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A pénzügyi kimutatásokban szereplő rövidítések magyarázata: 

 

IAS   Nemzetközi Számviteli Standardok 
IFRS   Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok  
IFRIC/SIC  Értelmezések a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokhoz  
FVTOCI  Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt  
FVTPL   A nyereséggel/veszteséggel szemben valós értéken értékelt  
CDO   Vezető működési döntéshozó  
EPS   Egy részvényre jutó eredmény  
AB   Audit Bizottság 
ECL   Várható hitelezési veszteség 
ROU  Használati jogi eszköz 

A zárójelben szereplő számok negatív értéket jelölnek a pénzügyi kimutatásokban! 
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I. Évközi konszolidált átfogó eredménykimutatás 
 

ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS Megjegyzés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Árbevétel (1) 1 669 244 1 168 123 
Anyagjellegű ráfordítás  (2) (297 667) (165 557) 
Személyi jellegű ráfordítás  (3) (1 174 430) (891 494) 
Értékcsökkenési leírás   (13 607) (9 558) 
Egyéb ráfordítások, nettó (4) (1 506) (1 674) 
Üzemi tevékenység eredménye    182 034 99 840 
Pénzügyi ráfordítások, nettó (5) 9 151 (10 619) 
Részesedés társult vállalkozás eredményéből (6) - 6 168 
Adózás előtti eredmény    191 185 95 389 
Jövedelemadó ráfordítás  (22 794) (32 534) 
Adózott eredmény    168 391 62 855 

    
Egyéb átfogó eredmény (nyereségadó hatása 
után)   - - 

    
Teljes átfogó eredmény   168 391 62 855 

    
Egy részvényre jutó eredmény forintban (7) 16,84 6,29 
Hígított egy részvényre jutó eredmény forintban (7) 16,84 6,29 
EBITDA (7) 195 641 115 566 

 

Az átfogó eredménykimutatás a tételeket előjelhelyesen tartalmazza! 

A zárójeles hivatkozások a pénzügyi kimutatások IX-X. fejezeteire utalnak. 
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II. Évközi konszolidált mérleg  
ESZKÖZÖK Megjegyzés 2022.06.30. 2022.01.01. 
Befektetett eszközök  561 274 549 734 
Goodwill (8) 484 268 484 268 
Immateriális eszközök (8) 16 224 20 158 
Ingatlanok (8) 23 107 3 522 
Gépek, felszerelések, berendezések (8) 37 675 41 786 
Tartós befektetés társult vállalkozásban  - - 
Forgóeszközök  1 105 965 1 030 981 
Készletek  11 119 11 119 
Vevők  60 834 360 934 
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt 
értékpapírok 

(9) 161 109 182 323 

Nyereségadó követelések  68 218 23 678 
Egyéb követelések és időbeli elhatárolások (10) 590 878 169 780 
Pénzeszköz és egyenértékeseik  213 807 283 147 
Eszközök összesen  1 667 239 1 580 715 
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK    
Saját tőke    
Jegyzett tőke (10 Ft/db)  20 000 5 000 
Eredménytartalék   925 874 757 483 
Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke  945 874 762 483 
Nem kontrolláló érdekeltség    
Hosszú lejáratú kötelezettségek  347 120 347 734 
Hosszú lejáratú banki hitelek (11) 300 000 300 000 
Hosszú lejáratú lízing kötelezettségek (12) 3 536 4 150 
Halasztott adókötelezettség   43 584 43 584 
Rövid lejáratú kötelezettségek  374 245 470 498 
Rövid lejáratú banki hitelek (11) 59 378 61 006 
Rövid lejáratú lízing kötelezettségek (12) 1 215 3 024 
Vevőktől kapott előlegek  33 446 12 692 
Szállítók  3 824 160 171 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és időbeli 
elhatárolások 

(13) 276 382 233 605 

Saját tőke és kötelezettségek  1 667 239 1 580 715 
 

A zárójeles hivatkozások a pénzügyi kimutatások IX-X. fejezeteire utalnak. 
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III. Évközi konszolidált saját tőkeváltozás kimutatás 
 

 

Megnevezés  Jegyzett tőke  Eredménytartalék  Összesen  

IFRS szerinti saját tőke - 2021.01.01. 5 000 521 802 526 802 
2021. első féléves átfogó eredmény - 62 855 62 855 
IFRS - 2021.06.30. 5 000 584 657          589 657  

2021. második féléves átfogó eredmény - 172 826 172 826 
IFRS - 2021.12.31. 5 000 757 483 762 483 
Tőkeemelés (2022.01.23) 15 000 - 15 000 
Átfogó eredmény 2022. I. félév -                        168 391  168 391 
IFRS - 2022.06.30. 20 000 925 874 945 874 

 

A saját tőkeváltozás kimutatás a tételeket előjelhelyesen tartalmazza 
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IV. Évközi konszolidált cash-flow kimutatás  
Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Adózás előtti eredmény 191 185 95 389 
Kamatráfordítás, nettó 7 470 921 
Pénzmozgással nem járó tételek   
Értékcsökkenés 13 607 9 558 
Devizás összevont árfolyamkülönbözet eredményhatása (7) - 
Várható hitelezési veszteség eredményhatása  - 
Kamatbevétel (972) (478) 
Tárgyi eszköz értékesítésének eredménye (31) - 
Társult vállalkozás időszaki eredménye - (6 168) 
Értékpapírok valós érték különbözete 587 - 
Pénzmozgással nem járó tételek összesen 13 184 2 912 

   
Működő tőke változásai   
Vevő követelések változása 300 100 26 306 
Egyéb forgóeszközök és elhatárolások változása (421 098) (1 331) 
Szállító kötelezettségek változása (156 347) (17 932) 
Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek és elhatárolások változása 63 531 22 206 
Összes nettó forgótőke változás (213 814) 29 249 

 
  

Fizetett kamat (7 470) (921) 
Fizetett nyereségadó (67 334) (66 082) 
Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow (76 779) 61 468 
Részesedések megszerzése fordított összeg, csökkentve az átvett 
pénzeszközök értékével - - 
Tárgyi eszköz beszerzések (29 725) (8 202) 
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 4 608 - 
Kapott kamat 972 478 
Befektetési tevékenységből származó nettó cash-flow (24 145) (7 724) 
Részvénykibocsátás 15 000 - 
Kölcsön, hitel visszafizetés (1 628) (647) 
Hitel felvétel - 300 000 
Lízing kötelezettségek teljesítése (2 423) (1 802) 
Értékpapírok értékesítése - vásárlása 20 627 (90 500) 
Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash-flow 31 576 207 051 
 

  
Pénzeszközök változása (69 348) 260 795 
Devizás pénzeszközök átértékelése 8 - 
Pénzeszközök mérleg szerinti változása (69 340) 260 795 
Pénzeszközök az év elején 283 147 108 001 
Pénzeszközök az időszak végén 213 807 368 796 
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V. Általános információk 
 

Megfelelés az IFRS-eknek, a számviteli rendszer 

Ezek a pénzügyi kimutatások mindenben megfelelnek az IAS 34 követelményeinek. A Csoport ebben 
az időszakban tesz közzé először IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat. Korábban a 
magyar szabályok szerint számolt be az Anyavállalat és a leányvállalatok, valamint konszolidációs 
kötelezettség sem volt. 

A Csoportra vonatkozó információk 

A Csoport Anyavállalata az eSense Human Resources Nyrt. 2022.05.26-án Társasági formaváltást 
követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá. 2007.09.12-én alapították, részvénytársasági 
formában.  

Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. 210/2022 számú határozatával az Anyavállalat részvényeit 2022.05.24-én 
vette fel a Terméklistára, a részvényekkel való kereskedés a BÉT Standard kategóriájában 2022.05.31-
én indult el. 

Az Anyavállalat törzstőkéje 2.000.000 db egyenként 10Ft/db törzsrészvényből áll.  

Az Anyavállalat főtevékenysége a munkaerőkölcsönzés, emellett ügyfélszolgálatok, 
diszpécserközpontok és információs vonalak kialakításával, telefonos értékesítéssel, pénzügyi 
szolgáltatások közvetítésével, telefonos kintlévőség-kezeléssel és piackutatással, valamint 
felnőttképzési és tanácsadási szolgáltatásokkal is foglalkozik. 

A Csoport az Anyavállalaton kívül 2022.06.30-án leányvállalatokból áll.  

