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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Business Telecom Távközlési Nyrt. részvényeseinek 

A konszolidált éves beszámolóról készült jelentés 

Elvégeztük a Business Telecom Távközlési Nyrt. mellékelt 2013. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, 

amely konszolidált éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az 

eszközök és források egyező végösszege 8.812.025 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 107.509 E Ft nyereség –, és az ezen 

időponttal végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból, konszolidált átfogó jövedelemre vonatkozó 

kimutatásból, konszolidált saját tőke változásainak kimutatásából, konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a 

konszolidációs számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő 

mellékletből áll. 

A vezetés felelőssége a konszolidált éves beszámolóért 

A vezetés felelős a konszolidált éves beszámolónak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) – ahogyan 

azokat az EU befogadta – foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső 

kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő 

lényeges hibás állításoktól mentes konszolidált éves beszámoló elkészítése. 

A könyvvizsgáló felelőssége 

A mi felelősségünk a konszolidált éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar 

Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az 

etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot 

szerezzünk arról, hogy a konszolidált éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a 

konszolidált éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált éves 

beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló 

megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a konszolidált éves beszámoló anyavállalat általi 

elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat 

tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az anyavállalat és a vállalat-csoport 

belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az 

alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a 

konszolidált éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.  

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói 

véleményünk megadásához. 

Vélemény 

Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló  megbízható és valós képet ad a Business Telecom Távközlési Nyrt. és 

leányvállalatai 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó  

jövedelmi helyzetéről az Európai Unió által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban foglaltakkal 

összhangban. 

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A konszolidált üzleti jelentésről készült jelentés 

Elvégeztük a Business Telecom Távközlési Nyrt. mellékelt 2013. évi konszolidált éves beszámolójához kapcsolódó, 2013. 

december 31-i fordulónapra vonatkozó konszolidált üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős a konszolidált üzleti 

jelentésnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi 

felelősségünk a konszolidált üzleti (vezetői) jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált éves beszámoló 

összhangjának megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált 

éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a vállalatcsoport nem auditált számviteli 

nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.  

Véleményünk szerint a Business Telecom Távközlési Nyrt. 2013. évi konszolidált üzleti jelentése a Business Telecom 

Távközlési Nyrt. 2013. évi konszolidált éves beszámoló adataival összhangban van. 

2014. március 14. 

 

Somogyi Lajos 

kamarai tag, könyvvizsgáló  

002213 
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Konszolidált átfogó eredménykimutatás 
 

Minden adat eFt-ban kivéve ha másképp van jelölve. 

 

 

 

Eredménykimutatás Jegyzetek 
2013.01.01.- 
2013.12.31. 

2012.01.01.- 
2012.12.31. 

        

        

Bevételek összesen  6 4 859 053 3 559 101 

       

Bevételhez közvetlenül kapcsolódó költségek 7 -2 308 670 -1 965 863 

Személyi jellegű ráfordítások 8 -503 356 -304 171 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 20,21 -554 176 -437 009 

Egyéb működési költségek 9 -881 250 -792 792 

Működési költségek  -4 247 452 -3 499 835 

Egyéb bevételek/ráfordítások 10 46 353 318 433 

Működési eredmény  657 954 377 699 

       

Kamatbevétel 11 37 950 20 934 

Kamatköltség 11 -388 361 -300 029 

Egyéb pénzügyi költségek - nettó 11 -68 275 4 321 

Nettó pénzügyi eredmény  -418 686 -274 773 

Részesedés társult és közös vezetésű vállalatok eredményéből  0 0 

Adózás előtti eredmény  239 268 102 924 

Nyereségadó 12 -131 759 -47 313 

Adózott eredmény  107 509 55 611 

       

       

Teljes átfogó eredmény  107 509 55 611 

       

Adózott eredmény:      

A Társaság részvényeseire jutó rész  107 509 55 611 

Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész  0 0 

   107 509 55 611 

       

Egy részvényre jutó eredmény (HUF-ban) 34 12,4 7,5 

       

Higított egy részvényre jutó eredmény (HUF-ban) 34 14,2 8,3 
 

 
………………………………………  

Takács Krisztián, elnök-vezérigazgató    
 
2014. március 14. 
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatása                
Minden adat eFt-ban kivéve ha másképp van jelölve. 

 

 

 

Mérleg – Eszközök Jegyzetek 2013.12.31 2012.12.31 

        

        

Pénzeszközök 13 60 664 7 233 

Követelések 14 3 860 719 2 475 561 

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök  2 568 2 953 

Készletek 15 66 150 57 272 

Adó követelések 16 108 815 234 662 

Rövid lejáratú követelés kapcsolt felekkel szemben 17 1 183 643 696 139 

Forgóeszközök összesen  5 282 559 3 473 820 

       

Üzleti vagy cégérték (goodwill) 18 44 226 0 

Tárgyi eszközök 20 1 209 991 1 287 519 

Immateriális javak 21 2 255 065 764 806 

Halasztottadó-követelés 12 20 184 30 042 

Befektetett eszközök összesen  3 529 466 2 082 367 

       

Eszközök összesen  8 812 025 5 556 187 

       

       
  

 
    

Mérleg - Tőke és források  2013.12.31 2012.12.31 
  

 
    

       

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek kapcsolt felekkel szemben 22 1 285 484 339 591 

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 23 3 535 774 912 872 

Kötelezettségek szállítók felé 24 1 420 138 1 397 213 

Adó kötelezettségek 25 298 556 85 936 

Céltartalékok rövid lejáratú kötelezettségekre 27 36 442 807 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 26 146 372 242 178 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen  6 722 766 2 978 597 

       

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek kapcsolt felekkel szemben  0 7 200 

Tartós kötelezettségek kötvény kibocsátásból 28,29 447 393 1 449 941 

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek 30 49 321 68 364 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen  496 714 1 525 505 

       

Kötelezettségek összesen  7 219 480 4 504 102 

       

Jegyzett tőke 31 885 965 845 288 

Tartalékok 32 1 112 678 697 073 

Visszavásárolt saját részvények 33 -664 538 -250 461 

Felhalmozott eredmény  258 440 -239 815 

A Társaság részvényeseire jutó tőke  1 592 545 1 052 084 

Nem ellenőrző részesedések  0 0 

Tőke és tartalékok összesen  1 592 545 1 052 084 

       

Tőke és források összesen 
 

8 812 025 5 556 187 

 
 
 

………………………………………  
Takács Krisztián, elnök-vezérigazgató    
 
2014. március 14.  
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Jelen jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 
 

 

  Jegyzett tőke 
Részvény 

ázsió 

Átváltható 
értékpapírok 

opciós 
prémiuma 

Visszavásárolt 
saját 

részvények 

Felhalmozott 
eredmény 

Az Anyavállalt 
részvényeseire 

jutó tőke 

Nem 
ellenőrző 

részesedések 

Tőke és 
tartalékok 
összesen 

                  

Egyenleg 2012. január 1-én               643 116                     -                       -                - 249 910                  - 298 039                       95 167                         -                   95 167     

                  

Tárgyévi átfogó eredmény                 

Tárgyévi eredmény                       -                       -                       -                             -                        55 611                       55 611                         -                   55 611     

Zárt körű részvénykibocsátás 4/10/2012 1               110 618              46 722                     -                             -                               -                       157 340                         -                  157 340     

Zárt körű részvénykibocsátás 7/25/2012 2                 17 815              99 385                     -                             -                               -                       117 200                         -                  117 200     
Zárt körű részvénykibocsátás 9/9/2012 3                 29 671            222 530                     -                             -                               -                       252 201                         -                  252 201     

Zárt körű részvénykibocsátás 12/19/2012 4                 27 993            205 144                     -                             -                               -                       233 137                         -                  233 137     

Zárt körű részvénykibocsátás 12/28/2012 5                 16 075            120 555                     -                             -                               -                       136 630                         -                  136 630     

Átváltható értékpapírok kibocsátása 6                       -                       -                  2 737                           -                               -                          2 737                         -                     2 737     

Saját részvényeken realizált eredmény                       -                       -                       -                             -                          2 613                        2 613                         -                     2 613     

Saját részvények visszavásárlása                       -                       -                       -                      - 1 706                             -                        - 1 706                         -                   - 1 706     

Saját részvények értékesítése                       -                       -                       -                        1 155                             -                          1 155                         -                     1 155     

                  

Egyenleg 2012. december 31.               845 288            694 336                2 737                - 250 461                  - 239 815                  1 052 085                         -               1 052 085     

                  

Tárgyévi átfogó eredmény                 

Tárgyévi eredmény                       -                       -                       -                             -                       107 509                     107 509                         -                  107 509     

Előző évi korrekció                       -                - 2 760                     -                             -                               -                         - 2 760                         -                    - 2 760     

Zárt körű részvénykibocsátás 4/30/2013 7                 25 000            275 030                     -                             -                               -                       300 030                         -                  300 030     

Nyilvános részvénykibocsátás 9/27/2013 8                 15 677            143 911                     -                             -                               -                       159 588                         -                  159 588     
Átváltható értékpapírok átváltásának 
tőkehatása                       -                       -                 - 576                           -                               -                            - 576                         -                       - 576     

Saját részvényeken realizált eredmény                       -                       -                       -                             -                       390 746                     390 746                         -                  390 746     

Saját részvények visszavásárlása                       -                       -                       -                - 4 180 023                             -                  - 4 180 023                         -             - 4 180 023     

Saját részvények értékesítése                       -                       -                       -                  3 765 946                             -                    3 765 946                         -               3 765 946     

                  

Egyenleg 2013. december 31.               885 965          1 110 517                2 161                 - 664 538                     258 440                  1 592 545                         -               1 592 545     
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Jelen jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 
 

 

Megjegyzések a tőkében bekövetkezett változásokhoz 

 
1 A Társaság tulajdonosai 2012. április 10-én döntöttek részvények zártkörű kibocsátásáról. A tőkeemelés során 57.340 eFT  

értékű saját kibocsátású kötvény ellenében bocsátották ki az új részvényeket  illetve 100.000 eFT készpénz ellenében 

bocsátottak ki részvényeket. A részvénykibocsátás során 1.000.000 darab osztalékelsöbbségi részvény került kibocsátásra 

100 HUF/db jegyzési árfolyamon  továbbá 106.518 db törzsrészvény 540 HUF/db árfolyamon. 

 
2 A Társaság tulajdonosai 2012. július 25-én döntöttek részvények zártkörű kibocsátásáról. A tőkeemelés során 117.200 eFT  

értékű saját kibocsátású kötvény ellenében bocsátották ki az új részvényeket. A részvénykibocsátás során 178.154 darab 

törzsrészvény került kibocsátásra 658 HUF/db árfolyamon. 

 
3 A Társaság tulajdonosai 2012. szeptember 9-én döntöttek részvények zártkörű kibocsátásáról. A tőkeemelés során 252.201 

eFT  értékű saját kibocsátású kötvény ellenében bocsátották ki az új részvényeket. A részvénykibocsátás során 296.707 darab 

törzsrészvény került kibocsátásra 850 HUF/db árfolyamon. 

 
4 A Társaság tulajdonosai 2012. december 19-én döntöttek részvények zártkörű kibocsátásáról. A tőkeemelés során 233.137 

eFT  értékű saját kibocsátású kötvény ellenében bocsátották ki az új részvényeket. A részvénykibocsátás során 279.930 darab 

törzsrészvény került kibocsátásra 831 HUF/db árfolyamon. 

 
5 A Társaság tulajdonosai 2012. december 28-án döntöttek részvények zártkörű kibocsátásáról. A tőkeemelés során 136.630 

eFT  értékű saját kibocsátású kötvény ellenében bocsátották ki az új részvényeket. A részvénykibocsátás során 160.750 darab 

törzsrészvény került kibocsátásra 860 HUF/db árfolyamon. 

 
6 A Csoport 2012. szeptember 25-én 190 millió HUF értékű átváltható értékpapírt bocsátott ki 190 milló HUF összesített 

tőkértékben. Az ezzel kapcsolatos közzétételeket a 24. jegyzetben tesszük meg. 

 
7 A Társaság 2013. április 30-án  a Társaság 1.000.000 EUR kibocsátási összegű jegyzett tőkeemelést határozott el, melynek 

teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátották. A részvénykibocsátás során 250.000 darab részvény került 

kibocsátásra 1.200 HUF/db jegyzési árfolyamon. 

 
8 2013. szeptember folyamán került sor a részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlására, melynek eredményeként 

159.588 eFT friss forrás került bevonásra, melynek teljes összegét a Társaság rendelkezésére bocsátották.  A 

részvénykibocsátás során 156.770 db részvény került kibocsátásra átlagosan 1.104 HUF-os árfolyamon. A Csoport a 

tranzakció kapcsán 13.595 eFT tranzakciós költséget számolt el, mely ázsió csökkentő tételként jelenik meg. 
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Jelen jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 
 

 
 

Konszolidált Cash-flow kimutatás Megjegyzések 2013. 2012. 

        

Adózás előtti eredmény 12 239 268 102 924 

  
 

    

Eredmény terhére elszámolt jövedelemadó 
 

-131 759 -47 313 

Tárgyi eszköz értékesítésének nyeresége 
 

-42 334 -163 328 

Értékcsökkenés 20,21 554 176 437 103 

Goodwill és vevő értékvesztés 9,14 40 957 67 034 

Kamatbevételek 
 

-36 843 0 

Kamat ráfordítások 
 

388 361 311 977 

Követelések és egyéb forgóeszközök változása 
 

-1 611 749 -2 228 012 

Készletek változása 15 -4 678 -24 755 

Kötelezettségek és elhatárolások változása 
 

154 224 1 006 222 

Céltartalék képzése 27 35 635 807 

Fizetett kamat 
 

-325 958 -243 619 

Fizetett nyereségadó 12 141 617 49 925 

Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 
 

-599 083 -731 035 

  
 

    

Üzletrészek vásárlása, akvirált nettó készpénzállomány 19 -55 250 0 

Tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzése 20,21 -2 122 608 -1 133 808 

Értékpapír vásárlás 
 

0 -385 

Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele 10 206 686 288 553 

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow 
 

-1 971 172 -845 640 

  
 

    

Hitelfelvétel 
 

76 820 265 113 

Kötvény és hiteltörlesztés 28 -727 422 -52 932 

Kötvénykibocsátás 
 

861 424 1 241 996 

Részvénykibocsátásból származó bevétel 
 

159 588 0 

Zártkörű részvény kibocsátás 
 

300 030 100 000 

Saját részvény értékesítés 33 4 156 692 3 768 

Saját részvény visszavásárlás 33 -2 203 446 -1 706 

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow 
 

2 623 686 1 556 239 

  
 

    

Pénzeszközök változása 
 

53 431 -20 436 

Pénzeszközök az év elején 
 

7 233 27 669 

Pénzeszközök az év végén 
 

60 664 7 233 
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1. Általános háttér 

1.1. A Csoport bemutatása 
 
A Csoport több mint hét éves történetre tekinthet vissza, ugyanis a Csoport anyacégének jogelődjét a Business Telecom 
Távközlési Kft.-t 2006 novemberében alapította meg három, a távközlés területén évtizedes tapasztalattal rendelkező 
magánszemély, akik közül két személy jelenleg is aktív szerepet vállal a Társaság működtetésében. A Business Telecom Kft. 
tőkepiaci elkötelezettségének zálogaként 2011. szeptember 1-jétől jogutódlással zártkörűen működő részvénytársasági 
formában folytatta működését. 2012. január 3. napjától a Társaság Business Telecom Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságra változtatta elnevezését és azóta is ebben a formában működik. A Társaság úgynevezett „alternatív” 
távközlési szolgáltató, vagyis egyike a nagy országos távközlési szolgáltatók mellett működő kisebb távközlési cégeknek. 
Alternatív távközlési szolgáltatóként telefonos hangszolgáltatást szélessávú internet szolgáltatást és egyéb kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújt önkormányzati üzleti és magán ügyfelek részére. A Társaságnak jelenleg négy fő 
üzletága/szolgáltatáscsoportja van:  

 saját mikrohullámú hálózatán működő távközlési szolgáltatások   

 nem mikrohullámon nyújtott „hagyományos” távközlési szolgáltatások és  

 virtuális mobil telekommunikációs szolgáltatások   

 műholdas televízió szolgáltatások.  
 
A Csoport működése és bővülése szempontjából jelenleg a mikrohullámú - és műholdas üzletág a meghatározó. A másik két 
üzletág szerepe a saját mikrohullámú hálózaton nyújtott szolgáltatások olyan kiegészítése, melynek révén a Csoport 
szolgáltatás portfoliója teljessé válik akár a legnagyobb telekom szolgáltatókkal való összevetésben is. Ennek megfelelően a 
vállalati stratégia alapja a mikrohullámú-és műholdas üzletág bővülési stratégiája. 

 
1.2. A Csoportot tulajdonosi struktúrája fordulónapon 

 

Név 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

  
Törzsrészvény szám 

(db) 
Részesedés  

(%) 
Törzsrészvény 

szám (db) 
Osztalékelsőbbségi 

részvény 
Részesedés  

(%) 

              

Sokvári Attila   1 253 024 14,1% 1 253 024 0 14,8% 

Tóth Milán   1 069 253 12,1% 1 069 253 0 12,6% 

Borsuk Andrea   880 335 9,9% 1 105 335 0 13,1% 

Körmendi Dezső   675 671 7,6% 703 133 0 8,3% 

Takács Krisztián   565 261 6,4% 565 261 0 6,7% 

Takács Gábor   565 261 6,4% 565 261 0 6,7% 

Varga László Pál   503 133 5,7% 703 133 0 8,3% 

Szőke Ilona   460 980 5,2% 460 980 0 5,5% 

Juhász Zoltán   0 0,0% 0 997 474 11,8% 

Közkézhányad   2 170 780 24,5% 707 500 2 526 8,4% 

Saját részvények   715 952 8,1% 320 000 0 3,8% 

Összesen   8 859 650 100,0% 7 452 880 1 000 000 96,2% 

 

A 2012. évben a társaság alaptőkéje 8.452.880 db 100 Ft névértékű dematerializált részvényből állt, melyből 7.452.880 db 

törzsrészvény 1.000.000 db névre szóló osztalékelsőbbséget biztosító elsőbbségi részvény volt. Tárgyévben az 

osztalékelsőbbségi részvényeket törzsrészvénnyé alakították, így a tárgyévi alaptőke 8.859.650 db 100 Ft névértékű 

dematerializált részvényből áll.  

2. A konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítésének az alapja 

 
A konszolidált éves beszámoló az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) 

alapján került összeállításra. Ezen Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) tartalmazzák: az Európai 

Közösségek Bizottsága által jóváhagyott a Nemzetközi Számviteli Standardügyi Tanács („IASB”) által kiadott standardokat  

valamint a Nemzetközi Számviteli Standardügyi Bizottság („IASC”) által kiadott Nemzetközi Számviteli Standardokat („IAS”). 

Tartalmazzák továbbá  az Európai Közösségek Bizottsága által jóváhagyott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 

Értelmezési Bizottság („IFRS Interpretation Committee”) és az Állandó Értelmezési Tanács („SIC”) értelmezéseit. 
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A konszolidáció alapja 

A konszolidált pénzügyi kimutatások a Társaság és a Társaság által ellenőrzött gazdálkodók – beleértve a speciális célú 

gazdálkodókat – (a Társaság leányvállalatai) pénzügyi kimutatásait tartalmazzák. Ellenőrzés abban az esetben valósul meg, ha 

a Társaság megfelelő jogosítvánnyal rendelkezik a gazdálkodó pénzügyi és működési szabályzatainak irányítása területén 

annak érdekében, hogy haszonra tegyen szert a gazdálkodó tevékenységeiből. 

A leányvállalatok teljes átfogó jövedelme a Társaság és a nem-ellenőrző részesedések tulajdonosait illetik még abban az 

esetben is, ha ezzel a nem-ellenőrző részesedések egyenlege negatív lesz. 

Szükség esetén a leányvállalatok pénzügyi kimutatásai módosításra kerülnek annak érdekében, hogy számviteli politikáik 

megfeleljenek a Csoport többi tagja által alkalmazott számviteli politikáknak. 

A konszolidáció időpontjában teljes körűen kiszűrésre kerülnek a csoporton belüli tranzakciók, egyenlegek, bevételek és 

ráfordítások.  

Konszolidációba bevont Társaságok: 

Társaság Cím Fő tevékenység 
Jegyzett tőke 

2013-ben 
Jegyzett tőke 

2012-ben 

Business Telecom Nyrt. 
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 
27/A. 

Telekommunikációs 
szolgáltatás 

643 116 845 288 

Marketorg Internetszolgáltató Kft. 
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 
27/A. 

Internet 
szolgáltatás 

9 000 9 000 

BTEL Technologies Kft. 
3900 Szerencs, Huszárvár utca 
24. 

Hálózatépítés és 
üzemeltetés 

500 0  

 

3.  Új és módosított Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) alkalmazása  
 
3.1.  A tárgyidőszakban (és/vagy a korábbi időszakokban) bemutatott összegeket érintő Standardok és Értelmezések  
  

A Csoport a konszolidált beszámolója készítése során minden 2013-ban hatályba lépett új és felülvizsgált Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardot alkalmazott, melyek az Európai Unió által elfogadásra kerültek. A standardok nem térnek el azon 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoktól, melyek a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság által kerültek 

meghatározásra.  

A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő, a Nemzetközi Számviteli Standard Testület (International Accounting Standards 

Board, ‘IASB’) által közzétett és az EU által elfogadott új és módosított standardok és értelmezések: 

IFRS 13 “Valós értéken történő értékelés” – az EU által elfogadva 2012. december 11-én (hatályba lép a 2013. január 1-jével, 

illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszak-okban). 

