállalatain 

keresztül meglévő 125.000,- db részvény pedig további 10,46% részesedést jelent mely összesen 

47,7% mértékű befolyást jelent a SunDell Estate Nyrt-ben. Ezen részvények keletkeztetése 2021. 

február 5. napjával történt meg. 

 DakotaÉpítő Kft. 

A Társaság 2020. február 6.-án tőkét emelt a DakotaÉpítő Kft-ben. Közvetlenül 150.000.000,- Forinttal 

50% mértékű, míg leányvállalatán a Denton Invest Kft-n keresztül további 100.000.000,- Forinttal mely 

33,3% mértékű befolyást eredményezett, mindösszesen 83,3% mértékben. Ezáltal biztosított az 

ingatlanfejlesztési tevékenységhez szükséges kivitelezői kapacitás a jövőbeli tervezett saját, valamint 

leányvállalatokon keresztüli projektekhez.  

A Társaság a Denton Invest Kft 2020. december 1.-jén értékesítette a Denton Invest Kft-ben meglévő 

100%-os üzletrészének 80%-át, mely tranzakcióval a DakotaÉpítő Kft-ben meglévő közvetett 

részesedése a korábbi 83,3%-ról 56,7%-ra csökkent. 

 Lagoune Invest Kft 

A Társaság 2020. február 26. napjával tőkét emelt a Lagoune Invest Kft-ben leányvállalatain keresztül 

(a Gaudetti Ingatlan Kft-n keresztül 50%, a Denton Invest Kft-n keresztül 47% mértékben). 

 PhoenArchitekt Kft 

A saját tervezői kapacitás felépítéséhez a Társaság 2020. május 23.-án megvásárolta a PhoenArchitekt 

Kft 49%-os részesedését, mely társaság főtevékenysége építészeti tervezés.  
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A Társaság 2020. július 7. napjával közgyűlést tartott, melyen Radetzky Tamás igazgatósági tagot a 

közgyűlés visszahívta tisztségéből, helyette Szendrői Gábort nevezte ki igazgatósági tagnak. Szendrő 

Gábort bízta meg az igazgatóság a befektetői kapcsolattartással kapcsolatos feladatok ellátásával. 

 

 

 Grado Estate Zrt 

A Társaság 2020 július 13.-án 500 millió forinttal tőkét emelt a Grado Estate Zrt-ben, melyben így 

közvetve és közvetlenül 73,3%-os részesedést szerzett. 

 Denton Invest Kft értékesítése 

A Társaság 2020 decemberében értékesítette a Denton Invest Kft-ben lévő 100%-os üzletrészének 

80%-át, melyből jelentős árbevétele származott. 

A Denton Invest Kft-ben lévő részesdés 20%-ra csökkenésével a Társaság DakotaÉpítő Kft-ben 

meglévő 88,3%-os befolyása 56,7%-ra a Lagoune Invest Kft.-ben való 97%-os részesedése 59,4%-ra 

csökkent, valamint a Grado Estate Zrt.-ben való részesedés is 73,3%-ról 64,3%-ra csökkent.   

A Társaságnak peres ügye nincs folyamatban 

A mérleg 2020. december 31-i fordulónapját követően a GOPD Nyrt.-ben és a cégcsport tagjainál 

jelentős esemény nem történt.  

 

Budapest, 2021. március 31. 

 

 

 

GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 

____________________________ 
Piukovics Gábor 
igazgatóság elnöke 
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GOPD NYRT. 

FÉLÉVES JELENTÉS 

2021. l. féléves üzleti tevékenységről 
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TÁRSASÁGI NYILATKOZAT 

Alulírott, GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; 
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; 
képviseletében eljár: Piukovics Gábor önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági elnök), mint 
Társaság (a továbbiakban: „Társaság") — a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal 
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletbe 
foglaltaknak megfelelően — az alábbiak szerint állapítja meg a 2021. üzleti év első félévére vonatkozó, 
Társaság legfőbb szerve által jóváhagyott féléves jelentését. 

Kijelentjük, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített 
féléves jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi 
helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az féléves jelentésben foglaltak 
megbízható képet adnak a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb 
kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

Az alábbiak szerinti féléves jelentés részét képező féléves pénzügyi kimutatások adatait független 
könyvvizsgáló nem vizsgálta. 

Budapest, 2021. szeptember 17. 

 

 

 

Piukovics Gábor 
igazgatósági elnök 
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A GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Társaság”, vagy „GOPD”) a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 
piacműködtető által megállapított „A BÉT Xtend általános üzletszabályzata” (a továbbiakban 
„Szabályzať'), valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a továbbiakban „PM 
Rendelet") alapján elkészítette, és ezúton közzéteszi a 2021. pénzügyi év l. félévére vonatkozó féléves 
jelentését, valamint a 2021. pénzügyi év l. félévére vonatkozó évközi pénzügyi kimutatásait (a 
továbbiakban együtt „Féléves Jelentés”). A Társaság Féléves Jelentése és az Évközi pénzügyi 
kimutatásai a PM Rendelet alapján, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírtaknak 
megfelelően készült. 

