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Az egyéb átfogó eredményben figyelembe vett értékek a későbbiekben megjelennek a nettó 

eredményben (eredményként fordulnak vissza). 

 

 
 
Egy részvényre jutó eredmény 
 

Az éves eredmény (veszteség) alapján kalkulált összeg, amely nem tartalmazza a megszűnt 

tevékenységből származó eredményt.  
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A 2014. december 31-ével végződő üzleti évről készült konszolidált pénzügyi 
kimutatások mellékletei 
 

1. Általános információk 

A Synergon Informatika Nyrt. - az anyavállalat (későbbiekben „a Társaság” vagy „Synergon”) - 
Magyarországon bejegyzett nyilvános részvénytársaság. A vállalatcsoport felett nem rendelkezik másik 

vállalat kontrollal. 

A Synergon Informatika Nyrt. székhelye: 1108 Budapest, Kozma utca 2. Az anyavállalatot a magyar 

szabályok szerint magyarországi alapítási hellyel hozták létre. 

A Synergon Csoport informatikai rendszereinek tervezésével, fejlesztésével, telepítésével, valamint azok 

üzemeltetésével és karbantartásával foglalkoznak.  

A Csoport anyavállalatának vezérigazgatója Dobos Attila. 

 

2. Nyilatkozat az IFRS-eknek való megfelelésről 

A Synergon Informatika Nyrt. és konszolidált leányvállalatairól szóló pénzügyi kimutatások a Nemzetközi 

Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (továbbiakban: IFRS) összhangban készültek, amelyek során azt a 

szabályozási szöveget vettük figyelembe, ahogyan azokat az Európai Unió befogadta. 

Az IFRS a Nemzetközi Számviteli Standardbizottság (IASB), valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardértelmező Bizottság (IFRIC) által elfogadott standardokat (IFRS-ek és IAS-ok) és értelmezéseket 
(IFRIC-ek és SIC-ek) foglalja magában. 

A vezetés a fenti nyilatkozatot a pénzügyi kimutatások összeállításáért fennálló felelősségének tudatában 
tette meg. 

 

3. Beszámoló készítés alapja, a vállalkozás folytatása és a konszolidáció alapja 

A  beszámol pénzügyi éve 2014. december 31-én zárult. 

Jelen pénzügyi jelentés a vállalkozás folytatásának elve alapján készült, mivel a Csoport menedzsmentje 
úgy ítéli meg, hogy a tevékenységét a belátható időn belül folytatni tudja. A Csoport konszolidált 

pénzügyi kimutatásaiban megadott adatok ezer forintban (így is jelölve: eFt) értendők. Valamennyi 

összeg a legközelebbi ezer forintra kerekítve szerepel a kimutatásokban. 

 

Konszolidáció alapja 

A konszolidált pénzügyi kimutatások a Synergon Informatika Nyrt. (anyavállalat) és azon 

leányvállalatainak nettó eszközét és átfogó eredményét tartalmazza, amelyek fölött a Csoport 

anyavállalata közvetlenül vagy közvetett módon kontrollt gyakorol. A Csoport a kontrollálási képesség 
alatt azt érti, hogy irányítani képes a leányvállalatot (hatalma van fölötte) és változó hozadéknak kitett, 

illetve a keletkezett változó hozadék végső sorsát meg tudja határozni. E kontroll mértékének 
meghatározásakor azokat a jelenleg gyakorolható vagy szavazati joggá alakítható jogokat vettük 

figyelembe, melyek 2014. december 31-ével léteztek és tartalmi jellegűek voltak (tehát a kontrollt 
ténylegesen biztosították, illetve nem voltak olyan korlátok, amelyek e jogokkal való tényleges fellépést 

korlátoznák). A bemutatottakon kívül nincsenek további kapcsolt felek, amelyekben a Csoportnak 

befolyásolási lehetősége állna fenn. A leányvállalatok pénzügyi kimutatásainak fordulónapja azonos volt 
az anyavállalat fordulónapjával, illetve a leányvállalatoknál alkalmazott számviteli politika megegyezett az 

anyavállalat számviteli politikájával. 

A konszolidált pénzügyi kimutatásokban az úgynevezett felvásárlási (akvizíciós) módszert alkalmazunk. A 

bevont vállalatok körét a kiegészítő melléklet 43. pontjában részletesen bemutatjuk. A konszolidáció 

során, valamennyi Csoporton belüli egyenleget és tranzakciót kiszűrtünk. 

A nem kontrolláló érdekeltség a konszolidált leányvállalatok nettó eszközeiből a külső tulajdonosok 

részesedését mutatja, amely a konszolidált mérlegben a saját tőkén belül, az anyavállalat saját tőkéjétől 
elkülönítve szerepel. A konszolidált átfogó eredménykimutatásban ugyancsak külön mutatjuk be a nem 

kontrolláló érdekeltségre jutó részt (külön a nettó eredményre és az egyéb átfogó eredményre). 
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A nem kontrolláló érdekeltség értékelésekor a reájuk jutó nettó eszközérték arányos részét vesszük 
figyelembe (nem határozzuk meg és osztjuk a nem kontrolláló érdekeltségre a hozzá rendelhető 

goodwillt).  

A Csoport a konszolidáció során ebben az üzleti évben alkalmazza először az IFRS 10-et. 

 

4. Számviteli politika és az alkalmazott beszámolási elvek változásai  

 

Számviteli politika változásai, a pénzügyi kimutatások napján még hatályba nem lépett 

IFRS-ek és IFRIC-ek várható hatása, korábbi alkalmazások 

A Csoport nem változtatta meg a 2013-ban alkalmazott számviteli politikáit 2014-re. 

A következő standardok és értelmezések hatályosultak 2014. január 1-jével 

 

Az IFRS 10, 11, 12 és IAS 27R standardokat az IFRS-ek szerint 2013. január 1-jét követő üzleti évekre 
kell alkalmazni, azonban azokat az EU csak 2014. január 1-jétől kezdődően fogadta be, vagyis a 
hatályosulást ebben az értelemben kell figyelembe venni ezeknél a standardoknál. 

 

IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 

A konszolidációs módszertanra és a csoportok pénzügyi kimutatásaira vonatkozó szabályozás, elsősorban 
a kontroll meghatározása kapcsán, megváltozik 2014. január 1-től kezdődően. A kontroll fogalmat és a 

kapcsolódó szabályozást (szavazati jogok, megbízó-ügynök megfontolások stb.) a Csoport részletesen 

elemezte és megállapította, hogy a korábbi konszolidációs körben nem történt – e standard bevezetése 
miatt – olyan változás, amely a Csoport szerkezetét érintené.  

 

IFRS 11 Közös szerveződések 

Az IAS 31-et felváltó szabály – amely a közös szerveződések elszámolását rendezi – nem okoz változást a 
Csoport eddigi számviteli gyakorlatában, mivel ilyen jellegű megállapodással a Csoport eddig nem 

rendelkezett, így a Csoportnak nem kell alkalmazni e standard előírásait. 

 

IFRS 12 Közzétételek más gazdálkodó egységben való részesedéssel kapcsolatosan 

Ez a közzétételeket előíró standard többlet közzétételekre kötelezi a Csoportot, hiszen minden 
Anyavállalaton kívüli gazdálkodó egységgel kapcsolatosan közzé kell tenni a standardban foglalt 

információkat. A Csoportnak kizárólag a leányvállalataival kapcsolatosan kell közzétételeket megadnia. Ez 

a standard a számszerű adatokat nem változatja meg. 

 

IAS 27R Különálló pénzügyi kimutatások 

Az IAS 27R 2014. január 1-től kezdődően kizárólag az egyedi pénzügyi kimutatásokkal kapcsolatos 

előírásokat tartalmazza. A Csoport nem tesz közzé az IFRS-ek szerint készített egyedi pénzügyi 

kimutatásokat, így e standardnak hatása a számviteli gyakorlatra nincs.  

 

Befektetési társaságok (IFRS 10, IFRS 12 és IAS 27R módosítása) 

Ez a módosítás egy konszolidálás alóli kivételt hoz létre. Az úgynevezett befektetési társaságok nem 

konszolidálandók, hanem az IAS 39 szabályai alapján azt az eredménnyel szemben valós értéken kell 
értékelni (FVTPL). Azok a vállalkozások, amelyek több tagtól fogadnak el befektetéseket azzal az 

ígérettel, hogy azokat megfelelően befektetve hozamra törekszenek és általában több befektetésük is van 

befektetési társaságnak minősülnek. Ezzel összefüggésben módosultak a közzétételi szabályok és az 
egyedi pénzügyi kimutatásokra vonatkozó szabályok is. A szabályozást visszamenőlegesen kell 

alkalmazni. 
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A Csoportra a fenti módosítás nem hat, mert nincsenek ilyen természetű befektetései. 

 

Pénzügyi eszközök és kötelezettségek nettósítása (IAS 32 módosítása) 

A módosítás világossá teszi, hogy mikor van egy gazdálkodó egységnek jelenleg jogilag kikényszeríthető 
lehetősége arra, hogy két instrumentumot nettósítson és tisztázza, hogy a nem egyidejű kiegyenlítési 

mechanizmusok (amelyek elsősorban az elszámoló házakra jellemzőek) mikor felelnek meg ennek a 
kritériumnak. A módosítást visszamenőleg kell alkalmazni. 

A Csoportra a fenti módosítás nem hat, mert nincsenek ilyen természetű ügyleteik. 

 

Közzétételek a megtérülő értékkel kapcsolatosan (IAS 36 módosítása) 

A standard módosítása megszünteti azt a kötelezettséget, amely szerint a nem határozott hasznos 
élettartamú immateriális eszközzel is rendelkező pénztermelő egység (CGU) megtérülő értékét közzé 

kellene tenni abban a helyzetben, ha arra egyébként értékvesztést vagy annak visszaírását elszámolni 
nem kellett. Bevezettek azonban olyan előírásokat, amely szerint az értékesítési költségekkel csökkentett 

valós értéken értékelt CGU-khoz kapcsolódóan a közzéteendő információk körét bővítik. 

A fenti módosítás hatással lehet a Csoport pénzügyi kimutatásaira, mivel van olyan CGU-ja a Csoportnak, 
amelyhez goodwillt allokált, illetve a CGU-k értékvesztése szóba kerülhet. Ezek a hatások azonban – 

természetüket tekintve – kizárólag közzétételi formát ölthetnek. 

 

Hedge accounting – megújítás (IAS 39 módosítás) 

Az IAS 39 2014. január 1-jétől hatályos módosítása tisztázza, hogy egy hedge kapcsolat milyen 
körülmények között tartható fönn, ha a benne szerepelő elemek megváltoznak. Mivel a Csoport nem 

alkalmazza a fedezeti számvitelt, ennek a módosításnak nincs hatása.  

 

IFRIC 21 Terhek (adó jellegű elvonások)  

2014. január 1-jétől kezdődően hatályosul ez az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és 

követelések standardhoz kötődő értelmezés, amely meghatározza, hogy bizonyos adókat (elvonások) 

mikor kell megjeleníteni. Ezeket a kötelezettségeket az azt létrehozó esemény (tiggering event) 
megtörténtével egyidejűleg kell majd állományba venni. Ez az értelmezés rendezi azt is, hogy a 

határértékhez kötött elvonásokat ennek elérésekor kell megjeleníteni. A Csoport vizsgálatai 
megállapították, hogy ennek az értelmezésnek nem lesz értékelhető hatása a Csoport pénzügyi 

kimutatásaira. 

 

Elfogadott, de még kötelezően nem alkalmazandó standardok és értelmezések  

 

A következő standardok kapcsán változások következnek be a fordulónapot követően. 

 

IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 

Az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard fogja felváltani a jelenlegi IAS 39-es standardot, amely a 

megjelenítést és az értékelést tartalmazza jelenleg. Ezt a standardot – a 2014. évi módosítások szerint – 
2018. január 1-jével kell először kötelezően alkalmazni. Bár a korábbi alkalmazás megengedett, 

tekintettel arra, hogy a Csoport megítélése szerint – mivel olyan pénzügyi instrumentumokkal nem 
rendelkezik, amelyek besorolása vagy értékelése megváltozik – jelentős tennivaló, illetve lényeges hatás a 

besorolással és az értékeléssel összefüggésben nem várható a pénzügyi kimutatásokra.  

Az IFRS 9 újragondolta a pénzügyi instrumentumok értékvesztését is, bevezetve a várható értékvesztés 
modellt. Az obejktív alapokra helyezkedő, felmerült értékvesztéssel szemben, a várható értékvesztés lesz 

a meghatározás alapja. A várható értékvesztés modell az értékvesztések elszámolásának 
(bekövetkezésének) idejét időben közelebb hozza. Az elfogadott modellben szerepel az egyszerűsített 

módszer, amely egyszerűbb pénzügyi eszközök (pl. vevőkövetelések, illetve ehhez hasonló 



 

 
Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatások IFRS szerint  
(adatok eFt-ban, amennyiben egyéb érték nincs jelölve)         12/65  

1108  Budapest, Kozma u. 2.  Budapest. 
■  telefon: 399-5500  ■  fax: 399-5599  ■  press@synergon.hu ■  www.synergon.hu 

 

instrumentumok) kapcsán megengedi, hogy a komplex szabályok helyett mást alkalmazzon a gazdálkodó. 
Ez a megoldás várhaóan nagyon közel áll majd ahhoz a módszerhez, amelyet a gazdálkodó ezen 

instrumentumai kapcsán most alkalmaz. Mivel a gazdálkodó pénzügyi instrumentumai között messze a 

legnagyobb súlyt ezek az instrumentumok képezik, nem várható, hogy lényeges számszaki hatása lesz 
majd az áttérésnek, azonban annak kiszámítása még folyamatban van. 

Az IFRS 9 újraszabályozta a fedezeti számvitelt is, amely szerint jóval több kapcsolat (közgazdasági 
jelenség) fog megfelelni a fedezeti számvitel alkalmazási feltételeinek, illetve a korábbi megfelelési 

feltételeken lazít (hatékonyság mértéke, hatékonyság létezésének a bizonyítása). A Csoport nem 

alkalmazza a fedezeti számviteli szabályokat, így e változtatás nem lehet hatással a pénzügyi 
kimutatásokra. 

Az IFRS 9 standard EU-s befogadása sem történt még meg, illetve a Csoport nem tervezi, hogy a 
befogadás után előrehozza az alkalmazás dátumát.  

 

IFRS 14 Szabályozott gazdálkodók elhalasztott költségei (bevételei) 

Az új standard az árszabályozott rendszerek kapcsán mutatja be, hogy mikor és hogyan lehet bevételt és 

költséget elszámolni és elhalasztani. A standard 2016-tól hatályos, várhatóan nem lesz lényeges hatása a 
Csoportra, mert nem olyan szektorban dolgozik, ahol ezzel a hatással számolni kellene. 

 

IFRS 15 Bevételek ügyfelekkel kötött szerződésekből 

A standard koncepcionális változásokat fogalmaz meg a bevétel elszámolásának a módszertanáról. A 

standard kötelező alkalmazása 2017. január 1-től. Egy sor standard és értelmezés hatályon kívül kerül a 
módosítás okán: 

 IAS 18 Bevételek; 

 IAS 11 Beruházási szerződések; 

 IFRIC 13 Vásárlói hűségprogramok; 

 IFRIC 15 Ingatlan létrehozására vonatkozó szerződések; 

 IFRIC 18 Eszközök átvétele az ügyfelektől; 

 SIC 31 Reklámszolgáltatást is magában foglaló barterek. 

Az IFRS 15 olyan bevételekre hozott létre egy egységes modellt, amelyek szerződésekből fakadnak. A 
standard egységes, öt lépéses modell segítségével határozza meg azt, hogy mikor és mekkora összegben 

kell a bevételeket megjeleníteni. Ez a standard explicit elvárásokat fogalmaz arra a helyzetre, ha több 
elemet egyszerre ruháznak át a vevőre. Az IFRS 15 a bevétel elszámolásának időzítésére két módszert 

ismer: az adott időpontban és az adott idő alatt elszámolt bevételt. Az IFRS 15 standard azzal 

kapcsolatosan is elvi szabályokat hoz létre, hogy mi történjen a szerződés megszerzésével és – máshol ki 
nem mutatott – nyújtásával kapcsolatos költségekkel.  

 

A Csoport előzetes számításai szerint az IFRS 15 által előírt módosítások lényeges hatással nem fognak 

járni a Csoport pénzügyi kimutatásaira, mert a jelenlegi termékeinek és szolgáltatásainak a bevétel 

elszámolását a standardban foglalt elvek szerint jelenítette meg eddig is. A végleges számításokat a 
Csoport 2016. üzleti évre végzi el, hogy alkalmas legyen arra, hogy az esetleges 2017-es bevezetést 

zökkenőmentesen végrehajtsa.  

A standardot az EU még nem fogadta be, illetve a Csoport nem tervezi, hogy a standardot a kötelező 

alkalmazás előtt használná. 

Érdekeltség megszerzése közös tevékenységben (IFRS 11 módosítása) 

A módosítás pontosítja azt, hogy miként kell kezelni az olyan érdekeltség megszerzését egy közös 

tevékenységben, amely az IFRS 3 szabályai szerint üzletnek minősül. Ebben a helyzetben az IFRS 3 üzleti 
kombinációk szabályait kell alkalmazni a további vonatkozó standardokkal együtt (értékvesztés, 

közzétételek stb.). A közös tevékenység megkezdésekor azonban ezt a szabályt csak akkor szabad majd 
alkalmazni, ha a közös tevékenység egyik tagja egy üzletet bocsát rendelkezésre a tevékenység elején. E 
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szabályozást 2016. január 1-jével kell alkalmazni, a jövőre nézve. Közös szerveződéssel a Csoport nem 
rendelkezik, így ebből fakadóan változással nem lehet számolni. 

 

Az értékcsökkenési módszerrel kapcsolatos szabályok változása (IAS 16 és IAS 38 
módosítása) 

A standardok módosításai világossá teszik, hogy általában véve a bevétel arányos értékcsökkenési leírás 
nem alkalmazható általában véve csak akkor, ha közvetlen kapcsolat azonosítható az eszköz 

elhasználódása és az árbevétel között. A Csoport nem alkalmazta az árbevétel alapú leírást, így e 

módosítás – amelyet 2016-tól kell a jövőre nézve alkalmazni – nem lesz hatással a Csoport pénzügyi  
kimutatásaira. 

 

A hordozónövényzettel (bearer plant) kapcsolatos változtatás (IAS 41 és IAS 16 módosítása) 

Azok a biológiai eszközök, amely a mezőgazdasági termény létrehozását támogatják és várhatóan több 
évig használatosak és értékesítésük valószínűtlen 2016. január 1-jétől – annak ellenére, hogy élő 

növények – nem az IAS 41, hanem az IAS 16 hatálya alá tartoznak. A módosítás retrospektív alkalmazást 

követel meg. A Csoportnak ilyen eszközei nincsenek, így hatásuk a pénzügyi kimutatásokra e 
változtatásoknak nincsen. 

 

 Munkavállalói hozzájárulások a meghatározott juttatási programokban (IAS 19 módosítása) 

A standard módosítása a 2014. július 1-je után indult üzleti évekre van hatással és azt szabályozza, hogy 

miként kell elszámolni a munkavállalók (vagy harmadik felek) befizetéseit a meghatározott juttatási 
program alapjába. A szabályozás szerint a szolgálati évek számától függő és független hozzájárulások 

között különbséget tesz. A Csoportnál nincs meghatározott juttatási program, így ennek a változtatásnak 
hatása nincs.  

 

Az IFRS-ek fejlesztése miatti változások 2010-2012-es, illetve 2011-2013-as ciklus 

A következő standardok kisebb módosítására került sor a fenti fejlesztési ciklus keretében. 

A részvényalapú kifizetések standardban módosításra került a teljesítési feltétel és a piaci feltétel fogalom 
és kiegészítették a standardot a teljesítmény feltétel és szolgálati feltétel fogalmakkal (ezek korábban 

nem voltak így élesen elhatárolva egymástól). A 2014. július 1-je után nyújtott szolgáltatásokra kell ezt a 
módosítást alkalmazni. A Csoportnak jelenleg nincs részvényalapú kifizetés miatti kötelme, de a következő 

alkalommal nyújtott szolgáltatások esetében ezeket a módosításokat a számviteli politikák között 

szerepeltetni kell (a jelenlegi számviteli politika nem tartalmaz a fenti módosításokkal összefüggő 
döntéseket). 

Az IFRS 3 pontosítása szerint a függő vételárrész – függetlenül attól, hogy miben testesül meg – valós 
értéken értékelendő és minden változását az eredménykimutatásban kell megjeleníteni. A módosítás 

2014. július 1-je utáni üzleti kombinációk során alkalmazandó. A Csoport beépítette a számviteli 

politikájába e szabályt. 

Az IFRS 3 hatóköre alól kiemelésre kerültek bizonyos közös vállalkozások az alakuláskor. Mivel a Csoport 

nem rendelkezik közös szerveződésekkel, e módosítás hatással nem jár. 

Az IFRS 8 szegmensek szerinti jelentést pontosították és előírták, hogy amennyiben egyes szegmenseket 

összevonnak, akkor meg kell mutatni, hogy az milyen elvek mentén történt, valamint tisztázták, hogy a 
jelentett szegmens eszközök és az összes eszköz közötti levezetést (megfeleltetést) csak akkor kell 

elkészíteni, ha azt a fő döntéshozó egyébként vizsgálja. E módosítás nem változtatja meg a jelenlegi 

számviteli politikát, mivel a Csoport a szegmens eszközöket eddig is jelentette és a jövőben is jelenti. 

 

Az IFRS 13-ban megerősítették, hogy a rövid lejáratú követelések és kötelezettségek, amelyekhez nem 
köthető kamatláb, értékelhetőek nominális értéken, feltéve, hogy a diszkontálás hatása minimális. A 

standard módosításra került az úgynevezett portfólió kivétel miatt is, vagyis az együtt menedzselt 

eszközök és kötelezettségek együttes valós értékelése megengedetté vált (akkor is, ha azok egyébként 
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nem nettósíthatóak más standardok szabályai szerint). A Csoport szempontjából az első (rövid lejáratú 
témák értékelése) a releváns. A Csoport eddig is ezt a megközelítést követte ezeknél az eszközöknél. 

Az IAS 16 és IAS 38 pontosításra került, az új átértékelési módszertannal összefüggésben. A módosítás a 

konzisztenciát teremti meg az új átértékelési modell és az értékcsökkenés elszámolásának módja között. 
A Csoport nem alkalmazza az átértékelési modellt, így hatása nincs a módosításnak. 

Az IAS 24-ben egyértelművé tették, hogy azok a menedzsment szolgáltatást nyújtó cégek, amelyek 
kapcsolatban állnak a Csoport egy tagjával, kapcsolt félnek minősülnek, így a nekik járó (fizetett) 

tételeket be kell mutatni. Ilyen szolgáltatásnyújtók a Csoporton belül nem azonosíthatóak.  

Az IAS 40 és az IFRS 3 kapcsán egyértelművé tették, hogy üzleti kombinációk esetén egyik standard sem 
rendelkezik kizárólagos alkalmazhatósággal, mindkét standardot egyidejűleg kell vizsgálni az ingatlanok 

besorolásánál és az akvizíciós számvitel alkalmazhatóságánál. A Csoport szempontjából ez a módosítás 
nem releváns. 

Nem pénzügyi kötelezettségekkel kapcsolatos tervezet 

Több éve tárgyalja az IASB azt a tervezetet, amely az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és 

függő követelések standardot kívánja kiváltani. A tervezet alapján a függő kötelezettség és követelés 

kategória megszűnne és minden egyes kötelem valószínűségének megfelelően (lényegében súlyozva) 
kerülne bele a kimutatásokba. Amennyiben ezt a változtatást elfogadják, jelentős becslési feladatok 

hárulnak majd a Csoportra, illetve a kötelezettségek mérlegben megjelenített értéke lényegesen 
változhat. 

Lízingek tervezet 

A Lízingek tervezet – a mostani ismeretek alapján – gyökeresen megváltoztatja a lízingek számviteli 
kezelését, főszabály szerint minden lízingelt elem megjelenik eszközként, így a mostani operatív lízing 

lényegében megszűnik. Mivel a Csoport jellemzően nem bocsátkozik ilyen jellegű tranzakciókba, ennek a 
tartalmában jelentős hatásnak nem várható következménye. 

 

 

5. Számviteli politikák összefoglalója 

 

1. Üzleti kombinációk 

Leányvállalatokkal szerzett nettó eszközök értékelése az IFRS 3 standard szerint történik. A bekerülési 

érték számítása az átadott eszközök, átvállalt kötelezettségek és függő kötelezettségek (függő vételár), 
valamint a Csoport által kibocsátott és az akvizícióban a kontroll megszerzéséért adott tőke 

instrumentumok valós értékeinek az összege (az átváltás pillanatában érvényes). A felvásárolt vállalat 
mindazon eszközei, kötelezettségei és függő kötelezettségei, amelyek megfelelnek az IFRS 3 Üzleti 

Kombinációk standard megjelenítési feltételeinek, valós értéken, az akvizíció pillanatában kerülnek 

rögzítésre, kivéve azokat az eszközöket és kötelezettségeket, amely e standard tételes előírása alapján 
máshogyan értékelendők.  

2. Goodwill 

Az akvizíción keletkező goodwillt (azaz a a fizetett vételár és a befektetéssel megszerzett eszközök, 

kötelezettségek és függő kötelezettségek valós értékének a különbözete) bekerülési értéken mutatjuk ki. 

A goodwillt a mérlegben a halmozott értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken mutatjuk be. Az 
esetleges értékvesztés megállapítására legalább évente – illetve értékvesztésre utaló körülmények esetén 

hamarabb – kerül sor. 

Az akvizíció során megszerzett goodwillt azokhoz a pénztermelő egységekhez rendeljük, amelyek az 

eredménytermelésben részt vesznek. Az értékvesztés mértéke, a goodwillhez allokált pénztermelő egység 
megtérülési értékének megállapításával kerül meghatározásra. Ha az egység megtérülő értéke elmarad a 

könyv szerinti értéktől, értékvesztés kerül elszámolásra.  

3. Idegen devizás tételek átváltása a beszámoló készítés pénznemére 

A Synergon Informatika Nyrt. és magyar leányvállalatai által könyvviteli és beszámolási célra alkalmazott 

devizaneme a magyar forint. A külföldi devizában keletkezett és a mérleg fordulónapján meglévő, illetve 
fennálló, nem monetáris eszközöket és kötelezettségeket a tranzakció napján érvényes árfolyamon 
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váltják át forintra (historikus árfolyam). A külföldi devizában keletkezett monetáris eszközöket és 
kötelezettségeket a mérlegfordulónapi árfolyamon váltják át forintra. A keletkező árfolyam-különbözet az 

eredménnyel szemben kerül elszámolásra. A valós értéken értékelt, külföldi devizában keletkezett nem 

monetáris eszközök és kötelezettségek a valós érték meghatározásakor érvényes árfolyamon kerülnek 
átváltásra, akként, hogy minden különbözetet azzal az elemmel szemben kell elszámolni, amellyel 

szemben a valós érték változása miatti különbözet rendezendő. 

A Csoport a mérlegfordulónapon érvényes árfolyamon a leányvállalatok külföldi devizanemben készült 

éves beszámolóiban szereplő mérlegadatokat a Synergon Informatika Nyrt. által alkalmazott devizanemre 

váltja át. Az eredménykimutatás adatait a beszámolási időszak alatti átlagárfolyamon váljuk át (ha a 
volatilitás megkívánja, akkor az átlagot az egy éves időszaknál rövidebb időtartamra állapítjuk meg). A 

külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintra történő átváltásából eredő árfolyam-különbözetet az egyéb 
átfogó eredménnyel szemben jelenítjük meg, amely a tőkén belül az átváltási különbözetben halmozódik. 

A külföldi befektetések értékesítésekor, a saját tőkén belül a befektetésre jutó felhalmozott átváltási 
különbözetet az eredménykimutatásba vissza kell vezetni (átsorolás az eredménybe realizáláskor). 

Működési pénznemek (funkcionális): 

Magyarország  Magyar Forint (HUF) 
Bolgár Köztársaság Bolgár Leva (BGL) 

 

Idegen devizás tranzakciók és külföldi ügyletek 

Amennyiben a tranzakció idegen devizában elszámolandó, akkor a tranzakciót a tranzakció napján az 

elszámoláskor érvényes árfolyamon mutatjuk be. A beszámolási időszak végére minden monetáris elemet 
átértékelünk, az időszak végi árfolyamra. A nem monetáris elemeket nem értékeljük át. 

A konszolidáció céljára a nem forint funkcionális pénznemű vállalatok nettó eszköz értéke és az átfogó 
eredmény tételeit átszámítjuk. Az eszközöket és kötelezettségeket az időszak végi árfolyamon értékeljük 

át. A tőke tételei historikus árfolyamon maradnak. Az átfogó eredmény tételeit a beszámolási időszak 
átlagos árfolyamán számítjuk át. A Goodwillt minden periódus végével átértékeljük, a különbséget az 

egyéb átfogó eredménnyel szemben mutatjuk be, amely a saját tőkén belül halmozódik.  

 

4. Ingatlanok, gépek berendezések 

Az ingatlanokat, gépeket és berendezéseket halmozott értékcsökkenéssel, lineárisan csökkentett 
bekerülési értéken mutatjuk be. Az értékcsökkenés kulcsát az eszköz becsült hasznos élettartama, 

valamint a maradványértéke alapján állapítjuk meg. A Csoport által alkalmazott leírási kulcsok: a műszaki 

berendezések, járművek és gépek esetében 15-20%, illetve a szoftverek esetében 25%. Az épületekre 
aktivált felújítási költségek értékcsökkenését az adott épület bérletének futamideje alatt számolja el a 

Csoport. A földterületre a Csoport nem számol el értékcsökkenést. 

A saját előállítású tárgyi eszközök előállítási költsége az anyagköltséget és a közvetlen munkaköltséget 

tartalmazza. A tárgyi eszközök jövőbeni gazdasági célú karbantartásának és javításának költségét, a 

költség felmerülésekor ráfordításként számoljuk el. 

A tárgyi eszközöket értékesítéskor vezetjük ki, illetve akkor is, ha annak további folyamatos működéséből 

gazdasági előny már nem várható. A tárgyi eszközök kivezetésének eredményhatását (az értékesítésből 
befolyó haszon és az eszköz könyv szerinti értékének különbözete) a kivezetés évének eredményével 

szemben számoljuk el, az egyéb eredményt képző tételek soron. 

Azon összetevőknél, amelyek egy komplex tárgyi eszközhöz kapcsolódnak, de eltérő hasznos 

élettartammal bírnak, az eltérő hasznos időtartamot képviselő elemeket a Csoport külön tárgyi 

eszközként tarja nyilván, komponensenként.  

A tárgyi eszközök részegységének cseréje során felmerülő költségeket akkor aktiváljuk, ha a költség 

felmerült és megbízhatóan mérhető, továbbá valószínű, hogy ez a növekmény a jövőben pozitív 
pénzáramok formájában realizálódik és hasznokat hajt. 

Az értékcsökkenés elszámolásának módját és a hasznos élettartamát évente felülvizsgáljuk. 
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5. Immateriális eszközök véges használati idővel 

Egyedileg beszerzett immateriális eszközök 

Az egyedileg beszerzett eszközöket halmozott amortizációval és értékvesztéssel csökkentett beszerzési 

áron tartjuk nyilván. 

Az amortizációt lineáris módszerrel az eszköz becsült hasznos élettartama alatt számoljuk el. Az eszköz 

becsült hasznos élettartamát és az amortizációs módszert minden év végén felülvizsgáljuk, amennyiben a 
becslésekben változás következik be, akkor annak hatásait a következő periódusokban mutatjuk be. 

 

Saját előállítású immateriális eszközök, kutatási és fejlesztési költségek 

A kutatási kiadásokat felmerülésükkor ráfordításként számoljuk el. Belső fejlesztésű immateriális 

eszközök (vagy belső projekt fejlesztési szakaszát) kizárólag akkor aktiváljuk, ha a következők 
alátámasztottan teljesülnek:  

• az immateriális eszköz technikailag megvalósítható és így értékesíthető vagy használatba 
állítható; 

• az eszköz befejezése és az eszköz használata vagy értékesítése szándékolt; 

• az eszköz használatának vagy értékesítésének képessége adott; 

• felmérhető, hogy az eszköz alkalmas jövőbeni hasznok képzésére; 

• rendelkezésre áll a képesség, megfelelő technikai, pénzügyi és egyéb forrás a fejlesztés 
befejezéséhez és az eszköz eladásához vagy használatához; 

• az eszköz fejlesztése alatt felmerült költségei megbízhatóan mérhetőek és az eszközhöz 

rendelhetőek. 

 

A belső fejlesztésű eszközökhöz rendelt költségek azzal az idővel válnak az eszköz bekerülési értékéhez 
számíthatóvá, amellyel teljesítik az összes fent írt kritériumot. Amely esetekben nem lehet az eszközt 

aktiválhatónak minősíteni, akkor a fejlesztés költségeit eredmény terhére azok felmerülésekor kell 
elszámolni.  

Az első nyilvántartásba vétel után a belső előállítású eszköz, hasonlóan a vásárolt immateriális 

eszközökhöz, halmozott amortizációval és értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken tartjuk nyilván. 

 

Üzleti kombinációkkal megszerzett immateriális eszközök 

Amennyiben az üzleti kombinációk során megszerzett immateriális eszközök teljesítik a mérlegképességi 

kritériumokat és a valós értékük megbízhatóan mérhető, akkor ezeknek a megjelenítése a goodwilltől 

elkülönítve immateriális eszközökként történik. Az ilyen immateriális eszköz bekerülési értéke az 
akvizíciókori valós érték. 

Az első nyilvántartásba vétel után az üzleti kombinációkkal megszerzett immateriális eszközt, hasonlóan a 
vásárolt immateriális eszközökhöz, halmozott amortizációval és értékvesztéssel csökkentett bekerülési 

értéken tartjuk nyilván. 

 

6. Hitel felvétel költségei 

Amennyiben a hitelezési költségek közvetlenül köthetők minősített eszközök létesítéséhez, akkor ezen 
esetekben a hitelezési költség mindazon időre, amely az eszköz előállításához szükséges, növeli az eszköz 

értékét. 

Minősített eszközök azok, amelyek végleges használati vagy értékesítési állapotának eléréséig 

jelentősebb időráfordításra van szükség. A minősített eszközökhöz rendelt dedikált hitelek hozamait 

levonjuk az eszköz használatba helyezésekor az eszköz kezdeti értékéből és a hitelköltséget az effektív 
kamattal azonosítjuk. 

Minden egyéb hitelezési költséget a felmerülés időszakában ráfordításként számolunk el. 
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7. Befektetett eszközök megtérülő értéke 

Ha a körülmények arra utalnak, hogy egy eszköz könyvszerinti értéke nem térül meg, akkor a tárgyi 

eszközök könyv szerinti értékét az esetleges értékvesztés szempontjából felülvizsgáljuk, ahogyan azt az 
IAS 36 előírja. A határozatlan élettartamú és a használatra még nem kész immateriális eszközök 

esetében mindenképpen megvizsgáljuk a megtérülő értékét, akkor is, ha értékvesztésre semmi sem utal. 

A mennyiben az eszköz könyvszerinti értéke meghaladja a megtérülő értéket, az eszköz, illetve 

pénztermelő egység a megtérülési értékre kerül leírásra. A befektetett eszközök megtérülő értéke az 

értékesítési költségekkel csökkentett eladási ár és a használati érték közül a magasabb. 