IFRS 1 (Módosítás) “Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása”– Súlyos hiperinfláció és az első 

alkalmazás meghatározott időpontjának visszavonása –az EU által elfogadva 2012. december 11-én (hatályba lép a 2013. 

január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IFRS 1 (Módosítás) “Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása”–Kormányzati hitelek –az EU által 

elfogadva 2013. március 4-én (hatályba lép a 2013. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IFRS 7 (Módosítás) “Pénzügyi instrumentumok: Közzétételek”– Pénzügyi eszközök és kötelezettségek beszámítása- az EU 

által elfogadva 2012. december 13-án (hatályba lép a 2013. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási 

időszakokban). 

IAS 1 (Módosítás) “A pénzügyi kimutatások prezentálása”– Az egyéb átfogó eredmény tételeinek bemutatása -az EU által 

elfogadva 2012. június 5-én (hatályba lép a 2012. július 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IAS 12 (Módosítás) “Jövedelemadók” – Halasztott adó: Mögöttes eszközök megtérülése – az EU által elfogadva 2012. 

december 11-én (hatályba lép a 2013. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IAS 19 (Módosítás) “Munkavállalói juttatások”– A munkaviszony megszűnése utáni juttatások számviteli elszámolásának 

fejlesztései – az EU által elfogadva 2012. június 5-én (hatályba lép a 2013. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő 

beszámolási időszakokban). 

Különféle standardok (Módosítások) “Az IFRS-ek fejlesztései (időszak: 2009-2011)” – Az IFRS éves fejlesztési projektjének 

eredményeként (IFRS 1, IAS 1, IAS 16, IAS 32, IAS 34), elsősorban az ellentmondások megszüntetésének és a szövegezés 

egyértelműsítésének céljával - az EU által elfogadva 2013. március 27-én (hatályba lép a 2013. január 1-jével, illetve az azt 

követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IFRIC 20 “Külszíni bányaművelés termelési szakaszával kapcsolatos lefejtési költségek” – az EU által elfogadva 2012. 

december 11-én (hatályba lép a 2013. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban. 
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 Hatályban nem lévő IASB által kiadott és EU által elfogadott Standardok és Értelmezések  
 

Jelen pénzügyi kimutatások fordulónapján a következő, EU által elfogadott, hatályba nem lépett standardok és értelmezések 

kerültek kiadásra: 

IFRS 10 ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” – az EU által elfogadva 2012. december 11-én (hatályba lép a 2014. január 1-

jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IFRS 11 ”Közös megállapodások” – az EU által elfogadva 2012. december 11-én (hatályba lép a 2014. január 1-jével, illetve az 

azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IFRS 12 ”Egyéb gazdálkodókban lévő érdekeltségek közzététele”– az EU által elfogadva 2012. december 11-én (hatályba lép a 

2014. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IAS 27 (átdolgozva 2011-ben) “Egyedi pénzügyi kimutatások”– az EU által elfogadva 2012. december 11-én (hatályba lép a 

2014. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IAS 28 (átdolgozva 2011-ben) “Társult és közös vállalkozásokban lévő befektetések” – az EU által elfogadva 2012. december 

11-én (hatályba lép a 2014. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IFRS 10 (Módosítás) ”Konszolidált pénzügyi kimutatások”, IFRS 11 (Módosítás) ”Közös megállapodások” és IFRS 12 

(Módosítás) ”Egyéb gazdálkodókban lévő érdekeltségek közzététele” – Átmeneti rendelkezések útmutatásai – az EU által 

elfogadva 2013. április 4-én (hatályba lép a 2014. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). 

IFRS 10 (Módosítás) ”Konszolidált pénzügyi kimutatások”, IFRS 12 (Módosítás) ”Egyéb gazdálkodókban lévő érdekeltségek 

közzététele” és IAS 27 (Módosítás) ”Egyedi pénzügyi kimutatások”– Átmeneti rendelkezések útmutatásai – az EU által 

elfogadva 2013. november 20-án (hatályba lép a 2014. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási 

időszakokban). 

IAS 32 (Módosítás) “Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás” – Pénzügyi eszközök és kötelezettségek beszámítása – az EU által 

elfogadva 2012. december 13-án (hatályba lép a 2014. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási 

időszakokban). 

IAS 36 (Módosítás) “Eszközök értékvesztése” – Nem pénzügyi eszközök megtérülő értékének közzétételei – az EU által 

elfogadva 2013. december 19-én (hatályba lép a 2014. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási 

időszakokban). 

IAS 39 (Módosítás) “ Pénzügyi instrumentumok: Megjelenítés és Értékelés” – Származékos ügyletek megújítása és a fedezeti 

számvitel fenntartása – az EU által elfogadva 2013. december 19-én (hatályba lép a 2014. január 1-jével, illetve az azt követően 

kezdődő beszámolási időszakokban). 

A Társaság nem alkalmaz olyan standardot, amely a mérleg-fordulónapon még nem lépett életbe, azaz nem hatályos. 

A fent bemutatott módosítások, új standardok és értelmezések alkalmazásai nem befolyásolnák számottevően a pénzügyi 

kimutatásokat. 

Az igazgatóság előrejelzése szerint a fentiekben bemutatott módosítások és új standardok a Csoport konszolidált pénzügyi 

kimutatásaira vonatkozóan nem lesznek jelentős hatással. 

4. Jelentős számviteli politikák 
 
4.1. Leányvállalatok 
 
A leányvállalatokat (azon a társaságokat, amelyekben a Csoport irányítási jogosultságokkal rendelkezik, így kontrollálja azokat) 
konszolidáljuk a Csoport tagjai közötti tranzakciók, egyenlegek és a tranzakciókon keletkezett eredmények kiszűrésre kerülnek. 
A leányvállalatok számviteli politikájának harmonizációja megtörtént a Csoporton belüli egységes számviteli politika biztosítása 
érdekében. 
A leányvállalatok attól az időponttól kerülnek konszolidálásra, amikor az irányítást a Csoport megszerzi, az irányítás 
megszűnésével pedig kikerülnek a konszolidálási körből. Egy leányvállalat megvásárlásakor az akvizíciós számviteli eljárás 
szerint történik a könyvelés. A vásárlás költsége az átadott eszközöknek  az újonnan kibocsátott saját részvényeknek és vállalt 
kötelezettségeknek az akvizíció időpontjában fennálló valós értékét tartalmazza. A leányvállalat nettó eszközértékének és függő 
kötelezettségeinek valós értéken túli többletérték goodwillként kerül elszámolásra. Ha az akvizíció költsége alacsonyabb a 
felvásárolt leányvállalat nettó eszközállományának valós értékénél, a különbséget az éves eredményben számoljuk el.  
 
A beszámolási időszakban a Csoport jelentősebb működő leányvállalata az alábbi: 
 

Leányvállalat Részesedései hányad Tevékenység 

Marketorg Internetszolgáltató Kft. 100% Internet szolgáltatás 

BTEL Technologies Kft. 100% Hálózatépítés és üzemeltetés 
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4.2. Funkcionális és jelentési pénznem 
 
A Csoport tagjainak a pénzügyi kimutatásai ezer forintban készültek el. A Csoport funkcionális pénzneme a forint, így a 
konszolidált éves beszámolóban is ezer forintban szerepelnek az adatok. 
 
4.3. Devizás tranzakciók és egyenlegek 
 
A devizás műveletek a tranzakció napján érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra a funkcionális pénznemre. A devizás 
tranzakciók realizált  illetve átértékeléséből adódó nem realizált árfolyamvesztesége és nyeresége az egyéb pénzügyi költségek 
között kerülnek elismerésre. 
 
4.4. Készletek 
 
A készleteket a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken kell nyilvántartani. A készletek 
költségei a FIFO eljárás alapján határozhatóak meg. A nettó realizálható érték a készletek összes befejezési és értékesítési 
költséggel csökkentett becsült eladási árát jelenti. 
 
4.5. Immateriális javak 
 
Az immateriális javakat a bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett értékén tartjuk nyilván. 
A nyilvántartásba vett ügyféllistákat és a vásárolt számítógépes szoftvereket a beszerzéshez és üzembe helyezéshez 
kapcsolódó költségek alapján meghatározott értéken aktiváljuk. Ezekre a várható élettartam során értékcsökkenést számolunk 
el a lineáris leírási módszer szerint. Az ügyféllisták esetében egységesen három éves élettartamot határoztunk meg.  
Goodwillként számoljuk el a cégvásárlás azon többletköltségét, amely a Csoport részesedése alapján a felvásárolt leányvállalat 
vagy üzletág nettó eszközeinek és függő kötelezettségeinek valós értékén felül a vásárlás időpontjában keletkezik. A goodwill a 
halmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepel a könyvekben. 
 
4.6. Értékesítésre kijelölt eszközök 
 
Az értékesítésre kijelölt eszközök között azok szerepelnek, melyeket 12 hónapon belül értékesíteni kívánunk. E feltétel csak 
abban az esetben teljesül, ha az értékesítés valószínűsége nagy és a befektetett eszközt (vagy elidegenítési csoportot) jelen 
állapotában azonnal értékesíteni lehet. A vezetőségnek el kell köteleznie magát az értékesítés mellett, amelyre vonatkozóan a 
besorolás időpontját követő egy éven belül befejezett értékesítési tranzakciónak való minősítés várható. 
 
Ezeket az eszközöket a könyv szerinti érték és az értékesítés költségével csökkentett valós érték közül az alacsonyabbikon 
tartjuk nyilván. Az értékcsökkenés elszámolása szünetel attól az időpontban, amikor az eszközt értékesítésre kijelöltté 
minősítünk. Amennyiben az értékesítésre kijelölt eszközzé történő minősítés időpontjában a megállapított valós érték 
alacsonyabb  mint a könyv szerinti érték, a különbséget az eredménykimutatásban értékcsökkenésként számoljuk el. 
 
4.7. Tárgyi eszközök 
 
A tárgyi eszközöket bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett értékén tartjuk nyilván. A 
bekerülési értéke tartalmazza az engedményekkel csökkentett beszerzési árat, beleértve a vámot és egyéb vissza nem 
igényelhető adókat és a működési helyre történő szállításig felmerült közvetlen költséget. 
Az eszköz leszerelésének, eltávolításának, valamint a helyszín helyreállításának becsült költségei is a bekerülési érték részét 
képezik  amennyiben a kötelezettségre az IAS 37 (Céltartalékok  függő kötelezettségek és követelések) rendelkezései szerint 
céltartalékot kell képezni. 
Használatban lévő eszközökkel kapcsolatban  felmerült ráfordításokat akkor aktiválunk  ha az eszközként való aktiválás vagy a 
ráaktiválás feltételeit teljesítik  a karbantartási és javítási költségek felmerülésükkor költségként kerülnek elszámolásra. 
A tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris módszer szerint kerül elszámolásra. Az eszközök beszerzési értékét a 
használatbavétel időpontjától kezdődően  az eszközök hasznos élettartama alatt írjuk le. 
 
Eszközök jellemző hasznos élettartalma: 

Épületek 50 év 
Építmények 10 év 
Gépek, berendezések 3-25 év 
Ügyfeleknek kihelyezett szolgáltatási eszközök 2-10 év 
Járművek 5 év 

 
Az eszközök selejtezésekor a bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés kivezetésre kerül. Az eszköz eladásakor a 
bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés kivezetésre kerül  az esetleges nyereség vagy veszteség az átfogó 
eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 
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4.8. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékvesztése 
 
Azon eszközök esetében  amelyekre értékcsökkenést számolunk el  minden olyan esetben  amikor valamilyen esemény vagy a 
körülmény megváltozása arra utal  hogy könyv szerinti értékük nem térülne meg  megvizsgáljuk  hogy bekövetkezett-e 
értékvesztés. 
Az értékvesztés mértéke az eszköz könyv szerinti értéke és megtérülő értéke közötti különbsége. A megtérülő érték az eszköz 
értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb. A befektetett eszközök 
értékvesztésének vizsgálatához az eszközöket azon a legalacsonyabb szinten csoportosítjuk  amelyhez önállóan 
beazonosítható cash-flow (pénzbevételt generáló egységek – CGU-k) rendelhető. 
A Csoport egyedi tárgyi eszközeinek és immateriális javainak valós értéke az esetek többségében nem határozható meg  mivel 
az egyes eszközök nem generálnak cash-flow-t. Így a Csoport az egyedi eszközöket CGU-khoz rendeli  majd a valós értéket 
CGU-szinten határozza meg  alapvetően diszkontált cash-flow módszerrel. 
A goodwill tekintetében évente végzünk vizsgálatot  hogy bekövetkezett-e értékvesztés. Az értékvesztés vizsgálatakor a 
goodwillt CGU-khoz rendeljük. 
 
4.9. Pénzügyi instrumentumok 
 
A pénzügyi instrumentum olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél pénzügyi eszköz  a másik 
félnél pénzügyi kötelezettség vagy tőkeinstrumentum keletkezik. 
A Csoport pénzügyi eszközei között pénzeszközöket, másik fél tőkeinstrumentumait (értékesíthető pénzügyi eszközök) és 
szerződésekből eredő  pénzeszközre vagy egy másik fél pénzügyi eszközére irányuló igényeket (vevő- és egyéb követelések 
tartalmaznak. A pénzügyi kötelezettségek között jellemzően szerződéses megállapodáson alapuló  készpénz vagy más 
pénzügyi eszköz másik fél részére történő átadása miatti kötelezettségek keletkeznek. Ezen belül bankokkal  kapcsolt 
vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek, pénzügyi lízing- és szállítói kötelezettségek szerepelnek. 
A pénzügyi lízingkövetelések és kötelezettségeket az IAS 17-nek megfelelően számoljuk el és értékeljük. 
 
4.9.1. Tőkeinstrumentumok 
 
A konverziós opció, amely egy meghatározott összegű készpénz vagy más pénzügyi eszköznek a Társaság saját 
tőkeinstrumentumainak fix darabszámú cseréjével rendeződik  tőkeinstrumentumnak tekintendő. 
 
A kibocsátás időpontjában a kötelezettség komponens valós értéke a hasonló nem átváltható instrumentumok aktuális piaci 
kamatlába segítségével kerül meghatározásra. Ez az összeg a kötelezettségek között kerül kimutatásra  az effektív kamatláb 
módszerével amortizált bekerülési értéken  a konverziós opció miatti megszüntetésig vagy az instrumentum lejáratáig. 
 
A tőkeként besorolt konverziós opció értéke az egész összetett instrumentum valós értékéből a kötelezettség komponens valós 
értékének levonása alapján határozható meg. Ez az összeg a tőkében, annak részeként kerül kimutatásra - a jövedelemadó 
hatásától megtisztítva - a későbbiekben pedig nem újra értékelendő. Továbbá a tőkeként elszámolt konverziós opció a 
lehívásának időpontjáig a tőkében marad, amikor a tőkében elszámolt egyenleg a részvény ázsió közé kerül átsorolásra. Abban 
az esetben, amikor a konverziós opció nem kerül lehívásra a lejárat dátumakor a tőkében elszámolt egyenleg a felhalmozott 
eredmény közé kerül átsorolásra. A konverziós opció érvényesítése vagy lejárata nem keletkeztet eredményben elszámolt 
nyereséget vagy veszteséget. 
 
A konverziós kötvény kibocsátásához kapcsolódó tranzakciós költségek kötelezettség és tőke komponensek közötti 
megosztása a kapott ellenérték megosztásának arányában történik. A tőkekomponenshez tartozó tranzakciós költségek 
közvetlenül a tőkében kerülnek elszámolásra. A kötelezettség komponenshez tartozó tranzakciós költségek a kötelezettség 
könyv szerinti értékébe foglaltatnak és a konverziós kötvény élettartama alatt amortizálandóak az effektív kamatláb 
módszerével. 
 
4.9.2. Pénzügyi eszközök 
 
A Csoport a pénzügyi eszközei az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

 kölcsönök és követelések 
 lejáratig tartandó befektetések 
 értékesíthető pénzügyi eszközök 

 
A csoportosítás attól függ, hogy milyen célból szereztük be a pénzügyi eszközt. A vezetés a vásárlás időpontjában határozza 
meg a pénzügyi eszközök besorolását. A nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt befektetést a tranzakciós költséggel 
növelt valós értékén  az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök valós értéken kerülnek elismerésre  a 
kapcsolódó tranzakciós költségek pedig az éves eredményben kerülnek elszámolásra. 
 
4.9.3. Kölcsönök és követelések 
 
A kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkező  nem származékos pénzügyi eszközök, 
amelyeket nem jegyeznek az aktív piacon. A kölcsönöket és követeléseket a forgóeszközök között tarjuk nyilván  kivéve azok  
amelyek lejárata a mérlegfordulónaptól számítva meghaladja a 12 hónapot. Utóbbiakat az Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi 
eszközök között mutatjuk ki. 
A következő tételek kerülnek besorolásra a kölcsönök és követelések értékelési kategóriába: 

 pénzeszközök 
 három hónapon túli bankbetétek 
 vevők 
 egyéb követelések 
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A kölcsönök és követelések valós értéken kerülnek be a könyvekbe  a későbbiekben pedig az értékvesztéssel csökkentett 
amortizált bekerülési értéken kerülnek értékelésre az effektív kamatláb módszer használatával. 
 
(a) Pénzeszközök 
 
A pénzeszközök közé tartozik a pénztár  a bankbetétek és egyéb olyan  likvid betét és értékpapír  amelynek eredeti lejárata 
nem haladja meg a három hónapot (nem tartozik ide a folyószámlahitel). 
Ha egy pénzeszköz esetében értékvesztés következne be úgy az az éves eredmény Egyéb pénzügyi költségek terhére 
számoljuk el. 
 
(b) három hónapon túli bankbetétek 
 
A három hónapon túli bankbetétek közé tartoznak a három hónapon túli lejárattal rendelkező bankbetétek és egyéb likvid 
betétek és értékpapírok. 
Ha egy három hónapon túli bankbetét esetében értékvesztés következne be, úgy az az éves eredmény Egyéb pénzügyi 
költségek terhére számoljuk el. 
 
(c) Vevők és egyéb követelések 
 
A vevő követelések közé az értékesítés forgalmi adóval növelt ki nem egyenlített ellenértéke  az egyéb követelések közé az 
adott előlegek és az adóhatósággal szembeni követelések tartoznak.  
Bekerüléskor valós értéken, a későbbiekben pedig az értékvesztéssel csökkentett  effektív kamatláb módszerrel meghatározott 
amortizált bekerülési értéken tartjuk nyilván ezeket a követeléseket. 
A követelésekre akkor számolunk el értékvesztést, amikor valószínűvé válik, hogy a Csoport nem fogja tudni beszedni összes 
kintlévőségét (vevőnek pénzügyi nehézségei vannak  csőd- vagy felszámolási eljárás indult ellene). A jelentős pénzügyi 
eszközökre egyedileg  a nem jelentős pénzügyi eszközök csoportjára összevontan számoljuk el a szükséges értékvesztést. 
Amennyiben objektív bizonyíték van arra  hogy az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott kölcsönökön és követeléseken 
értékvesztés miatti veszteség keletkezett  a veszteség összegét az eszköz könyv szerinti értéke  valamint a becsült jövőbeni 
cash-flowknak (figyelembe nem véve a jövőbeni hitelezési veszteségeket  amelyek még nem merültek fel) a pénzügyi eszköz 
eredeti effektív kamatlábával (azaz a bekerüléskor kiszámított effektív kamatlábbal) diszkontált jelenértéke közötti 
különbözetként kell meghatározni. 
Amennyiben nincs objektív bizonyíték valamely pénzügyi eszköz értékvesztésére  egy hasonló hitelkockázati jellemzőkkel 
rendelkező csoportban együttesen vizsgáljuk nem az értékvesztés szükségességét. A csoportos értékvesztési vizsgálat 
esetében a korosítás alapján történik a kalkuláció elkészítése. 
Behajthatatlanság esetében az eredménykimutatással szemben vezetjük ki a követelés értékét  a közvetlenül kapcsolódó 
értékvesztést pedig a bevételekkel szemben. 
 
4.9.4. Pénzügyi kötelezettségek 
 
A pénzügyi kötelezettségeket valós értéken vesszük fel a könyvekbe. A kivezetés akkor történik meg  ha a pénzügyi 
kötelezettség rendezésre került (kiegyenlítettük  elengedték  vagy nem érvényesíthető). 
 
Hosszú lejáratú  fix kamatozású pénzügyi kötelezettségek (bankkal és kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek és 
átváltható kötvények) valós értékét a diszkontált cash-flow értékelési technikával határozzuk meg. A kötelezettségek 
pénzáramait a Csoport által hasonló pénzügyi instrumentumoknál elfogadhatónak tartott kamatlábbal diszkontáljuk. A változó 
kamatozású  illetve az egy éven belül lejáró pénzügyi kötelezettségek könyv szerinti értéke várhatóan egyezik azok valós 
értékével. 
 
4.9.5. Hitelek és egyéb kölcsönök 
 
A hiteleket és kölcsönöket a tranzakciós költségekkel csökkentett valós értéken vesszük nyilvántartásba. A későbbi 
időszakokban az effektív kamatláb módszerrel meghatározott amortizált bekerülési értéken szerepelnek. Az effektív kamatot a 
kölcsön futamideje alatt az eredménykimutatásban számoljuk el. 
 
4.9.6. Szállítók és egyéb kötelezettségek 
 
A szállítókat és egyéb kötelezettségeket és az elhatárolásokat bekerüléskor valós értéken vesszük nyilvántartásba. A későbbi 
időszakokban az effektív kamatláb módszerével meghatározott amortizált bekerülési értéken szerepelnek. A szállítók és egyéb 
kötelezettségek könyv szerinti értéke azok rövid lejárata miatt megközelíti és így jól reprezentálja valós értéküket. 
 