A Társaság 2021. l. félévére vonatkozó Féléves Jelentésében és az Évközi pénzügyi kimutatásaiban 
szereplő információk nem auditáltak, azokat független könyvvizsgáló nem ellenőrizte. 

1 CÉGINFORMÁCIÓK A TÁRSASÁGRÓL 

A Társaság cégneve: GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
A Társaság rövidített cégneve: GOPD Nyrt. 
A Társaság székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3., Magyarország 
A Társaság telefonszáma: +36 20 326 7528  
A Társaság honlapja: www.gopd.hu 
A Társaság cégbejegyzésének helye és 
cégjegyzékszáma: 

Budapest Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

01-10-049841 
A Társaság bejegyzésének időpontja: 2018. június 28. 
A Társaság adószáma: 26362014-2-42 
A Társaság tevékenységnek időtartama: határozatlan 
A Társaság jogi formája: nyilvánosan működő részvénytársaság 
Irányadó jog: Magyar 
A Társaság fő tevékenységi köre: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
Üzleti év: naptári évvel megegyező 
Hirdetmények közzétételének helye: A Társaság a szabályozott információkra 

vonatkozó hirdetményeit a www.gopd.hu című 
honlapján, a BÉT www.bet.hu című honlapján 
és az MNB által üzemeltetett 
www.kozzetetelek.mnb.hu című honlapon 
jelenteti meg 

Tőzsdei bevezetés: A Társaság 210.000 darab törzsrészvénye (a 
továbbiakban „Részvények”) bevezetésre került 
a BÉT Xtend piacára. 

A Részvények ISIN kódja: HU0000166418 
A Társaság könyvvizsgálója: A Társaság jelenlegi könyvvizsgálója Bácsi 

Ferencné könyvvizsgáló (kamarai nyilvántartási 

szám: 002896). A könyvvizsgáló megbízatása 

2019. február 6. napjától a 2022. üzleti évre 

vonatkozó beszámolót elfogadó közgyűlési 

határozat meghozatalának napjáig, de legkésőbb 

2023. április 30. napjáig tart. 
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A Társaság tulajdonosainak, tényleges 
tulajdonosainak személye: 

I. Közvetlen tulajdonos személye 
Piukovics Gábor (anyja neve: Bobok Beatrix; 
lakcím: 2065 Mány, Rákóczi Ferenc utca 79.)  
Részvényeinek darabszáma: 41.900 db 
Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 19,95% 
 
Piukovics András (anyja neve: Bobok Beatrix; 
lakcím: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-
209. A. ép. 2. lház. 5. em. 2.) 
Részvényeinek darabszáma: 41.900 db 
Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 19,95% 
 
Piukovics István (anyja neve: Bobok Beatrix; 
lakcím: 1028 Budapest, Széchenyi utca 30.)  
Részvényeinek darabszáma: 41.900 db 
Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 19,95% 
 
Piukovics Domonkos (anyja neve: Oprável 
Zsuzsanna Erika; lakcím: 1125 Budapest, 
Istenhegyi út 48. C. ép. TT 5.)  
Részvényeinek darabszáma: 41.900 db 
Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 19,95% 
 
Uzsoki András (anyja neve: Szőnyi Zsuzsanna; 
lakcím: 2081 Piliscsaba, Hegyalja utca 11-13.)  
Részvényeinek darabszáma: 13.000 db 
Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 6,19% 
 
Közkézhányad: 
Részvények darabszáma: 29.400 db 
Társaságban fennálló tulajdoni hányad: 14,00% 
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A Társaság konszolidációba bevont leányvállalatai 2021.06.30.-án 

Gaudetti Ingatlan Kft 

A Gaudetti Ingatlan Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09- 350 

539) 2019. december 2. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő 

tevékenysége saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A Társaság, a társaságot 

3.000.000,- forint törzstőkével alapította, melyben anyavállalati részesedése 100%. 

 

Oregon 21 Ingatlan Kft 

Az Oregon 21 Ingatlan Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09- 
350538) 2019. november 20. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A 
társaság fő tevékenysége vagyonkezelés. A Társaság, a társaságot 3.000.000, - forint törzstőkével 
alapította, melyben anyavállalati részesedése 100%. 

 

Santa Cruz Invest Kft 

A Santa Cruz Invest Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-350 
459) 2019. november 19. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság 
fő tevékenysége lakó- és nem lakóépület építése. A Társaság, a társaságot 3.000.000, - forint 
törzstőkével alapította, melyben anyavállalati részesedése 100%. 

 

Copa Carpa Kft  

A Copa Carpa Kft. (székhelye: 1065 Budapest, Hajós utca 29.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-289231) 
2016. október 28. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság fő 
tevékenysége épületépítési projekt szervezése. A Társaság, a társaságban (közvetett) anyavállalati 
részesedése 50% a Gaudetti Ingatlan Kft-n keresztül, illetve (közvetett) anyavállalati részesedése 50% 
az Oregon 21 Ingatlan Kft-n keresztül, ami összesen: 100%-os részesedés, melyeket 2020 január 24. 
napján szerzett meg. 
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Társult vállalkozások: 

DakotaÉpítő Kft 

A DakotaÉpítő Kft. (székhelye: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-

208309) 2015. június 30. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A társaság 

fő tevékenysége épületépítési projekt szervezése. A Társaság, a társaságban (közvetlen) anyavállalati 

részesedése 50%, amelyet 2020 február 6. napján szerzett meg. 

