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ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

A vállalkozás bemutatása 

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

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

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

A társaság fő tevékenységei: 

 1011 ’08  Húsfeldolgozás 
 1013 ’08 Hús- és baromfihús készítmény gyártása 
 4623 ’08 Élőállat nagykereskedelem 
 4632 ’08 Hús- és húskészítmény nagykereskedelme 
 4722 ’08 Hús- és húsáru kiskereskedelme 
 
A Társaság alaptőkéje a beszámoló fordulónapján 7.133.250 eFt. 

 
 
Több mint 8 év telt el, mióta a Kaposvár Megyei Jogú város Önkormányzata részesedést szerzett a 
Társaságban. Időközben a részvényesek között megállapodás született az Önkormányzati rész 
vissza vásárlásáról, melyből az utolsó ütem 2021.03.10-én teljesült, az önkormányzati részesedés 
ekkor 5%-ra csökkent, ami a 2021.07.29-es tőkeemelést követően 3,71%-ra csökkent 
 
A tulajdoni hányadok miatt 2022-re a Komfin Italia SRL. köteles arra, hogy cégünket 
anyavállalatként konszolidálja. A Kometa 99 Zrt. nem kíván élni a jogszabály adta mentesítési 
lehetőséggel és a Kometa 99 Zrt. szintjéig elkészíti a konszolidált beszámolót a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően. 
 
A tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásokat jelen beszámolóban a 2022.06.30-as 
adatok alapján az alábbiak szerint soroljuk be: 
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A Társaság részesedései 

1.  Leányvállalatok 
 

Kometa Italia Srl 

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

A leányvállalat végleges beszámoló szerinti saját tőkéje 2022.06.30-án 1.103.211 Euro, a 
jegyzett tőke 20.500 Euro, a tőke és eredménytartalék 108 027 Euro, 921.500 Euro 
átértékelési tartalék, az adózott eredmény 53 184 Euro nyereség.  

 

Kometa 99 Espana SL 
Spanyolországban való megjelenésünkhöz az olaszországi fogyasztási szokásokhoz és 
ízléshez való hasonlóság ad kellő alapot. Az olasz piacra kidolgozott termékek (pl. 
pulykamellsonka) jól megfelelnek az ottani fogyasztási igényeknek. A nevünk, az általunk 
ott szponzorált kerékpárcsapat révén nem ismeretlen. Mint spanyolországi rezidenst 
felkértük Vittorio Gatta urat egy korlátozott felelősségű társaság megalapítására azzal a 
céllal, hogy az alapítást követően a cégben lévő teljes részesedést adja át Társaságunk 
számára. A 100%-os részesedés megszerzésére 2021.11 18-án került sor az alábbi adatokkal. 

Név: KOMETA 99 ESPANA S.L.U.     
Regisztrációs szám: B16743833 
Székhely: 46003 Valencia, Cl. Avellanas 22, Spanyolország  
Törzstőke: 3.000 EUR 
Ügyvezető: Giacomo Pedranzini 
 
A leányvállalat, nem auditált 2022.06.30-as beszámoló szerinti saját tőkéje -65 963 Euro, a 
jegyzett tőke 3.000 Euro, az adózott eredmény 55 484 Euro veszteség.  

 
Kometa Deutschland GmbH 
Másik európai potenciális nagy piacunk Németország. Több termékkel is jelen vagyunk, 

legjelentősebb a szalámiértékesítésünk. A németországba 2021-ben 377 tonna 875 MFt 

értékű árut exportáltunk, míg 2022. első félévben 174 tonna áru 452 MFt értékben került 

kiszállításra. Ez a növekedés e nagy piacon mérsékeltnek tekinthető, céljaink ennél 

jelentősebbek, melyet az olaszországi példán alapulva szeretnénk elérni a tavaly vásárolt 

németországi disztribúciós cégünkkel. A cég Zito GMBH néven került a tulajdonunkba azóta 

névváltoztatás és székhely módosításon túl megkezdődött a cég piaci újra pozicionálása: 
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Név: Kometa Deutschland GmbH 
 
Regisztrációs szám: HRB 242192 
Székhely: 84675 Trogerstrasse 23, München, Németország  
Törzstőke: 25.000 EUR 
Ügyvezető: Sztankó Attila 
A leányvállalat előzetes, nem auditált beszámoló szerinti saját tőkéje 2022.06.30-án –
69.029,27 Eur, melyből a jegyzett tőke 25.000 Eur, eredménytartalék -93.290,4 Eur 
tárgyidőszaki veszteség -738,87 Eur. 

 
2. Közös vezetésű vállalkozások 

 
Az eddigi Zito doo-val történő együttműködés megerősítéseként 50%-os tulajdoni hányadot 
megtestesítő részesedések megszerzésére került sor 2021.06.01-el az alábbi horvát cégek 
mindegyikében. A részesedés révén ki tudjuk használni a lenti high-tech gyártóüzemek 
szabad kapacitásait, mely szükség esetén kiegészíti a Kometa 99 Zrt szűk erőforrásait. A 
modern technika hozzájárul ahhoz, hogy termékeink minősége az érlelés, a szeletelés és 
csomagolás során sem sérüljön, és frissen kerüljön a fogyasztók asztalára.  

PROSCIUTTO PANNONICO doo 
Sok éves előkészítés és fejlesztés eredményeként a Zito csoport részeként 2014-ben 
létrejött Európa egyik legmodernebb prosciutto-gyártó üzeme. Magát az üzemet automata 
prosciutto gyártósorral robotizálták, ahol a cél, hogy egészséges és biztonságos, kiváló 
minőségű terméket állítsanak elő, melynek egyetlen összetevője a sertéscomb és az adriai 
só.  

Név: Prosciutto Pannonico d.o.o.  
Adószám: 08272324802 
Székhely: Prstenova ulica 4, Čepin, Horvátország  
Törzstőke: 40 000 Hrk 
Ügyvezető: Dinko Klepo, Giacomo Pedranzini 
 
SALAMI AUREA doo 
A penészes és penész nélküli állandó szalámi és kolbászgyártó üzemet a legmagasabb 
világstandardok szerint tervezték és építették 2014-től. A gyártóüzem világhírű receptúrák 
szerinti termékek gyártásával foglalkozik, melyek kizárólag kiváló minőségű szlavóniai 
alapanyagokból készülnek. 

Név: Salami Aurea d.o.o.  
Adószám: 44804196927 
Székhely: Prstenova ulica 6, Čepin Horvátország  
Törzstőke: 40.000 Hrk 
Ügyvezető: Dinko Klepo, Giacomo Pedranzini 
 
COPADIO doo 
A tartós húskészítményeket gyártó üzemben a válogatott alapanyagokat keverik be a 
megfelelő fűszerekkel, majd automata gépsor és pulzáló vákuum segítségével puhítják a 
hús, bélbe, hálóba töltik, érlelik és szárítják. Az automata töltősor segítségével egységes 
keresztmetszetű kompakt termék készül, mely könnyen szeletelhető és csomagolva is 
tetszetős marad. 

Név: COPADIO doo   
Adószám: 51013854856  
Székhely: Prstenova ulica 8, Čepin Horvátország  
Törzstőke: 40 000 Hrk 
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Ügyvezető: Dinko Klepo, Giacomo Pedranzini 
 
Mindhárom horvát cég a DOBRO tartós hústermékek márka termékeinek előállításában 
vesz részt, amelyet a Žito Group, Szlavónia vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari cége 
gyárt. A cégekben 50%-os részesedéssel rendelkezik a Kometa 99 Zrt-n kívül a másik 50%-os 
tulajdonos Zito doo is, így a cégek a számviteli törvény szerint közös vezetésű 
vállalkozásnak minősülnek. 

 

3. Jelentős tulajdoni részesedések: 

A Társaság üzletrész vásárlás révén 2006-ban 24%-os részesedést szerzett a TRIAGRO Kft-
ben (4731 Tunyogmatolcs, Klein telep). A TRIAGRO Kft saját tőkéje 2022.06.30-án 1.939.361 
eFt, ebből a jegyzett tőke 700.000 eFt, a tőketartalék 590.172 eFt, az eredménytartalék 
547.611 eFt, az adózott eredmény 101.578 eFt nyereség.  

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

 
4. Egyéb részesedések: 

A Dél-dunántúli Regionális Sertésprogram keretében a Társaság 2012-ben 100 eFt értékű, 
10%-os részesedést szerzett az Első Minőségi Sertéshústermelő Gazdaszövetkezetben 
(2711 Tápiószentmárton, Sőregi út 1.) a régió sertéstenyésztése fejlesztéséhez történő 
hozzájárulás érdekében. A cég 2022.05.17 -én hivatalból törlésre került, így a Kometa 99 Zrt 
nyilvántartásaiból 2022-ben kivezettük.  

Forum Pro-Industry Nonprofit Kft-ben (1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 14.) üzletrész 
csere keretében 2015-ben 9,1% mértékű, 1.850 eFt névértékű részesedést szerzett a 
társaság. A tagság célja az volt, hogy a Kometa 99 Zrt. többet tudjon tenni a Táplálkozás és 
Népegészségügyi Kommunikációs és Hulladék-Menedzsment Érdekképviseleti Célokért. A 
cég jelenleg kényszertörlés alatt áll, így a részesedés teljes értékére 2021-ben értékvesztést 
számoltunk el. 

A Társaság 2012-ben együttműködési keret megállapodást kötött a korábban az EcoSolifer 
Modulgyártó Fotovillamos Technológiák Kft-vel, jelenlegi nevén EcoSolifer 
Heterojunction Kft (9300 Csorna, Külterület 0219/31 hrsz.) annak termékét képező 
napkollektoros áramellátó rendszer referenciahelyének a Társaságnál történő létesítésére. 
Az együttműködés megerősítésére közgyűlési jóváhagyás alapján a Társaság 130 eFt 
értékű, 26%-os részesedést biztosító üzletrészt vásárolt 2013-ban. Az EcoSolifer 
Heterojunction Kft–nél 2014-ben végrehajtott jegyzett tőke emelése után a Társaság 
részesedése 1% alá csökkent. A EcoSolifer Heterojunction Kft 2022.06.10-ei cégkivonatában 
szereplő NAV végrehajtási eljárás lezárult.  
 

A közbenső konszolidált éves beszámoló aláírására dr. Giacomo Pedranzini (7400 Kaposvár, Pécsi 
u. 67-69.) jogosult. 
 
Az új tulajdonosi kör miatt változás történt az FB tagok és igazgatósági tagok személyében.  
Az igazgatóság tagjai 2021.07.29 -ei hatállyal: 
 

Luigino Ruffini 

Giuseppe Mario Giovanni Ballerini 

Lehoczki Gábor 

Dr. Prohászka Balázs 

Amadio Contenti 

https://translate.google.com/website?sl=hr&tl=hu&hl=hu&prev=search&u=http://www.zito.hr/
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Dezse Margaret Elizabeth 

Fülöp Gyula 

Dinko Klepo 

Komfin Kft igazgatósági tag, képviselője: Giacomo Pedranzini 

 
A Társaságnál a Felügyelő Bizottság az új alapszabály értelmében 3 fő. 

- Dr Cseke László 
- Kádi Anna 
- Dénes Gábor 

 

A konszolidációs kör bemutatása 

 
A törvényi előírás értelmében összevont (konszolidált) éves beszámolót és üzleti és vezetőségi 
jelentést köteles készíteni az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozás, amely egy vagy több 
vállalkozáshoz fűződő viszonyában a számviteli törvény 3.§(2) bekezdése értelmében 
anyavállalatnak minősül. 
 
A tulajdoni hányadok miatt 2022-re a Komfin Italia SRL. köteles arra, hogy cégünket 
anyavállalatként konszolidálja. A Kometa 99 Zrt. nem kíván élni a jogszabály adta mentesítési 
lehetőséggel és a Kometa 99 Zrt. szintjéig elkészíti a konszolidált beszámolót a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően. 
A Kometa 99 Zrt az általa kibocsátott KOMETA 2032 Kötvény Xbond piacra történő bevezetéséhez 
elkészített információs dokumentumban vállalta, hogy éves és féléves jelentést tesz közzé a 2001 
évi CXX. Tőkepiaci törvény, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008 (VIII. 15) PM rendelet szerinti 
időben és tartalommal és egyidejűleg közvetlenül is megküldi a jelentéseket azon 
kötvénytulajdonosok részére (beleértve az MNB-t), amelyek elérhetőségét ismeri. 
 