Az eszköz használati értékének megállapításához az eszköz által generált becsült jövőbeni pénzáramokat 

használunk, amelyeket – a pénz időértékét és az adott eszközre vonatkozó egyedi kockázatot kifejező – 
piaci adózás előtti diszkontráta alkalmazásával jelenértékre diszkontálunk. Az önálló pénzáramot nem 

termelő eszközök megtérülő értéke a vonatkozó pénztermelő egység függvényében kerül 
meghatározásra. Az eszközök értékvesztését az eredménykimutatáson belül azon a pozíción jeleníti meg 

a Csoport, amely funkcióval az adott értékvesztés legjobban összefügg, ha ilyen döntés egyértelműen 

nem hozható, akkor az értékesítési, általános és igazgatási ráfordítások soron mutatjuk ki. 

Az eszközök visszaírását akkor kell elvégezni, ha a fent leírt folyamat ellenkezője játszódik le. A 

goodwillra elszámolt értékvesztés azonban nem írható vissza.  

 

8. Befektetések 

A befektetéseket (ha azok nem minősülnek társult vállalkozásnak vagy nem kell őket konszolidálni) valós 
értéken mutatjuk ki. E bekerülés után a kereskedési célú és értékesíthető befektetéseket valós értéken 

értékeljük. A kereskedési célú befektetések nyereségeit és veszteségeit az eredménnyel szemben 
számoljuk el, az értékesíthető pénzügyi instrumentumok értékváltozását az egyéb átfogó eredményben 

jelenítjük meg.  

Azon befektetések esetében, ahol piaci ár nem áll rendelkezésre, illetve az nem megbízható mutató, a 

valós érték megállapítását hasonló befektetések piaci értékének összehasonlításával, illetve a jövőbeni 

várható pénzáramok figyelembevételével végezzük. Amennyiben a valós érték nem mérhető 
megbízhatóan, a befektetést értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken mutatjuk ki. A befektetés 

értékében bekövetkezett tartós értékvesztést a tárgyidőszakban ráfordításként számoljuk el. 

A pénzügyi eszközök vétele vagy értékesítése azon a napon kerül elszámolásra, amikor a Csoport az 

eszköz megvétele mellett elkötelezi magát. 

 

9. Készletek 

A készleteket egyedi bekerülési vagy a nettó realizálható értéken tartjuk nyilván, attól függően, melyik az 
alacsonyabb.  

Készlet értékesítésekor a Csoport az egyedi bekerülési költséggel terheli az eredményt, ugyanis 

rendelkezésre áll a cikkszám és gyári szám, mint információ, amelyek segítségével a készletek egyedileg 
azonosíthatók. A Csoport minden időszak végén teszteli, hogy a készletek nettó realizálható értéke eléri-e 

azok bekerülési költségét, és ha szükséges az eredmény terhelésével leírja a készleteket a nettó 
realizálható értékre. E folyamat során a Csoport egyedi értékelést alkalmaz. 

A nettó realizálható érték a teljesítés és értékesítés költségével csökkentett várható eladási ár. A félkész 
termékeket előállítási költségen, a fordulónapi készültségi fok figyelembevételével mutatjuk ki. 

 

10. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 

A vevőket és egyéb követeléseket a behajthatatlan követelésekre képzett értékvesztés összegével 

csökkentett bekerülési értéken mutatjuk ki. Kétes követelésekre értékvesztést akkor képzünk, ha a teljes 
összeg behajtása már nem valószínűsíthető. A követeléseket értékvesztés és leírás szempontjából 

folyamatosan vizsgáljuk, azt legalább negyedévente elszámoljuk. (Lásd még a pénzügyi 

instrumentumokról szóló számviteli politikákat.) 
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11. Egyéb eszközök 

Az egyéb eszközök között a Csoport azokat az aktívákat mutatja ki, amelyeket az IAS 1 szerint a 

mérlegben nem szükséges vagy nem indokolt külön sorban bemutatni. Az egyéb eszközöket értékvesztés 
szempontjából – a releváns standard szerint – folyamatosan teszteljük.  

 

12. Pénz és pénz egyenértékesek 

A pénzeszközök és egyenértékesei között a pénztár, a látra szóló betétek, valamint előre ismert összegű 

készpénzre azonnal átváltható rövid lejáratú, igen alacsony kockázatú likvid befektetések szerepelhetnek. 

A cash-flow kimutatásban a pénzeszközök között a házipénztár, valamint a folyószámlahitelek összegével 

csökkentett bankbetétek összege szerepel, együttesen a pénzeszköz egyenértékesekkel. 

 

13. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 

A szállítók és egyéb kötelezettségek bekerülési értéken szerepelnek. Ez a kapott árukért és 

szolgáltatásokért fizetendő érték, függetlenül attól, hogy azt kiszámlázták-e a Csoportnak. (Lásd még 

pénzügyi instrumentumokról szóló számviteli politikákat.) 

 

14. Céltartalékok 

Céltartalék képzésre kerül sor, amennyiben a Csoportnak egy korábbi esemény folytán – törvényből 

eredő, szerződéses alapon nyugvó vagy vélelmezett – kötelezettsége keletkezik és valószínűsíthető, hogy 

a kötelezettség teljesítéséhez gazdasági hasznot jelentő eszközök kiáramlására lesz szükség, továbbá, ha 
megbízható becslés készíthető a kötelezettség összegéről. 

A Csoport bírságokra és büntetőkamatokra minden olyan esetben céltartalékot képez, ha ezek jogilag 
követelhetőek, illetve a Csoport részéről hatóságok felé fizetési kötelezettségeket jelentenek. 

A Csoport a kilépő munkavállalókkal kapcsolatban várható költségekre képez céltartalékot minden olyan 
esetben, ahol a kapcsolódó döntés már a fordulónapig megszületett. 

A Csoport a kulcs munkavállalóknak motivációs céllal, valamint a lojalitást elősegítő szándékkal nyújtott 

kölcsönökkel összefüggésben felmerülő ráfordításokra céltartalékot képez.  

A Csoport a peres ügyek miatt képez céltartalékot, az olyan esetekre, amelyek harmadik felek által 

támasztott követelések és már folyamatban lévő bírósági eljárási szakaszban vannak, továbbá már 
elegendő információval rendelkezik a megbízható becslés elvégzéséhez, amit a jogtanácsos alátámaszt, 

hogy ebből várhatóan fizetési kötelezettség keletkezik.  

A Csoport céltartalékot képez a tevékenysége kapcsán vevőinek nyújtott garanciák fedezetére. A 
céltartalék összegét az árbevétel alakulása és a garanciákkal kapcsolatban korábban felmerült 

kötelezettségek nagysága alapján egyedileg állapítjuk meg.  

 

15. Lízingelt eszközök 

A tulajdonjoggal járó kockázatokat és előnyöket átruházó pénzügyi lízingszerződések keretében szerzett 
eszközöket futamidő megkezdéskor meghatározott minimálisan fizetendő lízingdíjak jelenértékén 

aktiváljuk és a lízingelt tárgyi eszközök között mutatjuk ki. Ha a lízingelt eszköz valós értéke ennél kisebb, 
akkor nyomban értékvesztést kell az eszközre elszámolni.  

A lízingkötelezettség jelenértékét a hosszú, illetve rövid lejáratú kötelezettségek között megbontva 
mutatjuk ki. A fizetett lízingdíjat két részre bontjuk: lízingkötelezettség törlesztése és lízingkamat. Előbbi 

a kötelezettséget csökkenti, míg a másik az eredménnyel szemben jelenik meg. A lízing szerződéssel 

megszerzett és aktivált eszközöket a becsült hasznos élettartam vagy a lízing futamideje alatt írjuk le, 
attól függően, melyik rövidebb. 

Operatív lízingnek minősülnek azon lízingügyletek, ahol a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázatok 
és előnyök nagyrészt a lízingbeadónál maradnak. A fizetendő lízingdíjak az eredményt terhelik. Abban a 

helyzetben, ha egy lízinghez ösztönző kapcsolódik, akkor azt a lízing fel nem mondható tartama alatt kell 



 

 
Synergon Informatika Nyrt. konszolidált pénzügyi kimutatások IFRS szerint  
(adatok eFt-ban, amennyiben egyéb érték nincs jelölve)         19/65  

1108  Budapest, Kozma u. 2.  Budapest. 
■  telefon: 399-5500  ■  fax: 399-5599  ■  press@synergon.hu ■  www.synergon.hu 

 

elszámolni és nem akkor, amikor ez az ösztönző jelentkezik. 

 

16. Bevételek 

A Csoport bevételeit az eladott áruk és szolgáltatások, beruházási szerződések és a kamatok alkotják. A 
bevételeket – a realizálódó gazdasági haszon mértékéig -akkor számoljuk el, ha a bevétel nagysága 

megbízhatóan mérhető.  

A bevételek elszámolásával kapcsolatban meghatározott kritériumok az alábbiak: 

Áruértékesítés 

Bevételeit a Csoport abban az időpontban ismeri el, amikor az áru tulajdonjogával járó kockázatok és 
előnyök átszállnak a megrendelőre, továbbá az árbevétel mértéke megbízhatóan megállapítható. 

Szolgáltatási szerződések 

A szolgáltatási szerződések esetében, amennyiben a teljesítés több, határozatlan számú teljesítéssel egy 

meghatározott időszak alatt történik, akkor az ilyen szerződések bevétele a megállapodásban rögzített 
időszakon keresztül kerül elszámolásra. Az árbevétel minden periódusban egyenlő összegben kerül 

realizálásra mindaddig, amíg bármilyen más módszer nem alkalmas a teljesítés helyesebb 

meghatározására. Amennyiben a teljesítés szempontjából egy esemény meghatározó, akkor a teljesítést 
ezen esemény bekövetkeztével kell elszámolni bevételként. 

Hosszú távú szolgáltatások, projektek és beruházási szerződések 

Ezeknél a tranzakcióknál a bevételt a mérlegfordulónapon meghatározott teljesítési fok arányában 

ismerjük el. A Csoportnál alkalmazott módszer alapján a már átadott teljesítmények az összes nyújtandó 

teljesítmény – és ennek megfelelően várható összbevétel – arányában kerülnek százalékosan 
meghatározásra. Amennyiben a szerződés kimenetele megbízhatóan nem mérhető, a bevétel 

elszámolására csak a megtérülő költségek mértékéig kerül sor. 

Kamatok 

A kamatbevételeket az effektív kamat módszer alapján számoljuk el, amelyre a kamatelhatárolással 
párhuzamosan kerül sor, e módszerben alkalmazott kamatláb az, amely az adott pénzügyi instrumentum 

hasznos élettartama alatt várható jövőbeni becsült pénzáramot a pénzügyi eszköz nettó könyv szerinti 

értékére diszkontálja. 

Szolgáltatások nyújtását és lízing megállapodásokat tartalmazó szerződések 

Lízing megállapodást tartalmazó ügylete a Csoportnak utoljára 2013-ban volt, így ez csak az 
összehasonlító időszak tekintetében releváns. 

A szolgáltatásokat és lízing megállapodásokat egyaránt tartalmazó szerződések esetében a lízing 

megállapodás keretében átadott eszközök nettó könyv szerinti értékét levonjuk, így az átadás 
időszakában ez a tétel sem profitot sem bevételt nem generál, ugyanakkor eszközként bemutatjuk (mint 

lízing érdekeltség). Az így keletkezett levonás utáni értékből számítandó és attól függő érték a 
szerződésből eredő profit. A profitot a projekt (szerződés) teljes futamidejére vetített készenléti fok 

(POC) módszerrel állapítjuk meg. Minden periódus végével a profitot újrabecsüljük, így a halmozott profit 

módosulhat. A Csoport arra a következtetésre jutott, hogy némely ügyletei pénzügyi lízinget is 
tartalmaznak. Az ilyen ügyleteket az IFRC 4-nek meglelően mutatjuk be.  

Az említett szerződések általában több éves időszakra szólnak, néhol az időtáv a tíz évet is eléri. A profit 
újrabecslése során az aktuális helyzettől függően jelentős módosulások fordulhatnak elő. A változások a 

pénzügyi kimutatások kapcsán jelentős bizonytalansági tényezőt alkotnak, és közvetlenül a becslés 
időszaki eredményre hatnak. 

Amennyiben szolgáltatások úgy kerülnek vevő részére átadásra, hogy a Csoportnak nincs közvetlen 

kapcsolata a teljesítménnyel, akkor sem bevételt sem profitot nem mutatunk be. Az ügyletet nettó 
módon mutatjuk be.  

 

17. Osztalék 

Az anyavállalat tulajdonosainak fizetendő osztalékot akkor jeleníti meg a Csoport kötelezettségként, ha az 

arra való jog létrejött, vagyis ha arról a közgyűlés döntött. 
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18. Szegmensjelentés  

A szegmensjelentésben bemutatott egységeket a döntéshozó tájékoztatására szolgáló beszámoló 

struktúrájának megfelelőek, az IFRS 8 előírásai szerint alakítottuk ki. A szegmens jelentés egységeit a 
szegmens által nyújtott szolgáltatás jellegének eltérései miatt kezeljük külön. A szegmensek stratégiailag 

különböző piacokra különböző szolgáltatásokat nyújtó tevékenységeket jelölnek. 

A szegmensek szerinti jelentésben a Csoport két irányt határozott meg 2014-től kezdődően: a projekt 

szegmenst és a retail szegmenst. A projekt részleg üzleti megoldást támogató komplex rendszerek 

tervezését, fejlesztését, telepítését, testre szabását, üzemeltetését és folyamatos frissítését végzi. A retail 
rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások részleg kereskedelmi rendszereket  on-line pénztárgépek és 

egyedi kassza rendszerek – tervez, fejleszt, telepít és üzemeltet.  

A szegmensek eredménye a közvetlenül hozzájuk rendelhető bevételből és ráfordításokból, valamint a 

cég teljes eredményéből a szegmenshez rendelhető (akár külső, akár a Csoport más szegmenseivel 
folytatott tranzakciókból származó) eredménytételekből állnak. 

A fel nem osztott tételek a Csoport egészére vonatkozó általános költségeket, valamint a szegmensek 

működéséhez közvetlenül hozzá nem rendelhető eszközöket (mint pl. finanszírozási tevékenységből és 
nem a rendes üzletmenetből eredő rövid és hosszú lejáratú befektetések) tartalmaznak. A szegmensek 

eredménye a nem kontrollált érdekeltség levonása előtt, bruttó módon kerül meghatározásra. 

A beruházások összege az időszak során tartósan használatba került szegmenseszközök megszerzésére 

fordított összes költséget jelöli. 

A földrajzi szegmensek bevétele az adott földrajzi szegmenshez tartozó ügyfeleket összegzi, illetve az 
eszközök a földrajzi szegmenshez tartozó eszközöket és beruházásokat tartalmazzák. 

 

19. Jegyzett tőke, ázsió 

A jegyzett tőkét a kibocsátott részvények fordulónapi névértékén mutatjuk be. A tőkekibocsátásból 
származó névérték feletti többlethozam ázsióként kerül elszámolásra. 

 

20. Saját részvények 

A visszavásárolt saját részvényeket megszerzéskori értéken, a saját tőkét csökkentő elemként mutatjuk 

be. A visszavásárláskor keletkezett nyereséget, veszteséget valamint az újraértékesítést közvetlenül a 
megfelelő tőke elemmel szemben számoljuk el.  

 

21. Adózás 

A tárgyévi és az előző évekre vonatkozó adókövetelést és adókötelezettséget az adóhatóságtól 

visszaigényelt, illetve a befizetendő adó mértékében állapítottuk meg. Halasztott adó követelés és 
kötelezettség meghatározására a mérleg módszert alkalmaztuk. 

Halasztott adókötelezettségként mutatunk ki minden adóköteles átmeneti különbözet: 

(I) kivéve, ha az goodwill amortizációból ered, vagy olyan eszköz, ill. forrás bekerüléséből, amely nem 
üzleti kombináció során létrejövő tranzakció kapcsán merült fel, és a tranzakciókor nem érinti sem a 

számvitelileg megállapított, sem az adóköteles eredményt; és 

(II) a leányvállalati befektetésekkel kapcsolatos adóköteles átmeneti különbözetekre, kivéve akkor, ha az 

átmeneti különbözet visszavezetésének ütemezése befolyásolható, és valószínűsíthető, hogy ezen 
különbözet a közeljövőben nem fordul vissza. 

Halasztott adókövetelésként mutatunk ki minden levonható átmeneti különbözet, illetve átvitt, fel nem 

használt adókövetelést és veszteséget, olyan mértékig, ameddig valószínűsíthető, hogy a Csoport 
rendelkezni fog ezen halasztott adókövetelés ellentételezésére fordítható adóköteles nyereséggel: 

(I) kivéve, ha a levonható különbözet olyan eszköz, ill. forrás eredeti bekerüléséből ered, amely nem 
üzleti kombináció során létrejövő tranzakció kapcsán merült fel, és a tranzakciókor nem érinti sem a 

számvitelileg megállapított, sem az adóköteles eredményt; és 
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(II) a leányvállalati befektetésekkel kapcsolatos levonható átmeneti különbözetek tekintetében a 
halasztott adókövetelés csak olyan mértékig vehető figyelembe, ameddig valószínűsíthető, hogy a 

közeljövőben az átmeneti különbözet visszafordítható lesz, és a Csoport rendelkezni fog akkora 

adóztatható nyereséggel, amellyel szemben a különbözet felhasználható.  

A halasztott adókövetelés nagyságát minden mérlegidőszakban felülvizsgáljuk, és olyan mértékben 

csökkentjük, ameddig már nem valószínű, hogy elég adóköteles nyereség áll majd rendelkezésre az 
adókövetelés ellentételezésére. Az elhatárolt adóköveteléseket és kötelezettségeket azon időszakra 

érvényes adókulcs, illetve adószabályozás alapján határozzuk meg, amely időszakban a követelés, illetve 

kötelezettség várhatóan megfordul. 

 

22. Részvényenkénti eredmény  

A részvényenkénti hozamot a felosztható adózott eredmény és az év során forgalomban lévő 

törzsrészvények (kivéve a saját részvényként visszavásárolt részvények) súlyozott átlagának hányadosa 
adja. A higított részvényenkénti hozam számítása, hasonlóan az alapvető egy részvényre jutó hozam 

számításához, a forgalomban lévő részvények átlagos darabszámán (súlyozott időszaki átlag) alapszik, 

korrigálva az összes hígító hatású részvény feltételezett kibocsátásának vagy átváltásának 
darabszámával. A hígított részvényenkénti hozam számítása során a nettó eredményt a potenciálisan 

átváltható értékpapírok várható eredményével módosítjuk. 

 

23. Pénzügyi instrumentumok 

A befektetések első bemutatása és kivezetése azon a kereskedési napon történik, amikor a Csoport 
befektetést megvásárolja vagy eladja egy olyan szerződés keretében, amelynek a feltételei rögzítik a 

befektetés teljesítését egy meghatározott, szabályozott piac által irányított- időn belül. Kezdeti 
bemutatásukkor értékük részét képezi a felmért valós piaci érték és ügyleti költség, kivéve azokat a 

pénzügyi eszközöket, amelyeket nyereség illetve veszteség révén mérnek valós értékükön.  

A pénzügyi eszközök besorolása a következő meghatározott kategóriák segítségével történik: pénzügyi 

eszközök ’valós értéken, az eredményen keresztül (FVTPL)’, ’lejáratig tartott’ befektetések, ’értékesítési 

céllal tartott’ (AFS) pénzügyi eszközök, illetve ’kölcsönök és követelések’. A besorolás a pénzügyi eszközök 
jellegétől és céljától függ, és a kezdeti számbavételkor határozandó meg. 

Azon eszközök, amelyek egyik kategóriába sem sorolhatók, az értékesítésre tartott eszköz (AFS) 
kategóriába kerülnek. 

Az effektív kamat módszer  

Az effektív kamat módszer segítségével lehet kiszámítani egy pénzügyi eszköz amortizált költségét és azt, 
hogyan kell a kamatbevételt allokálni a futamidőre. Az effektív kamatláb az a kamatláb, amely pontosan 

diszkontálja a becsült jövőbeni pénzbevételeket (beleértve a kapott vagy fizetett, vagy fizetendő díjakat 
is, amelyek az effektív kamatláb, az ügyleti költségek, illetve más prémiumok vagy diszkontok szerves 

részét képezik) a pénzügyi eszköz várható élettartama során, vagy ha rövidebb időszakról van szó, a 

rövidebb időszak során. 

A bevételt effektív kamat alapján kell számba venni minden hitelviszonyt megtestesítő instrumentumra 

vonatkozóan, kivéve azokat a pénzügyi eszközöket, amelyeket FVTPL módszerrel kezelnek. 

Pénzügyi eszközök FVTPL értéken 

A pénzügyi eszközöket a Csoport FVTPL-ként sorolja be, amennyiben a pénzügyi eszközöket vagy 
kereskedés céljából tartjuk, vagy pedig FVTPL-ként kezeljük.  

Egy pénzügyi eszközt akkor tekintünk kereskedési céllal tartottnak, ha:  

 elsősorban azért szereztük be, hogy a közeljövőben kereskedjünk vele; vagy  

 részét képezi olyan pénzügyi instrumentumok azonosított portfóliójának, amelyeket a Csoport 

együttesen kezel, és amelyek a közelmúltban ténylegesen rövid távon nyereséget tudtak 
termelni; vagy  

 olyan származékos eszköz, amelyet nem jelöltünk meg fedezeti instrumentumként.  

Azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek nem kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök, kezdeti 
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számbavételkor a következő esetekben lehet FVTPL-ként kezelni: 

 ez a besorolás megszüntet vagy jelentős mértékben csökkent egy olyan mérési vagy 

számbavételi rendellenességet, amely máskülönben fellépne; vagy  

 a pénzügyi eszköz részét képezi pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek (vagy 

mindkettő) egy olyan Csoportjának, amelyeket kezelnek, vagy amelyek teljesítményét valós 

érték alapján értékelik;  

 a Csoport dokumentált kockázat-kezelési vagy befektetési stratégiájának megfelelően, és a 

Csoportba sorolásról szóló információkat a vállalaton belül ezen az alapon adják meg; vagy  

 olyan szerződés részét képezi, amely egy vagy több beágyazott származékos eszközt 

tartalmaz; és  

az IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok: Megjelenítés és mérés megengedi, hogy a teljes összevont 

szerződés (eszköz vagy forrás) FVTPL-ként legyen elszámolva. Az FVTPL-ként nyilvántartott pénzügyi 
eszközök valós értéken szerepelnek, a belőlük származó bármilyen nyereséget vagy veszteséget pedig a 

nyereség, illetve veszteség kategóriákban kell számba venni. Az eredményben számba vett nettó 

nyereség, illetve veszteség magában foglal minden olyan osztalékot vagy kamatot, amely a pénzügyi 
eszköz hozamának tekintendő.  

Lejáratig tartott befektetések 

Azokat a fix vagy meghatározható pénzmozgással járó és rögzített lejáratú váltókat és 

járadékkötvényeket, amelyekkel kapcsolatban a vállalatvezetésnek a lejáratig történő tartás határozott 

szándéka, és erre a lehetősége is megvan, lejáratig tartandó befektetésekként vesszük számba. A 
lejáratig tartandó befektetéseket amortizált költségértéken kell lekönyvelni, az effektív kamat módszer 

alkalmazásával, levonva az értékvesztést, a bevételt pedig effektív hozam alapon kell számba venni.  

Értékesítésre tartott pénzügyi eszközök (AFS) 

A tőzsdén nem jegyzett részvényeket és azokat a Csoport tulajdonában lévő beváltható utalványokat, 

amelyekkel egy aktív piacon kereskedés folyik, AFS-ként kell besorolni, és valós értéken kell kimutatni.  A 
valós értékben bekövetkezett változások miatt felmerülő nyereséget, illetve veszteséget közvetlenül a 

saját tőkében kell számba venni, a befektetések átértékelési tartalékában, kivéve az értékvesztés miatti 
veszteségeket, az effektív kamat módszer segítségével kiszámított kamatokat, valamint a pénzeszközön 

realizált árfolyamnyereséget, illetve veszteséget, melyeket közvetlenül az eredményben kell számba 
venni. Amennyiben a befektetést elidegenítjük vagy megállapítjuk, hogy értékvesztést szenvedett, a 

befektetések átértékelési tartalékában korábban már számba vett halmozott nyereséget vagy veszteséget 

a tárgyidőszakra jutó eredményben szerepeltetjük.  

A külföldi valutában meghatározott AFS pénzeszközök valós értékét az adott külföldi valutában kell 

megállapítani, és át kell váltani a mérleg fordulónapján érvényes spot árfolyammal számolva. Azokat az 
átváltási különbözetnek tulajdonítható változásokat a valós értékben, amelyek oka az eszköz amortizált 

költségében bekövetkezett változás, az eredményben kell számba venni, a többi változást pedig a saját 

tőkében.  

Kölcsönök és követelések 

Azokat az áruszállításból és szolgáltatás-nyújtásból fakadó követeléseket, kölcsönöket és más olyan 
követeléseket, amelyek fix vagy meghatározható összegekkel egyenlítendők ki, és amelyeket egyetlen 

aktív piacon sem jegyeznek, a kölcsönök és követelések soron kell szerepeltetni. A kölcsönöket és 
követeléseket amortizált költségértéken kell kimutatni, az effektív kamat módszer alkalmazásával, levonva 

az esetleges értékvesztést. A kamatbevétel számbavétele az effektív kamatláb módszerével történik, 

kivéve azokat a rövid távú követeléseket, ahol az ilyen elszámolás hatása jelentéktelen lenne. 

Pénzügyi eszközök értékvesztése 

Azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek nem FVTPL-ként vannak kimutatva, minden egyes mérleg 
fordulónapon meg kell vizsgálni annak eldöntése végett, hogy érte-e őket értékvesztés. A pénzügyi 

eszközökre akkor számolunk el értékvesztést, amikor objektív bizonyítékkal igazolható, hogy egy vagy 

több olyan esemény, amelyek a pénzügyi eszköz kezdeti számbavétele után történt, érinti a befektetésből 
származó becsült jövőbeni pénzáramlást. Az IFRS 7.B5(f) szerint azoknak a tőzsdén nem jegyzett, AFS-

ként besorolt részvényeknek az esetében, ahol az értékpapír valós értéke jelentős mértékben vagy 
tartósan lecsökken az IFRS 7.37(b) szerinti költségük alá, úgy kell tekinteni, hogy objektív bizonyíték van 

az értékvesztésre. Minden egyéb pénzügyi eszköz esetében, beleértve az AFS-ként besorolt beváltható 
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utalványokat és a pénzügyi lízing alapján fennálló követeléseket is, az értékvesztés objektív bizonyítéka a 
következőket jelentheti:  

 jelentős pénzügyi nehézségek a kibocsátó vagy valamelyik érintett fél részéről; vagy  

 a kamat- vagy tőketörlesztések késedelme vagy elmulasztása; vagy  

 valószínűvé vált, hogy az adós vagy csődöt jelent, vagy pénzügyi reorganizációt kér.  

A pénzügyi eszközök bizonyos kategóriáiban, mint például a követelések áruszállításból és szolgáltatásból 

kategóriában, azokat az eszközöket, amelyeket egyénileg úgy értékeltünk, hogy nem szenvedtek el 
értékvesztést, a későbbiekben együttesen is értékelhetjük ezen a módon. Egy követelés-portfólió 

esetében az értékvesztés objektív bizonyítéka lehet a Csoport korábbi tapasztalata a fizetések beszedését 
illetően, az, hogy a portfólióban szereplő késedelmes teljesítések száma meghaladja a 60 napos átlagos 

hitelidőszakot, vagy pedig olyan változások észlelhetők a nemzeti vagy helyi gazdasági feltételekben, 

amelyek korrelációt mutatnak a követelések késedelmes teljesítésével. Az amortizált bekerülési értéken 
nyilvántartott pénzügyi eszközök értékvesztésének összegét úgy kell kiszámítani, hogy venni kell az 

eszköz könyv szerinti értéke és a pénzügyi eszköz eredeti effektív kamatlábával diszkontált jövőbeni 
becsült pénzáramlások jelenértéke közötti különbözetet. A pénzügyi eszköz könyv szerinti értékét minden 

pénzügyi eszköz esetében közvetlenül kell az értékvesztés miatti veszteség értékével csökkenteni, kivéve 
a követelések áruszállításból és szolgáltatásból esetében, ahol a könyv szerinti értéket egy értékelési 

különbözet számlán keresztül kell csökkenteni. Amennyiben egy áruszállításból vagy szolgáltatásból 

származó követelést behajthatatlannak minősítenek, ennek értékét az értékelési különbözet számla 
ellenében kell leírni. A korábban már leírt összegeket későbbi megtérülés esetén az értékelési különbözet 

számla ellenében kell elszámolni. Az értékelési különbözet számla könyv szerinti értékének változásait az 
eredményben kell számba venni. Az AFS tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok kivételével, ha 

egy később időszakban az értékvesztés miatti veszteség összege csökken, és a csökkenés objektív módon 

egy olyan eseménynek tulajdonítható, amely az értékvesztés számbavételét követően történt, a korábban 
számba vett értékvesztési veszteséget vissza kell fordítani az eredményen keresztül olyan mértékben, 

hogy a befektetés könyv szerinti értéke azon a napon, amikor az értékvesztést visszafordítjuk, ne haladja 
meg azt a mértéket, amennyi az amortizált költség összege lett volna abban az esetben, ha az 

értékvesztést nem számoltuk volna el. AFS tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírt illetően az 
eredményen keresztül korábban számba vett értékvesztés miatt veszteségeket nem szabad az 

eredményen keresztül visszafordítani. Amennyiben az értékvesztés miatti veszteség számbavételét 

követően megnő a valós érték, azt közvetlenül a saját tőkében kell számba venni. 

Pénzügyi eszközök kivezetése 

A Csoport csak akkor vezet ki egy pénzügyi eszközt, ha az adott eszközből származó pénzáramlásra 
vonatkozó szerződéses jogok lejártak; vagy ha egy másik félnek adja át a pénzügyi eszközt, vele együtt 

pedig lényegében minden, az eszköz tulajdonlásából származó kockázatot és hasznot. Amennyiben a 

Csoport nem adja át és nem is tartja meg lényegében az összes, a tulajdonlással összefüggő kockázatot 
és hasznot, és továbbra is irányítása alatt tartja az átadott eszközt, a Csoport számba veszi az eszközben 

megtartott érdekeltségét, és az általa esetlegesen fizetendő összegekkel kapcsolatos kötelezettségét. 
Amennyiben a Csoport megtartja egy átadott pénzügyi eszközzel kapcsolatosan lényegében a 

tulajdonlással járó összes kockázatot és hasznot, a Csoport a továbbiakban is számba veszi ezt a 
pénzügyi eszközt, valamint számba veszi a biztosítékkal fedezett kölcsönfelvételt a kapott hozamokra 

vonatkozóan. 

A Csoport által kibocsátott pénzügyi kötelezettségek és tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok 

Hitel- illetve tulajdonviszonyként történő besorolás  

A hitel- illetve tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumokat pénzügyi kötelezettségként vagy saját 
tőke elemként kell besorolni, a szerződéses megállapodás tartalma szerint.  

Tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumok  

Egy tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentum bármely olyan szerződés lehet, amely bizonyítja, hogy 
egy adott fél eszközeiben érdekeltség marad fenn azok után, hogy levonták az összes hozzájuk 

kapcsolódó kötelezettséget. A Csoport által kibocsátott tulajdonviszonyt megtestesítő instrumentumokat a 
realizált hozamon kell lekönyvelni, levonva a kibocsátáshoz közvetlenül kapcsolódó költségeket.  

Összetett instrumentumok 

A Csoport által kibocsátott összetett instrumentumokat külön kell besorolni pénzügyi kötelezettségként 
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vagy tulajdonviszonyként, a szerződéses megállapodás tartalma szerint. A kibocsátás napján a 
kötelezettség valós értékét fel kell becsülni azon aktuális piaci kamatláb alapján, amely egy hasonló, át 

nem váltható instrumentumra vonatkozik. Ezt az összeget amortizált költségalapon kell lekönyvelni 

kötelezettségként az effektív kamat módszer alkalmazásával, egészen a beváltással történő megszűnésig, 
illetve az instrumentum lejáratának napjáig. A tulajdonlást megtestesítő alkotórészt úgy kell 

meghatározni, hogy le kell vonni a teljes összetett instrumentum valós értékéből a kötelezettséget 
megtestesítő alkotórészt. Ezt a saját tőkében kell számba venni és kimutatni, levonva a bevételhez 

kapcsolódó adóhatásokat, és a későbbiekben az értéke nem kerül újra meghatározásra.  

Pénzügyi garancia szerződéses kötelezettségek  

A pénzügyi garancia szerződéses kötelezettségeket kezdetben a valós értékükön kell felmérni, a 

későbbiekben pedig a következők közül a magasabbat kell alkalmazni:  

 a szerződéses kötelezettség összege, amelyet az IAS 37 Céltartalékok, feltételes 

kötelezettségek és feltételes eszközök alapján kell meghatározni; illetve  

 a kezdetben számba vett összeg, és amennyiben volt ilyen, az elszámolt halmozott 

amortizáció.  

Pénzügyi kötelezettségek 

A pénzügyi kötelezettségeket vagy ’FVTPL-ként’, vagy pedig ’egyéb pénzügyi kötelezettségekként’ kell 

besorolni.  

Pénzügyi kötelezettségek FVTPL-ként 

A pénzügyi kötelezettségeket a Csoport FVTPL-ként sorolja be, amennyiben a pénzügyi kötelezettségeket 
vagy kereskedés céljából tartjuk, vagy pedig FVTPL-ként kezeljük. Egy pénzügyi kötelezettséget akkor 

tekintenek kereskedési céllal tartottnak, ha:  

 elsősorban azért vették igénybe, hogy a közeljövőben visszavásároljuk; vagy  

 részét képezi olyan pénzügyi instrumentumok azonosított portfóliójának, amelyeket a Csoport 

együttesen kezel, és amelyek a közelmúltban ténylegesen rövid távon nyereséget tudtak 
termelni; vagy  

 olyan származékos eszköz, amelyet nem jelöltek meg fedezeti instrumentumként, és 

ténylegesen sem ezt a célt szolgálja.  

Azokat a pénzügyi kötelezettségeket, amelyek nem kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek, 

kezdeti számbavételkor a következő esetekben lehet FVTPL-ként besorolni:  

 ez a besorolás megszüntet vagy jelentős mértékben csökkent egy olyan mérési vagy 

számbavételi rendellenességet, amely máskülönben fellépne; vagy  

 a pénzügyi kötelezettség részét képezi pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek, 

vagy mindkettő egy olyan csoportjának, amelyeket kezelnek, vagy amelyek teljesítményét 

valós érték alapján értékelik, a Csoport dokumentált kockázat-kezelési vagy befektetési 
stratégiájának megfelelően, és a csoportba sorolásról szóló információkat a vállalaton belül 

ezen az alapon adjuk meg; vagy  

 olyan szerződés részét képezi, amely egy vagy több beágyazott származékos eszközt 

tartalmaz, és az IAS 39 Pénzügyi Instrumentumok: Számbavétel és mérés megengedi, hogy a 

teljes összevont szerződés (eszköz vagy forrás) FVTPL-ként legyen kezelve.  

Az FVTPL-ként nyilvántartott pénzügyi kötelezettségek valós értéken szerepelnek, a belőlük származó 
bármilyen nyereséget vagy veszteséget pedig a nyereség illetve veszteség kategóriákban kell elszámolni. 

Az eredményben számba vett nettó nyereség illetve veszteség magában foglal minden olyan kamatot, 
amelyet a pénzügyi kötelezettségre fizettünk ki. 

Egyéb pénzügyi kötelezettségek 

Az egyéb pénzügyi kötelezettségeket, beleértve a kölcsönfelvételeket is, kezdetben valós értéken kell 

értékelni, ügyleti költségek nélkül. Az egyéb pénzügyi kötelezettségeket a következőkben amortizált 

költségértéken kell értékelni, az effektív kamat módszer alkalmazásával, a kamatköltséget pedig effektív 
hozam alapon kell számba venni. 

