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1. A Társaság cégadatai:
A társaság cégneve:

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Rövidített cégnév:
Libri-Shopline Nyrt.
Székhelye (és a központi ügyintézés helye): 1066 Budapest, Nyugati tér 1. (1364 Pf.:103)
Honlapja:
librishoplinegroup.com
A Társaság alapszabályának kelte:
2014. április 29.
Bejegyző bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma:
01-10-044841
Adóigazgatási azonosító száma:
12921360-2-42
Társaság törzstőkéje:
491.250.000,- Ft
Társaság működésének időtartama:
Határozatlan
Társaság üzleti éve:
Megegyezik a naptári évvel
Társaság fő tevékenysége:
47.61 ’08 Könyv-kiskereskedelem
A Társaság Igazgatóságának tagjai:

dr. Spéder Zoltán - igazgatóság elnöke
Balogh Gabriella – igazgatósági tag
Balogh Ákos – igazgatósági tag
Verseghi-Nagy Balázs – igazgatósági tag
dr. Élő Gábor – igazgatósági tag

A Társaság Felügyelőbizottságának tagjai: Lantos Lajos Csaba – felügyelőbizottság elnöke
Lendvai Beáta – felügyelőbizottsági tag
Keserű Csaba – felügyelőbizottsági tag
A Társaság Audit Bizottságának tagjai:

Lantos Lajos Csaba – audit bizottsági elnöke
Lendvai Beáta – auditbizottsági tag
Keserű Csaba – auditbizottsági tag

A Társaság könyvvizsgálója:

INTERAUDITOR Neuer, Henzl, Honti tanácsadó Kft.
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/A. II. em.), a könyvvizsgálatért felelős személy:
Tóth Julianna

A Társaság közleményeinek
közzétételi helye:

A Társaság 5%-ot meghaladó
részesedéssel bíró tulajdonosai:

BÉT (www.bet.hu) honlap, a PSZÁF honlap
(www.kozzetetelek.hu) és a Társaság saját honlapja
(www.corporate.shopline.hu)

SQ INVEST Kft.
68,17%
Közép Európai Média és Kiadó Zrt. 25,10%

A Társaság vezető alkalmazottjai:

Vállalatvezetés:

Starcz Ákos – vezérigazgató
Kovács Péter Tamás – ügyvezető igazgató
(Libri Könyvkereskedelmi Kft.)

Barabás Csaba Heinz – online kereskedelmi igazgató
Deák András – üzletfejlesztési igazgató
Fináczy Eszter – ügyfélszolgálati igazgató
Jámbor Éva – HR igazgató
Kádár Tibor – gazdasági igazgató
Kovács Péter Tamás – offline kereskedelmi igazgató
Kissné Soós Mónika – logisztikai igazgató
Kopcsányi Zoltán – ingatlanfejlesztési igazgató
Kóbor Attila – informatikai igazgató
Starcz Ákos – marketing igazgató
Szatmáriné Englerth Zsuzsa – beszerzési igazgató

Társaság fontosabb leányvállalatai:
•
•
•
•

Libri-Shopline Nyrt. (LS Nyrt.),
Libri Kereskedelmi Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad: 100%),
LS Média Network Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad: 85,07%),
o Fidelio Média Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad d: 85,07%)
o Port Data Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad: 85,07%)
Libri Kiadó Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad: 50,20%)
o Libri Gyerekkönyvkiadó Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad: 45,63%)
o Diafilm Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad: 45,63%)
o Helikon Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad: 50,20%)
o Park Kft. (LS Nyrt. tulajdoni hányad: 50,20%)

2.