A számviteli törvény 118.§ alapján 2022. 01-06 havi beszámolóban a konszolidálásba bevont 
vállalatok: 
 

A társaság az első konszolidált beszámolót a Számviteli Tv. 119.§. alapján 2014. évre készítette el. 
2022. 01-06 hóra a Kometa 99 Zrt. konszolidálja a részesedés mértékének megfelelően a KOMETA 
Italia-t.  

1. A Társaság leányvállalata a termékeinek olaszországi disztribúcióját ellátó és ilyen módon 
stratégiai tevékenységet végző KOMETA Italia SRL.  

 
o székhelye:  Italy 20123 Milano, Via Petrarca Francesca 22 
o első megszerzés éve:  2013 
o tulajdoni/szavazati hányad:  51,22% 
o jegyzett tőke:  20.500 Euro 
o tőketartalék 701.400 Euro 
o eredménytartalék -593.373 Euro 
o értékelési tartalék 921.500 Euro 
o adózott eredmény:  53.184 Euro 
o saját tőke: 1.103. 211 Euro 
o részesedés könyv szerinti értéke:  282.466 eFt 

 
A leányvállalatnak nincs részesedése más vállalkozásban. 

 
2. A Társaságnak jelentős tulajdoni részesedése van a TRIAGRO Kft.-ben: 
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o székhelye:  4731 Tunyogmatolcs, Klein telep 
o első megszerzés éve: 2006 
o tulajdoni/szavazati hányad: 24% 
o jegyzett tőke: 700.000 eFt 
o tőketartalék: 590.172 eFt 
o eredménytartalék:  547.611 eFt 
o adózott eredmény: 101.578 eFt 
o saját tőke: 1.939.361 eFt 
o részesedés könyv szerinti értéke:  288.000 eFt 

 
A társult vállalkozás az 50% alatti részesedés következtében a konszolidációba teljeskörűen nem 
került bevonásra, az alkalmazott bevonási módszer: részesedés értékelés (equity).  
 
3. Közös vezetésű vállalkozások: 
Az anyavállalatok meghatározó befolyást jelentő feltételekkel paritásos alapon, azaz egyenlő 
arányban rendelkeznek. Közös irányítás jellemzi.  
Az első konszolidációba a közös vezetésű vállalatok az anyavállalat mérlegében kimutatott könyv 
szerinti értéken kerültek bevonásra. A Társaságok saját tőkéje: 
 

 
 
A közös vezetésű vállalkozások a Számviteli törvény 128. § (2) pontjában foglaltak alapján – 
egységes értékelési módszerek hiányában - a 130. § (1) a) pontja szerint az első bevonás során 
részesedés értékeléssel kerülnek a konszolidációba bevonásra, az anyavállalat mérlegében 
bemutatott könyv szerinti értékkel.  

A részesedéseket a 2021. évi szerzésre tekintettel 2021 12.31-ei adatok alapján vonjuk be a 
konszolidálásba. Tőkekonszolidációs különbözetek kimutatására a választott módszernek 
megfelelően nem kerül sor, a leányvállalatok saját tőkéjének a részesedésre jutó aránya a 
kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül (lásd: A tőkekonszolidálás során alkalmazott 
módszerek fejezetben). A jelen konszolidált beszámoló során a részesedések értékében 
bekövetkezett változásokat konszolidáljuk egyrészt a részesedés könyv szerinti értékét érintő 
devizaárfolyam változás miatti átértékelés, másrészt a tárgyidőszaki eredmény okozta 
változásokkal 
 
A társaság a számviteli törvény 119 § (2) bekezdése alapján a konszolidálás alól mentesíti azokat a 
társaságokat melyek egyedi éves árbevétele a konszolidálás előtti összevont árbevétel 0,5%-át az 
egyedi éves mérlegfőösszege a konszolidálás előtti összevont mérleg főösszeg 0,5%-át, továbbá az 
átlagos foglalkoztatotti létszám összevontan az 5 főt nem éri el. 

A spanyol és német leányvállalatot a 2021-es év végi adatok és a fenti kritériumok alapján a Kometa 
99 Zrt nem vonja be a konszolidálásba. 

 

Adatok HRK-ban Copadio doo
Prosciutto Pannonico 

doo
Salami Aurea doo

JEGYZETT TŐKE                       40 000                          40 000                          40 000    

TŐKETARTALÉKOK                 43 965 256                    11 211 109                    18 692 961    

EREDMÉNY TARTALÉKOK -               28 483 926    -               10 084 151    -               30 163 186    

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKOK

TÁRGYÉV EREDMÉNYE -                   375 014    -                     95 082    -                   753 126    

SAJÁT TŐKE                 15 146 316                      1 071 876    -               12 183 351    

2022 01-06 havi évközi beszámoló adatok

Konszolidálás alól mentesített társaságok eur

Adatok 2021.12.31-én Jegyzett tőke Árbevétel Mérleg főösszeg Árbevétel Mérleg főösszeg

KOMETA 99 ESPANA S.L.U 3 000          100% -             31 123             -                  11 485             1           

Kometa Deutschland GmbH 25 000        100% 259 531,02 142 048           95 767             52 416             0

eur ehuf

Tulajdoni hányad Létszám
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A konszolidált beszámoló a konszolidálás alól mentesített cégek adatai nélkül is megbízható valós 
képet ad az anyavállalat és leányvállalatai vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről.  

 
Az összevont (konszolidált) beszámoló a számviteli törvény, a tőkepiaci törvény, az 
értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló PM rendelet 
előírásaival összhangban kerül közzétételre. Az összevont (konszolidált) beszámoló a Társaság 
székhelyén megtekinthető. 

 

SZÁMVITELI ALAPELVEK 

A konszolidációnál alkalmazott alapelvek 

 
Leányvállalat bevonásának általános szabályai 
 
A leányvállalat konszolidációba való bevonásának szabályait az anyavállalat az alábbiakban 
határozza meg: 

 alapelv: a vásárlás évében, december 31-i fordulónappal bevonásra kerül.  

 minden évben, az egyedi mérlegek alapján a mérlegfőösszeg, a nettó árbevétel és a 
létszámadatok összesítése után a leányvállalatot minősíteni kell abból a szempontból, 
hogy bevonásra kerül-e teljeskörűen.  

 a leányvállalat - amennyiben megfelel a teljes körű bevonás feltételeinek - december 31-i 
fordulónappal kerül bevonásra. Az anya és a leányvállalat mérlegének, valamint 
eredmény-kimutatásának összevonása után kerül sor a tőkekonszolidálásra, az 
adósságkonszolidálásra, a közbenső eredmény kiszűrésére a ráfordítások és a bevételek 
konszolidálására és a látens adó megállapításra. 

 
Az előzőeknek megfelelően az anyavállalat és a leányvállalat eszközeit és forrásait, hozamait és 
ráfordításait teljes egészében be kell vonni a konszolidációs eljárásba.  
 
Az előzőek alapján a KOMETA Italia SRL. 2022-ban is teljeskörűen bevonásra kerül a konszolidációs 
eljárásba, míg a spanyol és német leányvállalat, méretük miatt, mentesül a konszolidálásba bevonás 
alól. 
 
Közös vezetésű vállalkozás(ok) bevonásának általános szabályai 
 
A közös vezetésű vállalkozások a Számviteli törvény 128. § (2) pontjában foglaltak alapján – 
egységes értékelési módszerek hiányában -, a 130. § (1) a) pontja szerint az első bevonás során 
részesedés értékeléssel kerülnek a konszolidációba bevonásra, az anyavállalat mérlegében 
bemutatott könyv szerinti értékkel. Alkalmazott bevonási módszer a részesedés értékelése 
(equity). 
 
 
Társult vállalkozás(ok) bevonásának általános szabályai 
 
A társult vállalkozás (Triagro Kft.) az 50% alatti részesedés következtében a konszolidációba 
teljeskörűen nem kerül bevonásra, az alkalmazott bevonási módszer a részesedés értékelése 
(equity). 
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A konszolidációnál alkalmazandó alapvető számviteli-politika elvek 
Könyvvezetés módja: 
Az anyavállalat és a konszolidációba bevont leányvállalat egyaránt kettős könyvvitelt köteles 
vezetni. 
 
Beszámolási kötelezettség:  
Az anyavállalat és a konszolidálásba teljeskörűen bevont leányvállalat beszámolási 
kötelezettségének formája: éves beszámoló.  
 
A közbenső konszolidált éves beszámoló:  

 az összevont (konszolidált) mérlegből, 

 az összevont (konszolidált) eredmény-kimutatásból, 

 az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből áll.  
 
Az összevont (konszolidált) éves beszámolóval egyidejűleg üzleti és vezetőségi jelentés is készül. 
 
Az összevont (konszolidált) éves beszámolót a naptári évről december 31-i fordulónappal kell 
elkészíteni, de a kötvény kibocsátás során féléves beszámoló elkészítését is vállalta a Kometa 99 
Zrt. 
 
A konszolidációba bevont vállalkozások féléves mérlegének elkészítési időpontja: a fordulónapot 
követő második hónap 15. napja. 
 
Az anyavállalat Sztv. szerinti mérleget készít, a leányvállalat olasz beszámolója pedig a magyar 
beszámolónak megfelelően kerül előkészítésre konszolidáció céljára. 
 
Az eredmény-kimutatást az anyavállalat összköltség eljárással készíti. A KOMETA Italia SRL 
összköltség eljárással készített eredmény kimutatása az anyavállalat eredmény kimutatási 
sémájának megfelelően kerül előkészítésre konszolidáció céljára. 
 
A konszolidált eredménykimutatás összköltség eljárással állapítja meg az üzemi (üzleti) 
tevékenység eredményét.  
 
A hozamok és ráfordítások elszámolása az eredmény-kimutatás választott változatának és az 
alkalmazott költség-elszámolási rendszernek megfelelően történik. 
 
Az anyavállalat és a leányvállalat a költségeit kizárólag 5. számlaosztályban, költségnemenként 
mutatja ki. 
 
A beszámolási év folyamán a KOMETA 99 Zrt. és a konszolidálásba bevont leányvállalata (a 
továbbiakban Vállalatcsoport) elszámolásaiban, értékelései tekintetében következetesen járt el, az 
év során a számviteli törvény előírásait figyelembe véve végezte elszámolásait. 
A konszolidációnál alkalmazott alapelvek:  
 
• egységes értékelés, valutanem, fordulónap, 
• konszolidációs kör és a beszámoló tartalmi teljességének elve, 
• belső kapcsolatok kiszűrésének elve, 
• lényegesség és gazdaságosság elve. 
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A konszolidációs politika fő vonásai 
 
A konszolidálási kör kialakítása során az anyavállalat a számviteli törvényben meghatározott 
szabályok szerint jár el. Az anyavállalat időben biztosította a leányvállalata részére az anyavállalati 
szabályozásokat (pl. számviteli politika, számlarend, leltározási szabályzat, értékelési szabályzat). 
 
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló előkészítésének munkafolyamata során első lépésben 
az eltérően értékelt éves beszámolóknál az egységes értékelést kell megvalósítani. 
 
Az anyavállalat és a leányvállalat által alkalmazott Számviteli Politikai elveinek összehasonlítása és 
egybevetése során megállapítható, hogy az egyes mérlegtételek értékelése során két gazdasági 
egység megközelítőleg azonos értékelési módszereket alkalmaz, jelentős különbségek nem 
kerültek feltárásra. Össze nem hasonlítható, több helyen szerepeltethető adatot a mérleg nem 
tartalmaz. Az egyes tételek helye, minősítése a számviteli törvénynek, a számviteli és 
konszolidációs politikának megfelel. 
 
A konszolidáció választott módszere a táblázatos forma; az előkészítés, összesítés, valamint a 
konszolidáció tételei nem kerülnek könyvelésre a kettős könyvvitel zárt rendszerében. 
 