A leányvállalatok tevékenysége hasonló az Anyavállalatéhoz a Card Consulting Zrt. kivételével. A Card 
Consulting Zrt. egészségpénztárak és SZÉP kártya szolgáltatók által kibocsátott kártyák autorizációját 
biztosító informatikai szolgáltatást is kínál. 

A Csoporttagok lefontosabb adatai: 

Társaság  Cím Főtevékenység 

CALLCOMM Zrt. 4400 Nyíregyháza, Derkovits utca 
119. Telefoninformáció 

Card Consulting Zrt. 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 
5. 

Egyéb információ-
technológiai szolgáltatás 

Sales Point Pénzügyi Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft. 

1138 Budapest, Madarász Viktor 
utca 47-49. Telefoninformáció 
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Társaság  Jegyzett tőke 
2022.06.30-án 

Részesedés mértéke 
% 2022. 06.30-án 

Változás 
hatályba 

lépése 

Jegyzett tőke 
2021.12.31-

én 

Részesedés 
mértéke % 
2021.12.31-

én 

Minősítés 

eSense Nyrt. 20 000 - - 5 000 - anyavállalat 

CALLCOMM Zrt. 5 000 100% 2021.08.23 5 000 100% leányvállalat 

Card Consulting Zrt. 5 000 100% 2021.07.01 5 000 100% leányvállalat 

Sales Point Kft. 3 000 100% 2012.09.17 3 000 100% leányvállalat 
 

A CALLCOMM Zrt. 50%-át alapítástól tulajdonolta az Anyavállalat, így 2021.07.01-ig társult 
vállalkozásként equity módszerrel, csak a részesedés arányos eredmény került konszolidálásra. 

VI. A számviteli politika meghatározó elemei, változó 
standardok 

 

A Csoport azonos számviteli politikát alkalmaz az IFRS-re való áttérése óta. Ez alól kivételt képeznek az 
új standardok bevezetésével és a korábban nem létező tevékenységekkel kapcsolatos számviteli 
politikák alkalmazása.  

Változó standardok 

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 
Értelmezési Bizottsága (IFRIC) a következő módosításokat bocsátotta ki, melyek 2022. január 1-től 
hatályosak: 

 IFRS 3 “Üzleti kombinációk”; IAS 16 “Ingatlanok, gépek és berendezések”; IAS 37 
“Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” standardok módosításai – Éves 
fejlesztések 
 

A közzétett, de még nem hatályos IFRS standardok és módosítások az alábbiak (2023. január 1. vagy 
azután kezdődő üzleti években hatályosak): 
 

 IAS 1: A rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek osztályozása.  
 IAS 1 és IFRS Practice Statement 2: A számviteli politikák közzététele.  
 IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard, beleértve az IFRS 17 standard módosításait. 
 IAS 12 „Nyereségadók” Standard módosításai, egyetlen ügyletből származó eszközhöz és 

kötelezettséghez tartozó halasztott adó  
 IAS 8 „Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák” Standard - Számviteli 

becslések meghatározása 
 

A Csoport a már hatályos és még nem hatályos IFRS Standardok konszolidált pénzügyi kimutatásokra 
vonatkozó hatásait megvizsgálta és arra a következtetésre jutott, hogy azok nem gyakorolnak jelentős 
hatást a pénzügyi helyzetére, valamint az eredményére. 
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VII. A pénzügyi kimutatások elkészítésének alapja 
 

Ezek az időközi pénzügyi kimutatások az IAS 34 Időközi pénzügyi kimutatások standardnak megfelelően 
készültek, így nem tartalmaznak minden olyan információt, amelyet az év végi pénzügyi kimutatások – 
az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása standard szerint – bemutatnak. Ezt a konszolidált időközi 
pénzügyi kimutatást 2022.06.30. időpontra először készítette el az Anyavállalat, előző időszakokban 
konszolidált adatok közzétételére nem került sor. 

Az IFRS-ek első alkalmazása a konszolidált beszámolóban 

A 2000. évi C. törvény 9/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján éves beszámolóját az IFRS-ek szerint 
állíthatja össze az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának 
szabályozott piacán forgalmazzák 

 Az Anyavállalatnak 2021. évben nyilatkozott arról, hogy az IFRS szabályai szerint készíti az éves 
beszámolóját.  

 Az Anyavállalat IFRS-re történő áttérésének napja 2022. január 1. volt.  

A konszolidált beszámolót először a 2022-es üzleti évről kötelező készítenie az Anyavállalatnak, emiatt 
a magyar számviteli törvény szabályai szerint korábban nem kellett készítenie ilyen kimutatást.  
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VIII. A pénzügyi kimutatások prezentálása az időközi pénzügyi 
kimutatásokban, szezonalitás, valós értékkel kapcsolatos 
és egyéb kiemelt közzétételek 

 

Az anyavállalat funkcionális pénzneme a magyar forint. A pénzügyi kimutatások forintban készültek 
(prezentálás pénzneme) és ha más jelölés nem szerepel, az adatok ezer forintban (eFt) szerepelnek. 

A Csoport az átfogó eredménykimutatást egy önálló kimutatásban szerepelteti, aszerint, hogy az egyéb 
átfogó eredményhez kapcsolódó tételeket azonos kimutatásban, az időszak nettó nyeresége 
(vesztesége) után jeleníti meg.  A költségeket pedig az eredményben jellegük szerint mutatja be 
(költségnem szerinti módszer). 

2021. évi évközi akvizíciók miatt a tárgyidőszak adatai tartalmazzák az akvizíciók adatait, az 
összehasonlító adatok csak részben. Ennek következtében az előző időszaki adatok és a tárgyidőszaki 
adatok csak korlátozottan összehasonlíthatóak. 

A Card Consulting Zrt. akvizíciója során goodwill került kimutatásra, amelynek az értéke előzetes. Az 
IFRS3.45 pontja értelmében 2022.06.30-án az értékelési időszak még nem zárult le, az eszközök 
azonosítása, értékük becslése folyamatban van, ezért a goodwill értéke, illetve a bevont vagyoni 
elemek valós értéke még változhat.  

Egyéb kiegészítő megjegyzést a Csoport csak akkor tesz közzé, ha megítélése szerinti jelentős esemény 
vagy az IAS 34 Közbenső pénzügyi kimutatások standard azt megköveteli. 

Az IAS 34 előírja, hogy a valós méréssel kapcsolatos információit a Csoport közzé tegye. A Csoport 
jelenleg az általa vásárolt értékpapírokat értékeli eredménnyel szemben valós értéken. 

A Csoport árbevétele az üzleti év folyamán egyenletesen keletkezik, tevékenységeiből adódó 
szezonalitás nem jellemzi. 

A Csoport nem azonosított szokatlan tranzakciókat az időszak során.  

A Csoport 2022. I. félévében megemelte jegyzett tőkéjét 15 000 eFt-tal, 2022. január 23.napjával. 

 



IX. Évközi átfogó eredménykimutatáshoz kapcsolódó 
kiegészítő megjegyzések  

 

1. A Csoport árbevételének összetétele  
Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Bérbeadás árbevétele             1 078                     -   
Biztosítási tevékenység árbevétele             4 003                     -   
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység árbevétele        625 617         585 353  

Informatikai rendszerek tervezése, üzemeltetése        104 882                     -   
Irodai szolgáltatás                   30                 135  
Munkaerõ-kölcsönzés árbevétele        208 785         129 556  
Oktatási tevékenység árbevétele                    -                  756  
Szakértés, tanácsadás árbevétele           62 472            42 847  
Telefoninformáció árbevétele        662 377         409 476  
Összesen 1 669 244 1 168 123 

 

A Csoport árbevételének legnagyobb részét a telefoninformáció teszi ki, mely magában foglalja a 
telefonos ügyfélszolgálatok, ügyfél-információs vonalak (callcenter) kialakítását és működtetését, a 
telekommunikációs termékek, szolgáltatások, kampányok telefonos értékesítését, telefonos 
követelésbehajtást. 

A COVID-19 világjárvány következtében megnövekedett a megbízható és hatékony online és telefonos 
ügyintézés fontossága, szerepe, amelynek következtében a telefoninformációból származó árbevétel 
jelentős mértékben nőtt.  

A telefoninformáció árbevételének növekedéséhez a CALLCOMM Zrt. akvizíciója is hozzájárult.  

Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységként a lakossági banki termékek értékesítését végzi a Csoport. 

 

2. Anyagjellegű ráfordítások 
 

Az anyagjellegű ráfordítások között anyagköltségeket, igénybevett szolgáltatásokat és egyéb hatósági, 
pénzügyi, biztosítási szolgáltatás igénybevételt jelenít meg a Csoport. 

