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A Concorde Értékpapír Zrt. Magyarország vezető független, befektetési banki tevékenysé-
get végző társasága, amely ügyfeleinek értékpapír-kereskedelemmel, elemzéssel, vállalati 
pénzügyi tanácsadással és tőkepiaci tranzakciók szervezésével, vagyonkezeléssel és befek-
tetési tanácsadással kapcsolatos integrált pénzügyi szolgáltatásokat nyújt. A cég operatív 
irányításáért a vezérigazgató felelős, a tulajdonos vezetők, akik részvényeiken és opcióikon 
keresztül a társaság egyharmadát ellenőrzik, a stratégiai irányításáért felelősek. A Concorde  
a Budapesti, Frankfurti és Varsói Értéktőzsde és a Befektetési Szolgáltatók Szövetségének 
tagja.

A Concorde működését és stratégiáját az alábbiakban összefoglalt üzleti filozófia vezérli:

A Concorde a pénzügyi szolgáltatások pontosan behatárolt területén végzi tevékenységét, 
így stratégiáját ezen piacok növekedése és fejlődése, illetve ügyfelei igényeinek változása ha-
tározza meg. A Concorde célja, hogy integrált szolgáltatóként az egymással harmonizáló és 
egymást erősítő üzletágakat és tevékenységeket szervesen fejlessze egységbe, nem célja 
viszont, hogy tőlük távol eső, és emiatt a filozófiájába nem illeszkedő gazdasági tevékenysé-
gekben vegyen részt, függetlenül vélt eredményességüktől.

A Concorde a forgalmát tekintve – különösen a klasszikus ipari, kereskedelmi és szolgáltató 
vállalkozásokhoz képest – nagyüzem, biztonságos, hatékony és eredményes működéséhez 
jól kialakított mechanizmusokra van szükség. Ugyanakkor a Concorde létszámát és „termelé-
sét” tekintve elkötelezett és szakmájukat magas szinten űző iparosokból álló manufaktúra, 
ügyfeleink nem mechanizmusokkal találkoznak, hanem munkatársainkkal tárgyalnak és köt-
nek üzletet.

A Concorde (a Társaság vezetőin kívüli) tulajdonosai magyarországi pénzügyi befektetők, 
akik nem vesznek részt a Társaság működtetésében, így a cégnek nincs multinacionális vagy 
hazai pénzügyi szolgáltatói háttere. Ennek az adottságnak számos hátránya van, de ebből 
származik az előny is: mi valóban magunkra vagyunk utalva, és ügyfeleink, illetve más piaci 
szereplők semmi másért, mint szolgáltatásaink minőségéért és megbízhatóságáért kötnek 
velünk üzletet. 

A manufaktúra jó üzemelése és a függetlenség megtartása csak munkatársaink maximális 
elkötelezettsége mellett valósítható meg. A Concorde teljes mértékben elkötelezett a cég dol-
gozói iránt, és ezért segíti őket abban, hogy tudásuk és ambícióik révén szakmai fejlődésük 
csúcsára jussanak, élvezve az ebből következő teljes morális és anyagi megbecsülést. Eköz-
ben az egyén szabadságának tiszteletben tartása mellett a csapat összteljesítményének 
növelése a cél, nekünk nem csupán jó szólistákra, hanem összhangzaton alapuló zenekar 
produkciójára van szükségünk.
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JOBBAN TELJESíTÜNK

A Concorde Értékpapír Zrt. huszadik teljes üzleti évében, 2013-ban 2 394 milliárd forint (2012- 

ben 2 077 milliárd forint) értékpapír-forgalom mellett befektetési szolgáltatási tevékenysé- 

gén 3 286 millió forint (2012-ben 3 010 millió forint) árbevételt ért el. A befektetési szolgáltatási 

tevékenység eredménye 2 854 millió forint (2012-ben 2 355 millió forint), ami a költségek és 

ráfordítások levonása után 1 064 millió forint (2012-ben 216 millió forint) adózás előtti és 1 024 

millió forint (2012-ben 210 millió forint) adózás utáni nyereséget eredményezett. A cég saját 

tőkéje az osztalékfizetés után 2 510 millió forint.

Tavaly ünnepeltük cégünk alapításának és a Concorde Csoport indulásának huszadik évfor-

dulóját és ilyenkor az elkerülhetetlen ceremonialitás (novemberben az akkor nemrég újra meg-

nyílt, gyönyörű Zeneakadémián emlékeztünk meghívott ügyfeleinkkel és partnereinkkel eme 

jelentős évfordulóról) és a nosztalgia (bizony előkerültek a régi fotók), mellett érdemes számot 

vetni, hogy honnan jövünk és merre tartunk.

A VILÁG JOBBAN TELJESíT

A magyar kormánynak 2012-ben volt egy nagyon ötletes kampánya Magyarország jobban 

teljesít címmel. Abban az évben Magyarország, gazdasági növekedését tekintve 220 országot 

vizsgálva a 206. helyen volt, vagyis 14 országnál teljesített jobban. Valószínűleg sok egyéb 

mutató vonatkozásában is hasonlóan jól „teljesítettünk”. Nos, Magyarország tavaly már tény-

leg jobban teljesített, leginkább az alacsony bázis miatt, bár 1 százalék körüli éves növeke-

dése továbbra sem volt robusztusnak mondható, főleg az előző évi 1,7 százalékos visszaesés 

után. Ugyanakkor sok tekintetben a világ is jobban teljesített, hiszen a 2011 évi mini recessziót 

és európai adósságválságot követően lassú javulás indult meg a gazdasági konjunktúrában, 

továbbra is anélkül, hogy a jegybankok figyelmét lekötő inflációban az erősödés jelei mutat-

koztak volna. Magyarország teljesítményében is nagy szerepe volt a bázishatáson kívül, a 

javuló európai gazdasági helyzetnek.