Az összevont (konszolidált) éves beszámolóban a Társaság a Számviteli tv. 6. sz. melléklete szerinti 
mérleget, és összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatást készíti. 
 
A teljes üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, míg a közbenső beszámolóé a tárgyév első 
fele. 
 
A konszolidált időközi éves beszámoló összeállításának fordulónapja:  2022.06.30. 
A konszolidált időközi éves beszámoló készítés időpontja 2022.08.15 
 
A konszolidált (összevont) éves beszámoló pénzneme: Forint (Társaság egyedi éves 
beszámolójának összeállítása során alkalmazott pénznem). 
 
A KOMETA ITALIA könyveit Eur pénznemben vezeti, így az egyedi beszámolójában szereplő Eur 
összegek a mérleg esetében a számviteli törvény 123.§. (6)a, az eredménykimutatás tételeit a 
számviteli törvény 123.§ (8), (9) pontja alapján kerülnek átszámításra: 
 

- Mérleg adatai a bekerülési árfolyamok módszerével: 
 

 
Befektetett eszközök 
Saját tőke elemei (adózott eredmény kivételével) 

bekerülési árfolyamon (a teljeskörűen bevonásra 
kerülő vállalkozás konszolidációba történő első 
teljes körű bevonása tárgyévének fordulónapján 
érvényes MNB árfolyam) 

Minden egyéb eszköz és forrás a konszolidált beszámoló tárgyévének 
fordulónapján érvényes MNB árfolyam 

 
- Eredmény kimutatás adatai:  

 
Értékcsökkenési leírás 
Befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése és 
egyéb veszt. 
Forgóeszközök értékvesztése és egyéb veszt. 
Anyagjellegű ráfordítások 

anyavállalat által a kapcsolódó mérlegtétel 
átértékelésére választott árfolyam (MNB hivatalos 
fordulónapi árfolyama) 

Adózott eredmény MNB hivatalos fordulónapi árfolyama 

Egyéb tételek az eredmény kimutatásban havi súlyozott devizaárfolyam 
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A Társaság a könyvvezetés, az egyedi beszámolók, valamint az összevont beszámoló készítése 
során nem tér el a számviteli alapelvektől. 
 
A konszolidált időközi beszámolóhoz szükséges adatszolgáltatás során az anyavállalat az egyedi 
időközi beszámolók adataira hagyatkozik.  
 
A Kometa 99 Zrt. 2022-ben is könyvvizsgálatra kötelezett, a választott könyvvizsgáló a Mazars Kft 
(10618684-2-41, 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em.). A könyvvizsgálat elvégzésére delegált 
magánszemély Benedek Zoltán (kamarai igazolvány száma: 007317). 
 
A 2022. 01-06 havi évi beszámoló könyvvizsgálatának díja szerződés szerint 3.500 eFt + 
készkiadások+ ÁFA volt, de ez nem tartalmazza konszolidált beszámoló vizsgálatát. A Kometa 99 
Zrt a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelettel összhangban nyilatkozik arról, hogy a féléves konszolidált 
beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta, de a legjobb tudásuk szerint elkészített féléves 
beszámoló valós és megbízható képet ad az eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, 
valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi és üzleti jelentés megbízható képet 
ad helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a pénzügyi év hátralevő hat hónapját 
érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 
  
A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások irányításáért, vezetéséért felelős 
személy: Horváth-Pizdóczi Erika (mérlegképes regisztráció szám: 173603). 

SPECIFIKUS RÉSZ 
 

Konszolidációs lépések 

A tőkekonszolidálás során alkalmazott módszerek 

 
A leányvállalat tőkekonszolidálása  

- teljes konszolidálás keretében, 
- könyv szerinti értékkel, 
- az első bevonás időpontjában (2013.12.31) meglévő értékkel történt. 

 
Rejtett tartalékok, terhek megállapításával az anyavállalat nem él. 
 
A teljeskörűen bevont leányvállalat saját tőkéjéből az anyavállalatra jutó részt a társaság tulajdoni 
hányadára jutó összegben állapította meg. Az első bevonás során keletkezett aktív 
tőkekonszolidációs különbözetet öt üzleti év alatt amortizálta. Az első év 2014 volt így 2019-től 
értékcsökkenés már nem került elszámolásra, mivel az aktív tőkekonszolidációs különbözet 
mérlegértéke nulla. 
 
A közös vezetésű vállalkozások equity (részesedés értékelés) módszerrel kerültek konszolidálásra. 
Az első bevonás során a Számviteli törvény 130. § (1) a) pontja alapján az anyavállalat mérlegében 
bemutatott értéken kerülnek bevonásra és a 130. § (2) pontja alapján a saját tőkéből a részesedésre 
jutó rész a kiegészítő mellékletben be kellett mutatni, az alábbiak szerint:  
 

 
 

Konszolidálásba 

bevonás időpontja
Tulajdoni hányad

részesedés könyv 

szerinti értéke (eFt)

Saját tőke arányos 

rész (eFt)

Aktív 

Tőkekonszolidáció

s különbözet (eFt)

Passzív  

tőkekonszolidációs 

különbözet (eFt)

Copadio 2021.12.31 50% 368 643                     381 049                    12 406-                                 

Prosciutto Pannonico 2021.12.31 50% 552 964                     28 649                      524 315                  

Salami Aurea 2021.12.31 50% 921 607                     280 612-                    921 607                  
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Az alkalmazott bevonási módszer szerint aktív és passzív tőkekonszolidációs különbözet nem kerül 
elszámolásra, a bemutatott értékek kizárólag információs célt szolgálnak. A Társaságok könyv 
szerinti saját tőkéje nem tükrözi azok piaci értékét. A társaságok jelentős ingatlanvagyonnal és 
korszerű eszközökkel rendelkeznek, amelyek piaci értéke meghaladja könyv szerinti értéküket 
(ingatlanok esetében értékbecslési jelentések is alátámasztják a többlet értéket). Emellett a 
jelentős szinergia hatások és jövőbeni üzleti lehetőségek alátámasztják a részesedések könyv 
szerinti értékének megtérülését.  
 
A Triagro Kft 2013-ban megállapított aktív tőkekonszolidációs különbözetének leírására 5 év alatt 
került sor.  

 
A Triagro miatti részesedés értéke a saját tőke értékének 2022. 01-06 havi évközi változása miatt 
24.379 eFt-tal nőtt (adózott eredményből). 
 

A közös vezetésű vállalkozások a magyar számviteli szabályok értelmében kapcsolt vállalkozásnak 

minősülnek, így a Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban sor az alábbiak szerint alakult 

   
  

Tulajdoni hányad
Részesedés könyv 

szerinti értéke (eFt)

Saját tőke arányos 

rész (eFt)

Aktív 

Tőkekonszolidáció

s különbözet (eFt)

Triagro 24% 288 000                     245 142                    42 858                    

Társaság (adatok 

eFt)

Könyv szerinti érték 

2022.06.30
Nyitó konszolidáció

Deviza átértékelés 

kiszűrése 2021

Saját tőke változás  

kiszűrése 2022

Konszolidált 

mérleg érték 

2021.12.31

Copadio doo 395 672                         27 029-                       9 882-                         358 761                  

Prosciutto Pannonico doo 593 507                         40 543-                       2 505-                         550 459                  

Salami Aurea doo 989 179                         67 572-                       19 845-                      901 762                  

Kometa Italia srl 282 446                         262 691-                       19 755-                       0                              

Zito GmBH 0                                     0                              

Kometa 99 Espana Sl 1 190                              1 190                       

összesen 2 261 995                      262 691-                       154 899-                     32 232-                      1 812 173               
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Az adósság konszolidálásnál alkalmazott módszerek 

 
A számviteli törvény előírásainak értelmében az összevont (konszolidált) mérlegben nem 
mutathatók ki a bevont vállalatok egymás közötti követelései, kötelezettségei, céltartalékai és az 
időbeli elhatárolások tételei sem.  
Az azonos értékű követelések és kötelezettségek kiszűrése megtörtént.  
A rövid lejáratú kötelezettségek főként az áruszállításból keletkezett kötelezettségeket 
tartalmazzák.  
Az időbeli elhatárolások között a Kometa Italia SRL által elszámolt/elszámolandó jutalékok 
szerepeltek, amelyek számlázása 2022. 01-06 hó után történt meg. 

A közbenső eredmény kiszűrésénél alkalmazott módszerek 

 
A vállalatcsoporthoz tartozó vállalkozástól beszerzett eszközöket olyan értéken kell az összevont 
(konszolidált) mérlegben szerepeltetni, mint amilyen értékben azok az éves mérlegbe beállíthatók 
lettek volna akkor, ha a vállalatok együttesen jogilag is egyetlen vállalatot képeznének.  
A KOMETA Italia SRL. fordulónapi leltára alapján a záró készlet nyereségtartalma 35.423 eFt-tal 
nőtt, mely az összevont (konszolidált) mérlegben és eredmény kimutatásban kiszűrésre került. 
 
A KOMETA Italia SRL. mérlegében az immateriális javak között, vagyoni értékű jogként szerepel a 
KOMETA márkanév használatára vonatkozó jogokkal kapcsolatos szerződés értéke, melynek 
amortizációja 5,56%.  
Az összevont (konszolidált) beszámolóban ez a tétel az immateriális javak közül és a IX. 
Konszolidáció miatti változások /közbenső eredmény különbözetéből sorban 2014-ben kiszűrésre 
került 532.789 eFt értékben. A 2022 01-06 hóban a védjegy eredeti összegére elszámolt 
értékcsökkenés (15.671 eFt) miatti korrekció a konszolidált mérleg szerinti eredményt növeli. A 
márkanév átértékelésének hatása szintén kiszűrésre került. A konszolidálás során a márkanév 
átértékeléséhez kapcsolódó értékcsökkenést is korrigálni szükséges mivel a magyar számviteli 
szabályok alapján az átértékelésre nem számolható el értékcsökkenés. 
A IX. konszolidáció miatti változások sor (-67.164 eFt) tartalmazza az előző év (2021) konszolidációs 
módosítások eredményre gyakorolt hatásait és az anyavállalattól beszerzett, év végén raktáron 
levő készlet miatti közbenső eredményt (+58.170 eFt). 

A hozamok és ráfordítások kiszűrésénél alkalmazott módszerek 
 
Az összevont (konszolidált) eredmény kimutatás összeállítása során ki kell szűrni a konszolidálásba 
bevont vállalkozások egymás közötti áruszállításaiból, szolgáltatásnyújtásból származó árbevétel 
és a hozzá kapcsolódó ráfordítás és közvetlen költség összegét, valamint az egymás közötti egyéb 
üzleti kapcsolatokból származó, az egyedi eredmény kimutatásban az egyéb bevételek, 
ráfordítások között elszámolt tételeket, amelyek a következőek:  
 

  
 
 

Tétel megnevezése 

2022.01-06 havi adatok alapján

KOMETA Italia SRL 

(eFt)

KOMETA 99 Zrt 

(eFt)

Előzetes 

eredmény 

kimutatás (eFt)

Konszolidálás (eFt)

Konszolidált 

eredmény 

kimutatás (eFt)

I. Értékesítés nettó árbevétele 2 957 659 32 558 226 35 515 885 -2 147 794 33 368 091

II Aktivált saját teljesítmények értéke 0 862 404 862 404 53 551 915 955

III. Egyéb bevételek 11 995 291 309 303 304 114 453 417 757

05. Anyagköltség 1 564 24 663 222 24 664 786 -4 696 24 660 090

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 363 866 3 019 943 3 383 809 -2 225 3 381 584

08. Eladott áruk beszerzési értéke 2 485 361 548 804 3 034 165 -2 051 768 982 397

VI. Értékcsökkenési leírás 22 706 715 331 738 037 -15 671 722 366

VII. Egyéb ráfordítások 136 970 987 798 1 124 768 2 073 1 126 841
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Látens adók képzésénél alkalmazott módszerek 

 
A számviteli törvény értelmében amennyiben a konszolidáció során változik a konszernszintű 
adózás előtti eredmény, akkor e változással összefüggésben meg kell határozni annak társasági 
adó vonzatát. A társasági adó különbözetet kizárólag a visszaforduló eredményhatással járó 
konszolidációs intézkedések miatti eredményhatások után kell meghatározni.  
A Vállalatcsoport a látens adó megállapítására a mindenkor hatályos társasági adó kulcsot 
használja.  
2022. 01-06 hóban visszaforduló eredményhatása a leányvállalat számára értékesített, tárgyidőszak 
végén még raktáron lévő készletnek volt. 