4.10. Céltartalékok és függő kötelezettségek 
 
Céltartalékot akkor képezünk  ha a tényleges vagy várható kötelezettség merül fel a jövőben valamely jelenlegi eseményből 
kifolyólag és megbízhatóan meg lehet becsülni a kötelezettség összegét. A megbecsült érték a becsült lehetséges kimenetelek 
súlyozott átlaga vagy a legvalószínűbb egyedi kimenetel. A céltartalékok megképzésének költségét az eredménykimutatás azon 
során számoljuk el  amelyen a tényleges költség várhatóan felmerül. Amennyiben egy céltartalék felhasználás nélkül feloldásra 
kerül  a feloldott céltartalékot az eredménykimutatás azon során forgatjuk vissza  amelyen eredetileg megképzésre került. A 12 
hónapon túl esedékes kötelezettségekre képzett céltartalékok általában jelenértéken kerülnek elszámolásra  és értéküket 
felhasználásig  illetve visszafordításig a kamatköltségekkel szemben növeljük. 
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4.11. Saját részvények 
 
Ha Társaság vagy egy leányvállalata megvásárolja a Társaság részvényeit  a kifizetett ellenérték és a járulékos költségek Saját 
részvényként kerülnek kimutatásra  amíg a részvények bevonásra vagy újra eladásra nem kerülnek. Amikor ezeket a 
részvényeket a későbbiekben eladjuk  a saját részvények értéke a mérlegben az adott részvények eredeti bekerülési értékével 
csökken  így a saját tőke értéke nő  míg a nyereség vagy veszteség is a saját tőkében Eredménytartalékként kerül 
elszámolásra. A saját részvényekkel kapcsolatos tranzakciókat a tranzakció napján könyveljük. 
 
4.12. Bevételek 
 
A szolgáltatásokból és termékértékesítésből származó bevételeket általános forgalmi adóval és kedvezményekkel csökkentett 
értéken mutatjuk be (a Csoporton belüli forgalom kiszűrése után)  amennyiben a bevétel nagysága megbízhatóan 
meghatározható. További feltétel, hogy a Csoportnak valószínűsíthetően jövőbeni gazdasági haszna származzon az 
értékesítésből  és az IAS 18 vagy az IAS 11 termékek értékesítésére és szolgáltatások nyújtására vonatkozó minden egyéb  
speciális bevételelismerési feltétele teljesüljön a Csoport által nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre. A Csoport 
bevételei elsősorban az ügyfelei részére nyújtott internet  telefon és televízió szolgáltatásaiból és kapcsolódó termékek 
értékesítéséből származik. 
Az előfizetői szerződések az igénybe vett szolgáltatásoknak megfelelően jellemzően havi fix előfizetési díjat és havi forgalmi 
díjat tartalmaznak. A Csoport ezeket a díjelemeket különálló bevételként számolja el. A szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges készülékek tulajdonjoga nem kerül át az előfizetőhöz  így azok a tárgyi eszközök között kerülnek kimutatásra.  
A szolgáltatásokból származó bevételeket akkor könyveljük  amikor a szerződéses feltételeknek megfelelően megtörtént a 
szolgáltatás nyújtása. A forgalmi bevételek elszámolása a szolgáltatás igénybevételének időtartama alapján történik a 
szerződéses díj  valamint a jóváírások és kedvezmények összegének figyelembevételével. Az előfizetési díjak abban az 
időszakban kerülnek elismerésre  amely időszakra vonatkoznak. 
A szolgáltatáshoz kapcsolódó készülékek és kiegészítők eladásának bevételeit és ráfordításait akkor könyveljük  amikor a 
terméket átadtuk  feltéve  hogy nincsenek olyan nem teljesített kötelezettségek  amelyek befolyásolhatják a megállapodás 
ügyfél részéről történő végleges elfogadását. 
 
4.13. Személyi jellegű juttatások 
 
4.13.1. Rövid távú dolgozói juttatások 
 
Rövid távú dolgozói juttatás a bér  a társadalombiztosítási járulék  a prémium  a fizetett szabadság  az étkezési és üdülési 
hozzájárulás és egyéb  béren kívüli juttatások  valamint ezek adóvonzata. A rövid távú dolgozói juttatások költségként kerülnek 
elszámolásra. 
  
4.13.2. A munkaviszony megszűnésével kapcsolatos juttatások 
 
A munkaviszony megszűnésével kapcsolatban akkor fizetendő juttatás  ha a munkavállaló munkaviszonya a rendes 
nyugdíjkorhatár elérése előtt megszűnik  illetve ha a munkavállaló felmondást választ ezen juttatások fejében. A Csoport akkor 
számol el munkaviszony megszűnésével kapcsolatos juttatást  amikor egy előre meghatározott terv szerint elkötelezi magát 
a munkavállalók munkaviszonyának megszüntetése mellett  vagy arra kötelezi magát  hogy az idő előtti felmondás 
ösztönzésére juttatásokat ajánl fel. 
 
4.14. Hitelköltségek 
 
Minősített eszköz bekerülési értékének részét képezik azon hitelköltségek  amelyek az eszköz beszerzéséhez  építéséhez vagy 
előállításához közvetlenül hozzárendelhetők. Az egyéb hitelköltségeket az eredménykimutatásban számoljuk el. A 
hitelköltségek kamatot és más olyan finanszírozási költségeket tartalmaznak  melyeket a Csoport a hitelek kapcsán fizet. Az 
aktiválandó hitelköltség a Csoport adott időszakban fennálló általános hitelei költségének súlyozott átlaga. Azt nevezzük 
minősített eszköznek  melynek a szándékolt használatba helyezése szükségszerűen jelentős (jellemzően 12 hónapnál több) 
időt vesz igénybe. 
 
4.15. Adófizetési kötelezettség 
 
A jövedelemadó-ráfordítást a fizetendő és a halasztott adó összege alkotja. 

4.15.1. Fizetendő adó 
 
A fizetendő adó összege a tárgyévben realizált adóköteles nyereségtől függ. Az adóköteles nyereség nem azonos a 

konszolidált átfogó eredménykimutatásban  szereplő nyereséggel  mert nem tartalmaz olyan bevételi és ráfordítási tételeket  

amelyek más években adókötelesek vagy levonhatók  és kizár olyan tételeket is  amelyek sohasem adókötelesek vagy 

levonhatók. A Csoport fizetendő adóval kapcsolatos kötelezettsége a beszámolási időszak végéig már elfogadott vagy 

lényegében elfogadott adókulcsok alapján kerül meghatározásra. Az alkalmazott társasági adó kulcsok a nyereségadó 

jegyzetek között kerül bemutatásra. 
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4.15.2. Halasztott adók 
 
A halasztott adókat az eszközök és kötelezettségek konszolidált éves beszámolóban szereplő könyv szerinti értéke és a 
társasági adózás céljából kimutatott összegek között fennálló átmeneti különbségekre képezzük. Halasztott adót nem 
számolunk el abban az esetben  ha egy eszközt vagy kötelezettséget először ismerünk el a könyvekben egy olyan nem 
akvizíciós tranzakció keretében  amely nincs hatással sem a számviteli  sem az adózandó eredményre. A halasztott adó 
összegét a mérlegfordulónapon érvényes adókulcsok használatával számítjuk  amelyek várhatóan érvényesek lesznek a 
halasztott adó követelés érvényesítése  illetve a halasztott adó kötelezettség rendezése időpontjában. 
 
Halasztott adó követelés elszámolására olyan mértékben kerül sor  amilyen mértékben valószínűsíthető  hogy a jövőben lesz 
olyan adóköteles nyereség (vagy visszaforduló halasztott adókötelezettség)  amellyel szemben a halasztott adó követelés 
érvényesíthető.  
 
4.15.3. Ágazati különadók 
 
Az ágazati különadók nem minősülnek IAS 12 hatálya eső nyereségadónak  így az IAS 37 előírásai érvényesek rá. Ennek 
megfelelően az ágazati különadókat a Csoport a konszolidált eredménykimutatásában az egyéb működési költségek soron 
mutatja ki és beszámolási periódus kezdetén az egész évre jutó költséget azonnal elszámolja. 
 
4.16. Lízingek 
 
4.16.1. Pénzügyi lízing - a Csoport mint lízingbeadó 
 
Azon eszközök lízingbe adásánál  amelyeknél a Csoport tulajdonjoggal járó összes lényeges előnyt és kockázatot átad  az 
értékesítést lízing bevételként és pénzügyi lízingkövetelésként könyveljük. A bevétel megegyezik a jövőbeli minimumlízingdíjak 
becsült jelenértékének és egy nem garantált maradványérték összegével. Az értékesített eszköz bekerülési értékét a lízing 
kezdetekor számoljuk el költségként. Minden kapott lízingdíjat megbontunk a követelés és a kamatbevétel között úgy  hogy 
állandó nagyságú kamatláb jusson a hátralevő pénzügyi lízingkövetelésre. A pénzügyi lízing kamatelemét Kamatbevételként 
számoljuk el. 
 
4.16.2. Operatív lízing - a Csoport mint lízingbevevő 
 
Az operatív lízingekkel kapcsolatos költségeket a lízingidőszak alatt lineárisan  költségként számoljuk el az éves eredmény 
terhére. 
 
4.16.3. Pénzügyi lízing - a Csoport mint lízingbevevő 
 
Azon tárgyi eszközöknél, ahol a Csoport a tulajdonjoggal járó összes lényeges előnyt és kockázatot viseli  pénzügyi lízingként 
számoljuk el. A pénzügyi lízingelt eszközt az eszköz piaci értékén  vagy ha alacsonyabb  a jövőbeni minimumlízingkifizetések 
becsült jelenértékén aktiváljuk egy lízingkötelezettséggel szemben. Minden lízingdíj-kifizetést megbontunk a lízingkötelezettség 
és a kamatköltség között úgy  hogy állandó nagyságú kamatláb jusson a fennálló pénzügyi lízingkötelezettségre. A pénzügyi 
ráfordításokat nem tartalmazó lízingkötelezettségeket az Egyéb pénzügyi kötelezettségek között mutatjuk ki a mérlegben. A 
pénzügyi lízing kamatelemét a lízingidőszak alatt számoljuk el az eredménykimutatásban a Kamatköltség soron. A pénzügyi 
lízingszerződések keretében beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának időtartama a lízing időtartama és az 
eszközök hasznos élettartama közül a rövidebb. 
 
4.17. Egy részvényre jutó eredmény 
 
A részvényenkénti hozam értéke úgy kerül kiszámításra  hogy a Társaság részvényeseire jutó éves eredményt elosztjuk az 
abban az évben forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagos számával. A hígított részvényenkénti hozamot a 
törzsrészvények mellett a hígulást okozó részvényopciók súlyozott átlagos számának figyelembevételével számítjuk ki. 
 
4.18. Osztalék 
 
A Társaság részvényeseinek és a leányvállalatok kisebbségi részvényeseinek fizetendő osztalékot a Csoport pénzügyi 
beszámolójában a tőkével szemben elszámolt kötelezettségként mutatjuk ki abban az időszakban  amelyben a tulajdonosok az 
osztalékot jóváhagyták. 
 
4.19. Szegmensek szerinti bemutatás 
 
A Csoport egyetlen földrajzi és működési egységet képez  ezért a konszolidált éves beszámoló szegmens információt nem 
tartalmaz. 
 
4.20. Összehasonlító információ 
 
A tárgyévre vonatkozó beszámolóval való összevethetőség érdekében a korábbi évek egyes tételei átsorolásra kerülhetnek. A 
jelentős változásokat – amennyiben voltak – a megfelelő megjegyzésekben fejtettük ki. 
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5. Kritikus számviteli döntések és a becslési bizonytalanságok fő forrásai 
 
A Csoport számviteli politikáinak alkalmazása során a vezetésnek döntéseket  becsléseket és feltételezéseket kell tennie azon 

eszközök és kötelezettségek nyilvántartási értéke tekintetében  amelyek más forrásokból nem nyilvánvalóak. A becslések és a 

kapcsolódó feltételezések múltbeli tapasztalatokon és más  relevánsnak minősített tényezőkön alapulnak. A tényleges 

eredmények eltérhetnek ezen becslésektől. 

A becsléseket és az ezeket megalapozó feltételezéseket folyamatosan felül kell vizsgálni. A számviteli becslések módosításait a 

módosítás időszakában kell elszámolni  amennyiben a módosítás kizárólag ezt az időszakot érinti  vagy a módosítás 

időszakában és az azt követő időszakokban  amennyiben a módosítás a tárgyidőszakot és a jövőbeli időszakokat is érinti. 

Az alábbiakban ismertetésre kerülnek azok a kritikus döntések – a becsléseket tartalmazók kivételével  amelyeket a Csoport 

meghozott a számviteli politikáinak az alkalmazása során  és amelyek a legjelentősebb hatással voltak a pénzügyi 

kimutatásokban megjelenített összegekre. 

5.1. Követelések becsült értékvesztése 
 
A kétes követelések értékvesztését a vevőink fizetésképtelenségéből adódó becsült veszteség mértéke alapján határozzuk 

meg. A legnagyobb ügyfelek esetében az értékvesztést egyedileg határozzuk meg. Egyéb ügyfelek esetében egységesen 

100% értékvesztést számolunk el a 360 napon túl lejárt követelésekre és 50% értékvesztést a 180 napon túl lejárt követelések 

esetében. Amennyiben az ügyfelek pénzügyi helyzete romlik  a tényleges követelésleírás a vártnál nagyobb mértékű lehet  és 

az addig elszámolt értékvesztés mértékét is meghaladhatja. Amennyiben az ügyfelekkel való egyeztetés eredményeként esély 

nyílik a követelés megszerzésére, akkor az elszámolt értékvesztés alacsonyabb mértékű is lehet. 

 

5.2. Tárgyi eszközök és immateriális javak hasznos élettartama 
 
A Csoport minden éves beszámolási időszak végén felülvizsgálja az tárgyi eszközök és immateriális javak hasznos 

élettartamát. A tárgyév során az igazgatótanács megállapította  hogy nem szükséges a tárgyi eszközök és az immateriális javak 

hasznos élettartamát és maradványértékét változtatni. 

5.3. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékvesztése 

 
A tárgyi eszközök és immateriális javak értékvesztés becslése a jövedelemtermelő egységek realizálható értéke  tehát azok 

értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke vagy használati értéke alapján történik. A használati érték meghatározása a 

diszkontált várható pénzáramok alapján történik. Ezen pénzáramok minden egyes befektetett eszköz vagy befektetés esetében 

a menedzsment jövőre vonatkozó becsléseit tükrözik. 

A tárgyi eszközök és immateriális javak vonatkozásában értékvesztés teszt keretében megvizsgáltuk azt  hogy a gazdálkodó 

egység eszközei megtérülnek-e. Ez alapján értékvesztettségre utaló jelet nem észleltünk. 

5.4. Valós érték meghatározása üzleti kombináció esetében 
 
Üzleti kombináció során a Csoport meghatározza a felvásárolt Társaság(ok) eszközeinek és forrásainak valós értékét. 

A felvásárló által a felvásárolt feletti ellenőrzés megszerzéséért cserében átadott eszközöket  valamint a felmerült vagy átvállalt 

kötelezettségeket az adásvétel időpontjában érvényes valós értékükön kell értékelni. 

Az akvizícióhoz kapcsolódó költségek az eredménykimutatásban kerülnek kimutatásra. 

5.5. Megfelelő mértékű adóalapot képező nyereség realizálása  amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesíthető 

 

Halasztott adó követelés csak akkor vehető fel  ha valószínűsíthető  hogy a Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot 

képző nyereséget realizál  amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesíthető. Jelentős feltételezések szükségesek a 

menedzsment részéről a felvehető halasztott adó eszközök vonatkozásában  a jövőben – az adótervezési stratégia fényében – 

felmerülő adóalapot képező nyereség időpontjáról és összegéről. A kapcsolódó halasztott adó követelés könyv szerinti értéke 

2013. december 31-én 20.184 eFt  míg 2012. december 31-én 30.042 eFt volt. 

5.6. Céltartalékok 
 

Céltartalékot a Csoport az IAS 37 Céltartalékok  függő kötelezettségek és függő követelések standardnak megfelelően képzi. 

Céltartalék képzésre abban az esetben kerül sor  ha a Csoportnak jelenbeli - jogilag előírt vagy vélelmezett – kötelezettsége 

keletkezik egy múltbeli esemény következtében és valószínű  hogy gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget 

rendezni  továbbá a kötelezettség összege jól becsülhető.  

  



BUSINESS TELECOM Távközlési Nyrt.   
Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. december 31-én végződő évre  
Jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 
                             Minden adat eFT-ban kivéve ha másképp van jelölve. 
 

Jelen jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

 
17 

6. Bevételek összesen 

  
2013 2012 

Franchise jogok értékesítése* 1 622 813 0 

Internet szolgáltatás árbevétele 1 340 584 1 301 146 

Szerver hosting szolgáltatás árbevétele 972 366 976 052 

Bérleti díj bevétele 367 187 430 791 

Telefon és TV szolgáltatás árbevétele 333 297 325 558 

Szerelői szolgáltatás árbevétele 178 747 144 701 

Marketing szolgáltatás árbevétele 10 718 43 356 

Domain regisztráció árbevétele 1 143 1 173 

Weboldal-szolgáltatás árbevétele 473 953 

Egyéb szolgáltatás árbevétele 28 0 

Egyéb kereskedelmi árbevétel 31 697 335 371 

Összesen: 4 859 053 3 559 101 

 
*A Csoport a 2013. év elejétől folyamatosan fejlesztette az xprime™ márkanév alatt bevezetett termékét, ami a Társaság 
reményei szerint alapjaiban változtatja meg az emberek internetezési és reklámfogyasztási szokásait. A Csoport az xprime™ 
franchise jogot nyolc Európai Uniós és két unión kívüli országban is értékesítette 2013 decemberében 1,622,813 eFT értékben. 
A tranzakcióból származó bevételek pénzügyileg 2014-ben fognak realizálódni. 
 

7. Bevételhez közvetlenül kapcsolódó költségek 

 

  
2013 2012 

Eladott (közvetített) szolgáltatások -1 199 761 -1 153 081 

Informatikai eszközök bérleti díja -542 592 -209 767 

Call center költsége -419 158 -358 153 

Értékvesztés képzése -40 957 -67 034 

Eladott áruk beszerzési értéke -33 360 -46 917 

Postaköltség -29 838 -27 572 

Közvetítői jutalék -20 439 -51 058 

Egyéb költségek -22 565 -52 281 

Összesen: -2 308 670 -1 965 863 

 

8. Személyi jellegű ráfordítások 

 

  
2013 2012 

Bérek és juttatások -376 457 -228 213 

Bérjárulékok -20 344 -67 259 

Egyéb személy jellegű juttatások -106 555 -8 699 

Összesen -503 356 -304 171 

 
A társaság tárgyidőszaki átlagos állományi létszáma 94 fő. 2012. évben 69 fő volt. 
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9. Egyéb működési költségek 

 

  2013 2012 

Tanácsadó-szakértői, audit díjak -244 252 -135 497 

Tőzsdei költségek -144 956 -36 284 

Anyag-karbantartás költségei -114 756 -108 364 

Kötbér, késedelmi kamat -105 403 -71 138 

Egyéb adók, hatósági díjak -53 996 -25 980 

Iroda, helység bérleti díjak -48 030 -33 787 

Bankköltségek -46 659 -28 917 

Üzemanyag, gépjármű üzembentartás -45 173 -31 649 

Egyéb igénybevett szolgáltatások -31 122 -61 641 

Ágazati különadó -26 490 -48 489 

Marketing díjak -14 490 -108 903 

Biztosítás -5 923 -4 618 

Fizetett kártérítés 0 -8 625 

33-as projekt költségei 0 -88 900 

Összesen: -881 250 -792 792 

 

10. Egyéb bevételek és ráfordítások 
 

  
2013 2012 

Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítésének eredménye 42 334 163 329 

Elengedett kötelezettség 22 680 0 

Kapott kötbér 5 125 131 171 

Káreseményekkel kapcsolatos bevételek 3 197 1 726 

Kapott támogatás 1 115 18 336 

Terven felüli értékcsökkenés -605 0 

Céltartalék képzés (felhasználás) -35 635 -807 

Különféle egyéb bevételek 8 142 4 678 

Összesen: 46 353 318 433 
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11. Pénzügyi műveletek eredménye 

 

  2013 2012 

Realizált devizás árfolyam nyereség 42 312 14 778 

Kölcsönök után kapott kamat 36 843 20 610 

Kötvény, értékpapír árfolyam nyereség 20 186 34 259 

Saját részvényre kötött határidős ügylet nyeresége 7 848 0 

Kamatbevétel 1 107 326 

Nem realizált devizás árfolyamnyereség 0 5 857 

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 108 296 75 830 

Kötvény után fizetendő kamat -354 122 -263 497 

Kötvény, értékpapír árfolyam veszteség -63 120 -34 347 

Realizált devizás árfolyam veszteség -38 400 -14 899 

Kölcsönök, lízingek után fizetett kamat -34 239 -36 532 

Nem realizált devizás árfolyamveszteség -19 537 -1 328 

Saját részvényre kötött határidős ügylet vesztesége -17 564 0 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai -526 982 -350 603 

      

Nettó pénzügyi eredmény -418 686 -274 773 

 

 

12. Nyereségadók 

 

  2013 2012 

Társasági adó 49 012 7 261 

Helyi iparűzési adó 72 889 42 598 

Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) 9 858 -2 546 

Nyereségadók összesen: 131 759 47 313 

 
A halasztott adó eszközök és kötelezettségek a következők:  

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Halasztott adó eszközök 20 184 30 042 

Halasztott adó kötelezettségek 0 0 

Halasztott adókötelezettség (konszolidált nettó pozíció) 20 184 30 042 

 

Halasztott adó 
Konszolidált  

mérleg 
Konszolidált 

eredménykimutatás 

2013 2012 2013 2012 

Elhatárolt, továbbvihető veszteség 0 4 421 -4 421 0 

Képzett céltartalék 3 644 81 3 563 81 

Követelésekre képzett értékvesztés 43 097 39 326 3 771 8 313 

Halasztott adó eszköz 46 741 43 828 2 913 8 394 

Befektetett eszközök adó szerinti és számviteli 
értéke miatti halasztott adó ráfordítás -4 780 -2 224 -2 556 -1 900 
IFRS szerint képzett elhatárolások miatti 
adóhatás -4 477 -6 049 1 572 -648 

Fejlesztési tartalék -17 300 -5 513 -11 787 -3 300 

Halasztott adó kötelezettségek -26 557 -13 786 -12 771 -5 848 

Tárgy évi akvizíció hatása 0 0 0 0 
Halasztott adókötelezettség (konszolidált 
nettó pozíció) 

20 184 30 042 -9 858 2 546 
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Az alkalmazott adómértékek:     

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Magyarország - társasági adó (500 M HUF nyereség alatt)  10% 10% 

Magyarország - társasági adó (500 M HUF nyereség felett)  19% 19% 

Magyarország - helyi iparűzési adó 2% 2% 

 
A tárgyévi ráfordítás az alábbiak szerint vethető össze a számviteli eredménnyel: 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

      

IFRS szerinti adózás előtti eredmény nyereség/(veszteség) 239 268 102 911 

Kalkulált társasági adó (anyavállalati tao kulccsal) 23 927 10 291 

Iparűzési adó 72 889 42 598 

Nem levonható költségek adóhatása 910 42 

Saját részvény ügyletek miatti adófizetés 39 075 261 

Egyéb -14 900 -3 346 

      

Nyereségadó 121 901 49 846 

 

13. Pénz és pénzeszköz egyenértékes 
 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Pénztár 21 705 1 507 

Bankszámla egyenlegek 38 959 5 726 

Összesen: 60 664 7 233 

 

14. Követelések 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Vevő követelések 3 457 551 1 059 083 

Egyéb követelések 403 168 1 416 478 

Összesen: 3 860 719 2 475 561 

 
Vevő követelések 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Belföldi követelés 2 309 803 1 422 243 

Külföldi követelés 1 596 051 44 186 

Értékvesztés -448 303 -407 346 

Vevő követelések összesen 3 457 551 1 059 083 

 
Követelések korosítása: 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

nem lejárt vevő követelések 1 429 892 623 231 

< 30 nap 48 549 58 590 

30-60 nap 58 640 41 074 

60-90 nap 59 054 78 308 

91-180 nap 100 503 172 205 

191-365 308 686 159 987 

> 365 nap 1 900 530 333 034 

Összesen: 3 905 854 1 466 429 
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A kétes követelésekre képzett értékvesztések alakulása: 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Nyitó egyenleg 407 346 340 312 

Növekedés 40 957 67 034 

Csökkenés 0 0 

Összesen: 448 303 407 346 

 

Egyéb követelések: 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Adott kölcsön 123 250 12 400 

Bevételek aktív elhatárolása 107 788 618 991 

Kötvények kibocsátási költségeinek elhatárolása 53 629 60 491 

Egyéb 35 987 27 804 

Saját részvényekkel kapcsolatos követelések 31 489 0 

Kaució 28 994 5 270 

Szolgáltatásra adott előlegek 17 608 52 700 

Készletekre adott előleg 3 058 552 324 

Egyéb költség aktív elhatárolása 1 365 6 498 

Váltó követelések 0 80 000 

Összesen: 403 168 1 416 478 

 

2012. december 31-én a készletekre adott előlegek soron a Lidington LTD. részére  telekommunikációs eszközök beszerzésére 

adott előlegek kerültek kimutatásra. 