Ugyanakkor az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke Ben Bernanke 

májusban bejelentette, hogy megkezdik az állampapír- és jelzálogkötvény vásárlások ak-

kor még 85 milliárd dolláros havi ütemének csökkentését, angol kifejezéssel a „tapering”-et.  

A hatás nem is maradt el, a következő hónapokban a – különösen a rossz nemzetközi egyen-

súllyal (magas fizetési mérleg hiány és lejáró nemzetközi adósság) leírható – fejlődő országok-

ban deviza és tőzsdei válság alakult ki. A korábban a befektetők kedvencei közé tartozó török, 

indiai, indonéz, dél-afrikai devizákat és részvényeket, kötvényeket úgy adták a befektetők, 

ahogy csak tudták, de a jobb fundamentumokkal rendelkező fejlődő országok is enyhébb 

nyomás alá kerültek. Ráadásul a fejlődő piacok 2011 óta jelentősen alulteljesítették a fejlett 

(részvény) piacokat, így tavaly az olló a kettő között jelentősen tovább nőtt.

A IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA
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MSCI EMERGING MARKETSMSCI WORLD

A világ részvénypiacainak teljesítménye 2013-ban
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Ez a folyamat és az amerikai adósságplafon emeléséről szóló vita arra késztette Bernanke 

csapatát, hogy ne kezdjen bele a tapering-be és az erről szóló bejelentést szeptemberben 

meg is tették a piacok nagy (bár csak pár napig tartó) örömére. Az év vége felé azonban az 

amerikai adósságvita megoldódásával és a jó gazdasági adatoknak köszönhetően a Fed végül 

is megkezdte a taperinget, aminek hatására ismét felerősödtek és az idei év elején folytatód-

tak a feszültségek a fejlődő világ gazdaságaiban és piacain.

A tavalyi évben az amerikai és európai részvényeket választók és a fejlődő piacokat elkerülők 

döntöttek jól a fentiek tükrében érthető folyamatok eredményeként. Szintén nagyon jól 

döntöttek, akik a japán yen esésére és a tokiói részvények emelkedésére játszottak. Mind-

eközben Kína a párt vezetésében bekövetkező változásokkal, a jelentős hitelkiáramlás mel-

lett is lassuló növekedés problémáival volt elfoglalva és részvénypiacának teljesítménye az 

összeomló fejlődők és a jól teljesítő fejlett országok közötti félutas eredménnyel jellemezhető.  

Magyarországon a drasztikus kamat (és ennek alapjául szolgáló infláció) csökkenés, valamint 

a fejlődő piaci válság ellenére a forint kurzusa erős volt, kevesebb, mint 3 százalékkal csök-

kenve az euróval, és némileg erősödve a dollárral szemben. Ennek alapvető magyarázata a 

drámai hitelleépülésből és lényegében stagnáló gazdaságból következő pozitív fizetési mér-

legben keresendő. A befektetőket ugyanis ritkán foglalkoztatja az összkép, mindig egy-egy 

érzékeny részletre fókuszálnak és a tavalyi év slágere a fizetési mérleg hiány és kisebb mér-

tékben a lejáró nemzetközi adósság volt, így az a tény, hogy a magyar államadósság a GDP 80 
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2013 legjobb és legrosszabb devizái az amerikai dollárral szemben (spot piaci hozam)
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A CONCORDE VALÓBAN JOBBAN TELJESíT

Számviteli szempontból csoportszintű eredményről beszélni nem tudunk abban az értelem-

ben, hogy 2011 után a Concorde Befektetési Alapkezelő kikerült a konszolidációs körből, így 

a Concorde Értékpapír mellett a Concorde Vállalati Pénzügyek Kft. alkotja a csoport kon-

szolidált részét. Ugyanakkor a Concorde cégek közötti szoros együttműködés, a közös két 

évtizedes múlt miatt így a visszatekintés patetikus hangulatában nagy öröm leírni, hogy a 

rendkívül nehéz 2012-es év után a Csoport a valaha elért legjobb nyereségét produkálta, több 

mint három milliárd forint együttes adózott eredményt ért el. Ez részben a Concorde Érték-

papír eredményének szokásos szintre történő visszatéréséből (erről később bővebben írunk), 

de még nagyobb mértékben a Concorde Alapkezelő eddigi legnagyobb nyereségéből fakad. 

Ennek magyarázata pedig a portfóliók szokásosnál is magasabb hozamának és a rekord pénz- 

beáramlásnak volt köszönhető.