Az effektív kamat módszer segítségével lehet kiszámítani egy pénzügyi kötelezettség amortizált költségét 
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és azt, hogyan lehet a kamatköltséget allokálni a vonatkozó időszakra. Az effektív kamatláb az a 
kamatláb, amely a becsült jövőbeni kifizetéseket pontosan a pénzügyi kötelezettség várható élettartama 

során diszkontálja, vagy ha rövidebb időszakról van szó, a rövidebb időszak során. 

Pénzügyi kötelezettségek kivezetése 

A Csoport a pénzügyi kötelezettségeket akkor és csak akkor vezeti ki, amikor a Csoport kötelezettségeit 

feloldják, törlik, vagy azt kifizették.  

Fedezeti ügyletek könyvelése 

A fedezeti ügylet és az alapügylet - ha kötött a Csoport ilyen ügyletet - nem egyértelműen 

megfeleltethető. Ezért a Csoport a fedezeti elszámolást (hedge accounting) nem alkalmazza. 

 

24. Részvény alapú juttatások 

Részvény alapú kifizetése a Csoportnak jelenleg nincsen. Utoljára 2013-ban volt ez releváns, így ez a 

számviteli politika az összehasonlító adat kapcsán bír jelentőséggel. 

A pénzzel rendezendő részvényalapú kifizetésekhez kapcsolódó szolgáltatások, kötelezettségek minden 

beszámolási periódusban valós értéken szerepelnek. A kötelezettségek a megszolgálási periódus alatt 

kerülnek elszámolásra. Minden beszámoló készítéskor és a végső teljesítéskor a kötelezettség valós 
értékét Monte Carlo-szimulációval újraértékeljük. Az értékelések között jelentkező eltérések az időszak 

eredményében jelennek meg. A tranzakció összes nettó ráfordítása a kötelezettség teljesítésére 
felhasznált összeg lesz. 

Tőkeinstrumentummal és egyéb szolgáltatásokkal megváltott, munkavállalók részére teljesített 

részvényalapú kivezetések a nyújtás idejekor valós értéken szerepelnek.  

 

25. Mérlegen kívüli tételek 

A mérlegen kívüli kötelezettségek a beszámolóban meg nem jelenő tételek, és csak abban az esetben 

nem kerülnek bemutatásra, ha gazdasági előnyöket megtestesítő eszközök kiáramlása időben távoli. A 
mérlegen kívüli eszközök nem jelennek meg a beszámolóban, ha viszont azokkal kapcsolatban gazdasági 

előny beáramlása valószínű, bemutatásra kerülnek. 

 

26. Fordulónap utáni események 

A Csoport pozíciójáról információt adó fordulónap utáni események (korrekciós események) bemutatásra 
kerülnek a pénzügyi kimutatásokban. A nem korrekciós hatású fordulónap utáni események – 

amennyiben jelentősek – a mellékletekben kerülnek bemutatásra. 

 

27. Összehasonlító adatok 

Ahhoz, hogy a tárgyév és az előző év adatai összehasonlíthatóak legyenek, néhány esetben az 
összehasonlító egyenlegek között átsorolásra volt szükség. 

 

6. Jelentős számviteli becslések, illetve a pénzügyi kimutatásokban szereplő jelentős 
bizonytalanságok főbb forrásai 

Az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások készítéséhez olyan becslésekre és feltételezésekre van szükség, 
amelyek befolyásolják a beszámolóban szereplő adatokat. Bár az ilyen becslések a vezetésnek az aktuális 

eseményekkel és ügyekkel kapcsolatos legjobb ismereteit tükrözik, a későbbi tényadatok a becsült 
adatoktól eltérhetnek. Az alábbiakban ismertetjük azokat a jövőre vonatkozó feltételezéseket és a 

mérlegfordulónapon fennálló, a becslések alapjául szolgáló olyan egyéb lényeges bizonytalansági 

forrásokat, amelyek esetében jelentős a kockázata annak, hogy az eszközök és források könyv szerinti 
értéke a következő pénzügyi év folyamán módosulni fog. 

Goodwill megtérülő értéke és értékvesztése 

A Csoport legalább éves szinten felméri, hogy a goodwill-re kell-e értékvesztést elszámolni. Ehhez a 

goodwill-hez allokált pénztermelő egységek használati értékének becslésére van szükség. A használati 
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érték megítéléséhez a Csoportnak meg kell becsülnie az egyes pénztermelő egységek várható jövőbeni 
pénzáramát, és ki kell választania a jelenérték-számításhoz szükséges megfelelő diszkontlábat. További 

részletek a 24. pontban találhatók.  

Az üzleti év során a Csoport számos goodwillt tesztelt értékvesztésre. A becslések mind jövőbeli 
jövedelemtermelő képességen alapszanak. Ezek a számítások azt igénylik, hogy a Csoport számos 

becslést hajtson végre. E becslések – mivel a jövőre vonatkoznak – szükségképpen magukban hordozzák 
a bizonytalanságot. A becslések validálására külön szakértőt vett igénybe a Csoport. Az üzleti év során a 

következő cégekhez kapcsolódó akvizícióból származó goodwill tesztelésére került sor akként, hogy a 

goodwill végül értékkel a mérlegben szerepel: 

 Gameserver Kft. 

 ITSSM Kft. 

 

Egyéb immateriális eszközök megtérülése 

A Csoport jelentős értékű speciális szoftverrel rendelkezik. Ezek megtérülésének megítélése során a 

Csoport jelentős becsléseket kénytelen tenni és e becslések megkövetelik azt, hogy bizonytalan jövőbeli 
eseményekkel kapcsolatosan állást foglaljon a menedzsment. 

 

A Csoport rendelkezik olyan immateriális eszközzel is, amely fejlesztésnek minősül. Annak megítélése, 
hogy az adott eszköz a fejlesztési fázisba lépett, illetve annak eldöntése, hogy az adott fejlesztés miként 

térül meg, komplex számításokat és becsléseket igényelt.  

 

Tárgyi eszközök és immateriális eszközök hasznos élettartam becslése 

A Csoport minden év végével felméri a tárgyi eszközök és immateriális eszközök hasznos élettartamát, 
figyelembe véve a megtérülő értéket, amely az értékesítésre tartott eszközök tekintetében az 

értékesítésekből származó pénzáramot jelenti, míg a használatban maradóknál a jövőbeli cash flowkból 
származó értéket. A Csoport felülvizsgálta az immateriális eszközök hasznos élettartamát, és a jelen 

környezeti hatásokra tekintettel megállapítjuk, hogy nincs olyan tényező, amely miatt gyorsított leírást 
kellene alkalmazni. A korábban már használatban lévő eszközök esetében az eddig használt hasznos 

élettartam megfelelő, mivel a hasznos élettartam növelése nem alátámasztható.  

 

Üzleti kombinációban megszerzett eszközök értékelése 

Az üzleti kombináció keretében megszerzett eszközöket valós értéken kell értékelni az első 
megjelenítéskor. Ez az értékelés jelentős becsléseket igényel, amely számottevő hatással van a pénzügyi 

kimutatásokra. Két olyan jelentős eszköznél azonosított a Csoport eltérést a korábbi akvizíciók során. 

Mindkét vagyoni elem földterület. A valós értékelést értékbecslő végezte el mindkét esetben.  

 

Halasztott adó elszámolása 

A Csoport évente vizsgálja felül a halasztott adó elszámolását. A halasztott adó megjelenítése és 

értékelése azt igényli, hogy becsléseket szerepeltessünk azzal összefüggésben, hogy egy adott adózás 
szempontjából releváns tétel bekövetkezik-e, illetve annak értéke miként alakul. Ennek következtében a 

halasztott adó tételek jelentős bizonytalanság forrásai. 

 

Követelések behajtása 

A Csoport felülvizsgálta a hitelezési politikáját, amely során figyelembe vette a gazdasági környezet 
hatásait, így a hosszú távú kapcsolatok során tapasztalt ügyfélfizetési képesség és hajlandóság szerint a 

vevőknek nyújtható kereteket újra megállapítottuk. A Csoport elvégezte a vevők értékvesztés 

kalkulációját, amelyet minden vevőre a lejáratokat és a kintlévőség méretét alapul véve, elkülönülten 
végzett. A megképzett értékvesztések a kétes kintlévőségek miatti kockázatra jelentenek fedezetet, ám 

értékük becsléseken alapszik. 
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Vállalkozási szerződésekből származó kintlévőségek 

A Csoport felmérte és értékelte a vállalkozási szerződésekből eredő kintlévőségeit, melyeket az azokra 

elszámolt idő ráfordítás segítségével értékelt. Az idő ráfordítás rögzítése egyesíti az informatikai munka 
ráfordítás felügyeleti és tervezési rendszereit, így ebből következik, hogy e rendszer használatával végzett 

kalkuláció minimalizálja a kalkuláció során keletkező becslési hibát. A norma költségek meghatározására a 
megelőző tizenkét havi felmerült tényleges költségeket használjuk, amely időszak elegendő hosszú, hogy 

a becslésben maradó hibát minimálisra csökkentse. Az idő ráfordítás elszámolása és a norma költség 

használata mellett sem hárítható el az ügyfél elvárás megváltoztatásából eredő bizonytalanság, amelyből 
eredően az ügyfelek előre nem rögzített teljesítendő igényeket fogalmazhatnak meg.  

 

Projekt becslések 

Az installációs üzembe helyezési, üzemeltetési és hasonló munkák bevételeit (amennyiben azok nem 
jelentéktelenek és nem kimondottan az értékesített termékhez kapcsolódnak) a készültségi foknak 

megfelelően számoljuk el. A készültségi fok mérése a várható teljes ráfordítás és a fordulónapig felmerült 

ráfordítás arányában történik. A teljes ráfordítás meghatározása jelentős becslés, mely egyik időszakról a 
másik időszakra erőteljesen változhat és ez a hatás az eredménykimutatásban jelentkezik. A Csoport az 

ilyen természetű szerződéseinek jelentős részét 2013-ban külső felekre átruházta. 
 

 

Peres ügyek, büntetések 

A Csoportnak több jogvita kapcsán céltartalékot kellett képeznie. Ezek a céltartalékok becsült 

kötelezettségek és azt követelik meg a menedzsmenttől, hogy jövőbeli eseményekről és döntésekről 
alkossanak véleményt, így magas fokú bizonytalanságot hordoznak e tételek. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A Csoportnál nem keletkezik lényeges mennyiségű hulladék és ha ilyen hulladék keletkezne, akkor azt a 

Csoport értékesíti az erre szakosodott hasznosító szervezeteknek. A Csoportnak jelenleg ebből fakadó 
kötelezettsége nincsen.  

 
7. Számviteli politika változása, átsorolások 

A társaság nem változtatta meg a számviteli politikáját ebben az időszakban. Volt olyan standard, 

amelyet elsőként alkalmazott, azonban az első alkalmazásnak nem volt hatása az előző időszaki adatokra, 
így harmadik oszlop mérleget a Csoport nem jelenít meg. 

 

A Csoport bizonyos eredménykimutatás tételeket átsorolt az átfogó eredménykimutatás egyes sorai 

között. Ez azért volt szükség, mert egy tétel (elengedett kötelezettség) jelentőssé vált és így azt külön 

soron indokolt prezentálni az átfogó eredménykimutatásban. Ennek következményeként az előző időszaki, 
ilyen természetű adatokat átsoroltuk erre a sorra. Emellett egy részesedés átruházáshoz kapcsolódó tételt 

az előző időszakban a Csoport szállítótartozásként jelenített meg, holott az egyéb kötelezettség pozíció 
jobban leírja annak tartalmát. 
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Az elmúlt időszakokhoz kapcsolódó átsorolások hatását a fenti táblázatok maradéktalanul tartalmazzák.  

 

8. Árbevétel 

 

A Csoport árbevételének összetevői az IT infrastruktúra berendezések mint a hálózati eszközök, IT 
biztonsági berendezések, IP telefon rendszerek, számítógépek, szerverek, tárolók, MS és Cisco termékek 

és alkalmazások, valamint a kapcsolódó hálózati integrációs szolgáltatások és üzemeltetési szolgáltatások, 
továbbá komplex ERP, CRM szoftverek eladása és vevőre szabott egyedi megoldás szállítása, amelyet a 

kapcsolódó kiegészítő fenntartó szolgáltatások követnek. Ezeken túlmenően komplex kereskedelmi 

nyilvántartási rendszerek, on-line pénztárgépek installálása, egyedi fizetési rendszerek fejlesztése és 
üzemeltetése, IT outsoursing szolgáltatás nyújtása, valamint infrastrukturális kábelezési munkálatok 

kivitelezése a cégcsoport fő tevékenysége.  

 

A társaság az úgynevezett BKV-outsourcing szolgáltatási szerződésének és az abból származó 

projektjének megvalósítását 2013. második félévétől átszervezte, - közgazdasági értelemben a 

feladatokat átadta - amely folyamat keretében pontosításra kerültek a T-Systems Magyarország Zrt. által 
végzett alvállalkozói feladatok és a teljesítésben vállalt felelősség. A Synergon Csoport a továbbiakban 

kizárólag fővállalkozói, projektszervezői feladatokat lát el, amivel kapcsolatban kialakításra került az 
elszámolási rendszer, amelyre figyelemmel a Csoport a projekt hátralévő futamidejében ebből befolyó 

bevétel alapján - a pénz időértékét figyelembe véve - a teljes fennmaradó összegben követelést mutatott 
be 2013-ban. Ebből fakadóan az outsource tevékenységből bevételt 2014-től kezdve már csak a 

projektszervezési résszel összefüggésben és diszkont lebontása miatt jelenít meg a Csoport (ez pénzügyi 
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bevételnek minősül). 

A projektszervezési feladatokat – amelyeket megtartott a gazdálkodó – a Csoport az eredeti szerződéstől 

elkülönítve kezeli, ennek bevétel az árbevételt illeti havonta ugyanakkora összeggel (923 eFt havonta). 

A 2013. évben kimutatott bevételből származó hosszú távú követelést a Csoport folyamatosan teszteli 
értékvesztési szempontból. A tesztelés alapja a jövőbeli cash-flowk jelenértéke (lásd 27. megjegyzés). 

 

9. Továbbértékesített hardverek, szoftverek és közvetített szolgáltatások 

 

E pozíciók a tevékenység árbevételéhez kapcsolódó közvetlen ráfordításokat tartalmazzák.  

 

A továbbértékesített termékek és hardverek soron a vevő igényeire szabott aktív és passzív eszközök 

bekerülési értékét jelenti meg a Csoport. Az üzleti modell szerint a Csoport gyártást nem, csak 
testreszabást végez.  

A közvetített szolgáltatások között a külső vállalkozók teljesítményének ellenértéke jelenik meg. Ezek a 
vállalkozások egy adott tevékenység elvégzésére kötnek eredménykötelmet. 

 

10. Elengedett követelések, átvállalt kötelezettségek 

 

 

A Synergon Integrátor Kft. pénzügyi helyzete a FUTÁR projekt teljesítése során elszenvedett veszteség 

miatt, csak úgy tud stabilizálódni, hogy a legjelentősebb partnerekkel fizetési és tartozás rendezési, 
elengedési megállapodásokat kötött. A legjelentősebb megállapodást a T-Systems Magyarország Zrt.-vel 

kötötte a Társaság.  

A Synergon és a T-Systems 2011–től szoros együttműködésben,  közösen dolgoznak a BKV Zrt. –nél a 

közüzemi szolgáltatást támogató informatikai rendszer üzemeltetésén és a további bővítési feladatokat is 

együttműködésben oldják meg.  

A Synergon Integrátor Kft. a Futár rendszerben a kivitelezésben szerzett tapasztalatait a T- Systems 

Magyarország Zrt. vezetésével alapított konzorciumban tudta hasznosítani, a Futár rendszernek az 
átadását követően, a hosszú távú üzemeltetésre való átállás során. Erre tekintettel a T-Systems 

Magyarország Zrt. a 2013 - 2015. évek során összesen  2 412 eFt, a kivitelezésben szállított követelését 

engedte el, és további 200 millió forint elengedését helyezte kilátásba, ha bizonyos jövőbeli feltételek 
teljesülnek. (Ez a 200 000 eFt-os tétel az eredményben még nem szerepel.) 

A Humansoft Kft-vel a Synergon Integrátor Kft. megállapodást kötött a Microsoft termékek értékesítése 
kapcsán való együttműködésre. Az együttműködés keretében a Humansoft Kft. bizonyos 

kötelezettségeket a Synergon Integrátor Kft-tőll átvállalt.   
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11. Munkavállalókkal kapcsolatos ráfordítások 

 

 
A bérek a dolgozóknak a munkavégzés ellenében fizetett összegeket tartalmazza. Az egyéb juttatások 

között végkielégítés, prémium, jutalom és műszakpótlék szerepelnek.  
 

A végkielégítésen (és terhein) kívül a Csoport csak rövid távú munkavállalói juttatást ad a 
munkavállalóknak.  

 

A 2013. évi munkavállalókkal kapcsolatos ráfordítás tartalmazza a pénzben rendezett, de megszűnt 
részvény alapú kifizetés miatti kötelezettség kivezetését. Ez a téma a 2013. évi eredményt 45 153 eFt-tal 

javította. Ennek hatása 2014. évre nincs. 
 

A Csoport szinten foglalkoztatott dolgozók átlagos statisztikai létszáma 2014-ben 105 fő (2013: 166 fő) 
volt.,  

 

12. Általános és adminisztratív ráfordítások 

 

 
A fenti szolgáltatások a Csoport általános költségeit tartalmazzák. Az egyes szolgáltatások tartalmát a 

megnevezése írja le. A Csoport a szolgáltatásokat abban az évben veszi figyelembe az eredményben, 
amelyik időszakot az közgazdaságilag terhel. 

 
A Csoport 2014 folyamán a költségmegtakarítási program eredményeként szinte valamennyi 

költségfajtában jelentős megtakarításokat ért el.  
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13. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások 

 

 
 

2014-ben lezárult a Synergon Informatika Nyrt. és a Vidékfejlesztési Minisztérium között a 2009-2011 
évekre szóló licence szállítási szerződéssel kapcsolatos jogvita (hatása: 260 000 eFt, a kárrendezés 

pozíción megjelenítve). A Synergon Informatika Nyrt. és a Vidékfejlesztési Minisztérium jogelődje (a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) között 2009. március 4-én megkötött, a 2009-2011 évekre 
szóló „Microsoft Enterprise Agreement” (Microsoft közigazgatási licence konstrukció) tárgyú szerződésből 

keletkezett jogvita rendezési folyamata és az ezzel kapcsolatban a Synergon által kezdeményezett peres 
eljárás a Felek között létrejött megállapodással – amelyet a Felek 2014. január 24-én perbeli 

egyezségben is rögzítettek - lezárult. A megállapodás a Feleknek a szállítással kapcsolatos minden 
követelését és kötelezettségét rendezi és a Synergonnak a szerződés megszűnéséből eredő kárigénye az 

egyezség keretében megtérítésre került. 

A késedelem miatti kötbér 2013–2014-ben a BKV Futár projekt miatt merült fel.   
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14. Pénzügyi tevékenység bevétele, ráfordítása 

 

 
 

Kamat ráfordítások 
A Csoport minősített eszközök finanszírozására nem használt hiteleket. A kamat a Csoport határidőn túli 

teljesítésből valamint igénybevett banki hitel utáni kamatfizetési kötelezettségekből erednek. 
 

A Synergon Integrátor Kft. a Budapesti Értéktőzsdén, Buda-Cash Zrt. közreműködésével határidős 

szerződéseket kötött és zárt le, amelyekhez kapcsolódóan a Csoport az eredményben elszámolt 
veszteséget realizált. A Csoport a határidős ügyleteken realizált eredményt a pénzügyi eredményben 

mutatja be. A Csoport 2014-ben 62 875 eFt (2013-ban 58 500 eFt ) veszteséget realizált. (A Buda-Cash 
Zrt-vel kötött ügyleteiről részletesen lásd a mérlegfordulónap utáni eseményekről szóló 44. megjegyzést 

is.) 
 

15. Adók 

 
A Csoport adókötelezettségét az alábbi táblázat mutatja: 

 
2014-ban a Synergon Informatika Nyrt-re és a magyar leányvállalataira vonatkozó jövedelemadó kulcsa 
10%. (2013: 10%).  
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Az egyéb átfogó eredményt érintő tételekhez nem kapcsolódik jövedelemadó. 

 

A fennálló elhatárolt adóveszteségek értékei (2025-ig használhatóak föl):  

 
 
A magyar adótörvények szerinti adóalap módosító tételeket és a Csoport szintű tényleges adóráfordítást a 

következő táblázat tartalmazza (az adatokat a Csoport összes gazdálkodójára összegeztük): 

 
A Csoport tagjait az adóhatóságok rendszeresen ellenőrzik. Mivel az egyes tranzakciókra vonatkozó 

adótörvények és előírások értelmezésében vita lehet, a pénzügyi kimutatásokban szereplő 

adóegyenlegeket a későbbiekben az adóhatóság eljárásában megváltoztathatja. 
 

A Synergon Informatika Nyrt.-nek 2007-tel, a Synergon Integrátor Kft-nek 2008-al, a Smart Systems Kft.-
nek 2005-tel bezárólag a NAV valamennyi évet ellenőrizte és az ellenőrzéseket lezárta. A Synergon 

Infosource Kft-nél 2013 évet teljes körűen vizsgálta az adóhivatal, 2014. márciusban zárta le 

jegyzőkönyvvel e vizsgálatot. 2013. év végétől a NAV teljes körű átfogó vizsgálatot folytat a Synergon 
Informatika Nyrt. és a Synergon Integrator Kft. 2009-2011 adóéveire vonatkozóan. A mérlegkészítés 

időpontjában ezek a vizsgálatok még folyamatban voltak, nem kerültek lezárásra. 
 

A Csoport az IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatásaiban a halasztott adó eszközöket és kötelezettségeket 
megjeleníti. A halasztott adó meghatározása a mérleg szerinti eredmény módszerrel történik. 
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A csoport adómérlege a következő:  
 

 

 
A Csoport halasztott adó követelés és kötelezettségének változását a következő táblázat mutatja: 

 

 
 

A Synergon Integrator Kft., Synergon Smart Systems Kft. 2014-ben keletkezett halasztott adó eszközét 

tekintettel arra, hogy az a jövőben nem fordul meg, a Csoport nem jeleníti meg eszközként. Az 
anyavállalatnál lévő halasztott adó kötelezettség – tekintetbe véve a forrását – sem jelenik meg a 

kötelezettségek között; annak megfordulása nem valószínűsíthető.  
 

A mérleg a következő cégekkel kapcsolatban tartalmaz halasztott adó egyenlegeket. 
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A fenti táblázatban a pozitív szám eszközt, a negatív szám kötelezettséget jelöl. 
 

16. Idegen pénznemben kifejezett tranzakciók és befektetés külföldi érdekeltségekbe 

 

A Csoport a következő árfolyam különbözeteket számolta el az eredményében, illetve egyéb átfogó 

eredményében: 

 
 
A Csoport és materiális leányvállalatainak a funkcionális pénzneme a magyar forint. Egyetlen 

leányvállalata minősül külföldi érdekeltségnek. A bolgár leányvállalat a konszolidálás céljaira a záró 
árfolyam módszerrel került átszámításra forintra, hatása jelentéktelen. A leányvállalat 2015-ben 

végelszámolásra kerül.  

 

17. Leányvállalat értékesítése  

A Csoport az év során értékesített egy leányvállalatot, amely során a kontrollt elvesztette (Synergon 
Inforend Kft.). A tranzakció nagyságrendjére tekintettel nem minősül megszűnő tevékenységnek. A 

Csoportból kilépő nettó eszköz összetevői a következők: 
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A Csoport az év során értékesítette a menedzsment részére Synergon Retail System Kft. 25%-át 
megtestesítő részesedését. Az értékesítés során a kontrollt a Csoport megtartotta. A tranzakción realizált 

veszteséget a Csoport tőkeműveletként jelenítette meg (lásd még 33.megjegyzést). 
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18. Konszolidált leányvállalatokban lévő nem kontrolláló érdekeltség 

A nem kontrolláló érdekeltség a nem kontrolláló tulajdonosoknak a Csoport leányvállalatainak saját 
tőkéjében lévő részesedését mutatja. 
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19. Részvény alapú juttatások 

A Csoport a vezető tisztségviselők és a kulcs munkavállalók kompenzálásánál alkalmazta a részvényen 

alapuló juttatási rendszert. A program készpénzben rendezendő volt. 2013 végére a program 
befejeződött a végső kötelezettség értéke 0 volt.   

 

20. Részvényekre jutó (veszteség) nyereség 

 

Az egy részvényre jutó eredmény alapértéke az éves nettó felosztható eredménynek és az év folyamán 
forgalomban lévő törzsrészvények hányadosa, a hígított egy részvényre jutó eredmény esetén a 

részvényszámot a potenciális törzsrészvények számával növeljük. Az egyetlen ilyen instrumentum a 

Csoportnál a visszavásárolt, de eladható törzsrészvény csomag.  
 
A következő táblázat bemutatja a jövedelmeket és részvényeket, amelyek a hozamok számításánál alapul 

szolgáltak:  

 
 

A higított EPS értéke megegyezik az EPS alapértékével, mert a számítások végeredménye alapján a 

potenciális törzsrészvények figyelembe vétele hígítással ellentétes hatást váltana ki.  
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21. Ingatlanok, gépek, berendezések 

 

A tárgyi eszközök 2014. évi változásait az alábbi táblázat mutatja be:  

 

 
 
 

A tárgyi eszközök 2013. évi változásait az alábbi táblázat mutatja be:  
 

 
 

 
Az ingatlanok között szerepel két földterület (elhelyezkedésük: Ács térsége), amelyeket egy üzleti 

kombináció keretében szerzett meg a Csoport. A Csoport az üzleti kombináció keretében ezeket az 
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ingatlanokat felértékelte azok valós értékére (így a kombináción keletkező goodwill értéke mérséklődött). 
A szóban forgó ingatlanok értéke (amelyek összesen négy helyrajzi számon helyezkednek el) a 1 780 810 

eFt (2013: 1 780 810 eFt). Az ingatlan értékelését ingatlanszakértő végezte el (Euro Kvalitás Kft.; 

Lambert Péter okl. építész, EUFIM minősített ingatlanszakértő). Az értékelő az eljárásai során 
„elsődlegesen a piaci adatokon alapuló 2014 és 2015. évekre vonatkozó piaci kínálati adatokat” tekintette. 

Az ingatlanok 2014 év során „Ipari park” címet szereztek „Synergon M1-Datapark” néven, az M1-94 
Innovációs Kft. „M1-Datapark” projektjeként. 

 

Készletekre átminősítések 

A Csoport által értékesített informatikai berendezések egyben informatikai szolgáltatásokhoz is 

felhasználhatóak. A Csoport esetenként beszerez termékeket, amelyeket az eredetileg tervezett közvetlen 
értékesítés helyett saját használatba vesz és az eszközökkel szolgáltatásokat végez. 

 
A Csoport nem tud olyan eszközről, amely környezeti kárt okoz. 

 

22. Pénzügyi lízing keretében megszerzett tárgyi eszközök 

 

A pénzügyi lízing keretében megszerzett tárgyi eszközök 2014. évi változásait az alábbi táblázat mutatja 
be, a lízingelt eszközök általában személygépkocsik, amelyek a mindennapi ügymentet támogatják: 

  

 

 

 
 

 
A lízing fedezetéül maga a lízingelt eszköz szolgál. 
 

23. Hitelfelvételi költségek 

A Csoport nem jelenített meg eszközként hitelfelvételi költséget, mivel semelyik kamatráfordítás nem 

felelt meg az aktiválási kritériumoknak. A hitelfelvételi költségeket az eredmény terhére számoltuk el. 

 

24. Goodwill 

 
A Csoport korábbi akvizíciói kapcsán goodwillt jelenített meg. A goodwillt nem kellett módosítani az 

értékelési időszakban azért, mert nem egy közelmúltbéli akvizíció során a valós értékek nem voltak 
meghatározhatóak.  

 

Az év során nem volt üzleti kombináció. 
 

A Goodwill (üzleti kombinációk során képzett eszköz) változásait az alábbi tábla mutatja be.  

 
A goodwill nyitó értékéből értékvesztés elszámolására került sor az ingatlannal rendelkező cégekkel 

(M1’94 Park Kft. és M1’94 Innovációs Kft.) összefüggésben, mivel a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési 
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projekt késésben van, illetve nem bizonyos, hogy, ezen a területen gazdaságosan megvalósítható. Ennek 
következtében az adott cégek kapcsán az eszközérték megtérülése látszik valószínűnek. Ez 103 100 eFt 

veszteséget okozott a 2014. évi konszolidált eredményben. 

 
Két további üzlet kapcsán (ITSSM Kft. és Gameserver Kft.) jelenített meg a korábbi időszakokban 

goodwillt a Csoport. Ezt a goodwillt értékvesztésre tesztelték. A tesztelésbe vállalatértékelési szakértő 
bevonásával került sor, aki megállapította az adott cégek megtérülő értékét. A megtérülő érték számítása 

során a Gameserver Invest Kft-hez kapcsolódó goodwill értékét csökkenteni kellett 39 714 eFt-tal.  

 
A megmaradó goodwill értékét a szakértő véleményével egyezően határozta meg a Csoport. 

 
 

 

 
 

25. Egyéb immateriális eszközök 

 

Az akvizícióban felvásárolt társaságok által bérbe adott szoftverek felhasználási területüket tekintve a 
Csoportnál folyamatban lévő projektekhez használt rendszerek. Ezek közül az egyedileg is jelentős könyv 

szerinti értékkel bíró tételek a következők:  
 

Az ITSSM Informatikai Kft.-n keresztül felvásárolt szoftver az IT outsourcing tevékenységben a 

monitoring és a hibajegy kezelő rendszer szolgáltatásokat biztosítja. A felvásárlás előtt a Csoport a 
szoftvert 2013. április 1-től bérelte.  A szoftvert a Csoport 2013-ban 410 000 eFt értéken a a mérlegében 

megjelenítette. A szoftver könyv szerinti értéke 2014-ben: 175 216 eFt. 
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A Game Server Invest Kft. felvásárlásával a Csoport az Electronic Game Server and Operation System 
software-t megszerezte. A felvásárolt társaság rendelkezik az elektronikus játék szoftver termékkel 

(online tranzakciós szerver, online játékok és casinók részére integrációs felület), üzleti koncepcióval, 

rendszerarchitektúrával, nemzetközi engedélyezési folyamattal. A termék hazai NAV szerinti tanúsítását, 
illetve külföldi bevizsgálását 2015-re tervezi a Csoport. A Csoport a terméket kezdetben 340 138 eFt 

értékben jelenítette meg, a jelenlegi könyv szerinti értéke 340 138 eFt.  
 

A Közlinformatika Kft-n keresztül megszerzett szoftver a BKV Futár üzemeltetés során nyújtandó 

outsource szolgáltatások informatikai hátterének biztonságos és szakszerű üzemeltetéséhez egy stabil 
alapprogramon futó monitoring és folyamatmenedzsment szoftver. A Csoport a szoftvert  2013-ban 

207 000 eFt értékben vette nyilvántartásba, a jelenlegi könyv szerinti értéke 169 434 eFt.  

 

A Csoport a befejezetlen, saját fejlesztésű beruházások közt a következő pályázati támogatással 

megvalósuló fejlesztéseit tartja nyilván. A támogatásokról a 43. pontban írtunk.  

Az egyéb immateriális eszközök 2014. évi változásait az alábbi táblázat mutatja be:  
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Az egyéb immateriális eszközök 2013. évi változásait az alábbi táblázat mutatja be:  

 
 

A Csoport az immateriális eszközök jövőbeni értékesítéséből eredő pénztermelő képesség alapján évente 

becslést végez a immateriális eszközök értékvesztésének meghatározásához. A becsült pénzáramok 

alapján az amortizációt meghaladóan szükség volt további értékvesztés elszámolására.  

 

26. Hosszú lejáratú követelések áruszállításból és szolgáltatások nyújtásából 

 

A Csoport a hosszú lejáratú követelések közt a Műszaki Egyetemmel kötött megállapodás alapján a 

bevezetett VIR (Vezetői Információs Rendszer) és GIR (Gazdasági Információs Rendszer) üzemeltetési 
szolgáltatás hátralévő díja és a MGR (Műegyetemi Gazdálkodási Rendszer) üzemeltetés fennmaradó díja 

lett bemutatva. 

 

27. Követelések projekt elszámolásból 

 

A projekt elszámolásból származó bevételek elszámolását a Társaság a 6. pontban mutatta be. E 

mérlegsoron a T System Magyarország Kft-vel kötött szolgáltatási megállapodás hatása szerepel. E 
megállapodással a Csoport átruházta a Kft-re a BKV határozott idejű üzemeltetési szerződés 

teljesítésének jelentős részét ami alapján a Csoport kizárólag menedzsment és kiegészítő szolgáltatásokat 
végez a jövőben. A tevékenység átruházásakor a projekt értékesítésének a hatását a Csoport elszámolta 

(2013). Eredményt – a Csoport – e megállapodás kapcsán már nem számol el, kizárólag a hosszú fizetési 

feltétel miatti diszkont lebontását.  
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28. Készletek 

A Csoport készleteit a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbon tartjuk a 

könyvekben. A Csoport készleteinek leírását három összetevő határozza meg: a készlet kora, a készlet 
típusa, valamint a készlettel rendelkező üzleti egység tapasztalatai a készlet hasznos élettartamáról.  

 

A Csoport készlet állományának típusok szerinti bemutatása nettó könyv szerinti értéken történik. 

 

 
 

 

Az eladásra szánt készletek közt a BKV Futár 2014-es átadásához beszerzett készletek szerepelnek.  

A BKV Futár projekt kivitelezési és fejlesztési szakasza 2014-ben zárult. A teljes projekt zárásával a 

projekthez tartozóan minden kapcsolódó készletet elszámoltunk eredménybe a projekt bevétellel 
szemben.  

 

29. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból 

A követelések nem kamatozóak és többnyire 60 napon belül rendeződnek. A korosított követelések 

bemutatása a 46. pontban található. Az értékesítésből származó és egyéb követelések bemutatása 
amortizált bekerülési értéken történik. A Csoport áruszállításból és egyéb értékesítésből eredő követelései 

rövid lejáratúak így az amortizált berekülési érték lényegében megegyezik valós értékkel. A hosszú távú 
követeléseket a Csoport másik mérlegpozíción mutatja be.  

 
A megtérülő érték megfelel az eszközök könyv szerinti értékének, ezért további, a már elszámolt 

egyedileg megállapított értékvesztésen túli, értékvesztés elszámolására nem került sor.  
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30. Egyéb forgóeszközök 

 
 
2013-ban előleget nyújtott a Csoport a GOP projekt keretében megvalósuló beruházás beszerzésére (103 

404 eFt), Datacenter építés klaszter díjra (2 428 eFt), továbbá pénztárgép cserére előírt 2013.12.31-i 
határidő miatt a szállítóknak gyújtott előlegek értéke drasztikusan, majdnem 100 szorosára növekedett az 

előző évhez képest, értéke év végén 49 000 ezer. Ezek a vevői előlegek 2014. első negyedévében a 

pénztárgép leszállításokat, üzembe helyezéseket követően végszámlával rendeződtek. 
 

A BKV-BKK Zrt. és a Synergon Integrator közötti Futár projekt megvalósításához kapcsolódó vállalkozási 
szerződés többszöri módosítása, határidő hosszabbítása alapján a szerződésben meghatározott Teljesítési 

Biztosíték összegét a felek 250 00 eFt-ban határozták meg. Ezt a Teljesítési Biztosítékot úgy biztosított a 
szállító, hogy a BKK a Synergon Integrator számlájából ezt az összeget visszatartotta és letéti számlára 

teljesítette 2013 júniusában. A Teljesítési Biztosítékkal a BKK és Synergon Integrator a projekt zárásakor, 

annak záró elszámolásakor fog elszámolni. 
 

