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START FELMÉRÉS A KKV-KBA BEFEKTETETT TŐKÉRŐL –
575 MILLIÓ FT 35 CÉGNEK 2006-BAN

A Start Tőkegarancia Zrt. felmérése
szerint 2006-ban mindössze 575 millió Ft
friss tőkét fektettek pénzügyi befektetők a
hazai kis- és középvállalkozásokba. A
befektetést fogadó cégek száma 35 volt.

A Start Zrt. felmérésének célja az volt,
hogy megbízható képet kapjunk arról,
hogy mekkora volt a magyarországi kis-
és középvállalkozásokba 2006 folyamán
befektetett tőke és a tőke mely ágazatokba
érkezett. Az elemzéshez szükséges
információkat Társaság az Opten
Informatikai Kft-től szerezte be.

A felmérés a 2006. évben 100 millió Ft
feletti árbevételt elkönyvelő
vállalkozásokra terjedt ki, amelyek száma
36.281 volt.

A Start Zrt. a jövőben minden évben
publikálni fogja az idén először
elkészített, a KKV-kban megvalósított
tőkebefektetésekre vonatkozó elemzését.

35 KKV jutott friss tőkéhez
Mindössze 35 társaságnál történt a
jegyzett tőkéhez viszonyítva jelentős és
minden valószínűség szerint új, a meglévő
tulajdonosoktól független befektető által

végrehajtott tőkeemelés.

575 millió Ft befektetés
A 35 vállalkozásba összesen 575 millió Ft
tőkét fektettek az új tulajdonosok, ami
átlagosan 16,4 millió Ft cégenkénti
befektetést jelent.

Az újonnan kibocsájtott üzletrészeket,
részvényeket a befektetők átlagosan a
névérték 120%-áért vásárolták meg.

A kereskedelemmel és szállítással
foglalkozó cégek kapták a legtöbb tőkét
A Start Zrt. elemzése a befektetések
ágazati megoszlását a társaságok
főtevékenységének TEÁOR szerinti
ágazati besorolása alapján mutatja meg. A
tőkéhez jutott vállalkozások több mint
felének (59%-ának) főtevékenysége a
kereskedelem és javítás. Ebbe az ágazatba
összesen 302 millió Ft-ot fektettek be
2006-ban. A feldolgozóipari cégek pedig
17%-át tették ki a tőkét bevonó
társaságoknak és összesen 220 millió Ft
tőkéhez jutottak.

A befektetések mérete ágazatonként eltérő,
míg a feldolgozóipari cégek az átlagos

Befektetést fogadó KKV-k ágazati megoszlása
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befektetési érték (16,4 millió Ft) több mint
kétszeresét, 36,8 millió Ft-ot vontak be
átlagosan, a szállítás, raktározás területén
az átlagos befektetési méret mindössze 6,1
millió Ft volt.

Élen a Közép-Magyarországi Régió
A magyar gazdaság eltérő regionális
fejlettségét tükrözi, hogy a befektetések
közel fele (46%-a) közép-magyarországi
székhellyel rendelkező társaságban
valósult meg 2006-ban. A központi régiót
követi a Közép-Dunántúl 21%-kal és a
Dél-Alföld 15%-kal.

A kisvállalkozások több tőkét
vonzottak, mint a középvállalkozások
A céltársaságok árbevételének vizsgálata
alapján az a következtetés vonható le,
hogy az évi 2 millió EUR alatti árbevételű
cégek, azaz a kisvállalkozások nagyobb
számban vontak be tőkét. A befektetések
száma alapján az összes befektetés 69%-a
kisvállalkozásba irányult, míg a 2-10
millió EUR közötti árbevételű cégekbe
annak 31%-a. Ha érték alapján vizsgáljuk
a befektetéseket, akkor már nem állnak
ilyen jól a kisvállalkozások, hiszen az 575
millió Ft 54%-a (312 millió Ft) tőkét
vontak be, míg a fennmaradó 46%-ot (262
millió Ft-ot) a középvállalkozások.

Taroltak a hazai befektetők
Az Opten által szolgáltatott információk
alapján megállapítható, hogy a KKV-kba
elsősorban hazai befektetők fektetnek be.
A 35 befektető közül 32 volt hazai,
melyek közül három állami befektetési
társaság, 12 gazdasági társaság és 17
magánszemély. A befektetőknek csak
mindössze 8,5%-a (három befektető) volt
külföldi.