Az Értékpapír szintjén keményebb valósággal kellett szembenézni 2012 után, viszont az 

akkor meglépett költségcsökkentő intézkedések és az évek óta konzisztensen az ügy-

fél vagyon növekedését célzó stratégia eredményeként sikerült a tranzakciós díj bevételek 

összeomlásából fakadó bevétel kiesést kompenzálni és újra növekedni. A Concorde private 

banking szolgáltatása a Concorde Alapkezelő vagyonkezelési szolgáltatásaival, illetve külsős 

alapkezelő partnereink termékeivel együtt az ügyfeleknek magas szintű befektetési szolgálta-

tást és alacsony kockázat mellett kiemelkedő hozamokat eredményezett, ami érthetővé teszi 

a növekedés gyorsulását ebben a szegmensben. A csoportszinten kezelt bruttó vagyon az év 

végére megközelítette a 800 milliárd forintot, amely a csoporton belüli átfedések (az Értékpapír 

által eladott Concorde alapok, az Alapkezelő magánügyfeleinek Értékpapírnál vezetett szám-

lái) kiszűrésével is 600 milliárd körüli nettó ügyfélvagyonról beszélhetünk, amely az idén év 

elején is tovább nőtt és az alacsony kamatszint és a jó eredmények miatt továbbra is magas 

növekedése várható.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

A Concorde társadalmi felelősségvállalásának keretében három fő területre fókuszál: a szo-

ciális és egészségügyi programok, illetve a kulturális, társadalmi és tudományos-oktatási kez-

deményezések támogatásában való részvételre. Elsősorban olyan alapítványok, szervezetek, 

művészek, oktatási intézmények illetve hallgatóik munkáját igyekszünk segíteni, amelyek, il-

letve akik önerejükből már bizonyították, hogy életképesek, lehetőségeikből kihozták a maxi-

mumot, de a mi segítségünkkel tovább tudnak lépni, fejlődni, növekedni. 

A Társaság az egyes projektek finanszírozásán túl alapítványok működésének megszervezé-

sében és munkájának segítésében is több mint tíz éve aktívan közreműködik. A Concorde 

kiemelt céljai közé tartozik a szemléletformálás a segítséggel élők helyzetének javítása 

érdekében, melynek nyomán olyan társadalmi kohézió jöhet létre, mely szorosabb kapcsola-

tok kialakulását is lehetővé teszi a segítséggel élők és autonóm társaik között.
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PROGRAMJAINK 2013-BAN

A 2012-es évvel szemben, 2013-ban a Concorde aktívan igyekezett a fent vázolt stratégiának 

megfelelően támogatni különböző alapítványokat és programokat.

KORTÁRS KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK

A Concorde Értékpapír Zrt. 2013-ban szoros partnerségi viszonyt alakított ki a Zeneakadémia 

Baráti Körével. A vállalat a Baráti Körön keresztül támogatta a magyar komolyzenei élet leg-

tehetségesebb növedékeit reményeink szerint ezzel elősegítve a növendékek szélesebb körű 

bemutatkozásának lehetőségeit. 

Komolyzenei támogatásaink közé sorolandó a Concerto Budapest szimfonikus zenekarral 

közösen lebonyolított flashmob is. A Concorde alapításának huszadik évfordulója kapcsán 

szeptemberben a Concerto Budapest zenészei meglepetés koncertet adtak a Bazilika előtt. 

Az eseményről készült videó hamarosan eléri a 40 000-es nézettséget.

 

A Concorde támogatta a „Bookmarks” című kiállítás megvalósulását is. Az ACB, a Kisterem 

és a Vintage kortárs művészeti galériák együttműködésében létrejövő kiállítás a magyar neoa-

vantgárd és posztkonceptuális művészet markáns művészi pozícióit és alkotásait mutatta be 

a hetvenes évektől napjainkig.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁMOGATÁSOK

A legjelentősebb támogatást a legkomolyabb programot működtető Mosoly Otthon Alapít-

vány kapta 2013-ben is. A MOHA autista és értelmileg sérült gyermekek és felnőttek életkörül-

ményeinek javításáért, fejlesztésükért és társadalmi integrációjuk érdekében működik. Szeret-

nénk, ha azok, akik közülük önálló életre nem képesek, emberhez méltó otthonra találnának, 

ahol tartalmas életet élhetnek: tanulhatnak, dolgozhatnak, kikapcsolódhatnak és fejleszthetik 

a képességeiket. 

Immáron tizenkét éve veszünk részt támogatóként a Bátor Tábor által szervezett eseménye-

ken (pl. jótékonysági árverés, színházbérlet).

2013-ban is támogattuk a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatot, és a felügyelő bizottsági 

munkában is részt vettünk. 

A SOSE Közhasznú Alapítvány, a Szeretem Budapestet Mozgalom, a Baltazár Színház, a  

Mosoly Alapítvány, a Salva Vita Alapítvány és több szociális célokat  felkaroló alapítvány  

támogatása mellett segítettük az „Álomépítők” című műsor egy epizódjának megvalósulását, 

ezáltal lehetőséget adva egy család számára, hogy újra kezébe vehesse a sorsát.
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PÉNZÜGYI SZAKMAI, ILLETVE OKTATÁSI TÁMOGATÁSOK

ELTECON ösztöndíjak: Az ELTE alkalmazott közgazdaságtan alapszakával meglévő 

együttműködésünk keretében 2013-ban is kiosztottuk a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hall-

gatók számára a Concorde által alapított közgazdasági ösztöndíjakat. A négy ösztöndíjból 

ezúttal három kifejezetten szakmai fókuszú volt, míg egyet a pályázó szociális helyzetét is 

figyelembe véve ítéltek meg a nyertesnek.

Kollégáink aktívan közreműködnek számos felsőfokú oktatási intézmény közgazdászképzé-

sében.