Anyagköltségek   
Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Egy éven belül elhasználódó anyagok (5 186) (2 140) 
Karbantartási anyagok (30) (46) 
Közüzemi díjak (21 159) (13 959) 
Összesen (26 375) (16 145) 

 

Az egy éven belül elhasználó anyagok a munkavégzéshez szükséges fogyóeszközök, irodaszerek. 
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Az Európai Unióban és világszerte tapasztalható energiaár emelkedések következtében a Csoport által 
elszámolt közüzemi díjak jelentős mértékben növekedtek. 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Bérleti díjak (58 950) (65 256) 
Foglalkozás egészségüggyel kapcsolatos költségek (1 650) (3 647) 
Hirdetés és reklámköltségek (4 005) (1 093) 
Igénybe vett őrzés-védelem díjai (142) (91) 
Igénybe vett takarítás költségei (313) (400) 
Informatikai és nyomdai szolgáltatások igénybevétele (7 514) (5 412) 
Jogi költségek (4 951) (1 323) 
Karbantartás (838) (211) 
Kommunikációs költségek (18 614) (3 620) 
Könyvelés, könyvvizsgálat díjai (37 321) (12 065) 
Közvetített telefoninformációs szolgáltatások (90 883) (26 810) 
Oktatás, továbbképzés (1 479) (528) 
Parkolási és flottakezelési díjak (639) (101) 
Szállítási szolgáltatás igénybevétele (581) (354) 
Tagdíjak, jutalékok (1 218) - 
Tanácsadási, tervezési, szakértői díjak (26 708) (22 156) 
Utazási és kiküldetési költségek (2 679) - 
Üzemanyag felhasználás (2 738) (1 568) 
Összesen (261 223) (144 635) 

 

A közvetített telefoninformációs szolgáltatások az irántuk megnövekedett kereslet következtében, 
valamint a 2021. évben végbement akvizíciók miatt emelkedtek.  

A Tanácsadási, tervezési, szakértői díjak az Anyavállalat tőzsdére lépésének időszakában jelentősen 
megugrottak, az értékpapírok tőzsdei bevezetéséhez szükséges volt e szolgáltatások igénybevétele. 

A kommunikációs díjak jelentős emelkedése szintén a leányvállalatok, különösen a CALLCOMM Zrt. 
akvizíciójához kapcsolódnak. 

Egyéb szolgáltatás   
Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Biztosítási díjak (800) (338) 
Hatósági díjak, illetékek (1 789) (58) 
Pénzügyi szolgáltatások díjai (7 480) (4 381) 
Összesen (10 069) (4 777) 
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3. Személyi jellegű ráfordítások  
 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Bérjárulékok (123 970) (114 304) 
Bérköltségek (1 001 813) (748 348) 
Személyi jellegű egyéb kifizetések (48 647) (28 842) 
Összesen (1 174 430) (891 494) 

 

Az Akvizíciók következtében a személyi jellegű ráfordítások összege is megemelkedett. 

4. Egyéb ráfordítások, nettó 
 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Adóráfordítások (5 371) (1 862) 
Adott támogatások  - - 
Bírság, pótlék, késedelmi kamat (2) (30) 
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak könyv szerinti 
értéke (4 577) - 
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak bevétele 4 608 - 
Ingyenesen átvett eszközök bevétele 327 - 
Kapott költségtérítés 565 218 
Kapott támogatások 2 964 - 
Kerekítési különbözetek (20) - 
Összesen (1 506) (1 674) 

 

A kapott támogatások között a CALLCOMM Zrt. által elnyert GINOP-5.3.12-19-2020-00309 számú 
foglalkoztatás bővítésére irányuló, személyi jellegű ráfordítások ellentételezésére támogatás került 
elszámolásra. Az elnyert teljes vissza nem térítendő támogatás összege: 17 850 600 Ft, támogatás 
intenzitása: 60%. 
 
Szintén a CALLCOMM Zrt. által elnyert és igénybe vett GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „Út a 
munkaerőpiacra” elnevezésű pályázat keretében bérköltség és járulékai ellentételezésére kapott 
támogatás is szerepel a kapott támogatások között. 
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5. Pénzügyi ráfordítások, nettó 
 

Megnevezés 2022.06.30 2021.06.30 

Devizás pénzeszközök átváltásának árfolyam nyeresége 8 - 

Értékpapírok, részesedések értékesítésének nyeresége 14 054 1 152 

Értékpapírok, részesedések értékesítésének vesztesége (109) (10 749) 
Értékpapírok valós érték különbözete 1 696 - 
Kapott kamatok 972 478 
Kamat ráfordítások (7 470) (1 500) 
Összesen 9 151 (10 619) 

 

 

6. Részesedés társult vállalkozás eredményéből 
 

A Csoport a CALLCOMM Zrt.-ben lévő 50%-os részesedését a későbbi akvizíció dátumáig (2021.08.23.), 
mint társult vállalkozásban lévő befektetést, tartotta nyilván. A Zrt. időarányos eredményét a 
befektetés mérlegsorával szemben számolta el a Csoport. 

Tartós befektetés társult vállalkozások mérlegsora az alábbiak szerint alakult: 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Nyitó egyenleg - 2 500 

Részesedés az időszak végi eredményből - 6 168 
Kivezetés (2021.08.23.) - - 
Záróegyenleg - 8 668 

 

7. Egy részvényre jutó eredmény (EPS), EBITDA számítás 
 

EPS 

Megnevezés Részvények száma 
2022.06.30. 

Részvények száma 
2021.06.30. 

Tulajdonosi 
részarány 

Törzsrészvény 2 000 000 50 1 
Összesen 2 000 000 50 1 

 

Az Anyavállalat 2022.01.23-án tőkeemelést hajtott végre. A tőkeemelés hatására az eSense Nyrt. 
törzstőkéje 15.000 e Ft-tal nőtt, a törzsrészvények darabszáma 50 db-ról, 2 000 000 db-ra emelkedett. 

Az Anyavállalat 2022.07.25-én közgyűlési határozatban döntött a törzsrészvények számának 2.000.000 
darabról 10.000.000 darabra történő emeléséről, mely 2022. szeptember 6. napjával ment végbe. 
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Az IAS33.64 alapján, mivel a részvényszám növekedéssel járó tőkeemelés a beszámolási időszak vége 
után, de a pénzügyi kimutatások közzététele előtt történt, az EPS számítása az aktuális időszakra és az 
összehasonlító időszak adataira vonatkozóan új részvény darabszámmal (10.000.000 db) került 
kiszámításra. 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 

A Csoport részvényeseire jutó eredmény teljes átfogó 
eredményből 168 391 62 855 

Részvényesekre jutó anyavállalati eredmény fix osztalék 
levonása után 168 391 62 855 

Törzsrészvényekre jutó éves eredmény 168 391 62 855 

Forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott számtani 
átlaga 10 000 000 10 000 000 

Egy részvényre jutó eredmény teljes átfogó 
eredményből (HUF-ban) 16,84 6,29 

Hígítás esetén a törzsrészvényesekre jutó anyavállalati 
eredmény 168 391 62 855 

Hígított törzsrészvények súlyozott számtani átlaga 10 000 000 10 000 000 

Hígított egy részvényre jutó eredmény teljes átfogó 
eredményből (HUF-ban) 16,84 6,29 

 

EBITDA 

A Csoport az iparági gyakorlat szerint közzéteszi az EBITDA mutatót is, ami nem IFRS-ben definiált 
mérőszám.  A mérőszám számítását a számviteli politikák tartalmazzák. 