 

PhoenArchitekt Kft 

A PhoenArchitekt Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20; cégjegyzékszáma: Cg. 01-

09-207289) 2015. június 5. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán. A 

társaság fő tevékenysége építészmérnöki tevékenység. A Társaság, a társaságban (közvetett) 

anyavállalati részesedése 49% a Gaudetti Ingatlan Kft-n keresztül, melyet 2020 június 4. napján 

szerzett meg. 

 

SunDell Estate Nyrt 

A SunDell Estate Nyrt. (székhelye: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; cégjegyzékszáma: 

Cg. 01-10-140036) 2018. december 31. napján került bejegyzésre a Fővárosi Törvényszék 

Cégbíróságán. A társaság fő tevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele. A Társaság, a 

társaságban (közvetlen) anyavállalati részesedése 445.000 darab, illetve (közvetett) anyavállalati 

részesedése a Copa Carpa Kft-n keresztül 125.000 darab HU0000173752 ISIN-azonosítójú SunDell 

törzsrészvény, amely összesen: 47,7%-os tulajdonrészt testesít meg. 

 

 

  



2021. I. FÉLÉVES JELENTÉS 
 

2 RÉSZVÉNY INFORMÁCIÓK 

A Társaság alaptőkéje 25.000.000,- Ft, mely 25.000.000 db 1,- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító, 
névre szóló törzsrészvényből áll. A Részvények szabadon átruházhatóak. 

3 TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS 

A nyilvános, tőzsdén jegyzett cégektől elvárja a szakmai közvélemény és a befektetői társadalom, hogy 
tegyék egyértelművé, milyen irányítási modellt követnek és hogyan valósul meg ennek a gyakorlati 
alkalmazása. A Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán jegyzett társaságként kiemelten fontos számunkra, 
hogy eleget tegyünk ezeknek az elvárásoknak, valamint a törvényi és értéktőzsdei követelményeknek. 

3.1 Igazgatóság 
A Társaság Igazgatósága az alábbi személyekből áll: 

 Piukovics Gábor az igazgatóság elnöke, önálló képviseleti joggal 

 Piukovics István, együttes képviseleti joggal 

 Szendrői Gábor, együttes képviseleti joggal 

3.2 Felügyelőbizottság 
A Társaság 3 (három) tagú Felügyelőbizottsággal rendelkezik, amely az alábbi személyekből áll: 

 Kékesi Márton 

 Lukácsné Akúcs Rita 

 Dr. Pataki Edina 

3.3 Auditbizottság 

A Társaság 3 (három) tagú Auditbizottsággal rendelkezik, amelynek tagjai megegyeznek a 
Felügyelőbizottság tagjaival. 

A Ptk. 3:291. S alapján az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói 
szakképesítéssel kell rendelkeznie. Ezt a feltételt mind Lukácsné Akúcs Rita, mind dr. Pataki Edina 
teljesíti. 

3.4 Vezetők 

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság tagjai látják el megbízási jogviszony alapján. Szintén 
megbízási jogviszony keretei között látják el tisztségüket a Felügyelőbizottság és az Auditbizottság 
tagjai is. 

3.5 Kockázatok 

Makrogazdasági tényezők 

A magyar gazdaság az európai, illetőleg a világgazdaság folyamatainak kitett, nyitott gazdaság. A 
Társaság tevékenységére jelentős hatással vannak a makrogazdasági folyamatok, így az infláció, a forint 
árfolyama, a kamatszint és a beruházások szintje, amelyek meghatározóak a Társaság forráshelyzetére, 
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forrásköltségére és eredményére nézve. A munkanélküliségi ráta csökkenése, a folyó fizetési mérleg 
pozitív egyenlege és a magyar gazdaság növekedése, valamint a stabil forintárfolyam együttesen 
kedvező makrogazdasági környezetet teremtenek a Társaság tevékenységéhez. Azonban a 
makrogazdasági tényezők esetleges kedvezőtlen alakulása esetén a bekövetkező kedvezőtlen 
folyamatok hatásaitól a Társaság sem függetlenítheti magát és a Társaság jövedelmezősége negatívan 
alakulhat.  

Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak, valamint szakszemélyzet távozásával kapcsolatos kockázat 

A Társaság szempontjából közvetetten jelentős veszélyforrás a humán erőforrásból eredő kockázat. 
Ezért a Társaság megteszi a szükséges erőfeszítéseket, kidolgozta és folyamatosan működteti 
mindazokat az eljárásokat, amelyek szükségesek a kulcsfontosságú alkalmazottak megtartásának, 
szükség esetén pótlásának biztosítása érdekében. Amennyiben a Társaság a fentiek ellenére bármely 
okból nem tudja megtartani, vagy pótolni kulcsfontosságú alkalmazottait az lényeges hátrányos hatással 
lehet a Társaság működésére, pénzügyi helyzetére és eredményességére. 