   

MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 

Általános értékelési eljárások 
 
A Társaságok az eszközöket a rendszeres használatba vétel napjával aktiválják, a leírás elszámolása 
az üzembe helyezés napjától kezdődik. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési 
leírásának összege lineáris leírás módszerével kerül meghatározásra, kivéve a „tartósan használt 
technológia” elnevezésű eszközosztály az anyavállalat esetében, amelybe a vágóhídi gépek és 
technológia, a szalámi érlelőben lévő és a hűtőházi technológia, valamint néhány nagy értékű 
termelő gép (kutterek, csomagológépek) tartozik, melyeknél 18 év hasznos élettartam került 
meghatározásra, ami lineáris módszerrel kerül elszámolásra. A hasznos élettartamok az eredeti 
üzembe helyezés időpontjához képest kerültek meghatározásra. 
 
A társaság kis értékű (100 eFt) alatti tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenését 
2017.01.01-től a használatbavételkor egy összegben számolja el. Azok a klisék, amelyek nem 
minősülnek kisértékűnek, az eddigi tapasztalati számok alapján 50%-os leírási kulcs alkalmazásával, 
2 év alatt kerülnek leírásra. 
 
A Kometa Italia az értékcsökkenés elszámolásakor a következő leírási kulcsokat alkalmazza: irodai 
bútor és egyéb irodai gépek 12%, elektronikus irodai gépek és mobiltelefonok 20%, járművek 25%. A 
kis összegű, 516,46 Euró összeget meg nem haladó eszközök leírása az adott üzleti évben 
megtörténik. Az értékcsökkenés elszámolása attól a naptól kezdődik, amikor az eszköz 
rendelkezésre és használatra készen áll. 
 

Adatok eFt-ban 2022 év

 Saját termelésű készlet értékesítése miatt kiszűrt 

eredményt csökkentő közbenső eredmény 
58 170-      

Összesen 58 170-      

 TAO különbözet meghatározása: -       5 235 

 2015-ben könyvelt           794 

 2016-ben könyvelt            565 

 2017-ben könyvelt -         478 

 2018-ben könyvelt -            38 

 2019.évi különbözet -          193 

 2020.évi különbözet         1 667 

 2021.évi különbözet -          270 

 2022.évi különbözet         3 188 
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A követelések a mérlegben bekerülési értéken a vevő, adós által elfogadott összegben 
szerepelnek. 
 
A devizás követelések és kötelezettségek a teljesítés napján érvényes, a fordulónapon állományban 
lévők az időszak végi MNB által meghirdetett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forintértéken 
kerülnek bemutatásra. 
 
Az immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek nyilvántartásba vétele bekerülési értéken 
(beszerzési áron, illetve előállítási költségen) történik. A beszerzési ár, az előállítási költség elemei 
a Számviteli politikában és az Önköltség számítási szabályzatban rögzítettek. 
 
A Számviteli politikában meghatározott kivételes nagyságú és/vagy előfordulású bevételek, 

költségek és ráfordítások: 

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

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

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

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

- követelés elengedésekor, ha az elengedett követelések üzleti éven belüli együttes összege 
meghaladja a jegyzett tőkén felüli saját tőke 20%-át 

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

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

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

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

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

- a Társaságot terhelő 50 millió Ft ügyértéket meghaladó peres vagy közigazgatási eljárásból 
eredő kötelezettség 
1. 2019. április 16. napon a Kometa felmondta a közötte és MARKOÓ KFT által kötött, hatályos 

munkaruha bérlet- és mosása tárgyában kötött szerződést. A szerződés alapján a Kometa köteles a 

felmondás esetén megvásárolni az általa használt munkaruhákat, melyről kiállított számlát a 

Kometa 99 Zrt. nem fogadta be, hiszen a KOMETA a szerződés megszűnését követően több 

alkalommal kifogásolta a felperes teljesítését, elszámolási hiányosságokra is hivatkozott. A felperes 

pert indított a Kaposvári Járásbíróság előtt a vételár megfizetésére. A Kometa a perben 2021. 

március 17. napján ellenkérelmet, illetve viszont keresetet terjesztett elő szerződésszegéssel okozott 

kár megtérítése iránt. Az utolsó kereset szerint a Markoó Kft elsődleges követelése: 222.784.084 Ft 

másodlagos kérelme: 85.761.908 Ft míg a Kometa 99 Zrt. 41.756.387 Ft szerződésszegés miatti kárt, 

és 32.429.605 Ft kártérítést követel. Az ügy kimenetele bizonytalan így céltartalékot becslés alapján 

a követeléseinket is figyelembe véve képeztünk. 
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2. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek és ráfordításnak 2021-ben is a Global 
Meat DOO -val fennálló peres ügy miatt képzett céltartalék tekinthető a Kometa 99 Zrt.-nél. A 
korábban kereskedelmi ügynöki tevékenységet folytató társasággal a szerződés megszüntetéséből 
adódóan alakult ki vitás helyzet. A Társaság által megbízott, független jogi szakértő véleménye 
alapján 155.277,7 Eur követelés megalapozott, így arra és a partnerrel szemben fennálló nyitott 
vevői követelésünkre képeztünk céltartalékot még 2020-ban. A per első fokon, illetékesség 
hiányában elutasításra került, de követelését a partner információink szerint fenntartja és folytatja 
a pert, a korábbi céltartalékot így a 2020-as jogi vélemény alapján jogos kötelezettség összegében 
tartalmazzák a 2022-es adatok. 
 

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

 
A Kometa 99 Zrt és a Kometa Italia Srl esetében kivételes nagyságú és/vagy előfordulású bevétel, 
költség és ráfordítás 2022. 01-06 hóban nem volt.  
 

Eszközök 

 
A Társaság 2012. évtől az immateriális javak és tárgyi eszközök értékelése során él a Sztv. által 
biztosított piaci értéken történő értékelés, nyilvántartás lehetőségével. A leányvállalat nem 
rendelkezik olyan tárgyi eszközökkel, amelyekre a piaci értéken történő értékelés alkalmazható 
lenne.  
 
A piaci értékelésbe bevont eszközök 
 

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

 
A Társaság jelentősnek minősítette az eltérést és 

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

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

- év közben nem készül külön értékelés a tárgyi eszközök vonatkozásában, csak év végén.  
 

Az immateriális javak bruttó értékének, értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének alakulása a 
vállalatcsoportban 2022-ben (eFt): 
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Az elnyert támogatott projektek megvalósítása és a tervezett beruházásokhoz szükséges forrás 
miatt további tőkebevonás elengedhetetlen, melyhez újabb hitelek és újabb befektetők is 
szükségesek. Terjeszkedni szeretnénk az európai piacon, és ennek érdekében új márkákat 
vezettünk be, melyek szorosan kapcsolódnak a növekedési tervekhez. A márkára jutó rész 
aktiválásra került 2021-ben, míg a tőkeemelés/kötvénykibocsátás előkészítése érdekében felmerült 
szakértői anyagok/tanulmányok az alapítás átszervezés soron kerültek elszámolása 227.336 eFt 
összegben. A kötvénykibocsátás 2022.02.17-én történt meg.  
 
Az olasz (és magyar) számviteli alapelveknek megfelelően a Kometa Italia-nál alapítás-átszervezés 
aktivált értékeként kerültek kimutatásra a tevékenység bővítésére, beindítási fázisára és 
fejlesztésére vonatkozó egyes költségek. A konszolidálás során a márkanév és ahhoz kapcsolódó 
2020. évi felértékelés kiszűrésre került. 
 

Tárgyi eszközök 

 
A KOMETA Italia SRL. tárgyi eszközei elsősorban irodabútorokat és gépeket, elektronikus 
irodagépeket, berendezési tárgyakat tartalmaznak. A 2022-es év során a Kometa Italia Srl nem 
szerzett be tárgyi eszközt.  
Változás a tárgyieszköz-állományban csak az anyavállalatnál történt.  
 
A tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének és értékhelyesbítésének alakulása a 
Vállalatcsoportban 2022-ben (eFt): 

 
 

Megnevezés
Alapítás-átszerv. 

aktivált értéke

Kísérleti fejl. / 

reklám ktg aktivált 

értéke

Vagyoni értékű 

jogok
Szellemi termékek

Üzleti vagy 

cégérték
Összesen

Nyitó bruttó érték 924 754 0 683 299 0 0 1 608 053

Bruttó érték növekedése 65 412 0 47 530 0 0 112 942

Bruttó érték növekedés átsorolás 

miatt 0 0 0 0 0 0

Bruttó érték csökkenés átsorolás 

miatt 0 0 5 989 0 0 5 989
Záró bruttó érték 990 166 0 724 840 0 0 1 715 006

Nyitó értékcsökkenés 711 303 0 320 285 0 0 1 031 588

Terv szerinti értékcsökkenés (lineáris) 8 412 0 30 389 0 0 38 801

Terv szerinti értékcsökkenés (lineáris) 

átsorolás miatt 0 0 0 0 0 0

Terv szerinti értékcsökkenés 

csökkenése (lineáris) 0 0 103 0 0 103
Záró értékcsökkenés 719 715 0 350 571 0 0 1 070 286

Nyitó értékhelyesbítés 0 0 0 2 083 000 0 2 083 000

Záró értékhelyesbítés 0 0 0 2 083 000 0 2 083 000

Nettó érték 270 451 0 374 269 2 083 000 0 2 727 720

Megnevezés

Ingatlanok és 

kapcs. vagyoni 

értékű jogok

 Műszaki gépek, 

berend., járművek 

Egyéb berend., 

felszer., járművek 

tenyészállatok

Beruházások 

felújítások

Beruházásokra 

adott előlegek
Összesen

Nyitó bruttó érték            8 736 816         8 824 993,00 4 103 937,0             1 494 322           126 553          23 286 621 

Bruttó érték növekedése                 55 154              55 947,00 256 981,0             1 021 889           373 708            1 763 679 

Bruttó érték csökkenése                        -              102 306,00 5 489,0                368 081           226 704               702 580 

Záró bruttó érték           8 791 970        8 778 634,00 4 355 429,0            2 148 130           273 557         24 347 720 

Nyitó értékcsökkenés            2 806 893         4 603 312,00 1 977 233,0                         -                       -              9 387 438 

Terv szerinti értékcsökkenés (lineáris) növ.               105 674            328 398,00 248 625,0                         -                       -                 682 697 

Terv szerinti értékcsökkenés (kisértékű) 

növekedése                        -                            -   0,0                         -                       -                          -   

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        -                96 440,00 5 489,0                         -                       -                 101 929 

Terv szerinti értékcsökkenés (kisértékű) 

csökkenése                        -                            -   0,0                         -                       -                          -   

Terven felüli értékcsökkenés                        -                            -   0,0                         -                       -                          -   

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása                        -                            -   -9,0                         -                       -   -                       9 

Záró értékcsökkenés           2 912 567        4 835 270,00 2 220 378,0                         -                      -             9 968 215 

Nyitó értékhelyesbítés            2 136 588         1 752 112,00 440 329,0                         -                       -              4 329 029 

Értékhelyesbítés növekedése                        -                            -   0,0                         -                       -                          -   

Értékhelyesbítés csökkenése                        -                            -   0,0                         -                       -                          -   

Záró értékhelyesbítés            2 136 588         1 752 112,00 440 329,0                         -                       -             4 329 029 

Nettó érték             8 015 991         5 695 476,00 2 575 380,0             2 148 130           273 557          18 708 534 
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A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök (csak az anyavállalatnál értelmezhető) 

 
A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök alapvetően az anyavállalatnál képződő 
veszélyes hulladék kezelését szolgálják, az épületek, üzemi technológia részét képezik, 
elsődlegesen technológiai célokat szolgálnak. Jelentősebb tételek: szennyvízüzem, 
szennyvízüzemi technológia, húslisztüzem, szennyvízhálózat, csapadék csatorna. 
 