Az EBITDA levezetése a következő: 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.06.30. 
Adózás előtti eredmény  191 185 95 389 

Értékcsökkenési leírás eliminálása 13 607 9 558 

Pénzügyi bevételek és ráfordítások 
eliminálása (9 151) 10 619 

EBITDA 195 641 115 566 
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X. Évközi mérleghez kapcsolódó kiegészítő megjegyzések  
 

8. Befektetett eszközök 
 

Immateriális eszközök 

Bruttó érték Használati jogi eszközök Egyéb immateriális javak Összesen 

Nyitó egyenleg 2021.01.01.                                      11 698                                         33 411        45 109  
Beszerzés                                        6 282                                           4 720        11 002  
Értékesítés                                               -                                                    -                   -    
Összesen 2021.06.30. 17 980 38 131 56 111 
Beszerzés                                            767                                           2 081          2 848  

Akvizícióval a Csoportba 
került érték                                               -    216            216  
Értékesítés                                               -                                                    -                   -    
Összesen 2021.12.31. 18 747 40 428 59 175 
Beszerzés                                               -                                             1 910          1 910  
Értékesítés                                               -                    -    
Összesen 2022.06.30. 18 747 42 338 61 085 

 

Értékcsökkenés Használati jogi eszközök Egyéb immateriális javak Összesen 

Nyitó egyenleg 2021.01.01. (8 192) (19 027) (27 219) 

Elszámolt időszaki értékcsökkenés 
(1 660) (3 523) (5 183) 

Összesen 2021.06.30. (9 852) (22 550) (32 402) 
Akvizícióval a Csoportba került 
érték - (51) (51) 
Elszámolt időszaki értékcsökkenés (1 636) (4 928) (6 564) 
Összesen 2021.12.31. (11 488) (27 529) (39 017) 
Elszámolt időszaki értékcsökkenés (1 391) (4 453) (5 844) 
Értékesítés miatti kivezetés - - - 
Összesen 2022.06.30. (12 879) (31 982) (44 861) 

    
Nettó érték 2021.06.30-án 8 128 15 581 23 709 
Nettó érték 2021.12.31-én 7 259 12 899 20 158 
Nettó érték 2022.06.30-án 5 868 10 356 16 224 

 

A 2021.01.01-es nyitó egyenleg az értékcsökkenés tekintetében a 2021.01.01-ig felhalmozott 
értékcsökkenések összegét mutatják. 
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A használati jogi eszközök között a bérelt személygépkocsi állománnyal kapcsolatos használati jogi 
eszközöket (ROU) és a hozzájuk kapcsolódó értékcsökkenési leírást jeleníti meg a Csoport.  

Ingatlanok, gépek, felszerelések, berendezések 

Bruttó érték Ingatlanok Gépek, felszerelések, 
berendezések Összesen 

Nyitó egyenleg 2021.01.01.                    926                      118 058     118 984  
Beszerzés                       -                            6 640          6 640  
Értékesítés                       -                                   -                  -   
Összesen 2021.06.30. 926 124 698 125 624 
Beszerzés                 3 081                         11 817        14 898  

Akvizícióval a Csoportba került érték 
                1 729                         17 831        19 560  

Értékesítés                       -                                   -                  -   
Összesen 2021.12.31. 5 736 154 346 160 082 
Beszerzés              19 963                           7 852        27 815  
Értékesítés                       -   -                     11 062  -    11 062  
Összesen 2022.06.30. 25 699 151 136 176 835 

 

Értékcsökkenés Ingatlanok Gépek, felszerelések, 
berendezések Összesen 

Nyitó egyenleg 2021.01.01. 
(384) (86 299) (86 683) 

Elszámolt időszaki értékcsökkenés 
(28) (4 347) (4 375) 

Összesen 2021.06.30. (412) (90 646) (91 058) 

Akvizícióval a Csoportba került érték 
(1 634) (10 128) (11 762) 

Elszámolt időszaki értékcsökkenés 
(168) (11 786) (11 954) 

Összesen 2021.12.31. (2 214) (112 560) (114 774) 

Elszámolt időszaki értékcsökkenés 
(378) (7 386) (7 764) 

Értékesítés miatti kivezetés 
- 6 485 6 485 

Összesen 2022.06.30. (2 592) (113 461) (116 053) 

    
Nettó érték 2021.06.30-án 514 34 052 34 566 
Nettó érték 2021.12.31-én 3 522 41 786 45 308 
Nettó érték 2022.06.30-án 23 107 37 675 60 782 
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Az ingatlanok nem befektetési célúak. A tárgyi eszközöket IAS 16 szerint bekerülési értéken értékeli a 
Csoport. Értékcsökkenést a számviteli politikának megfelelően, lineárisan számolja el. 

 

9. Eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok 
 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.12.31. 
Nyitó egyenleg 182 323 200 000 
Akvizícióval a Csoportba kerülő érték - 6 359 
Vásárlás 281 108 418 220 
Eladás (303 431) (440 560) 
Időszak végi valós érték különbözet 1 109 (1 696) 
Záró egyenleg 161 109 182 323 

 

Az értékpapír állományban 2021.12.31-ig részvény, 2022-től pedig vállalati kötvény található.  

10. Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások 
 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.12.31. 
Adókövetelések 8 043 6 328 
Adott előleg 8 732 5 093 
Adott kölcsön 60 000 - 
Adott óvadék 2 019 2 019 
Bevételek aktív időbeli elhatárolása 478 846 148 468 

Kaució 7 839 7 839 
Költségek aktív időbeli elhatárolása - 33 
Túlfizetett szállítók 25 399 - 
Összesen          590 878        169 780  

 

Adott kölcsönök között a Card Consulting Zrt. által más vállalkozásnak adott rövid lejáratú kölcsön 
szerepel. 

Az adott óvadék hitel biztosítékként került átutalásra. Az adott kauciók irodahelyiségek bérleti 
szerződéseihez kapcsolódnak. 
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11. Hitelek 
Megnevezés 2022.06.30. 2021.12.31. 
Hosszú lejáratú hitelek          300 000        300 000  
Rövid lejáratú hitelek            59 378          61 006  
Összesen          359 378        361 006  

 

Rövid lejáratú hitelek között átmenetileg igénybe vett, folyószámlahitelt mutat ki a Csoport. Az Adós 
a Card Consulting Zrt. 

Adós  Lejárat  Kamat  2022.06.30 1 éven belül 
esedékes 

5 éven belül 
esedékes 

5 éven túl 
esedékes 

eSense Nyrt. 2024.03.14. 2,50%       300 000                                -             300 000                             -   
 

A hosszú lejáratú hitelek között az Anyavállalat által 2021.03.29-én a Takarékbank Zrt.-től felvett, forint 
alapú hitel szerepel. A hitel egy összegben a futamidő végén esedékes, a futamidő alatt csak 
kamatfizetés történik. 

12. Lízing kötelezettségek 
 

A használati jogi eszközök megjelenítésével párhuzamosan lízingkötelezettséget vett fel a Csoport. 
Egyes bérelt személygépkocsik esetében a bérleti szerződés pénzügyi lízingnek, a Csoport pedig 
lízingbevevőnek minősül. 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.12.31. 
Nyitó lízingkötelezettség összesen 7 174 8 145 

Évközi szerződéskötés, futamidőhosszabbítás - 767 
Lízingdíj fizetése (2 423) (1 740) 
Fennálló lízingkötelezettség időszak végén           4 751            7 174  

Ebből egy éven belül esedékes 1 215 3 024 
 

13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 
 

Megnevezés 2022.06.30. 2021.12.31. 
Áfa kötelezettség            35 904          74 741  
Bérhez kapcsolódó kötelezettségek          194 445        153 887  
Gépjárműadó                     -                 103  
Halasztott bevételek                  131                458  
Késedelmi pótlék                     -                    -   
Költségek passzív időbeli elhatárolása            45 902            4 416  
Összesen          276 382        233 605  
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Halasztott bevételek ingyenesen átvett mobiltelefonokhoz kapcsolódnak. A telefonokat a befektetett 
eszközök között tartja nyilván a Csoport és lineárisan amortizálja. Az elszámolt értékcsökkenéssel 
arányosan a halasztott bevételek feloldásra kerülnek.  

14. Pénzügyi eszközök valós érték hierarchiája 
 

Az IFRS 13 alapján a Csoport a valós értéken értékelt eszközei és kötelezettségei tekintetében, a 
következetesség és az összehasonlíthatóság növelése érdekében az alábbiak szerint mutatja be a 
három fokozatú értékelési szint szerinti valós érték hierarchiát: 

Az eszköz vagy kötelezettség valós értékének megállapítására használt inputokat a valósérték-
hierarchián belül különböző szintekre lehet besorolni. Ezekben az esetekben a valós értéken történő 
értékelés a valósérték-hierarchiának teljes egészében abba a szintjébe kerül besorolásra, amelyben a 
teljes értékelés szempontjából jelentős legalacsonyabb szintű input szerepel. Annak felméréséhez, 
hogy egy konkrét input mennyire jelentős a teljes értékelés szempontjából mérlegelés szükséges, 
amely során figyelembe kell venni az eszközre vagy a kötelezettségre vonatkozó tényezőket. 

Értékelési szint 1: olyan jegyzett, általában tőzsdei árak homogén eszközök vagy kötelezettségek aktív 
piacain, amelyekhez a Csoport az értékelés időpontjában hozzáférhet. 