Technológiai kockázatok 

A Társaság folyamatos jelleggel figyelemmel kíséri az innovatív technológiai megoldásokat, 
monitorozza azok fejlődését. A Társaság igyekszik megfelelni az új technológiai kihívásoknak, továbbá 
az ilyen technológiai fejlődés következtében megváltozott piaci, gazdasági környezetnek.  

 

A Társasággal kapcsolatos és iparági kockázatok 

A Társaság főtevékenységét az ingatlanpiacon fejti ki, ingatlanfejlesztői tevékenysége keretében.  

I. Szabályozási kockázat 

Lakóingatlanok építése az illetékes önkormányzat építésügyi hatósága által kiadott építési- és 

használatbavételi engedélyhez kötött. Az engedélyezési eljárás során előírásra kerülnek az 

engedélyek kiadásának feltételei, ideértve további szakhatóságoktól történő engedélyek, 

hozzájárulások beszerzését (pl. Katasztrófavédelem, NÉBIH, Közmű szolgáltatók stb.), valamint 

a használatba vételi engedély kiadását megelőző szemlét. Az engedélyezési eljárás elhúzódása, 

az engedélyezést érintő valamely jogszabály módosulása, illetve valamely előírt feltételnek csak 

jelentős többletköltséggel történő teljesítése kihat a Társaság eredményességére. 

II. A Társaság stratégiájával összefüggő kockázatok 

A Társaság üzleti stratégiájának jövedelmezőségére vonatkozóan nem vonhatók le 

következtetések a múltbeli teljesítményéből. 

A Társaság a Kötvények forgalomba hozatalából származó bevételt részben kisebbségi 

részesedések megvásárlására használta fel, amely társaságok esetében a Társaság várhatóan nem 

lesz abban a helyzetben, hogy döntő befolyást gyakoroljon azok működésére vagy stratégiájára. 

III. A Társaság projektjeinek megvalósításával összefüggő kockázatok 

A Társaság tevékenységének előfeltétele lakóépületek fejlesztésére alkalmas ingatlanok 

tulajdonjogának vagy ingatlant birtokló projekttársaságoknak megszerzése. A Társaság a 

kötvénykibocsátásból származó forrást projekttársaságok megszerzésére fordította, amelyen a 

fejlesztések jövőbeni finanszírozása jelenleg nem biztosított. 
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A Társaság tevékenységéhez alvállalkozókat kíván igénybe venni. Jelenleg az építőipar területén 

kevés a megbízható kivitelezői csapat, és igen erős a verseny értük. Így nem zárható ki, hogy a 

Társaság alvállalkozója a köztük lévő érvényes és hatályos szerződés ellenére levonul az építési 

területről egy jobb ajánlat miatt. A Társaság az ilyen esetek elkerülését az egyedi szerződésekben 

igyekszik majd biztosítani (például kötbér, kártérítési igény kikötésével), azonban a 

szerződésszegésből eredő kárát a Társaság valószínűleg peres úton tudja csak érvényesíteni 

hosszú idő elteltével, és gondoskodnia kell új alvállalkozó megbízásáról. Mindez jelentős 

költséggel és időveszteséggel járhat a Társaság számára, amely csökkenti eredményességét. 

 

Az alvállalkozó által nem megfelelő minőségben végzett munkákból eredő szavatossági és 

garanciális igényekért a Társaság köteles helytállni. A Társaság ezt a kitettségét a közte és az 

alvállalkozók között fennálló szerződésekbe beépített garanciákkal igyekszik majd csökkenteni 

(a szerződések a felek megállapodása alapján tartalmaznának garanciális, illetve szavatossági 

igényeket a hibás teljesítésből fakadó károkra vonatkozóan). Bár jelenleg az új építésű 

lakóingatlanok iránti kereslet meghaladja a piaci kínálatot, fennáll annak a kockázata, hogy 

esetleg egy projektben nem minden lakást tud értékesíteni a Társaság. A Társaság ezen kockázat 

csökkentése érdekében majd folyamatosan monitorozza a piacot, hogy felmérje a vevői igényeket 

és a kínálatot, továbbá kellő időben megkezdi a lakások értékesítésének folyamatát. 

IV. A Társaság gazdasági teljesítményével összefüggő kockázatok 

Amennyiben az elmúlt évek építőiparban jelentkező áremelkedése folytatódik, úgy az kihatással 

lehet a Társaság jövedelmezőségére. 

 

Amennyiben a Társaság (vagy valamely leányvállalata) bankhitelt vesz igénybe, úgy fennáll 

annak a kockázata, hogy a Társaság (vagy valamely leányvállalata) az egyes, a bankhitelhez 

kapcsolódó szerződésben vállalt kötelezettségeket, kovenánsokat, biztosítékokat stb. nem vagy 

nem folyamatosan tudja teljesíteni vagy fenntartani, és emiatt hátrányos jogkövetkezmény éri, 

ami által érvényesítésre kerülhetnek a bank által lekötött biztosítékok, vagy a szerződés 

felmondásra kerülhet, és így esedékessé válhat a teljes kintlévő hiteltartozás. 