2013. december 31-én az adott kölcsönök soron 121.250 eFt értékben korábbi részvényes számára adott kölcsön szerepel. 

 

15. Készletek 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Áruk beszerzési áron 65 806 56 928 

Nyers és segédanyagok 344 344 

Összesen: 66 150 57 272 

 
A készletekre a Csoport nem számolt el és írt vissza értékvesztést. 

16. Adókövetelések 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Általános forgalmi adó 71 717 211 731 

Bérekhez kapcsolódó adók, járulékok 34 732 19 120 

Egyéb adók 2 038 0 

Gépjármű és cégautóadó 263 0 

Helyi iparűzési adó követelés 65 3 811 

Összesen: 108 815 234 662 
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17. Rövid lejáratú követelés kapcsolt felekkel szemben 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Kapcsolt vállalkozásnak adott előleg 424 318 427 347 

Kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 193 524 125 292 

Részvényeseknek adott kölcsönök 510 000 120 500 

Részvényesekkel szembeni kamat követelés 55 801 23 000 

Összesen: 1 183 643 696 139 

 

Az Eurosys Telecom Kft. részére a Csoport 2012. év során 450.000 eFT + ÁFA összegű előleget biztosított számítástechnikai 

és távközlési eszközök beszerzésére vonatkozóan. A Társaság kapcsolt vállalkozásának minősül az Eurosys Telecom Kft.   

Tárgyévben a részvényeseknek adott kölcsönök 389.500 eFt-tal emelkedett az előző évhez képest. A kapcsolt felekkel folytatott 

tranzakciókat a 35. jegyzetben ismertetjük. 

Részvényeseknek adott rövid lejáratú kölcsönök részletezése: 

Adós neve Kölcsönfelvétel dátuma Lejárat Kamatráta Kölcsön összege 

        2013 2012 

Juhász Zoltán * 2011. során több alkalommal 2012. december 31. MNB + 5% 0 120 500 

Varga László Pál 2013. során több alkalommal 1 év MNB + 5% 123 000 0 

Takács Krisztián 2013. során több alkalommal 1 év MNB + 5% 138 000 0 

Takács Gábor 2013. során több alkalommal 1 év MNB + 5% 126 000 0 

Tóth Milán 2013. során több alkalommal 1 év MNB + 5% 123 000 0 

Összesen:    510 000 120 500 

* Juhász Zoltán részvényeit 2013-ban értékesítette, így már nem tartozik a részvényesek közé. A vele szembeni követelést az 

egyéb követelések között mutatjuk ki. 

18. Üzleti vagy cégérték (goodwill) 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Bekerülési érték 44 226 0 

Halmozott értékvesztés 0 0 

Év végi egyenleg 44 226 0 

      

Bekerülési érték     

Év eleji egyenleg 0 0 

Év közben megvalósult üzleti kombinációk alapján elszámolt további tételek 44 226 0 

Leányvállalat értékesítésekor kivezetett tételek 0 0 

Év végi egyenleg 44 226 0 

      

Az üzleti vagy cégértéke a Csoport nem számolt el és írt vissza értékvesztést. 
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19. Üzleti kombinációk 

 

  Btel Technologies Kft 

    
Tárgyi eszközök 8 656 

Készletek 4 200 

Vevő és egyéb követelések 138 790 

Pénz és pénzeszköz egyenértékes 4 750 

  156 396 

Hitelek - 1 471 

Szállítók és egyéb kötelezettségek - 139 151 

  - 140 622 

Nettó eszközérték valós értéken 15 774 

Nem ellenőrző részesedés 0 

Goodwill / Badwill 44 226 

Bekerülési érték összesen 60 000 

 
 

  Btel Technologies Kft 

Ellenérték 60 000 

A felvásárolt azonosítható nettó eszközök valós értéke 15 774 

Felvásárláskor keletkező goodwill és badwill 75 774 

 
 

 
   Btel Technologies Kft 

Felvásárolt leányvállalatok nyeresége az időszak végén: 5 298 

 
2013. március 7. napján a Társaság 100%-os részesedést szerzett a magyarországi bejegyzésű és székhelyű Netcore 
Technologies Kft.-ben, amely azóta már BTEL Technologies Kft. néven működik. A Társaság ezzel a vásárlással tovább bővíti 
szolgáltatási, kiszolgálási portfolióját, valamint nagymértékben csökkenti a hálózatainak kiépítési és üzemeltetési költségeit. A 
fentiek hatására a Társaság reményei szerint jelentős költségmegtakarítást és piaci bővülést képes realizálni a jövőben. 

 

20. Tárgyi eszközök 
 

Bruttó érték 
Műszaki 

berendezések 
Egyéb 

berendezések 
Beruházások Összesen 

Egyenleg 2012.1.1-én 932 241 144 059 0 1 076 300 

Növekedés 547 552 53 851 784 459 1 385 862 

Csökkenés -153 579 0 -601 403 -754 982 

Átsorolás a készletek közé 0 0 0 0 

Terven felüli értékcsökkenés 0 0 0 0 

Egyenleg 2012.12.31-én 1 326 214 197 910 183 056 1 707 180 

Növekedés 180 735 62 565 272 952 516 252 

Csökkenés -159 606 -2 078 -243 300 -404 984 

Növekedés leányvállalat felvásárlásakor 11 550 0 0 11 550 

Terven felüli értékcsökkenés 0 -605 0 -605 

Egyenleg 2013.12.31-én 1 358 893 257 792 212 708 1 829 393 
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Értékcsökkenés 
Műszaki 

berendezések 
Egyéb 

berendezések 
Beruházások Összesen 

Egyenleg 2012.1.1-én 163 022 82 991 0 246 013 

Növekedés 177 479 24 524 0 202 003 

Csökkenés -28 355 0 0 -28 355 

Egyenleg 2012.12.31-én 312 146 107 515 0 419 661 

Növekedés 200 232 32 403 0 232 635 

Csökkenés -35 519 -269 0 -35 788 

Növekedés leányvállalat felvásárlásakor 2 894 0 0 2 894 

Egyenleg 2013.12.31-én 479 753 139 649 0 619 402 

          

Nettó érték         

Egyenleg 2012.1.1-én 769 219 61 068 0 830 287 

Egyenleg 2012.12.31-én 1 014 068 90 395 183 056 1 287 519 

Egyenleg 2013.12.31-én 879 140 118 143 212 708 1 209 991 

Tárgyévben a  tárgyévi beszerzések jelentős része szerverek, számítástechnikai eszközök,végpontok, gépjármű, illetve irodai 
berendezések voltak. 
 

21. Immateriális javak 

 

Bruttó érték Szellemi termékek 
Vagyoni értékű 

jogok 
Összesen 

Egyenleg 2012.1.1-én 26 650 635 384 662 034 

Növekedés 0 349 349 349 349 

Csökkenés 0 0 0 

Leányvállalat felvásárlásakor átvett érték 0 0 0 

Egyenleg 2012.12.31-én 26 650 984 733 1 011 383 

Növekedés 85 495 1 729 088 1 814 583 

Csökkenés 0 -3 094 -3 094 

Leányvállalat felvásárlásakor átvett érték 0 0 0 

Egyenleg 2013.12.31-én 112 145 2 710 727 2 822 872 

        

Amortizáció Szellemi termékek 
Vagyoni értékű 

jogok 
Összesen 

Egyenleg 2012.1.1-én 10 762 715 11 477 

Növekedés 94 235 006 235 100 

Csökkenés 0 0 0 

Leányválalat felvásárlásakor átvett érték 0 0 0 

Egyenleg 2012.12.31-én 10 856 235 721 246 577 

Növekedés 17 321 524 321 541 

Csökkenés 0 -311 -311 

Leányválalat felvásárlásakor átvett érték 0 0 0 

Egyenleg 2013.12.31-én 10 873 556 934 567 807 

  

Nettó érték       

Egyenleg 2012.1.1-én 15 888 634 669 650 557 

Egyenleg 2012.12.31-én 15 794 749 012 764 806 

Egyenleg 2013.12.31-én 101 272 2 153 793 2 255 065 

Az immateriális javak nettó értéke összességében 1.490.259 e Ft-tal nőtt. A tárgyévi növekedés 1.814.583 e Ft volt, melyből az 
XPrime projekthez kapcsolódó know-how mérleg fordulónapi értéke 1.689.907 e Ft, valamint a 2012-ben beszerzett 
vállalatirányítási rendszerek további fejlesztésének költségei is aktiválásra kerültek. 



BUSINESS TELECOM Távközlési Nyrt.   
Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. december 31-én végződő évre  
Jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 
                             Minden adat eFT-ban kivéve ha másképp van jelölve. 
 

Jelen jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

 
25 

Az immateriális javak esetében az értékcsökkenést vállalkozásunk a várható használati idő és a használati idő végén várható 
maradványérték alapján számolja el lineáris módszerrel. A várható használati időt és a maradványértéket az eszközök 
eszközfelelősei határozzák meg. 
 

22. Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek 

Kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek 
    2013. december 31. 2012. december 31. 

Részvényesektől kapott rövid lejáratú kölcsönök 1 285 484 321 591 

Részvényesektől kapott hosszú lejáratú kölcsönök 0 7 200 

Részvényesekkel szembeni kamat kötelezettségek 0 18 000 

Összesen: 1 285 484 346 791 

 
Részvényesektől kapott kölcsönök bemutatása 
Hitelező magánszemély neve Felvétel dátuma Lejárat Kamatráta Kölcsön összege 
        2013 2012 

Sokvári Attila* 2011. szeptember 26. 2013. március 25. 12% 100 000 150 000 

Sokvári Attila részvényfedezettel** 2012. február 12. 2013. december 31. 0% 149 373 149 373 

Takács Krisztián 2012. február 3. 2013. december 31. 0% 234 119 14 392 

Takács Gábor 2011. december 20. 2016. december 20. 0% 236 907 7 200 

Kelemen Péter 2012. október 26. 2013. december 31. 0% 5 938 5 826 

Borsuk Andrea 2012. február 3. 2013. december 31. 0% 2 000 2 000 

Kökény István 2013. december 5. 2014. március 5. 0% 36 307 0 

Tóth Milán 2013. december 6. 2014. március 6. 0% 287 959 0 
Szőke Ilona 2013. december 6. 2014. március 6. 0% 232 881 0 

 Összesen:       1 285 484 328 791 

* A részvényesi kölcsön futamideje 2012. üzleti év során lett meghosszabbítva. 

** A részvényesi kölcsön biztosítéka a Csoport által visszavásárolt  320.000 darab saját részvény. 

23. Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Kötvény kötelezettség 2 225 690  690 070  

Saját részvényekkel kapcsolatos kötelezettség 1 021 366  0  

Kötvény kamat kötelezettség 213 711  151 308  

Magyar Energiakereskedő és Távközlési ZRt-vel szembeni kötelezettség 63 500  0  

Lízingdíj éven belüli esedékes törlesztése 15 536  32 565  

Egyéb kölcsön, negatív banki egyenleg 4 971  38 929  

Összesen: 3 535 774 912 872 

 

24. Kötelezettségek szállítók felé  

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Kötelezettségek szállítók felé 1 420 138 1 397 213 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 146 372 242 178 

Összesen: 1 566 510 1 639 391 
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25. Adó kötelezettségek 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Bérekhez kapcsolódó adók, járulékok 158 607 0 

Helyi iparűzési adó kötelezettség 53 955 21 193 

Társasági adó kötelezettség 48 073 4 804 

Különadó 20 302 48 489 

Általános forgalmi adó 12 190 0 

Cégautó- és gépjárműadó 3 145 2 459 

Egyéb adók 2 284 8 991 

Összesen 298 556 85 936 

 

26. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Halasztott bevételek 99 475 536 

Egyéb kötelezettségek 27 670 95 034 

Fizetendő bérköltség 18 941 17 808 

Fordulónap előtti költségek 286 128 800 

Összesen: 146 372 242 178 

 

27. Céltartalékok rövid lejáratú kötelezettségekre 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Céltartalék a várható kötelezettségekre 36 442 807 

Összesen: 36 442 807 

 
Céltartalékok mozgástáblája: 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Nyitó egyenleg 807 0 

Növekedés 36 442 807 

Csökkenés -807 0 

Összesen: 36 442 807 

A Társaság jogi ügyekre és várható adóbírságokra képzett céltartalékot. 
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28. Tartós kötelezettségek kötvénykibocsátásból 

 
A 2011. év során a Csoport meghirdette a Btel 2011-2012 elnevezésű 3 milliárd forint értékű kötvényprogramját, melynek 
keretében 2012. év során 900 M HUF és 862 M HUF 2013. év során. A kibocsátott kötvények névértéke minden esetben 
100.000 HUF. 
 

Kötvények - Magyarország         

Típus Futamidő Kamatláb 2013. december 31. 2012. december 31. 

BUSINESS TELECOM 
Kötvény I. 

2011.03.31-2014.03.31 14,5% 
300 000 300 000 

BTEL 2014/A 2011.07.01-2014.08.22 12,5% 302 450 302 450 

BTEL 2014/B 2011.08.23-2014.10.23 12,5% 240 000 300 000 

BTEL 2013/A 2011.10.17-2013.02.12 14,0% 0 190 070 

BTEL 2013/A 2011.10.17-2013.02.12 14,0% 0 500 000 

BTEL 2014/A 2011.10.17-2014.08.22 12,5% 97 840 97 840 

BTEL 2014/A 2012.05.30-2014.08.22 12,5% 205 000 205 000 

BTEL 2014/A 2012.06.08-2014.08.22 12,5% 218 400 218 400 

BTEL 2014/C 2013.02.12-2014.02.12 12,5% 770 000 0 

BTEL 2014/C 2013.02.12-2014.02.12 12,5% 92 000 0 

BTEL 2015/B-
átváltoztatható kötvény 

2012.09.25-2015.08.24 12,5% 
147 839 187 263 

BTEL 2015/C 2012.10.12-2015.02.12 12,8% 300 000 300 000 

Kibocsátott kötvények összesen   2 673 529 2 601 023 

Ebből visszavásárolt saját kötvény:   445 -461 012 

Fennálló kötvénytartozás fordulónapon   2 673 974 2 140 011 

          

Éven belüli törlesztő részlet   2 225 690 690 070 

*Az átváltoztatható kötvények részletes bemutatását lásd a 29. jegyzetben. 

29. Átváltoztatható kötvények 

 
A Csoport 2012. szeptember 25-én 190 millió HUF értékű átváltható értékpapírt bocsátott ki 190 milló HUF összesített 

tőkértékben. 

A kötvények futamideje 2012. szeptember 25. – 2015. augusztus 24. Az átváltoztatható kötvények tulajdonosai a kötvény 

futamideje alatt negyedévente átválthatják a kötvényeiket. A visszaváltáskor a részvények 750 Ft részvényenkénti áron 

kerülnek beszámításra. Az átváltás során kibocsátásra kerülő részvények bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsdére.  

A tőke kifizetése a futamidő lejáratának napján  2015. augusztus 24-én egyösszegben esedékes. A tőke visszafizethető 

készpénzben illetve a kibocsátó döntése alapján törzsrészvényekkel 500 Ft részvényenkénti áron. Az értékpapírra évi 12 49% 

kamat fizetendő az értékpapír konverziójáig vagy lejáratáig. 

Az átváltható értékpapírok két komponensből állnak: kötelezettség és tőkeinstrumentum. A tőkeinstrumentum a saját tőkén belül 

mutatandó ki a tartalékok között  mint  “átváltható értékpapírok opciós prémiumai”. A kötelezettség komponens effektív kamata  

évi 13 27 %  ami alapján a kezdeti megjelenés során felvett kötelezettség értéke is meghatározásra került. 

 

  2015/B átváltható kötvény 

Kötvénykibocsátás bevétele 190 000  

Kötelezettség komponens a kibocsátás napján  -187 263  

Tőke komponens 2 737  

Kötelezettség komponens jelenértéke a kibocsátás napján 130 728  

12,49 %-os effektív kamattal számolt kamatráfordítás a futamidő során 56 535  

Kötelezettség jellegű komponens 2012. december 31-én a “Hitelek” között (lásd 
32. Jegyzet) 

187 263  

Kötvényvisszaváltás tárgy évben -40 000  

Kötelezettség komponens változása tárgy évben a visszaváltás miatt 576  

Kötelezettség jellegű komponens 2013. december 31-én 147 839  
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30. Egyéb hosszúlejáratú pénzügyi kötelezettségek 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Éven túli gépjármű lízing kötelezettség 48 044 68 364 

Fejlesztési hitelek 1 277 0 

Összesen: 49 321 68 364 

 

Finanszírozó lízingcég 
Szerződéskötés 

dátuma 
Lejárat 
(hónap) 

Devizanem 
Kamat 

(%) 
2013. 

december 31. 
2012. 

december 31. 

Budapest Autofinanszírozási  Zrt.  2009. 60 CHF 24,94  615  1 982  

CIB Lízing Zrt. 2007. 72 CHF 26,21  703  1 096  

CIB Lízing Zrt. 2009. 96 EUR 7,95  3 562  4 181  

CIB Lízing Zrt. 2013. 84 HUF 14,59  8 349  0  

Mercantil Car Zrt. 2009. 96 CHF 13,40  36 529  43 208  

UniCredit Leasing Zrt. 2011. 24 HUF 8,20  0  34 462  

MKB-Euroleasing 2012. 96 HUF 9,50  2 171  2 642  

Lombard Lízing ZRt. 2011. 72 EUR 23,50  11 651  13 358  

Összesen         63 580 100 929 

              
Éven belüli törlesztő részlet         15 536 32 565 

 

    2013 2012 

    Jelenérték 
Minimális 

lízingdíj fizetés Jelenérték 
Minimális lízingdíj 

fizetés 

Éven belüli törlesztő részlet   15 536 18 643 32 565 39 078 

Éven túli öt éven belüli törlesztő részlet   44 466 53 359 67 893 81 472 

Öt éven túli törlesztő részlet   3 578 4 294 471 565 

    63 580 76 296 100 929 121 115 

Csökkentve: jövőbeni kamatfizetési 
kötelezettségek   0 -12 716 0 -20 186 

Összesen   63 580 63 580 100 929 100 929 

 

31. Jegyzett tőke 

 

  
2013 
db 

2012 
db 

      
Kibocsátott 100 HUF-os névértékű törzsrészvények 8 859 650 8 452 880 
      

Kibocsátott és kifizetett törzsrészvények 2013. december 31. 2012. december 31. 

