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Tevékenység 

 

A 2021-es évben – köszönhetően a nemzetközi oltásprogramoknak – a gazdaság gyorsan növekedésnek 
indult. A dinamikus V formájú fellendüléssel jellemezhető szakasz azonban olyan gazdasági 
egyensúlytalanságokat eredményezett, mint az ellátási láncokban megfigyelhető feszültségek, erőteljes 
inflációs nyomás, gazdasági túlfűtöttség. A kötvénypiaci fellendülésből profitálva a CEE Active Asset 
Management Zrt. befektetői kedvező hozamokat könyvelhettek el.  A Társaság bevétele meghatározó 
hányadát 2021-ben, a korábbi évekhez hasonlóan, a tranzakciós díjak biztosították. A sikerdíj és a 
management díj a kedvezőtlen adózási feltételek miatt nem kapott szerep 

 A Társaság üzleti tevékenység eredménye a 2021. üzleti évben 9,339 eFt volt, melyet a pénzügyi 
műveletek eredménye 5,087 eFt-tal növelt. Így a 2021-es üzleti évben elért adózás előtti eredmény 
meghaladta a 14,426 eFt-ot. A 2021. évre fizetendő kisvállalati adó 2,211 eFt volt. Mivel az adózott 
eredményből osztalék fizetésére nem kerül sor, így a Társaság 2021. évi tárgyévi eredménye 12,215 eFt. 

 

A Társaság üzleti tevékenységét bemutató legfőbb mutatószámok a következőképpen alakultak az előző 
évi teljesítményhez viszonyítva: 

 

Főbb mutatószámok: 

 

 

 
Tőkeszerkezeti  mutatók:
Tőkeerősség

     Saját forrás 194 672 206 887
   Összes forrás 1 263 193 1 741 173

Saját tőke-jegyzett tőke arány
194 672 206 887

60 000 60 000

Likvid itási  mutatók:
Likviditási ráta - I.

1 153 971 1 629 466
1 065 116 1 531 614

Likviditási ráta - III.
1 151 206 1 627 009
1 065 116 1 531 614

Jövedelmezőségi  mutatók:
Tőkearányos jövedelmezőség

773 9 339
                          Saját tőke 194 672 206 887

Eszközarányos jövedelmezőség
773 9 339

106 859 108 959

202 0 .X II.31 . 2 0 2 1. X II. 3 1 .

x 100  =  = 1 5 .41 %  = 1 1 .88 %

%  = 3 4 4 .81 %
Jegyzett tőke

Saját tőke x 100  =  = 3 2 4 .4 5

Rövid lejáratú köt.

Pénzeszközök
 =  = 1 .08

1 .08Forgóeszközök  =  = 1 .0 6

x 100  =  =

 =

 =

1 .0 6

Befektett eszközök
8 .5 7 %

4 .5 1 %

Üzemi tev. eredménye

 =

0 .40 %  =Üzemi tev. eredménye

Rövid lejáratú köt.

x 100  =  = 0 .72 %



 
Gazdasági környezet 

Az összes gazdasági és pénzügyi mutató szerint 2021 az előző évi "lockdown recesszióból" való erőteljes 
kilábalás éve volt. 

A szárnyaló növekedési előrejelzések, a kiválóan teljesítő részvénypiacok és az erős nyersanyagárak 
ellenére az év végéhez közeledve két árnyék vetült a gazdasági kilátásokra: a novemberben megjelent 
omikron-változat fenyegetése és az emelkedő globális inflációs trendek, amelyek azzal fenyegettek, 
hogy keresztülhúzzák a gazdaságpolitikusok számításait. 

Az új vírusváltozat okozta fenntartások azonban nem másítják meg azt a tényt, hogy a világgazdaság 
2021-ben erőteljesen fellendült. Az IMF becslése szerint a globális GDP 5,9 százalékkal nőtt az év 
folyamán - ez nagy fordulat ahhoz a 3,1 %-os visszaeséshez képest, amelyet a teljes GDP szenvedett el 
2020-ban, amikor a világjárvány lecsapott, és a legtöbb ország zárlat alá került. 

A világ legnagyobb gazdasága, az Egyesült Államok esetében a fordulat szintén jelentős volt - a 2020-as 
3,4 %-os visszaesésről 2021-ben 5.7 százalékkal nőtt a gazdaság. Az egészséges amerikai gazdaság 
magával húzza a világ többi részét is. 