Bevételek elhatárolása a BKK Futár projekt végteljesítésének bevétele, üzemeltetési bevétel és T-Systems 
Magyarország Kft-től kötbér bevétel elhatárolása.  

 

Az INTEGRA Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságban lévő 
értékpapírok bekerülési értéken vannak nyilvántartva.  

 

31. Diszkontkincstárjegyek 

 

A diszkontkincstárjegyeket alapletétként, a Synergon részvények határidős ügylethez hasznosítja a 

Csoport. Az értékpapírokhoz a hozzáférés korlátozott, tekintve a letét funkciót. A diszkontkincstárjegyek 

kezelőjével kapcsolatos információkat lásd a 44. pontban.   

 

32. Pénzeszközök és rövid lejáratú betétek 

A pénzeszközök december 31-i egyenlege az alábbiak szerint alakul: 
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33. Jegyzett tőke és tartalékok 

A Csoport tőkeként a kötelezettségekkel csökkentett eszköz értéket kezeli, amellyel az előző időszaki 

politikát folytatva változatlanul a tulajdonosi érték maximalizálása a cél. 
 

A Synergon Informatika Nyrt. (anyavállalat) tőkéje azonos jogokat képviselő T sorozatú törzs részvényből 
áll. Olyan részvénysorozata, amely speciális jogokat biztosítana nincs. Az anyavállalat működését a 2006. 

évi IV. törvény szabályozza. 

 
Jegyzett tőke 
2014. december 31-én a Csoport által kibocsátott jegyzett tőke 9 304 733 db (2013: 9 304 733 db), 
egyenként 200 Ft névértékű részvényből állt. A részvényekből 2014 év végén 1 578 517 eFt névértékű 

volt forgalomban, a többi visszavásárolt saját részvény volt (2013-ban 1 556 517 eFt névértékű volt 
forgalomban). 

 

Visszavásárolt saját részvény 
A saját részvények nem szavazó részvények. 2014. december 31-én a Társaság (Synergon Informatika 

Nyrt.) birtokában 1 412 150 db (2013: 1 522 150 db) egyenként 200 forint névértékű saját részvényként 
tartott törzsrészvény volt. Ezek a visszavásárolt értékpapírok a Csoport saját tőkéjét csökkentik. A 

forgalomban lévő és saját részvények mennyiségét az alábbiakban mutatjuk be:  

 
 

 
 
 

A Csoport saját részvény határidős ügyleteket kötött az időszak során. A határidős kontraktus 
értékváltozását az eredménykimutatásban jelenítjük meg. A határidős kontraktusok szerződéses partnere 

naponta készít kalkulációt a részvény napi árfolyam ingadozása és a szerződéses feltételek alapján, így 
számítja ki az eredményeket, amelyek a Csoport számláján azonnal elszámolásra kerülnek és a 

szerződéses feltételeknek megfelelően rendezik azokat pénzügyileg.  

 
Ázsió 
 
Az ázsiót az előző időszakokban a jegyzett tőkét meghaladóan teljesített tulajdonosi befizetések képezik. 

Ebből a tőke elemből osztalékot a Társaság nem fizethet.  Az ázsió értéke a tárgyidőszakban és az 

összehasonlító időszakban változatlan volt.  
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Eredménytartalék 

 
 
Halmozott deviza átváltási különbözet 
 
A halmozott átváltási tartalék a külföldi leányvállalatok beszámolóinak átváltásából eredő árfolyam-

különbözet rögzítésére szolgál.  

 
E tartalék a vállalkozás fölötti kontroll elvesztésekor az eredménybe visszakerül. 
 

34. Hosszú és rövid lejáratú nem banki hitelek 

 

 
 

35. Lízing kötelezettségek 

Lízingszerződések bemutatása 

 
A pénzügyi lízingbe vett eszközök közt járművek szerepelnek 36 hónapos futamidőre.  A lízingbe adónak 

biztosítékul szolgálnak a lízingbe vett eszközök.  

 
Pénzügyi lízing kötelezettségek bemutatása 

 

 
A lízing tárgyát képező eszközök valós értéke nagyságrendileg nem tér el a nettó könyv szerinti értéktől. 

A lízingelt eszközök és a kapcsolódó kötelezettség valós értéke közötti eltérés abból adódik, hogy a lízing 
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átlagos futamideje (4 év) hosszabb volt, mint az eszközök átlagos hasznos élettartama (3 év). 
 

36. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 

 
A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból tételei a szállítókat tartalmazzák. A szállítói 

kötelezettségek nem kamatozóak, és átlagban 60 napon belül rendezésre kerülnek. Az áruszállításból és 
szolgáltatások beszerzéséből adódó kötelezettségek nyilvántartása amortizált bekerülési értéken történik. 

A Csoport áruszállításból és szolgáltatások beszerzéséből adódó kötelezettségei rövid lejáratúak, így ezek 

valós értékét megközelíti az amortizált bekerülési érték.  

 
 

37. Rövid lejáratú hitelek és hitelkeretek 

A Csoport 2014. december 31-én  171 197 eFt rövid lejáratú hitelkötelezettséggel rendelkezett (2013. 
920 209 eFt). 

 
A Csoport egyfelől hitelkerettel rendelkezik a KH Banknál, másfelől rövid lejáratú hitelekkel rendelkezik, 

amelyek egy akvizíció során került a Csoportba (M1’94 Innováció Kft.). A rövid lejáratú hitelek és 

hitelkeretek értéke a következő. 

 
 

 
 
 

 

38. Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 

 

A Csoport eszközei nem szolgálnak a lenti kötelezettségek biztosítékául. A szolgáltatások elhatárolt 
bevételét olyan szolgáltatások teszik ki, melyek költségei a következő évben merülnek majd fel.  
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39. Céltartalékok 

 

A céltartalékok 2014. december 31-i egyenlege az alábbiak szerint alakult: 

  

 
a, Bírság miatti céltartalékok 
 

A 2006-2007 évekhez kapcsolódó adóügyek vonatkozásában 110 000 eFt céltartalék került feloldásra. 

Bírósági ítélet alapján 2007 december hónapra 15 743 eFt áfa hiányt,  a 2007-es évre vonatkozóan 8 038 
eFt különadó hiányt, továbbá ezen adóhiányokra 11 890 eFt adóbírságot és 7 889 eFt késedelmi pótlék 

tartozást határoztak meg. 

 
2014-ben a 2008-2010 évek áfa vizsgálatához kapcsolódóan 36 966 eFt céltartalék került képzésre. A 

2008-2010 évek áfa vizsgálata még 2011. április 12-én kezdődött. Az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv 
szerint az adóhatóság nem fogadta el egyes számlák adótartalmát levonható adóként. A jegyzőkönyvben 

foglaltakra a törvényes határidőn belül észrevételeket terjesztett elő a Csoport, amely észrevételeket az 

elsőfokú adóhatóság nem fogadott el, majd 2013. február 23-án az elsőfokú határozattal szemben 
fellebbezést terjesztettek elő, amely fellebbezésnek a másodfokú adóhatóság helyt adott és 2013. július 

25-én kézbesített másodfokú határozat az elsőfokú adóhatóság döntését megsemmisítette és új eljárás 
lefolytatását rendelte el. Az új eljárás során az adóhatóság 2014. október 20-án a korábbi 

megállapításával megegyező tartalommal hozott ismételt határozatot, amely határozattal szemben a 
kereset benyújtásra került. 

 

A Csoport a 2009-2011 évek átfogó adóvizsgálatához kapcsolódóan összesen 28 443 eFt céltartalékot 
képzett. Az elsőfokú határozattal szemben 2014. december 5-én fellebbezést terjesztettek elő A 

fellebbezések nyomán a másodfokú hatóság részben hatályon kívül helyezte és új eljárásra utasította az 
elsőfokú adóhatóságot.  
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b, Várható veszteségek és átszervezés miatti céltartalékok 
 

A BKV-BKK Futár projekthez kapcsolódó, a projekt 2013.12.31-i értékelése alapján 565 000 eFt 
céltartalékot kellett képezni. Mivel a projekt 2014 során befejeződött, ezért a céltartalék nyitó értéke 

feloldásra került. A projekt záró elszámolása kapcsán 128 901 eFt követelést támasztott a megrendelő a 
Csoport felé. Erre a céltartalékot a Csoport megképezte, de a követelést jogalap és összegszerűség 

tekintetében is vitatja. 

 
A Synergon Informatika Nyr. bolgár tevékenységét befejezi, a bolgár leányvállalat megszűntetésre kerül. 

Ezen átszervezés költségeire a Társaság 6.500 ezer Ft céltartalékot képzett. 
 

c, Kötbérekre képzett céltartalék 

A Futár projekt járműszerelési és szoftver alprojektjeinek 2013.07.29-2013.12.31-i kivitelezési 

szakaszához kapcsolódóan 67 000 eFt céltartalék képzésére került sor 2013. év végén, a várható 

kötbérfizetésekkel kapcsolatban. A kötbérekre képzett céltartalékból 28.476 ezer Ft feloldásra került, 
tekintettel arra, hogy a Társaság elismerte ekkora összegben a kötbérfizetési kötelezettségét. A Futár 

projekt járműves alprojektjével kapcsolatosan a Megrendelő a 2014. év folyamán 134 617 ezer Ft 
összegben további késedelmi kötbérigényét jelentette be, ezért a Társaság 2014. év végén 134 617 ezer 

Ft összegben további céltartalékot képzett a várható kötbérfizetésekkel kapcsolatosan. 

 

d, Garanciális céltartalék 

A BKV Futár projekttel kapcsolatban korábbi években képzett 36 410 eFt garanciális kötelezettségekre 
képzett céltartalék a projekt kivitelezésének befejezéséhez közeledve felülvizsgálatra került, és plusz 21 

836 eFt céltartalék képzésére került sor, így 2014.12.31-én 58 245 eFt szerepel ilyen jogcímen a 
mérlegben. További a garanciális kötelezettség korábban üzembe állított és a vevő által átvett konkrét 

szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban várható.  

 

e, Peres ügyekre képzett céltartalék 

 
2011-ben a Csoportnál a Fővárosi Tűzoltóparancsnoksággal kötött szerződés miatt valószínűsíthetően 

pénz kiáramlással járó felfüggesztett státuszban lévő ügy van. A Synergon Integrátor Kft-nél kötött ügylet 

bemutatása: 
 

A társaság 2009. július 17-én vállalkozási szerződést kötött a Fővárosi Tűzoltóparancsnoksággal  
Erőgazdálkodási és Riasztási Információs Rendszer korszerűsítése és továbbfejlesztése „ tárgyban. A 

vállalkozási szerződésben vállalt munka ellenértéke 149 200 eFt + áfa, összesen 186 500 eFt összeg, 

teljesítés határideje 2010. április 30 volt. 
 

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 2011. február 17-én benyújtotta Elállási nyilatkozatát, felelősségre és 
szerződésszegésre hivatkozva, melyben az addig megfizetett 166 472 eFt visszafizetésére és 29 840 eFt 

forint meghiúsulási kötbér megfizetésére szólította fel a társaságot, egyben nyilatkozott az addig 
leszállított és birtokba vett hardver és szoftver eszközök visszaszolgáltatásáról. 

 

A társaság a fenti szerződésre és teljesítésekre az alábbi tételeket számlázta és számolta el a könyvekben 
(adatok eFt- ban): 

T  Teljesítés időpontja Számla nettó 
összege/elszámolt 

árbevétel 

Számla 
ÁFA tartalma 

Számla bruttó 
összege/ vevő által 

megfizetett összeg 

2009. szept. 30   55 000   13 750   68 750 
2009. dec. 31   55 000 13 750   68 750 

összesen 110 000 27 500 137 500 

 
Az Elállási nyilatkozatban jelzett 29 840 eFt összegű kötbérkövetelésre a társaság a 2010 évi könyvekben 
100% céltartalékot képzett , tekintettel a késedelmes teljesítésre. 
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A társaság a projekt kivitelezése során, 2010. december 31-ig az alábbi ráfordításokat számolta el  

(adatok eFt-ban): 

 
Ráfordítás típusa 2009  2010 összesen 

Alvállalkozói teljesítmények érétke 46 500  1 500  48 000  

Eszköz és licence beszerzések 20 173      36 20 209  

Összesen: 66 673  1 536  68 209  

 
Fentiek alapján, amennyiben az elállás ténye fennmarad, a társaságnak a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 

részére, az általuk megfizetett összegre tekintettel legfeljebb 137 500 eFt visszafizetési kötelezettsége, és 

110 000 eFt vesztesége keletkezik, mely összegeket csökkentheti a késedelmes teljesítést okozó 
alvállalkozóval szemben érvényesíthető alvállalkozói díj visszafizetés, érvényesíthető kártérítés és kötbér, 

továbbá a visszaszolgáltatásra kerülő eszközök hasznosításából származó bevétel összege. 
 

A felek a vitás ügy elrendezésére a bírósághoz fordultak. 

 
2014-ban a korábbi években a Fővárosi Tűzoltó-parancsokság által felmondott szerződés miatt képzett 

110 000 eFt céltartalékban nem történt változás, illetve a kapcsolódó peres ügyben sem történt olyan 
változás, amely a kapcsolódó céltartalék felülvizsgálatot indokolta volna. 

 
A perben 2015. január 19. tárgyaláson a Synergon Integrator Kft. számára első fokon elmarasztaló ítélet 

született, amely ellen a Synergon Integrator Kft. fellebbezni kíván.   

 
Az Anasco Kft. és további öt természetes személy felperesek 2003-ban szerzői jogok megsértése és 
kárigény érvényesítése kapcsán a Synergon Informatika Nyrt. ellen keresetet nyújtottak be, mely 

keresetben 4 000 eFt és járulékai összegű kártérítés megállapítását kérték. A Synergon Informatika Nyrt. 
viszontkeresettel élt. 

 
2010-ben a Fővárosi Bíróság az első fokú ítéletében az Anasco Kft. és társai javára megállapította az 

igényelt kártérítés és járulékai megfizetését. 

 
A Synergon Informatika Nyrt. az ítélet ellen fellebbezéssel élt. A másod fokú eljárás keretében az I. fokú 

ítéletet hatályon kívül helyezte a Fővárosi Ítélőtábla. 
 

A per 2012-től ismételten első fokon zajlik. A Fővárosi Bíróság az új első fokú ítéletében ismételten 

elmarasztalta a Synergon Informatika Nyrt-t.  
 

A Synergon Informatika Nyrt. ismét fellebbezéssel élt. A per másod fokon a Fővárosi Ítélőtábla előtt 
folytatódik.  

 

A per bizonytalan kimenetele miatt 2013. év végén 5 505 ezer Ft összegben céltartalékot képzett. 2014 
év végén egy esetleges pervesztés során kifizetésre kerülő kamatösszeg átszámolásra került, illetve a 

perköltség is figyelembe lett véve, ezért 220 ezer Ft összeggel korrigálásra került a megképzett 
céltartalék összege. 

 
A Csoport nem azonosított jelentős összegű függő követelést az üzleti év során. 

 

 

40. Szegmensek szerinti információk 

Termékek és szolgáltatások, amelyből a szegmensek árbevétele származik 

A nyilvános szegmens információk a Csoport divíziói által értékesített termékek- és nyújtott szolgáltatások 

elemzésén alapszik (pl. infrastrukturális szolgáltatások és üzleti megoldások). A Csoport fő döntéshozó 

szerve az erőforrások allokálása és az eredmény megítélése érdekében ezen értékesítési kategóriák 
vevőiről tájékoztatást kap.  

Az IFRS 8 szerint képzett bemutatásra kerülő szegmensek a következők:  

- Retail- megoldások üzletág, amely hálózati megoldások egészét nyújtja, beleértve az informatikai 
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eszközöket, tervezést telepítést és üzemeltetést 
- Projekt értékesítés, amely a vevő tevékenységéhez szabott intelligens rendszerek megoldás szállítója 

 

A Csoport vezetésének az a meggyőződése, hogy a fenti szegmens elkülönítésekbe tartozó 
tevékenységek és a hozzá kapcsolódó kockázatok közgazdasági értelemben hasonlóak természetükben. 

 

A Csoport – tevékenységének átalakulásának következtében – megváltoztatta a szegmentálást és két 

irányt, a Projekt szegmenst és a Retail szegmenst különbözteti meg 2014-től. Az összehasonlító adatok 

átdolgozása ennek megfelelően megtörtént. 

 

Szegmensek szerinti bevételek és eredmények 

A következőkben bemutatjuk a Csoport árbevételének és eredmények szegmensek szerinti alakulását: 
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A bemutatás alapjául használt számviteli elvek a szegmens információ tekintetében azonosak a 3. 

pontban ismertetett Csoport számviteli politikájával. A szegmensenkénti nyereség a szegmens által elért 
eredményt tartalmazza. A szegmensenkénti eredmény nem tartalmazza az allokálandó központi 

adminisztráció és vezetés költségeit, a közös vezetésű vállalatoktól származó profitot, a befektetések 

bevételeit, a pénzügyi eredményt és a nyereségadót. A szegmensenkénti eredmény az a mutató, amelyet 
a fő döntéshozó szerv erőforrások elosztásánál és a teljesítmény mérésénél használ.  

A Csoport vezetői nem kérnek és így nem is kapnak folyamatosan tájékoztatást az egyes szegmensekhez 
rendelt eszközökről, így a szegmensek szerinti jelentés eszköz tekintetében nem készül. 

 

Csoport szintű közzétételek 

A Csoportnak bevételei nagyrészt Magyarország területén keletkeznek, 68 221 eFt bevétel keletkezett a 

Retail üzletág tekintetében az EU területén belül. Máshol számottevő bevétele nincsen. Az egyetlen 
külföldi leányvállalat – amely jelenleg végelszámolás alatt áll – nem realizált árbevételt. A külföldi 

vállalkozás főbb adatai a következők: 

 

A fentieken kívül a Csoport minden eszköze Magyarországon található. 

41. Mérlegen kívüli kötelezettségek 

Operatív lízingek 

A Csoport ingatlanbérleti szerződéseket kötött olyan esetekben, ahol az ingatlan megvétele nem szolgálná 
a Csoport érdekét. A bérleti szerződések 1-3 évre szólnak és meghosszabbíthatóak. A hosszabbítás nem 

kötelező, és a bérbeadó szándékaitól függ.  
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2014. december 31-én a Csoport bérleti szerződésekkel kapcsolatos alap díjkötelezettségei az alábbiak 
szerint alakult 

 
 

 

Bankgaranciák 

A Csoport több bankgaranciával is rendelkezett összesen: 

 
 

A 2014. év végi garancia állományból 205 200 eFt  biztosítékául a T-Systems Magyarország Kft. nyújtott 

viszont garanciát.  
 

42. Más gazdálkodó egységben lévő érdekeltségek miatti közzétételek 

A Csoportnak nem szembesült semmiféle bizonytalansággal, illetve nem kellett neki semmilyen 

bonyolultabb kérdést eldöntenie, amikor azt ítélte meg, hogy a befektetései hogyan kezelendőek. Egy 
befektetéséről egyértelmű, hogy az értékesíthető pénzügyi instrumentum, a többi vállalkozása mind 

leányvállalat, ebből egyet leszámítva 100%-os részesedéssel rendelkezik. Az egyetlen nem 100%-os 

részesedése a Csoportnak a Synergon Retail Systems Kft-ben van. Minden leányvállalatról (beleértve a 
nem 100%-os tulajdoni viszonyban lévőt is) egyértelműen látható, hogy a kontroll az anyavállalat 

kezében van, hiszen mind az irányítás, mind az operatív napi teendők, mind a változó hozadéknak való 
kitettség feltételek maradéktalanul és látványosan teljesülnek. 
 
A társaság egyetlen 25%-os nem kontrolláló érdekeltsége a nettó eszközből és az átfogó eredményből a 
tulajdoni részesedésének megfelelően (arányosan) rendelkezik. Ehhez igazodik a szavazati jog Különleges 

jogosítvány e részesedés tulajdonosának nincsen. A nem kontrolláló érdekeltség a cash-flowból az 
esetlegesen elhatározott osztalékon keresztül részesedik. (A nem-kontrolláló részesedés tulajdonosa a 

leányvállalat ügyvezetője.) 
 
A fenti 25%-os nem-kontrolláló érdekeltséggel rendelkező vállalkozás 2014 során alakult ki akként, hogy 

a korábbi 100%-os tulajdonú leányvállalat 25%-át a Csoport értékesítette, megtartva a kontrollt. A 
keletkezett 31 888 eFt veszteséget közvetlenül a tőkével szemben számolta el a Csoport, mint 

tulajdonossal szembeni tranzakció. 

 
 
 A Synergon Retail Systems Kft. a következő nettó eszközökkel rendelkezett az év során: 
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A társaságnak társult vállalata nincs, közös szerveződésben nem vesz részt. 

 
A Csoportnak egyik vállalkozása kapcsán sem kell szembenéznie olyan korlátozással, amely a nettó 
eszközökhöz, az eredményhez vagy a cash-flowhoz való hozzáférést érintené. 
 
A Csoportnak nincsenek olyan konszolidált vagy nem konszolidált érdekeltségei, amelyben a kontrollt nem 
a szavazati jogok alapján lehet megállapítani vagy ahol a szavazati jogok nem a kontrollhoz vezető 

releváns tevékenységek irányítására szolgálnak (strukturált gazdálkodók).  
 
A Csoport egyik tagja sem minősül befektetési társaságnak vagy ilyenben nem részesedik. 

 

43. Kapcsolt felek 

Kapcsolt feleknek minősülnek a leányvállalatok, amelyekről a 42. megjegyzés ad bővebb tájékoztatást. A 
konszolidált éves beszámoló a Synergon Nyrt. és az alábbi leányvállalatok éves beszámolóit foglalja 

magában:  
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A Csoport értékesítette a Synergon Inforend Kft. 100%-os részesedését és a Synergon Retail Systems 
Kft. 25%-os részesedését. 

 

Kapcsolt feleknek minősülnek a társaság vezető tisztségviselői és azok a személyek, akik előbbiekre 
jelentős befolyást gyakorolnak. A Csoport azonosította ezeket a személyeket.  

 
Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók kondíciói 

A kapcsolt felek felé történő tranzakciók a szokásos piaci árakon történnek. A Csoporton belüli év végén 

fennálló pénzügyileg nem rendezett tételekre nem történt értékvesztés elszámolása, ugyanis a fizetési 
gyakorlat szerint ezek rendezése biztosított. A kapcsolt felek pénzügyi teljesítő képességét és a működési, 

piaci feltételeket a Csoport évente értékeli.  
 

A vezető tisztségviselők díjazása 

A Synergon Informatika Nyrt 2014. év folyamán a tisztséget betöltő személyek részére ezen tisztségük 

alapján juttatást nem nyújtott.  

 

 

 

Juttatások szerződés megszüntetés esetére  

Az Igazgatótanács részére nincs szerződés megszüntetésekor járó juttatás. A kulcs menedzsmentet a 
Társaság részéről kezdeményezett szerződés bontás esetére 12 050 eFt (2013: 21 784 eFt) juttatás illeti 

meg.  

 

A rövid távú juttatások tartalmazzák az Igazgatótanács kapcsolt vállalkozásai által benyújtott számlák 

összegét is. E tranzakciók árazása piaci alapon történt.  

A Vezérigazgató és az ügyvezetők autó használatra jogosultak.  A Csoportnak nincs jelentőséggel bíró 

jubileumi juttatási rendszere. 

 

A kapcsolt felek a következő összegeket kapják (munkabér, illetve megbízási szerződés alapján): 

 

 

 

44. Mérlegfordulónap utáni események 

Azokat az eseményeket, amelyek alapjául fekvő okok már a mérleg fordulónapján fennálltak, módosító 

eseményként kezelte, amelyek a mérlegfordulónapon már fennálltak, léteztek. Ezzel szemben nem 

módosító események azok, amelyek alapjául fekvő ok, nem létezett a mérlegfordulónapon. A módosító 
események hatásait a pénzügyi kimutatások tartalmazzák, azokkal a Csoport a számadatokat 

módosította. Ezzel szemben a nem módosító események hatásaival nem kerültek a pénzügyi kimutatások 
értékei kiigazításra. A lényeges nem módosító események a következőek. 

a. A Csoport a Budacash Brókerháznál rendelkezett nyitott pozíciókkal. A Brókerház irányítását 2015 során 

felügyeleti biztos vette át, aki a nyitott pozíciókat zárta. A nyitott pozíció zárásán a Csoport 920 eFt 
nyereséget realizált. (Az év végi értékelés veszteségét az 0. megjegyzés tartalmazza.) 
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b. A Csoport (Synergon Integrátor Kft.) rendelkezik továbbá 17 343 eFt értékű diszkontkicsntárjeggyel a 
fordulónapon, amelyet a Budacash Brókerház letéti számláján tart. Ezt az egyenleget a Brókerház –én 

visszaigazolta. A Csoport megítélése szerint – tekintve,  hogy az értékpapírok állományát visszaigazolták – 

nem számolt el a Csoport értékvesztést a portfólióra.  

c. A Csoport végelszámolással megszünteti a bolgár leányvállalatát (Synergon Invest Bulgaria EOOD). A 

végelszámolás 2014-ben kezdődött, lezárása várhatóan 2015 első fél évben zárul. A leányvállalat 
jelentéktelen nagyságrendű eszközzel és kötelezettséggel rendelkezett, amelyek e pénzügyi 

kimutatásokban realizálható értéken szerepelnek.  

 

45. Osztalék 

A felosztható eredménytartalék az anyavállalat magyar számviteli törvény szerint összeállított éves 
beszámolójában került meghatározásra, amely eltér a mellékelt, nemzetközi beszámolási standardok 

(IFRS) szerint készített beszámolótól. A magyar törvénynek megfelelően, a Synergon Informatika Nyrt.-
nek 2014. december 31-én felosztható eredménytartaléka nincs (2013: nincs felosztható 

eredménytartalék).  

Az Igazgatótanács törzsrészvényenként 0 forint osztalékra tesz javaslatot, amely összeget az éves rendes 
közgyűlés jóváhagyhatja vagy módosíthatja.  

 
A Csoport egyik tagjában sincsenek olyan instrumentumok, amelyek elsőbbségi osztalékra jogosítanák. 

 

 

46. Pénzügyi instrumentumok 

Finanszírozási és tőke kockázat  
A Csoport a megfelelő tőke és hitel egyensúly megválasztásával a részvényesi hozam maximalizálására 

törekszik, ugyanakkor biztosítja a Csoport folyamatos működéséhez szükséges pénzeszközöket.  
 

A Synergon Csoport, a járműflotta pénzügyi lízingfinanszírozásán kívül, folyószámla hitel kerettel, amelyet 

esetenként és nem folyamatosan részben használt (részleteket lásd a 37. megjegyzést).  
 

Pénzügyi instrumentum kategóriák 
 

A Csoportnál minden pénzügyi eszköz a kölcsön és követelés kategóriába tartozik, leszámítva az Integra 

Zrt-ben lévő részesedést, amely értékesíthető pénzügyi instrumentumnak minősül. A kölcsönök és 
követelések értéke 3 218 783 eFt (2013-ban: 2 868 767 eFt). Az Integra részesedés értékét lásd a 30. 

megjegyzésben. 
 

A Csoportnál nincsenek nem derivatívának minősülő valós értéken az eredménnyel szemben elszámolt 

pénzügyi eszközök (FVTPL). A pénzügyi eszközök kategóriái között nem történt átsorolás. A pénzügyi 
eszközök nem voltak olyanok, amelyeket azért nem vezetett ki a Csoport, mert ezekkel kapcsolatban 

kockázatok maradnának a Csoportnál.  
 

A pénzügyi kötelezettségek között nincsenek nem derivatívának minősülő FVTPL kategóriába tartozó 
instrumentumok. 

 

A Csoportnak a forward és saját részvény határidős ügyleten kívül nincs derivatívának minősülő FVTPL 
eszköze illetve kötelezettsége, azokat azonban azonnal elszámolja a szerződéses partnerrel, így ezzel 

kapcsolatosan nem jelenik meg eszköz vagy kötelezettség a mérlegben. 
 
Valós értékeléssel kapcsolatos közzétételek 
 
Az állampapírok (diszkont kincstárjegyek – lásd 31. megjegyzést) a kölcsönök és követelések között 

szerepelnek a mérlegében, amortizált bekerülési értéken értékeltek. E papírok valós értéke a 
fordulónapon a könyv szerinti értékkel lényegében megegyezik.  

 
Az egyetlen értékesíthető pénzügyi instrumentum – az Integra Zrt-ben lévő részesedés – értékelése valós 

értéken történt, mely során a rendelkezésünkre álló adatok alapján azt a részesedés bekerülési értékében 
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határoztuk meg.  
 

A többi pénzügyi instrumentum mérlegértéke és valós értéke között különbséget nem lehetett 

azonosítani. A többi vagyoni elem értékelés szempontjából a valós érték hierarchia harmadik szintjén 
helyezkedik el. 

 
Maximális kockázatok 

 
 
Pénzügyi kockázatok 
A Csoport treasury funkciója az üzleti érdekeknek megfelelően koordinálja a hazai és nemzetközi 

pénzügyi piacokon való részvételt. A Csoport tevékenysége során felmerülő pénzügyi kockázatokat 

üzletenként elemezzük és jelentjük a kockázatok lényegességét és mértékét. 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 Csoport törekvése, hogy minimalizálja ezen kockázatok 
hatását. A Csoport derivatív ügyleteket használ ezen kockázat kitettségek fedezésére. A Csoport 

spekulációs céllal nem bocsátkozik semmiféle pénzügyi konstrukcióba. 

 
Piaci kockázatok 
A Csoport komplex projekteket értékesít amelyek egyedi árazásúak, így a beszerzések nem befolyásolják 
az árazási modellt. A Csoport a beszámolási évben gazdasági lassulást tapasztalt, amely a világgazdasági 

változások és a helyi kormányzati választások okoztak. Az állami megrendelések csúsztak és az üzleti 
szféra megrendelései részben a fenntartási és üzemeltetési megbízásokra korlátozódtak. Azonban az 

infrastrukturális és szoftver fejlesztések elhalaszthatósága csak korlátozott ideig tarthat, mivel mind az 

állami mind az üzleti szektor alap tevékenységéhez alapvetően szükségesek e rendszerek, ezért a Csoport 
nem számolt és nem tapasztalt lényeges visszaesést az árbevételben.  

A Csoport tevékenységéből elsősorban deviza árfolyamok változásából eredő és kamat kockázatok 
következnek. A meghatározó kamatláb a magyar forint kamata, amely a beszámolási periódusban 

csökkent, a meghatározó deviza árfolyam az USD és EUR árfolyamok, amelyek a Cisco és Microsoft-tól 

vásárolt informatikai eszközök beszerzési deviza neme. 

A piaci kockázatoknak való kitettség változatlan, továbbá a kockázatok kezelése és mérlegelése sem 

különbözik a korábbiaktól.  

Külföldi valuta kockázat kezelése 
A Csoport idegen devizához kötött ügyletekkel rendelkezik, így az árfolyam változásával járó kockázatnak 

is kitett. A napi gyakorlatban az árfolyam ingadozás kockázatát határidős kontraktusokkal kezeljük. 
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Kamat bevételek és ráfordítások 

 

 
 

Likviditási kockázat kezelés 

A Csoport a likviditási kockázat kezelésére banki hitelkeretek állnak rendelkezésre.  A Társaságnál a 
folyamatos cash-flow előrejelzést figyelik, követelések és kötelezettségek lejárati és teljesítési idejét 

folyamatosan egyeztetik.  

A következő tábla a Csoport nem derivatív pénzügyi követeléseit lejárat szerinti bontásban mutatja be. A 
táblázat tételei nem diszkontált lejárati értékeket tartalmaz, amely ugyanekkor tartalmaz kamatokat is, 

kivéve, ha a kamat befolyása más időben várható.  

Nem lejárt tételek: 
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Lejárt tételek: 

 

 

 

A Csoport egyedileg elszámolt értékvesztést a lejárt tételekre, a még le nem járt tételekre pedig nem volt 
szükséges értékvesztés elszámolása.  

 

A követelések értékelése egyedileg történik, valamint egyedileg kerül megállapításra a beszámolási 
időszak végi értékvesztés is. A lejárt, de nem értékvesztett követelések értékelésekor a vevő fizetési 

hajlandóságának és képességének felméréséhez figyelembe vettük a múltban gyűjtött információkat és a 
jövőbeni fizetési képességet és valószínűséget.  

 

A következő táblázatok bemutatják, hogy a Csoport pénzügyi kötelezettségei, amelyeket lejáratig tartott 
és nem derivatívak hogyan alakultak az év végével. A táblázatban nem diszkontált pénzügyi 

kötelezettségek látszanak, melyeket a felmerülés szerint mindig a legkorábbi, vélhető időponthoz soroltuk 
be.  

 
 

Nem lejárt tételek: 
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Lejárt tételek: 

 

 

 

 
Biztosítékok 
A pénzügyi lízingelt eszközök a lízing fizetési kötelezettség biztosítékául szolgálnak, a lízingbe adónak 
szerződéses joga, hogy tulajdon jogokat gyakoroljon abban az esetben, ha a lízingbe vevő megszegi a 

szerződéses feltételeket, pl. a szerződésben vállalt fizetés elmaradásával.  
 

Szerződésszegések 
A Csoportnak nincs tudomása hitel szerződésszegésről vagy hibás teljesítésről. A Csoport hitel 
megállapodásai az év során újra tárgyalásra kerültek. 

 
Vagyonkezelési és hasonló szolgáltatások 
A Csoport ilyen szolgáltatást más társaságok (személyek) részére nem nyújt. 
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47. Kapott támogatások 

 

A támogatási előlegek, még jóvá nem hagyott támogatási összegeket tartalmaznak, míg a befektetett 

eszközökhöz kapcsolódó támogatás miatti kötelezettségek olyan eszközökhöz kapcsolódnak, amelyek 
támogatásával a Csoport már elszámolt, de az eszközre értékcsökkenést vagy amortizációt még nem 

kellett elszámolni. 

2013-ban a Csoport a három nyertes GOP pályázatában szereplő projektre (Smart Building, Smart Grid, 

Data Center) az alábbi támogatásokat kapta:  

 

Ezek a folyósított összegek a támogatási szerződés alapján, a projekt kezdetén lehívható előlegek, 

amelyekkel a Csoport a projekt végelszámolása során köteles elszámolni. Ennek megfelelően ezeket az 
összegeket a projekt befejezéséig a Csoport külön tartja nyilván a Kötelezettségek között, mint 

Támogatási szerződésekhez kapcsolódó kötelezettség. 

A Smart Grid és Smart Building projektek ütemezése alapján 2013.10.17-én rész-elszámolásra került sor a 

MAG Zrt-vel.  

 

A projekt ütemezéssel és a költségvetéssel összhangban lévő számlák benyújtása alapján 200 942 eFt 

került folyósításra a forrásbiztosító szerv által a Smart Grid projektnél, és 147 427 eFt a Smart Building 
projektnél, valamint 42 377 eFt a Datacenter esetében. 

 Dátum Megnevezés Összeg ezer HUF

2013. október 17.
Smart Grid GOP támogatás 1.1.1-11-

2012-0467
48 299                          

2013. október 17.
GOP-2012-1.1.1 Smart Building Kutatás

fejlesztés
83 718                          

2014. augusztus 5.
GOP-2012-1.1.1 Smart Building Kutatás

fejlesztés
63 709                          

2014. december 16.
Smart Grid GOP támogatás 1.1.1-11-

2012-0467
21 560                          

2014. december 18.
Smart Building GOP támogatás 1.1.1-11-

2012-0280
131 083                        

2014. december 23.
Datacenter GOP támogatás 1.2.1-12/B-

2012-0007
42 377                          

Összesen: 390 747                        
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Mivel ezek a költségek már felmerültek a Csoportnál, a benyújtott számlák alapján kifizetésre kerültek, 
ezért a kapcsolódó folyósított összeg bevételként került elszámolásra, ugyanakkor halasztott bevételként 

(kötelezettség) mutatjuk ki, mivel a fejlesztés során megvalósuló eszköz használatra még nem kész, így 

értékcsökkenést sem kellett elszámolni. Az elszámolás alapján folyósított, halasztott bevételként elszámolt 
támogatások a projekt befejezésekor előálló szellemi termék aktiválását követően, a hasznos élettartam 

alatti amortizációval párhuzamosan kerülnek majd megszűntetésre a ráfordításként elszámolt 
amortizációval szemben. 