Értékelési szint 2: a jegyzett árakon kívüli, az eszköz vagy kötelezettség vonatkozásában akár 
közvetlenül, akár közvetve megfigyelhető inputokat is tartalmazó mérés. 

Értékelési szint 3: az eszköz vagy a kötelezettség értékét nem közvetlenül megfigyelhető inputokat is 
felhasználó mérés. 

A Csoport az alábbi pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket birtokolja: 

Pénzügyi eszközök és egyenlegeik    
Megnevezés   2022.06.30. 2021.12.31.  
Értékpapírok                     161 109                     182 323  
Vevőkövetelések                       60 834                     360 934  
Egyéb követelések és időbeli elhatárolások                     590 878                     169 780  
Pénzeszköz és egyenértékeseik                     213 807                     283 147  
Összesen                  1 026 628                     996 184  

   
Pénzügyi kötelezettségek és egyenlegeik    
Megnevezés   2022.06.30. 2021.12.31.  
Banki hitelek                      359 378                     361 006  
Vevőktől kapott előlegek                       33 446                        12 692  
Szállítók                         3 824                     160 171  
Lízing kötelezettség                         4 751                          7 174  
Egyéb kötelezettségek és időbeli elhatárolások                      276 382                     233 605  
Összesen                      677 781                     774 648  
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A valós érték hierarchiában a következő módon helyezkednek el az egyes instrumentumok: 

Megnevezés 
2022.06.30. 2021.12.31. 

Értékelési 
szint 1 

Értékelési 
szint 2 

Értékelési 
szint 3 

Értékelési 
szint 1 

Értékelési 
szint 2 

Értékelési 
szint 3 

Pénzügyi eszközök       

Értékpapírok 161 109  -    182 323  -    -   

Vevőkövetelések  -    -   60 834  -    -   360 934 
Egyéb követelések és időbeli 
elhatárolások   -    -   590 878  -    -   169 780 

Pénzeszköz és egyenértékeseik  213 807  -    283 147  -    -   

 Összesen (eszközök)  374 916 
                               

-   651 712 465 470                -   530 714 

Pénzügyi kötelezettségek       

Banki hitelek   -    -   359 378  -    -   361 006 

Vevőktől kapott előlegek  -    -   33 446  -    -   
                      

12 692  

Szállítói tartozások  -    -   3 824  -    -   160 171 

Lízing kötelezettség  -    -   4 751  -    -   7 174 
Egyéb kötelezettségek és időbeli 
elhatárolások   -    -   276 382  -    -   233 605 

 Összesen (kötelezettségek)    -      -    
                    

677 781  
  -      -    

                    
774 648  
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XI. Egyéb közzétételek  
 

15. Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók  
 

Az anyavállalat és leányvállalatai – amelyek a Csoport kapcsolt felei – közötti tranzakciók és egyenlegek 
a konszolidáció során kiszűrésre kerültek, és a jelen pontban nem kerülnek bemutatásra. 
Konszolidációs körön kívül más kapcsolt féllel a Társaságnak nem volt üzleti kapcsolata. 

Az Igazgatótanács és az Audit bizottság tagjai kapcsolt felek. Az Igazgatótanács tagjai az üzleti félév 
folyamán az alábbi javadalmazásban részesültek: 

Megnevezés  Igazgatótanács Audit Bizottság Összesen 
Bérek                                                12 000                             -         12 000  
Juttatások                                                         -                              -                  -   
Összesen 12 000 - 12 000 

 

16. Működési szegmensek 
 

Az Anyavállalat tőzsdén jegyzett vállalkozás, ezért legalább a konszolidált pénzügyi kimutatásában 
kötelező a szegmens információk közzététele. 

A Csoport következő működési szegmenseket azonosította: 

 Telefoninformáció: ügyfélszolgálatok, diszpécserközpontok és információs vonalak kialakítása 
telefonos értékesítés, telefonos kintlévőség-kezelés, telemarketing 

 Pénzügyi termékértékesítés: lakossági banki és biztosítási termékek értékesítéséhez 
kapcsolódó tevékenységeket sorolja ide a Csoport 

 Munkaerő-kölcsönzés: saját munkavállaló ellenérték fejében történő ideiglenes átengedése 
legfőképp ügyfélszolgálatok számára 

 Kártyaközpont: a Card Consulting Zrt. által végzett egészség- és SZÉP kártya autorizációt 
biztosító informatikai szolgáltatások összessége 

Szegmensek szerinti átfogó eredménykimutatás 2022.06.30.: 

ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS 
Telefon- 

információ 

Pénzügyi 
termékértékes

ítés 

Munkaerő-
kölcsönzés 

Kártya-
központ 

Szegmenshez 
nem rendelt 

Összesen 

Árbevétel 662 376 629 621 208 785 104 882 63 580 1 669 244 

Anyagjellegű ráfordítás (178 603) (72 676) (24 100) (14 949) (7 339) (297 667) 

Személyi jellegű ráfordítás (485 297) (461 299) (152 969) (28 283) (46 583) (1 174 430) 

Értékcsökkenési leírás - - - (1 121) (12 486) (13 607) 

Egyéb ráfordítások, nettó 3 291 - - - (4 797) (1 506) 
Üzemi tevékenység eredménye 1 767 95 646 31 717 60 529 (7 625) 182 034 

Pénzügyi ráfordítások, nettó - - - - 9 151 9 151 
Részesedés társult vállalkozás 
eredményéből - - - - - - 
Adózás előtti eredmény 1 767 95 646 31 717 60 529 1 526 191 185 
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Jövedelemadó ráfordítás (159) (8 608) (2 854) (6 742) (4 430) (22 794) 
Adózott eredmény 1 608 87 038 28 862 53 787 (2 904) 168 391 

 

Szegmens árbevétel és eredmény egyeztetése: 

Megnevezés 
Telefoninfor

máció 
Pénzügyi 

termékértékesítés 
Munkaerő-
kölcsönzés Kártyaközpont 

Szegmens
hez nem 

rendelt 
Összesen 

Árbevétel külső felektől 662 376 629 621 208 785 104 882 63 580 1 669 244 
Árbevétel csoporton 
belül - - - - - - 
Szegmens árbevétel 
(szegmensek közöttivel) 662 376 629 621 208 785 104 882 63 580 1 669 244 

Szegmens eredmény 
(adózás előtt) 1 767 95 646 31 717 60 529 1 526 191 185 

 

Árbevételek levezetése 2022.06.30. 
Szegmenshez rendelt árbevételek összesen 1 605 664 
Csoporton belüli árbevételek kiszűrése - 
Szegmenshez nem rendelt bevételek 63 580 
Eredmény levezetése 1 669 244 
Szegmenshez rendelt eredmény  171 295 
Szegmenshez nem rendelt eredmény  (2 904) 
Összesen 168 391 

 

Összehasonlító adatok 2021.06.30-ra vonatkozóan: 

ÁTFOGÓ 
EREDMÉNYKIMUTATÁS 

Telefoninfor
máció 

Pénzügyi 
termékértékesít

és 

Munkaerőkö
lcsönzés 

Kártya-
központ 

Szegmenshez 
nem rendelt 

Összesen 

Árbevétel 409 476 585 353 129 556 - 43 738 1 168 123 

Anyagjellegű ráfordítás  (75 447) (69 527) (15 388) - (5 195) (165 557) 

Személyi jellegű ráfordítás  (312 506) (446 733) (98 875) - (33 380)  (891 494) 

Értékcsökkenési leírás  - - - - (9 558) (9 558) 

Egyéb ráfordítások, nettó - - - - (1 674) (1 674) 
Üzemi tevékenység 
eredménye  21 523 69 093 15 292 - (6 069) 99 840 

Pénzügyi ráfordítások, 
nettó - - - - (10 619) (10 619) 
Részesedés társult 
vállalkozás eredményéből 6 168 - - - - 6 168 
Adózás előtti eredmény  27 691 69 093 15 292 - (16 658) 95 389 

Jövedelemadó ráfordítás (11 405) (16 303) (3 608) - (1 218) (32 534) 
Adózott eredmény  16 287 52 790 11 684 - (17 876) 62 855 

 

Megnevezés 
Telefonin
formáció 

Pénzügyi 
termékértékesítés 

Munkaerő-
kölcsönzés 

Kártya-
központ 

Szegmenshez 
nem rendelt 

Összesen 

Árbevétel külső felektől 409 476 585 353 129 556 - 43 738 1 168 123 

Árbevétel csoporton belül - - - - - - 



eSense Nyrt. és konszolidálásba bevont leányvállalatai 
Konszolidált pénzügyi kimutatásai az IFRS-ek szerint a 2022.06.30-ra végződő félévre  
Minden adat ezer Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve. 
 