Szakmai támogatásunkról biztosítottuk a Közép Európai Brókerképző Alapítvány középiskolás 

tőzsdeversenyét, melynek keretében tehetséges és pénzügyek iránt érdeklődő tanulók láto-

gathatnak el a Concorde szakmai műhelyébe. 

Az előbb kiemelteken kívül több iskola és oktatási intézmény pénzügyi támogatása is megvaló-

sult a 2013-as évben.

DíJAK, ELISMERÉSEK

A Concorde munkáját az ügyfelek elégedettségén és pénzügyi eredményein túlmenően több 

mint 40 nemzetközi illetve hazai szakmai elismerés illette az elmúlt években.  

2013-ban a Budapesti Értéktőzsde a Concorde Értékpapír Zrt-nek adományozta a  „Az év 

tőzsdei kereskedő cége az értékpapír piacon” címet, mert a Concorde bonyolította a leg-

nagyobb forgalmat 2013-ban. A cég alapítása óta példa nélküli, hogy a BÉT forgalmi rang-

sorának első helyét egy független befektetési szolgáltató szerezze meg. 

A Concorde 2010, 2011 és 2012 után 2013-ban is MagyarBrands elismerésben részesült. 

A szakértői bizottság a MagyarBrands kezdeményezés keretében a legkiválóbb magyar 

márkákat díjazza. A kiválasztott márkák a program kezdeményezői szerint „a magyar brandek 

méltó képviselői lehetnek határainkon belül és kívül, emellett a hazai és nemzetközi piacon 

olyan értékeket képviselnek, amelyek a vásárlók számára a megbízhatóságot és minőséget 

tanúsítják”.

2012 után 2013-ban a cég elnyerte a Superbrands és a Business Superbrands díjat is. Utóbbi 

a világ egyik legjelentősebb márkaértékelési rendszere, amely 88 országban azonos ismérvek 

alapján díjazza a vezető márkákat. 
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Az, hogy mindhárman évek óta aktív szerepet vállalunk a tőzsde és a szakmai szervezetek 

munkájában, valamint oktatási, kulturális és karitatív kezdeményezésekben, az időnket és a 

pénzünket is nemes, illetve fontos társadalmi célok megvalósításának szolgálatába állítva, 

legalább annyira jó érzés, mint az, ha vállalatvezetői tevékenységünket elismerés illeti. Miköz-

ben munkánkhoz folyamatosan az a meggyőződés ad erőt, hogy ügyfeleink jól döntenek, 

amikor a Concorde szolgáltatásait választják, hiszen azok révén tudják saját gazdasági elkép-

zeléseiket hatékonyan megvalósítani, sohasem felejtjük el, hogy e nélkül a bizalom nélkül 

a Concorde sem érhetné el saját céljait. Ezért ezúton is szeretnénk megköszönni mindenki 

munkáját, aki ebben a nemes küzdelemben erőt és segítséget adott feladataink eredményes 

végrehajtásához.

Borda Gábor         Jaksity György   Streitmann Norbert
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RÉSZVÉNYKERESKEDELEM

A Budapesti Értéktőzsde részvényforgalma 3 százalékkal esett vissza 2013-ban, a Concorde 

Értékpapír Zrt. által a BÉT-en bonyolított részvényfogalom pedig 17 százalékkal emelkedett. A 

cég 17,21 százalékos piaci részesedéssel a legnagyobb szereplő volt a piacon. 

A fent említett forgalom emelkedése mellett a bizományosi tevékenység árbevétele 9 száza-

lékkal emelkedett. A BÉT forgalom 98 százaléka részvény volt, míg a fennmaradó 2 száza-

lékon vállalati kötvények (jelzáloglevelek) és egyéb értékpapírok osztoztak.

A külföldi tőzsdéken teljesített értékpapír-forgalom 20 százalékkal esett vissza. A külföldi  

értékpapírpiacokon bonyolított forgalom alakulását az alábbi táblázat mutatja.

ÜZLETÁGI BESZÁMOLÓK

 

BÉT részvényforgalma (m Ft) 

Concorde forgalma (m Ft) 

Piaci részesedés (%)

Helyezés 

2009         

10 276 332    

824 101    

8.02%

4    

2010         

11 045 065    

1 484 224    

13.44%

 2

2011

7 692 280    

1 122 044     

14.59%

2

2012

4 851 046    

688 388     

14.19%

2

2013                

4 687 083    

806 440    

17.21%

1    

A BÉT részvényforgalom alapján kialakult piaci részesedés és sorrend

 

Részvény

Állampapír

Vállalati kötvény

Egyéb értékpapír

Összesen

2009

    824 101 000    

           595 512    

      21 763 675    

        3 007 698    

    849 467 885    

2010         

1 484 224 184    

                     -      

      27 685 446    

        6 377 999    

 1 518 287 629        

 2011

  1 122 043 639    

         2 277 830    

         9 496 843    

         2 196 897    

     849 467 885    

688 803 688          

7 877 795               

22 462    

             766 888    

697 470 833    

       2013

      806 440 291    

        11 609 417    

          2 438 709    

          1 898 042    

      822 386 459    

Budapesti Értéktőzsdén lebonyolított forgalom (ezer Ft) 

 

Részvény

Állampapír

Egyéb értékpapír

Összesen

    2009

    627 773 142    

        3 829 651    

      12 721 054    

    644 323 847 

    

      2010

        791 072 935    

                      -  0    

           2 025 922            

       793 098 857

    

 2011            

558 629 506  

    4 403 198    

       445 507    

     563 478 211

    

     2012

    321 930 896    

        3 170 241    

        3 032 419    

    328 133 556  

   

2013             

260 818 996    

       317 282    

             735 091            

      261 871 370

Külföldi értékpapír-forgalom (ezer Ft) 
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LAKOSSÁGI ÜZLETÁG

A lakossági üzletág 2013-as évének két meghatározó fejleménye volt, az egyik azonnal 

jelentkező, a másik elsősorban hosszú távon érvényesül, de mindkettő pozitív irányú változás. 