A Smart Grid és Smart Building GOP-os projekt fejlesztések célja, végterméke egy-egy szoftver-rendszer, 
prototípus kialakítása a kapcsolódó kutatási-fejlesztési folyamat során, amely ezt követően több ügyfélnek 

értékesíthető. Ez alapján 2014.12.31-én a kapcsolódó költségek (anyagjellegű ráfordítások számla 
alapján, személyi jellegű ráfordítások a fejlesztésre fordított munkaórák alapján) K+F Kutatás és 

fejlesztésként kerülnek bemutatásra a beszámolóban: a Smart Building projekt 574 557 eFt értékben, a 

Smart Grid projekt 120 590 eFt értékben.  

 

GOP 1.1.1-11-2012-0467 Smart Grid projekt bemutatása 

A projekthez 161 472 eFt GOP támogatást nyert el a Csoport. 

A K+F projekt során kifejlesztésre kerülő Smart Grid technológia prototípus célja, hogy az okosméréshez 
kapcsolódó funkciókat rendszerirányítási szinten kezelve egy okoshálózati rendszert fejlesszen ki villamos 

energia rendszerirányítók számára. A prototípus neve Synergon Smart Grid Rendszer.  

A Synergon által kifejlesztendő termék az elosztók fölött található a villamos hálózat irányítását végző 

rendszerirányító részére készül. Ezen piaci szereplőnek 3 fő feladata lesz az okoshálózat bevezetésével 
összefüggésben: 

 Biztosítani a kommunikációt és az intelligens vezérlést a rendszerirányító, villamos erőművek és 

határkeresztező kapacitások között 

 Biztosítani a hálózat biztonságát és az ellátást az elosztókkal történő kommunikáció és intelligens 

vezérlés segítségével 

 Egyéb piaci szereplőkkel történő adatkommunikáció megvalósítása 

A Synergon által kifejlesztendő rendszer ehhez a három célterülethez kapcsolódó szolgáltatásokat kívánja 

kifejleszteni a K+F projekt során.  Egy ilyen rendszer bevezetésével lehetővé válik egy olyan okoshálózat 
telepítése, amely képes kezelni a villamos energia rendszer összes szereplőjét, a termeléstől a lakossági 

fogyasztásig.  

A kifejlesztésre kerülő Synergon rendszer teljesen új megközelítéssel kívánja felhasználni az okosmérés 

bevezetésével járó előnyöket, mivel nem villamos hálózati elosztók számára, hanem rendszerirányítók 
részére készül. Az új rendszer fókusza az elosztói fejlesztésekkel ellentétben nem a mérés - hiszen a 

rendszerirányítók az elosztóktól eddig is pontos adatokat kaptak a fogyasztásról - hanem a vezérlési 

lehetőségek és energiafogyasztási szokások megváltoztatása és ezek felhasználása.   

Az okosméréssel megjelenő vezérlési lehetőségek eredményeként lehetőség nyílik a fogyasztók távolról 
történő lekapcsolására, vagy fogyasztásuk korlátozására. Ez hozzásegítheti a rendszerirányítót ahhoz, 

hogy magasabb rendszerbiztonságot érjen el, így várhatóan kiegyenlítő energia vásárlási költségei is 

csökkennek majd. Az energiafogyasztási szokások megváltoztatása a másik kulcsterület, amely jelentős 
hasznokat eredményez: a kifejlesztésre kerülő rendszer lehetőséget biztosít olyan programok 

alkalmazására, amelyben ha a fogyasztó részt vesz, akkor megadott időszakokban korlátozhatják 
fogyasztását, amiért cserébe kedvezményesebb tarifát használhat.  

A Synergon a következő 3 évben Magyarországon, és külföldön tervezi értékesíteni a kifejlesztett 
okoshálózati rendszerét.  
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2015. februárjában, Oroszországban, Kurszk városában indult egy pilot projekt. A pilot várható befejezése 
a projekt indulásától számított 3 – 4 hónap. Sikeres pilot esetén 2015. szeptemberétől indulhat a Smart 

Grid projekt keretében létrehozott termék üzleti hasznosítása. 

A rendszerre vonatkozóan együttműködési megállapodás került aláírásra fejlesztőlabor telepítésével a 

kolozsvári egyetemmel, illetve aláírás alatt van a bécsi és a pozsonyi műszaki egyetemekkel. 

GOP 1.1.1-11-2012-0280 Smart Building projekt bemutatása 

A projekthez 595 193 eFt GOP támogatást nyert el a Csoport. 

A Synergon által kifejlesztésre kerülő „Smart Building” innovatív épületüzemeltetési rendszer célja, hogy 
nagy energiafogyasztók számára egy újfajta megközelítésből olyan megoldást kínáljon, amely lehetővé 

teszi az általuk felhasznált energia precíz mérését, és amely biztosítja számukra beavatkozási és irányítási 
lehetőségeket a vállalat termelési és energia felhasználási folyamatai során. Célja továbbá, hogy 

felkészüljön a magyar és európai piacon létrejövő változásokra: rugalmas energia-beszerzésre, megújuló 

energiaforrások integrációjára, rendszerirányítás támogatására megújuló energiaforrásokkal, dinamikus és 
ösztönző tarifarendszerek használatára. A kijelölt célok összhangban vannak az Európai Unió 20-20-20-as 

irányaival: a rendszer elősegíti a megújuló energiatermelés elterjedését, nagyobb hálózatbiztonságot 
eredményez, valamint a kontroll funkciók és az optimalizált energia-beszerzés eredményeként kevesebb 

energiafogyasztást eredményez a nagyfogyasztónál, így hosszútávon csökkentheti a csúcsidőszaki 
fogyasztást és ezen keresztül a villamos erőművek terhelését. 

A létrejövő fejlesztés célcsoportja azon közép-kelet európai nagyvállalatok, amelyeknél az energia 
hatékonysági megoldások jelenleg még alacsony funkcionalitással, mindössze a mérésre és esetleg a 

lekapcsolásra koncentrálva kerültek telepítésre. Ezeknek a vállalatoknak hosszú távon szükségük lesz 
olyan rendszerre, amely magasabb technológiai fejlettsége révén, mind költség mind pedig bevételi 

oldalon hasznot generál.  

A Nemzetközi Virtuális Erőmű segítségével a Synergon ügyfeleinek lehetősége nyílik értékesíteni a 

telepített megújuló forrásokból származó többlet energiát. . Miközben költség oldalon az energia 
beszerzés optimalizálása jön létre, így nemcsak a lopások azonosításával lehet csökkenteni az energia 

költséget, hanem a pontosabb monitoringból fakadóan hatékonyabban lehet megvásárolni az energiát.  

A Synergon Smart Building szolgáltatásának értékesítése a következő 5 évben öt országban fog 

megvalósulni: Magyarországon, Bulgáriában, Oroszországban, Ukrajnában és Romániában. Ezekben az 
országokban a Synergon 2015. év végéig keres partnereket az IT szolgáltatásai értékesítéséhez.  

A Smart Building rendszer jelentősen bővíti a Synergon szolgáltatás portfólióját, így lehetőség nyílik 
hosszú távon növelni a bevételeket és eredményeket, úgy hogy az Európai Uniós környezetpolitikai célok 

is teljesítésre kerülnek. A kifejlesztett rendszer az eddigi Synergon szolgáltatások közül az egyik 

legfontosabb mérföldkő lesz, nemcsak azért mert növeli a K+F+I munkahelyek számát, hanem azért is, 
mert a támogatás hatására jelentősen gyorsabb ütemben valósulhat meg, így a Synergon versenyképessé 

válik a kijelölt piacokon. A szolgáltatás innovatív jellege illeszkedik azokhoz a nemzetközi 
épületenergetikai trendekhez, amelyek meghatározzák a piacot, viszont olyan új szolgáltatásokat 

tartalmaz, amelyek még nem kerültek implementálásra egyik országban sem. A fejlesztés gyorsított 
befejezése, illeszkedik Bulgár és az Ukrán energiapiac szabályozás átalakításához, valamint összhangban 

van a nemzetközi energiatőzsdék átalakulásával, így a fejlesztés kitűzött céljai teljesíthetővé vállnak.  

GOP 2.1.3-12-2012-007 Synergon Data Center kialakítás projekt bemutatása 

A projekt célja egy TIER 3 minősítésű adatközpont megvalósítása, ehhez 1 998 941 eFt eszköz GOP 
támogatást nyert el a Csoport. 

A Synergon meglévő és új ügyfeleinek kiszolgálására, a cloud és integrációs portfoliójának bővítésére 

adatközponti beruházást eszközöl. A hazai és regionális piaci körülmények elemzése során 

megállapítható, hogy kereslet mutatkozik távközlési szolgáltató független, olcsó üzemeltetési költséggel 
(különösen hűtés és energia felhasználás) rendelkező TIER 3 minősítésű adatközpontok iránt. TIER 3 
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minősítésű adatközpont a CEE régióban csupán Romániában található, azonban az csupán a tervek 
minősítéséig jutott el. A Synergon a teljes kivitelezés minősítésére törekedve csupán 3-4 versenytárssal 

találkozna Európában, míg a régióban egyedülálló kínálatot lesz képes nyújtani. 

Az adatközpont építés trendjeit kihasználva a Synergon olyan, a kor informatikai és távközlési igényeit a 

legmodernebb és leghatékonyabb technológiával kiszolgáló adatközpontot valósít meg, amely jelenős 
piaci előnyt biztosít a cégcsoport számára. A megvalósítandó adatközpont moduláris jellege miatt a 

felmerülő igények függvényében a kapacitás tovább bővíthető. 

2014. végéig a teljes IT infrastruktúra konfigurálásra és többszörösen ellenőrzésre került, 2015 évben a 

nagy összegű beszerzés a projekt következő lépése.  

48. Könyvvizsgáló díjazása 

2014. december 31-el záródó üzleti évre a Synergon Csoport IFRS alapján készülő konszolidált pénzügyi 
kimutatásainak és a magyar szabályok szerint készülő anyavállalat egyedi pénzügyi kimutatásainak 

könyvvizsgálatát az Unikontó Számvitelkutatási Kft. látja el (személyesen felelős könyvvizsgáló: Dr. 
Lakatos László Péter, tagsági száma: 007102). A könyvvizsgáló díjazása 6 500 eFt  volt.  

 

 

49. Pénzügyi kimutatás elfogadása 

A Synergon Csoport konszolidált pénzügyi kimutatását a 2014. december 31-gyel végződő üzleti évre a 
Synergon Informatika Nyrt. Igazgatótanácsa 2015. április 8-i ülésén jóváhagyta, nyilvánosságra hozatalát 

a vonatkozó jogszabályok szerint elrendelte, valamint azt javasolja a közgyűlésnek, hogy azt fogadja el. A 

magyar jog szerint e pénzügyi kimutatásokat elfogadásáról a részvényesek a közgyűlésen döntenek. 
 

 
 

 
 

 
 
Dobos Attila 

Vezérigazgató, Igazgatótanács Elnöke 

Dr. Jeszenszky Zoltán 

Igazgatótanács Tagja
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Tisztelt Részvényesek! 
 
 

Nehéz, de tanulságos évet zárt a SYNERGON Csoport 2014-ben. A piacon megta-
pasztalt és megélt általános beruházási stop csak kismértékben oldódott fel, így a 
szerződésállomány megtartása és a szolgáltatásaink folytonossága mellett tovább 
kellett folytatni a 2013-ban megkezdett racionalizálási programunkat és nagy projek-
tünket is le kellett zárni. 
 
A meglévő és megtartott szerződéseink mellett a tavalyi évben nem csak átértékel-
nünk és racionalizálnunk, hanem újraszerveznünk is sikerült a SYNERGON Csoport 
működését, melynek eredményei a radikálisan csökkentett költségek formájában lát-
hatóak a beszámolóban. 
 
Az átalakítás eredményeként a működési költségeket minimalizáltuk és elkezdtük 
azokat a korábbi években megvásárolt befektetési eszközöket, köztük leányvállalato-
kat is értékesíteni, melyek a SYNERGON újragondolt működésébe nem tartoztak bele. 
A költségek újragondolásával egy időben a cégcsoporton belüli feladatokat és a prio-
ritásokat is áthelyeztük, így nagyobb figyelmet fordíthattunk a legfontosabb, egyben 
a legnagyobb terhet jelentő projektünkre a FUTÁR lezárására is, illetve az Európai 
Unió és a Magyar Állam támogatásával kifejlesztett „SMART” termékeinkre is.  
 
Sikeresen zártuk le a megrendelői igényeknek megfelelően többször módosított BKK-
BKV FUTÁR Projektet, illetve már átadtuk, vagy éppen teljesítjük a FUTÁR-hoz kap-
csolódó, a rendszer bővítését célzó beruházásokat is. A FUTÁR átadásával a közép-
kelet európai térség legkomplexebb, legnagyobb közösségi közlekedési rendszerét 
sikerült átadni, mely olyan kompetenciát és tapasztalatot jelent a SYNERGON Csoport 
számára, amelyet a jövőben - az új európai uniós források kiírását követően - ki tud 
majd használni. A FUTÁR projekt átadását követően konzorciumban megkezdtük a 
rendszer üzemeltetését. Ma már kijelenthetjük, hogy a FUTÁR a megrendelői elvárá-
soknak megfelelően áll a tömegközlekedést igénybe vevő utazóközönség rendelkezé-
sére. 
 
A SYNERGON Csoport a kormányzat innovációra épülő infokommunikációs elképzelé-
seivel összhangban 2014-ben folytatta a SYNERGON SMART megoldások fejlesztését. 
Ennek eredményeként, a működési modell tovább gondolásával és meglévő termé-
kek fejlesztésével egy időben a Társaság a Miskolci Egyetemmel együttműködve, az 
egyetem területén tesztkörnyezetben sikeresen üzemelteti magyarországi pilot pro-
jektjét, a Kurszki Egyetemmel (Yugo-Zapadnyy Gosudarstvennyy Universitet) közö-
sen sikeresen elindította a SYNERGON SMART BUILDING és SMART GRID rendszerek 
oroszországi lokalizációját célzó pilot projektet. A cégcsoport a SYNERGON SMART 
megoldások nemzetközi értékesítésére átalakított leányvállalata a SYNERGON Smart 
Systems Kft. 2014. második felében kezdte meg működését. Az értékesítési stratégia 
kidolgozása mellett több sikeres együttműködés alapjait is sikerült lefektetni, ennek 
köszönhetően jött létre stratégiai együttműködés a Kolozsvári Műszaki Egyetemmel 
is, amelynek része egy közös kutatási együttműködés, illetve az egyetemen kialakí-
tandó SMART BUILDING pilot rendszer. 
 



A fejlesztés eredményeként a SYNERGON SMART BUILDING és SMART GRID rend-
szerek a kitűzött kutatási és fejlesztési célok, funkciók szerint már működőképesek, a 
miskolci tesztrendszer tapasztalatai alapján Társaságunk a finomhangolást folytatja. 
 
A kormányzat Digitális Nemzet Fejlesztési Programjában történő részvétel egyik alap-
pillére az olyan termékek és szolgáltatások kialakítása, melyek kapcsolódhatnak az 
alapprogramhoz, illetve a mellette futó részben európai uniós forrásból megvalósítha-
tó SMART CITY elképzelésekhez. A SYNERGON Csoport által fejlesztett, egyedi ügyfél 
igények szerint rugalmasan konfigurálható, mérőeszköz és platform független megol-
dásoknak köszönhetően Társaságunk 2015-ben felkészülten várja az új uniós pályá-
zatokat. Társaságunk a már kifejlesztett és kipróbált termékekkel (SYNERGON 
SMART GRID okoshálózati rendszer, SYNERGON SMART BUILDING intelligens épü-
letüzemeltetési rendszer, illetve a „FUTÁR”) jelentős piaci pozíciót szerezhet nemzet-
közi szinten és a kormány programjában is.  
A SYNERGON Csoport ma abban a helyzetben van, hogy a saját működő termékei 
állnak rendelkezésre egy valódi SMART CITY megvalósításához. A folyamatos fejlesz-
tés eredményeként 2015-ben elkészül a CITY LIGHT funkció a közvilágítás integrálá-
sára, valamint az elektromos autók és megújuló energiák integrálási modulja is. 
 
A felelős gazdálkodás eredményeképpen a SYNERGON Csoport 2015-ben egy újra-
gondolt működés és termékportfólió mentén, befektetéseit hasznosítva, saját termé-
keit továbbfejlesztve várja a piaci lehetőségeket, áll a megrendelők rendelkezésére. 
 
Végezetül engedjék meg, hogy a SYNERGON Csoport nevében megköszönjem azt a 
támogatást és segítséget, amit az elmúlt évben nyújtottak számunkra, 2015-ben 
azért dolgozunk, hogy az a bizalom, amit belénk fektettek megtérüljön. 
 
 
 

Dobos Attila 
elnök-vezérigazgató  

  



A Csoport üzleti környezetésnek, stratégiai céljainak és a megvalósí-
táshoz szükséges erőforrások bemutatása 
 
 

Rendszerintegráció és kereskedelem  
A Synergon Csoport rendszerintegrációval, adatközponti megoldásokkal és IT bizton-
sági szolgáltatásokkal foglalkozó leányvállalata – a FUTÁR projekten elszenvedett 
jelentős veszteségektől eltekintve alaptevékenységében - a nem túl pozitív piaci kör-
nyezet ellenére sikeres évet zárt 2014-ben.  
 
A Társaság sikeresen megőrizte szerződés állományát és változatlan színvonalon foly-
tatta szolgáltatásait konzorciumi tagként a MAVIR Zrt., és a DBR M4 projektben a 
SIEMENS alvállalkozójaként a BKV Zrt. számára. 
 
Az infrastruktúra fejlesztések mellett a társaság több tízmillió forint értékben valósí-
totta meg ügyfelei kritikus üzleti folyamatait támogató Microsoft megoldások szállítá-
sát, mely tevékenységtől a 2015-ös év folyamán is jelentős üzleti eredményt várunk. 
 
A SYNERGON Integrator Kft. 2015-ös üzleti stratégiájában a korábbi fő tevékenysé-
gek megtartása mellett a saját termékek fejlesztésére és értékesítésére kíván nagy 
hangsúlyt fektetni. A Társaság célul tűzte ki a Magyar Állam és az Európai Unió tá-
mogatásával megvalósított, egyedi ügyféligények szerint konfigurálható, mérőeszköz 
és platform független SYNERGON SMART Megoldások hazai és nemzetközi piaci be-
vezetését és értékesítését. Emellett az év folyamán induló közlekedési beruházások 
újabb lehetőséget jelenthetnek a FUTÁR Projekt fejlesztésével megszerzett közleke-
désinformatikai know how további projektekben való hasznosítására. 
 
GOP projektek 
A Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatásával megvalósuló K+F projektek 
megvalósítása a tervezett ütemben haladt 2014-ben. 
  
A SYNERGON SMART BUILDING intelligens épületmenedzsment rendszer fejlesz-
tésének kutatási folyamata 2014. év végére elérte a 85 %-os készültségi szintet. A 
tesztkörnyezetben való üzembiztos pilot projekt működése folytatódott a Miskolci 
Egyetemen. A Kurszki Egyetemmel (Yugo-Zapadnyy Gosudarstvennyy Universitet) 
kötött megállapodás alapján folytatódott a SMART METERING rendszer Kurszki Egye-
temre történő telepítésének előkészítése. A SYNERGON stratégiai céljának megvalósí-
tása, a SMART BUILDING termék nemzetközi piacra léptetése érdekében megkezdő-
dött a külföldi értékesítési stratégia kialakítása. A SYNERGON a Kurszki Egyetem mel-
lett a Kolozsvári Műszaki Egyetemmel is stratégiai együttműködési megállapodást 
kötött, amelynek része egy közös kutatási együttműködés, valamint az egyetemen 
kialakítandó SMART BUILDING pilot rendszer. 
A tárgyidőszakban 131 millió Forint támogatás kifizetése történt meg, a támogatási 
igénylés és az időszakos beszámoló elfogadása mellett. 
  
A SYNERGON SMART GRID okoshálózati rendszer fejlesztése kapcsán a kutatási 
folyamat az utolsó fejlesztési szakaszba lépett, az év végére a készültségi szint elérte 



a 90 %-ot. A fejlesztés üteme lehetővé teheti, hogy a pályázati projekt zárására a 
Támogatási Szerződésben szereplő határidő előtt kerülhessen sor. 
A tárgyidőszakban 21,5 millió Forint támogatás kifizetése történt, a támogatási igény-
lés és az időszakos beszámoló elfogadása mellett. 
 
A SYNERGON Smart Systems Kft. 2014. második félévében kezdte meg működé-
sét. A Társaság célja 2015-ben a SYNERGON SMART Megoldások hazai és nemzetkö-
zi értékesítési stratégiájának sikeres megvalósítása mellett további üzleti és szakmai 
együttműködések előkészítése és menedzselése. 
  
SYNERGON Datacenter beruházást támogató projektekben a Társaság a tervezés-
sel és a beruházás előkészítésével kapcsolatos folyamatokat lezárta, és megkezdte a 
projekt tényleges megvalósítását, a szükséges beszerzések előkészítését. A Társaság 
által korábban benyújtott 42,3 millió Forint kifizetési igénylés a tárgyidőszakban kifi-
zetésre került, az időszakos beszámoló elfogadásra került. 
 
A Társaság K+F fejlesztések tekintetében komoly várakozásokkal tekint a 2015. év-
ben megnyíló európai uniós pályázati lehetőségekre, és jelentős szerepet kíván vál-
lalni a pályázati forrásoknak köszönhetően várhatóan megélénkülő IT beruházások 
megvalósításában. 
 
 
FUTÁR Projekt 
A SYNERGON Integrator Kft. 2014-ben sikeresen lezárta a FUTÁR projekt megvalósí-
tásával kapcsolatos feladatokat, ezt követően vette kezdetét a FUTÁR rendszer végső 
próbaüzeme, mely szintén sikerrel zárult.  
 
Az alap szerződésben foglaltak megvalósítása mellett a SYNERGON a harmadik ne-
gyedévben a követő projektek sorában megvalósította és határidőre befejezte 167 db 
az agglomerációs változások miatt érkező új jármű FUTÁR-ral történő szerelését.  
A Társaság megkezdte a követő projektek sorába tartozó újonnan beszerzett illetve 
gyártott CAF villamosok FUTÁR-ral történő szerelésével kapcsolatos feladatok tárgyá-
ban kötött szerződés teljesítését, valamint lezárta a Combino villamosok FUTÁR, ka-
mera- és WiFi rendszerrel való ellátásának tervezésével kapcsolatos feladatokat. 
 
A tárgyidőszakban a Társaság számtalan, az alap szerződésben megvalósított jármű 
szerelésekkel kapcsolatos felújítási, átszerelési, javítási munka végrehajtásában vett 
részt. 
 
A Társaság 2014. év végétől a T-Systems Kft-vel alkotott konzorciumban részt vesz a 
FUTÁR rendszer hosszú távú üzemeltetési projektjében. 
 
SYNERGON Outsource Kft. 
A Társaság 2013-as évhez hasonlóan folytatta fővállalkozói, projektszervezői tevé-
kenységét a BKV IT outsourcing projekt keretében.  
 
2014. harmadik negyedévében a GDF-SUEZ számára a felhő infrastruktúra kialakítá-
sa, valamint az optimalizálási szakasz lezárult, melynek eredményeként a GDF-nek 



nyújtott szolgáltatások a meglevő erőforrások sokkal költséghatékonyabb felhaszná-
lását, és ezzel együtt gazdaságosabb üzemeltetését is lehetővé teszik. Ugyancsak a 
GDF SUEZ csoport számára nyújtandó virtualizált SAP környezet kialakítását követően 
a folyamatos üzemeltetést is a SYNERGON Outsource Kft. biztosítja. 
 
A SYNERGON Csoport klasszikus IT outsourcingra specializálódott leányvállalat 2015-
ben tovább kívánja növelni ügyfélkörét és a projekthez kapcsolódó service desk szol-
gáltatásokkal a jövőben is biztosítja partnerei megfelelő színvonalú szakmai támoga-
tását. 
 
 
 
SYNERGON Retail Systems Kft. (SRS Kft.) 
A Társaság 2014-es évet az elvárásoknak megfelelően zárta. 
  
Az SRS Kft. 2014 évben sikeresen lezárta az online pénztárgép rendszerek telepítését 
és a külföldi partnerek rendszereinek engedélyeztetését. Több új potenciális ügyféllel 
kezdődtek az év második felében kereskedelmi tárgyálasok, mely rendszerek várható 
telepítése 2015 Q1-ben realizálódhat. 
  
Szerviz területen a meglévő szerződéseknek megfelelően folyamatos, napi 24 órás 
szerviz és rendszertámogatási tevékenységeit maradéktalanul ellátta a Társaság, 
amely folytatta szerviztámogatási tevékenységét kiemelt partnerei: a MÁV, a BKV, a 
KiK, Stens OIl, Aldi, Office Depot üzlethálózata számára. 
  
Az SRS Kft. a kiskereskedelmi áruházláncok IT rendszereinek üzemeltetése területén 
tovább erősítette piaci pozícióit. Az Aldi Magyarország Bt. több új üzletében sikeresen 
letelepítésre került az SRS rendszer. Emellett sikeresen folytatódott az üvegvisszavál-
tó automaták szupportja a SPAR üzlettáncnál. 
  
Tovább bővült az SRS Trafik rendszert használó üzletek száma. A jövőben ezeknek a 
rendszereknek a szerviztámogatását is elvégzi a Kft. 
  
2015-ben a Társaság folytatni kívánja a korábbi években megkezdett, sikeres üzleti 
stratégiáját a kereskedelmi szektor IT rendszereinek bevezetése és üzemeltetése te-
rületén. Már év elején megkezdődnek a 2014-ben telepített Online Pénztárgépek 
NGM által előírt éves karbantartási munkái, melyek részben meghatározzák a 2015.-
év várható üzleti sikerét. 2014. év végén több új potenciális ügyféllel, partnerrel kez-
dődtek meg a tárgyalások, célunk a kiskereskedelmi hálózatunk bővítése. Az SRS Kft. 
piaci részesedésének növelése érdekében célul tűzte ki egyedi fejlesztésű termék-
portfoliójának korszerűsítését és bővítését. A piaci igényekre reagálva kerül beveze-
tésre az év folyamán az SRS Mobil. Az SRS rendszerhez kapcsolódó új termék cégve-
zetőknek, boltigazgatóknak nyújt mobil eszközökön olyan tájékoztatást a forgalom, 
készlet tekintetében, melyre eddig a rendszer nem adott lehetőséget. Saját fejlesztés 
révén az SRS Mobil szoftver testre szabható és az igények szerint változtatható. Ter-
veink szerint 2015 Q2-ben lezárul a tesztidőszak és megkezdődhet a termék piaci 
értékesítése.  



Pénzügyi teljesítmény elemzése, és a Csoport éves beszámoló idő-
szakában elért eredményei és kilátásai, a teljesítmény mérésének 
mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői, valamint a kockázatok 
értékelése 
 

Eredmény elemzése 
 
A Csoport teljesítményét 2014-ben a folyamatos tevékenységekből csökkenő bevétel 
jellemezte, amit a Futár projekt teljesítés végével indokolt.  A Csoport 2014-ben 
harmadik fél által elengedett követelés és átvállalt szállítói tarozások miatt 1 591 mil-
lió forint nyereséget realizált.  
 
 

A Csoport létszáma 2014-
ben 105, 2013-ban 166 fő 
volt. A létszámváltozással 
együtt jártak a végkielégí-
tési költségek, és a jövőre 
nézve a megtakarítások, 
amely intézkedés követ-
keztében  2014-ben a 
Csoport 436 millió forint 
megtakarítást ért el.   
 
A megtakarítások további 
jelentős része az általános 
és igazgatási költségek 
soron mutatkoztak, össze-
sen 566 millió forinttal.  
 
 

Az árbevétel csökkenéssel együtt a Csoport menedzsmentje végrehajtotta a lassan 
változó, fix költség elemek csökkentését. Ezek közt az irodák és raktárak gazdaságo-
sabbá tétele, a működés járulékos költség elemeinek teljes újra gondolása jelentős 
lépés volt.  A 2014-es változásokat alapul véve a menedzsment kontroll alatt tartja a 
bevétel és költség alakulását.  
  
 
 
 
 
 
 
  



Mérleg elemzés 
 

A Csoport mérlegfőösszege 3 
382 millió forinttal csökkent, 
aminek a jelentős részét a pro-
jektekkel összefüggésben át-
adott készletek kivezetése és 
eszközök leírása okozta. A Fu-
tár projekt zárásával a projekt-
tel kapcsolatos készleteket és 
szoftver termékeket a megren-
delő részére a Csoport végle-
gesen átadta, és együtt ezzel a 
mérlegből kivezette.   
 
Az egyéb forgóeszközök nö-
vekménye az év végével telje-
sített, de kiszámlázásra váró 
elhatárolt bevételek okoztak 
növekményt. A teljesítmények 
kiszámlázására és realizálására 
2015 első fél évében kerül sor. 
Ugyan ezen tételekkel össze-
függésben a felmerült költsé-
gek elhatárolása az egyéb rö-
vid lejárató kötelezettségek 
közt jelentett növekményt.  
 
A Csoport pénzeszközeinek 
változásában nagyon jelentős a 
hitelek törlesztése és a rövid 
lejáratú hitel keretek megszű-
nésével a pénzügyi szolgáltatók 
és bankok kivonulása a Cso-
port finanszírozásából. 2014-
ben 749 millió forint banki fi-
nanszírozás törlesztésére került sor.  
 
 

A céltartalékok felhasználásra kerültek a Futár projekt tervezett projekt ráfordításai-
val szemben, ezért csökkenést mutattak.  
 
A Csoport fejlesztéseihez a GOP fejlesztési támogatási szerződéseinek sikeres teljesí-
tése kapcsán kapott támogatások 2014. év során nőttek.  A támogatásokkal létrejövő 
termékek működése és tesztjei alapján a Csoport a jövőben a SMART termékek pia-
cosítására nagy hangsúlyt helyez.  
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Cégjegyzékszám:              01-10-044960

KSH szám:                          12070732-7222-114-01

Synergon Informatikai Nyrt.

MÉRLEG Eszközök (aktivák)

Sorsz. A tétel megnevezése 2013.12.31 2014.12.31

1 A befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 1 616 895 2 767 199 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 577 459 

3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 

4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 

5 Vagyoni értékű jogok 0 0 

6 Szellemi termékek 577 459 

7 Üzleti vagy cégérték 0 0 

8 Immateriális javakra adott előlegek 0 0 

9 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 10 060 2 299 

11  Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 

12  Müszaki berendezések,gépek,jármuvek 0 0 

13  Egyéb berendezések,felszerelések,jármuvek 10 060 2 299 

14 Tenyészállatok 0 0 

15 Beruházások, felújítások 0 0 

16 Beruházásokra adott előlegek 0 0 

17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 

18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-25. sorok) 1 606 258 2 764 441 

19 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 603 564 2 761 747 

20 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 

21 Egyéb tartós részesedés 2 694 2 694 

22 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési v.álló vállalk. 0 0 

23 Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 

24 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 

25 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 

Sorsz. A tétel megnevezése 2013.12.31 2014.12.31

26 B.Forgóeszközök (27.+34.+40.+45.sor) 2 496 632 264 950 

27 I. KÉSZLETEK (28.+33. sorok) 0 0 

28 Anyagok 0 0 

29 Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 

30 Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 

31 Késztermékek 0 0 

32 Áruk 0 0 

33 Készletekre adott előlegek 0 0 

34 II.KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok) 1 032 834 118 474 

35 Követelések áruszállitásból és szolgáltatásokból (vevôk) 13 291 0 

36 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 901 884 68 741 

37 Követelések egyéb részesedési viszonyban levő váll. Sz. 0 0 

38 Váltókövetelések 0 0 

39 Egyéb követelések 117 659 49 733 

40 III. ÉRTÉKPAPIROK (41.-44. sorok) 1 459 765 145 451 

41 Részesedés kapcsolt vállalkozásban 1 129 714 0 

42 Egyéb részesedés 0 0 

43 Saját részvények, saját üzletrészek 330 051 145 451 

44 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 

45 IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok) 4 033 1 025 

46 Pénztár,csekkek 0 0 

47 Bankbetétek 4 033 1 025 

48 C. Aktiv időbeli elhatárolások (49+50+51.sorok) 15 477 319 940 

49 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 4 659 313 829 

50 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 10 818 6 111 

51 Halasztott ráfordítások 0 0 

52 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor) 4 129 004 3 352 089 

Budapest, 2015.04.08.

Vezérigazgató  

Igazgatóság Elnöke Igazgatótanács Tagja

Dobos Attila               dr. Jeszenszky Zoltán



Synergon Informatikai Nyrt.

Források (passzívák)

Sorsz. A tétel megnevezése 2013.12.31 2014.12.31

53 D.Saját tôke (54+56+57+58+59+60+61.sorok) 1 894 492 1 323 464 

54 I.JEGYZETT TÔKE 1 860 947 1 860 947 

55 Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

56 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TOKE (-) 0 0 

57 II. TÔKETARTALÉK 3 497 832 3 497 832 

58 II. EREDMÉNYTARTALÉK -2 537 630 -3 609 739 

59 LEKÖTÖTT TARTALÉK 401 051 145 451 

60 V. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 

61 VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 327 708 -571 027 

62 E. Céltartalékok (63+64+65 sorok) 119 402 81 634 

63 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 119 402 81 634 

64 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 

65 3. Egyéb céltartalék 0 0 

66 F. Kötelezettségek (67.+71.+81.sor) 1 797 083 1 593 603 

67 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (alárendelt kölcsöntőke) (68-70. sor) 0 0 

68 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcs.váll.szemben 0 0 

69 2. Hátrasorolt köt.egyéb rész.visz.levő vállalk.szemben 0 0 

70 3. Hátrasorolt köt.egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 

71 I. HOSSZÚ  LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (72-80. sor.) 0 0 

72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 

73 Átváltoztatható kötvények 0 0 

74 Tartozások kötvénykibocsájtásból 0 0 

75 Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 

76 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 

77 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 

78 Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban levő vállalk.sz. 0 0 

79 Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 0 0 

80 Egyéb hosszú lejáratú  kötelezettségek 0 0 

81 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (82-90. sor) 1 797 083 1 593 603 

82 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 

83 ebből az átváltoztatható kötvények 0 0 

84 Rövid lejáratú hitelek 7 0 

85 Vevőktől kapott előlegek 0 0 

86 Kötelezettségek áruszáll és szolgáltatásból (szállítók) 45 349 62 185 

87 Váltótartozások 0 0 

88 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalk.szemben 1 654 342 1 435 555 

89 Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek 498 0 

90 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96 887 95 863 

91 G. Passzív időbeli elhatárolások (92-94. sor) 318 027 353 388 

92 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 

93 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 84 436 143 144 

94 3. Halasztott bevételek 233 591 210 244 

95 FORRÁSOK PASSZIVÁK ÖSSZESEN(53.+62.+66.+91. sor) 4 129 004 3 352 089 

Budapest, 2015.04.08.