Legek
A legnagyobb befektetéseket 2006-ban a

hazai KKV szektorban az állami tulajdonú
befektetési társaságok hajtották végre. Az
MFB Invest Zrt. 81,5 millió Ft-ot fektetett
egy építőipari vállalkozásba, míg a
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 50
millió Ft-ot a TAG Tartály- és
Acélszerkezet Gyártó Kft-be, valamint
38,5 millió Ft-ot a Gyopár Termelő és
Kereskedelmi Kft-be. Ez a három
befektetés tette ki a 2006-ban KKV-kba
fektetett tőke 30%-át.

Ennél sokkal több tőkére lenne szükség
a KKV szektorban
„Az elemzés végeredménye számunkra is
meglepetést okozott. Legpesszimistább
előzetes becslésünket is alulmúlta a KKV-
kba befektetett tőke mennyisége és a
tranzakciók száma egyaránt. A vizsgált
több mint 36.000 vállalkozás, a 100 millió
Ft feletti árbevételű társaságok a KKV
szektor derékhadát jelentik, akik a
gazdasági növekedés motorjai. Ezért is
meglepő, hogy ezerből mindössze egy
vont be fejlesztési tőkét 2006-ban.” –
összegezte véleményét Zoltán Csaba, az
elemzést készítő Start Tőkegarancia Zrt.
vezérigazgatója.

„A kisebb értékű befektetések iránti
befektetői érdeklődés alacsony szintje
mellett az is oka lehet a kevés
tranzakciónak, hogy az ezredforduló óta
lényegesen javultak a KKV-k hitelfelvételi
lehetőségei és mivel a hitelek kamata
mintegy fele a befektetők által elvárt
hozamnak, a vállalkozások inkább hitelből
fejlesztenek. Várhatóan a 2007. évi
eredmények sem lesznek sokkal jobbak,
márcsak azért sem, mert az állami
tulajdonú befektetők tevékenységét az EU-
s szabályok érvényesítése nagymértékben
megnehezítette. Pedig 575 milliónál több
tőkére  lenne  szükség  ahhoz,  hogy  ez  a
bizonyos KKV motor felpörögjön.” – tette
hozzá Zoltán Csaba.
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ÜGYFELEINK

Hírlevelünkben a jövőben visszatérő
rovatként egy-egy ügyfelünk bemutatását
tervezzük. Mai számunkban Szakáll
Gábor üzletágigazgató által készített
interjút olvashatják el a PANNON
TOOLS Kft-vel,  aki  a  Start  Tőkegarancia
Zrt. pályázati kezességvállalását
választotta az Európai Uniós pályázatához
szükséges biztosítéknyújtási kötelezettség
teljesítéséhez.

Mit kell tudni a PANNON TOOLS Kft-
ről, mivel foglalkozik a társaság?
Cégünk 1994-ben alakult, magyar
tulajdonban lévő társaság, szerszámok és
sajtolt alkatrészek gyártásával foglalkozik.
Gyártunk:
§ hidegalakító szerszámokat (kivágó-,

lyukasztó- stb. szerszámok)
§ melegalakító szerszámokat

(süllyeszték, kovácsszerszámok)
§ műanyag fröccsöntő, fúvó

szerszámokat
§ alumínium nyomásos

öntőszerszámokat
§ sajtolt és hegesztett lemezalkatrészeket

(főleg autóipar részére)

Az általunk gyártott szerszámok mérete a
legkisebbtől, az 1000 x 1400 mm méretig,
egészen kb. 4 tonnás súlyig terjed. A
CAD/CAM rendszerrel hálózatban lévő
CNC megmunkálógépeink, numerikus
vezérlésű és hagyományos gépeink és
szakembereink tudása biztosítja a
nagypontosságú és minőségi szerszámok
gyártását. Az alkatrészgyártás területén új
sajtolóüzemünkben 25 db
excenterprésgépünkkel (nyomóerő 1-400
T-ig), 5 db ponthegesztő gépünkkel és
egyéb megmunkáló gépeinkkel különféle
fémalkatrészek, termékek
megmunkálásával, gyártásával
foglalkozunk.