 

A piaci standardoknak megfelelően, banki finanszírozás esetén a finanszírozó bank a saját javára 

jelzálogjoggal terheli meg a telket és a felépítményt, albetétesítést követően pedig az egyes 

lakásokat. A lakások megvásárlásakor a Társaságnak gondoskodnia kell a korábban bejegyzett 

banki jelzálogjogok törléséről, amely komplexebbé és némileg időigényesebbé teheti az ingatlan-

adásvétel folyamatát. 

 

Előfordulhat, hogy a vevők részben bankhitellel kívánják megvásárolni a Társaság (vagy 

leányvállalata) által épített lakásokat. Amennyiben az ilyen vevők egy része nem jut banki 

finanszírozáshoz, úgy a Társaságnak (vagy leányvállalatának) újra értékesítenie kell az érintett 

lakásokat. Habár ebben az esetben többnyire a foglalót megtarthatja a Társaság (vagy 

leányvállalata), az újraértékesítés költségeket keletkeztethet, illetve növeli az értékesítési 

folyamat időigényét, és mindez kihatással lehet a Társaság eredményességére. 
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V. Építési költségek emelkedése 

A jelenlegi magas építési költségek esetleges további emelkedése mindenképpen hátrányosan 

érintheti az ingatlan piacot, mivel azok mind a lakás bérleti díjak, mind a lakás vételárak további 

emelkedéséhez vezethetnek. Ez befolyásolhatja a kereslet további alakulását. 

VI. Munkaerőhiány 

Hátrányos tényező lehet a munkaerőhiány további alakulása. A bizonytalan emberi erőforrások 

miatt az alvállalkozók munkájának minősége sok esetben romló tendenciát mutat, a vállalási 

határidők hosszabbodnak és gyakoriak a határidő csúszások az építőiparban. A Társaság mindent 

megtesz annak érdekében, hogy a megbízható és tapasztalt alvállalkozói gárdáját megtartsa, stabil 

kapcsolatrendszert alakítson ki velük, és érdekeltté tegye őket a további együttműködésben. 

VII. Fejleszthető ingatlanok számának alakulása 

Az elmúlt években növekvő beruházási kedv következményeként egyfelől csökkent a piacon 

lévő, fejlesztésre alkalmas ingatlanok száma, másrészről nőtt az új építésű, eladásra szánt 

lakóingatlanok száma. Bár a Társaság megítélése szerint az új építésű lakóingatlanok iránti 

kereslet továbbra is meghaladja a piaci kínálatot, nem garantálható, hogy ez a piaci tendencia 

hosszú távon fennmarad. Az új építésű lakóingatlanok iránti kereslet csökkenése növelheti az 

ingatlanok átlagos eladási idejét, amely kihatással lehet a Társaság eredményességére. 

VIII. Lakásárak alakulása 

Bár az elmúlt években a budapesti lakáspiacon az ingatlanok vételárának jelentős növekedése volt 

megfigyelhető, nem zárható ki a lakásárakban bekövetkező stagnálás vagy csökkenés, amely a 

növekvő építőipari költségek mellett, hátrányos hatással lehet a Társaság eredményességére. 

IX. Bérleti díjak alakulása 

A budapesti lakáspiacon a bérleti díjaknak szintén jelentős növekedése volt megfigyelhető, sokan 

vásároltak lakóingatlant befektetési céllal, ezért nem zárható ki, hogy a bérbe adható ingatlanok 

számának növekedése a bérleti díjak csökkenését fogja maga után vonni, amely hatással lehet a 

Társaság eredményességére is. 

X. Devizaárfolyamok változása 

Amennyiben a Társaság bevételei / forrásai, illetve kiadásai / kötelezettségei devizaneme eltér, 

akkor a vonatkozó árfolyamok mozgása esetlegesen árfolyamkockázattal, illetve 

árfolyamveszteséggel járhat. Ezen kockázatok elleni védekezés lehetséges fedezeti ügyletekkel, 

ugyanakkor ezek költsége és feltételrendszere egyedileg megfontolandó és menedzselendő. Egy 

esetleges hátrányos árfolyam-elmozdulás akár jelentős pénzügyi veszteséget okozhat a Társaság 

részére. 

XI. Biztosítással nem fedezett károkkal kapcsolatos kockázatok 

A saját működtetéséhez kapcsolódó, biztosítással nem fedezett kötelezettségek esetleges nem 

teljesítésének kockázata esetén az ezzel kapcsolatos károkat, bírságokat a Társaságnak kellene 

viselnie. 
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Kockázatkezelési mechanizmusok 
Munkaszervezet 

A Társaság munkavállalókat nem, vagy csak minimális számban kíván foglalkoztatni és 
tevékenységéhez alvállalkozókat kíván igénybe venni, ezért nagy létszámú munkaszervezet 
kialakítására a Társaságnál nem kerül sor. A kis létszámú munkaszervezet jellemzőjeként az 
információk koncentrálódnak a döntéshozóknál, vagyis azok a személyek, akik döntési 
kompetenciákkal rendelkeznek, gyorsan értesülnek a lehetséges vagy már beállt kockázatokról. Mivel 
nem kell sok lépcsős belső jóváhagyási folyamatokon végig menni, ezáltal hatékonyabban és 
célzottabban van lehetőségük a döntéshozóknak kezelni a felmerült kockázatokat. 