A leányvállalat nem rendelkezik környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközzel. 
 

Készletek értékének változása 

 
Saját termelésű készleteknél a bekerülési érték a súlyozott átlagos közvetlen önköltség, melyet az 
anyavállalat utókalkulációval határoz meg az év végéhez képest utolsó három hónapjának 
termelése alapján. A féléves zárás során teljes önköltség számítás nem történt, csak az élőállat és 
húsok értékének változásával került a készlet értéke kiigazításra. 
 
A közvetlen önköltség összetevői a következők: 

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

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

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

 
 
2022-ben a saját termelésű készletekre sem az anyavállalatnál sem a leányvállalatnál értékvesztés 
nem került elszámolásra. 
 
Hulladékok keletkezése és kezelésük 

Az anyavállalat alaptevékenysége (sertésvágás, húsfeldolgozás), illetve a technológiát ellátó 
műszaki tevékenysége jelentős környezethasználattal jár.  
A legnagyobb tömegű kibocsátás a nem humán célra szánt állati eredetű melléktermékek 
anyagforgalmából származik. A környezetvédelmi szempontú besorolás változása miatt ennek 
hulladék státusza 2013 óta nem áll fenn. A Társaság a keletkezett melléktermék egy részét új 
üzemében felhasználja, a felhasználásra nem került részt pedig az ATEV Zrt-nek adja át további 
kezelésre. 
 
A tömegében meghatározó másik környezeti kibocsátás a technológiai szennyvíz. A nagy 
vízigénnyel járó húsipari technológiai műveletekhez, illetve szociális célra a Társaság 2022-ben 
jellemzően a saját tulajdonában és üzemeltetésében álló vízkivételi, vízkezelési és vízellátási 
létesítményekkel biztosította a vízellátást. 
 

Készletek KOMETA 99 (eFt)
KOMETA Italia 

(eFt)
Konszolidálás (eFt) összesen (eFt)

Anyagok 1 880 809 0 1 880 809

Félkész / befejezetlen termelés 1 866 029 1 866 029

Késztermékek 575 041 179 727 -58 170 696 598

Áruk 392 765 6 136 398 901

Összesen 4 714 644 185 863 -58 170 4 842 337
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A műszaki ellátó technológiák tevékenysége kapcsán veszélyes hulladékok is kitermelődnek. 
Gyűjtésük szabványos műszaki védelemmel rendelkező üzemi gyűjtőhelyen történik, arra jogosult 
szakcégeknek kerül átadásra. 
 
A 2022 I. félévi hulladék anyagforgalom: 

 

A Kometa Italia tevékenysége során változatlan formában értékesíti a megvásárolt termékeket, így 

azokat érintően hulladéka nem keletkezik. Az irodai tevékenység keretében keletkező hulladékok 

mennyisége nem jelentős, azokat szelektíven gyűjtik és szállíttatják el a helyi szolgáltatóval. 

Követelések nyilvántartási értéke változása 

 
A konszolidált vevőállomány 2022.06.30-án: 9.143.145 eFt, mely tartalmazza a tulajdonosi 
viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben fennálló követelést is.  
 
Vevőkövetelésekre elszámolt értékvesztés Kometa 99 Zrt. által: 19 190 eFt, Kometa Italia által 2022-
re 6.000 Eur.  
 
A követelésekre képzett értékvesztés és visszaírásának meghatározása a Kometa 99 esetén egyedi 
minősítés alapján történik azokra a vevőkre, amelyek lejárata 180 nappal fordulónap előtti, és a 
mérlegkészítésig nem lettek kiegyenlítve, míg a Kometa Italia az éven túli tartozásokat minősíti. 
 
Követelések tulajdoni / tulajdonosi viszonyban levő vállalkozásokkal szemben: 

 

H.A.K. Megnevezés Nyitó (kg)képződött (kg)Átadott (kg) Záró (kg)

060106*/F egyéb sav 61 49 0 110

060205*/F egyéb lúg 62 78 0 140

080111*/S szerves oldószereket tartalmazó festék hulladék 0 0 0

080317*/S veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 30 10 30 10

130205*/F ásványolaj alapú fáradt olaj 1828 1373 2100 1101

140603*/F egyéb oldószer és oldószer keverék 0 0 0

150110*/S veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladék 100 42 130 12

150111*/S kiürült hajtógázos palackok 43 42 43 42

150202*/S veszélyes anyagokkal szennyezett felitató anyagok 76 83 80 79

160107*/S olajszűrő 76 40 80 36

160601*/S ólomakkumulátorok 0 80 80

200121*/S fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék 0 23 23

200133*/S elemek és akkumulátorok 2 2,8 4,8

2278 1822,8 2463 1637,8

150102/S műanyag csomagolási hulladék 650 35421 36071 0 Ipsum Logistic Kft.,   Taroplast  Kft

150101/S papír csomagolási hulladék 0 1990 1990 0 Somogy Metál Kft

150106/S egyéb, kevert csomagolási hulladék 500 37810 37710 600 Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft.

170101/S beton 0 2172630 2172630

170402/S alumínium 0 3120 3120 0

170405/S vas és acél 8000 33950 41950 0 Somogy-Metál Kft.,  Szepi MÉH Kft.

170904/S kevert építési-bontási hulladék 0 595040 595040

200136/S kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 700 320 830 190

200199/S közelebbről meg nem határozott egyéb frakciók 0 339090 339090 0 Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft.

9850 3219371 460761 2768460

Átvevő

Győri Hulladékégető Kft

Győri Hulladékégető Kft

Huber Alba KFT.

Huber Alba KFT.

Huber Alba KFT.

Huber Alba KFT.

Huber Alba KFT.

Huber Alba KFT.

Fe-Group Invest Kft

nem veszélyes hulladék összesen:

veszélyes hulladék összesen:

Szepi Méh Kft

2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

Komfin Kft.

Komfin Italia Srl előleg 214 020 130 927

Prosciutto Panonnico doo 210 119 102 413

Copadio doo 0

Salami aurea doo 0

Zito GMBH/Kometa Deutchland GmbH 15 794 31 526

 KOMETA 99 ESPANA, SL (kölcsön) 11 070 35 707

Kapcsolt vállalkozás összesen 451 003 300 573

TRIAGRO Kft. 1 618

Ruf-Carni S.P.A 318

Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozás 

összesen 1 936 0

Ruf-Carni S.P.A 128 783 77 314

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 0

Zito doo 36 160 25 658

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás összesen 164 943 102 972
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Tulajdoni / tulajdonosi viszonyban levő vállalkozásokkal szemben 2022. 06.30-án egyéb előleg miatti 
követelés soron a Komfin Italia SRL-el szemben nyilvántartott 330.000 Eur értékű előleg szerepel, 
és a Kometa 99 Espana Sl-nek adott tagi kölcsön melynek összege 90.000 Eur volt. 
 

Egyéb követelések értékének alakulása: 

 
 

Értékpapírok: 
A Kometa Italia SRL 2019. június 19-én vásárolta meg a Carate Brianza Hitelbank 10 db részvényét. 
1.000 Eur értékben, melyet érintően nem történt változás a 2022-as évben. 
 

Aktív időbeli elhatárolások értékének alakulása  

Kometa 99 Zrt 2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

Faktoring követelés 61 498 151 942

ÁFA 235 345 79 786

Társasági adó 0

Munkavállalóval szembeni követelés 2 739 5 686

Szállítónak adott előleg 5 000 195

TB alapokkal és ktgvetéssel szembeni követelés 19 570 20 834

Vevőkkel szembeni követelés 0 0

G. Pedranzininek adott kölcsön 497 760

Letétek 2 164 2 164

Bónusz korrekciók 0 0

Helyi adó túlfizetés 175 618

T egyenlegű szállítók 4 505 18 721

Támogatóval szembeni követelés 0

Hitel óvadéki számlán elhelyezett összeg 104 462 63 480

Összesen 611 398 343 568

Kometa Italia SRL 2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

T egyenlegű szállítók                               15 460                              25 448 

Adók                                        4                                        -   

Munkavállalóval szembeni követelés                                  1 107                              1 190,3 

Egyéb követelés                                 7 732                             5 258,0 

Hayf Sportnak adott kölcsön                              55 350                               59 513 

Összesen 79 652                             91 409                             

Mindösszesen 691 050 434 977
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A hitelfelvételhez, hitel-átstrukturálásokhoz kapcsolódó költségek a Sztv.-nek megfelelően 
elhatárolásra kerülnek és a hitelek futamidejével arányosan kerülnek feloldásra. 
 
A Kometa Italia esetében a bevételek között a ki nem számlázott költségtérítések és jutalékok 
szerepelnek. A Kometa 99 Zrt.-vel közös tranzakciók kiszűrése utáni költségeket tartalmazza a fenti 
tábla. 
 

Források 

Saját tőke változása 

 
Az anyavállalat 3.653.447 eFt tőketartalékkal rendelkezik: 

- 2021-es tőkeemelés tőketartaléka 3.228.810 eFt 
- a Kft-ből Zrt-be történő átalakulás során keletkezett 32.050 eFt,  
- 2009-ben folyósított EMVA támogatás 362.190 eFt, 

- Élip támogatás feloldása lekötött tartalékból: 30.397 eFt. 
 

Kometa 99 Zrt 2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

Szállítói bónusz 1 766                        

Egyéb árbevételek 27 336                      76 035                   

Biztosítás (díjvisszatérítés) 1 911                          

Kamat 247                           9 297                     

GINOP Melléktermék pályázat 4 955                       4 955                     

GINOP Bértámogatás pályázat -                            

Határidős ügyletek várható eredménye -                            

Bevételek aktív időbeli elhatárolása                        36 215                    90 287 

Egyéb költségek 3 919                        5 230                      

Klubhitelhez kapcsolódó banki költségek 43 542                     48 109                   

Biztosítás 52 161                       26 850                   

Lízingdíj 456                           -                         

Fuvar zárókészlethez -                            2 097                     

Kötvényhez kapcsolódó elhatárolások 12 459                    

Licenszek 13 105                     

Prolongációs díj 2 590                     

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                     100 078                   110 440 

Halasztott ráfordítás (árfolyamkül.)                                -                                -   

Kometa Italia SRL 2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

Kamatbevétel 0                               

Követelésbiztosítótól kapott prémium 8 548                       

Kereskedelmi visszatérítés bónusz -                            

Nem számlázott jutalék -                            

Nem számlázott marketing 7 736                        

Költségtérítések 4 632                        17 627                   

egyéb 1 758                        594                        

Bevételek aktív időbeli elhatárolása                       22 674                      18 221 

Biztosítás 402                           

Bérleti díj 4 208                       

Támogatás 738                           

Marketing költségek -                            

Továbbszámlázandó Reprezentációs költségek -                            

Jóváírások -                            

Egyéb 864                          80 845                  

Költségek aktív időbeli elhatárolása 6 212                        80 845                  

ÖSSZESEN                      28 886                    99 066 

Mindösszesen 165 179                     299 793                 
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A lekötött tartalék tartalmazza: 

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

- az alapítás átszervezés értékére képzett lekötött tartalék összege (255.803 eFt). 
 

 

A céltartalék értékének alakulása 

 
A céltartalék képzést a számviteli politikában meghatározott szabályok szerint alkalmazzák a 
Társaságok. A kockázatokra és ráfordításokra képzett céltartalékokat olyan mértékben 
tartalékolták, amelyek megfelelően fedezik a veszteségeket és az adósságokat. 
 
2022.06.30-án az anyavállalatnak nincs olyan munkaügyi peres eljárása folyamatban, amire 
céltartalékot kellene képezni. 