Az előbbi az árbevétel szignifikáns növekedése, az utóbbi pedig az üzletág ügyfélportfoli-

ójában megfigyelhető állománynövekedés.

Ami az árbevételt illeti, nem egyszerűen megállt az előző éveket jellemző csökkenő tenden-

cia, hanem a 23,5 százalékos év/év alapú növekedéssel az üzletág minden mérce szerint 

kifejezetten jó évet zárt. Tette ezt annak ellenére, hogy a külső piaci környezetnek a tőzsdei 

forgalmakat meghatározó tendenciái továbbra sem mutattak javulást. A részvényforgalmazás 

jutalékbevétele 14 százalékkal csökkent 2013-ban, figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a 

magyar részvények forgalmazásának – a külföldinél lényegesen nagyobb eredménytartalmú - 

jutalékbevételét tekintve megállt a csökkenés, ez a tétel 4,9 százalékkal haladta meg az előző 

évben elértet, miközben a külföldi részvények forgalmazásán elért árbevétel 30 százalékkal 

csökkent.

Az üzletág árbevételének jelentős növekedésében a külföldi devizában denominált kötvények 

forgalmazása – az előző évekhez hasonlóan, de a 2012-es 70 százalékos növekedés után 

újabb, 60 százalékos növekedést mutatva – ismét megkerülhetetlen szerepet játszott. Ennek a 

termékkörnek az eredmény előállításában meglévő nagy súlya a legnagyobb forgalmú instru-

mentumok közeledő kifutásával az üzletág legfontosabb rövid távú kockázata.

A külső környezet változásait tekintve a 2013-as év egy rendkívül fontos pozitív változást is ho-

zott, a kamat- illetve hozamkörnyezet drasztikus megváltozása, a kockázatmentes hozamok 

forintban korábban sosem látott alacsony szintje nagy lehetőséget adott az előrelépésre a 

befektetési jegyek forgalmazásában, illetve általában az állomány építésében. Az üzletág élni 

tudott a lehetőséggel, a marketing aktivitás, bizonyos belső működési folyamatok, illetve az 

ösztönző rendszer megfelelő modulálásával a 2008-2009-es válságperiódus óta most először 

sikerült elérni azt, hogy az összesített ügyfélportfolió a hozamokon messze túlmutató növe-

kedést mutasson fel az év során. Mivel ennek súlypontja az utolsó két negyedévre esett, 

az állomány-típusú árbevétel elemek növekedésére gyakorolt hosszú távú hatást a 2013-as 

év jelentősen javuló számai még nem is tükrözik teljes egészében. Az állományépítést cél-

zó erőfeszítések eredményével szoros összefüggésben a befektetési jegyek forgalmazásán 

2013-ban elért árbevétel 68,9 százalékkal haladta meg az erősnek mondható előző évi bázist.

A lakossági ügyfélkör kiszolgálásában folytatódott a tagoltabb szolgáltatási formák definiálása, 

új szolgáltatási formák megjelenése. Az online kereskedés az év második felétől érhető el az 

ügyfelek szélesebb köre számára, az eredményhez való hozzájárulása pedig rendkívül gyors 

felfutást mutat, méghozzá úgy, hogy egyelőre mind üzletileg, mind szolgáltatásként tekintve 

sikerült addicionális értéket teremtenie, elkerülve más szolgáltatási formák kannibalizálását.

Ugyancsak az év második felére estek a portfoliószemléletű, befektetési jegyekre épülő szol-

gáltatást igénylő, a private banking szegmenshez hasonló kockázati profilú, de annál kisebb 
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portfoliókat tartó ügyfelek kiszolgálására létrehozott prémium banking szolgáltatási forma ki-

alakításának előkészületei. A szolgáltatás az utolsó negyedévben indult el, és az első hónapok 

tapasztalatai alapján minden tekintetben igazolja a hozzá kapcsolódó várakozásokat, a pré-

mium banking az ügyfelek számosságát tekintve máris a Concorde legfontosabb lakossági 

ügyfél-akvizíciós csatornájává nőtte ki magát.

PRIVÁT BANKI ÜZLETÁG

A privát banki üzletág a cég legfiatalabb, de egyben legdinamikusabban fejlődő üzletága.  

A menedzsment részéről 2011-ben fogalmazódott meg először a gondolat, hogy a klasszikus, 

részvénykereskedési fókuszú befektetési tanácsadástól eltérő igényekkel rendelkező kiemelt 

magán ügyfeleket külön üzletágban szolgáljuk ki. A privát banki üzletág a tavalyi évet két 

bankárral kezdte, majd az év során mind a bankárok száma, mint az üzletágban kezelt ügy-

félvagyon megduplázódott – nagyrészt az új beáramlásnak, de a portfoliókon elért hozam-

nak is köszönhetően. Céljaink 2014-ben sem kisebbek, a kezelt vagyon további dinamikus 

bővülésére számítunk. 