A Társaság operatív működéséért az igazgatóság mindenkori önálló cégjegyzési joggal rendelkező tagja 
a felelős. Ebből kifolyólag a Társaság működése során jelentkező kockázatokról ezen igazgatósági tag 
értesül elsőként és a kockázat mértékétől függően az alábbi döntések születhetnek: 

(i) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag a Társaság mindenkori létesítő 
okiratában és/vagy az igazgatósági ügyrendben lefektetett jogköre szerint egyedül jogosult 
intézkedni a kockázatok elhárítása és mérséklése tárgyában; vagy 

(ii) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag összehívja az igazgatóság ülését az 
igazgatóság ügyrendjében foglaltak szerint, ahol az igazgatóság határozatot hoz a kockázat 
mérséklése, elhárítása érdekében szükséges lépésekről és kijelöli a tagok közül a végrehajtásért 
felelős igazgatósági tago(ka)t; vagy 

(iii) az önálló cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági tag kezdeményezi a legfőbb szerv 
összehívását, hogy a felmerült kockázat mérséklése, elhárítása tárgyában részvényesi döntés 
szülessen. 

A kockázatkezelési elvek és folyamatok meghatározása elsődlegesen a Társaság igazgatóságának 
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4.  A TÁRSASÁG 2021. ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A Társaság folytatta a 2020-ban megkezdett üzletpolitikáját, melynek részeként 2021 január 24.-én 
eladta a Denton Invest Kft.-ben meglévő 20%-os részesedését. 

A Társaság részt vett a Sundell Estate Nyrt. zöld kötvény keretrendszerének kidolgozásában, a 
megfelelő standardok kialakításában. Ezen keretrendszer szerint a SunDell Estate Nyrt sikeres 
zöldkötvény kibocsátást hajtott végre, melynek támogatásában aktív részt vállalt a Társaság. 

A Társaságban új tulajdonosként 4.000.000 Ft névértéken tőkét emelt a Schweidel Investment Kft. A 
tőkeemelés elhatározásáról 2021.04.20. napján igazgatósági döntés született, mely során a részvények 
100 Ft-os névértéke 1 Ft-ra csökkent a társaság jegyzett tőkéje pedig 21.000.000,- ft-ról 25.000.000,- 
Ft-ra nőtt. A társaság új részvényei 2021.07.08. napján kerültek felosztásra. 

A társaság konszolidációba bevont leányvállalata (Gaudetti Ingatlan Kft) 2021.06.30-án értékesítette a 
Lagoune Invest Kft-ben fennálló 50%-os részesedését.  

A Társaságnak peres ügye nincs folyamatban. 

4.1 Fordulónapot követő jelentős események 
 

A tőkeemelés következtében az új címletű és darabszámú részvények 2021.07.08. napján kerültek 
megkeletkeztetésre és cserére. 

A Társaság 2021.09.06. napján értékesítette a Dakotaépítő Kft-ben lévő 50%-os érdekeltségét. 

 

Budapest, 2021. szeptember 17. 

 

 

 

 

 

 

GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Piukovics Gábor 
igazgatósági elnök 
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GOPD NYRT. 

FÉLÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 

Mérleg 

     adatok eFt-ban  

Sorszám A tétel megnevezése 
Összesen 

2020.06.30 
Összesen 

2021.06.30  

 

A Befektetett eszközök 2 665 271 18 540 232  

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 9 304 6 929  

  1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 9 274 6 929  

  2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0  

  3. Vagyoni értékű jogok 0 0  

  4. Szellemi termékek 30 0  

  5. Üzleti vagy cégérték 0 0  

  6. Immateriális javakra adott előlegek 0 0  

  7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0  

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK    1 472 0  

  1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok 0 0  

  2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0  

  3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1 472 0  

  4. Tenyészállatok 0 0  

  5. Beruházások, felújítások 0 0  

  6. Beruházásokra adott előlegek 0 0  

  7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0  

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK   2 654 495 18 533 303  

  1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0  

  2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0  

  3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 2 654 495 0  

  4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 0 0  

  5. Egyéb tartós részesedés 0 4 882 303  

  6. Tartósan adott kölcsön egyéb részes.viszonyban 0 0  

  7. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0  

  8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0  

  9 .Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0  

  10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 13 651 000  
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Sorszám A tétel megnevezése 
Összesen 