A konszolidálásba bevont vállalatok céltartalékot képeztek a várható kötelezettségekre és 
költségekre: 

- aktív dolgozók ki nem vett szabadságai miatti jövőbeni kifizetésekre, 
- tartósan távollévők ki nem vett szabadságai miatti jövőbeni kifizetésekre, 
- szállítói késedelmi kamatfizetési kötelezettségeire, 
- szállítókhoz kapcsolódó vitás ügyekre, 
- aktív dolgozók részére járó végkielégítésekre (leányvállalat esetében), 

 

   

Zálogjoggal, garanciával biztosított kötelezettségek értékének alakulása 

A Társaság 2021-ben refinanszírozta az addigi hiteleit. A kért forrást az alábbi bankok bocsátották 
rendelkezésükre: 

- Erste Bank, 
- Commerzbank, 

Adatok eFt-ban Jegyzett tőke Tőketartalék
Eredmény-

tartalék
Lekötött tartalék

Értékelési 

tartalék

Adózott 

eredmény

Leányvállalati 

saját tőke

Konszolidáció 

miatti 

változások

Külső tagok 

részesedése
Összesen

 2022.01.01-i konszolidált értékek             7 133 250            3 653 447 -           2 177 514             1 543 885             6 412 029            1 389 274 -          100 971 -           380 171 -             4 399             17 468 830 

 2021.12.31-i konszolidált beszámolóban szereplő 

AE átvezetése 
            1 341 977 -          1 389 274               10 168               37 129                               0 

 2022.06.30. konszolidált AE -             106 029 -                106 029 

 Tőkeemelés                              -   

 Előző évi tétel/kerekítés vvét -                                                 -   

 Értékelési tartalék képzés                              -   

 Értékelési tartalék feloldás                              -   

 Külső tagok részesedésének változása tárgyévi 

eredményből 
                             -   

 Előző évek aktív tőkekonszolidációs különbözetből 

adódó (Écs) eredmény átsorolása 
                             -   

 LV vált                              -   

 Külső tag vált.                            -                 2 079                       2 079 

 Lekötött tartalék képzés alapítás átszervezésre -                61 918                  61 918 

 Támogatás lekötött tartalékba                              -   

 egyéb                              -   

 Elhatárolt árf. Veszteség visszavezetés                              -   

 2022.06.30-i konszolidált értékek számított             7 133 250            3 653 447 -              897 455             1 605 803             6 412 029 -             106 029 -            90 803 -           343 042 -             2 320             17 364 880 

2021.12.31 

(eFt)

2022.06.30 

(eFt)

KOMETA 99 Zrt. 181 653 448 119

Aktív dolgozók ki nem vett szabadsága 28 482 297 016

Tartósan távollévők szabadsága 11 965 8 781

Késedelmi kamat 8 209 4 153

Szállítókkal szembeni vitás ügyek 132 997 138 169

Devizahitel árfolyamvesztesége 0 0

KOMETA Italia SRL 18 580 13 293

Ügynöki jogviszony végén járó juttatás 2 589 0

Várható végkielégítés alkalmazottak részére 15 991 13 293

egyéb kötelezettségekre

ÖSSZESEN 200 233 461 412
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- MFB Magyar Fejlesztési Bank. 
 
A Erste és Commerzbankkal szerződött keretek teljes egészében folyósításra kerültek, míg az MFB-
vel kötött megállapodás több folyósítási ütemet tartalmazott. Az MFB által kínált összesen: 11,7 
Mrd-os keretből mindössze 1,82 mrd Ft került lehívásra 2021-ben, mely 2022. márciusában a 
kötvénykibocsátást követően visszafizetésre került. 
A Raiffeisen bankkal folytatott sikeres tárgyalásoknak köszönhetően 2022. augusztusában 
visszafizetésre került a Commerzbank hitelállománya és helyette 1 mrd forint forgóeszköz hitelt  
és 2.740.000 eur rulirozó devizahitelt folyósítottak.  
 
A KOMETA Italia SRL-nek nincs a társasági javakkal biztosított és 5 évnél hosszabb futamidejű 
tartozása. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a BCC banktól eredetileg 300 ezer Euróért 
előző évben felvett kölcsön szerepel melynek egyenlege 273.260 Euró 
A Rövid lejáratú hiteleinek fordulónapi összege 704.613 eFt (1775,9 eEur), amelyek az alábbi 
összegben állnak fenn, normál folyószámlahitel keretében, illetve a számlával kapcsolatos 
hitelkártyára vonatkoznak: 
 

   

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból  

 
Kötelezettségek tulajdoni / tulajdonosi viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben: 
 

 
 

  

Hitel megnevezés (adatok eFt-ban) Jelenlegi szerződés szerinti lejárat 2022.06.30

Beruh.hit E MFB HUF Visszafizetésre került 0

Beruházási és fejlesztési hitelek 0

K hitelkeret Commerz 2024.10.31 2 000 000

ErsteRulirozóHUF+EUR 2024.10.06 2 218 292

Hosszú lejáratú hitelek Kometa Italia 108 416

Egyéb hosszú lejáratú hitelek 4 326 708

Beruh.hit E MFB HUF köv évi törlesztő Visszafizetésre került

A rövid váll fin Commerz 2022.11.03 2 000 000

Raiffeisen folyószámla hitel 32

OTP folyószámla hitel 8

Rövid lejáratú hitelek Kometa Italia 704 613

Rövid lejáratú hitelek 2 704 653

Partner 2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

Komfin Kft. 9 525 12 319

Komfin Italia Srl 0 0

Prosciutto Panonnico doo 34 877 10 375

Copadio doo 0 0

Salami aurea doo 0

Zito GMBH 0

KOMETA 99 ESPANA, SL 0

Kapcsolt vállalkozás összesen 44 402 22 694

TRIAGRO Kft. 95 859 363 859

Jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozás összesen 95 859 363 859

Ruf-Carni S.P.A. 240 6 201

EcoSolifer Heterojunction Kft 130 130

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 0 0

MFB Invest Zrt 24 750 24 750

Zito doo 699 838 1 140 123

Egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozás összesen 724 958 1 171 204

Mindösszesen 865 219 1 557 758
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Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értékének alakulása 

 

  

Kometa 99 Zrt 2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

Követel egyenlegű vevők 2 952 7 883

Pályázati előleg GINOP 109 298 109 298

Pályázati előleg HIPA 282 408

Pályázati előleg NBTII 275 868 275 868

Adófizetési kötelezettség  (SZJA) 81 429 56 951

Kereskedelmi bónusz 88 831 172 740

Társadalombiztosítás és egyéb költségvet. befiz. 

köt. (élelmiszerlánc felügyeleti díj, eho,  

rehab.hj, stb.) 249 390 172 920

Helyi adófizetési kötelezettség 310 792 151 208

TAO fizetési kötelezettség 63 145 2 453

Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 256 946 281 646

Faktoring kötelezettség 2 044 819 2 034 316

Egyéb (letiltás, stb.) 5 098 11 149

Peres kötelezettség 42 182 42 181

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen 3 813 158 3 318 613

Kometa Italia SRL 2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

Követel egyenlegű vevők 0 0

Adótartozás 42 241 47 776

Társadalombiztosítási intézmények felé fennálló 

tartozások 11 054 5 895

Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 17 348 8 698

Egyéb éven túli kötelezettség 742 890

egyéb 1 075 3 811

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen 72 460 67 070

Mindösszesen 3 885 618 3 385 683
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Passzív időbeli elhatárolások értékének alakulása 

 

A Kometa 99 Zrt. esetében korábbi GOP (modern, állatjóléti szempontokat figyelembe vevő 
kábítási technológia megvalósítása) és De minimis (új termelőgépek üzembe helyezése), az NBT 
nagyvállalati beruházási (mely 2020. 06.29-én lezárult) támogatásokból a vásárolt eszközökhöz 
kapcsolódó a folyósításkor halasztott bevételként elhatárolásra került, a passzív időbeli 
elhatárolások között az értékcsökkenés arányában folyamatosan feloldásra kerülő összeg 
bevételként még el nem számolt értéke szerepel. 
 
2015-ben pályázatot nyújtottunk be a kutatás-fejlesztés támogatására: a pályázat témája a 

sertésfeldolgozás hulladék anyagainak feldolgozás révén melléktermékek (hús-, illetve csontliszt 

és olajok/zsírok) előállítása és ennek révén a költséges megsemmisítés helyett árbevétel és 

többletnyereség elérése. A támogatási szerződés 2017. május 18-án hatályba lépett. A projektet a 

Támogató által előírt időpontra, 2020. augusztusában sikeresen lezártuk.   

A teljes projekt összege 1.357.933.953 Ft, a támogatás összege 663.519.477 Ft és intenzitása 48,86%. 

A projekt pénzügyi elszámolása a Támogató által előírt közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt még 

nem zárult le. A közbeszerzési eljárás lezárása jelenleg is folyamatban van a Minisztérium által előírt 

teljes mértékben jogszerű állásfoglalás megszerzése érdekében.  

A már elfogadott és megkapott támogatásból finanszírozott eszközök esetében écs arányosan 
kerül az elhatárolt támogatás feloldásra, a többinél várjuk a lezárásról szóló döntést. A közbenső 
elszámolás elfogadásra és folyósításra került, a 2020-as évben bevételként van elszámolva. A 
korábban kapott 494.864 eFt előleg ekkor a támogatással szemben elszámolásra került, míg az 
önerő támogatás 109 298 eFt-os összege pedig a záró elszámolás jóváhagyásakor várható.  
 

2021.12.31 (eFt) 2022.06.30 (eFt)

KOMETA 99 Zrt

Paritás vizsgálat miatti számlák elhatárolása 7 824

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 7 824

Audit költsége 11 021 13 178,4

Prémium 100 510 175 877,4

Fuvardíj 119 601 225,7

Ügynöki jutalékok 34 840 10 056,1

Kötbér 52 573 62 118,1

Hitelkamat 9 268 226 311,7

Tulajdonosoknak járó fix hozam 4 973 4 973,3

Tulajdonosoknak járó változó hozam 4 439 4 439,0

Marketing és egyéb kereskedelmi költség 92 305 300 086,3

Kiküldetési költségek 474

Banki költségek 16 248 24 229,8

Határidős ügylet vesztesége 31 500,0

Egyéb 36 266 32 811,8

Egyéb marketing ktgek 15 892 4 650,7

Szakértői díjak tanácsadás 114 225 73 908,9

12 havi túlóra 13 583

Tiszteletdíj 1 529

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 627 748 964 367

Halasztott bevételek 1 240 748 1 555 100

KOMETA Italia SRL

Ki nem számlázott korrekciók 147 54

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 147 54

Hitelkamat és bankköltség, egyéb 8 291 4 823

Bónszok 2 138 0

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 10 429 4 823

Mindösszesen passzív időbeli elhatárolások 1 879 072 2 532 168
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HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt-től 282.408.000 Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatást kaptunk a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 
versenyképesség-növelő támogatás keretében. A pályázat 2020. május 14-én került beadásra, 
576.465.000 Ft teljes projekt összeggel.  A támogatás intenzitása 48,89%.  A Támogató a 2021. június 
30. napig megvalósuló pályázat esetében a bázislétszám – 731 fő - projekt zárásig történő 
fenntartását írta elő. A projekt fizikai befejezésének dátuma 2021. december 1. A pályázat lehetővé 
tette több (30db) technológiai és segédüzemi berendezések beszerzését és beüzemelését annak 
érdekében, hogy a Kometa biztosítani tudja a piac széles körű minőségi kiszolgálását, melyek 
hozzájárultak a termelés hatékonyságának növeléséhez is.  
A Támogatótól a projekt pénzügyi elszámolásának jóváhagyásáról és a projekt zárásáról szóló 

hivatalos értesítés 2022.03.30-i dátummal érkezett meg.  

Az Igazgatóság, illetve Közgyűlés jóváhagyta a 2021-ben elnyert Nagyberuházási Támogatási 

Program (NBTII.) keretein belül megvalósuló pályázatot 919.560.959 Ft összértékben, 30,5601%-os 

intenzitással. Ennek köszönhetően új gépeket, berendezéseket vásárolunk annak érdekében, hogy 

termelési hatékonyságunkat növelni tudjuk és magasabb feldolgozottsági arányt érhessünk el. A 

projekt megvalósulásának ideje: 2021. augusztus 5 - 2023. augusztus 31.  