FIx hOZAMÚ ÜZLETÁG ÉS TREASURY TEVÉKENYSÉG

2013 a magyar fix hozamú piac szempontjából egy relatíve nyugodt esztendő volt. A forint az 

euróval szemben néhány napos apró kilengésektől eltekintve végig a 290 – 305-ös sávban 

mozgott. A jegybank minden kamatdöntő ülésen csökkentette az alapkamatot összesen 2,75 

százalékkal. Így a januári 5,75 százalékról indulva végül 3 százalékos alapkamattal zártuk az 

évet.

Az éven belüli állampapírok, azaz a diszkontkincstárjegyek hozama nagyjából a jegybanki  

alapkamat csökkenésével párhuzamosan jött lejjebb komoly kilengések nélkül az év folyamán.

A hosszú hozamgörbe változása már sokkal beszédesebb. Minden futamidő esetén jelentősen 

csökkentek a hozamok az év folyamán, a hozamgörbe meredeksége azonban jelentősen 

megnőtt a hosszabb futamidők irányába. Tehát míg év elején a 3, 5 és 10 éves benchmarkok 

hozamai sorban 5,5 %, 5,9 % és 6,4 % voltak addig ugyanezen benchmarkok az év végére  

4 %, 4,6 % és 5,5 %-ra mérséklődtek. Azaz a rövidebb futamidejű kötvények hozama 150 

bázispontot csökkent, míg a 10 év és annál hosszabb papírok hozamszintje – melyre mi-

nimálisan hat a jegybanki alapkamat és annak meghatározódásában a nemzetköz piaci 

folyamatoknak van lényeges szerepe - csak 90 bázisponttal tudott mérséklődni.

A hozamgörbe 100-150 bázispontos lefelé történő elmozdulását a kedvező nemzetközi han-

gulat mellett az is segítette, hogy májusban kikerültünk a túlzott deficit eljárás alól, illetve 

negyedévről negyedévre az éppen aktuális várakozásokhoz képest mindig valamivel jobb  

inflációs és GDP adatok láttak napvilágot.

Nem elsődleges forgalmazóként fix hozamú üzletágunk fő feladata 2013-ban is a cég főként 

belföldi – mind intézményi, mind magán - ügyfeleinek színvonalas kiszolgálása, valamint a 

nemzetközi értékpapírügyletekhez és egyéb tőkepiaci tranzakciókhoz kapcsolódó deviza-
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ügyletek kötése volt. A 2013-as évben összesen 971 milliárd forint árfolyamértékű forgalmat 

bonyolítottunk forintban és egyéb devizákban denominált fixhozamú termékekben, jellemzően 

magyar állampapírokban és magyar vállalatok kötvényeiben, amely a 2012. évinél 9 százalék-

kal volt magasabb. Devizaüzleteink volumene 247 milliárd forintot tett ki.

SZÁRMAZÉKOS ÜZLETÁG

A BÉT határidős összforgalmának csökkenése 2013-ban megállt, sőt mintegy 35%-kal növe-

kedett az előző évhez képest. Visszaesés egyedül a határidős BUX forgalmában volt, itt sajnos 

még mindig mintegy 50 százalékos forgalomcsökkenés figyelhető meg 2012-hez viszonyít-

va. Ez a piaci tendencia a Concorde határidős forgalmára is hatással volt, összforgalmunk a 

2012-es évhez képest mintegy 55 százalékkal nőtt. Legnagyobb változás a határidős devizák 

forgalmában volt, itt mintegy 70 százalékos növekedést tudtunk felmutatni az előző évhez 

képest. Ennek a forgalomnövekedésnek köszönhetően jutalékbevételünket az előző évhez 

viszonyítva mintegy 50 százalékkal tudtuk növelni.

A határidős üzletág legfontosabb feladata 2013-ban a magyar szabványosított határidős pi-

acon egyre több üzletet kötő ügyfeleink lehető legmagasabb szintű kiszolgálása, és a sa-

játszámlás fedezeti ügyletekben rejlő lehetőségek kiaknázása volt.

ELEMZÉS

A Concorde tevékenységeinek bővülése szükségszerűen az elemzés számára is új kihívásokat 

teremtett a tavalyi év során. Az intézményi ügyfélkör továbbra is magas színvonalú kiszol-

gálása mellett, a privát bankárok és ügyfélkörük támogatása, számukra modell portfóliók és 

befektetési ajánlások készítése is a feladatok közé került.

A piacok emelkedésének és a megfelelően kiválasztott befektetési termékeknek köszönhetően 

modellportfólióink kiválóan teljesítettek 2013-ban. A privát banki ügyfélkör számára ajánlott 

portfólió tavaly 18,6 százalékos hozamot ért el. Az intézményi ügyfeleknek ajánlott, euróban 

denominált portfólió teljesítménye pedig meghaladta a 12 százalékot.

A fentieken túl a privát bankárok értékesítés támogatásával valamint a befektetői találkozókon 

való aktív részvétellel is segítettük az üzletágat.

A prémium banki szolgáltatások elindításában az elemzés aktív szerepet vállalt. A termék-

struktúra kialakításán túl a premiumbanking.con.hu oldal állandó tartalommal való feltöltése és 

friss tartalommal való ellátása is az elemzési üzletág feladatai közé került.