26 
 

Szegmens árbevétel 
(szegmensek közöttivel) 

409 476 585 353 129 556 - 43 738 1 168 123 

Szegmens eredmény (adózás 
előtt) 

27 691 69 093 15 292 - 
(16 658) 

95 389 

 

Árbevételek levezetése 2021.06.30. 
Szegmenshez rendelt árbevételek összesen                             1 124 385  
Csoporton belüli árbevételek kiszűrése - 
Szegmenshez nem rendelt bevételek 43 738 
Eredmény levezetése                             1 168 123  
Szegmenshez rendelt eredmény                                    80 761  
Szegmenshez nem rendelt eredmény  (17 906) 
Összesen                                   62 855  

 

Az időszak során nem volt szegmensek közötti közvetlen tranzakció. A Csoport nem követi az 
eszközöket szegmensek szerinti bontásban.  

17. Évközi kimutatások fordulónapja utáni események 
 

 2022.07.25.: Az eSense Nyrt. a 02/2022. (VII.25.) számú közgyűlési határozatban döntött a 
2.000.000 darab, egyenként 10 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény 10.000.000 darab, 
egyenként 2 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvénnyé való átalakításáról, ugyanakkor az 
alaptőke mértéke és a törzsrészvényekhez fűződő jogok azonosak maradtak. A splitre 
2022.09.06-ai értéknappal került sor. 

18. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazással kapcsolatos 
közzétételek 

 

Az alábbi levezetések arra hivatottak, hogy számszerűsítsék a magyar számviteli törvényről („HAS”) az 
IFRS-re való áttérés hatását 2022. január 1-jén, illetve a 2022. június 30-án végződő üzleti időszakban. 

Az IFRS-re való áttérés napja 2022. január 1-je, az összehasonlító időszak első napja. 

IFRS szerinti konszolidált teljes átfogó eredmény levezetése a magyar számviteli törvény szerinti 
konszolidált tárgyévi eredményből 

ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS Megjegyzések 2021.12.31. 
HAS Módosítások 2021.12.31. 

IFRS 
Árbevétel  2 600 891 - 2 600 891 
Anyagjellegű ráfordítás  a) (419 056) 3 897 (415 159) 
Személyi jellegű ráfordítás   (1 905 540) - (1 905 540) 
Értékcsökkenési leírás  b) (20 580) (3 296) (23 876) 
Egyéb ráfordítások, nettó c) (51 559) 54 029 2 470 
Üzemi tevékenység eredménye    204 156 54 630 258 786 
Pénzügyi ráfordítások, nettó d) 75 930 (358) 75 572 
Részesedés társult vállalkozás 
eredményéből  4 676 - 4 676 
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Negatív goodwill  14 819 - 14 819 
Adózás előtti eredmény    299 581 54 272 353 853 
Jövedelemadó ráfordítás e) (64 143) (54 029) (118 172) 
Adózott eredmény    235 438 243 235 681 

     
Egyéb átfogó eredmény 
(nyereségadó hatása után)   - - - 

     
Teljes átfogó eredmény   235 438 243 235 681 

 

 

Nyitómérleg IFRS szerint 

ESZKÖZÖK 2022.01.01. 
Befektetett eszközök          549 734  
Goodwill 484 268 
Immateriális eszközök 20 158 
Ingatlanok 3 522 
Gépek, felszerelések, berendezések 41 786 
Forgóeszközök      1 030 981  
Készletek 11 119 
Vevők 360 934 
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt értékpapírok 182 323 
Nyereségadó követelések 23 678 
Egyéb követelések és időbeli elhatárolások 169 780 
Pénzeszköz és egyenértékeseik 283 147 
Eszközök összesen      1 580 715  
SAJÁT TŐKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK   
Saját tőke  
Jegyzett tőke 5 000 
Eredménytartalék  757 483 
Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke          762 483  
Nem kontrolláló érdekeltség                     -   
Hosszú lejáratú kötelezettségek          347 734  
Hosszú lejáratú banki hitelek 300 000 
Hosszú lejáratú lízing kötelezettségek 4 150 
Rövid lejáratú kötelezettségek          470 498  
Rövid lejáratú banki hitelek 61 006 
Rövid lejáratú lízing kötelezettségek 3 024 
Vevőktől kapott előlegek 12 692 
Szállítók 160 171 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és időbeli elhatárolások 233 605 
Saját tőke és kötelezettségek      1 580 715  
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Az IFRS szerinti saját tőke levezetése a magyar számviteli törvény szerinti saját tőkéből 

Megnevezés  Jegyzett tőke  Eredménytartalék  Összesen  
Magyar szabályok szerinti saját tőke – 
2021.01.01. 5 000 521 960 526 960 
Használati jogi eszköz felvétele - (158) (158) 
2021. I. féléves átfogó eredmény - 62 855 62 855 
IFRS - 2021.06.30. 5 000 584 657          589 657  

2021. második féléves átfogó eredmény - 172 826 172 826 
IFRS - 2021.12.31. 5 000 757 483 762 483 
Tőkeemelés (2022.01.23.) 15 000 - 15 000 
Átfogó eredmény 2022. I. félév -                        168 391  168 391 
IFRS - 2022.06.30. 20 000 925 874 945 874 

 

A magyar számviteli törvény és az IFRS közötti eltérésekből fakadóan korrekciókat kellett végrehajtani 
a magyar számviteli törvény szerinti adatokon az IFRS-nek való teljeskörű megfelelés érdekében. 

Alább részletezzük a magyar számviteli törvény szerinti sorokon végrehajtott módosításokat: 

a) -b) Pénzügy lízinghez kapcsolódó korrekciók elszámolása (IFRS 16) 

A Csoport által bérelt személygépjármű állomány egy része az IFRS 16 szabályai alapján pénzügyi 
lízingnek minősül.  

A Csoport, mint lízingbe vevő használati jogi eszközt és lízingkötelezettséget vett fel, az eredményben 
elszámolt bérleti díjat pedig az anyagjellegű ráfordítások soron korrigálta 3 897 e Ft értékben.  

A használati jogi eszközt a szerződés időtartama, mint futamidő alatt időarányosan értékcsökkenti. Az 
értékcsökkenés összege emiatt növekedett 3 296 e Ft-tal. 

Magyar szabályok szerinti 
konszolidált adat 

Módosítás értéke IFRS-ek szerinti anyagjellegű 
ráfordítások 

(419 056) 3 897 (415 159) 
 

Magyar szabályok szerinti 
konszolidált adat 

Módosítás értéke IFRS-ek szerinti 
értékcsökkenési leírás 

(20 580) (3 296) (23 876) 
 

c) iparűzési adó ráfordítás és innovációs járulék átsorolása az egyéb ráfordítás soron 

A jövedelemadó ráfordítás sor a 46 982 e Ft helyi iparűzési adó átsorolásával, valamint 7 047 e Ft 
innovációs járulék átsorolásával növekedett. 

Magyar szabályok szerinti 
konszolidált adat 

Módosítás értéke IFRS-ek szerinti 
értékcsökkenési leírás 

(51 559) 46 982 + 7 047=54 029 2 470 
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d) pénzügyi lízing kamatának elszámolása 

A pénzügyi ráfordítások, nettó sor a lízinghez kapcsolódóan elszámolt 358 e Ft kamat összegével 
csökkent. 

Magyar szabályok szerinti 
konszolidált adat 

Módosítás értéke IFRS-ek szerinti 
értékcsökkenési leírás 

75 930 (3 296) 75 572 
 

e) iparűzési adó ráfordítás átsorolása jövedelemadó ráfordítás sorra  

Magyar szabályok szerinti 
konszolidált adat 

Módosítás értéke IFRS-ek szerinti 
értékcsökkenési leírás 

(64 143) (54 029) (118 172) 
 

 

19. Orosz-ukrán háborúval kapcsolatos kockázatok 
 

A 2022. február végén kezdődött orosz-ukrán háborúnak a Csoport üzletmenetére gyakorolt hatását a 
menedzsment megvizsgálta. A háború hatására a meredeken emelkedő inflációs várakozások 
bérinflációt eredményezhetnek, amelyek a Csoport számára negatív hatással lehetnek a 
profitabilitásra. A nagyobb multinacionális partnereknél ugyanis nehezebben és lassabban lehet ezt a 
hatást bevételi oldalon kompenzálni. A háborús helyzet, annak potenciális elhúzódása, illetve az annak 
következtében esetlegesen tartósnak bizonyuló környezeti és gazdasági, illetve üzleti hatások 
kedvezőtlenül befolyásolhatják a Csoport hosszú távú eredményeit, pénzügyi helyzetét és általános 
teljesítményét. 