A pályázat keretében többek közt az alábbi tevékenységekre kerül sor:  

- Hűtőházi tömböző felújítása,  
- Húsraktár hűtő kapacitásainak növelése,  
- Feldolgozó és csomagoló gépek, mérő és emelő berendezések beszerzése, 
- Gáztároló és gázkeverő berendezés megvásárlása, telepítése. 

 
A Kometa az Egyedi Kormánydöntés (EKD-rendelet) alapján nyújtható állami támogatás keretében 

egy húskészítmény gyártó kapacitásbővítést célzó projektet kíván megvalósítani. A beruházás 

30.813.081.000 Ft összegű, melynek egyszeri, vissza nem térítendő támogatását - 10.877.115.000 Ft 

összeget - a Magyar Kormány biztosítja a projekt sikeres megvalósítása érdekében.  A pályázatban 

részvevő segéd szervezet a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA). A társaság a beruházás 

megvalósítását 2020. és 2025. év közöttire tervezte, 280 új munkahely létesítése mellett. A társaság 

a beruházás méreteire való tekintettel 10 éves fenntartási időszakban létszámtartást, felsőfokú 

végzettséggel rendelkező foglalkoztatotti, többlet árbevétel és bértömeg növekedést vállal. A 

Támogatási Szerződés előkészítése közel egy évet igénybe vett, a szerződés 2022.04.04-én került 

a Támogató által is aláírásra. A projekt keretében az üzem bővítésének tervezési és előkészítési 

munkálatai 2021-től kezdődően folyamatosan zajlanak.  

Az Igazgatóság és a Közgyűlés jóváhagyásával további kapacitásbővítéses beruházást hajt végre a 

Kometa a Vidékfejlesztési Program támogatásával (ÉLIPII).  A pályázat elszámolható összköltsége 

5.079.294.686 Ft, melynek vissza nem térítendő támogatási összege 2.539.647.336 Ft. A projekt 

támogatási intenzitása 50%. A pályázat megvalósulását két évre terveztük, amelyet 2021.10.20-i 

dátummal indítottunk. A beruházás több meghatározó berendezésből tevődik össze és számos 

kisebb értékű kiegészítő készüléket is tartalmaz. A projekt során többek közt ingatlanok, SAP új 

verziójának, továbbá csomagoló, termelő és tisztító berendezések megvételére kerül sor. 

 
Mérlegben meg nem jelenő kötelezettségek: 
A mérlegben nem szereplő kötelezettség, a Társaság készfizető kezesség-vállalása a Triagro Kft 
MNB-2462/2017 számú hitelszerződéséhez (140.000 eFt) kapcsolódóan, mely 2024.03.28-al jár le. 
 
Jelenleg 24.168 db részvény van óvadékkal terhelve a Komfin Kft által felvett 286.900 eFt értékű 

kölcsön erejéig, melynek jogosultja Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt. A Komfin Kft 2022.02.25-
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én további 1,7 Mrd Ft hitelt vett fel, melynek biztosítékaként 143.200 db részvény került óvadékba 

a Regionális Fejlesztési Finanszírozó Zrt javára. A BPS-nél vezetett értékpapírszámlán lévő szabad 

részvények száma 215.291+1 db. 

Az NBTI. pályázat során biztosíték nyújtási kötelezettség terheli a Társaságot a támogatási összeg 

100%-os mértékéig, azaz 879.794 eFt összegben. A választott biztosíték típusa biztosítói garancia, 

melynek 50%-os mértékű csökkentésére a legkorábban a fenntartási időszak 3. évére vonatkozó 

szakmai beszámoló benyújtásával egyidejűleg van lehetőség. A csökkentett összegű biztosítékot – 

a támogatási összeg 50%-át - a fenntartási időszak zárásáig kell biztosítani. 

A Kometa Italia esetében nincsenek mérlegen kívüli kötelezettségek.  
A garanciák a Garbagnate Monastero (LC) irodájának bérbeadója javára (4.908 Eur) és a Lease Plan 
javára (19.580 Eur) a járművek hosszú távú bérbeadásához nyújtott kezességvállalásokra 
vonatkoznak. 

EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

Bevételek alakulása 

 
Az összevont (konszolidált) árbevétel 2022-ben időarányos adatokat nézve 12%-kal nőtt. Ezen belül 
a belföldi árbevétel 2%-kal, míg az export árbevétel 19%-kal növekedett az előző év időarányos 
adatához képest. 
 

  
 
Az export árbevétel földrajzi piacok szerinti alakulása: 
 
Az alábbi táblázat a vásárolt és a saját termelésű készlet export piacainak földrajzi eloszlását 
mutatja a konszolidálás után Kometa Italia-nak történő értékesítésekkel kiszűrve, de Kometa Italia 
Olaszországi bevételeivel kiegészítve  
 

 

Árbevétel 2022 1-6 hó Kometa 99 Zrt (eFt)* Kometa Italia SRL (eFt)* Összesen (eFt)

Belföld 19 917 615                19 917 615       

Export 10 499 868                2 950 608                            13 450 476       

Összesen 30 417 483                2 950 608                            33 368 091       

* Konszolidálás utáni értékekkel

2021 2022 01-06 hó

Európai Unió 98,78% 98,34%

Olaszország 50,95% 46,19%

Horvátország 18,56% 17,53%

Szlovénia 15,83% 18,65%

Németország 3,31% 3,80%

Hollandia 3,50% 3,49%

Szlovákia 0,90% 0,87%

Spanyolország 1,29% 0,73%

Egyéb országok 4,45% 7,08%

Európa (Eu-n kívüli) 0,31% 0,35%

Ázsia 0,35% 1,31%

Amerika 0,47% 0%

Ausztrália 0,09% 0%

összesen 100,00% 100,00%
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Költségek alakulása 

 
Az igénybevett szolgáltatások értéke alakulása: 

 
 

 
Az egyéb szolgáltatások értékének alakulása: 

 
 
 
Egyéb bevételek, ráfordítások értékének alakulása: 

KOMETA 99 

Zrt (eFt)

KOMETA Italia 

SRL (eFt)

 Összesen 

(eFt) 

 KOMETA 

99 Zrt (eFt) 

 KOMETA 

Italia SRL 

(eFt) 

 Összesen 

(eFt) 

Oktatás, továbbképzés 21 049       413                21 463         8 592         40                 8 631           

K+F 99 170       99 170         37 478       -                37 478         

Utazási, kiküldetési költség 7 436         15 122           22 559         6 972         4 150             11 122         

Bérleti és kölcsönzési díjak 162 668     30 900           193 568       93 905       12 896           106 802       

Kommunikációs költségek 36 692       1 871             38 563         18 020       927                18 947         

Mosatás vegytisztítás  költsége 117 344     117 344       62 450       -                62 450         

Veszélyes hulladékkezelés 61 683       61 683         37 111       -                37 111         

Idegen javítás, karbantartás 189 915     1 485             191 400       133 493     161                133 654       

Bérmunkadíjak 465 914     465 914       311 799     -                311 799       

Húsvizsgálati díjak 135 199     135 199       64 982       -                64 982         

Egyéb költségek 156 739     13 362           170 101       106 177     10 893           117 071       

Szakértői díjak 439 873     139 407         579 280       237 802     41 614           279 416       

Csatorna, szemétdíj 26 293       108                26 401         14 177       58                 14 235         

Szállítási költség 1 485 767   102 161         1 587 928    836 506     61 917           898 423       

Reklám, hirdetési díjak 842 036     405 519         1 247 555    449 480     113 183         562 662       

Értékesítéshez kapcsolódó költségek: 1 122 950   224 104         1 347 054    598 774     118 027         716 801       

- ügynöki jutalék 237 431     186 135         423 566       106 624     93 807           200 432       

- disztribúciós költség 591 754     37 669           629 422       339 339     24 013           363 352       

- egyéb ért. költség 293 765     300               294 065       152 811     207               153 018       

Összesen 5 370 729   934 453         6 305 182    3 017 718   363 866         3 381 584    

Megnevezés

2021 2022.01-06 hó

 KOMETA 

99 Zrt (eFt) 

 KOMETA 

Italia SRL 

(eFt) 

 Összesen 

(eFt) 

 KOMETA 

99 Zrt (eFt) 

 KOMETA 

Italia SRL 

(eFt) 

 Összesen 

(eFt) 

Hatósági díjak 9 020           127                     9 147              2 554            144                    2 698              

Biztosítási díj 140 569       18 934              159 503          79 778         8 338                88 116             
Bankköltségek 257 220 8 460 265 680         134 252 4 422 138 674          

Összesen 406 809      27 521               434 330          216 584       12 904              229 488         

2022.01-06 hó2021

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

 

A foglalkoztatott munkavállalókkal kapcsolatos információk 

 
Átlagos statisztikai létszám, bértömeg és bérjárulékok megoszlása 2022-ben: 
 

 
 
Személyi jellegű egyéb kifizetések megoszlása:  

Egyéb bevételek 2021 (eFt)
2022.01-06 hó 

(eFt)
Egyéb ráfordítások 2021 (eFt) 2022.01-06 hó (eFt)

Kometa 99 Zrt Kometa 99 Zrt

Kártérítés, káresemény bevétele            18 007                14 071    Káreseménnyel kapcsolatos ráford.                         8 129                             5 513    

Kapott bírság, kötbér bevétele                   141                    442    Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok                       26 272                         26 778    

Utólag kapott engedmény            15 880              38 468    Utólag adott engedmény (bónusz)                      131 857                       107 993    

Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli 

értékcsökkenése              4 957    

Tárgyi eszközök terven felüli 

értékcsökkenése                     117 340    

Leltáreltérés             93 215               20 593    Leltáreltérés                     102 647                           8 057    

Előző évi céltartalék feloldása           121 583               44 533    Céltartalék képzés                      115 189                       310 999    

Egyéb bevétel (diszkont - Metro,Spar) Egyéb ráfordítás (diszkont - Metro,Spar)                                -      

Egyéb bevételek               8 722                28 114    Egyéb ráfordítások                          6 712                            1 484    

Támogatás halasztott bevételének 

feloldása (GOP, Deminis)            15 663                 6 752    Követelések elszámolt értékvesztése                       51 044                          19 190    

Hitelező által elengedett követelés                     -      Saját termelésű készletek értékvesztése                      53 206    

SZÉP kártyára utalt, fel nem használt 

összeg visszautalása                     -      Állami költségvetéssel elszámolt adók                      145 291                           71 919    

Kivezetett immat.javak, tárgyi eszközök 

bevétele               1 875               39 432    Térítés nélkül átadott eszköz k.sz.értéke                         5 545                            4 220    

GINOP-2.1.1 támogatás Melléktermék            27 705                13 738    Önkormányzatokkal elszámolt adók                    360 071                         168 113    

GINOP bértámogatás                     -      Marketing támogatás                     249 150                         185 113    

NBT támogatás           117 838               58 435    Szakszervezet támogatása                                -      

Követelések könyv.sz.értékét meghaladó 

befizetés                  861    Alapítványok, egyesületek támogatása                       15 369                           8 835    

HIPA támogatás              22 711    Készletek selejtezése                     218 974                         65 543    

Térítés nélül kapott eszközök bevétele
             4 020    

KIvezetett immat.javak, tárgyi eszközök 

ráfordítása                            334                            4 041    

Összesen:         426 447             291 309    Összesen:                  1 607 130                       987 798    

KOMETA Italia SRL 2021 (eFt)
2022.01-06 hó 

(eFt)
KOMETA Italia SRL 2021 (eFt) 2022.01-06 hó (eFt)

Eredménykimutatás átszámítási különbözete           153 589                98 557    Eredménykimutatás átszámítási különbözete                                -                                     -      

Mérleg átszámítási különbözet                     -                  15 895    Átszámítási különbözet                          3 770                             2 073    

Bérleti díjak visszatérítése                     -      Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok                         2 268                          28 056    

Kapott jutalékok, bónuszok, ktgtérítések                  457                  1 749    Követelések elszámolt értékvesztése                         8 487                             2 381    

Egyéb bevételek                   183                         3    Állami költségvetéssel elszámolt adók                         4 766                               459    