A Társaság tevékenysége 2014. január 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:

A cégcsoport 2014. évi működését alapvetően Libri-Shopline Nyrt. (korábban Shopline Nyrt.) és
a Libri Könyvkereskedelmi Kft. tevékenységének összehangolása határozta meg.
A két kereskedelmi cég folyamatainak összehangolása részben érintette a csoport média
üzletágának (LS Media Network és leányvállalatai), valamint az LS Kiadói csoport (Libri Kiadó és
leányvállalatai) tevékenységét is, azonban ezen leánycégek első negyedéves üzleti teljesítménye
mentes volt a fúziós tevékenységek hatásától.
A cégcsoport tevékenységével kapcsolatban az alábbi fontos események történtek:
•

A Shopline korábbi kereskedelmi és központi egységei átköltöztek a Libri nyugati téri, a
raktára pedig a Libri kondorosi úti központjába, megteremtve ezzel a közös működés
szervezeti és logisztikai alapjait.

•

A kereskedelmi üzletágak területén az első negyedév során a könyves üzletágakban
stagnáló, míg - az árbevétel kisebb részét adó- nem-könyves termék értékesítésében 9%os növekedést regisztrált a társaság, amely pozitív tendencia az első negyedévet
követően is megfigyelhető volt.
Az új cégcsoportban felállításra kerültek az összevont folyamatok, amelyek érintik a
közös könyvbeszerzést, marketinget, logisztikát és informatikát is. A társaság még a
tavalyi GVH döntést követően kialakította átfogó marketingstratégiáját, ennek keretein
belül - a költséghatékonyság jegyében - célzottabban és mérhetőbben kommunikálja a
három kereskedelmi márkát (Libri, Shopline, Bookline).

•

A Libri-Shopline csoport kiadói vállalatai 2014 első hónapjaiban is dinamikusan növelték
címszámukat és ezzel párhuzamosan a kiadói csoport eredménye is tovább javult.

•

A média üzletág (LS Média Network és leányvállalatai) tagjainak gazdálkodása –
köszönhetően a média és program-adatértékesítés terv feletti teljesítményének,
valamint a 2013-ban elvégzett üzleti folyamat-átalakításoknak - jelentős javulást mutat
az előző évi veszteséges gazdálkodáshoz képest.

3.

A Társaság pénzügyi helyzete:

A Libri-Sholine Nyrt. saját, illetve leányvállalatai tevékenységéről 2014 első negyedévére IFRS
szerinti konszolidált pénzügyi beszámolót nem készít, azonban az üzleti tevékenység
értékeléséhez szükséges összevont adatait az alábbiakban közli. A táblázat a cégcsoport 2014
első negyedévi eredményt mutatja be, Magyar Számviteli Szabályok szerint, nem konszolidálva,
viszont a Libri-Shopline Nyrt. tulajdoni hányadát figyelembe véve.
Libri-Shopline cégcsoport összevont 2014 első negyedévi eredménye
Adatok mFt-ban
Kereskedelm üzletág Kereskedelm üzletág
2013Q1
2014Q1
Értékesítés nettó árbevétele
2 413
2 435
Aktivált saját teljesítmények értéke
-3
-4
Egyéb bevételek
8
10
Anyagjellegű ráfordítások
2 098
2 078
Személyi jellegű ráfordítások
362
409
Értékcsökkenési leírás
105
104
Egyéb ráfordítások
43
30
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
-189
-181
Pénzügyi műveletek eredménye
64
3
Szokásos vállalkozási eredmény
-126
-178
Rendkívüli eredmény
0
0
Adózás előtti eredmény
-126
-178
Adófizetési kötelezettség
0
0
Adózott eredmény
-126
-178