 

20. Számviteli szolgáltató 
 

A Csoport I. féléves pénzügyi kimutatását Réti Hajnalka állította össze, aki regisztrált IFRS mérlegképes 
könyvelő (regisztrációs száma: 202580). A mérlegképes könyvelő a Rean Hungary Kft. megbízottjaként 
végezte feladatát. 
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XII. Üzleti- és vezetőségi jelentés  

1. Alapadatok, a tevékenységi kör bemutatása 

 
A Csoport Anyavállalata az eSense Human Resources Nyrt. 2022.05.26-án társasági formaváltást 
követően vált nyilvánosan működő részvénytársasággá. 2007.09.12-én alapították, részvénytársasági 
formában.  
 
Székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 
 
Az Anyavállalat főtevékenysége a munkaerőkölcsönzés, emellett ügyfélszolgálatok, 
diszpécserközpontok és információs vonalak kialakításával, telefonos értékesítéssel, pénzügyi 
szolgáltatások közvetítésével, telefonos kintlévőség-kezeléssel és piackutatással, valamint 
felnőttképzési és tanácsadási szolgáltatásokkal is foglalkozik. 
 
A Csoportot az Anyavállalaton kívül 2022.06.30-án 3 leányvállalat alkotja.  
 
A leányvállalatok tevékenysége hasonló az Anyavállalatéhoz a Card Consulting Zrt. kivételével. A Card 
Consulting Zrt. egészségpénztárak és SZÉP kártya szolgáltatók által kibocsátott kártyák autorizációját 
biztosító informatikai szolgáltatást is kínál. 
 
A Csoporttagok lefontosabb adatai: 
 
Társaság  Cím Főtevékenység 

CALLCOMM Zrt. 
4400 Nyíregyháza,  
Derkovits utca 119. Telefoninformáció 

Card Consulting Zrt. 1118 Budapest,  
Dayka Gábor utca 5. 

Egyéb információ-technológiai 
szolgáltatás 

Sales Point Pénzügyi Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft. 

1138 Budapest,  
Madarász Viktor utca 47-49. 

Telefoninformáció 

 
 

Társaság  
Jegyzett tőke 
2022.06.30-án 
(eFt) 

Részesedés 
mértéke % 
2022. 06.30-án 

Változás 
hatályba 
lépése 

Jegyzett 
tőke 
2021.12.31-
én (eFt) 

Részesedés 
mértéke % 
2021.12.31-én 

Minősítés 

eSense Nyrt. 20 000 - - 5 000 - anyavállalat 

CALLCOMM Zrt. 5 000 100% 2021.08.23 5 000 100% leányvállalat 

Card Consulting Zrt. 5 000 100% 2021.07.01 5 000 100% leányvállalat 

Sales Point Kft. 3 000 100% 2012.09.17 3 000 100% leányvállalat 
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A CALLCOMM Zrt. 50%-át alapítástól tulajdonolja az Anyavállalat, így 2021.07.01-ig társult 
vállalkozásként equity módszerrel, csak a részesedés arányos eredmény került konszolidálásra. 
 

2. Alaptőke nagysága, összetétele 

 
A Társaság alaptőkéjének összetétele 2022. június 30-án: 
 

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) 

Törzs 10 2 000 000 20 000 000 
Alaptőke nagysága 10 2 000 000 20 000 000 

 
A Társaság törzsrészvényei a részvény névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesítenek meg. 
Ennek megfelelően a Társaság minden 10 Ft névértékű törzsrészvénye 1 szavazatra jogosít. 
 
2022. I. félévében a Társaság alaptőkéje 2022.01.23-án 5.000.000 Ft-ról 20.000.000 Ft-ra emelkedett. 
 
A Társaság saját részvénnyel nem rendelkezik. 
 
Alaptőke felemelése, leszállítása 
 
Az alaptőke felemeléséről az Igazgatótanács előterjesztése alapján a közgyűlés határoz. A közgyűlés 
határozatára abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése a közgyűlés határozatába 
foglalt felhatalmazás alapján igazgatótanácsi jogkörben történik. 
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3. Változások a Csoport szerkezetében 

 
Az eSense Nyrt. 2022. I. félévében nem történt változás a csoport szerkezetében. 
 

4. Számviteli politika és változásai 

 

A Csoport nem változtatta meg az alkalmazott számviteli politikáit 2021-ról 2022-re. Ez alól kivételt 
képeznek az új standardok bevezetésével és a korábban nem létező tevékenységekkel kapcsolatos 
számviteli politikák alkalmazása.  

Változó standardok 

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 
Értelmezési Bizottsága (IFRIC) a következő módosításokat bocsátotta ki 2022-ben:  

 IAS 1: A rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek osztályozása.  

 IAS 1 és IFRS Practice Statement 2: A számviteli politikák közzététele.  

 IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard, beleértve az IFRS 17 standard módosításait. 

 IFRS 3 “Üzleti kombinációk”; IAS 16 “Ingatlanok, gépek és berendezések”; IAS 37 
“Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” standardok módosításai – Éves 
fejlesztések. 

 IAS 12 „Nyereségadók” Standard módosításai, egyetlen ügyletből származó eszközhöz és 
kötelezettséghez tartozó halasztott adó.  

 IAS 8 „Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák” Standard -Számviteli 
becslések meghatározása. 

 

A pénzügyi kimutatások elkészítésének alapja 

Ezek az időközi pénzügyi kimutatások az IAS 34 Időközi pénzügyi kimutatások standardnak megfelelően 
készültek, így nem tartalmaznak minden olyan információt, amelyet az év végi pénzügyi kimutatások – 
az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása standard szerint – bemutatnak. Ezt a konszolidált időközi 
pénzügyi kimutatást 2022.06.30. időpontra először készítette el az Anyavállalat, előző időszakokban 
konszolidált adatok közzétételére nem került sor. 
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Az IFRS-ek első alkalmazása a konszolidált beszámolóban 

A 2000. évi C. törvény 9/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján éves beszámolóját az IFRS-ek szerint 
állíthatja össze az a vállalkozó, amelynek értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség bármely államának 
szabályozott piacán forgalmazzák 

 Az Anyavállalatnak 2021. évben nyilatkozott arról, hogy az IFRS szabályai szerint készíti az éves 
beszámolóját.  

 Az Anyavállalat IFRS-re történő áttérésének napja 2022. január 1. volt.  

A konszolidált beszámolót először a 2022-es üzleti évről kötelező készítenie az Anyavállalatnak, emiatt 
a magyar számviteli törvény szabályai szerint korábban nem kellett készítenie ilyen kimutatást. Az 
áttérés szabályai nem relevánsak a konszolidált beszámoló tekintetében. 

5. A 2022 I. félév teljesítményadatai és üzleti környezete 

 
A Társaság konszolidált pénzügyi kimutatását a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) 
szerint készítette el 2022. I. félévére vonatkozóan. 
 
A Csoport szempontjából legrelevánsabb adatok a saját tőke és az adózás előtti eredmény alakulása, 
amelyek a teljesítmény mérésének legmegbízhatóbb mutatói. Ezek a következőképpen alakultak: 
 
 

Összefoglaló adatok ezer forintban  
(eFt) 

 
2022.06.30. 

 
2021.06.30. 

Üzemi tevékenység eredménye 182 034  99 840 

Adózott eredmény  168 391 62 855 

 
 
A Csoport sikeresen fordította meg a vizsgált időszakban a korábban elszenvedett ügyfélvesztésnek és 
a pandémia kezdetén kialakult bizonytalan gazdasági környezetnek köszönhető árbevétel és 
eredménycsökkenés trendjét, ami jól látható a fenti számokból. Bár az infláció emelkedése és az orosz-
ukrán háborús helyzet negatívan hatnak a callcenter üzletág eredményességére a munkabérek jelentős 
növekedése okán, ezt azonban egyrészt az ügyfeleknél elért sikeres árbevétel növeléssel, új 
megbízások szerzésével, másrészt jelentős költségmegtakarítással, átstrukturálással tudta a kibocsátó 
kompenzálni.  
 