A győri, Reptéri úti üzemünk alapterülete
3000 m² (3 szinten) amiből 1000 m² az
összeszerelő üzem céljára kialakított

részleg, 2000 m² a szerszámgyártást
szolgálja, mellette épített sajtoló
üzemcsarnokunk pedig 450 m²-es
alapterületű, 9 m belmagassággal, 5t
teherbírású, 24 m fesztávolságú ABUS
daruval felszerelve.

Növekvő rendelésállományunk miatt,
ügyfeleink igényeinek még magasabb
kiszolgálása érdekében 2005-ben a Győri
Ipari Parkban egy új 3300 négyzetméteres
alapterületű gyártócsarnokot építettünk,
melynek 1/3-án, 1100 m²-en egy új
sajtolóüzemet létesítettünk. Az üzembe új,
nagy teljesítményű 315 T és 250 T
nyomóerejű excenterprés-sorokat is
telepítettünk. A gyártócsarnokban
hegesztőrészleget  is  kialakítottunk,  ahol  5
db pont/dudorhegesztő gép üzemel. Az
alkatrészgyártó üzem bővítése hamarosan
szükségessé vált, ezért 2007-ben még egy
2000 m²-es, híddaruval felszerelt
gyártócsarnokot építettünk, ahol a
szociális blokk bővítése mellett egy 500
m²-es raktárcsarnok is kialakításra került.

Ezen új csarnokba további, nagy asztallal
rendelkező, 250 T – 400 T nyomóerejű
sajtológépeket állítottunk üzembe,
valamint a Reptéri úti üzemünkből is
áttelepítettük a présgépeket. Ezzel az
alkatrészgyártási kapacitásunk egy
telephelyre került.

Ügyfeleink megtartása, megelégedettségük
elnyerése és az ügyfélkör szélesítése,
valamint a tevékenységünk minőségi
színvonalának emelése érdekében 2001-
ben bevezettük és alkalmazzuk az ISO
9001:2000 szabvány szerinti
minőségirányítási rendszert, továbbá
cégünknél kiépítettük az ISO 14001: 2004
szabvány szerinti környezetirányítási
rendszert, melynek tanúsítása 2006.
júliusában sikeresen megtörtént.

Az általunk gyártott minőségi szerszámok
és alkatrészek eredményeképpen jó
kapcsolatot alakítottunk ki
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megrendelőinkkel és folyamatosan
törekszünk ennek bővítésére.
Néhány példa megrendelőink köréből:
§ Alpine Kft. – lemezalakító,

műanyagfröccsöntő szerszámok,
autóhifik lemezalkatrészeinek gyártása

§ Magyar Suzuki Rt. – autó karosszéria
lemezalkatrészek

§ Emika RT. - szerszámok,
lemezalkatrészek (Suzuki)

§ Toyo Seat Kft. - szerszámok,
lemezalkatrészek (Suzuki)

§ KVJ Művek RT. - szerszámok,
lemezalkatrészek (Suzuki)

§ Modine Hungária Kft. – lemezalakító
szerszámok, lemezalkatrészek (tgk.
hűtőelem)

§ VT.Cast Kft., Csaba-Metál Rt., Vághi
Öntöde Kft. – alu. nyomásos
öntőszerszámok, kivágószerszámok

§ Wolfcraft GmbH. (szerszámok,
alkatrészek)

Sikerünk kulcsa, hogy folyamatosan
törekszünk arra, hogy megrendelőink
kívánságainak maximálisan eleget
tegyünk.

Milyen pályázaton indult a társaság, és
milyen projektet valósított meg az
elnyert támogatásból?