Vezérigazgató  

Igazgatóság Elnöke Igazgatótanács Tagja

Dobos Attila               dr. Jeszenszky Zoltán



Synergon Informatikai Nyrt.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)

Sorsz. A tétel megnevezése 2013.12.31 2014.12.31

1 Belföldi értékesités nettó árbevétele 319 856 128 399 

2 Export értékesités nettó érbevétele 0 0 

I. Értékesités nettó érbevétele 319 856 128 399 

3 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 

4 Saját elôállitású eszközök aktivált értéke 0 0 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

III. Egyéb bevételek 199 930 406 528 

 - ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 

5 Anyagköltség 8 239 3 674 

6 Igénybe vett szolgáltatások  értéke 546 168 137 473 

7 Egyéb szolgáltatások értéke 11 080 11 715 

8 Eladott áruk beszerzési értéke 306 323 

9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 39 809 8 953 

IV. Anyagjellegü ráforditások 605 602 162 138 

10 Bérköltség 101 033 36 958 

11 Személyi jellegü egyéb kifizetések 32 168 702 

12 Bérjárulékok 37 470 10 712 

V. Személyi  jellegü ráforditások 170 671 48 371 

VI. Értékcsökkenési leirás 187 215 448 

VII. Egyéb ráforditások 274 262 149 769 

 - ebből: értékvesztés 313 11 034 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -717 964 174 201 

  (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

Sorsz. A tétel megnevezése 2013.12.31 2014.12.31

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 310 482 

 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 90 850 24 890 

 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége 0 0 

 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 72 949 26 689 

 - ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 772 26 679 

17 Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 53 931 159 

VIII. Pénzügyi müveletek bevételei 217 730 362 220 

18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 

 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 90 670 86 645 

 - ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 88 300 86 120 

20 Részesedések, értékpapírok,bankbetétek értékvesztése 684 202 954 062 

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 124 191 

IX. Pénzügyi müveltek ráforditásai 774 996 1 040 898 

B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE -557 266 -678 678 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -1 275 230 -504 477 

22 Rendkivüli bevételek 417 1 876 650 

23 Rendkivüli ráforditások 48 242 1 943 200 

X. Rendkivüli eredmény -47 825 -66 550 

D. Adózás elötti eredmény -1 323 055 -571 027 

24 Adófizetési kötelezettség 4 653 0 

E. ADÓZOTT EREDMÉNY -1 327 708 -571 027 

25 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra,részesedésre 0 0 

26 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 

F. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 327 708 -571 027 

Budapest, 2015.04.08.

Vezérigazgató  

Igazgatóság Elnöke Igazgatótanács Tagja

Dobos Attila               dr. Jeszenszky Zoltán
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Általános rész 
 

A társaság bemutatása 
 

 

 

A cég neve: 
 
Synergon Informatikai Rendszereket 
Tervező és Kivitelező Nyrt. 

A cég székhelye: 

 

1108 Budapest, Kozma u. 2. 

Az alapítás időpontja: 1995. október 01. 

Működési forma: Nyilvánosan működő részvénytársaság 

                                                                                                                                                                                                                                  

Cégbírósági bejegyzés 

száma: 01-10-044960 

A társaság adószáma: 12070732-2-44 

A társaság fő 
tevékenységi köre:  Információ technológiai szaktanácsadás 

                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

A társaság 1995. október 01-jén, az Optorans Kommunikációs Rt. jogutódjaként 
jött létre. 1997. február 14-től a cég neve Synergon Informatika Rt. A Synergon 
Informatika Nyrt. 1999. április 08-án nyilvános tőzsdei részvénykibocsátást hajtott 
végre. A részvényeket a Budapesti Értéktőzsde „A” kategóriájában jegyzik. A 
társaság jegyzett tőkéjének összege 2014. december 31-én 1 860 946 600 Ft, 
amely 9 304 733 db, egyenként 200 Ft névértékű részvényből tevődik össze. 
 
 
2014. évi változások: 
 
2013. április 30-án az Igazgatótanács egyhangú szavazata eredményeként Dobos 
Attilát a Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgatójává választották. 2014-ben az 
Igazgatótanácsban változás nem történt. 

 
A 2014-es év a cégstruktúrában változásokat hozott a Synergon Csoport számára.  
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A 2012. augusztusi kiválás során létrejött Synergon szakmai cégek közül az 
egészségügyi informatikával foglalkozó Synergon Inforend Kft. 2014. 
augusztusban értékesítésre került. 
A Synrgon Informatika Nyrt. tulajdonában lévő FIBEX Kft. elnevezése 2014. 
szeptemberében Synergon Smart Systems Kft-re változott. Ennek oka, hogy a 
Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft-ben zajló smart grid és smart 
metering fejlesztés zárását követően a kifejlesztett smart termékek értékesítését a 
Synergon Csoport ezen tagvállalatán keresztül kívánja folytatni. 
A Game Server Invest Kft. 100%-os üzletrésze 2014. áprilisában a Synergon 
Informatika Nyrt-ből a Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft. tulajdonába 
került.  

 
 

Az évközi átalakulásokat, tranzakciókat követően a Synergon Csoport leányvállalati 
szerkezete 2014. december 31-én a következőképpen áll össze:  
 
 
Stratégiai cégek (100%):  
- Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft. (Synergon Integrator Kft.)  
- Synergon Outsource Szolgáltatási Rendszerek Kft. (Synergon Outsource Kft.)  
- Synergon Infosource Közlekedésinformatikai Szolgáltatások Kft. (Synergon 

Infosource Kft.)  
- Synergon InfoCom Kft.  
 
 
Stratégiai cégek (75%): 
- Synergon Retail Systems Szolgáltató Kft. (Synergon Retail Kft.) 
 
 
Befektetési cégek (100%):  
- Synergon Backoffice Ügyvitelszervezési Szolgáltató Kft. (Synergon Backoffice 

Kft.) 
- Synergon Smart Systems Kft.  
- M1 94 Innováció Kft.  
- M1 94 Park Kft.  
- ITSSM Informatikai Kft.  
- Game Server Invest Kft.  
- Közlinform Kft.  

 
 

Külföldi cég (100%): 
- Synergon Bulgaria Ltd. (végelszámolási eljárás alatt) 
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A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása:   

 
  A Synergon Informatika Nyrt.  

5% részesedést meghaladó tulajdonosainak köre, abban történt változások 

Tulajdonos 2013. december 31.  2014. december 31.  

Pénzügyi befektetők, egyenként 5%-

os tulajdonrész alatt 
77,54% 84,82% 

Synergon csoport tulajdonában lévő 

részvények 
16,36% 15,18% 

APN Vagyonkezelő Kft. 5,37% 

nincs 5%-ot  

meghaladóan részesedés 

Navigator Investments Zrt. 0,73% 

Pannergy Nyrt. - 

Cashline Befektetési Holding Zrt. - 

Összesen 100% 100% 

 
 
A Synergon csoport tulajdonában lévő részvény csomag a Synergon Informatika 
Nyrt. tulajdonában lévő 1 412 150 db Synergon részvényt tartalmaz. 
 

 
A Társaság tulajdonosi struktúrája:  
 

A Synergon Informatika Nyrt. tulajdonosi struktúrája 

a fordulónapokon fennállt tulajdoni hányad értékekkel 

Tulajdonosi kör 2013. december 31.  2014. december 31.  

Belföldi intézményi/társaság 40,18% 21,49% 

Belföldi magánszemély 34,53% 46,42% 

Saját tulajdon 16,36% 15,18% 

Külföldi intézményi/társaság 7,48% 2,60% 

Külföldi magánszemély 0,17% 0,18% 

Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,00% 0,00% 

Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00% 0,00% 

Egyéb 1,28% 12,73% 

Összesen 100% 100% 
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Kapcsolt vállalkozások bemutatása:  
 
Belföldi székhelyű leányvállalatok:   

 

Adatok eFt-ban 

Megnevezés 
Synergon Integrátor 

Kft. 

Synergon Smart 

Systems Kft. 

Synergon Retail 

Systems Kft. 

Székhely 
1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

Saját tőke 53 346 3 847 178 285 

Jegyzett tőke 300 100 5 000 40 000 

Tartalékok 318 631 -1 167 129 328 

Részesedés aránya 100% 100% 100% 

Üzemi eredménye -2 027 770 -47 9 977 

Pénzügyi eredmény -94 347 84 6 249 

Rendkívüli eredmény 1 556 732 0 -5 541 

Adózás előtti eredmény -565 385 37 10 685 

Mérleg szerinti eredmény -565 385 14 8 957 

   
   Adatok eFt-ban 

Megnevezés 
Synergon Outsource 

Kft. 

Synergon Infosource 

Kft. 

Synergon InfoCom 

Kft. 

Székhely 
1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

Saját tőke 57 916 100 000 100 770 

Jegyzett tőke 100 000 100 000 100 000 

Tartalékok -42 898 0 457 

Részesedés aránya 100% 100% 100% 

Üzemi eredménye -6 030 143 068 699 

Pénzügyi eredmény -33 463 66 786 13 

Rendkívüli eredmény 41 707 -80 000 0 

Adózás előtti eredmény 2 214 129 854 712 

Mérleg szerinti eredmény 814 0 313 
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Adatok eFt-ban 

Megnevezés 
Synergon Backoffice 

Kft. 
M1-94 Park Kft. M1-94 Innovációs Kft. 

Székhely 
1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

Saját tőke -11 762 17 303 346 327 

Jegyzett tőke 20 000 42 000 305 100 

Tartalékok -10 114 -20 696 68 647 

Részesedés aránya 100% 100% 100% 

Üzemi eredménye -138 521 -257 -146 

Pénzügyi eredmény -6 361 -3 744 -27 271 

Rendkívüli eredmény 123 781 0 0 

Adózás előtti eredmény -21 101 -4 001 -27 417 

Mérleg szerinti eredmény -11 762 -4 001 -27 420 

 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés Közlinform Kft. Game Server Invest Kft. ITSSM Kft. 

Székhely 
1108 Budapest, 

Kozma utca 2. 

3525 Miskolc, Kiss Ernő 

utca 19. 

3525 Miskolc, Kiss 

Ernő utca 19. 

Saját tőke 416 297 742 594 425 009 

Jegyzett tőke 413 500 743 900 420 500 

Tartalékok 1 915 -225 2 043 

Részesedés aránya 100% 100% 100% 

Üzemi eredménye -1 146 -1 059 2 778 

Pénzügyi eredmény 2 158 -22 -18 

Rendkívüli eredmény 0 455 0 

Adózás előtti eredmény 1 012 -1 081 2 760 

Mérleg szerinti eredmény 882 -1 081 2 466 

 
 
Külföldi székhelyű leányvállalat: 
 

Adatok eFt-ban 

Megnevezés Synergon Invest Bulgaria 

Székhely 
Bulgária, Szófia, Petr 

Parchevich utca 42., 8.emelet 

Saját tőke -       24 917     

Jegyzett tőke              311     

Tartalékok -       12 669     

Részesedés aránya 100% 

Adózás előtti eredmény -       12 558     

Mérleg szerinti eredmény -       12 558     
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A számviteli politika főbb vonásai  

 

Üzleti év, a mérleg fordulónapja 
Üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja: december 
31. 

 

Mérleg készítés időpontja 
Üzleti év mérleg fordulónapját követő 15. munkanap (2015. január 22.) 

 
A könyvvezetés módja 
Az éves beszámolóhoz szükséges számviteli adatokat a kettős könyvvitel 
rendszerében rögzítjük. A főkönyvi és az analitikus nyilvántartás rendjét és 
kapcsolatát a társaság számviteli politikája tartalmazza. 
 
A beszámoló formája 
A társaság Éves beszámolót készít. 
 
Az eredménykimutatás választott formája 
Társaságunk a tevékenység eredményét „A” típusú összköltség eljárással állapítja 
meg. 

 
A mérleg választott formája 
Társaságunk “A” típusú mérleget készít. 
 
Költségelszámolás módja, rendszere 
A felmerült költségeket az 5. számlaosztályban, költségnemek szerinti gyűjtésben 
könyveljük, a 6. és 7. számlaosztályt nem használjuk. 
 
Az önköltség számítás rendje 
A saját vállalkozásban megvalósított beruházások és befejezetlen termelés 
értékének meghatározása során a közvetlen önköltséget vesszük figyelembe, a 
Számviteli Politika részét képező Önköltség számítási szabályzat szerint. 
 
Értékelési eljárások 
A társaságnál alkalmazott értékelési szabályokat a Számviteli Politika részét képező 
értékelési szabályzat tartalmazza. 
 
Eszközök és források értékelése 
A mérlegben szereplő eszközök és források értékelésénél a hatályos számviteli törvény 
előírásainak megfelelően járunk el. Az év során figyelembe vettünk minden olyan 
értékcsökkenést, értékvesztést, mely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket 
érintette és a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.  
 
Társaságunk nem él az értékhelyesbítés, ill. a valós értéken történő értékelés 
lehetőségével. 
  



9 

 

Amortizációs politika 
 
Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható 
használati időnek megfelelően történik. 

A 30 000,- Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor 
egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.  

A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg havi 
gyakorisággal. Az értékcsökkenést az üzembe helyezés első napjától, kivezetéskor 
pedig a használat utolsó napjáig számoljuk el.  

A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel 
csökkentett bekerülési értékét annyi évre osztjuk fel, ahány évig ezen eszközöket 
előreláthatólag használni fogjuk. 

„Az outsourcing tevékenység keretében, konkrét projekthez kapcsolódóan 
beszerzett olyan immateriális javak és tárgyi eszközök esetében, amelyek aktiválást 
követően szerződéssel bérbeadásra kerülnek egy külső partner részére, az 
értékcsökkenést a bérleti szerződés időtartalmával azonosan kell megállapítani.” 

 

Maradványérték meghatározása 
A társaság a saját és lízingelt autóknál határoz meg maradványértéket. A többi 
eszköz esetében a hasznos élettartam végén, amennyiben a várhatóan realizálható 
értéke nem jelentős, maradványértéküket nullának tekintjük. A vásárolt saját autók 
maradványértéke a beszerzési költség 30%-a, pénzügyi lízing keretében beszerzett 
gépjárművek esetében a visszavásárlási érték, melyet a lízing szerződések 
tartalmaznak. 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása a számviteli törvénynek megfelelő 
esetekben történik. Amennyiben ilyen esemény előfordul és eredményre gyakorolt 
hatása jelentős, akkor a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül. 
 
Értékvesztés elszámolása 
A számviteli törvény előírásaival összhangban értékvesztés kerül elszámolásra 
azokban az esetekben, amikor valamely eszköz értéke tartósan és jelentősen 
alacsonyabb annak piaci értékénél. 
A részesedések értékelése során a tartósságot előretekintve vizsgálja a társaság. A 
részesedések piaci értékének a meghatározása történhet a saját tőke értéke 
alapján, de a piaci érték meghatározható a társaság üzleti értéke alapján is. 
 
Vásárolt készletek, szerviz készlet 
 
A nyilvántartási értékünk a tényleges beszerzési ár, ezt csökkenti az adóévre 
elszámolt értékvesztés összege. Az értékvesztés mértékét a készlet piaci értéke 
határozza meg. 



10 

 

A számviteli politikában rögzítettük, hogy a szervizeléshez használt eszközökre az 
avulást, elhasználódást, illetve szerződésben rögzített kötelezettségek időtartama 
figyelembe vételével évi 20% értékvesztést számolunk el. Az 5 éven belüli 
elhasználódás, vagy szerződés megszűnés esetén a szerviz készletet kiselejtezzük, 
ezzel biztosítva, hogy ezen készletelemek az elhasználódásuknak megfelelő értéken 
szerepeljenek az éves beszámolóban. 

 
A project készleteknél az értékvesztés számítására vonatkozó passzust „A 180 
napon túli project készlet értékelését egyedileg kell elvégezni”: „Egyedi értékelés 
hiányában az Eladási készletekre vonatkozó általános, üzletáganként és korosítási 
kategóriánként meghatározott értékvesztés mértékek vonatkoznak rájuk.” 
Az eladási készletekre vonatkozóan a készletre elszámolandó értékvesztés 
összegére üzletáganként és korosítási kategóriánként meghatározott  mértékek a 
következők:  
 

NETWORKING üzletág eszközeire vonatkozóan 
   180-360 nap → 10 % 
   360-540 nap → 25 % 

540-720 nap → 50 % 
   720-1080 nap → 75 % 
   1080-  nap felett → 100 % 
    

SECURITY üzletág eszközeire vonatkozóan 
   180-360 nap → 10 % 
   360-540 nap → 25 % 

540-720 nap → 50 % 
   720-1080 nap → 75 % 
   1080-  nap felett → 100 % 
 
 RENDSZERINTEGRÁCIÓS üzletág eszközeire vonatkozóan 
   180-360 nap → 20 % 
   360-540 nap → 40 % 

540-720 nap → 70 % 
   720-1080 nap → 90 % 
   1080-  nap felett → 100 % 
 
 RETAIL tagvállalat/ üzletág eszközeire vonatkozóan 
   180-360 nap → 10 % * 
   360-540 nap → 20 % 

540-720 nap → 40 % 
   720-1080 nap → 55 % 

1080-1440 nap → 70 % 
   1440-1800 nap → 85 % 
   1800-  nap felett → 100 % 
 
„* A „TRAFIK” üzlethez, pénztárgép beszerzésekhez tartozó készletekre 180-360 
nap között nem történik értékvesztés képzése, 360 naptól viszont az egységes 
Retail értékvesztés mértékek vonatkoznak rájuk. 
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 DATACENTER (korábbi IBC) üzletág eszközeire vonatkozóan 
180-360 nap → 5 %  

   360-540 nap → 10 % 
540-720 nap → 25 % 

   720-1080 nap → 50 % 
1080-1440 nap → 75 % 

   1440-1800 nap → 100 % 
 

A SOFTWARE eszközökre vonatkozó értékelési módszert, „miszerint egyedi 
értékelést alkalmazunk a termék jellegének megfelelően az alábbiakkal került 
kiegészítésre: „Egyedi értékelés hiányában az Eladási készletekre vonatkozó 
általános, üzletáganként és korosítási kategóriánként meghatározott értékvesztés 
mértékek vonatkoznak rájuk.” 
 
Devizás tételek értékelése 
A devizás tételek forintra történő átszámításánál az MNB hivatalos devizaárfolyamát 
alkalmazzuk. A mérleg fordulónapján nyitott tételeket átértékeljük a fordulónapi 
árfolyamra. 
 
Követelések értékvesztése 
A határidőn túli követeléseket egyedileg – a számviteli politikában rögzített módon – 
értékeljük és számolunk el rá értékvesztést. 
 

Céltartalék képzés 
Társaságunk a számviteli törvény adta előírások alapján a jövőben várható 
kötelezettségek fedezetére, amennyiben ilyen tételek felmerülését valószínűsíti, 
céltartalékot képez. A társaság a jövőbeni költségek fedezetére nem képez 
céltartalékot. 
 
Árbevétel elismerése 
Árbevételként azokat a befejezett projekteket és rész-projekteket számoljuk el, 
melyek szerződésen alapulnak, ahol a teljesítés megtörtént, a vevő elismerte a 
projekt vagy rész-projekt teljesítését. Amennyiben a számlázás még nem történt 
meg a mérlegkészítésig, úgy élünk az aktív időbeli elhatárolás technikájával, illetve, 
ahol előre számlázunk – szerződés szerint-, ott a passzív elhatárolással korrigáljuk 
az árbevételt. 
 
Ráfordítások, költségek elismerése 
Ráfordítások, költségek elszámolásánál tekintettel vagyunk az összemérés elvére, 
így a kiszámlázott árbevételhez minden esetben elszámoljuk, ill. hozzárendeljük a 
kapcsolódó ráfordításokat. Egyéb esetekben pedig elszámolunk minden az adott 
időszakot érintő költséget és ráfordítást a tényleges számlák, a kifizetések, ill. 
becslésekkel megállapított adatok alapján. 

 
Az önellenőrzés jelentős tételek elkülönítésének szempontjai 
A számviteli elszámolás szempontjából jelentősnek tekintjük az ellenőrzés, 
önellenőrzés során feltárt olyan hibákat, amelyek az egyes évek vonatkozásában a 
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már közzétett beszámoló adatait – és ezen keresztül vállalkozásunk vagyoni, 
pénzügyi, jövedelmi helyzetének megítélését – jelentősen megváltoztatják. 
Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a hiba feltárásának évében, az ellenőrzések 
során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, 
saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege 
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének a 2 százalékát, illetve ha a 
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió 
forintot. 
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A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 

 

A vagyoni helyzet alakulása 

 
„A” típusú mérlegünk adatai  
  
Adatok eFt-ban 

A tétel megnevezése 2013.12.31 2014.12.31 
Változás %-

a 

A. Befektetett eszközök 1 616 895 2 767 199    71,14 

I.     IMMATERIÁLIS JAVAK 577 459 -20,45 

II.    TÁRGYI ESZKÖZÖK 10 060 2 299 -77,15 

III.   BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  1 606 258 2 764 441    72,10 

B. Forgóeszközök  2 496 632 264 950    -89,39 

I.     KÉSZLETEK  0 0 0,00 

II.    KÖVETELÉSEK  1 032 834 118 474 -88,53 

III.   ÉRTÉKPAPÍROK  1 459 765 145 451 -90,04 

IV.  PÉNZESZKÖZÖK  4 033 1 025 -74,58 

C. Aktív időbeli elhatárolások 15 477 319 940    1 967,20 

ESZKÖZÖK AKTÍVÁK ÖSSZESEN 4 129 004 3 352 089    -18,82 

D.Saját tőke  1 894 492 1 323 464    -30,14 

I.     JEGYZETT TŐKE 1 860 947 1 860 947 0,00 

II.    JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 0,00 

III.   TŐKETARTALÉK 3 497 832 3 497 832 0,00 

IV.  EREDMÉNYTARTALÉK -2 537 630 -3 609 739 42,25 

V.   LEKÖTÖTT TARTALÉK 401 051 145 451 -63,73 

VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 0,00 

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 327 708  -571 027    56,99 

E. Céltartalékok  119 402 81 634    -31,63 

F. Kötelezettségek  1 797 083 1 593 604 -11,32 

I.    HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0,00 

II.   HOSSZÚ  LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 0,00 

III. RÖVID LEJÁRAÚ KÖTELEZETTSÉGEK  1 797 083 1 593 604 -11,32 

G. Passzív időbeli elhatárolások 318 027 353 388 11,12 

FORRÁSOK PASSZÍVÁK ÖSSZESEN 4 129 004 3 352 089    -18,82 

 

 
A Társaság mérlegfőösszege előző évhez képest mintegy 18 %-os csökkenést 
mutat, értéke 2014. december 31-én 3 352 mFt. 
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Az eszközök 83 %-a befektetett eszköz, 8 %-a forgóeszköz. A tartós eszközöknél 
növekedés, a forgóeszközök esetében jelentős csökkenés figyelhető meg a bázis 
évhez képest. 
A befektetett eszközök 99 %-a befektetett pénzügyi eszköz. 
 
A befektetett eszközök értéke 1 150 mFt-tal növekedett az előző évhez képest. 
Összetételét tekintve a következő változások történtek 2014-ben: az immateriális 
javak esetében egy minmális csökkenés figyelhető meg, míg a tárgyi eszközök 
esetében egy jelentősebb csökkenés történt (-7,7 mFt).  
A befektetett pénzügyi eszközök változását tekintve 72 %-os növekedés figyelhető 
meg. A részesedések értékének változását több gazdasági esemény eredményezte. 

 2014.08.13-án a Synergon Informatika Nyrt. értékesítette 100 %-os 
tulajdonában álló Synergon Inforend Kft-ét a Hospitaly Egyészségügyi 
Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-nek.  

 2014.08.29-én az anyavállalat 100 %-os tulajdonában álló Synergon Retail 
Systems Kft. üzletrészének 25 %-a értékesítésre került Steinbinder Romulus 
részére. 

 2014 februárban az Igazgatótanács törzstőke emelést hajtott végre az M1-94 
Innovációs Kft-nél 186 456 eFt értékben. 

 2014.04.28-i alapítói határozattal a Synergon Informatika Nyrt. megemelte a 
Synergon Integrator Kft. tőkéjét, a rendezés keretében a Synergon 
Informatika Nyrt. beapportálta az ITSSM Kft-ben és Game Server Invest Kft.-
ben lévő 100%-os üzletrészét. 

 A Társaság egyedi minősítés alapján több részesedésénél is értékvesztést 
számolt el. 

 
A forgóeszközök értékében 89 %-os csökkenés figyelhető meg. Mind a követelések 
(88%), és mind az értékpapírok (90%) esetében jelentős volt a csökkenés. 
A forgóeszközök 44,7 %-a követelés, 55 %-a értékpapír. 
Az értékpapírok értékének 1 314 mFt-os csökkenését a Game Server Invest Kft. és 
az ITSSM Kft. üzletrészek Synergon Integrator Kft-be történő apportálása 
eredményezte, valamint a saját részvényekre vonatkozóan 256 mFt értékvesztés 
elszámolás történt. 
 
Az aktív időbeli elhatárolások szignifikáns növekedése figyelhető meg. A bevételek 
elhatárolása megnövekedett 309 mFt-tal. Ennek oka a Synergon Infosource 
Közlekedésinformatikai Szolgáltatások Kft-től járó osztalékbevétel 310 mFt-os 
elhatárolása. 
 
A saját tőke az előző évhez képest jelentősen csökkent a tárgyévi 571 mFt mérleg 
szerinti veszteség hatására. 
 
A céltartalékok állománya számottevően csökkent a bázis évhez képest. A 
céltartalék záró állománya 82 mFt, mely előző évhez képest 37 mFt-tal csökkent. 
A 2006-2007 évekhez kapcsolódó adóügyek vonatkozásában 110 mFt céltartalék 
került feloldásra. 2014-ben a 2008-2010 évek áfa vizsgálatához kapcsolódóan 
36 966 eFt céltartalék került képzésre. A Társaság a 2009-2011 évek átfogó 
adóvizsgálatához kapcsolódóan összesen 28 443 eFt céltartalékot képzett. 
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A Synergon Informatika Nyrt. Bulgáriában folytatott tevékenységét nem folytatja a 
továbbiakban, így az a döntés született, hogy bolgár leányvállalata megszűntetésre 
kerül. A cégbezárás költségeire a Társaság 6 500 eFt céltartalékot képzett. 
Előző évekről peres ügyekkel kapcsolatban 10 mFt a céltartalék indokolt állománya. 
A bázis évhez képest összesen 32%-kal csökkent a céltartalék összege. 
 
A kötelezettségek állománya 11%-kal csökkennt az előző évhez képest, amely a 
rövid lejáratú kötelezettségek változásának tudható be. A szállítói kötelezettségek 
növekedését ellensúlyozta az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és a 
leányvállalatoktól felvett hitelek - amelyek az anyavállalat veszteséges működéséből 
eredő cash-flow-ját finanszírozták - csökkenése. 
 
A hosszú lejáratú kötelezettségek soron 2014. december 31-én nem szerepel 
összeg, a korábbi pénzügyi lízingszerződések éven túl esedékes részei kifutottak. 
 
A passzív időbeli elhatárolások 35 mFt-os növekedését az elhatárolt költségek, 
ráfordítások növekedése okozta, melynek fő összetevője a leányvállalatoktól kapott 
hitelek kamatelhatárolása.   
 
 

Főbb mutatók (%-ban) 

Mutató Mutató tartalma 2013.12.31 2014.12.31 Változás 

Befektetett eszközök 

aránya 

Befektetett eszköz 
39,16% 

 

82,55% 

 

43,39% 

 
Összes eszköz 

Forgóeszközök aránya 
Forgóeszköz  

60,47% 
 

7,90% 
 

-52,56% 
 

Összes eszköz 

Tőkeerősség 
Saját tőke 

45,88% 

 

39,48% 

 

-6,40% 

 
Mérleg főösszeg 

Befektetett eszk.k 

fedezete I. 

Saját tőke 
117,17% 

 

47,83% 

 

-69,34% 

 
Befektetett eszközök 

Befektetett eszk.k 

fedezete II. 

Saját tőke + hosszú lej.kötel. 
117,17% 

 
47,83% 

 
-69,34% 

 
Befektetett eszközök 

Forgótőke, saját tőke 

aránya 

Forgótőke 
36,93% -100,39% -137,32% 

Jegyzett tőke 

 

 
A befektetett eszközök aránya, és a forgóeszközök aránya az összes eszközhöz 
képest szignifikáns változást mutat. Ennek oka, hogy a forgóeszközök között 
nyilvántartott részesedések apportálás során kikerültek az anyavállalat forgatási 
céllal nyilvántartott eszközei közül.  
A mérlegfőösszeghez képest a Társaság saját tőke arányának csökkenését - a 
saját tőkén belül - a tárgyévi 571 mFt mérleg szerinti veszteség okozza. 
A saját tőke/befektetett eszközök aránya mutató az előző évhez képest jelentősen 
romlott. 
 
 



16 

 

Pénzügyi helyzet értékelése 

 
 

Az adósságállománnyal és a likviditás alakulásával kapcsolatos mutatók: 
 

Mutató Mutató tartalma 2013.12.31 2014.12.31 Változás 

Hitelfedezeti 

mutató 

Követelések 0,57 

 

0,07 

 

-0,50 

 Rövid lejáratú kötel. 

Vevő-szállító 

állomány 

összemérés 

Vevő+kapcsolt v.szem.köv. 

Szállító+kapcs.v.szem.köt. 
0,54 0,05 -0,49 

Likviditási 

gyorsráta mutató 
Likvid pénzeszközök  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 Rövid lejáratú kötel. 

Likviditási mutató 
Forgóeszközök 

1,39 0,17 -1,22 
Rövid lejáratú kötel. 

 
 
A hitelfedezeti mutató bázis évhez képest jelentősen romlott. Ennek oka, hogy a 
követelések jelentős mértékben csökkentek. A mutató szerint a követelések 
mindösszesen 7 %-ban fedezik az éven belül esedékes kötelezettségeit a 
Társaságnak.  
A vevő-szállító állomány egymáshoz mért összege szintén csökkenő tendenciát 
mutat előző évhez képest, amelynek fő okozója szintén az, hogy a 
vevőkövetelések csökkenésének mértéke meghaladja a kötelezettség oldali 
csökkennést.   
A likviditási gyorsráta érdemben nem változott.  
A likviditási mutató a bázis évhez képest szignifikánsan csökkent. Oka a fenti 
mutatókhoz hasonló, azaz a forgóeszközök csökkenése jelentősebb, mint a rövid 
lejáratú kötelezettségek esetében látható csökkenés. 
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Cash flow kimutatás tagolása:  

 

Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013 2014 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás 

  

-274 483 -66 647 
1 Adózás előtti eredmény -1 323 055 -571 027 

2 Kapott osztalék 0 0 

3 Fizetett támogatás 2 000 66 550 
4 Leányvállalat részére elengedett kölcsön, követelés 48 242 0 

5 Elszámolt amortizáció 187 215 448 
6 Befektetett eszközök terven felüli értékcsökkenése és visszaírása 0 300 

7 Elszámolt értékvesztés és visszaírás vevőkövetelésre 313 11 034 

8 Befektetés elszámolt értékvesztése/visszaírása 456 845 698 467 
9 Saját részvény elszámolt értékvesztése / visszaírása 227 358 255 599 

10 Céltartalékképzés és felhasználás különbözete 74 402 -37 768 
11 Befeketetett eszközök értékesítésének eredménye -89 760 -23 365 

12 Szállítói kötelezettség változása -38 677 16 836 
13 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -170 704 -237 701 

14 Hosszú lejáratú kötelezettség változása 0 0 

15 Passzív időbeli elhatárolás változása 289 375 35 361 
16 Vevőkövetelés változása 102 079 701 571 

17 Vevőkövetelés értékvesztésből adódó változása -313 -11 034 
18 Forgóeszközök változása ( vevő és pénzeszköz nélkül) -945 521 1 382 240 

19 Készletek értékvesztéséből adódó változása Értékpapírok értékvesztése 

miatti korrekció 

-227 358 -255 599 

20 Beszámítással megszerzett értékpapírok 1 129 714 -1 794 094 
21 Aktív időbeli elhatárolások változása 8 011 -304 463 

22 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -4 653 0 
23 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés 0 0 

24 Árfolyam különbözet 6 0 

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás 

  

102 801 50 497 

25 Befektetett eszközök beszerzése -570 -728 

26 Befektetett eszközök eladása 103 371 51 225 
27 Kapott osztalék, részesedés 0 0 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás 

  

135 735 13 141 
28 Hitel és kölcsön felvétele 7 0 

29 Leányvállalattól kapott kölcsön felvétele 980 917 44 000 

30 Leányvállalattól kapott kölcsön visszafizetése -624 297 -26 110 
31 Leányvállalat részére nyújtott kölcsön -11 448 -4 593 

32 Leányvállalat részére nyújtott kölcsön törlesztése 564 000 349 
33 CIB lízingdíj fizetési kötelezettség növekedése Részesedés csere 

beszámítással rendezett összege 

-720 522 0 

34 CIB lízingdíj fizetési kötelezettség tőketörlesztés miatti csökkenése -2 681 -498 

35 Véglegesen átadott pénzeszköz -50 242 0 

IV. Pénzeszközök változása 

  

-35 946 -3 008 

        
Nyitó pénzeszköz állomány 

  

39 979 4 033 

Záró pénzeszköz állomány 

  

4 033 1 025 

Pénzeszköz állomány változás a mérlegből 

  

-35 946 -3 008 
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Jövedelmi helyzet alakulása  

 

A tétel megnevezése 
2013.01.01-

2013.12.31 

2014.01.01-

2014.12.31 

Változás 

%-a 

 Értékesítés nettó árbevétele 319 856 128 399 -59,86 

 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0,00 

 Egyéb bevételek 199 930 406 528 103,34 

 Anyagjellegű ráfordítások 605 602 162 138 -73,23 

 Személyi jellegű ráfordítások 170 671 48 371 -71,66 

 Értékcsökkenési leírás 187 215 448 -99,76 

 Egyéb ráfordítások 274 262 149 769 -45,39 

 ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -717 964 174 201 
 

 Pénzügyi műveletek bevételei 217 730 362 220 66,36 

 Pénzügyi műveletek ráfordításai 774 996 1 040 898 34,31 

 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -557 266 -678 678 21,79 

 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY -1 275 230 -504 477 -60,44 

 Rendkívüli bevételek 417 1 876 650 0,00 

 Rendkívüli ráfordítások 48 242 1 943 200 0,00 

 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -47 825 -66 550 0,00 

 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -1 323 055 -571 027 56,84 

 Adófizetési kötelezettség 4 653 0 -100,00 

 ADÓZOTT EREDMÉNY -1 327 708 -571 027 56,99 

 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -1 327 708 -571 027 56,99 

 

 
Főbb mutatók (%-ban) 

 

Adatok eFt-ban 

Mutató Mutató tartalma 2013.12.31 2014.12.31 Változás 

Árbevétel arányos üzleti 

eredmény 

Üzemi tev.eredménye 
-224,46% 

 

135,67% 

 

360,14% 

 
Értékesítés nettó árbevétele 

Árbevétel arányos adózás 

előtti eredmény 

Adózás előtti eredmény 
-413,64% 

 

-444,73% 

 

-31,09% 

 
Értékesítés nettó árbevétele 

Bérköltség arányos 

jövedelmezőség 

Üzemi tev.eredménye 
-710,62% 

 

471,35% 

 

1181,97% 

 
Bérköltség 

Élőmunka ráfordítás-

arányos jövedelmezőség 

Üzemi tev.eredménye 

Személyi jellegű ráfordítások 
-420,67% 360,14% 780,81% 

Eszközarányos 

jövedelmezőség 

Adózás előtti eredmény  
-32,04% 

 
-17,03% 

 
15,01% 

Eszközök összesen 

Tárgyi eszköz arányos 

jövedelem 

Értékesítés nettó árbevétele 
31,79 55,85 24,06 

Tárgyi eszközök 
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A társaság tárgyévi mérleg szerinti eredménye – 571 mFt. 
 