Január 1-én 8 452 880 6 431 160 

Év közben kibocsátott osztalékelsöbbségi részvények 0 1 000 000 

Év közben kibocsátott törzsrészvények 406 770 1 021 720 

December 31-én 8 859 650 8 452 880 

A Társaság közgyűlése 2012. április 10. napon osztalékelsőbbségi részvények zártkörű kibocsátásáról döntött. A Társaság 

közgyűlése 2013. március 26. napon döntött a Társaság 1.000.000 darab egyenként 100 forint osztalékelsőbbségi joggal 

rendelkező részvényeinek „A” sorozatú törzsrészvényekké történő átalakításáról oly módon, hogy az „A” sorozatú „BTEL 

törzsrészvények” elnevezésű egyenként 100 forint névértékű törzsrészvények száma 8.452.800 darabra módosul, és az 

osztalékelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényosztály megszűnik, továbbá a Társaság gondoskodik nevezett 

részvények tőzsdei bevezetéséről. A cégbíróság  2013. április 23. nappal bejegyezte a változást. A részvények 

keletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére 2013. május 10. napon került sor. 
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32. Tartalékok 

 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Részvénykibocsátáshoz kapcsolódó ázsió 1 110 517 694 336 

Átváltoztatható kötvények tartaléka 2 161 2 737 

Tartalékok összesen 1 112 678 697 073 

      

Részvénykibocsátáshoz kapcsolódó ázsió mozgásai     

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Év eleji egyenleg 694 336 0 

Növekedés 418 941 694 336 

Csökkenés -2 760 0 

Év végi egyenleg 1 110 517 694 336 

      

Átváltoztatható kötvények tartalékainak mozgásai     

  2013. december 31. 2012. december 31. 

Január 1-én 2 737 0 

Év közben kibocsátott átváltoztatható kötvény tartaléka 0 2 737 

Év közben visszaváltott átváltoztatható kötvény tartalékának csökkenése -576 0 

December 31-én 2 161 2 737 

 

33. Visszavásárolt saját részvények 

 

  
Törzsrészvények 

(DB) 
2013.12.31. 

Törzsrészvények 
(DB) 

2012.12.31. 

Nyitó érték 320 000 320 000 

Növekedés 4 491 995 6 200 

Csökkenés -4 096 043 -6 200 

Részvények alakulása (DB) 715 952 320 000 

 
    

  
Törzsrészvények 

(eFT-ban) 
2013.12.31. 

Törzsrészvények 
(eFT-ban) 

2012.12.31. 

Nyitó érték 250 461 249 909 
Előző időszakot érintő korrekció 0 552 

Visszavásárolt saját részvény 4 180 023 1 706 

Értékesített saját részvény -3 765 946 -1 706 

Saját részvény alakulása könyv szerinti értéken 664 538 250 461 

 

34. Egy részvényre jutó eredmény 
 

Alap és higított EPS  2013. december 31. 2012. december 31. 

Tárgy évi részvényesekre jutó eredmény 107 509 55 611 

Súlyozott átlaggal vett részvényszám 8 659 791 7 432 448 

Alap EPS (HUF/darab) 12,41 7,48 

      

Tárgy évi részvényesekre jutó eredmény 125 734 63 306 

Súlyozott átlaggal vett higított részvényszám 8 859 791 7 596 564 

Higított EPS (HUF/darab) 14,19 8,33 

 

Megjegyzések az egy részvényre jutó eredmény kalkulációjához: 
Tekintve  hogy az Anyavállalat közgyűlése 2013. március 26. napon döntött az osztalékelsőbbségi részvények 
törzsrészvényekké történő átalakításáról (lásd 31. jegyzet)  így az egy részvényre jutó eredmény kalkulációja során az 
osztalékelsőbbségi részvényekkel kapcsolatos elsőbbségi osztalékjogokat nem vettük figyelembe a kalkuláció során. 
 
Megjegyzések a higított egy részvényre jutó eredmény kalkulációjához: 
A Csoport 2012. szeptember 25-én 190 millió HUF értékű átváltható értékpapírt bocsátott ki 190 milló HUF összesített 
tőkértékben,  melyek átváltása esetén a törzsrészvények részvények darabszáma 253.330 darabbal növekedne, tekintve hogy 
2013. december 31-el, már csak 150 millió HUF értékű átváltható értékpapír kötelezettséggel rendelkezik a Csoport ez 200.000 
darab addícionális részvényt testesít meg fordulónappal. 
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35. Kapcsolt tranzakciók 
A Társaság és leányvállalatai - amelyek a Társaság kapcsolt felei - közötti tranzakciók és egyenlegek a konszolidáció során 
kiszűrésre kerültek  és a jelen pontban nem kerülnek bemutatásra. A Csoport és más kapcsolt felek közötti tranzakciók részletei 
alább találhatók. Konszolidációs körön kívüli kapcsolt feleknek a Csoportot finanszírozó magánszemélyek és az Eurosys 
Telecom Kft. minősülnek.  
 
A fennálló követelések illetve kötelezettségek szétbontását a 17. Illetve a 22. jegyzetben mutattuk be.  
 
Az Eurosys Telecom Kft.-val folytatott tranzakciók szokásos piaci áron valósultak meg a tulajdonosi kölcsönökre vonatkozóan 
kamat csak részben kerül felszámításra. A 2013-as üzleti év során az Eurosys Kft. részére a Csoport eszközöket értékesített, 
szerelői szolgáltatásokat nyújtott és könyvelési szolgáltatásra vonatkozó díjat számlázott.  
A Csoport nem számolt el értékvesztést kapcsolt vállalkozástól járó összeg után 2013 és 2012-ben. 

Tétel 2013 2012 

Kapcsolt vállalkozástól igénybevett szolgáltatás összesen 1,928 32,498 

Ebből iroda bérleti díj és kapcsolódó költség átterhelések 685 20,739 

Eszköz bérleti díj 71 11,759 

Kapcsolt vállalkozástól járó összegek 617,842 552,639 

Részvényessel szembeni követelés 565,801 143,500 

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel 189,581 1,347,528 

Részvényeseknek járó összegek 1,285,483 346,791 

Kapcsolt feleknek fizetendő kamatok 13,500 13,296 

Kapcsolt felektől járó kamatok 36,843 20,523 
 
A kapcsolt felekkel az Anyavállalat az alábbi saját részvény tranzakciókat valósította meg: 

Dátum Vevő Eladó Mennyiség (db) Egységár (Ft/db) 

2012-es ügyletek:         

2012-12-27 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                         6 200                                    275     

2013-as ügyletek:         

2013-01-25 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                       20 000                                    280     

2013-02-19 Takács Krisztián Business Telecom Nyrt. -                     26 150                                    470     

2013-04-08 Business Telecom Nyrt. Takács Gábor                       40 000                                 1 025     

2013-04-18 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                       50 000                                 1 195     

2013-04-23 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                       35 000                                 1 201     

2013-04-23 Business Telecom Nyrt. Takács Gábor                       35 000                                 1 201     

2013-06-05 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                       60 000                                 1 033     

2013-06-06 Business Telecom Nyrt. Takács Gábor                       50 000                                 1 060     

2013-06-13 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                       66 981                                 1 080     

2013-06-13 Business Telecom Nyrt. Takács Gábor                       66 981                                 1 080     

2013-06-14 Business Telecom Nyrt. Juhász Zoltán                     997 474                                    500     

2013-06-27 Takács Gábor Business Telecom Nyrt. -                     85 138                                    500     

2013-06-27 Takács Krisztián Business Telecom Nyrt. -                     96 004                                    500     

2013-08-28 Takács Krisztián Business Telecom Nyrt. -                   115 977                                    500     

2013-08-28 Takács Gábor Business Telecom Nyrt. -                   106 843                                    500     

2013-09-30 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                     100 000                                 1 125     

2013-10-10 Business Telecom Nyrt. Takács Gábor                     100 000                                 1 055     

2013-10-30 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                     100 000                                    986     

2013-11-12 Business Telecom Nyrt. Takács Gábor                       50 000                                 1 102     

2013-11-26 Business Telecom Nyrt. Takács Gábor                       50 000                                 1 074     

2013-11-29 Business Telecom Nyrt. Takács Gábor                       15 000                                 1 016     

2013-11-29 Business Telecom Nyrt. Takács Krisztián                       13 000                                 1 016     

2013-12-06 Business Telecom Nyrt. Tóth Milán                     200 000                                 1 000     

2013-12-12 Business Telecom Nyrt. Szőke Ilona                     123 229                                 1 000     
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36. Vezető tisztségviselők díjazása 

 
A vezető tisztségviselők nem részesülnek külön díjazásban az elvégzett munkájukért. 

 

37. Pénzügyi és piaci kockázatok kezelése 

 
A Csoport ki van téve a piaci és a pénzügyi feltételek megváltozásából adódó kockázatoknak. Ezek a változások 

befolyásolhatják az eredményeket  az eszközök és a kötelezettségek értékét. A pénzügyi kockázatkezelés célja  hogy a 

kockázatokat az operatív és a finanszírozási tevékenységeken keresztül folyamatosan csökkentse. 

A Csoport a következő kockázatoknak van kitéve: 

 Piaci kockázat 

o Devizakockázat 

o Kamatkockázat 

 Likviditási kockázat 

 Hitelezési kockázat 

 
37.1 Piaci kockázat 

 
A Csoportot tevékenysége folytán főként a devizaárfolyamok és a kamatlábak változásához kapcsolódó pénzügyi kockázatnak 

van kitéve. A Csoport a kamatláb- és a devizakockázat kezelésére többféle származékos pénzügyi instrumentumot nem 

vásárol. 

37.2 Devizakockázat 
 

A Csoport devizában is köt ügyleteket; így az árfolyam-ingadozások kockázatának is ki van téve. Az árfolyamkockázatot a 

Csoport határidős devizaügyletek segítségével nem kezeli. 

A Csoport eladási árait elsősorban HUF-ban határozták meg  és a bevétel többnyire ezen pénznemekben folyik be. A Csoport 

főleg Magyarországon tevékenykedik. 

Külföldi pénznemben egyes egyedi értékesítésekből származó követelések  szállítói tartozások és a funkcionális pénznemtől 

eltérő devizanemben (EUR  CHF) denominált lízing ügyletek keletkeznek. 

A menedzsment bizonyos időközönként felülvizsgálja a devizában kötött szerződéseket  és megvizsgálja a származtatott 

termékeken keresztül történő kockázatkezelési lehetőségeket. 

A Csoport devizában fennálló monetáris eszközeinek és monetáris kötelezettségeinek nyilvántartási értéke a beszámolási 

időszak végén az alábbiak szerint alakult. 

Eszközök Devizanem Devizás összeg 2013 Devizás összeg 2012 

Követelések EUR 5 375 538 1 203 019 

Kapott kölcsön EUR 20 000 20 000 

Lízingek CHF 167 510 171 226 

Lízingek EUR 54 424 58 001 
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37.3 Érzékenység vizsgálat: 
 

A legjellemzőbb tranzakciós devizák köre az EUR és a CHF  árfolyamkitettségünket ezen kettő deviza változásainak 

számszerűsítésével végeztük. 

Az alábbi táblázat szemlélteti a Csoport árfolyam érzékenységét 2013. december. 31-re és 2012. december 31.-re 

vonatkozóan: 

2013. Árfolyamok 
Hatás a tárgyévi 

eredményre 
EUR/Ft CHF/Ft 

96,63% 286,91     
    251,14 47 596 

    242,14 49 104 

    233,14 50 612 
100,00% 296,91     
    251,14 -1 508 

    242,14 0 

    233,14 1 508 

103,37% 306,91     
    251,14 -50 612 

    242,14 -49 104 

    233,14 -47 596 
 

 

 

2012. 
Árfolyamok 

Hatás a tárgyévi eredményre 
EUR/Ft CHF/Ft 

96 57% 281,29     
    250,06 10 046 

    241,06 11 587 

    232,06 13 128 
100 00% 291,29     
    250,06 -1 541 

    241,06 0 

    232,06 1 541 
103 43% 301,29     
    250,06 -13 128 

    241,06 -11 587 

    232,06 -10 046 
37.4 Kamatlábkockázat 

 
A kamatlábkockázat annak a kockázata  hogy bizonyos pénzügyi eszközök és kötelezettségek jövőbeni pénzáramlásai a piaci 

kamatláb változásának hatására ingadoznak. 

A piaci kamatláb változása a változó kamatozású hosszú futamidejű hitelek és kötvények esetében jelent kitettséget a Csoport 

számára.  

A Csoport 2013. december 31-én illetve 2012. december 31-én a hitelei után fizetett effektív kamatláb az alábbiak szerint 

alakult: 

  2013 2012 

Effektív kamatláb 11,59% 13,29% 
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37.5 Érzékenységvizsgálat 
 
A kamatkörnyezet 50 bázispontos elmozdulása az alábbi változást eredményezné a Csoport eredményességére vonatkozóan: 

2013. december 31-re vonatkozóan: 

Kamat környezet: 11,1% 11,6% 12,1% 

Fizetendő kamat változás -16 748 0 16 748 
 

2012. december 31-re vonatkozóan: 

Kamat környezet: 12,8% 13,3% 13,8% 

Fizetendő kamat változás -12 439 0 12 439 
 

37.6 Likviditási kockázat 
 

A likviditási kockázat annak kockázata  hogy a Csoport nem lesz képes megfelelni pénzügyi kötelezettségeinek. A likviditási 

kockázat kezeléséért az igazgatóság felelős. A Csoport a likviditási kockázat kezelését a tartalékok  banki hitelkeretek és 

tartalékolt hitelfelvételi lehetőségek megfelelő szinten tartásával  a tervezett és tényleges cash-flow adatok folyamatos nyomon 

követésével  valamint a pénzügyi eszközök és kötelezettségek lejáratainak egyeztetésével végzi. 

2013. december 31. Lejárt 
1 éven 
belül 

esedékes 

1-5 
között 

esedékes 

5 éven túl 
esedékes 

Összesen 
Ebből 
kamat 

Tőketartozás 

                

Kötelezettség részvényesekkel 
szemben 0 513 629 0 0 513 629 0 513 629 

Banki hitel 0 1 227 0 0 1 227 0 1 227 

Tartozás kötvénykibocsátásból 0 2 225 690 448 284 0 2 673 974 0 2 673 974 

Pénzügyi lízing kötelezettségek 0 18 643 53 359 4 294 76 296 12 716 63 580 
Szállítók és egyéb 
kötelezettségek 1 144 075 512 601 0 0 1 656 676 0 1 656 676 

Adókötelezettségek 0 298 556 0 0 298 556 0 298 556 

Pénzügyi kötelezettségek 1 144 075 3 570 346 501 643 4 294 5 220 358 12 716 5 207 642 

 

2012. december 31. Lejárt 
1 éven 
belül 

esedékes 

1-5 között 
esedékes 

5 éven túl 
esedékes 

Összesen 
Ebből 
kamat 

Tőketartozás 

                

Kötelezettség részvényesekkel 
szemben 0 361 684 7 200 0 368 884 22 093 346 791 

Banki hitel 0 38 929 0 0 38 929 0 38 929 

Tartozás kötvénykibocsátásból 0 961 994 1 651 730 0 2 613 724 322 405 2 291 319 

Pénzügyi lízing kötelezettségek 0 39 078 81 472 565 121 115 20 186 100 929 
Szállítók és egyéb 
kötelezettségek 1 169 194 1 543 988 0 0 1 543 988 0 1 543 988 

Adókötelezettségek 0 181 338 0 0 181 338 0 181 338 

Pénzügyi kötelezettségek 0 3 127 011 1 740 402 565 4 867 978 364 684 4 503 294 

 

37.7 Hitelezési kockázat 
 

A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki  hogy az adós nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit  amely pedig 

pénzügyi veszteséget eredményez a Csoport számára. 

A Csoport nagyszámú  jelenleg egyenként az árbevétel csak relatíve kis hányadáért felelős ügyféllel rendelkezik. Elképzelhető 

azonban  hogy a hosszabb távú szerződések futamideje alatt egy vagy több fontosabb ügyfél gazdasági pozíciója megromlik  

és így a Csoport emiatt veszteséget szenvedhet el  és ezáltal növekedése  piaci pozíciója és eredményessége visszaesik. Nem 

garantálható  hogy rövid- illetve középtávon az egyes önkormányzati  illetve egyéb ügyfelek fizetési nehézségei nem okoznak a 

Csoport számára pénzügyi problémákat. 
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Amennyiben egy ügyfél fizetési hajlandósága vagy képessége megromlik  a Csoport – az adott szerződés konkrét feltételei 

alapján – késedelmi kamatot terhelhet partnerére. Amennyiben az ügyfél többszöri felszólításra sem fizet  úgy a Csoport – az 

adott szerződés konkrét feltételei alapján – adott esetben korlátozhatja  vagy szüneteltetheti szolgáltatását  ezzel 

csökkentve/korlátozva az ügyfél fizetési problémáiból fakadó veszteségei mértékét. Nem adható azonban garancia arra nézve  

hogy ilyen esetben a szerződésből eredő jogosultságokat az adott féllel szemben ténylegesen érvényesíteni is lehet. 

A csoport korosított vevőállománya az alábbiak szerint alakult 2013.12.31-el illetve 2012.12.31-el.: 

  2013. december 31. 2012. december 31. 

nem lejárt vevő követelések 1 429 892 623 231 
< 30 nap 48 549 58 590 
30-60 nap 58 640 41 074 
60-90 nap 59 054 78 308 
91-180 nap 100 503 172 205 
191-365 308 686 159 987 
> 365 nap 1 900 530 333 034 

Összesen: 3 905 854 1 466 429 

 
38. Beszámolási időszakot követő lényeges események 
 
A Társaság 2014. január 22-én sajtótájékoztató keretében ismertette az XPrime elnevezésű know-how-ját, valamint regionális 
terjeszkedésének megindítását. Az XPrime konstrukció forradalmasítja mind a reklámpiacot, mind az internet szolgáltatás 
ügyfelek általi igénybevételét. A Társaság célja Magyarország teljes XPrime általi lefedettsége, továbbá az EU tagországokra 
történő kiterjesztése. Ez utóbbi cél elérésének első lépéseként a Társaság elindította szlovák, osztrák és német 
leányvállalatainak megalapítását. Ezen kívül kezdeményezte az „XPrime” név és logo közösségi védjegyként történő  
levédetését.  
 
A Társaság közgyűlése 2014. január 31-én  114. 860 eFt értékű kötvény nyilvános, illetve 2014. február 4-én 600.000 eFt 
értékű zártkörű kötvény kibocsátásáról döntött. 
 
A Társaság Igazgatótanácsa 2014. február 11-én tőkeemelésről határozott, amely 500.000 db 100 Ft névértékű részvényből ált. 
 
A Társaság 2014. február 12-én eleget tett kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeinek, amely névértékben 862 M HUF 
összegű.  
 

39. Beszámolók jóváhagyása  
 
Az Business Telecom Nyrt. 2014. március 14-én megtartott igazgatósági ülésén a Társaság 2013. évi  nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardok (IFRS) szerint készített konszolidált éves beszámolóját 8.812.025 ezer Ft mérlegfőösszeggel és 
107.509 ezer Ft mérleg szerinti nyereséggel jóváhagyta. 
 

40. Nyilatkozatok 
 
Felhívjuk a figyelmet arra  hogy számos olyan fontos tényező van  amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen 
eltérhetnek a jövőre vonatkozó megállapításokban foglaltaktól. 
  
Felelősségvállaló nyilatkozat – Az alkalmazott számviteli előírások alapján  a legjobb tudásunk szerint elkészített Konszolidált 
éves beszámoló valós és megbízható képet ad az Business Telecom Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozásai 
eszközeiről  kötelezettségeiről  pénzügyi helyzetéről valamint eredményéről  a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről  
fejlődéséről és teljesítményéről  ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.  
 
Az igazgatóság a beszámolót 2014. március 14-én jóváhagyta és közzétételre javasolta.  

 

Budapest  2014. március 14. 

 
………………………………………  

Takács Krisztián  elnök-vezérigazgató    



BUSINESS TELECOM Távközlési Nyrt.   
Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2013. december 31-én végződő évre  
EUR pénznemre átváltott kimutatások                           Minden adat EUR-ban kivéve ha másképp van jelölve. 

 

Jelen jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezik. 

 
35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melléklet a 2013. december 31-én végződő évre vonatkozó 

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ 

a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint  
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Eredménykimutatás Jegyzetek 
2013.01.01.- 
2013.12.31. 

2012.01.01.- 
2012.12.31. 