A manapság legnépszerűbb lakossági befektetési termék, a befektetési alapok termék-

menedzsmentje is az elemzési részleg munkájává vált. Az alapkezelők és a befektetési alapok 

ismerete olyan érték, ami szintén hasznos az ügyfelek számára.
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Ami a jövőt illeti, tovább szeretnénk erősíteni a Concorde szellemi műhelyét, az elemzést. Az 

elemzők tudása - mindamellett, hogy a kezdetektől profi kiszolgálást biztosítanak az intéz-

ményi befektetők számára - a kiemelt ügyfélkör esetében is kiválóan hasznosul. A többéves 

iparági szakismeret és tapasztalat tovább növeli szolgáltatásunk hitelességét a növekedésnek 

indult üzletágak ügyfelei számára. 

CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT.

A világszerte javuló gazdasági hangulat 2013-ban a nemzetközi M&A piacon is élénkülést 

hozott. Az élénkülés Magyarországon is érzékelhető, a korábbi évekhez képest hazánkban 

is határozottan nőtt az M&A aktivitás. A legnagyobb pezsgés kétségtelenül a Jeremie alapok 

körül van. Ugyan a befektetési fázisban ezekbe a tranzakciókba a célvállalatok kis mérete 

miatt a Concorde Vállalati Pénzügyek Kft nem tud bekapcsolódni, de a jövőre nézve biztató, 

hogy jelentősen megnő a kockázati tőkealapok által tulajdonolt és néhány éven belül jó esély-

lyel szervezett értékesítési tranzakció keretében értékesítésre kerülő vállalatok köre. 

A határozott élénkülés ellenére igaz maradt ugyanakkor az, hogy a tranzakciók rendkívül el-

húzódnak és csak hosszú előkészítési és tárgyalási fázis után zárnak. Ez a Concorde Vállalati 

Pénzügyek Kft folyamatban lévő ügyleteire is igaznak bizonyult, ami a Kft 2013-as pénzügyi 

teljesítményére is rányomta a bélyegét – a számos folyamatban lévő ügylet miatt ugyanakkor 

bizakodva lehet tekinteni 2014-re. 

CONCORDE PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT.

A CPT 2013-ban az egyre kedvezőtlenebb piaci környezet ellenére is növekedést tudott elérni 

a közvetített volumen nagyságában és az árbevételben egyaránt.

Megőriztük piacvezető helyünket a filmtámogatások terén, több mint 50 produkció 

elkészüléséhez járultunk hozzá a legkülönbözőbb műfajokban, segítve kb. 8 milliárd forint 

összköltségvetésű film létrejöttét.

Kiugróan nagyszámú előadó-művészeti szervezet jutott támogatáshoz általunk a kis, független 

színházaktól a szimfonikus zenekarokon keresztül, a nagy kőszínházakig Budapesten és az 

ország más részein egyaránt.

A sporttámogatás területén visszaesett a közvetített volumen nagysága, aminek a legfőbb oka 

a jogszabályi környezet megváltozása. A 2013 tavaszán módosított és életbe lépett társasági 

adótörvény a 2013/2014. sportfejlesztési évtől kezdődő támogatások után a támogatók által 

elérhető adóelőnyt jelentősen csökkentette.

Hasonlóan módosították év végén a film- és előadó-művészet támogatására vonatkozó jog-

szabályt, melyet a 2014. évtől nyújtott támogatásoktól kell alkalmazni.

Bár az üzletág egyre nehezebb piaci és jogszabályi körülmények között tevékenykedett,  

2013-ban is nyereséges évet zárt. 
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MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban  ESZKÖZÖK (AKTíVÁK)

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

I.    IMMATERIÁLIS JAVAK 

 Vagyoni értékű jogok 

II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK  

 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

III.   BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 

 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

B. FORGÓESZKÖZÖK  

I.    KÉSZLETEK 

II.   KÖVETELÉSEK 

 Vevőkövetelések  

 Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból 

 Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból 

 Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból 

 Elszámolóházzal szembeni követelések 

     ebből: tőzsdeforgalmi számla követelés 

                egyéb követelés 

 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

 Egyéb követelések 

III.   ÉRTÉKPAPÍROK 

 Egyéb részesedés 

 Sajat részvények, saját üzletrészek 

 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

IV.   PÉNZESZKÖZÖK  

 Pénztár, csekkek 

 Bankbetétek 

C. AKTÍV IDőBELI ELHATÁROLÁSOK

 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 

 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

648 640

128 448

128 448

255 304

126 235

129 069

264 888

264 888

0

22 715 526

0

2 552 902

161 273

1 447 871

107 217

89 309

672 887

3 957

668 930

0

44 345

2 583 556

289 901

0

2 293 655

17 609 068

181 737

17 427 331

240 171

221 486

18 685

692 713

176 496

176 496

251 329

94 714

156 615

264 888

264 888

0

18 667 194

0

2 540 056

96 428

1 699 424

265 663

73 817

281 399

39 601

241 798

497

122 828

1 568 758

350 887

49 918

1 167 953

14 558 380

70 401

14 487 979

185 321

167 962

17 359

Előző évA tétel megnevezése 2013. év

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 19 545 228 23 604 337
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MÉRLEG

adatok ezer Ft-ban  FORRÁSOK (PASSZíVÁK)

D. SAJÁT TőKE 

I.    JEGYZETT TőKE 

 ebből: visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéken 

II.   JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TőKE  (- )

III.  TőKETARTALÉK

IV.   EREDMÉNYTARTALÉK  (+/- )

V.    LEKÖTÖTT TARTALÉK

VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

VII. ÁLTALÁNOS TARTALÉK

VIII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY  (+/- )