2020.06.30 
Összesen 

2021.06.30 

B. Forgóeszközök 3 058 928 715 836 

I. KÉSZLETEK 49 878 0 

  1. Anyagok 4 504 0 

  2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 10 834 0 

  3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 

  4. Késztermékek 0 0 

  5. Áruk 34 540 0 

  6. Készletekre adott előlegek 0 0 

  7.közvetített szolgáltatások 0 0 

II. KÖVETELÉSEK 2 524 938 678 953 

  1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 135 126 0 

  2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 20 000 0 

  3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 405 000 0 

  4. Követelések egyéb tulajd. részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 268 000 

  5. Váltókövetelések 0 0 

  6. Egyéb követelések 1 964 812 410 953 

  7. Követelések értékelési különbözete 0 0 

  8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 

  1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 

  2. Jelentős tulajdoni részesedés 0 0 

  3. Egyéb részesedés 0 0 

  4. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 

  5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értéke 0 0 

  6. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 484 112 36 883 

  1. Pénztár, csekkek 0 0 

  2. Bankbetétek 484 112 36 883 

C. Aktív időbeli elhatárolások 902 341 2 962 

  1. Bevételek aktívidőbeli elhatárolása 20 790 2 816 

  2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 881 551 146 

  3. Halasztott ráfordítások 0 0 

  ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 6 626 540 19 259 030 

 



2021. I. FÉLÉVES JELENTÉS 
 

Sorszám A tétel megnevezése 
Összesen 

2020.06.30 
Összesen 

2021.06.30  

 

D. Saját tőke 2 800 904 18 565 420  

I. JEGYZETT TŐKE 21 000 25 000  

  Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0  

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 0 0  

III.  TŐKETARTALÉK 0 2 080 000  

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 2 480 102 2 457 472  

V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK 9 274 6 929  

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 13 651 000  

  Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 13 651 000  

  Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0  

VII. KORRIGÁLT ADÓZOTT EREDMÉNY 107 077 465 820  

  Leányvállalati saját tőke változása 41 327 -120 801  

  
Társultként kezelt vállalkozások részesedésértékelésének 
változása 

145 097 0  

  Konszolidáció miatti változások 0 0  

  Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése 183 451 0  

E. CÉLTARTALÉKOK 52 716 0  

  1. Céltartalék várható kötelezettségekre 0 0  

  2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 52 716 0  

  3. Egyéb céltartalék 0 0  

F. KÖTELEZETTSÉGEK 2 214 554 674 201  

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 4 206  

  1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben   0  

  2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedései   0  

  3. Hátrasorolt köt. egyéb részesedési visz.lévő vállalk.   4 206  

  4. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben   0  

  



2021. I. FÉLÉVES JELENTÉS 
 

 

 

Sorszám A tétel megnevezése 
Összesen 

2020.06.30 
Összesen 

2021.06.30 

II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 124 038 538 724  

  1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0  

  2. Átváltoztatható kötvények 0 0  

  3. Tartozások kötvénykibocsátásból 1 124 035 538 724  

  4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0  

  5. Egyéb hosszúlejáratú hitelek 0 0  

  6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0  

  7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési visz 0 0  

  8. Tartós köt. egyéb rész. viszonyban lévő vállalk.szemb. 0 0  

  9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0  

III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 090 516 131 271  

  1. Rövid lejáratú kölcsönök 285 000 125 000  

   - ebből: az átváltható kötvények 0 0  

  2. Rövid lejáratú hitelek  0 0  

  3. Vevőktől kapott előlegek 152 509 0  

  4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 649 256 2 686  

  5. Váltótartozások 0 0  

  6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben 0 0  

  7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 0 0  

  8. Rövid lej.köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. 1 830 0  

  9. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 1 921 3  585  

  10. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0  

  11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0  

G. Passzív időbeli elhatárolások 1 558 366 19 409  

  1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 17 0  

  2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  1 558 133 19 409  

  3. Halasztott bevételek 216 0  

  FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 6 626 540 19 259 030 
 

 
 

  



2021. I. FÉLÉVES JELENTÉS 
 

Eredménykimutatás  

 

Sorszám A tétel megnevezése 
Összesen 

2020.06.30 

Összesen 

2021.06.30 

  01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele 2 121 948 0 

  02. Export értékesítés nettó árbevétele  0 0 

I.  ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 2 121 948 0 

II. AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (+ 03+04)  0 0 

III.  EGYÉB BEVÉTELEK 2 0 

      Ebből: visszaírt értékvesztés  0 0 

  05. Anyagköltség 1 014 288 1 

  06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 052 132 43 284 

  07. Egyéb szolgáltatások értéke 9 300 9 410 

  08. Eladott áruk beszerzési értéke 23 731 0 

  09. Eladott ( közvetített ) szolgáltatások értéke 65 0 

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 2 099 516 52 695 

  10. Bérköltség 900 6 827 

  11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 102 

  12. Bérjárulékok 189 1 161 

V.  SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) 8 321 8 090 

VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 0 1 164 

VII EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 3 

      Ebből: értékvesztés  0 0 

A. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) 12 265 -61 952 

  17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 145 627 0 

VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI  (13+14+15+16+17) 149 830 569 400 

  20. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 46 543 41 628 

       Ebből: kapcsolt vállalkoznak adott 0 0 

  21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése  0 0 

  22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 11 0 

       Ebből: értékelési különbözet 0 0 

IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18+19+20+21+22) 46 554 41 628 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)                      103 276 527 772 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 115 541 465 820 