  
 

    

  
 

    

Bevételek összesen 6 16 365 407 12 297 541 

  
 

    

Bevételhez közvetlenül kapcsolódó költségek 7 -7 775 656 -6 792 523 

Személyi jellegű ráfordítások 8 -1 695 315 -1 050 982 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 20, 21 -1 866 478 -1 509 969 

Egyéb működési költségek 9 -2 968 071 -2 739 244 

Működési költségek 
 

-14 305 520 -12 092 719 

Egyéb bevételek/ráfordítások 10 156 118 1 100 245 

Működési eredmény 
 

2 216 005 1 305 039 

  
 

    

Kamatbevétel 11 127 817 177 647 

Kamatköltség 11 -1 308 009 -1 141 988 

Egyéb pénzügyi költségek - nettó 11 -229 952 14 929 

Nettó pénzügyi eredmény 
 

-1 410 144 -949 411 

Részesedés társult és közös vezetésű vállalatok eredményéből 
 

0 0 

Adózás előtti eredmény 
 

805 860 355 628 

Nyereségadó 12 -443 767 -163 477 

Adózott eredmény 
 

362 093 192 151 

  
 

    

Egyéb átfogó eredmény 
 

    

Tevékenységek devizaátszámításakor felmerült árfolyam-különbözetek 
 

-47 352 -4 117 

  
 

    

Teljes átfogó eredmény 
 

314 741 188 034 

  
 

    

Adózott eredmény: 
 

    

A Társaság részvényeseire jutó rész 
 

314 741 188 034 

Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész 
 

0 0 

  
 

314 741 188 034 

  
 

    

Egy részvényre jutó eredmény (EURcent-ben) 34 4,2 2,6 

  
 

    

Higított egy részvényre jutó eredmény (EURcent-ben) 34 4,8 2,6 
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Mérleg - Eszközök Jegyzetek 2013.12.31 2012.12.31 

    
  

 
    

  
 

    

Pénzeszközök 13 204 318 24 831 

Követelések 14 13 002 994 8 498 612 

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi eszközök 
 

8 649 10 137 

Készletek 15 222 795 196 614 

Adó követelések 16 366 492 805 596 

Rövid lejáratú követelés kapcsolt felekkel szemben 17 3 986 538 2 389 848 

Forgóeszközök összesen 
 

17 791 785 11 925 638 

  
 

    

  
 

    

Üzleti vagy cégérték (goodwill) 18 148 954 0 

Tárgyi eszközök 20 4 075 279 4 420 059 

Immateriális javak 21 7 595 113 2 625 584 

Halasztottadó-követelés 12 67 980 103 135 

Befektetett eszközök összesen 
 

11 887 326 7 148 778 

  
 

    

  
 

    

Eszközök összesen 
 

29 679 112 19 074 416 

  
 

    

  
 

    

Mérleg - Tőke és források Jegyzetek 2013.12.31 2012.12.31 
  

 
    

  
 

    

  
 

    

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek kapcsolt felekkel szemben 22 4 329 538 1 165 817 

Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek 23 11 908 572 3 133 894 

Kötelezettségek szállítók felé 24 4 783 062 4 796 638 

Adó kötelezettségek 25 1 005 544 295 019 

Céltartalékok rövid lejáratú kötelezettségekre 27 122 738 2 770 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 26 492 984 831 399 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 
 

22 642 438 10 225 537 

  
 

    

  
 

    

Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek kapcsolt felekkel szemben 
 

0 24 718 

Tartós kötelezettségek kötvény kibocsátásból 28, 29 1 506 830 4 977 655 

Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek 30 166 114 234 692 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 
 

1 672 945 5 237 065 

  
 

    

Kötelezettségek összesen 
 

24 315 382 15 462 602 

  
 

    

Jegyzett tőke 31 3 159 366 3 023 767 

Tartalékok 32 3 715 728 2 419 051 

Visszavásárolt saját részvények 33 -2 259 222 -859 433 

Felhalmozott eredmény 
 

747 857 -971 571 

A Társaság részvényeseire jutó tőke 
 

5 363 730 3 611 814 

Nem ellenőrző részesedések 
 

0 0 

Tőke és tartalékok összesen 
 

5 363 730 3 611 814 

  
 

    

  
 

    

Tőke és források összesen 
 

29 679 112 19 074 416 
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Konszolidált Cash-flow kimutatás Megjegyzések 2013. 2012 

        

Adózás előtti eredmény 12 805 860 355 627 

        

Eredmény terhére elszámolt jövedelemadó  12 -443 767 -163 477 

Jövedelem termelő célú ingatlanok átértékelésének eredménye   0 0 

Nem realizált év végi devizaátértékelés   0 0 

Tárgyi eszköz értékesítésének nyeresége 
 

-142 582 -564 337 

Értékcsökkenés 20, 21 1 866 478 1 510 295 

Goodwill és vevő értékvesztés 9, 14 137 944 231 618 

Kamatbevételek   -124 088 0 

Kamat ráfordítások   1 308 009 1 077 955 

Átváltási különbözet   -470 6 512 

Követelések és egyéb forgóeszközök változása   -5 428 409 -7 698 314 

Készletek változása 15 -15 756 -85 533 

Kötelezettségek és elhatárolások változása   519 432 3 476 736 

Céltartalék képzése  27 120 020 2 788 

Fizetett kamat   -1 097 834 -841 762 

Fizetett nyereségadó   476 969 172 501 

Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow   -2 018 194 -2 519 390 

        

Üzletrészek vásárlása, akvirált nettó készpénzállomány  19 -186 083 0 

Tárgyi eszköz és immateriális jószág beszerzése 20, 21 -7 148 995 -3 917 576 

Értékpapír vásárlás   0 -1 329 

Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele  10 696 123 997 019 

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow   -6 638 955 -2 921 885 

        

Hitelfelvétel   258 732 916 028 

Kötvény és hiteltörlesztés  28 -2 449 975 -182 893 

Kötvénykibocsátás 
 

2 901 297 4 291 391 

Részvénykibocsátásból származó bevétel   537 496 0 

Zártkörű részvény kibocsátás   1 010 508 345 524 

Saját részvény értékesítés 33 13 999 838 13 019 

Saját részvény visszavásárlás 33 -7 421 261 -5 895 

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow   8 836 636 5 377 176 

        

Pénzeszközök változása   179 487 -64 100 

Pénzeszközök az év elején 13 24 831 88 931 

Pénzeszközök az év végén   204 318 24 831 
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Jegyzett 

tőke 
Részvény 

ázsió 
Átváltási 
tartalék 

Átváltható 
értékpapírok 

opciós 
prémiuma 

Visszavásárolt 
saját 

részvények 

Felhalmozott 
eredmény 

Az Anyavállalt 
részvényeseire 

jutó tőke 

Nem ellenőrző 
részesedések 

Tőke és 
tartalékok 
összesen 

                    

Egyenleg 2012. január 1-én 2 332 037 0 -37 177 0 -857 528 -1 131 456 305 877 0 305 877 

                    

Tárgyévi átfogó eredmény                   

Tárgyévi eredmény 0 0  0 0 0 192 151 192 151 0 192 151 

Zárt körű részvénykibocsátás 4/10/2012 1 373 495 157 754  0 0 0 0 531 249 0 531 249 

Zárt körű részvénykibocsátás 7/25/2012 2 61 584 343 560  0 0 0 0 405 144 0 405 144 

Zárt körű részvénykibocsátás 9/9/2012 3 104 098 780 725  0 0 0 0 884 823 0 884 823 

Zárt körű részvénykibocsátás 12/19/2012 4 97 367 713 544  0 0 0 0 810 911 0 810 911 

Zárt körű részvénykibocsátás 12/28/2012 5 55 186 413 866  0 0 0 0 469 052 0 469 052 

Átváltható értékpapírok kibocsátása 6 0 0  0 9 602 0 0 9 602 0 9 602 

Saját részvényeken realizált eredmény 0 0  0 0 0 9 028 9 028 0 9 028 

Saját részvények visszavásárlása 0 0  0 0 -5 883 0 -5 883 0 -5 883 

Saját részvények értékesítése 0 0  0 0 3 978 0 3 978 0 3 978 

Átváltási tartalék  0 0  -4 117  0  0 0  -4 117  0 -4 117 

                    

Egyenleg 2012. december 31. 3 023 767 2 409 449 -41 294 9 602 -859 433 -930 277 3 611 815 0 3 611 815 

                    

Tárgyévi átfogó eredmény                   

Tárgyévi eredmény 0 0  0 0 0 362 093 362 093 0 362 093 

Előző évi korrekció 0 -9 296  0 0 0 0 -9 296 0 -9 296 

Zárt körű részvénykibocsátás 4/30/2013 7 83 325 916 675  0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 

Nyilvános részvénykibocsátás 9/27/2013 8 52 274 479 863  0 0 0 0 532 137 0 532 137 
Átváltható értékpapírok átváltásának 
tőkehatása 0 0  0 -1 919 0 0 -1 919 0 -1 919 

Saját részvényeken realizált eredmény 0 0  0 0 0 1 316 041 1 316 041 0 1 316 041 

Saját részvények visszavásárlása 0 0  0 0 -5 949 954 0 -5 949 954 0 -5 949 954 

Saját részvények értékesítése 0 0  0 0 4 550 165 0 4 550 165 0 4 550 165 

Átváltási tartalék 0  0  -47 352  0 0  0  -47 352 0 -47 352 

                    

Egyenleg 2013. december 31. 3 159 366 3 796 691 -88 646 7 683 -2 259 222 747 857 5 363 730 0 5 363 730 

 



BUSINESS TELECOM Távközlési NYRT   
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A Társaság bemutatása 

A Csoport több mint hét éves történetre tekinthet vissza ugyanis a Csoport anyacégének jogelődjét a Business Telecom 
Távközlési Kft.-t 2006 novemberében alapította meg három a távközlés területén évtizedes tapasztalattal rendelkező 
magánszemély, akik közül két személy jelenleg is aktív szerepet vállal a Társaság működtetésében. A Business Telecom Kft. 
tőkepiaci elkötelezettségének zálogaként 2011. szeptember 1-jétől jogutódlással zártkörűen működő részvénytársasági 
formában folytatta működését. 2012. január 3. napjától a Társaság Business Telecom Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságra változtatta elnevezését és azóta is ebben a formában működik. A Társaság úgynevezett „alternatív” 
távközlési szolgáltató, vagyis egyike a nagy országos távközlési szolgáltatók mellett működő kisebb távközlési cégeknek. 
Alternatív távközlési szolgáltatóként telefonos hangszolgáltatást, szélessávú internet szolgáltatást és egyéb kapcsolódó 
szolgáltatásokat nyújt önkormányzati üzleti és magán ügyfelek részére. A Társaságnak jelenleg négy fő 
üzletága/szolgáltatáscsoportja van:  
 

 saját mikrohullámú hálózatán működő távközlési szolgáltatások   

 nem mikrohullámon nyújtott „hagyományos” távközlési szolgáltatások és  

 virtuális mobil telekommunikációs szolgáltatások   

 műholdas televízió szolgáltatások.  
 

A 2013-es üzleti év fontosabb eseményeinek bemutatása 

 
A Csoport 2013. év elejétől folyamatosan fejleszti az xprime™ márkanév alatt bevezetett termékét, ami alapjaiban változtatja 

meg az emberek internetezési és reklámfogyasztási szokásait. Az xprime™, ami tulajdonképpen egy szolgáltatás a 

szolgáltatáson, a fejlesztéshez köthető kiadásokon kívül - amik 2014-ben kerülnek aktiválásra – csak olyan költségek 

terhelhetik, amik a reklámozási bevételből kerülnek kifizetésre, vagyis az xprime™ üzleti modellje nem engedi meg, hogy 

veszteséges legyen ez az üzletág. A Business Telecom Nyrt. az xprime™ fejlesztésének kezdetekor már meghozta azt a 

stratégiai döntést, hogy 2014-ben hat országban leányvállalatot alapít, amiből három alapítási folyamata már elkezdődött 

(Németország, Ausztria, Szlovákia). A második hullám pedig 2014. második felében várható. A nyereség maximalizálása 

érdekében franchise partnereket keres azokban az országokban, ahol közvetlen irányítással nem áll szándékában piacra lépni. 

Eddig nyolc Európai Uniós és két unión kívüli országgal kötött hosszú távú megállapodást és további hattal előrehaladott 

tárgyalásokat folytat.  

 

A Business Telecom Nyrt. természetesen alternatív távközlési szolgáltató marad. A 2013. évi 73 ezer előfizetőt meghaladó 

ügyfélállományát a tervek szerint kettőszázezer körülire sikerül növelnie 2014. év végére.  

 

2013. évi pénzügyi eredmények 

 
A Btel Nyrt. 2013-as évben 36 százalékkal, több mint 4,8 milliárd forintra növelte IFRS szerinti konszolidált bruttó díjbevételét. A 

konszolidált, működési eredménye 26 százalékos növekedés mellett, több mint 650 millió forintot ért el, a társaság adózott 

eredménye 107 millió forint nyereséget mutatott. 

Fordulónapot követő jelentősebb események 

 
A Társaság 2014. január 22-én sajtótájékoztató keretében ismertette az XPrime elnevezésű know-how-ját, valamint regionális 

terjeszkedésének megindítását. Az XPrime konstrukció forradalmasítja mind a reklámpiacot, mind az internet szolgáltatás 

ügyfelek általi igénybevételét. A Társaság célja Magyarország teljes XPrime általi lefedettsége, továbbá az EU tagországokra 

történő kiterjesztése. Ez utóbbi cél elérésének első lépéseként a Társaság elindította szlovák, osztrák és német 

leányvállalatainak megalapítását. Ezen kívül kezdeményezte az „XPrime” név és logo közösségi védjegyként történő 

levédetését.  

A Társaság közgyűlése 2014. január 31-én 114 860 eFt értékű kötvény nyilvános, illetve 2014. február 4-én 600.000 eFt értékű 

zártkörű kötvény kibocsátásáról döntött. 

A Társaság Igazgatótanácsa 2014. február 11-én tőkeemelésről határozott, amely 500.000 db 100 Ft névértékű részvényből ált. 

A Társaság 2014. február 12-én eleget tett kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeinek, amely névértékben 862 M HUF 

összegű. 

 

Vállalkozás folytatásának elve, a Társaság likviditási helyzete 
 

A BTel Nyrt. treasury funkciója az üzleti érdekeknek megfelelően koordinálja a pénzügyi piacokon való részvételt. A Btel Nyrt. 

tevékenysége során felmerülő pénzügyi kockázatokat üzletenként elemzi. A vizsgált kockázatok közt vannak a piaci kockázatok 

(deviza kockázat, valós érték kamat kockázat és árkockázat), hitel kockázat, fizetési kockázat és cash-flow kamat kockázat. A 

Btel Nyrt. törekvése, hogy minimalizálja ezen kockázatok hatását. A Btel Nyrt. spekulációs céllal nem bocsátkozik pénzügyi 

konstrukcióba. 



BUSINESS TELECOM Távközlési NYRT   
Konszolidált üzleti jelentés a 2013. december 31-én végződő évre  
   

 

Foglalkoztatáspolitika 

 
Tárgy évben 503 356 eFt (2012:304 171 eFt) személy jellegű ráfordítás merült fel a munkabérekkel és a kapcsolódó 

bérjárulékokkal kapcsolatban. Tárgyévben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 94 fő volt (2012-ben 69 fő). 

Kutatás és kísérleti fejlesztés 

 
A Társaság nem foglalkozik kutatási és fejlesztési tevékenységgel. 

Környezetvédelem 

A Társaság tevékenysége során nem végez környezetre veszélyes illetve káros tevékenységet. Működéséhez nem használ fel 

veszélyes anyagokat. A Társaság a környezetvédelemi előírások teljes körű betartásának biztosítása érdekében a jövőben 

vállalati munkacsoportot alkalmaz, amely munkacsoport negyedévente jelentési kötelezettséggel tartozik a vállalatvezetésnek. 

Ezt a döntést a vállalatvezetés a környezettudatos hozzáállása miatt annak ellenére hozta meg, hogy cégünk tevékenysége 

nem kívánja meg veszélyes anyagok használatát és azok kezelését. 

Kockázatkezelési politika 
 

Piaci kockázatok 

 

A Csoportot tevékenysége folytán főként a devizaárfolyamok és a kamatlábak változásához kapcsolódó pénzügyi kockázatnak 

van kitéve. A Csoport a kamatláb- és a devizakockázat kezelésére többféle származékos pénzügyi instrumentumot nem 

vásárol. 

Deviza kockázat  

 

A Csoport devizában is köt ügyleteket; így az árfolyam-ingadozások kockázatának is ki van téve. Az árfolyamkockázatot a 

Csoport határidős devizaügyletek segítségével nem kezeli. A Csoport eladási árait elsősorban HUF-ban határozták meg  és a 

bevétel többnyire, ezen pénznemekben folyik be. A Csoport főleg Magyarországon tevékenykedik. Külföldi pénznemben egyes 

egyedi értékesítésekből származó követelések szállítói tartozások és a funkcionális pénznemtől eltérő devizanemben (EUR  

CHF) denominált lízing ügyletek keletkeznek. 

A menedzsment bizonyos időközönként felülvizsgálja a devizában kötött szerződéseket és megvizsgálja a származtatott 

termékeken keresztül történő kockázatkezelési lehetőségeket. 

 

A Csoport várható fejlődése 

 
Annak érdekében, hogy az intenzív fejlődést biztosítani tudja a Társaság, intenzíven fejleszti a szerverparkját, a kiszolgáló 

egységeit és a saját hálózatát egyaránt. Ennek fedezetét a megtermelt eredményből, kötvénykibocsátásból és tőkeemelésből 

tervezi finanszírozni. Osztalékfizetéssel jelenlegi tervei szerint először 2016-ban számol a Társaság. 

 

Budapest, 2014. március 14. 

 

 

………………………………………  

Takács Krisztián 

elnök-vezérigazgató  



Felelős	  Társaságirányítási	  Jelentés	  	  
2013.	  év	  

BUSINESS	  TELECOM	  Távközlési	  Nyilvánosan	  Működő	  
Részvénytársaság	  

	  
A	   számvitelről	   szóló	   2000.	   évi	   C.	   törvény	   2008.	   Január	   1-‐jétől	   hatályos	  
rendelkezése	   (95/B.	   §)	   előírja,	   hogy	   az	   Európai	   Gazdasági	   Térség	   valamely	  
államának	   szabályozott	   piacán	   kereskedésre	   befogott	   átruházható	   értékpapír	  
kibocsátójának	  az	  üzleti	  jelentésével	  egyidejűleg	  vállallatirányítási	  nyilatkozatot	  
is	  közzé	  kell	  tennie.	  
	  
BUSINESS	   TELECOM	   Nyrt.	   (továbbaikban:	   Társaság)	   értékpapírjai	   a	   Budapesti	  
Értéktőzsdére,	   valamint	   a	   Frankfurti	   Értéktőzsdére	   kerültek	   bevezetésre.	   A	  
Társaság	   jelen,	   2013.	   évi	   felelős	   társaságirányítási	   jelentésében	   a	   Budapesti	  
Értéktőzsde	   Felelős	   Társaságirányítási	   Ajánlásai	   –	   elérhetőek	   a	   www.bet.hu	  
oldalon	   –	   alapján	   elkészített	   Felelős	   Társaságirányítási	   Nyilatkozatát	  
szerepelteti.	  
	  
A	   felelős	   társaságirányítási	   ajánlásoknak,	   és	   ezen	   ajánlásoknak	   történő	  
megfelelés	   körében	   fontos	   szem	   előtt	   tartani,	   hogy	   a	   Társaság	   nem	   tekinthető	  
nagyvállallatnak.	   Emiatt	   az	   ajánlások	   és	   javaslatok	   teljes	   és	   maradéktalan	  
átültetése	   a	   társaságirányítási	   gyakorlatba	   szükségképpen	   aránytalan	  
költségeket	  róna	  a	  Társaságra.	  
	  

I. Részvényes,	  tulajdonosi	  jogok	  gyakorlása	  
	  
A	   Társaság	   alaptőkéje	   összesen	   9.359.651	   db	   azaz	   kilencmillió-‐
háromszázötvenkilencezer-‐hatszázötvenegy	   darab	   100	   Ft	   azaz	   Száz	   Forint	  
névértékű,	  névre	  szóló	  dematerializált	  törzsrészvény.	  
	  
A Társaság Igazgatótanácsa vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes 
részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, 
illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös 
tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét 
(székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes 
részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, 
törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv 
törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk. 
 
A részvénykönyvbe történő bejegyzésre és törlésre az értékpapír-számlavezető 
bejelentése alapján kerül sor. Az értékpapír-számlavezető – a részvényes eltérő 
rendelkezése hiányában – a részvénykönyv vezetőjének bejelenti a részvényes nevét 
(cégnevét), lakcímét (székhelyét), részvény-fajtánként és sorozatonként a részvényes 
tulajdonában álló részvények mennyiségét, valamint törvényben meghatározott egyéb 
adatait. A bejelentést a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két 
munkanapon belül kell teljesíteni. Az értékpapír-számlavezető két munkanapon belül 
bejelenti a részvénykönyv vezetőjének azt is, ha a részvényes értékpapírszámláján 
történt terheléssel a részvényes tulajdonjoga megszűnt. 
	  



A	   részvények	   feletti	   tulajdonjog	   igazolásaként	   a	   Társaság	   elfogadja	   a	   Központi	  
Elszámolóház	   és	   Értéktár	   (Budapest)	   Zrt.	   (továbbiakban	   KELER)	   saját	  
szabályzatai	  alapján	  lefolytatott	  tulajdonosi	  megfeleltetés	  eredményét,	  továbbá	  a	  
KELER	  és	  az	  értékpapír-‐számla	  vezetésre	  feljogosított	  szervezetek	  által	  kiállított	  
számlakivonatot	  
 
Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe: 

a ) aki így rendelkezett 
b ) amennyiben a részvényátruházás törvénybe ütköző módon történt 
c ) az Igazgatótanács megtagadja annak a részvényesnek a 
részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt 
feltételeknek nem felel meg.  

 
A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatótanács az értékpapír-számlavezető 
bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni. 
 
A	  részvénykönyv	  vezetője	  haladéktalanul	  köteles	  törölni	  a	  részvénykönyvből	  azt	  
a	  részvényest,	  aki	  így	  rendelkezett	  
	  
A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a 7.6. pont szerint felvilágosítást 
kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény 
birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jog mértékét a részvény 
névértéke határozza meg. Egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, 
mint 15 %-át.  
Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni 

hozzájárulását nem teljesítette. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre 
vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a napirendi pont 
tárgyalásakor a szükséges általános felvilágosítást megadni. 

 
Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 %-ával rendelkeznek, - az ok 
megjelölésével – írásban kérhetik az Igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést tűzzön 
a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati 
javaslatot is előterjeszthetnek. A részvényesek az előző mondatban meghatározott 
jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 
napon belül gyakorolhatják. 
 
Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkeznek, írásban 
kérhetik az Igazgatótanácstól a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése 
mellett. Az Igazgatótanács a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül dönt a 
kérdésben. 
 
Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács köteles minden 
részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére 
a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha 
álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás 
megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot. A felvilágosításhoz 
való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti 
irataiba csak az Igazgatótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az 
üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest 
a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek 



megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai 
szerint megtéríteni. 
 
A részvényest a Társaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a 
Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó 
arányos hányad (osztalék) illeti meg. 
A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés 
meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az 
osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező 
közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első 
megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell 
eltelnie. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az 
osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után 
kamatra nem tarthat igényt. 

 
Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását 
kérheti az Igazgatótanácstól. 
 
 
II. Közgyűlés lebonyolításának fontosabb szabályai 
 
A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll. 
A Közgyűlést az Igazgatótanács hívja össze. A Közgyűlés helye a Társaság 
székhelye, de az Igazgatótanács más helyet is meghatározhat. 
A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság honlapján 
közzétett hirdetmény útján kell összehívni.  
 