E. CÉLTARTALÉKOK 

  Egyéb céltartalék 

F. KÖTELEZETTSÉGEK

I.    HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

 Rövid lejáratú hitelek

 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

 Ügyfelekkel szembeni kötelezettség

 Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból

 Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból

 Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek

 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban

 lévő vállalkozással szemben 

 Váltótartozások

 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

G. PASSZÍV IDőBELI ELHATÁROLÁSOK

 Bevételek passzív időbeli elhatárolása

 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

 Halasztott bevételek

 

2 509 773

1 000 000

15 500

0

61 660

1 388 537

49 918

0

0

9 658

2 611

2 611

16 907 730

0

0

16 907 730

2 060 597

53 244

13 842 503

158 864

355 620

0

873

0

0

436 029

125 114

58

125 056

0

2 510 212

1 000 000

0

0

61 660

1 448 113

0

0

0

439

17 766

17 766

20 943 973

0

0

20 943 973

1 648 645

84 467

17 139 141

182 286

580 046

0

0

0

0

1 309 388

132 386

5 528

126 858

0

Előző évA tétel megnevezése 2013. év

FORRÁSOK ÖSSZESEN 19 545 228 23 604 337
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban  

a)  Bizományosi tevékenység bevételei 

b)  Kereskedelmi tevékenység bevételei 

c)  Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei 

d)  Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei 

e)  Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei 

01  Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e) 

f)  Bizományosi tevékenység ráfordításai 

g)  Kereskedelmi tevékenység ráfordításai 

h)   Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai  

i)  Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai  

j)  Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai   

02  Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j) 

I.    BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (01-02) 

II.   EGYÉB BEVÉTELEK 

 Ebből: visszaírt értékvesztés

III.    NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI

IV.    AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 

V.     ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 

03  Bérköltség

04  Személyi jellegű egyéb kifizetések 

05  Bérjárulékok 

VI.     SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (03-05)

VII.    ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

VIII.   EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

 Ebből: értékvesztés

IX.    NEM BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI

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

2 191 355

1 081 628

0

12 035

1 200

3 286 218

256 213

158 482

0

17 286

0

431 981

2 854 237

523 568

0

0

0

850 940

797 176

73 777

261 731

1 132 684

162 958

309 191

13 426

0

922 032

1 809 423

1 088 645

0

24 911

77 852

3 000 831

219 436

407 923

0

21 711

6 000

655 070

2 345 761

175 616

0

0

0

874 362

716 667

61 487

237 042

1 015 196

232 110

343 686

3 139

0

56 023

Előző évA tétel megnevezése 2013. év
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban  

06  Kapott (járó) osztalék és részesedés 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

07  Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

08  Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő  

  értékpapírok árfolyamnyeresége 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

09  Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

10  Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 

X.     NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI (06+07+08+09+10) 

11  Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

12  Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 

13  Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 

14   Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 

XI.     NEM FORGALMAZÁSI PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (11+12+13+14)

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)

XII.     RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

XIII.    RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII-XIII)

E.  ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+C+D)

XIV.    ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

F.   ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIV)

XV.     ÁLTALÁNOS TARTALÉK KÉPZÉS, FELHASZNÁLÁS  (+/- )  

15  Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

16 Jóváhagyott osztalék és részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+XV+15-16)

81 644

0

0

0

0

0

395 263

0

101 953

578 860

0

0

79 433

0

0

170 389

249 822

329 038

1 251 070

0

186 921

-186 921

1 064 149

40 590

1 023 559

0

0

1 023 120

439

92 104

0

0

0

0

0

356 490

0

91 401

539 995

0

0

100 864

0

66 955

183 643

351 462

188 533

244 556

0

29 033

-29 033

215 523

5 709

209 814

0

0

200 156

9 658

Előző évA tétel megnevezése 2013. év
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A CONCORDE ZRT.
ÉRDEKELTSÉGEI



A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
2013. DECEMBER 31-ÉN 
AZ ALÁBBI RÉSZESEDÉSEKKEL RENDELKEZETT:

TÁRSASÁG NEVE:    CONCORDE PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT.

Tevékenységi kör:    filmfinanszírozás, pénzügyi tanácsadás

Jegyzett tőkéje (ezer forint): 3 000 

Tulajdoni hányad:    75,00 %

TÁRSASÁG NEVE:    CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT.

Tevékenységi kör:    vállalatfinaszírozási tanácsadás

Jegyzett tőkéje (ezer forint):  10 000 

Tulajdoni hányad:    75,00%
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TISZTSÉGVISELőK ÉS
VEZETő ÁLLÁSÚ DOLGOZÓK



CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 

IGAZGATÓSÁG

JAKSITY GYÖRGY, ELNÖK

BORDA GÁBOR, IGAZGATÓ

STREITMANN NORBERT, IGAZGATÓ

VEZÉRIGAZGATÓ

RÉGELY KÁROLY

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

MÓRICZ GÁBOR, ELNÖK

BARNA hAJNALKA

FEYÉR KRISZTIÁN

CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT.

ÜGYVEZETŐ

NAGY KÁLMÁN

CONCORDE PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ KFT.

ÜGYVEZETŐ

hERNÁDI VIKTÓRIA

KÖNYVVIZSGÁLÓ

Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.

(1068, Budapest, Dózsa György út 84/C)
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