A tárgyévi veszteség keletkezését alapvetően a részesedések (azon belül is a 
Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft.) jelentős értékvesztése okozta. 
 
Az értékesítés nettó árbevétele folyamatos csökkenést okozott az anyavállalatnál 
az elmúlt években. Egyrészt a folyamatok átszervezése miatt kikerült projekt 
szerződései elmaradt árbevételei miatt, másrészt a 2012-ben megvalósult 
befektetési holding struktúra következtében.  
2012. szeptember 1-től a kiválással létrehozott Synergon Backoffice Kft-be 
kerültek kihelyezésre a backoffice jellegű tevékenységek, amellyel együtt az 
érintett munkavállalók is átkerültek az új leányvállalathoz. Ezzel a stratégiai 
döntéssel az anyavállalatnak nemcsak az árbevétele, hanem a személyi jellegű 
ráfordításai és az anyagjellegű ráfordításai is markánsan csökkentek. Így üzemi 
szinten a Társaság pozitív eredmény produkált (174 mFt). 
 
 
A pénzügyi eredmény 679 mFt veszteséget mutat, 954 mFt értékvesztés került 
elszámolásra részesedésekre, értékpapírokra. A pénzügyi bevételek legjelentősebb 
eleme a Synergon Infosource Kft-től kapott 310 mFt osztalék. 
 
A rendkívüli ráfordítások között került elszámolásra az M1 Innováció Kft-ben 
végrehajtott 149 mFt összegű törzstőke emelés, illetve a Társaság által a 
Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft-be bevitt apportként bevitt eszközök 
– GamesServer Invest Kft. és az ITSSSM Kft. – könyv szerinti értéke. Rendkívüli 
bevétel oldalon pedig az említett apport tényleges értéke került elszámolásra.     
 

A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz 
 

Befektetett eszközök 

 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök bekerülési értékének és értékcsökkenési 
leírásának eszközcsoportonkénti és jogcímenkénti részletezését az 1. és a 2. sz. 
mellékletben mutatjuk be.  

 
Az immateriális javak 20 %-kal, a tárgyi eszközök nettó értéke 77 %-kal csökkent 
előző évhez képest. Az immateriális javak között szellemi termékek szerepelnek 459 
eFt értékben, a tárgyi eszközöket elsősorban járművek jelentik, ezek értéke 2 299 
eFt. 
A Synergon Informatika Nyrt. tevékenysége az üzleti potenciálok feltérképezésére, a 
befektetési lehetőségek kiaknázására irányul, ezért a legszükségesebb eszközökön 
kívül nem igényel egyéb materiális és nem materiális eszközt. Így a tárgyi eszközök 
jelentős része még 2012-ben értékesítésre került a Synergon Rendszerintegrator 
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Kft.-ből kiválással létrejött új leányvállalatok közül, egyrészt a Synergon Backoffice 
Kft., másrészt a Synergon Outsource Kft. részére. 
A tárgyévben 448 eFt terv szerinti értékcsökkenési leírás került elszámolásra és az 
értékesített tárgyi eszközök kivezetett értéke összesen 7 860 eFt volt. 
2014.12.31. fordulónapra leltározásra került sor 2015. januárban, ezen leltár során 
300 eFt értékben keletkezett leltárhiány. 
 
 

A befektetett pénzügyi eszközök változásainak bemutatása 
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013 2014 

Részesedések értéke 1 606 258 2 764 441    

 
 

A részesedések nyilvántartási értéke 2014.12.31-én: 
 
Adatok eFt-ban 

Leányvállalat megnevezése 
Részesedés 

beszerzési értéke 

Árfolyam 

különbözet 
Értékvesztés 

Nyilvántartási 

érték 

Synergon Smart Systems Kft. 103 600 0 99 820 3 780 

Synergon Retail Systems Kft. 30 000 0 0 30 000 

Synergon Integrator Kft 2 135 772 0 1 091 773 1 044 000  

Synergon Outsource Kft. 100 000 0 42 084 57 916 

Synergon Infosource Kft. 100 000 0 0 100 000 

Synergon Backoffice Kft. 20 000 0 20 000 0 

Synergon InfoCom Kft. 100 000 0 0 100 000 

SynInvest Bulgaria 311 11 300 0 

M1-94 Innovációs Kft.. 1 281 747  0 0 1 281 747 

M1-94 Park Kft. 144 304 0 0 144 304 

Integra Kft 2 694 0 0 2 694 

Részesedések összesen: 4 018 429 11 1 253 977 2 764 441  

 

 

Részesedések értékének változása 2014-ben: 
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Adatok eFt-ban 

Részesedések 

megnevezése 

Részesedés 

nyitó értéke 

2014.01.01. 

Részesedés 

növekedés 

(tőkeemelés 

apporttal) 

Árfolyam 

különbözet 

Érték 

vesztés 

Részesedés 

csökkenés 

(kiválás,     

eladás) 

Részesedés 

záró értéke 

2014.12.31. 

Synergon Smart Systems 

Kft. 
3 780 0 0 0 0 3 780 

Integra Kft 2 694 0 0 0 0 2 694 

Synergon Integrator Kft. 0 1 690 194 0 -646 194  0 1 044 000 

Synergon Retail Systems 

Kft. 
40 000 0 0 0 -10 000  30 000 

Synergon Backoffice Kft 9 885 0 0 -9 885 0 0 

Synergon Inforend Kft 10 000 0 0 0 -10 000 0 

Synergon Infosource Kft 100 000 0 0 0 0 100 000 

Synergon Outsource Kft 100 000 0 0 -42 084 0 57 916 

Synergon Infocom Kft 100 000 0 0 0 0 100 000 

Synergon Invest Bulgaria 

Ltd. 
311 0 -11 -300 0 0 

M1-94 Innovációs Kft. 1 095 291 186 456 0 0 0 1 281 747 

M1-94 Park Kft. 144 304 0 0 0 0 144 304 

Részesedések összesen: 1 606 258 1 876 650 -11 - 698 463 -20 000 2 764 441 

 

 
2014-ben összesen 1 158 mFt-tal növekedett a részesedések nyilvántartás szerinti 
értéke. 
 
Előző évben (2013-ban) történt részesedéseket érintő változások: 
2013. december 30-án a Synergon Informatika Nyrt. eladta a 100 százalékos 
tulajdonában álló Adatvilág Kft-t (amelynek tulajdonában áll az NK Services 
Magyarország Kft.-ben 90%-os részesedést és 100%-os befolyást biztosító 
üzletrész, valamint a Wiera Zrt-ben 50%-os befolyást biztosító részesedés, továbbá 
a GPSCOM Kft-ben 30%-os befolyást biztosító üzletrész) - a CENTERDATA Zrt-nek. 
Ezek a 2014-es nyitó értékben már nem szerepelnek. 
Szintén 2013. december 30-án a Társaság megvásárolta az Adatvilág Kft-től az M1-
94 Innovációs Kft. és az M1-94 Park Kft. 100%-os üzletrészeit, amely társaságok 
kizárólagos tulajdonát képezik a Synergon-csoport által a 2013. év elején 
megkezdett adatparki beruházás helyszíneit képező ingatlanok. A Társaságok 
üzletrészeinek vételára az M1-94 Innovációs Kft. esetében 888 mFt, az M1-94 Park 
Kft. esetében 118 mFt volt, ugyanakkor a cégekre, az azok által birtokolt 
földterületekre vonatkozó hivatalos vagyonértékelés alapján a cégekre vonatkozó 
üzletrészek 1.095 mFt illetve 144 mFt értékben kerültek megállapításra, a 
kapcsolódó 207 mFt illetve 26 mFt negatív üzleti vagy cégérték keletkezett, amely a 
halasztott bevételek között szerepel az elhatárolások között. 
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Tárgyévben történt részesedéseket érintő változások: 
2014.08.13-án a Synergon Informatika Nyrt. értékesítette 100 %-os tulajdonában 
álló Synergon Inforend Kft-ét a Hospitaly Egyészségügyi Informatikai Fejlesztő és 
Szolgáltató Kft.-nek 19 890 eFt értékesítési áron. 
2014.08.29-én az anyavállalat 100 %-os tulajdonában álló Synergon Retail Systems 
Kft. üzletrészének 25 %-a értékesítésre került a Kft. ügyvezető igazgatója részére 
részére 25 mFt értékben. 
2014 februárban az Igazgatótanács törzstőke felemelést hajtott végre az M1-94 
Innovációs Kft-nél 186 456 eFt értékben. 
2014.04.28-i alapítói határozattal a Synergon Informatika Nyrt. megemelte a 
Synergon Integrator Kft. tőkéjét, annak érdekében, hogy rendeződjön a 
leányvállalat saját tőke/jegyzett tőke helyzete a 2013. üzleti évben a Futár projekt 
kapcsán elszenvedett veszteségből kifolyóan. A rendezés keretében a Synergon 
Informatika Nyrt. apportálta az ITSSM Kft-ben és Game Server Invest Kft.-ben lévő 
100%-os üzletrészét. 
A tőkeemelés részletei: a Synergon Integrator Kft. jegyzett tőkéje 300.000 eFt volt, 
ez 100 eFt-tal került megemelésre az apport kapcsán. Synergon Informatika Nyrt. 
az ITSSM Kft-ben fennálló 420.500 eFt értékű részesedését 560.480 eFt 
nyilvántartási értéken, a Game Server Invest Kft-ben fennálló 743.900 eFt értékű 
részesedését 1.129.714 eFt nyilvántartási értéken adta át nem vagyoni 
hozzájárulásként. 
A bejegyzésre 2014.06.03-i dátummal került sor. Mindkét részesedés forgatási célú 
részesedésként volt nyilvántartva a Synergon Informatika Nyrt-ben, a tranzakció 
előtt. 
 

A Társaság egyedi minősítés alapján az alábbi részesedéseknél számolt el 
értékvesztést 2013-ban: 
- Synergon Integrator Kft. esetében 446 mFt – a teljes részesedés értékéig, 
- Synergon Backoffice Kft. esetében 10 mFt, 
- FIBEX Kft. esetében 1,1 mFt. 

 
A Társaság egyedi minősítés alapján az alábbi részesedéseknél számolt el 
értékvesztést 2014-ben: 

- Synergon Integrator Kft. esetében 646 194  eFt (üzleti értékeléssel 
alátámasztott értékig) 

- Synergon Backoffice Kft. esetében 9 855 eFt, – a teljes részesedés értékéig, 
- Synergon Invest Bulgaria Ltd. esetében 300 eFt – a teljes részesedés értékéig, 
- Synergon Outsource Kft. esetében 42 084 eFt. 

 
A vállalkozás befektetéseivel kapcsolatosan elszámolt értékvesztések tárgyévi 
alakulása: 
 
Adatok eFt-ban 

Részesedések 

értékvesztése 

Nyitó állomány 

2014.01.01.-én 

Tárgyévben 

elszámolt ÉV 

Kivezetés 

értékesítés miatt 

Záró állomány 

2014.12.31.-én 

Synergon Outsource Kft. 0 42 084 0 42 084 

Synergon Invest Bulgaria 

Ltd. 0 300 0 300 
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Synergon Integrator Kft. 445 579  646 194 0 1 091 773 

Synergon Backoffice Kft. 10 115 9 855 0 20 000 

 
A részesedések utáni értékvesztés elszámolására egyedi minősítés alapján került sor. 
A SynergonBackoffice Kft. és Synergon Outsource Kft. esetében a saját tőke/jegyzett 
tőke helyzet, illetve a jövőbeli saját tőke helyzetre vonatkozó várakozások, 
tendenciák képeztek alapot az értékvesztéshez. A Synergon Invest Bulgaria Ltd. 
végelszámolására való tekintettel a teljes részesedés értékéig értékvesztés 
elszámolása történt. 
 
A Synergon Integrator Kft. esetében a saját tőke/jegyzett tőke kritikus helyzete, a 
Futár projekt következtében 53 346 eFt saját tőkét eredményezett. Az értékvesztés 
meghatározása során az üzleti értékelés módszerét alkalmazta a társaság. A 
Synergon Integrator Kft. jövőbeni értékének a meghatározása a befejezés előtt álló 
Smart Building és Smart Grid szoftver rendszerek értékesítési lehetőségei felmérésén 
alapultak. Az érték meghatározása során a társaság belső számítások mellett külső 
szakértők nyilatkozatait, piaci elemzéseket vett figyelembe. Ennek eredményeként 
került meghatározásra a részesedés megtérülő értéke.  
 
 
A társaság befektetéseivel kapcsolatos tárgyévi árfolyamkülönbözet elszámolása: 
 
A Synergon Invest Bulgaria vállalatra a 2014. december 31-én rögzített MNB árfolyam 
alapján 11 eFt árfolyamveszteség került elszámolásra.  
Egyéb, devizában lévő részesedése nincs a Társaságnak. 
 

Készletek 

 

Készlet 2013. és 2014. december 31-én nem szerepelt a Társaság 
nyilvántartásában.  
 

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok 

 
Követelések állományváltozása: 
 
Adatok eFt-ban 

Követelés 2013.12.31 2014.12.31 Változás %-ban 

Vevők 13 291 0 -100,00 

Követelések kapcsolt vállakozással 

szemben 

901 884 68 741 -92,38 

Egyéb követelés 117 659 49 733 -57,73 

Összesen 1 032 834 118 474 -88,53 
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A harmadik félnek nyújtott szolgáltatásból származó követelésállománnyal nem 
rendelkezik a Társaság 2014 év végén. A kapcsolt felekkel szembeni követelések 
értéke előző évi záró értékéhez képest szignifikánsan lecsökkent. Az egyéb 
követelések értékénél is jelentős csökkenés történt a bázis évhez képest. 
 
 
A vevőkkel szembeni követelések (kapcsolt és nem kapcsolt vállalatokkal szemben) 
lejárat szerinti alakulása 2014. december 31-én: 
 
 
Adatok eFt-ban 

Vevő- és kapcsolt vállalkozással 

szembeni követelések 
Összeg %-os megoszlás 

Nem lejárt követelések 41 667 100,00 

    1  -    30 napon belül 0 0,00 

  31  -    90 napon belül 0 0,00 

  91  -  180 napon belül  0 0,00 

181  -  360 napon belül  0 0,00 

360  napon túli  0 0,00 

Vevőkövetelések összesen 41 667 100,00 

 
 
A Társaságnak csak kapcsolt vállalkozással szembeni vevőkövetelése van 2014. 
december 31-én, és ezen követelések 100 %-ban nem lejárt követelések. 
 
 
Követelések értékvesztésének alakulása: 
        
Adatok eFt-ban 

Nyitó állomány 

2014.01.01.-én 

Értékvesztés 

kivezetés 

Értékvesztés 

visszaírás 

Tárgyévben 

elszámolt 

értékvesztés 

Záró állomány 

2014.12.31.-én 

25 797 22 124 0 11 034 14 707 

 
 

A Társaság 2014-ben 11 034 eFt értékben képzett egyedi minősítés alapján 
vevőkövetelésre értékvesztést, a korábban elszámolt 25 mFt értékvesztés ügyletei 
közül 22 mFt értékben kivezetés történt.  
A 11 034 eFt értékvesztés az R-CO Ingatlanforgalmazó Zrt., mint a korábbi iroda 
bérbeadója felé szerződés keretében kiszámlázott iroda kialakítási munkáinak 
díjával kapcsolatos fennmaradó követelésre került elszámolásra. Ezen eredeti 
követelés 2013-ban folyamatosan kompenzálásra került a bérleti díj kötelezettségek 
elszámolása során. 2012. október 1-től átkötésre került az irodabérletről szóló 
szerződés a Synergon Backoffice Kft-re, valamint a partner 2012. november 6-án 
bejelentette felszámolási szándékát. A tárgyalások a Synergon Backoffice Kft.-vel 
folytatódtak és 2014 őszén megállapdosára került sor a felek között. Ezen 
megállapodás keretében azonban nem került sor az anyavállalat követelésének 
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rendezésére.  A megmaradt követelés pénzügyi rendezésre a vezetés nem látott 
esélyt, ezért erre 100 % értékvesztés elszámolása volt indokolt. 
Kapcsolt vállalkozásokkal, leányvállalatokkal kapcsolatos követelések, 
kötelezettségek 

 

A leányvállalatokkal kapcsolatos követelések (vevői követelések és adott kölcsönök), 
kötelezettségek (szállítók és kapott kölcsönök) a szokásos üzletmenettel kapcsolatos 
tételekből tevődnek össze. 

 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 
Követelés 

2013.12.31. 

Követelés 

2014.12.31. 

Kötelezettség 

2013.12.31. 

Kötelezettség 

2014.12.31. 

Synergon Backoffice Kft 13 700 870 35 533  

Synergon Outsource Kft 562 615 7 352 11 049 97 177 

Synergon Integrator Kft 9 933 8 180 842 450 590 062 

Synergon Retail Systems Kft. 14 817 1 747 40 000 38 914 

Synergon Inforend Kft. 2 179 0 0  

Synergon Infosource Kft. 133 651 22 088 725 310 709 402 

Synergon Infocom Kft. 1 603 2 281 0  

M1-94 Innovációs Kft. 138 568 1 280 0  

M1-94 Park Kft. 24 819 24 943 0  

Összesen 901 884 68 741 1 654 342 1 435 555 

 
A követelések 61 %-át vevőkövetelések 37 %-át a tagvállalatoknak nyújtott 
kölcsönök teszik ki. A vevőkövetelések legnagyobb része menedzsment 
szolgáltatásnyújtásból származik. 
Kapcsolt felek részére nyújtott kölcsönök 2014. december 31-én: 

- Synergon Backoffice Kft. : 850 eFt, 
- M1-94 Park Kft. : 23 990 eFt, 

 
A kötelezettségek majdnem 100 %-a a tagvállalatoktól felvett kölcsön: 

- Synergon Infosource Kft. 709 mFt, 
- Synergon Integrator Kft. 589 mFt, 
- Synergon Retail Systems Kft. 39 mFt, 
- Synergon Outsource Kft. 96 mFt 

 
Kölcsönkövetelések tárgyévi változása:  
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Adatok eFt-ban 

Megnevezés 

Nyitó 

állomány 

2014.01.01 

Kölcsön 

összege 

(eFt) 

Kölcsön 

törlesztés 

Devizás 

átértékelés 

Záró 

állomány 

2014.12.31 

Forint-ban adott 

kölcsön 737 567 503 591  1 216 318 0 24 840 

Euró-ban adott kölcsön 0 0 0 0 0 

Összesen 737 567 503 591 1 216 318 0 24 840 

 
Évközben 504 mFt forint értékben történt kölcsönnyújtás, valamint 1 216 mFt forint 
értékben történt törlesztés. 
  
 
Az egyéb rövid lejáratú követelések részletezése 
     
Adatok eFt-ban  

Megnevezés 2013.12.31. 2014.12.31. 

Óvadékba adott zárolt részvények 71 000 0 

Áfa túlfizetés 37 692 19 901 

Társasági adó túlfizetés 0 4 368 

Iparűzési adó túlfizetés 6 167 6 358 

Innovációs járulék túlfizetés 1 112 919 

Egyéb követelés dolgozókkal szemben 1 107 0 

Letétek (bérleti díjakkal kapcsolatos) 248 1 223 

Részesedés értékesítéssel kapcs. követelés  14 390 

Egyéb előlegek 100 100 

Különféle egyéb követelések 95 2 405 

Fizetési előlegek 75 30 

Tartozik egyenlegű szállító 39 14 

Termékdíj túlfizetés 12 11 

Összesen 117 659 49 733 

     

 
Összesen 31 557 eFt értékű a Társaság adókkal kapcsolatos követeléseinek értéke. 
A Synergon Inforend Kft. és a Synergon Retail Systems Kft. értékesítésével 
kapcsolódóan még 14 390 eFt követelés van nyilvántartva 2014.12.31-én. 
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Visszavásárolt saját részvények változása könyv szerinti értéken 

 
  Adatok eFt-ban 

Megnevezés Darab Árfolyam Érték eFt-ban 

Nyitó állomány 2013.01.01 1 412 150 445 628 408  

Óvadékba adott részvények -250 000 445 -111 252 

Visszavásárlások 0 0 0 

Értékesítés 0 0 0 

Értékvesztés     -187 106 

Záróállomány 2013.12.31 1 162 150 284 330 051 

 

 

 

Megnevezés Darab Árfolyam Érték eFt-ban 

Nyitó állomány 2014.01.01 1 162 150 284 330 051  

Óvadékból részvények 250 000 284 71 000 

Visszavásárlások 0  0 

Értékesítés 0  0 

Értékvesztés    -255 599 

Záróállomány 2014.12.31 1 412 150 103 145 451 

 

A visszavásárolt saját részvény értékvesztésének tárgyévi alakulása 

 
  Adatok eFt-ban 

Megnevezés 
Részvény db 

szám 

Nyilvántartás 

szerinti árfolyam 

Az adott 

tranzakcióhoz 

kapcsolódó 

részvény 

árfolyam  

Halmozott 

Értékvesztés 

Nyitó érték 2014.01.01. 1 162 150 445 284 804 261 

Óvadékból visszakerült 

részvények  
250 000 445 284 91 988 

Részvény beszerzés 2014-

ban 
0 0     

2014.12.31. értékvesztés 

elszámolás, visszaírás 
1 412 150 445 103 255 599 

Záró összesen:       1 151 848 

 

Aktív időbeli elhatárolások 

 

Aktív időbeli elhatárolások részletezése: 
 
Adatok eFt-ban 
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Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 

Bevételek elhatárolása 4 659 313 829 

Árbevétel, egyéb bevétel 4 659 313 829 

Költségek, ráfordítások elhatárolása 10 818 6 111 

Működési költségek közül időarányosan járó összegek 10 818 4 209 

Következő évet érintő biztosítási költség 0 1 902 

Halasztott ráfordítások 0 0 

Aktív időbeli elhatárolások összesen 15 477 319 940    

 

A bevételek aktív időbeli elhatárolásánál jelentős nagyságot képvisel a Synergon 
Infosource Kft-vel szemben elhatárolt osztalék bevétel elhatárolás (310 482 eFt) 
A cégcsoporton belül adott kölcsönök után járó kamatok időarányos része 2014. 
december 31-én 3 347 eFt. 

 
A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásának év végi értéke 6 111 eFt, 
mely előző évhez képest a működési költségek csökkenésével indokolható.  
 

 

Saját tőke 
 

A saját tőke üzleti éven belüli változása 
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 
Összeg (e Ft) Összeg (e Ft) 

2013.12.31 2014.12.31 (e Ft) (%) 

Saját tőke 1 894 492 1 323 464 -571 028 -30,14 

Jegyzett tőke 1 860 947 1 860 947 0 0,00 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0 0 0,00 

Tőketartalék 3 497 832 3 497 832 0 0,00 

Eredménytartalék -2 537 630 -3 609 739 -1 072 109 42,25 

Lekötött tartalék 401 051 145 451 -255 600 -63,73 

Mérleg szerinti eredmény -1 327 708 -571 027 756 681 56,99 

 
A saját tőke elemeinek jogcímenkénti változását a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 

Jegyzett tőke változása 

 

A Társaság jegyzett tőke állománya nem változott az előző évhez képest. 
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Mérleg szerinti eredmény levezetése 

 
Adatok eFt-ban        

Megnevezés 2013 2014 

Adózás előtti eredmény -1 323 055 -571 027 

Adóalapot növelő tételek 1 991 876 765 780 

Adóalapot csökkentő tételek  1 930 347 421 513 

Ebből: előző évek elhatárolt veszteségének feloldása 0 0 

Adóalap -1 261 526  -226 760 

Számított társasági adó 4 653 0 

Adókedvezmények 0 0 

Fizetendő társasági adó 4 653 0 

Adózott eredmény -1 327 708 -571 027 

Fizetendő osztalék 0 0 

Mérleg szerinti eredmény -1 327 708 -571 027 

 
A társaság adózás előtti vesztesége -571 mFt, a csökkentő és növelő adóalap 
módosító tételeket követően adóalapja -227 mFt 
 
Mivel a Társaság adózás előtti eredménye, illetve az adóalapja közül a nagyobb sem 
éri el a jövedelem-(nyereség-)minimum összegét, így a Synergon Informatika Nyrt. 
döntése, hogy az Art.[43] szerinti nyilatkozatot tesz, és nem a jövedelem-
(nyereség-)minimum alapján határozza meg fizetendő adóját.  
 
Az előző évek elhatárolt veszteségeiből nem került feloldásra összeg 2014-ben a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 17. § 
(2) bekezdése értelmében, a negatív adóalap miatt. 
 

Céltartalékok 

 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013.12.31 Növekedés Csökkenés 2014.12.31 

Céltartalék várható 

kötelezettségekre 
119 402 72 129 109 897 81 634 

Összesen: 119 402 72 129 109 897 81 634 

 
A céltartalék záró állománya 82 mFt, mely előző évhez képest 37 mFt-tal csökkent. 
 
A 2006-2007 évekhez kapcsolódó adóügyek vonatkozásában 110 mFt 
céltartalék került feloldásra. Bírósági ítélet alapján 2007 december hónapra 15 743 
eFt áfahiányt,  a 2007-es évre vonatkozóan 8 038 eFt különadó hiányt, továbbá 
ezen adóhiányokra 11 890 eFt adóbírságot és 7 889 eFt késedelmi pótlék tartozást 
határoztak meg. 
 

about:blank1329-labjegyzet.htm#_ftn43
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2014-ben a 2008-2010 évek áfa vizsgálatához kapcsolódóan 36 966 eFt céltartalék 
került képzésre.  

A 2008-2010 évek áfa vizsgálata még 2011. április 12-én kezdődött. Az 
ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv szerint az adóhatóság nem fogadta el a Proper 
Média Kft. által kibocsátott számlák adótartalmát levonható adóként mivel a 
számlákat hiteltelennek minősítette. A jegyzőkönyvben foglaltakra a törvényes 
határidőn belül észrevételeket terjesztett elő a Társaság, amely észrevételeket az 
elsőfokú adóhatóság nem fogadott el. Majd 2013. február 23-án az elsőfokú 
határozattal szemben fellebbezés  lett előterjesztve, amely fellebbezésnek a 
másodfokú adóhatóság helyt adott és 2013. július 25-én kézbesített másodfokú 
határozat az elsőfokú adóhatóság döntését megsemmisítette és új eljárás 
lefolytatását rendelte el. Az új eljárás során az adóhatóság 2014. október 20-án a 
korábbi megállapításával megegyező tartalommal hozott ismételt határozatot, 
amely határozattal szemben a kereset benyújtásra került. A keresetben a 
végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem is benyújtásra került, amelyet a bíróság 
végzésével elutasított. Ezen megalapozatlan és jogszabálysértő végzéssel szemben 
2014. december 16-án fellebbezés lett előterjesztve a Fővárosi Törvényszék felé, 
amelynek jogerős elbírálásáig a határozat végrehajtása szünetel. 
 
A Társaság a 2009-2011 évek átfogó adóvizsgálatához kapcsolódóan összesen 
28 443 eFt céltartalékot képzett. 

A 2009-2011 évek teljes átfogó adóvizsgálatának jegyzőkönyve 2014.09.03-án 
került átvételre. A jegyzőkönyvvel szemben észrevételeket tett a Társaság. A 
jegyzőkönyv megállapításait alapul véve az elsőfokú adóhatóság 2014. november 6-án 
kelt határozatában mindösszesen 38.048.000,- Ft adóhiányt, 19.024.000,- Ft 
adóbírságot, 12.914.000,- Ft késedelmi pótlékot, az ellenőrzés akadályozásáért 
400.000,- Ft mulasztási bírságot, transzferár nyilvántartások hiánya miatt 14.000.000,- 
Ft mulasztási bírságot, irat megőrzési kötelezettség elmulasztása okán 200.000,- Ft 
mulasztási bírságot állapított meg. Az elsőfokú határozattal szemben 2014. december 
5-én fellebbezés lett előterjesztve, melyre 2015. március 30-án másodfokú határozatot 
vett át a Társaság. A fellebbezések nyomán a másodfokú hatóság részben hatályon 
kívül helyezte és új eljárásra utasította az elsőfokú adóhatóságot. Mindösszesen 
30.175.000 Ft adókülönbözet, 15.088.000 Ft adóbírság, 10.280.000 Ft késedelmi 
pótlék, 600.000 Ft mulasztási bírság törlésre került. Az elsőfokú határozatot az 
innovációs járulék és transzferár nyilvántartással kapcsolatos megállapításai 
tekintetében helybenhagyta. Jogerőre így a transzferár nyilvántartással 
összefüggésben 14.000.000 Ft mulasztási bírság, 7.873.000 Ft adóhiány, 3.936.000 Ft 
adóbírság, 2.634.000 Ft késedelmi pótlék emelkedett. E tekintetben 30 napon belül 
keresettel él a Társaság. 
 
A Synergon Informatika Nyrt. Bulgáriában folytatott tevékenységét nem folytatja a 
továbbiakban, így az a döntés született, hogy bolgár leányvállalata megszűnésre 
kerül. A cégbezárás költségeire a Társaság 6.500 eFt. céltartalékot képzett. 
 
Előző évről peres ügyekkel kapcsolatban 10 mFt értékben van céltartalék állomány. 
A folyamatban lévő perekre vonatkozó információk, a perek jogi szakértők által 
megítélt várható kimenetelek alapján ekkora összegben várható jövőbeni 
kötelezettség felmerülése. 
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Kötelezettségek 

 

A kötelezettségek értékelésének módja, a mérlegben való szerepeltetése a 2014-es 
évben nem változott.  
Hátrasorolt kötelezettsége a Társaságnak nincs. 
 
 

 
Hosszú lejáratú illetve jelzáloggal terhelt kötelezettségek: 

 
A hosszú lejáratú kötelezettségek soron mutatjuk ki a pénzügyi lízing 
konstrukcióban beszerzett gépjárművek éven túl esedékes részét. Az éven belüli 
lízingkötelezettségeket pedig az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között 
szerepeltetjük az éves beszámoló mérlegében.  
2013. december 31-én a lízingügyletből eredő összes kötelezettség éven belül 
esedékes volt, ezért a rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra. 
2014-ben a lízinggel kapcsolatos kötelezettségek megszűntek. 
Ennek megfelelően sem előző évben, sem a tárgyévben a Társaság hosszú lejáratú 
kötelezettséggel nem rendelkezett. 
 
 
Lízingkötelezettségek részletezése: 
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 

Fennálló összes 

lízingdíj fizetési 

kötelezettség 

Ebből éven  belül 

esedékes rövid lejáratú 

kötelezettség 

Ebből éven  túl 

esedékes hosszú 

lejáratú kötelezettség 

2013.12.31. Záró 498 498 0 

2014.12.31. Záró 0 0 0 

Változás -498 -498 0 

 

A 2013 év végén összesen egy lízingelt gépkocsi fizetési hátraléka maradt fenn a 
pénzügyi lízingkötelezettségek soron, melyek éven belül kifutott, így 2014. 
december 31-én nem rendelkezett az anyavállalat lízingkötelezettséggel. 
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Rövid lejáratú kötelezettségek: 
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 
Változás      

( %-ban ) 

Vevőktől kapott előlegek 0 0 0,00 

Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból 

(szállítók) 

45 349 62 185 37,13 

Rövid lej.köt. kapcsolt vállalkozással 

szemben 

1 654 342 1 435 555 -13,23 

Rövid lej.köt. Egyéb rész. vállalkozással 

szemben 

498 0   

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 96 887 95 863 -1,06 

Kötelezettségek Összesen 1 797 083 1 593 603 -11,32 

 
 

A rövid lejáratú kötelezettségek állománya 2014 év végén 11 %-kal csökkent a 
bázis időponthoz képest. Ennek hátterében a kapcsolt vállakozásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek csökkenése figyelhető meg, a szállítói kötelezettségek viszont 37 
%-kal megnövekedtek. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értékének 
változásában nem volt jelentős változás. 
A harmadik féllel szembeni szállítói kötelezettségek állományát tekintve több, kisebb 
nagyságrendű szállítói kötelezettségről beszélhetünk, ezek szakértői, jogi, marketing 
és menedzsment tevékenységhez kapcsolódnak, amelyek a holding struktúra 
következtében az anyavállalatnál merülnek fel. 
A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek jelentős része kölcsöntartozás. 
 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:  

 

Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013.12.31. 2014.12.31. 

Centerdata Zrt. felé kötelezettség 88 200 88 200 

Kereset elszámolás 2 810 2 182 

Társadalombiztosítási járulék 1 921 970 

Munkaerő piaci járulék 1 510 555 

Társasági adó 981 0 

Személyi jövedelemadó 910 538 

Cégautóadó 283 64 

Rehabilitációs hozzájárulás 145 5 

Szakképzési hozzájárulás 80 51 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 48 3 298 

Összesen 96 887 95 863 

 
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek év végi értéke 95 863 eFt, mely előző évhez 
képest nem igazán változott.  
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A 2013.12.30-i tranzakciók során a Társaság megvásárolta az M1-94 Innovációs Kft. 
és M1-94 Park Kft. 100% üzletrészét, amelyhez egy követelés engedményezési 
szerződés is kapcsolódott. Az M1 cégek harmadik partnerek felé fennálló kölcsön 
tartozásai az eladó Centerdata Zrt. által a Társaságra lettek engedményezve, a 
rövid lejáratú kötelezettségek között szereplő 88 mFt az engedményezés 
ellenértéke, amely pénzügyileg 2014-ben nem került még rendezésre. 
 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 

Működési költségek elhatárolása 11 840 8 700 

Cégcsoporton belül kapott kölcsön után fizetendő kamat 72 596 134 444 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 84  436 143 144 

Halasztott bevételek 233 591 210 244 

Passzív időbeli elhatárolások összesen 318 027 353 388 

 
A bevételek passzív időbeli elhatárolása egyik évben sem tartalmazott értékeket. 
A költségek elhatárolásánál jelentős növekedés tapasztalható. Eltérést az előző 
évhez képest a felvett leányvállalati hitelek után elszámolt fizetendő kamat összege 
jelenti. 
2014 év végén 134 mFt a kapcsolt felekkel kapcsolatos kölcsönök utáni 
kamatráfordítás elhatárolások értéke. 
64 mFt a Synergon Integrator Kft. felé, 63 mFt a Synergon Infosource Kft. felé, 4 
mFt a Synergon Retail Systems Kft. felé, 3 mFt a Synergon Outsource Kft. felé 
fennálló kölcsönökhöz kapcsolódó fizetendő kamatként került elhatárolásra. 
A halasztott bevételeknél az M1-94 Innovációs Kft. és M1-94 Park Kft. negatív 
üzleti, vagy cégértékéhez kapcsolódó halasztott bevétel elhatárolás van 
nyilvántartva. 
 

Kiegészítés a mérlegben nem szereplő tételekhez  

 

Nyitott garancia állomány 2014. december 31-én: 

 

A Raiffeisen Bank Zrt-vel kötött bankgarancia kötelezettségvállalási 
keretszerződésben az elsődleges kötelezett nevesítve van, viszont a Synergon 
csoport tagjai egyetemleges felelősséggel tartoznak a Bank felé. Raiffeisen Bank 
Zrt-vel a Synergon Integrátor Kft. és Synergon Infosource Kft. kötött garanciakeret 
szerződést, mely mögött készfizető kezesként az anyavállalat, a Synergon Nyrt. áll. 
A SBERBANK Magyarország Zrt-vel fennálló garanciakeret szerződés 2014. 
november 19-én megszűnt.  
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Az MKB Bank Zrt-vel 2014.12.22-én többek között garanciakeret szerződés került 
megkötésre 270.000 eFt összegben, melynek kötelezettje az Synergon Infosource 
Kft lesz. 
 
