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Az IBUSZ 	yrt. 2012. I. félévi jelentése 
 
 
 
Az IBUSZ Nyrt. felhívja tisztelt befektetői figyelmét arra, hogy a magyar számviteli 
szabályok szerint elkészített jelentésben a 2012. I. félévére vonatkozó adatok nem tekinthetők 
auditált beszámolón alapuló adatoknak.  
 
Az IBUSZ Nyrt. alaptevékenységeként vagyonkezelési feladatokat lát el. 
Ennek keretében, mint vagyonkezelő holding a közös tulajdon, a közös név és a közös 
stratégia alapján irányítja a Csoporthoz tartozó vállalatait, míg a szakmai munka a 
kereskedelmi, szállodai szekciókban folyik. 
 
A munka középpontjában az irányítás, a hatékonyság és az eredményesség javítása, a 
tevékenységek racionalizálása, a piaci lehetőségek kibővítése áll. Jelen gazdasági 
környezetben a társaságok eredményes és sikeres munkavégzésének alapfeltétele továbbra is a 
rugalmas alkalmazkodás és igazodás a gyors ütemben változó piaci és gazdasági 
környezethez, a keresleti igényekhez. 
 
Az IBUSZ Nyrt. vezetése a tulajdonosi érdekeket szem előtt tartva megőrizte szervezeti, 
gazdálkodási, pénzügyi stabilitását. 
 
Az IBUSZ Nyrt. Igazgatóságának tagjai: Kovács Gáspár elnök, Kovács Balázs vezérigazgató 
és dr. Mihalik Péter. A felügyelő bizottság tagjai 2012. április 24-től: Delea Ferenc, Komora 
Zoltán, Termes Nóra 
A társaság audit bizottságának tagjai 2012. április 24-től: Delea Ferenc, Komora Zoltán, 
Termes Nóra 
A társaság könyvvizsgálójává az INTERAUDITOR Neuner + Henzl Tanácsadó Kft.-t (1125 
Budapest, Szilágyi E. fasor 22.) választotta ismételten a közgyűlés. 
 
A  2012. április 24-i  közgyűlés az IBUSZ Nyrt. előterjesztett, 2011. évi, számviteli törvény 
szerinti beszámolóját 3.436.662 eFt mérleg-főösszeggel és 28.265 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel elfogadja. Az 50.000.000.- Ft össznévértékű osztalékelsőbbségi részvényekre 20 
% osztalék, azaz 10.000.000.- Ft kerül kifizetésre, az eredmény fennmaradó részét a társaság 
eredménytartalékba helyezi. 
 
Az IBUSZ Nyrt. a hirdetményeit a társaság honlapján, a www.ibusznyrt.hu címen teszi közzé. 
 
A társaság szervezete 2012. eddig eltelt időszakában nem módosult. 
 
Az IBUSZ Nyrt. 2012. évi I. féléves beszámolója szerint a mérlegfőösszeg 3.457.301 e Ft, az 
első féléves mérlegszerinti eredmény pedig 29.754 e Ft.  
A mérlegfőösszegben jelentős változás a 2011. évi I. félévi beszámolóhoz képest nem 
következett be (2011-hez képest a mérlegfőösszeg 1%-kal nőtt). Kismértékű átrendeződés az 
Eszközökön és a Forrásokon belül figyelhető meg,  ami a következőknek tudható be: Eszköz 
oldalon a Befektetett eszközök csökkentek 10%-kal, a Forgóeszközök aránya pedig 13%-kal 
nőtt.  
Forrás oldalon az eredmény nőtt, a Kötelezettségek összege pedig 4 %-kal csökkent az előző 
év féléves adatához képest, de ezeknek a mértéke is annyira csekély, hogy számottevő hatása 
nem volt a mérlegfőösszegre.  
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Az év hátralévő részében a vezetőség kockázatot nem lát a társaság helyzetében, a vagyon 
nagy része likvid és értékét tartó eszközökben van, így bizonytalansági tényezők sem 
befolyásolják a következő hat hónapot. 
A társaság saját részvénnyel továbbra sem rendelkezik. 
Az IBUSZ Nyrt.-nek jelentős befolyással, többségi, illetve közvetlen irányítást biztosító 
befolyással rendelkező részvényese nincs. 
 
Az árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 38 %-kal,  míg az egyéb bevételek 30 
%-kal esett vissza, a költségek-ráfordításoknál mindenhol megtakarítás jelentkezik. A 
Pénzügyi műveletek eredménye nőtt az előző év első félévi adatához képest 48 %-kal, így 
összességében  a Mérleg szerinti eredmény 197 %-kal nőtt.  
A teljesítményt mutatja a jövedelmezőség is, például a tőke jövedelmezősége. A mutató a 
mindenkori eredmény függvényében alakul, tendenciája ingadozó. A Jegyzett tőke 
jövedelmezősége az előző év hasonló időszakához viszonyítva (Adózott eredmény / Jegyzett 
tőke) az előző évben 0,57 %-ot, a tárgyévben 1,69 %-ot ért el. A saját tőke jövedelmezősége 
(Adózott eredmény / Saját tőke) az előző évi 0,29 %-ról 0,87 %-ra nőtt.  
 

Más említésre érdemes tényező a gazdálkodást nem befolyásolta ebben az évben. 
 
Az IBUSZ Nyrt. nyilatkozik, hogy a fenti beszámoló, a magyar számviteli előírások alapján, a 
legjobb tudása alapján elkészített kimutatások valós és megbízható képet adnak a társaság 
eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről.  A vezetőségi 
jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, 
ismertetve a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági 
tényezőket. A féléves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta. 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 31. 
 
       IBUSZ Nyrt. 
 
 
 
       (Kovács Balázs)  
       vezérigazgató 
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Az IBUSZ 	yrt. főbb mérlegsorok 2012. I. félév 
 
 

 
Mérleg kivonata                             Adatok 1.000 Ft-ban 
Eszközök  Források  
Immateriális javak 69 Jegyzett tőke 1.760.500 
Tárgyi eszközök 43.966 Tőketartalék 313.849 
Befektetett pénzügyi eszközök 1.619.670 Eredménytartalék 1.233.460 
Készletek 0 Lekötött tartalék 98.206 
Követelések 703.195 Mérleg szerinti eredmény 29.754 
Értékpapírok 985.766 Céltartalékok 0 
Pénzeszközök 10.101 Kötelezettség 21.532 
Aktív időbeli elhatárolások 94.534 Passzív időbeli elhatárolások 0 
Összesen 3.457.301 Összesen 3.457.301 
 
 
 
 
Eredménykimutatás kivonata              Adatok 1.000 Ft-ban 
Értékesítés nettó árbevétele 4.112 
Egyéb bevételek 411 
Anyagjellegű ráfordítások 11.758 
Személyi jellegű ráfordítások 16.089 
Értékcsökkenési leírás 2.803 
Egyéb ráfordítások 1.720 
ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -27.847 
Pénzügyi műveletek eredménye 57.601 
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY 29.754 
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 29.754 
ADÓZOTT EREDMÉNY 29.754 
MÉRLEGSZERI	TI EREDMÉ	Y 29.754 
 
 
Budapest, 2012. augusztus 31. 
 
 

IBUSZ Nyrt. 
 
 
 

(Kovács Balázs) 
vezérigazgató 

 
 
 

---Megjelenés dátuma: 2012. augusztus 31.--- 