2021 volt a hatodik legjobb év az amerikai részvények számára 1990 óta. Az S&P 500 26,9%-kal, míg a 
Dow Jones 18,7%-kal, a NASDAQ Composite pedig 21,4%-kal emelkedett. A rendszerben lévő túlzott 
likviditás spekulációt hozott a piacra. Év elején amatőr befektetők a közösségi médiát használták arra, 
hogy feljebb tornásszák azokat a vállalati részvényeket, amelyeket a fedezeti alapok szakemberei 
shortoltak. Néhány befektető 2021-ben megrohanta a különleges célú felvásárló társaságok (SPAC) 
ügyleteit, amelyek lehetővé teszik a magáncégek számára, hogy a hosszadalmas IPO-eljárás nélkül 
lépjenek a tőzsdére. 

Voltak már azonban olyan figyelmeztető jelek, amelyek a döntéshozókat idegessé tették. Különösen az 
inflációs nyomás további növekedése. A hivatalos inflációs ráta decemberben 6,8 százalék volt, ami 
közel négy évtizede a legmagasabb érték. 

Jay Powell, a Federal Reserve elnöke az év nagy részében ragaszkodott ahhoz, hogy az árak emelkedése 
átmeneti, de továbbra is óvatos hangot ütött meg azzal kapcsolatban, hogy a Fed 2022-ben csökkenteni 
fogja a pénzügyi piacok támogatását, és lassan emelni fogja a kamatlábakat. 

A világgazdasági növekedés másik nagy motorja, Kína számára az év kifejezetten vegyes volt. Az IMF 
2021-re 8 %-os GDP-növekedést prognosztizált, de "a lendület lassul" - figyelmeztetett az IMF, amely 
2022-re 5,6 %-os GDP-növekedést jósolt. A kínai gazdaságnak a világ többi részét felfelé húzó 
potenciáljával kapcsolatos félelmek középpontjában néhány súlyos strukturális hiba állt - például az 
ingatlanpiac gyengesége. 

Európában 2021-ben szintén erős gazdasági fellendülés volt tapasztalható. Az IMF kimutatásai szerint 
az euróövezetben 4.8 %-os, az Egyesült Királyságban pedig 7.5 %-os GDP-növekedésről számoltak be a 
Brexit utáni időszakban. 

 



 
Bár ezek az előrejelzések biztatóak az európai döntéshozók számára, ugyanakkor elfedik a valóságot, 
hogy számos országban az omikron-változat következtében súlyos megszorítások lépnek életbe, és a 
kontinensen sokak számára energiaválság fenyeget, melyet az orosz-ukrán konfliktus még tetézhet is. 

A gáz és a szén ára minden idők legmagasabb szintjére emelkedett Európában, mivel a globális 
energiapiacokon tapasztalható hiányt súlyosbítja a fő gázszállítóval, Oroszországgal fennálló politikai 
feszültség. Az olajárak is erősek, ami tovább növeli az európaiak inflációs félelmeit. 

Magyarország 7.1%-os átlagos éves GDP növekedésről számolhatott be a tavalyi évre vonatkozóan Jól 
teljesítettek a termelő szektorok: az ipar az ellátási problémák ellenére növelni tudta a termelési 
volumenét 2021 utolsó negyedévében, és így bizonyára a hozzáadott értéke is pozitívan járult hozzá 
mind a negyedéves, mind az éves GDP-növekedéshez. Hasonlóképpen az építőipar is jól teljesített, 
különösen a decemberi termelési volumen volt erős.  Az erős belső kereslet miatt a lakossági fogyasztás 
is élénkült.  

Sajnos az orosz-ukrán háború okozta sokk az energiaárak újabb lökésszerű emelkedését 
eredményezheti és további inflációs nyomást gerjesztve gyökeresen megváltoztathatja a magyar 
gazdaság idei kilátásait. 

 

Erdeményeink / Terveink 

A CEEAAM Zrt. a korábbi üzleti éveihez hasonlóan a 2021-es évet is nyereséggel zárta.  

A Társaság 2021-es eredménye kis mértékben meghaladta az üzleti tervében prognosztizált számokat.  
A növekvő bérköltségek és a kedvezőtlen piaci környezet miatt a Társaság az elkövetkező évben sem 
kalkulál kimagasló nyereséggel.  

A CEEAAM stratégiájában kitűzött céloknak megfelelően, továbbra is a meglévő ügyfélkör személyre 
szabott termékekkel történő professzionális kiszolgálását látja el. A befektetési döntések meghozatala 
gyorsan, de átgondoltan történik, szem előtt tartva a vállalt kockázatokat és az elérhető hozamot. A 
CEEAAM Zrt. a devizában denominált kötvények eszközosztályában bonyolítja befektetései 
meghatározó részét. Ügyfelei a kötvényekkel kapcsolatos befektetési döntéseiket a Társaság 
szolgáltatásai igénybevételével gyorsan és költséghatékonyan tudják megvalósítani.  

A CEEAAM a magyar és más közép-európai kibocsátók papírjai mellett fokozott figyelmet szentel a 
nyugat-európai bankok, biztosítók, vállalatok az átlagosnál magasabb hozamot ígérő értékpapírjaira is.   