Eredmény tartalék átszámítási különbözete                     -      Utólag adott engedmény (bónusz)                      101 443                          50 343    

Kapott kártérítés                     -                  10 244    Támogatások                       34 890                           55 725    

Céltartalék feloldás                     -      Be nem küldött jóváíró számlák                                -      

Késedelmi kamat                     -      Eredmény tartalék átszámítási különbözete                                -      

Eredmény tartalék átszámítási különbözete                     -      Egyéb ráfordítások                               91                                    6    

Összesen: 154 229 126 448 Összesen:                       155 715                         139 043    

Mindösszesen           580 677               417 757    Mindösszesen                   1 762 845                       1 126 841    

Átlagos 

stat.létszám 

2021 (fő)

Átlagos 

stat.létszám 

2022.01-06 hó (fő)

Bértömeg 

2021 (eFt)

Bértömeg 2022 

01-06 hó (eFt)
Bérjárulékok 2021 (eFt)  2022 01-06 hó (eFt)

Teljes munkaidős fizikai 632 605 1 418 991 1 557 385             Szociális hozzájárulás adó 675 153 308 506

Teljes munkaidős szellemi 137 145 3 087 757 837 441               Egészségügyi hozzájárulás 0 0

Teljes munkaidős összesen 769 750 4 506 748 2 394 826            Szakképzési hozzájárulás 63 387 -1 178

Részmunkaidős fizikai 12 16 23 561 18 028                  Rehabilitációs hozzájárulás 55 642 33 210

Részmunkaidős szellemi 7 8 18 913 13 694                  egyéb 88 -146

Részmunkiadős összesen 19                          24                             42 474 31 722                   

Kometa Italia által fizetett 

bérjárulékok 65 384 11 946

Összes alkalmazott 788 774 4 549 222 2 426 548 Összesen 859 654 352 338

Állományon kívüli összesen 33 097 33 909

5 5 194 070 34 602

793 779 4 776 389 2 495 059

Ko
m

et
a 

99
 Z

rt

Kometa Italia bérköltség 

Állománycsoport

Mindösszesen
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Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üzleti év utáni járandóságai (csak az anyavállalatnál 
értelmezhető): 

- Magánszemély igazgatóság tagjainak tiszteletdíja: 14,4 mFt 
- Felügyelő Bizottság tiszteletdíja: 5,4 MFt 

 
Az ügyvezetővel szemben 2022. 06 30-n az anyagcégnél 760,3 eFt kölcsönkövetelés van 
nyilvántartva. Az ügyvezetőt az év közben igénybe vett kölcsön után kamatfizetési kötelezettség 
terheli (jegybanki alapkamat + 5%). 
 

VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZET ALAKULÁSA 
 
A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet az alábbi mutatókkal ismertetjük:  
 

Adatok eFt-ban Összeg / 2021 Összeg / 2022. 01-06 hó

Adókötelezettség 46 868            26 686                               

Betegszabadság 46 733            36 688                               

Caffetéria és béren kívüli juttatások 46 853            31 487                               

Caffetéria juttatások 112 196         52 929                               

Egyéb 11 185            132                                    

Lakhatási költségek 339                 6 487                                 

Munkavállalói életbiztosítás 3 410              2 006                                 

Promociós juttatások 50 122            11 241                               

Reprezentáció 89 610            71 427                               

Táppénz 19 750            10 812                               

Törzsgárda 31 450            19 745                               

Utazási költségtérítés 93 220            50 637                               

Költségtérítések 5 591              1 720                                 

Végkielégítés 13 196            -                                     

Végösszeg 570 523         321 997                             



32 
 

 
 

A Társaság negatív eredmény tartaléka miatt, osztalékfizetésre nincs lehetőség.  

Vagyoni helyzet mutatói Me. 2021 2022.01-06 hó

Tartósan befektetett eszközök aránya (Befektetett 

eszközök/összes eszköz) % 59,86 46,81

Befektetett eszközök fedezettsége I. (Saját tőke/ 

Befektetett eszközök) % 75,33 73,17

Befektetett eszközök fedezettsége II.(Saját tőke + 

Hosszú lej. köt./Befektetett eszközök) % 100,33 141,97

Saját tőke aránya (Saját tőke/Összes forrás) % 45,09 34,25

Forgótőke aránya (Forgóeszk. + Aktív időbeli elhat. – 

Rövid lej. köt. / Saját tőke) % 12,34 74,59

Saját tőke növekedése (Saját tőke / Jegyzett tőke) % 244,89 243,44

Idegen tőke aránya  (Kötelezettségek / Összes forrás) % 49,54 59,84

Pénzügyi-likvidítási mutatók Me. 2021 2022.01-06 hó

Gyorsráta (Pénzeszközök / Rövid lej. köt.) % 30,92 87,35

Likvidítási mutató I. (Pénzeszközök + Követelések/ 

Rövid lejáratú kötelezettségek) % 88,42 155,76

Likvidítási mutató II. (Forgóeszközök + Aktív időbeli 

elhat. / Rövid lej.köt. + Passzív időbeli elhatárolások) % 101,81 163,00

Eladósodottság mértéke (Kötelezettségek / Saját tőke) % 109,86 174,69

Jövedelmi helyzet mutatói Me. 2021 2022.01-06 hó

Árbevétel arányos üzemi (üzleti) eredmény % 3,21 1,26

Árbevétel arányos pénzjövedelem % 6,92 36,67

Tőkearányos pénzjövedelem % 23,71 70,46
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Cash-flow kimutatás 

 

2021 (eFt)
2022. 01-06 hó 

(eFt)

SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-

VÁLTOZÁS

(Működési cash flow, 1-13. sorok)

1a. Adózás előtti eredmény + 1 389 544 -105 759

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben + 103 312 88 627

1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) + 1 492 856 -17 132

     Triagro MSZE 24%-a -7 736 -24 379

     Triagro ST változás 24%-a 0 0

      Horvát cégek st változás 50%-a 32 232

2. Elszámolt amortizáció + 1 346 191 721 497

     ATKK écs Triagro 0 0

     ATKK écs Kometa Italia S.R.L 0 0

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 179 352 19 058

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + -13 965 261 179

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 4 004 -27 678

6. Szállítói kötelezettség változása + -194 537 384 004

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 1 232 581 221 842

8. Passzív időbeli elhatárolások változása + -413 035 754 733

9. Vevőkövetelés változása + -533 995 -2 367 260

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) 

változása +

-789 604 -834 333

11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 6 710 -134 614

12. Fizetett adó (nyereség után) - -270 -270

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 7 922 2 079

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-

VÁLTOZÁS

(Befektetési cash flow, 14-18. sorok)

14.  Befektetett eszközök beszerzése - -3 833 860 -1 281 836

15.  Befektetett eszközök eladása - 4 687 39 432

16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

0 0

17.  Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek -

-5 831 -1 267

18. Kapott osztalék, részesedés +

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ PÉNZESZKÖZ-

VÁLTOZÁS

(Finanszírozási cash-flow, 19-26. sorok)

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 5 062 060

20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

kibocsátásának bevétele +

0    12 000 000    

21. Hitel és kölcsön felvétele + 7 635 415           195 022    

22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 466 237                      -      

23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

visszafizetése -

25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -7 520 608 -     1 874 870    

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - -303 446 -        193 948    

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

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

27. Devizás pénzeszközök átértékelése + -105 511 220 850

PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA 

(IV+27. sorok) 

I. -1 009 042

II. -1 243 671

III. 10 126 204

2 316 474

-3 835 004

5 339 658

3 821 128

3 715 617

IV. 7 873 491

IV. 8 094 341
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Fordulónap utáni események és a Vállalkozás folytatásának elve 

A COVID 19 járvány hatásai 

A Társaság 2022-es működésére is kihatott a Covid 19-koronavírus járvány, mely ellen a cég a korábbi 
évek tapasztalatai alapján könnyen és hatékonyan tudott fellépni. A vírus terjedése érdekében 
hozott korlátozások a Társaság tevékenységére is kihatottak, mely alapján az alábbi intézkedések 
történtek. 
 
A Társaság Magyarország nemzeti szempontból egyik létfontosságú élelmiszer-előállító üzeme, 
hiszen a koronavírus idején is biztosítani kell, a lakosság számára a legalapvetőbb fogyasztási 
cikkeket, köztük az élelmiszereket. A termelés a Covid 19 vírus alatt is teljes kapacitással zajlott. A 
cég egyébként is magas szintű higiéniai szabályait már a járvány kezdetekor tovább szigorította és 
azóta újabb óvintézkedéseket vezetett be a kaposvári üzemben a folyamatos üzemmenet 
biztosítása érdekében. A vírus ismételt megjelenésekor a Társaság már felkészülten tudott 
reagálni, különösebb fennakadást nem okozott a napi működésben. 
 
A fordulónap után bekövetkezett eseményeknek nincs kihatása a 2022-es időszaki beszámolóban 
bemutatott tételek vonatkozásában. Az üzleti tervek átdolgozása a Covid 19 miatt nem szükséges, a cég 

folyamatos működése biztosított. 
 
A Kometa Italia SRL is folyamatos üzemben szolgálta ki vevőit. Az élelmiszer-forgalmazási 
ágazatban tevékenykedő cégek nyitva tudtak tartani, lehetőségük nyílt tovább dolgozni, emellett 
a korlátozások időszakában bevezetésre került az otthoni munkavégzés. A pandémiás válság a 
2022 első negyedévében elért eredményeket elkerülhetetlenül befolyásolták és a nemzetközi 
közösséget két éve sújtó világjárvány folyamatos negatív hatással van a piacra, ennek ellenére a 
cég működése biztosított. 
 

Az ukrán-orosz konfliktus  

A háború azonnali gazdasági hatásai a pénz- és árupiacokon jelentkezik majd a reálgazdaságra is 

kihat. Emelkedik az infláció, a nyersolaj és a gáz világpiaci ára rekordot döntött. Az exportpiac 

növekedési üteme lelassult. 

Kometa 99 Zrt-t a megnövekedett energia költség már 2021 utolsó negyedévétől sújtja, de az 

üzemanyag költség és nyersanyagárak emelkedése a háború miatt további terhet jelent a 

cégeknek.  

A háború folyamatosan stresszben tartja a befektetőket, amely jelentősen kihatott a forint 

árfolyamára is, mely 2022.1-5 hóban többször történelmi mélypontra került, az árfolyam 

meghaladta a 400 Ft/Eur-t is. 

 

forrás https://www.tozsdeasz.hu/eur-huf-arfolyam-grafikon-cop0/ 
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A beruházások ütemezett előrehaladásánál jelenthet gondot az alapanyaghiány, vagy helyettesítő 

termékek megtalálása beszerzése, de szerencsére a támogatási szerződéseket már ezen ismeretek 

bírtokában kötöttük úgy, hogy az esetleges csúszás ne minősüljön szerződésszegésnek. A 

szerződéses feltételek rugalmasan kezelik a határidőket. 

A háború kezdete óta már több mint 10 millió menekült hagyta el Ukrajnát. A Magyarországra, 

érkezőknek, akik szeretnének az országban letelepülni munkát kínálunk. Jelenleg is több család 

dolgozik mind saját mind bérelt munkaerőként a társaságnál. 

A világpiaci helyzetet vizsgálva megállapítható, hogy az Ukrajnában fellángolt katonai konfliktus 

jelentős mikro- és makrogazdasági hatással bír, amelyek végső kimenetele nehezen 

prognosztizálható. Ez utóbbiak rövid távon még a járványnál is súlyosabb hatásokat mutatnak. A 

fentiek ellenére mind a Kometa 99 Zrt, mind a Kometa Italia Srl piaci helyzete szilárd.  

A 2022. februárjában történt 12 Mrd Ft összegű kötvénykibocsátásnak és a korábbi hitelek 

refinanszírozásának köszönhetően a társaság megfelelő likviditással rendelkezik az esetleges 

költségemelkedések átvészeléséhez. A vállalkozás folytatásának elve a jelenlegi információk 

alapján nem sérül.  

 
Kaposvár, 2022. szeptember 15. 
 
 
 dr. Giacomo Pedranzini 
 ügyvezető igazgató 