Jól mutatja az új megbízások dinamikus növekedési ütemét, hogy 2021 december végén 412 embert 
foglalkoztatott a csoport, míg 2022. június végén már 470-et.  
 
További jelentős pozitív hatása van a csoport eredményére a pandémiát követő kormányzati 
intézkedéseknek és adóváltozásoknak a SZÉP Kártya autorizáció üzletágban a Card Consulting Zrt 
oldaláról.  
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6. Várakozások 

A cégcsoport a 2022. II. féléves időszakban is várhatóan folytatni fogja a növekedési ütemet, javuló 
pénzügyi mutatók mellett.   

A Csoport növekedésére pozitív hatással van, hogy a célcsoporthoz tartozó hazai vállalatok közül egyre 
többen részesítik előnyben a munkaerő-kölcsönzést a saját maguk által foglalkoztatott munkaerővel 
szemben és preferálják a telefonos ügyfélszolgálat kiszervezését, ami növeli rugalmaságukat a gyorsan 
változó és bizonytalan gazdasági környezethez való alkalmazkodásban.  

 

7. Vezető tisztségviselők által tulajdonolt eSense részvények  

 
2022. június 30-án vezető tisztségviselők közül az alábbi tagok rendelkeztek eSense Nyrt. részvény 
tulajdonnal. 
 

 Név Tisztség  Birtokolt törzsrészvények száma 
(db) 

Varga Gábor igazgatótanács elnöke 80 000 

Dr. Jakab Szabolcs igazgatótanács tagja 20 000 

Prutkay Zoltán igazgatótanács tagja 10 000 

Székely Gábor igazgatótanács tagja - 

Kovács Attila Gábor  igazgatótanács tagja  - 

 
 

8. Beszámolási időszakot követő lényeges események 
 

A Közgyűlés 2/2022 (VII.25.) számú határozatával egyhangúlag akként döntött, hogy a Társaság a 
forgalomban lévő 2 000 000 darab, egyenként 10 Ft névértékű törzsrészvényt, 10 000 000 darab, 
egyenként 2 Ft névértékű, dematerializált törzsrészvénnyé alakítja át (részvény felosztás, azaz a 
fennálló részvények számának növekedése, a piaci érték változás nélkül). A splitre 2022.09.06-ai 
értéknappal került sor. 
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9. Vezető tisztségviselők 

 
Az eSense hatályos alapszabálya alapján az egységes irányítást az Igazgatótanács látja el. 
Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés jogosult megválasztani. Az Igazgatótanács tagjai újraválaszthatók. 
 
Az igazgatótanácsi tagságra irányuló jogviszony megszűnik:  
(a) a megbízás időtartamának lejártával,  
(b) visszahívással,  
(c) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével,  
(d) lemondással,  
(e) elhalálozással.  
 
Igazgatótanács tagjai: 
 

- Varga Gábor – igazgatótanács elnöke 
- Dr. Jakab Szabolcs – igazgatótanács tagja 
- Prutkay Zoltán – igazgatótanács tagja 
- Székely Gábor – igazgatótanács tagja 
- Kovács Attila Gábor – igazgatótanács tagja 

 
Az Igazgatótanács saját tagjai közül megválasztja az Igazgatótanács elnökét. 
Tekintettel arra, hogy a Csoport befektetési tevékenysége többnyire gyors döntéseket igényel, ezért 
az Igazgatótanács ülései között a befektetési döntések és egyéb Csoportra vonatkozó döntések 
meghozatala és végrehajtása az Igazgatótanács elnökének és elnök-helyettesének/alelnökének 
feladata, amelyet önállóan gyakorolhatnak. Különös tekintettel vonatkozik ez a Csoport tőke- és 
pénzpiaci tranzakcióira, valamint a működés során felmerülő feladatokra. Ezek tekintetében a Csoport 
képviseletére és a döntések meghozatalára az elnök és az elnök-helyettes/alelnök jogosult és köteles 
az Igazgatótanács ülései között. 
 
Az Igazgatótanács tagjai munkájukért éves javadalmazásban részesülnek. Az Igazgatótanács elnöke évi 
bruttó 600.000,- Ft, míg a többi Igazgatótanács tag évi bruttó 550.000,- Ft javadalmazásban részesül. 
Erről az eSense külön Javadalmazási Jelentésben ad tájékoztatást. 
  



eSense Nyrt. és konszolidálásba bevont leányvállalatai 
Konszolidált pénzügyi kimutatásai az IFRS-ek szerint a 2022.06.30-ra végződő félévre  
Minden adat ezer Ft-ban, kivéve, ha másképp van jelölve. 
 

36 
 

Audit Bizottság tagjai: 
 
- Székely Gábor – audit bizottság elnöke  
- Prutkay Zoltán – audit bizottság tagja 
- Kovács Attila Gábor – audit bizottság tagja 
 
Audit Bizottság működésének célja elsősorban annak elősegítése, hogy (1) a Csoport eleget tegyen a 
jogszabályokban és a Csoport belső szabályzataiban meghatározott számviteli normáknak, (2) 
Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése 
érdekében, (3) a Csoport könyvvizsgálója megfeleljen a megbízatása ellátásához szükséges szakmai 
elvárásoknak, továbbá, hogy (4) felügyelje a Csoport belső ellenőrzési rendszerének teljesítményét.  
 
Az Audit bizottság tagjai munkájukért nem részesülnek külön anyagi juttatásban.  

10. Kutatás és a kísérleti fejlesztés 

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költségek nem kerültek elszámolásra. 

11.  Környezetvédelem 

A Csoport tevékenysége a környezetre nézve nem veszélyes. Tevékenysége jellegéből adódóan a 
Csoport környezetvédelmi felelőssége nem jelentős, környezetkárosítás nem valószínűsíthető.  

A környezetvédelem nem jelent érdemi ráfordítást, a pénzügyi helyzetre az nincs hatással. A 
környezetvédelem területén nem alkalmazott és nem tervez fejlesztéseket. 

12.  Telephelyek bemutatása 

 

Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

Telephelyek: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.  

Fióktelep: 4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119. 
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XIII. Felelősségvállaló nyilatkozat 
Az eSense Human Resources Szolgáltató Nyrt. 2022. I. féléves konszolidált IFRS jelentéséhez 

   

Alulírott,  

Varga Gábor, mint cégjegyzésre és képviseletre jogosult személy, az eSense Human Resources 
Szolgáltató Nyrt. igazgatótanácsának elnökeként, valamint Prutkay Zoltán, mint cégjegyzésre és 
képviseletre jogosult személy, az eSense Human Resources Szolgáltató Nyrt. igazgatótanácsának 
tagjaként kijelentjük, hogy: 

Az összevont pénzügyi kimutatások az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardokkal összhangban készültek.  

Az összevont 2022. I. félévi pénzügyi kimutatás a számviteli előírásoknak megfelelően, legjobb 
tudásunk szerint készült, valós és megbízható képet adva a Csoport eszközeiről, kötelezettségeiről, 
pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a vezetőségi jelentés 
megbízható képet ad a Csoport helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb 
bizonytalansági tényezőket és kockázatokat. 

A Jelentés nem hallgat el olyan tényt, amely a Csoport helyzetének megítélése szempontjából 
jelentőséggel bír. 

A Csoportnak tudomása van azon tényről, hogy Tpt. 57. §. (1) bekezdésének megfelelően a rendszeres 
és rendkívüli tájékoztatás (szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának) elmaradásával, 
félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért felelősséggel tartozik. 

A Csoport jelentését független könyvvizsgáló nem vizsgálta, arról véleményt nem alkotott, a jelentés 
konszolidált pénzügyi kimutatása, a beszámoló a nemzetközi könyvviteli sztenderdek (IFRS) szerint 
készült. 

A Csoport 2022. I. féléves IFRS jelentése teljes terjedelmében megtekinthető 2022. szeptember 28-tól 
az eSense Human Resources Szolgáltató Nyrt. székhelyén (1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) 
és honlapján (www.esense.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank, 
kötelező közzétételi portálján (www.kozzetetelek.hu). 

Budapest, 2022. szeptember 28.                                                                      

         
 
 
 
        ………………………………………………… ………………………………………….. 
                           Varga Gábor Prutkay Zoltán 
                  igazgatótanács elnöke    igazgatótanács tagja 
eSense Human Resources Szolgáltató Nyrt.                               eSense Human Resources Szolgáltató Nyrt.  
 

 

 