Társaság azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a Közgyűlés összehívásáról 
elektronikus úton is értesíti. Közgyűlésre az Igazgatótanács, az Audit Bizottság, Jelölő 
Bizottság, Javadalmazási Bizottság tagjainak, valamint a könyvvizsgálónak külön 
meghívót is kell küldeni.  
Társaság köteles részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését 
követően a Tőzsdét a Közgyűléseire meghívni, és a Tőzsde képviselőjének szót adni. 
 
Ha a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatótanács 
rendkívüli Közgyűlést hívhat össze. 
 
Köteles az Igazgatótanács rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha: 

a) azt az előző Közgyűlés elrendelte, 
b) a könyvvizsgáló indítványozta, 
c) az alaptőke legalább 5%-át képviselő részvényesek azt az ok és a cél 

megjelölésével az Igazgatótanácstól írásban kérik, 
d) a Cégbíróság erre kötelező határozata esetén, 
e) ha az Igazgatótanács tagjainak száma 5 fő alá csökken, illetve 

összetétele nem felel meg a Gt. 309. § (2) bekezdésében foglaltaknak, 
f) új könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé, 
g) a Társaság a fizetéseit megszüntette, fizetésképtelenség fenyegeti, 

illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi, 
h) Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke 

kétharmadára csökkent, 



i) Társaság saját tőkéje a Gt. 207. § (1) bekezdésében meghatározott 
összeg alá csökken, 

j) minden olyan esetben, amikor valamely kérdésben a döntés jelen 
Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

 
A fenti g), h), i) esetekben a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az Igazgatótanács 
attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor annak okáról 
tudomást szerez. 
 
Az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, 
vagy az ülés összehívásáról az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel, ha azt jelen 
pont c) alapján a részvényesek kérték, de az Igazgatótanács 30 napon belül nem hívta 
össze. 
 
Azok a részvényesek, akik szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, az 
ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácsot, hogy valamely kérdést tűzzön 
a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább 1 
(egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben 
határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Igazgatótanács köteles a kérést – lehetőleg 
annak kézhezvételét követő három napon belül – véleményezni, s az ezzel 
kapcsolatos döntéséről a napirendi pontok kiegészítésére lehetőleg két napon belül 
megtörténő közzétételével tájékoztatja a részvényeseket. Ha az Igazgatótanács a 
részvényesek kérését elutasítja, és nem tűzi napirendre a kér kiegészítést, a 
részvényesek kéréséről és az elutasítás indokairól lehetőleg három napon belül 
tájékoztatja a részvényeseket. Igazgatótanács köteles a számviteli törvény szerinti 
utolsó beszámoló vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely esemény 
Könyvvizsgáló általi megvizsgálására irányuló, vagy a társaság a részvényesek, a 
vezető tisztségviselők vagy a könyvvizsgáló ellen támasztható követelése 
érvényesítésre irányuló indítványt felvenni a Közgyűlés napirendjére, és azt köteles a 
Közgyűlésről szóló hirdetménnyel megegyező módon közzétenni. 
 
Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni. 
 
A közgyűlés tanácskozásának nyelve a magyar. 
 
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt második 
közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes. A határozatképtelenség esetére összehívandó megismételt 
közgyűlés, az eredeti időponttól számított 21 napon belüli bármely időpontra 
összehívható, beleértve az eredeti közgyűlés napját is. Az esetleges 
határozatképtelenség esetén megtartandó második közgyűlés meghívóját az 
igazgatótanács az eredeti közgyűlés meghívóját tartalmazó hirdetményben köteles 
közzétenni. 

	  
A Közgyűlés elnökét az Igazgatótanács javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a 
részvényesek, az Igazgatótanács tagjai közül az adott Közgyűlésre. 
 
Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv 
bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják.  



  
Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással és Közgyűlés döntése alapján az 
alábbi módokon történhet: 
 

a) Igazgatótanács által előkészített szavazójegy felmutatásával és 
leadásával, 

b) szavazógéppel, 
c) kézfelemelés útján, 
d) helyszínen meghatározott módon. 

 
Kivételesen szavazati joggal rendelkező részvényesek 10%-ának indítványára 
bármely kérdés vonatkozásában titkos vagy név szerinti szavazást kell elrendelni. A 
szavazás során az összes módosító és az eredeti határozati javaslatot fel kell tenni 
szavazásra, függetlenül attól, hogy a javaslat egy időközben elfogadott határozat miatt 
esetleg okafogyottá vált. Közgyűlés elsőként benyújtásuk sorrendjében a módosító 
javaslatokról szavaz, majd az eredeti határozati javaslatot kell feltenni szavazásra. 
 
Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 

 
a) Társaság cégnevét, székhelyét, 
b) Közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét, 
c) Közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv-

hitelesítőnek és a szavazatszámláló bizottság tagjainak nevét, 
d) Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, elhangzott 

indítványokat, határozathozatal módját, 
e) határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, 

valamint a szavazástól tartózkodók számát, 
f) szavazatok által képviselt alaptőke-részesedést, 
g) részvényes, Igazgatótanács tagjának tiltakozását valamely határozat 

ellen, ha azt a tiltakozó kívánja. 
 
Jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, valamint az erre 
megválasztott egy jelenlévő részvényes hitelesíti (jegyzőkönyv-hitelesítő). Az 
Igazgatótanács a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, és a jelenléti ívet a 
Közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani. 
Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonatot vagy másolat kiadását 
kérheti az Igazgatótanácstól. 

 
III. Igazgatótanács feladata, összetétele, működése 
 
Társaság ügyvezető szerve az egységes irányítási rendszert megvalósító 
Igazgatótanács, amely hét természetes tagból áll.  
 
Tagjait a Közgyűlés választja meg. Az Igazgatótanács tagjai többségének független 
személynek kell lennie. Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek  
 
Igazgatótanács tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól. 
Elnökét maga választja tagjai közül. 
 
Igazgatótanács jogait és feladatait testületként gyakorolja.  



 
Igazgatótanács tagjai 2016. november 21. napjáig: 
 

Igazgatótanács elnöke: 
 
 Takács Krisztián 
 anyja neve: Horváth Ibolya Mária 
 születési hely, idő: Kecskemét, 1975. 06. 30. 
 adóazonosító jel: 8396262128 
 Lakcím: 6000 Kecskemét, Tópart u. 5. 
  
Igazgatótanács további tagjai: 
 
 Sokvári Attila 
 anyja neve: Méder Irma Borbála 
 születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08. 
 adóazonosító jel: 8376863126 
 Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13. 
 

Tóth Milán 
 anyja neve: Száz Julianna 
 születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04. 
 adóazonosító jel: 8413352495 
 Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7. 
 
 Varga László Pál 
 anyja neve: Árvai Ágnes 
 születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28. 
 adóazonosító jel: 8380121112 
 Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23. 
 
 Takács Gábor 
 anyja neve: Horváth Ibolya Mária 
 születési hely, idő: Kecskemét, 1981. 08. 05.  
 Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A. 
 
 Szőke Ilona 
 anyja neve: dr. Ács Ilona 
 születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05. 
 adóazonosító jel: 8330272362 
 Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5. 
 
Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a) Társaság üzletpolitikai elveinek meghatározása 
b) Közgyűlés összehívása, a Gt-ben meghatározott eseteket kivéve 
c) Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség 

felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és Közgyűlés elé 
terjesztése 

d) Megalkotja működésének szabályait, elfogadja ügyrendjét 



e) Legalább évente egyszer a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről 
és üzletpolitikájáról jelentés készítése a Közgyűlés részére 

f) Társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása 
g) Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata egy példányának 

benyújtása Cégbírósághoz a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával 
együtt, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban 
foglalt jogok, tények adatok és a bennük beállt változásokkal együtt 

h) Társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a Társaság 
üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá 
döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves 
hitelkeret jóváhagyásáról 

i) Intézkedés a Társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak 
megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt 

j) Társaság részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt 
valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb 
szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést 

k) Osztalékelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása 
l) Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében döntés a Társaság bármilyen 

formában vagy úton megszerzett saját részvényeinek elidegenítéséről 
m) Döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – a közgyűlés felhatalmazása 

alapján az alaptőke felemeléséről 
n) Döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 
 
Igazgatótanács jogosult Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyének és 
fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek – a főtevékenység 
megváltoztatása kivételével – módosítására és ezzel összefüggésben az Alapszabály 
Közgyűlés tartásán kívüli módosítására. 
 
Társaság Közgyűlése az átalakulásról és ehhez kapcsolódóan az átalakulási javaslat 
érdemi elbírálásáról egy alkalommal határoz, tekintettel arra, hogy az Igazgatótanács 
az átalakuláshoz szükséges okiratokat előzetesen maradéktalanul előkészíti.  
 
Társaság közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az Igazgatótanácsot az alaptőke 
felemelésére. Ennek során közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a 
legmagasabb összeget, amellyel az Igazgatótanács az alaptőkét felemelheti. Az 
Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a felhatalmazás valamennyi alaptőke 
emelési típusra és módra vonatkozik. A felhatalmazás megújítható, legfeljebb öt évre 
szólhat. Az alaptőkének az Igazgatótanács által történő felemelése és sikeres 
végrehajtása esetén az Igazgatótanács köteles az Alapszabály módosítására. 
 
Igazgatótanács szükség szerint az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal 
ülésezik. Igazgatótanácsot az elnök hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt 
legalább nyolc nappal – a napirend, a hely, az időpont megjelölésével – írásban kell 
összehívni, szükség esetén azonban az ülés nyolc napon belülre is összehívható 
elektronikus levél útján. 
 
Igazgatótanács bármely tagja az ok és a cél egyidejű megjelölésével írásban kérheti az 
Igazgatótanács összehívását. Az Elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését 
az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belülre összehívni. Ha az 



Elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől számított öt napon belül nem tesz 
eleget, úgy az ülést az Igazgatótanács bármely tagja közvetlenül hívja össze. 
 
Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább négy fő 
jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az 
Elnök szavazata dönt. 
 
Igazgatótanács üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
Igazgatótanács maga állapítja meg ügyrendjét, de ha az ügyrendje és az Alapszabály 
közötti bármilyen eltérés van, akkor az Alapszabályban meghatározottak az 
irányadók. 
 
Igazgatótanács tagja bármikor lemondhat tisztségéről, azonban ha a Társaság 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Közgyűlés az 
Igazgatótanács új tagjának megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően 
gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az 
Igazgatótanács tagja a halaszthatatlan döntések meghozatala, illetve ilyen 
intézkedések megtételében köteles részt venni. 
 
Igazgatótanács tagjainak részleges cseréje vagy az Igazgatótanács új tagokkal való 
kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az Igazgatótanács eredeti megbízásának 
időpontjáig szól. 

	  
Az Igazgatóság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megőrizni. 
 
IV. Az Igazgatótanács és a menedzsment közötti felelősség és feladatmegosztás 
bemutatása, a Társaság menedzsmentje 
 
A Társaság stratégiai irányítását – az Igazgatótanács ülései között az Igazgatótanács 
elnöke, opertaív üzleti irányítását pedig a vezérigazgató látja el, amely pozíciókat 
jelenleg ugyanazon személy tölti be: 
 
Takács Krisztián 
(anyja neve: Horváth Ibolya Mária) 
Lakcím: 6000 Kecskemét, Tópart utca 5. 
 
A Társaság vezérigazgatóját első alkalommal az alapítók jelölik ki 5 évre, majd ezt 
követően a Közgyűlés választja, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra. 
 
A Társaság vezérigazgatója 
 

• hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek 
nincsenek a Közgyűlés, az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe utalva 

• Igazgatótanács bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a 
vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és 
ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy 
megváltoztathatja, 

• javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére, 



• a Közgyűlés által meghatározott keretek között javaslatot tesz a Társaság 
munkaszervezetére, a létszám- és bérgazdálkodására vonatkozóan, 

• rendszeresen tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság működéséről, vagyoni 
helyzetéről, üzletpolitikájáról, az általa elvégzett feladatokról, 

• gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről, 
• gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, feltéve, 

hogy azok nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, 
• alapítók kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad,  
• Közgyűlés döntésének kezdeményezése nyolc napon belül, ha tudomására jut, 

hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke 
kétharmadára csökkent, vagy a saját tőke a Gt. 207. § (1) bekezdésében 
meghatározott  - 5.000.000 Ft – alá csökkent, vagy a Társaságot 
fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha a 
vagyona tartozásait nem fedezi. 
 

A	   vezérigazgatót	   akadályoztatása	   esetén	   a	   vezérigazgató-‐helyettes	  
helyettesíti.	   A	   helyettesítés	   során	   ellátott	   tevékenysége	   vonatkozásában	   a	  
vezérigazgató	   feladat-‐	   és	   hatáskörére,	   valamint	   felelősségére	   vonatkozó	  
rendelkezések	  megfelelően	  az	  irányadóak.	  

	  
	  
V.	  Bizottságok	  
	  
1. Audit Bizottság 
 
Társaságnál háromtagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés 
választja az Igazgatótanács független tagjai közül. 
 
Az Audit Bizottság tagjai 2011. november 21. napjától 2016. november 21. napjáig: 
  

Audit Bizottság elnöke: 
 
 Sokvári Attila 
 anyja neve: Méder Irma Borbála 
 születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08. 
 adóazonosító jel: 8376863126 
 Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13. 
 
Audit Bizottság további tagjai: 

 
 Szőke Ilona 
 anyja neve: dr. Ács Ilona 
 születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05. 
 adóazonosító jel: 8330272362 
 Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5. 

 
Tóth Milán 

 anyja neve: Száz Julianna 
 születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04. 
 adóazonosító jel: 8413352495 



 Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7. 
 
Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: 
 

a) számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése, 
b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására, 
c) könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály 

felhatalmazása alapján a Társaság képviseletében a szerződés aláírása, 
d) könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és 

összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, 
a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, 
valamint - szükség esetén – az Igazgatótanács számára intézkedések 
megtételére vonatkozó javaslattétel, 

e) pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a 
szükséges intézkedések megtételére, valamint  

f) Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer 
megfelelő ellenőrzése érdekében.   

 
Audit Bizottság ülésére, működésére az Igazgatótanács ülésére és működésére 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az alábbi kivételekkel: 
 

• Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő 
jelen van. 

 
 
2. Jelölő Bizottság 
 
Társaságnál háromtagú Jelölő Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés 
választja az Igazgatótanács független tagjai közül. 
 
Jelölő Bizottság tagjai 2011. november 21. napjától 2016. november 21. napjáig: 
 

Jelölő Bizottság elnöke: 
 

 Szőke Ilona 
 anyja neve: dr. Ács Ilona 
 születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05. 
 adóazonosító jel: 8330272362 
 Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5. 

 
Jelölő Bizottság további tagjai: 
 
 Borsuk Andrea 
 anyja neve: Nyárádi Julianna 
 születési hely, idő: Gödöllő, 1976. 01. 25. 

adóazonosító jel: 8398355360 
 Lakcím: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 66. 4/14. 
 

 Varga László Pál 
 anyja neve: Árvai Ágnes 



 születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28. 
 adóazonosító jel: 8380121112 
 Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23. 
 
Jelölő Bizottság hatáskörébe tartozik: 

 
a) gondoskodik Igazgatótanács, Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság, 

menedzsment tagjaival kapcsolatos személyi változások előkészítéséről,  
b) megvizsgálja a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes javaslatot, 

melyet a részvényesek vagy az Igazgatótanács terjeszt elő 
c) Igazgatótanácson keresztül a részvényesek részére megalapozott és 

objektív javaslatot tesz az Igazgatótanács, Audit Bizottság, Javadalmazási 
Bizottság tagságra való jelölésnél (kinevezés, visszahívás) 

d) évente egy alkalommal értékelést készít az Igazgatótanács elnöke, illetve 
az Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság elnöke számára az 
Igazgatótanács/Audit Bizottság/Javadalmazási Bizottság működéséről, 
illetve az Igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről 

 
Jelölő Bizottság ülésére, működésére az Igazgatótanács ülésére és működésére 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az alábbi kivételekkel: 
 

• Jelölő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő 
jelen van. 

 
3. Javadalmazási Bizottság 
 
Társaságnál háromtagú Javadalmazási Bizottság működik, amelynek tagjait a 
közgyűlés választja az Igazgatótanács független tagjai közül. 
 
Javadalmazási Bizottság tagjai 2016. november 21. napjáig: 
 

Javadalmazási Bizottság elnöke: 
 

 Varga László Pál 
 anyja neve: Árvai Ágnes 
 születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28. 
 adóazonosító jel: 8380121112 
 Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23. 

 
Javadalmazási Bizottság további tagjai: 
 
 Sokvári Attila 
 anyja neve: Méder Irma Borbála 
 születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08. 
 adóazonosító jel: 8376863126 

 
Tóth Milán 

 anyja neve: Száz Julianna 
 születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04. 
 adóazonosító jel: 8413352495 



 Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7. 
 

Javadalmazási Bizottság hatáskörébe tartozik: 
 

a) javaslatot tesz az Igazgatótanács, Audit Bizottság, Jelölő Bizottság 
menedzsment javadalmazásának rendszerére, valamint ellenőrzi 
ezek betartását 

b) javaslatot tesz az Igazgatótanácsnak a javadalmazási csomagokra, 
amelyet a menedzsment esetében az Igazgatótanács, az 
Igazgatótanács esetében a Közgyűlés vitat meg és hagy jóvá 

c) ellenőrzi a testületi tagok és a menedzsment javadalmazásába 
beépített részvényopciók, költségtérítések és egyéb juttatások 
rendszerét 

d) ellenőrzi a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit 
e) elkészíti az évente közzétételre kerülő „javadalmazási 

Nyilatkozat”-ot 
 
Javadalmazási Bizottság ülésére, működésére az Igazgatótanács ülésére és 
működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az alábbi 
kivételekkel: 
 

• Javadalmazási Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 
2 fő jelen van. 

 
VI.	  Könyvvizsgáló	  
	  
A	   Társaság	   könyvvizsgálóját	   az	   Audit	   Bizottság	   javaslata	   alapján	   a	   közgyűlés	  
választja	  meg.	  
	  
Társaság	  könyvvizsgálatát	  elvégző	  könyvvizsgáló	  2013.	  június	  20.	  napjától	  2017.	  
május	  31.	  napjáig	  terjedő	  időtartamra:	  

	  
Név:	  Somogyi	  Lajos	  
Lakcím:	  6070	  Izsák,	  Nyár	  u.	  25.	  
Anyja	  neve:	  Keserű	  Cecília	  
Születési	  hely,	  idő:	  Kecskemét,	  1936.	  július	  19.,	  
Adóazonosító	  jel:	  8254012830	  
Kamarai	  tagsági	  száma:	  KVK	  2213/98.	  

	  
Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott 
könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, 
hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 
 
Könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthet, az 
Igazgatótanács tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 
Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit 
megvizsgálhatja. 
 



Könyvvizsgáló kérheti, hogy az Audit Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze a 
napirendjére, illetve, hogy az Audit Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt 
vehessen. 
 
Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. 
 
Könyvvizsgálót a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló 
közgyűlési ülésre meg kell hívni. Könyvvizsgáló a Közgyűlés ülésén köteles részt 
venni. 
 
Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság 
vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az 
Igazgatótanács tagjainak a Gt-ben meghatározott felelősségét vonja maga után, 
köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a Közgyűlés ülésének 
összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem 
hozza meg, a Könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó 
cégbíróságot értesíti. 
 
Társaság Könyvvizsgálójává az választható, aki erre vonatkozó jogszabály szerint a 
könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Könyvvizsgáló nem lehet a Társaság 
részvényese, alapítója, Igazgatótanács tagja, ezek közeli hozzátartozója, élettársa, 
vagy a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, 
valamint annak megszűnésétől számított három évig. Egyebekben a könyvvizsgálóra 
vonatkozó szakmai képesítési és etikai követelményeket, valamint az 
összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg. 
 
 
VII.	  A	  Társaság	  nyilvánosságra	  hozatalra	  vonatkozó	  szabályai	  
	  
Társaság	  a	  nyilvánosság	  tájékoztatása	  során	  a	  hatályos	  jogszabályok,	  különösen	  
a	  Gt.,	  a	  Tpt.,	  a	  BÉT	  Zrt.,	  valamint	  saját	  szabályzatai	  alapján	  jár	  el.	  
 
Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság 
hirdetményeit – a Cégközlönyben közzéteendő hirdetményeket is ide értve – saját 
honlapján (www.btel.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a Magyar 
Nemzeti Bank által üzemeltetett információtárolási rendszeren 
(www.kozzetetelek.hu), valamint a Cégközlönyben (www.cegkozlony.hu) teszi 
közzé. 
 
Társaság a rendszeres, rendkívüli, illetve egyéb információszolgáltatási kötelezettsége 
körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó 
jogszabályok és a BÉT Közzétételi Szabályzata alapján teszi közzé. 
 
Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság 
helyzetének és helyzete várható alakulásának, a szabályozott piacra vezetett 
értékpapírjai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat kapja. 
 
Társaság kiemelt jelentőséget tulajdonít a működésének átláthatóságának, illetve a 
működése által érintettek megfelelő tájékoztatásának. Értékpapírok kibocsátójaként a 
hiteles tájékoztatás stratégiai fontosságú. A befektetők, illetve más pénz- és tőkepiaci 



szereplők és partnerek számára eddig nélkülözhetetlen a rendszeres, megbízható és 
valós információk biztosítása a Társaság működéséről. A megfelelő tájékoztatás 
alapján kialakuló befektetői bizalom különösen fontos a hitelrendszer 
finanszirozhatósága, illetve annak költségei tekintetében. 
 
A Társsaág a nyilvánosságra hozatal során gondoskodik arról, hogy valós információk 
kerüljenek közzétételre, illteve, hogy a tájékoztatás egyértelmű legyen, és megfelelő 
időben történjen meg. A Társaság közzétételi feladatai során gondoskodik továbbá az 
üzleti titok védelméről, illetve arról, hogy az információk azonos tartalommal és 
időpontban, azaz diszkrimináció-mentesen kerüljenek a teljes nyilvánosság elé. 
 