X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY                                        115 541 465 820 

 Ebből anyavállalatra jutó  107 077 465 820 

 Külső tulajdonosokra jutó  8 464 0 

     adatok eFt-ban 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ MFB ZRT GARANCIAVÁLLALÓ NYILATKOZAT 
 
  











49 
 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET: JELENTŐS ÖSSZEGŰ HIBA FELTÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
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JELENTŐS ÖSSZEGŰ HIBA FELTÁRÁSÁRÓL SZÓLÓ 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

Alulírott, GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.; 
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a 
továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó jövőbeli konszolidált 
éves beszámolóinak IFRS szerinti elkészítésére történő áttérés lehetőségének vizsgálata kapcsán 
lefolytatott ellenőrzés során a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) szerinti jelentős összegű 
hiba feltárására került sor a Kibocsátó által 2021. április 21. napján közzétett, a 2020. üzleti évre 
vonatkozó éves jelentés részét képező konszolidált éves beszámoló, valamint a Kibocsátó által 2021. 
szeptember 17. napján közzétett, a 2021. üzleti év első félévére vonatkozó féléves jelentés részét 
képező konszolidált féléves pénzügyi kimutatások vonatkozásában. 
 
Az említett hiba oka az, hogy Kibocsátó az érintett időszakban a társult vállalkozásának számító 
SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 
18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-
140036; a továbbiakban: Társaság) meglévő részesedését az említett konszolidált kimutatások 
összeállítása során – az egyedi pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott értékelési eljárással 
azonos módon – piaci áron, a Társaság által kibocsátott törzsrészvények tőzsdei árfolyamán vette 
figyelembe. Az ellenőrzés során világossá vált, hogy Kibocsátó a konszolidált pénzügyi 
kimutatásaiban a társult vállalkozásának számító Társaságban fennálló részesedését az Sztv. 130. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint kellett volna nyilvántartania. 
 
Az említett hiba korrigálása eredményeképpen Kibocsátó érintett pénzügyi kimutatásai az alábbi sorok 
tekintetében módosulnak: 
 
1. 2020. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló 

A) Mérleg 

 Eredeti összeg 
(ezer Ft) 

Korrigált összeg 
(ezer Ft) 

Befektetett eszközök 7.452.698 5.951.044 
Befektetett pénzügyi eszközök 6.952.511 5.450.866 
Egyéb tartós részesedés 4.403.261 5.450.866 
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 2.549.250 0 
Eszközök összesen 10.480.863 8.979.218 
Saját tőke 6.098.011 4.596.366 
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2.549.250 0 
Korrigált adózott eredmény 651.718 1.699.323 
Források összesen 10.480.863 8.979.218 

B) Eredménykimutatás 

 Eredeti összeg 
(ezer Ft) 

Korrigált összeg 
(ezer Ft) 

Kapott osztalék társult vállalkozástól 0 1.047.605 
Pénzügyi műveletek bevételei 893.959 1.941.564 
Pénzügyi műveletek eredménye 787.649 1.835.254 
Adózás előtti eredmény 652.245 1.699.850 
Adózott eredmény 649.920 1.697.525 
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2. 2021. üzleti év első félévére vonatkozó konszolidált féléves pénzügyi kimutatások  

A) Mérleg 

 Eredeti összeg 
(ezer Ft) 

Korrigált összeg 
(ezer Ft) 

Befektetett eszközök 18.540.232 5.617.076 
Befektetett pénzügyi eszközök 18.533.303 5.608.147 
Egyéb tartós részesedés 4.882.303 5.608.147 
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 13.651.000 0 
Eszközök összesen 19.259.030 6.333.874 
Saját tőke 18.565.420 5.640.264 
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 13.651.000 0 
Korrigált adózott eredmény 465.820 1.070.863 
Társultként kezelt vállalkozások részesedésértékelésének 
változása 

-120.801 0 

Források összesen 19.259.030 6.333.874 

B) Eredménykimutatás 

 Eredeti összeg 
(ezer Ft) 

Korrigált összeg 
(ezer Ft) 

Kapott osztalék társult vállalkozástól 0 605.043 
Pénzügyi műveletek bevételei 569.400 1.174.443 
Pénzügyi műveletek eredménye 527.772 1.132.815 
Adózás előtti eredmény 465.820 1.070.863 
Adózott eredmény 465.820 1.070.863 

 
Kibocsátó a 2020. üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját a 2021. évre vonatkozó 
konszolidált éves beszámoló közzétételekor, az Sztv. által előírt módon, míg a 2021. üzleti év első 
félévére vonatkozó konszolidált féléves pénzügyi kimutatásait módosító közzététel formájában fogja 
korrigálni. 
 
Kibocsátó megítélése szerint a fentiek szerinti számviteli hiba Kibocsátó jelenlegi működését és üzleti 
folyamatait, valamint jövőbeli gazdasági kilátásait nem befolyásolja. 
 
Budapest, 2022. február 11. 
 
 GOPD Nyrt. 
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET: KORRIGÁLT 2021. I. FÉLÉVES JELENTÉS 




