Változás
mFt

%
22
-1
1
-20
47
-1
-13
8
-60
-52
0
-52
0
-52

1%
-37%
16%
-1%
13%
-1%
-30%
4%
-95%
-41%
-41%
-41%

Kiadó és média üzletág
2014Q1
323
17
6
178
66
5
5
91
-1
90
0
90
0
90

Összesen
2014Q1
2 758
13
15
2 256
475
109
35
-90
2
-87
0
-88
0
-88

A táblázatban figyelembe vett vállalatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libri-Shopline Nyrt. (Anyavállalat)
Libri Kereskedelmi Kft. (Tulajdoni hányad: 100%)
LS Média Network Kft. (Tulajdoni hányad: 85,07%)
Fidelio Média Kft. (Tulajdoni hányad: 85,07%)
Port Data Kft. (Tulajdoni hányad: 85,07%)
Libri Kiadó Kft. (Tulajdoni hányad: 50,20%)
Libri Gyerekkönyvkiadó Kft. (Tulajdoni hányad: 45,63%)
Diafilm Kft. (Tulajdoni hányad: 45,63%)
Helikon Kft. (Tulajdoni hányad: 50,20%)
Park Kft. (Tulajdoni hányad: 50,20%)

Mivel a cégcsoport a GVH engedélyének megfelelően 2013 decemberében jött létre, az
anyavállalatéval összhangban lévő pénzügyi kimutatások a kiadó és média üzletágak
leányvállalatainál a múlt év azonos időszakára nem készültek el, így teljes körű összehasonlító
adatok nem állnak rendelkezésre.
A fenti megállapítások figyelembevételével:
•

•

A Libri-Shopline (kereskedelmi üzletág) összevont első negyedévi árbevétele 2.435 mFt,
amely 1%-os növekedés a bázishoz képest, az összevont adózás előtti eredmény pedig a
bázishoz képest 52 mFt-tal alacsonyabb.
A csoport (kereskedelmi, média és kiadói üzletág) összevonásba bevont leánycégeinek
összevont árbevétele 2.758 mFt, adózás előtti eredménye -88 mFt volt (a LS tulajdoni
hányadot figyelembe véve).

4. Az időszakban közzétett tájékoztatások:
a. Változások a Shopline-webáruház Nyrt. vezető tisztségviselőinek körében
(2014.01.02.)
b. Előterjesztések és határozati javaslatok a 2014. február 7-én tartandó rendkívüli
közgyűlés számára (2014.01.17.)
c. A Shopline-webáruház Nyrt. tulajdonszerzése a Libri Könyvkereskedelmi Kft-ben.
(2014.01.21.)
d. A Társaság alaptőkéjének összetétele és a részvényekhez kapcsolódó szavazati
jogok száma 2014.01.31. napján (2014.02.05.)
e. A 2014. február 7-én tartott rendkívüli közgyűlés határozatai (2014.02.07.)
f. A Társaság alaptőkéjének összetétele és a részvényekhez kapcsolódó szavazati
jogok száma 2014.02.28. napján (2014.03.04.)
g. Tájékoztatás a Társaság alapadatainak változásáról (2014.03.14.)
h. Javadalmazási Nyilatkozat a Libri-Shopline Nyrt. testületi tagjainak 2013. évben
nyújtott juttatásokról (2014.03.28.)
i. A Társaság alaptőkéjének összetétele és a részvényekhez kapcsolódó szavazati
jogok száma 2014.03.31. napján (2014.04.07.)
j. Előterjesztések és határozati javaslatok a 2014. április 29-én tartandó éves
rendes közgyűlés számára (2014.04.08.)
k. A Libri-Shopline Nyrt. 2014. évi rendes közgyűlésén hozott határozatok
(2014.04.29.)
l. A Társaság alaptőkéjének összetétele és a részvényekhez kapcsolódó szavazati
jogok száma 2014.04.30. napján (2014.05.06.)

5. Felelősségvállaló nyilatkozat
A Libri-Shopline Nyrt. ezúton nyilatkozik, hogy az időközi vezetőségi beszámolója a valóságnak
megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság
helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír.
Az időközi vezetőségi beszámoló megbízható képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és
teljesítményéről.
A Libri-Shopline Nyrt. a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, ill. félrevezető
tartalmával okozott kár megtérítéséért felel.

Budapest, 2014. május 19.

Starcz Ákos
vezérigazgató
Libri-Shopline Nyrt.