A 2022-es üzleti évre vonatkozóan a Társaság az eredményességét illetően az alábbi főbb kockázati 
faktorokat azonosította:  

- az orosz-ukrán háború és a nyugati országok által bevezetett szankciók részben ellehetetlenítik 
a CIS kötvények kereskedését 
- az infláció tovább nőhet, melyre a jegybankoknak reagálnia kell 
- A Covid19 vírus tovább terjedhet, negatívan befolyásolva a világgazdasági növekedést. 

 
 
 



 
Kockázatkezelés 
 
A CEEAAM Zrt. Kockázatkezelési Szabályzata, az Értékelési Szabályzata és a Kereskedési Könyv 
Vezetésére Vonatkozó Szabályzata tartalmazza a Társaság kockázatkezelési elveit, módszereit. 

A Társaság az átlátható, szabályozott működés, valamint a tevékenységével összefüggő kockázatok 
azonosítása és kezelése érdekében Belső ellenőrzési és Kockázatkezelési munkatársat, valamint a 
jogszabályoknak történő megfelelésért felelős vezetőt (továbbiakban Compliance Officer) alkalmaz. 
Társaságunk szervezeti felépítésében a belső ellenőrzés és a compliance officer-i, illetve a 
kockázatkezelési tevékenység elkülönül egymástól. A kockázatok figyelése, elemzése a senior pénzügyi 
és kockázatkezelési munkatárs feladatkörébe tartozik, de a kockázatok előzetes kiszűrésében az 
illetékes döntési szinteken lévő vezető állású munkatársak is részt vesznek. A folyamatba épített 
ellenőrzés mellett jelentős szerepet képvisel a vezetők személyes ellenőrzési tevékenysége. 

A Társaság a piaci és jogi környezet változásából, valamint a működésből eredő kockázatokat a 
jogszabályokban, valamint szabályzataiban leírtaknak megfelelően méri és kezeli.  

A Társaság munkatársainak teljes javadalmazása kizárólag az alapbérből, illetve a megbízási díjból áll, a 
kockázatkerülés érdekében teljesítményük után bérben vagy egyéb juttatásban nem részesülnek, így a 
kockázatkezelési és ellenőrzési feladatokat végzők javadalmazása is független az általuk felügyelt 
szervezeti egységek teljesítményétől. 

A Társaság 2021. december 31-i fordulónapra azonosított kockázataihoz a következő 
tőkekövetelményeket rendelte: 

 

 

  

A Társaság szavatoló tőkéje 2021. december 31-i fordulónapon: 

    adatok eFt-ban 
Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke 206,887    

 Alapvető tőke 206,887    

  Tőkeelemek  
   Jegyzett tőke  60,000    

  Tartalékok  
   Eredménytartalék 146,887  

  Levonások 0   
     
A Társaság 2021. december 31-én fennálló tőkekövetelménye  

    adatok eFt-ban 
Induló tőkekövetelmény 55,350  
Összes tőkekövetelmény K-Factorra  6,692    
Fix működési költségre vetített kockázat 26,001    
Tőkekövetelmény minimális szintje 55,350    
     
A Társaság szavatoló tőke többlete 2021. december 31-én  151 537   

 



 
Személyi állomány 

Az igazgatósági feladatokat 3 fő látja el: Székelyhidi Zsolt István, Katzer Andor Tamás, és Garas Emília. 
Az IT területen nem történt változás, a front office területen dolgozó 2 fő munkáját 2021-ban 1 back 
office munkatárs, valamint 1 pénzügyi és kockázatkezelési munkatárs támogatja. Április óta a 
Compliance Officer a Társaság kiszervezett vállalkozójaként végzi munkáját. A belső ellenőri feladatokat 
továbbra is szintén kiszervezett tevékenység keretében oldjuk meg.  

 

Osztalék 

Az Igazgatóság a 2021. üzleti év után nem javasol osztalékfizetést.  

 

Egyéb, a számviteli törvény szerint kötelezően előírt, illetve javasolt tájékoztatás 

A CEEAAM Zrt. nem rendelkezik leányvállalattal, illetve nem vásárolt más Társaságokban részesedést.  
A befektetési szolgáltató tulajdonosi köre nem változott az elmúlt év folyamán. 
A mérleg fordulónapja után a Társaság működését a pandémiás helyzet nem befolyásolta a Társaság 
működésében egyéb lényeges esemény nem következett be. 
A Társaság tevékenységéből és méretéből adódóan a környezetvédelemnek nincs meghatározó 
befolyásoló szerepe a vállalat pénzügyi helyzetére. 
A Társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet nem folytat. 
 
Budapest, 2022. május 31. 

      ____________________________ 
      CEE Active Asset Management Zrt. 