A társaságunk 3 pályázaton indult az
elmúlt években. Ezek közül a GVOP-
2005-1.1.3. kódszámú pályázat volt a
legnagyobb és a legfontosabb számunkra.
Az ehhez kapcsolódó fejlesztés keretében
alakította ki ugyanis társaságunk a jelenleg
is hasznosított új préstechnikai
kapacitások alapjait. A fejlesztés keretében
2 db nagy teljesítményű présgépet
vásároltunk. Az elnyert támogatás összege
49,8 millió forint volt. A támogatásnak
kiemelkedő szerepe volt a fejlesztés
megvalósításában. Az új préselési
technológiát egy új üzemcsarnokban
állítottuk fel, melynek az építése is
jelentős erőfeszítést igényelt. A támogatás
nélkül lényegesen lassabban tudtuk volna
kialakítani az autóipari beszállítói
tevékenységünk megerősítése
szempontjából alapvető fontosságú, új
kapacitásainkat. Társaságunk a most futó
II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében két
pályázatot nyújtott be: A GOP-2007-
2.1.1./A kódjelű pályázat keretében elnyert
támogatással targoncát, valamint a
szerszámüzemünkben hasznosított gépet
vásároltunk. A támogatás összege 4,5
millió forint volt. 2007-ben egy új
vállalatirányítási rendszer kialakítására is
pályáztunk, ennek a pályázatnak az
elbírálása még folyamatban van.
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Mit kellett vállalnia a támogatás
megszerzése érdekében?
Társaságunk pályázatai az autóipari
beszállítói tevékenység
feltételrendszerének kialakítására és
megerősítésére irányultak. Vállalásaink
döntő része ezért közvetlenül a beszállítói
tevékenységhez kapcsolódik: Ide
sorolhatjuk a beszállítói tevékenység
körébe gyártott és értékesített alkatrészek
körének és volumenének bővítését, az
ehhez szükséges új technológiák
bevezetését, az ebből származó ún.
beszállítói árbevétel növelését, valamint a
dolgozói létszám bővítését. A vállalások
teljesítése eddig semmiféle nehézséget
nem okozott társaságunk részére, ami azt
jelzi, hogy vállalásaink reális alapon
álltak.

Hogyan került kapcsolatba a Start
Tőkegarancia Zrt-vel?
Társaságunk – lényegében egy időpontban
- két forrásból is értesült a Start
Tőkegarancia létezéséről: Megkaptuk az
Önökről és szolgáltatásaikról szóló
tájékoztató levelet. Ezzel egy időben
pénzügyi tanácsadónk is jelezte az új
kezességvállaló szervezet megjelentését a
piacon.

Miért választotta a Start Tőkegarancia
Zrt kezességvállalását?
Egyrészt társaságunk számára nagy
könnyebbséget jelent, hogy a támogatások
biztosítéki hátteréből ki tudjuk vonni, az
ún. hagyományos biztosítékokat. Ezeket
ugyanis a társaságunkat finanszírozó
kereskedelmi bank részére ajánlottuk fel.
Másrészt társaságunk az elmúlt években
gyors növekedési pályára lépett, ami a
finanszírozási keretek gyors és folyamatos
bővítését igényli. Ezt a kereskedelmi
banki hitelkeretünk terhére, a pályázat
részére beállított bankgarancia jelentősen
korlátozta.  Ebből  a  szempontból  a  Start

Tőkegarancia számunkra forrásteremtést is
eredményezett, mivel a felszabaduló
bankgarancia-keretünk terhére, tovább
tudtuk bővíteni hitelkeretünket. Emellett a
kezességvállalás költsége számunkra
elfogadható mértékű volt, és a döntési
mechanizmus is hatékonyan működött.

Mi a véleménye a pályázati
kezességvállalásról?
A támogatás az adófizetők pénzéből
biztosított közpénz, melynek a
megtérülését fokozottan biztosítani kell, ha
a felhasználás körülményei nem
megfelelőek. A támogatások mögé
nyújtott biztosítéknak ezért kiemelkedő
jelentősége a kockázatok csökkentése
során. Ugyanakkor a nem megfelelő
formában előírt biztosíték éppen az
ellenkező hatást  váltja  ki.  Az  nem  tudja
igénybe venni a támogatást, aki a
legfontosabb célcsoport lenne. A pályázati
kezességvállalás hatékony eszköz ennek
az ellentmondásnak a megoldására. Így mi
kifejezetten kedvező megoldásnak
tekintjük.

Köszönöm szépen a válaszokat!
Köszönjük a lehetőséget a Start
Tőkegarancia hírlevélben való
megjelenéshez.

A társaság elérhetőségei:

Pannon Tools Kft.
9027 Győr, Reptéri út 2.
Tel.:96/512-470
Fax:96/512-471
e-mail:info@pannontools.hu

Pannon Tools Kft.
9027, Győr, Ipari Park, Tó u.4.
Tel.:96/515-230
Fax:96/515-231

Tóth Lajos
Ügyvezető igazgató
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