VIII. A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikája 
 
A bennfentes személyek körét a Tpt. szabályozza. A jogszabályi előírásoknak a 
Társaság nyomatékkal eleget tesz. 
 
IX. Felelős társaságirányítási nyilatkozat 
 
A Társaság értékpapírjai a Budapesti Értéktőzsdére kerültek bevezetésre, így a BÉT 
Felelős Társaságirányítási Ajánlásait (FTA) alkalmazza kódexként és az alábbiakban 
nyilatkozik arról, hogy saját társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg 
annak. Külön kiemelendő, hogy a BÉT szabályzatai szerint értékpapírok kibocsátói 
számára nem kötelező a nyilatkozat megtétele. Ahol ezek a Társaság számára nem 
értelmezhetőek, ott ez a magyarázatban jelzésre kerül. 
 
Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje 
 
A1.1.1  Az igazgatóság/igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a 
részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a jogaik gyakorláshoz szükséges 
információkhoz. 
 
Igen      Nem 
 
A1.1.2  A társaság az „egy részvény – egy szavazat” elvet alkalmazza. 
 
Igen      Nem 
 
A1.2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajonosok azonos feltételek teljesítésével 
vehetnek részt a társaság közgyűlésén. 
 
Igen      Nem 
 
A1.2.9  A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyam témák 
szerepelnek, melynek témáját pontosan meghatározták, leírták. 
 
Igen      Nem 
 
A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslataira, valamint a 
döntés hatásainak részletes magyarázatára. 
 



Igen      Nem 
 
(Társaságnál igazagtótanács működik, így nincs felügyelő bizottsága.) 
 
A1.2.10 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, 
kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal megelőzően közzétették. 
 
Igen      Nem 
 
(Nem volt ilyen.) 
 
A1.3.8  A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek 
legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg megismerhették. 
 
Igen      Nem 
 
(Nem volt ilyen.) 
 
A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két 
munkanappal megelőzően közzétették. 
 
Igen      Nem 
 
(Nem volt ilyen.) 
 
A1.3.10 A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként 
külön határozattal történt. 
 
Igen      Nem 
 
(Nem volt ilyen.) 
 
A2.1.1  Az igazgatóság/igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban 
fogaltakra. 
 
Igen      Nem 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést 
tartott. 
 
Igen      Nem 
 
A felügyelő bizotság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál igazgatótanács működik, így nincs felügyelő bizottsága.) 
 
 



Az igazgatóság/igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések 
lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján való dötéshozatalról. 
 
Igen      Nem 
 
A felügyelő bizotság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető üések 
lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján való dötéshozatalról. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál igazgatótanács működik, így nincs felügyelő bizottsága.) 
 
A2.5.1  A társaság igazgatóságában elegendő számú független tag van az 
igazgatóság pártatlanságának biztosításához. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál igazgatótanács működik, nem igazgatóság.) 
 
A2.5.4  Az igazgatóság/igazgatótanács rendszeres időközönként (az éves FT 
jelentés kapcsán) a függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. 
 
Igen      Nem 
 
A2.5.5  A felügyelő bízottság (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség 
megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál igazgatótanács működik, így nincs felügyelő bizottsága.) 
 
A2.5.7  A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az 
igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos 
irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaság a tőzsdei és a törvényi előírásokat alkalamzza.) 
 
A2.6.2  A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló 
személyek), valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket a 
társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest 
szigorúbb szabályok alapján bonyolították le. 
 
Igen      Nem 
 
A2.6.3  A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot/audit bizottságot 
(jelölő bizottságot), ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi 
tagságra, menedzsemnt tagságra vonatkozó felkérést. 
 



Igen      Nem 
 
A2.6.4  Az igazgatóság/igazgatótanács kialakította a társaságon belüli 
információáramlásra, kereskedésre vonatkozó irányelveket, és felügyelte ezek 
betartását. 
 
Igen      Nem 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír 
kereskedésre vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását. 
 
Igen      Nem 
 
A2.7.1  Az igazgatóság/igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott 
meg az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment 
munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál az átlagostól eltérő javadalmazási rendszer nincs bevezetve, így nem 
tartja szükségesnek a javadalmazási és értékelési irányelvek kidolgozását.) 
 
A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál igazagtótanács működik, így nincs felügyelő bizottsága.) 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó 
elveket és azok változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál az átlagostól eltérő javadalmazási rendszer nincs bevezetve, így nem 
tartja szükségesnek a javadalmazási és értékelési irányelvek kidolgozását.) 
 
A2.7.2  Az igazgatóság/igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában 
értékelte saját munkáját. 
A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját. 
 
Igen      Nem 
 
A2.7.3  Az igazgatóság/igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment 
teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. 
 
Igen      Nem 
 
A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek 
változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 
 



Igen      Nem 
 
(Társaságnál az átlagostól eltérő javadalmazási rendszer nincs bevezetve, így nem 
tartja szükségesnek a javadalmazási és értékelési irányelvek kidolgozását.) 
 
A2.7.4  A részvény alapú javadalmazási konstrukiók elveit a közgyűlés 
jóváhagyta. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaság nem vezetett be részvény alapú javadalmazást.) 
 
A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést 
megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban 
foglaltak szerint). 
 
Igen      Nem 
 
(Társaság nem vezetett be részvény alapú javadalmazást.) 
 
A2.7.7  A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés 
elé terjesztette. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál az átlagostól eltérő javadalmazási rendszer nincs bevezetve, így nem 
tartja szükségesnek a javadalmazási és értékelési irányelvek kidolgozását.) 
 
A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelő 
bizottság, és a menedzsment egyes tagjainak díjazását. 
 
Igen      Nem 
 
A2.8.1  Az igazgatóság/igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság 
felelős a társaság teljes kockázakezelésének felügyeletéért és irányításáért. 
 
Igen      Nem 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a 
kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról. 
 
Igen      Nem 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati 
területek azonosítása érdekében. 
 
Igen      Nem 
 
A2.8.3  Az igazgatóság/igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok 
rendszerével kapcsolatos elveket. 



 
Igen      Nem 
 
A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosíja a társaság 
tevékenységét érintő kockázatok kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését. 
 
Igen      Nem 
 
A2.8.4  A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az 
igazgatóság/igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontban szereplő szempontokat. 
 
Igen      Nem 
 
A2.8.5  A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok 
rendszerének kialakítása és fenntartása. 
 
Igen      Nem 
 
A2.8.6  A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az 
audit bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál az egyes folyamatokba épített, és az eseti belső ellenőrzés a jellemző, 
mely az audit bizottság jogszabályokban, alapszabályban és belső szabályzatokban 
foglalt jogosultága sérelme nélkül valósul meg.) 
 
A2.8.7  A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján 
a belső ellenőrzés hajtja végre. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál az egyes folyamatokba épített, és az eseti belső ellenőrzés a jellemző, 
mely az audit bizottság jogszabályokban, alapszabályban és belső szabályzatokban 
foglalt jogosultága sérelme nélkül valósul meg.) 
 
A2.8.8.  A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az 
igazgatóság/igazgatótanács (felügyelő bizottság) hagyta jóvá. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál az egyes folyamatokba épített, és az eseti belső ellenőrzés a jellemző, 
mely az audit bizottság jogszabályokban, alapszabályban és belső szabályzatokban 
foglalt jogosultága sérelme nélkül valósul meg.) 
 
A2.8.9  Az igazgatóság/igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek 
számára a belső kontrollok működéséről. 
 
Igen      Nem 
 



(Társaságnál nem készült ilyen jelentés.) 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített 
jelentések elfogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével 
kapcsolatos eljárásait. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál nem készült ilyen jelentés.) 
 
A2.8.11  Az igazgatóság/igazgatótanács beazonosította a belső 
kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s felülvizsgálta és átértékelte az ezzel 
kapcsolatos tevékenységeket. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál belső kontrollral kapcsolatban nem folyt vizsgálat.) 
 
A2.9.2  Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit 
bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a könyvvizsgálónak adott 
megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő, 
vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre. 
 
Igen      Nem 
 
(Nem volt ilyen.) 
 
A2.9.3  Az igazgatóság/igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot 
arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban 
bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső szakértőt. 
 
Igen      Nem 
 
 
(Társaságnál igazgatótanács működik, így felügyelő bizottság nincs.) 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen 
események tekinthetőek olyannak, melyek jelentősen befolyásolják a társaság 
működését. 
 
Igen      Nem 
 
(Igazgatótanács nem hozott ilyen határozatot, hanem jogszabályi keretek között 
minősíti az eseményeket. Egyebekben a Társaság megfelel az ajánlásban 
foglaltaknak.) 
 
A3.1.6  A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, 
jelölőbizottságra, javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok 
célkitűzésit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és 
kinevezésének ideje feltüntetésével). 



 
Igen      Nem 
 
A3.2.1  Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső 
kontroll rendszer működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is. 
 
Igen      Nem 
 
A3.2.3  Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső 
ellenőr és a független könyvvizsgáló munkaprogramjáról, s megkapta a 
könyvvizsgáló a  könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó beszámolóját. 
 
Igen      Nem 
 
A3.2.4  Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 pont 
szerinti feltáró nyilatkozatot. 
 
Igen      Nem 
 
A3.3.1  A társaságnál jelölőbizottság működik. 
 
Igen      Nem 
 
A3.3.2  A jelölőbizottság gondoskodik a személyi változások előkészítéséről. 
 
Igen      Nem 
 
A jelölőbizőttság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére 
vonatkozó eljárásokat. 
 
Igen      Nem 
 
A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét. 
 
Igen      Nem 
 
A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan 
javaslatot, melyet a részvényesek, vagy az igazgatóság/igazgatótanács terjesztett elő. 
 
Igen      Nem 
 
A3.4.1  A társaságnál javadalmazási bizottság működik. 
 
Igen      Nem 
 
A3.4.2  A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment 
javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje, struktúrája) tett javaslatot, 
illetve végzi ennek ellenőrzését. 
 
Igen      Nem 



 
A3.4.3  A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslatai 
alapján az igazgatóság/igazgatótanács hagyta jóvá. 
 
Igen      Nem 
 
(Igazgatótanács tagja megbízásukat javadalmazás nélkül látják el.) 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata 
alapján a közgyűlés hagyta jóvá. 
 
Igen      Nem 
 
(Igazgatótanács tagja megbízásukat javadalmazás nélkül látják el.) 
 
A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások 
rendszerét is ellenőrizte. 
 
Igen      Nem 
 
A3.4.4  A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a 
javadalmazási elvek, és az egyes személyek javadalmazása vonatkozásában. 
 
Igen      Nem 
 
(Ilyen még nem volt.) 
 
A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási 
kérdéseket érintő tájékoztatási kötelezettségének. 
 
Igen      Nem 
 
A3.4.7  A javadalmazási bizottsági tagok többsége független. 
 
Igen      Nem 
 
A3.5.1  Az igazgatóság/igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a 
javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával kapcsolatban. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál külön működik a Javadalmazási és Jelölő Bizottság.) 
 
A3.5.2  Az igazgatóság/igazgatótanács végezte el a jelölő és javadalmazási 
bizottság feladatait, s ennek indokaról tájékoztatást adott ki. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságnál működik külön Javadalmazási és Jelölő Bizottság.) 
     



A4.1.1  Az igazgatóság/igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali 
irányelveiben meghatározta azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, 
hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára 
hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre 
kerüljön, hozzáférhető legyen. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaság nem látta szükségesnek, hogy ezen, egyébként jogszabályokban 
szabályozott, a Társaságnál mindenben követett alapelveket és eljárásokat külön, 
belső irányelvben szabályozza, de a Társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egy 
időben elérhetőek legyenek minden részvényes számára. Egyebekben a Társaság 
megfelel az ajánlásban foglaltaknak.) 
 
A4.1.2  Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden 
részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá esik. 
 
Igen      Nem 
 
A4.1.3  A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, 
internetes közzététel eljárásaira. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaság nem látta szükségesnek, hogy ezen, egyébként jogszabályokban 
szabályozott, a Társaságnál mindenben követett alapelveket és eljárásokat külön, 
belső irányelvben szabályozza, de a Társaság nagy hangsúlyt fektet arra, hogy egy 
időben elérhetőek legyenek minden részvényes számára. Egyebekben a Társaság 
megfelel az ajánlásban foglaltaknak.) 
 
A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők 
tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. 
 
Igen      Nem 
 
A4.1.4  Az igazgatóság/igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali 
folyamatok hatékonyságát. 
 
Igen      Nem      
 
A4.1.5  A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaság a társasági eseményekről és azok várható időpontjáról folyamatában 
tájékoztatja a piaci szereplőket.) 
 
A4.1.6  A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a 
nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb 
érintett felekkel kapcsolatos irányelvekről is. 



 
Igen      Nem 
 
A4.1.8  Az igazgatóság/igazgatótanács az éves jelentésében nyilatkozott arról, 
hogy az éves pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló 
gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságredű egyéb megbízást kapott a 
társaságtól, illetve annak leányvállalatától. 
 
Igen      Nem 
 
(Könyvvizsgáló egyéb megbízást a Társaságtól nem kapott.) 
 
A4.1.9  A társaság éves jelentésében, illetve honlapján nyilvánosságra hozza az 
igazgatóság/igazgatótanács, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai 
pályafutásáról szóló információkat. 
 
Igen      Nem 
 
A4.1.10  A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság/igazgatótanács, 
felügyelő bizottság belső szervezetéről, működéséről, és az 
igazgatóság/igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok 
értékelésekor figyelembe vett szempontokról. 
 
Igen      Nem 
 
A4.1.12  Az igazgatóság/igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési 
irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok rendszerére, az alkalmazott 
kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok 
áttekintő ismertetésére. 
 
Igen      Nem 
 
(Igazgatótanács folyamatosan foglalkozik a kockázatkezelés kérdéskörével, de 
részletesebb információkat az üzleti titok védelmében nem ad ki. Igazgatótanács 
évente egyszer – az éves jelentésben – (és amennyiben szükséges a negyedéves 
gyorsjelentésekben) az elmúlt év értékelésénél és a következő évi előrejelzésnél 
tájékoztatja a részvényeseket a társaság működését és gazdálkodását befolyásoló 
jelentős kockázati tényezőkről.) 
 
A4.1.13  A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az 
éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza felelős társaságirányítással 
kapcsolatos jelentését. 
 
Igen      Nem 
 
A4.1.14  A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a bennfentes 
személyeknek a társaság részvényei értékpapír kereskedelmével kapcsolatos 
irányelveit. 
 
Igen      Nem 



 
(Társaság a tőzsdei és törvényi előírásokat használja.) 
 
A társaság az igazgatóság/igazgatótanács, felügyelő bizottság, és a menedzsment 
tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú 
ösztönzési rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és a társaság 
honapján feltüntette. 
 
Igen      Nem 
 
A4.1.15  A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján 
közzétette az igazgatóság/igazgatótanács tagjainak és a menedzsment bármilyen féllel 
való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja. 
 
Igen      Nem 
 
(Társaságban ilyen esemény a 2013. évben nem fordult elő.) 
 
Javaslatoknak való megfelelés szintje 
A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, 
avagy sem (Igen/Nem). 
 
J1.1.3  A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti 
egység működik. 
 
Igen      Nem 
 
J1.2.1  A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a 
részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve ameghatalmazott útján történő 
szavazásra) vonatkozó öszefoglaló dokumentumát. 
 
Igen      Nem 
 
J.1.2.2  A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető. 
 
Igen      Nem 
 
J.1.2.3  A társaság honlapján az 1.2.3 pontnak megfelelő (a társasági 
események fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették. 
 
Igen      Nem 
 
J1.2.4  Az 1.24 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, 
dokumentumokat (meghívó, előterjesztések, határozati javaslatok, határozatok, 
jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta. 
 
Igen      Nem 
 
J1.2.5  A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a 
részvényesek minél nagyobb számban való mejelenését. 



 
Igen      Nem 
 
J1.2.6  A társaság a kézhezvételtől számított öt napon belül, az eredeti 
kögyűlési meghívó közzétételével egyező módon közzétette a napirendi pontok 
kiegészítését. 
 
Igen      Nem 
 
J1.2.7 A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok 
döntésének egyértelmű, világos és gyors meghatározását. 
 
Igen      Nem 
 
J1.2.11  A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a 
közgyűléshez kapcsolódó információkat. 
 
Igen      Nem 
 
J1.3.1  A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi 
pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta. 
 
Igen      Nem 
 
J1.3.2  Az igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen 
képviseltette magát. 
 
Igen      Nem 
 
J1.3.3  A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság 
közgyűlésein az igazgatóság/igazgatótanács elnökének, vagy a társaság 
részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a 
közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési 
jogot kapjon. 
 
Igen      Nem 
 
J1.3.4  A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok 
felvilágosítást kérő, észrevételi és inditványozási jogát, és ahhoz semmilyen 
előfeltételt nem támasztott. 
 
Igen      Nem 
 
J1.3.5  A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a 
kérdésekre vonatkozó válaszait, melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően 
megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására 
vonatkozóan. 
 
Igen      Nem 
 



J1.3.6  A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen 
felmerülő kérdésekre történő válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban 
megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve 
azok betartásra kerüljenek. 
 
Igen      Nem 
 
J.1.3.7  A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, 
illetve sajtótájékoztatót tartott. 
 
Igen      Nem 
 
J.1.3.11  Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése 
külön határozatokkal döntött. 
 
Igen      Nem 
 
J.1.3.12  A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok 
ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és 
válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon 
belül közzétette. 
 
Igen      Nem 
 
J.1.4.1  A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei számára 
az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve dokumentumot 
megadtak. 
 
Igen      Nem 
 
J1.4.2  A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást 
megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos irányelveit. 
 
Igen      Nem 
 
J2.1.2  Az igazgatóság/igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az 
igazgatóság/igazgatótanács felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a 
határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, az 
igazgatóság/igazgatótanács működését érintő kérdéseket. 
 
Igen      Nem 
 
J.2.2.1  A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a 
bizottság működését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és 
folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljár. 
 
Igen      Nem 
 
J.2.3.2  A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően 
hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez. 



 
Igen      Nem 
 
J.2.3.3  Az ügyrendben szabályozásra került a nem testületi tagok testületi 
ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele. 
 
Igen      Nem 
 
J2.4.1  Az igazgatóság/igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható 
módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést 
megelőzően nyilvánosságra kerültek. 
 
Igen      Nem 
 
J2.4.2  A testületek összetétele, látszáma megfelel a 2.4.2 pontban 
meghatározott elveknek. 
 
Igen      Nem 
 
J.2.4.3  A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív 
testületi tagok megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testület 
tagjaként jelentkező feladataikat. 
 
Igen      Nem 
 
J2.5.2  Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság 
alapdokumentumaiban rögzítették. 
 
Igen      Nem 
 
J.2.5.3  A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és 
vezérigazgatói tisztség kombinálása esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az 
igazgatóság/igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét. 
 
Igen      Nem 
 
J2.5.6  A táraság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését 
megelőző három évben a társaág igazgatóságában, illetve menedzsmentjében 
tisztséget töltött be. 
 
Igen      Nem 
 
J2.7.5  Az igazgatóság/igazgatótanács a felügyelő bizottság és a menedzsment 
javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek 
stratégiai érdekeit szolgálja. 
 
Igen      Nem 
 



J2.7.6  A társaság felügyelő bízottsági tagok esetében fix összegű 
javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmat részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási 
elemeket. 
 
Igen      Nem 
 
J.2.8.2  Az igazgatóság/igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és 
alapvető szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik 
a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, együttműködéséért ellenőrzésséért, 
valamint a társaság napi működésébe történő beéítéséért felesek. 
 
Igen      Nem 
 
J2.8.10  A belső kontroll rendszerének értékelésénél az 
igazgatóság/igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat. 
 
Igen      Nem 
 
J.2.8.12  A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság 
kockázatkezelési rendszereit, valamint a menedzsment kockázatkezelési 
tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit bizottságnak. 
 
Igen      Nem 
 
J.2.9.1  Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelő bizttság és a bizottságok 
ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén követendő 
eljárásra. 
 
Igen      Nem 
 
J2.9.4  Az igazgatóság/igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat 
megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját. 
 
Igen      Nem 
 
J2.9.5  A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a 
könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében. 
 
Igen      Nem 
 
J3.1.2  Az audit bizottság, jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a 
társaságnál működő egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az 
igazgatóságot/igazgatótanácsot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a 
bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezető testületnek, illetve a 
felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben. 
 
Igen      Nem 
 
J3.1.4  A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő 
képeséggel, szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához. 



 
Igen      Nem 
 
J3.1.5  A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 
pontban foglaltakat. 
 
Igen      Nem 
 
J3.2.2  Az audit bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társsaág 
számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól. 
 
Igen      Nem 
 
J3.3.3  A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az 
igazgatóság/igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság/igazgatótanács 
működéséről, illetve az igazgatóság/igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, 
megfeleléséről az adott üzleti évben. 
 
Igen      Nem 
 
J3.3.4  A jelölőbizottság tagjainak többsége független. 
 
Igen      Nem 
 
J3.3.5  A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra. 
 
Igen      Nem 
 
J3.4.5  A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat 
elkészítéséről. 
 
Igen      Nem 
 
J3.4.6  A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság/igazgatótanács 
nem-operatív tagjaiból áll. 
 
Igen      Nem 
 
J4.1.4  A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább a 4.1.4 pontban 
foglaltakra kiterjednek. 
 
Igen      Nem 
 
Az igazgatóság/igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó 
vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket. 
 
Igen      Nem 
 
J4.1.7  A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelleően 
készíti el. 



 
Igen      Nem 
 
J4.1.16  A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza 
tájékoztatásait. 
 
Igen      Nem 
 
Budapest, 2014. április 30. 
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