Adatok eFt-ban 

Bank 
Elsődleges kötelezett 

neve 
Garancia keret 

Felhasznált 

garancia 

Felhasználható 

garancia 

SBERBANK 

Magyarország Zrt. 
Synergon Integrator Kft. 250 000 0 0 

Raiffeisen Bank Zrt. Synergon Integrator Kft. 5 110 5 110 0 

MKB Bank Zrt. Synergon Infosource Kft. 270 000 0 270 000 

Összesen   525 110 5 110 270 000 

 

Kezesség vállalás: 

A leányvállalatok által, az alábbi szerződésekre vonatkozóan az anyavállalat 
készfizető kezességet vállalt: 

 
Adatok eFt-ban 

Kezes Kezességvállalás tárgya Kedvezményezett  Összeg  

Synergon Nyrt. IT eszközök Synergon Outsource Kft. 522 

Synergon Nyrt. GDF projekt – IT eszközök Synergon Outsource Kft. 46 140 

Synergon Nyrt. GDF projekt – IT eszközök Synergon Outsource Kft. 2 335 

Synergon Nyrt. IT eszközök NK Services Kft. 0 

Synergon Nyrt. IT eszközök NK Services Kft. 65 650 

Synergon Nyrt. IT eszközök NK Services Kft. 26 009  

Synergon Nyrt. IT eszköz vásárlás Synergon Outsource Kft. 100 000 

Synergon Nyrt. M4 projekt Synergon Integrator Kft. 22 334 

Összesen     262 990 

 
Zálogjog biztosítása 
 
A Synergon Informatika Nyrt. 2013 év végén az Adatvilág Kft-től megvásárolta az 
M1-94 Innovációs Kft. és M1-94 Park Kft.  cégek 100% üzletrészét.  
Ezen cégek  CIB Bank Zrt.-vel kötött hitelszerződéshez jelzálogszerződések 
kapcsolódnak, melyek kiterjednek ezen cégek tulajdonában lévő telkekre, harmadik 
fél által felajánlott ingatlanra, követelésekre, bankszámlákra, a tulajdonosok 
részesedéseire. 

Kiegészítő adatok az eredménykimutatáshoz 
 

Árbevétel megoszlása feladat-típusonként 

 
Adatok eFt-ban 
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Megnevezés 
2013.01.01-

2013.12.31. 

2014.01.01-

2014.12.31. 

Áru értékesítés bevétele  0 0 

Szolgáltatás értékesítés bevétele 319 856 128 399 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 319 856 128 399 

Áru értékesítés bevétele  0 0 

Szolgáltatás értékesítés bevétele 0 0 

Export értékesítés nettó árbevétele 0 0 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 319 856 128 399 

 
 

Az értékesítés nettó árbevétele 191 mFt-tal csökkent előző évhez képest. Az 
anyavállalat magyarországi leányvállalatai részére menedzsment szolgáltatást 
biztosít, melynek költségei a tárgyévben jelentősen csökkentek előző évhez képest 
a menedzsment csoportban történt változások hatására. 
 
 

Belföldi értékesítés más devizanemben 

 

2013 és 2014 években nem történt devizás belföldi értékesítés a Társaságnál. 
 

A kutatás kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 

 

Kutatás – kísérleti fejlesztés címen a társaságnak 2014-ben nem merült fel költsége.  
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Az igénybevett szolgáltatások részletezése 

        
Adatok eFt-ban  

Megnevezés 2013 2014 

Anyagköltség 8 239 3 674 

Vásárolt anyagok költségei 0 0 

Irodaszer, szakkönyv, újság, nyomtatvány költségek 115 14 

Számítástechnikai anyagköltségek 234 12 

Áram és távfűtés 0 0 

Gépjárművekkel kapcs. anyagköltségek 7 174 3 632 

Egyéb anyagjellegű költségek 716 17 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 546 168 137 473 

Szállítás-rakodás költségei 332 118 

Bérleti díjak 107 766 7 824 

Karbantartási költségek 1 608 992 

Reklám és hírdetési költségek 99 818 5 018 

Oktatás, továbbképzés költségei 234 0 

Utazás, kiküldetés költségei 6 780 1 064 

Telefon és postaköltségek 2 350 1 190 

Számítástechnikai és szakértői díjak 58 180 70 145 

Ügyviteli szolgáltatások 103 202 20 911 

Tagsági díjak 7 618 6 053 

IC szolgáltatás költsége 39 845 6 178 

Alvállalkozói díjak 4 237 74 

Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt költségek 114 198 17 904 

Egyéb szolgáltatások értéke 11 080 11 715 

Hatósági díjak, illetékek 975 2 102 

Bankköltségek 6 602 7 007 

Biztosítási díjak 3 503 2 606 

Eladott áruk beszerzési értéke 306 323 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 39 809 8 953 

Összesen 605 602 162 138 

 
 
A Társaság által igénybevett szolgáltatásainak értéke 73 %-kal csökkent az előző 
évhez képest, mivel az igénybe vett szolgáltatások értéke 409 mFt-tal lecsökkent. 
Jelentős változás volt előző évhez képest a bérleti díjak tekintetében, mivel a 
cégcsoport 2014 őszén új székhelyre költözött, jóval kisebb területű irodákra kötött 
bérleti szerzdést, Illetve 2014 őszéig is már kisebb területet bérelt, csökkentett 
bérleti díjjal vette bérbe a KÖKI Terminálban lévő irodaterületet. 
Előző évhez képest jelentősen csökkent a csoportszinten szervezett marketing és 
reklámszolgáltatások költsége, valamint az ügyviteli szolgáltatások költsége is. 
 

Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások részletezése 
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Egyéb bevételek:  
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 
2013.01.01.-

2013.12.31. 

2014.01.01-

2014.12.31. 

Követelés értékesítés 183 270 1 200 

Tárgyi eszköz értékesítés 2 521 6 335 

Káresemények kapott bevételek, kapott kártérítések 983 261 046 

Céltartalék feloldás 0 109 897 

Kapott késedelmi kamatok, bírságok, kötbérek 0 300 

Negatív cégértékkel kapcsolatos halasztott bevétel 0 23 347 

Különféle egyéb bevételek 13 156 4 403 

Összesen 199 930 406 528 

 
 

Az anyavállalat egyéb bevételeinek összege 407 mFt, mely több mint kétszeresére 
növekedett előző évhez képest. 
2013-ban 183 mFt értékben történt követelésértékesítés, míg 2014-ben 1,2 mFt 
értékben. A 2013. december 30-i tranzakciók során a Synergon Integrator Kft. NK 
Services Kft-vel szemben fennálló kölcsön követelései engedményezésre kerültek a 
Társaság részére. Még szintén 2013-ban a tranzakció részeként ezek a kölcsön 
követelések engedményezésre kerültek a Centerdata Zrt. részére, ez a 
követelésértékesítésből származó 183 mFt jelentkezik az egyéb bevételek között. 
A tárgyi eszközök értékesítési bevétele elsősorban gépjárművek értékesítéséből 
származik. 
2014-ben 260 mFt kártérítést kapott az anyavállalat, mivel 2014-ben lezárult a 
Synergon Informatika Nyrt. és a Vidékfejlesztési Minisztérium közötti 2009-2011 
évekre vonatkozó licence szállítási szerződéssel kapcsolatos jogvita. A Synergon 
Informatika Nyrt. és a Vidékfejlesztési Minisztérium jogelődje (a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium) között 2009. március 4-én megkötött, a 2009-2011 évekre 
szóló „Microsoft Enterprise Agreement” (Microsoft közigazgatási licence konstrukció) 
tárgyú szerződésből keletkezett jogvita rendezési folyamata és az ezzel 
kapcsolatban a Synergon által kezdeményezett peres eljárás a Felek között létrejött 
megállapodással – amelyet a Felek 2014. január 24-én perbeli egyezségben is 
rögzítettek - lezárult. A megállapodás a Feleknek a szállítással kapcsolatos minden 
követelését és kötelezettségét rendezte és a Synergonnak a szerződés 
megszűnéséből eredő kárigénye az egyezség keretében megtérítésre került. 
 
Céltartalék feloldásra került sor 110 mFt értékben a korábbi években megképzett 
2006-2007-es évek teljes körű adóvizsgálatához kapcsolódóan. 
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Egyéb ráfordítások:   

Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013 2014 

Értékesített tárgyi eszköz nyilv.sz.értéke 3 611 7 860 

Káresemények, bírságok, késedelmi kamatok 2 672 5 158 

Céltartalék képzése 74 402 72 129 

Követelésekre elszámolt értékvesztés 313 11 034 

Innovációs járulék 803 346 

Iparűzési adó 5 351 2 309 

Gépkocsi súlyadó 270 232 

Környezetvédelmi termékdíj 0 12 

Cégautó adó 1 168 601 

Behajthatatlan követelés leírása 0 20 017 

Tárgyi eszköz leltárhiány 0 300 

Követelés értékesítés nyilvántartás szerinti értéke 183 270 1 200 

Adóellenőrzéshez kapcs. ráfordítás 0 27 817 

Különféle egyéb ráfordítás 2 396 748 

Kerekítési veszteség 6 6 

Összesen 274 262 149 769 

 
Az egyéb ráfordítások értéke 150 mFt, ami az előző évhez képest 45 %-os 
csökkenést jelent. Az előző évben az NK Services Kft-vel szemben fennálló kölcsön 
követelés Centerdata Zrt. felé történő engedményezéséhez kapcsolódó könyv 
szerinti érték kivezetés okozott 183 mFt egyéb bevételt. 
A Társaság 2014-ben 37 mFt értékben képzett céltartalékot a 2008-2010 évek áfa 
vizsgálatához kapcsolódóan és 28 mFt értékben a 2009-2011 évek átfogó 
adóellenőrzési eljárásához kapcsolódóan. 
 

A 2008-2010 évek áfa vizsgálata még 2011. április 12-én kezdődött. Az 
ellenőrzést lezáró jegyzőkönyv szerint az adóhatóság nem fogadta el a Proper 
Média Kft. által kibocsátott számlák adótartalmát levonható adóként mivel a 
számlákat hiteltelennek minősítette. A jegyzőkönyvben foglaltakra a törvényes 
határidőn belül észrevételeket terjesztett elő a Társaság, amely észrevételeket az 
elsőfokú adóhatóság nem fogadott el. Majd 2013. február 23-án az elsőfokú 
határozattal szemben fellebbezés lett előterjesztve, amely fellebbezésnek a 
másodfokú adóhatóság helyt adott és 2013. július 25-én kézbesített másodfokú 
határozat az elsőfokú adóhatóság döntését megsemmisítette és új eljárás 
lefolytatását rendelte el. Az új eljárás során az adóhatóság 2014. október 20-án a 
korábbi megállapításával megegyező tartalommal hozott ismételt határozatot, 
amely határozattal szemben a kereset benyújtásra került. A keresetben a 
végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem is benyújtásra került, amelyet a bíróság 
végzésével elutasított. Ezen megalapozatlan és jogszabálysértő végzéssel szemben 
2014. december 16-án fellebbezés lett előterjesztve a Fővárosi Törvényszék felé, 
amelynek jogerős elbírálásáig a határozat végrehajtása szünetel. 
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A 2009-2011 évek teljes átfogó adóvizsgálatának jegyzőkönyve 2014.09.03-án 
került átvételre. A jegyzőkönyvvel szemben észrevételeket tett a Társaság. A 
jegyzőkönyv megállapításait alapul véve az elsőfokú adóhatóság 2014. november 6-án 
kelt határozatában mindösszesen 38.048.000,- Ft adóhiányt, 19.024.000,- Ft 
adóbírságot, 12.914.000,- Ft késedelmi pótlékot, az ellenőrzés akadályozásáért 
400.000,- Ft mulasztási bírságot, transzferár nyilvántartások hiánya miatt 14.000.000,- 
Ft mulasztási bírságot, irat megőrzési kötelezettség elmulasztása okán 200.000,- Ft 
mulasztási bírságot állapított meg. Az elsőfokú határozattal szemben 2014. december 
5-én fellebbezés lett előterjesztve, melyre 2015. március 30-án másodfokú határozatot 
vett át a Társaság. A fellebbezések nyomán a másodfokú hatóság részben hatályon 
kívül helyezte és új eljárásra utasította az elsőfokú adóhatóságot. Mindösszesen 
30.175.000 Ft adókülönbözet, 15.088.000 Ft adóbírság, 10.280.000 Ft késedelmi 
pótlék, 600.000 Ft mulasztási bírság törlésre került. Az elsőfokú határozatot az 
innovációs járulék és transzferár nyilvántartással kapcsolatos megállapításai 
tekintetében helybenhagyta. Jogerőre így a transzferár nyilvántartással 
összefüggésben 14.000.000 Ft mulasztási bírság, 7.873.000 Ft adóhiány, 3.936.000 Ft 
adóbírság, 2.634.000 Ft késedelmi pótlék emelkedett. E tekintetben 30 napon belül 
keresettel él a Társaság. 
 
A Synergon Informatika Nyrt. Bulgáriában folytatott tevékenységét nem folytatja a 
továbbiakban, így az a döntés született, hogy bolgár leányvállalata megszűnésre 
kerül. A cégbezárás költségeire a Társaság 6.500 eFt. céltartalékot képzett. 
 
A 2006-2007-es évek átfogó adóvizsgálatához kapcsolódóan a Társaság 27 817 eFt 
ráfordítást számolt el. Jogerős adóhatósági határozat közlésére – amely határozattal 
a másodfokú adóhatóság az elsőfokú hatóság döntését változatlan tartalommal 
helybenhagyta – 2013. április 22-én került sor, amely határozattal szemben a 
végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet is tartalmazó kereset lett előterjeszve. A 
bíróság 2014. májusában ítéletet hozott ez ügyben, amelyben a 2007-es adóév 1-
11 hónap vonatkozásában az elévülést áfa adónemben megállapította, 2007 
december hónapra az Áfa-hiányt (15.743e Ft összegben), valamint a 2007-es évre 
vonatkozó külön adó hiányt (8.038e Ft összegben), továbbá ezen adóhiányra eső 
bírság és késedelmi pótlék tartozást az adózó terhére jóváhagyta. Mindkét fél a 
Kúriához fordult az ítélettel szemben. A Synergon Nyrt a megállapított (még 
fennmaradó) adóhiányt kifogásolta, az adóhatóság pedig az elévülésben hozott 
döntést. Az ítélet jogszabálysértő rendelkezéseivel szemben felülvizsgálati kérelem 
lett előterjesztve (az adójogi elévülésre vonatkozó rendelkezések kivételével), a 
Kúria tárgyalást még nem tűzött ki. 
 
 

Halasztott bevételek és ráfordítások 

 
A társaságnak halasztott bevétele és ráfordítása 2013-ban nem volt. 
2014-ben halasztott bevételként jelenkezett 23 347 eFt, mely az M1-94 Innovációs 
Kft. és M1-94 Park Kft. negatív üzleti, vagy cégértékéhez kapcsolódó tétel. 
2014-ben halasztott ráfordítása nem volt a Társaságnak. 
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Pénzügyi bevételek és ráfordítások részletezése 

 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013 2014 

Pénzügyi műveletek bevételei 217 730 362 220 

Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek 152 10 

Kapcsolt vállalkozástól kapott kamat 72 797 26 679 

Adatvilág Kft. Részesedés értékesítés 

árfolyamnyeresége 
53 866 0 

Synergon Softcon Kft. Részesedés értékesítés 

árfolyamnyeresége 
90 850 0 

Synergon Inforend Kft. Részesedés értékesítés 

árfolyamnyeresége 
0 9 890 

Synergon Retail Systems Kft. (25 %)Részesedés 

értékesítés árfolyamnyeresége 
0 15 000 

Kapott osztalék 0 310 482 

Árfolyamnyereség 65 159 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 774 996 1 040 898 

Fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások 2 370 525 

Kapcsolt vállalkozásnak adott kamat 88 300 86 120 

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 456 720 698 463 

Saját részvény árfolyamvesztesége 227 482 255 600 

Árfolyamveszteség 124 190 

Összesen -557 266 - 678 678 

 

 

A pénzügyi műveletek eredménye - 679 mFt. A pénzügyi veszteség oka a magas 
leányvállalati hitelszint miatt fizetendő kamatok, a saját részvényekre elszámolt 256 
mFt értékvesztés, és négy leányvállalattal (Synergon Integrator Kft, Synergon 
Backoffice Kft., Synergon Outsource Kft., Synergon Invest Bulgaria) kapcsolatban 
elszámolt 698 mFt részesedés értékvesztése. 
2014 évre vonatkozóan az Igazgatóság 310 mFt osztalékról döntött 
leányvállalatának, a Synergon Infosource Kft. mérleg szerinti eredményének és 
eredménytartalékának terhére. 
 
 

Devizás eszközök és források év végi átértékelése 
 

A mérleg fordulónapján devizában fennálló követelések és kötelezettségek 
fordulónapi árfolyammal történő értékeléséből adódó, nem realizált árfolyam 
különbözetek. 
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   Adatok eFt-ban 

Megnevezés 

Árfolyam-

veszteség 

2013.12.31. 

Árfolyam-

veszteség 

2014.12.31. 

Árfolyam-

nyereség 

2013.12.31. 

Árfolyam-

nyereség 

2014.12.31. 

Pénzeszközök 0 0 0 1 

Szállítóállomány 0 0 0 0 

Vevőállomány 0 0 0 0 

Egyéb követelések 0 0 0 0 

Kapcsolt váll. részesedés 6 0 0 0 

Lízingkötelezettség -156 0 0 0 

Összesen: -150 0 0 1 

 

Kapott osztalék részletezése 

 
A Társaság a 2013-as üzleti évben nem kapott osztalékot. 2014-ben az elhatárolt 
osztalék értéke 310 mFt, ami a mérlegkészítésig pénzügyileg még nem rendeződött. 
 

Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése 

 

Rendkívüli bevételek 
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013 2014 

Részesedés szerzés jogutódlással létrejött gt. 417 0 

Társaságbe bevitt eszközök létesítő okiratban meghat. 

értéke 
0 1 876 650    

 

2013-ban egyetlen rendkívüli tétel jelentkezett bevételként; az M1-94 Innovációs 
Kft. és M1-94 Park Kft. üzletrészeinek megvásárlásakor a cégek harmadik féllel 
szembeni kölcsön kötelezettségei a Társaságra lettek engedményezve, ahol a 
kölcsön (és kapcsolódó időarányos kamatai) valamint az engedményezés 
ellenértéke közötti keletkező különbözet 417 eFt értékben rendkívüli bevételt 
jelentett. 
2014-ben rendkívüli bevétel származott az M1 Innovációs Kft. apporttal történő 
törzstőkeemelése során (187 mFt), valamint a Synergon Integrator Kft.-be történő 
ITSSM Kft. 560 mFt üzletrész és Game Server Invest Kft. 1 130 mFt üzletrész 
apportálása során. 
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Rendkívüli ráfordítások 
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 2013 2014 

Elengedett követelés könyv szerinti értéke 48 242 0 

Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 1 943 200    

Összesen 48 242 1 943 200 

 
Az előző évi rendkívüli ráfordítások összege 48 mFt, mely a Synergon Softcon Kft. 
részére elengedett kölcsön és követelés.  
A tárgyévi rendkívüli ráfordítások  
2014-ben rendkívüli ráfordítás származott az M1 Innovációs Kft. apporttal történő 
törzstőkeemelése során (149 mFt), valamint a Synergon Integrator Kft.-be történő 
ITSSM Kft. üzletrész (664 mFt) és Game Server Invest Kft. üzletrész (1 130 mFt) 
apportálása során. 
 

Tájékoztató kiegészítések 
 

Kapcsolt vállalkozások felé kiszámlázott 2014. évi árbevétel, egyéb 
bevétel 
 

A Társaság kapcsolt vállalkozással szembeni bevétele közel 60 %-os csökkenést 
mutat az előző évhez képest. A kapcsolt vállalkozások felé számlázott értékesítés 
árbevétele közé tartozik az anyavállalat által nyújtott menedzsment szolgáltatások 
díja (vezérigazgatóság, jog, marketing), valamint az anyavállalat által megrendelt, 
de a leányvállalatokkal kapcsolatos, rájuk továbbterhelt tételek. A tárgyévi 
menedzsmentben történt változások hatására csökkentek lényegesen a központi 
vezetés, irányítás költségei. 
 
Adatok eFt-ban 

Megnevezés 

Értékesítés 

árbevétele 

2013 

Egyéb bevétel 

2013 

Értékesítés 

árbevétele 

2014 

Egyéb bevétel 

2014 

Synergon Integrator Kft. 96 212 0 35 491 2 

Synergon Retail Systems Kft 28 927 0 14 127 232 

Synergon Backoffice Kft. 2 187 1 262 7 

Synergon Outsource Kft. 12 757 0 11 611 15 368 

Synergon Softcon Kft. 2 374 0 0 0 

Synergon Inforend Kft. 2 960 0 821 0 

Synergon Infocom Kft. 2 976 0 2 104 0 

Synergon Infosource Kft. 167 251 0 63 466 0 

Összesen: 315 643 1 127 883 15 609 

 
 
A tulajdonos által nyújtott hitelek 
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Tulajdonostól származó hitelfelvétel, illetve a tulajdonosok részére hitelnyújtás 
2014. évben nem volt. 
 
A 2014. évi társasági adóalapot módosító tételek ismertetése 
 
Adatok eFt-ban 

Adózás előtti eredmény 2013 2 014 

Adózás előtti eredmény -1 323 055 -571 027 

Adóalap csökkentő tételek     

Elhatárolt veszteség 0 0 

Céltartalék felhasználás 0 109 897 

Értékcsökkenési leírás, terven felüli écs, kivezetett eszközök TAO tv 

szerinti értéke 
1 876 481 1 134 

Bejelentett részesedés árfolyamnyeresége 53 866 0 

Kapott osztalék 0 310 482 

Részesedés kivonása 0 0 

Adóalap csökkentő tételek összesen 1 930 347 421 513 

Adóalap növelő tételek     

Céltartalékképzés 74 402 72 129 

Értékcsökkenési leírás, terven felüli écs, kivezetett eszközök SZTV 

szerinti értéke 
1 866 196 8 607 

Bírság 330 0 

Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség 393 646 193 

Értékvesztés 313 11 034 

Adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz 2000 0 

Adóellenőrzés, önellenőrzés hatása 0 27 817 

Behajthatatlan nem minősülő elengedett követelés 48 242 0 

Részesedés kivonása 0 0 

Adóalap növelő tételek összesen 1 991 876 765 780 

Társasági adó alapja -1 261 526 -226 760 

Adófizetési kötelezettség: 4 653 0 

 

 
 
 
 
 
  



44 

 

Előző évek elhatárolt veszteségének levezetése 
 

Adatok eFt-ban 

Adóév 
képződött 
adóalap 

(eFt) 

elhatárolható 
negatív 
adóalap 

(időkorlát 
nélkül) 
(eFt) 

elhatárolhat
ó 

negatív 
adóalap 

(5 év 
korláttal) 

(eFt) 

felhasznált elhatárolt 
veszteség (eFt) 

fel nem használt v. elévült 
elhatárolt veszteség (eFt) tovább vihető 

elhatárolt 
veszteség 

(eFt) 
melyik 
éviből 

mennyi 
összeg 

melyik 
éviből 

mennyi 
összeg 

2006 - 
>>> 

-220 801 220 801           220 801 

2007 - 
>>> 

0 0           220 801 

2008 - 
>>> 

-1 669 659 1 669 659           1 890 460 

2009 - 
>>> 

0 0   2006 220 801       

2009 - 
>>> 

  0   2008 141 371     1 528 288 

2010 - 
>>> 

-659 298 659 298           2 187 586 

2011 - 
>>> 

-1 193 153 1 193 153           3 380 739 

2012  -
>>> 

73 422 0   2008 73 422     3 307 317 

2013 -
>>> 

-1 261 526 1 261 526           4 568 843 

2014-
>>> 

-226 760 226 760           4 795 603 

0 1 454 866 0 659 298 1 193 153 0 1 261 526 226 760 4 795 603 

2006.év
i 

2008.évi 2009.évi 2010.évi 2011.évi 2012.évi 2013.évi 2014.évi összesen 

 

 
 
A környezetvédelemmel kapcsolatos megállapítások 
 

A cégcsoport vezetése környezettudatos magatartást követel meg valamennyi 
tagvállalatától. Az egyes társaságok működése, tevékenységi területe nem okoz 
számottevő \ mérhető környezetterhelést vagy kibocsájtást. Leginkább az irodai 
működés, a kiszállított eszközök és raktározásuk, csomagolásuk, illetve esetleges 
külső munkavégzés azok a főbb területek, amelyek környezetvédelmi szempontból 
kockázatelemzésre kerülnek. A keletkező hulladékokat nyilvántartjuk és 
elszállításukról, további felhasználásukról vagy megsemmisítésükről külső szakcégek 
igénybevételével gondoskodunk a mindenkor érvényes jogszabályi 
kötelezettségeknek megfelelően. A munka- és tűzvédelmi külső megbízott mellett 
2013-tól külső környezetirányítási megbízottat is foglalkoztatunk, aki valamennyi 
társaságra vonatkozóan kifejti az adott tevékenységre és szituációra a 
környezetvédelmi jogszabály-értelmezést. 
A jogszabályi kötelezettségeken túl a cégcsoport anyavállalata és a legnagyobb 
létszámú leányvállalatok csoportos Környezetirányítási Rendszert működtetnek az 
MSZ EN ISO 14001:2008 szabvány követelményei szerint. A 2004 óta folyamatosan 
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működtetett rendszert UKAS nemzetközi akkreditációval működő külső tanúsító 
szervezet vizsgálja felül évente. 
 
A munkavállalók létszámának és jövedelmének részletezése 
 

2013-ra vonatkozó adatok 
 

Adatok eFt-ban (a táblázat adatai a közterheket nem tartalmazzák) 

 Munkavállalók besorolása 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

Munkaviszonyból 
származó kereset 

Egyéb személyi jellegű 
kifizetések 

Vezető beosztású 3 75 006 0 

Szellemi foglalkozású 0 0 0 

Adminisztratív 6 25 665 0 

Fizikai 0 0 0 

Összesen: 9 100 671 0 

 

2014-re vonatkozó adatok 
 

Adatok eFt-ban (a táblázat adatai a közterheket nem tartalmazzák) 

 Munkavállalók besorolása 
Átlagos statisztikai 
állományi létszám 

Munkaviszonyból 
származó kereset 

Egyéb személyi jellegű 
kifizetések 

Vezető beosztású 1 31 740 0 

Szellemi foglalkozású 1 159 0 

Adminisztratív 2 5 059 45 

Fizikai 0 0 0 

Összesen: 2,11 36 958 45 

 

 
Vezető tisztségviselők díjazása 
 
A Társaságnál a vezetői tisztségviselőknek, az Igazgatótanács tagjainak tevékenységért 
a 2014-es üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatások nyújtása nem 
történt. 
 

Név 
Juttatás 2014 

(eFt) 
Titulus Jogcím 

Dobos Attila 0 Igazgatótanács tagjaként - 

Girutskiy Andrey 0 Igazgatótanács tagjaként - 

dr. Jeszenszky Zoltán 0 Igazgatótanács tagjaként - 

Papp Csaba 0 Igazgatótanács tagjaként - 

Pap-Józsa Dávid Csaba 0 Igazgatótanács tagjaként - 
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A társaság könyvvizsgálója 
 
Társaságunk könyvvizsgáló cége, az Unikonto Számvitelkutatási Kft. A 
könyvvizsgálói megbízás a társaság egyedi éves beszámolójának könyvvizsgálatán 
túl a Synergon csoport nemzetközi standardok alapján összeállított konszolidált 
beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjed.  
 
Unikonto Számvitelkutatási Kft. képviseletében eljáró könyvvizsgáló: 
dr. Lakatos László Péter (lakcíme: 1075 Budapest, Kazinczy u. 52., könyvvizsgálói 
igazolvány száma: 007102) 
 
A könyvvizsgálói megbízás a társaság egyedi éves beszámolójának könyvvizsgálatán 
túl a Synergon csoport nemzetközi standardok alapján összeállított konszolidált 
beszámolójának könyvvizsgálatára is kiterjed.  
Egyéb, bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat, adótanácsadói szolgáltatásokat, 
valamint nem a könyvvizsgálat körébe tartozó szolgáltatásokat a társaság számára 
nem végeztek. 
 
A könyvvizsgálat éves díja a magyar Számviteli törvény szerint összeállított nem 
konszolidált éves beszámolóra vonatkozóan 1,5 mFt, a Társaság Nemzetközi 
Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint összeállított konszolidált 
pénzügyi kimutatásainak könyvvizsgálata, valamint az IFRS szerinti konszolidációs 
csomagok vizsgálatára vonatkozóan 4,5 mFt. 
 
 
Az éves beszámoló aláírására jogosult személyek: 
 
Dobos Attila 
2760 Nagykáta, Attila utca 2. 
 
Dr. Jeszenszky Zoltán 
1052 Budapest, Fehérhajó utca 8-10. 4. em. 7. 
 

 

Könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult személy: 
 
Verhóczkiné Polányi Zsuzsanna  
2112 Veresegyház, Bihari János u.9. 
Nyilvántartási szám: 184780 
  
A Synergon Informatika Nyrt. (1108 Budapest, Kozma u.2.) éves beszámoló és a 
konszolidált éves beszámoló elkészítésére kötelezett.  
 
A konszolidációba teljes körűen bevont vállalatok: 

 Synergon Integrator Kft. 

 Synergon Retail Systems Kft. (eredményben kisebbségi részesedés 
kiszűrése) 

 Synergon Smart Systems Kft. 
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 Synergon Invest Bulgaria Ltd. 
 Synergon Infosource Kft. 
 Synergon Outsource Kft. 
 Synergon Backoffice Kft. 

 Synergon InfoCom Kft. 
 M1 94 Innovációs Kft. 
 M1 94 Park Kft. 
 ITSSM Informatikai Kft. 
 Game Server Invest Kft. 

 Közlinform Kft. 
 

A Synergon csoport összevont (konszolidált) éves beszámolója közzétételre kerül az 
Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatánál, illetve 
megtekinthető a Synergon Informatika Nyrt. telephelyén (1108 Budapest, Kozma 

u.2.), valamint a társaság honlapján (www.synergon.hu). 
 
 
Budapest, 2015. április 8. 

 
 

 

       
  Dobos Attila      Jeszenszky Zoltán 

         Vezérigazgató                     Igazgatótanács tagja 
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Mellékletek 

1. számú melléklet: Befektetett eszközök bruttó értékének változása 2013-ban 

 Adatok eFt-ban 

Fokönyvi  

számlaszám 
Megnevezés 

Nyitó 

egyenleg 

2014.01.01. 

Növekedés Csökkenések 

Záró 

egyenleg 

2014.12.31.  
Aktiválás/ 

Ráaktiválás 

Beruházás 

növekedés 

Nullás fv-

ről 

átsorolás 

Összes 

növekedés 

Csökkenések 

értékesítésből 

Csökkenések 

leltárhiányból 

Összes 

csökkenés 

Alapítás, átszervezés aktivált értéke 0  0 0 0 0 0 0 0  0  

1131100 Vagyon értékű jogok 875  0 0 0 0 0 0 0 875  

1112100 Telekom.csatlakoz.dij 6év 0  0 0 0 0 0 0 0 0  

Vagyon értékű jogok 875  0 0 0 0 0 0 0  875  

1141300 Szellemi termékek 4év 663 0 0 0 0 0 0 0 663  

1151100 Üzleti, vagy cégérték 0  0 0 0 0 0 0 0 0  

Szellemi termékek 663  0 0 0 0 0 0 0  663  

1161100 Bef.len beruh. Immat. Javak 0  0 0  0 0 0 0 0 0  

Immateriális javakhoz kapcsolódó beruházás 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Aktivált Immatjavak 1 538  0 0 0 0 0 0 0 1 538 

Immateriális javak 1 538  0 0 0 0 0 0 0 1 538 

Ingatlanok 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Műszaki gépek, berendezések, járművek 0  0 0 0 0 0 0 0  0  

1431100 Irodai berendezések 0  0 0 0 0 0 0 0 0  

1421200 Járművek3 18 359  0 0 0 0 14 394 0 14 394 3 966  

1421100 Járművek 12 684  0 0 0 0 8 548 0 8 548 4 136  

1433300 Számítógépek 3 év 0 698 0 0 698 289 408 698 0 

1631100 TE 30e FT alatt 63 29 0 0 29 63 29 92 1  

Egyéb berendezések, gépek, járművek 31 106  727 0 0 727 23 294 437 23 731  8 103  

14-es főkönyv összesen 31 043  698 0 0 698 23 231 408 23 639  8 102  

Összes eszköz beruházások nélkül 32 644  727 0 0 727 23 294 437 23 731  9 640  

Mindösszesen 32 644  727 0 0 727 23 294 437 23 731  9 640  

1614200 Beruházások 0  0 0  0 0 0 0 0 0  

Beruházások 0  0 0 0 0 0 0 0  0  

Befektetett eszközök összesen 32 644 727 0 0 727 23 294 437 23 731  9 640  
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2. sz. melléklet: Befektetett eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulása 2013-ban 

 Adatok eFt-ban 

Fokönyvi  

számlaszám 
Megnevezés 

  

Fokönyvi  

számla 
szám 

 ÉCS  

kulcsa  

Écs idő 

tartam 

Écs 

mód 

Nyitó 

egyenleg 

2014.01.01. 

Növekedés Csökkenés   

ÉCS  

Záró 

egyenleg 

 

Záró nettó 

érték 

2014.12.31.   

Tárgy 

időszak 
elszámolt 

écs 

Tárgy 

időszak 
elszámolt écs 

átsorolása 

ÉCS összes 
növekedése 

Csökkenés 

értékesítés 
ből 

Csökkenések 
leltárhiányból 

ÉCS 

összes 
csökkenése 

 

Alapítás, átszervezés aktivált értéke           0  0  0  0  0  0  0  0  
 

0  

1131100 Vagyon értékű jogok   1193100 0,5 2  év Lin 875  0 0 0 0 0 0 875 
 

0 

Vagyon értékű jogok           875  0  0  0  0  0  0  875  
 

0  

1141300 Szellemi termékek 4év   1194300 0,25 4  év Lin 85  118 0 118 0 0 0 204 
 

459 

1151100 Üzleti, vagy cégérték   1195100 0,333 3  év Lin 0  0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Szellemi termékek           85  118  0  118  0  0  0  204  
 

459  

1161100 Bef.len beruh. Immat. Javak           0  0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

Immateriális javakhoz kapcs. beruházás           0  0  0  0  0  0  0  0  
 

0  

Aktivált Immatjavak           960  118  0  118  0  0  0  1 079  
 

459  

Immateriális javak           960  118  0  118  0  0  0  1 079  
 

459  

Ingatlanok           0  0  0  0  0  0  0  0  
 

0  

Műszaki gépek, berendezések, jármű           0  0  0  0  0  0  0  0  
 

0  

1431100 Irodai berendezések   1496100 0,143 7  év Lin 0  0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

1421200 Járművek3   1492200 0,333 3  év Lin 11 739  0 0 0 9 243 0 9 243 2 494 
 

1 472 

1421100 Járművek   1492100 0,2 5  év Lin 9 245  191 0 191 6 127 0 6 127 3 309 
 

827 

1433300 Számítógépek 3 év  1493300 0,333 3  év Lin 0 109 0 109 0 109 109    

1631100 TE 30e FT alatt   1693100 1 azonnal Lin 63  29 0 29 63 29 92 1 
 

0 

Egyéb berendezések, gépek, jármű           21 046  329  0  329  15 434  138  15 572  5 804  
 

2 299  

14-es főkönyv összesen           20 983  300 0  300  15 371  109  15 480  5 803  
 

2 299  

Összes eszköz beruházások nélkül   0  0  0  0  22 007  448  0  448  15 434  138  15 572  6 883  
 

2 758  

Mindösszesen           22 007  448  0 448  15 434  138  15 572  6 883  
 

2 758  

Beruházások           0  0  0  0  0  0  0  0  
 

0  

Befektetett eszközök összesen           22 007 448 0  448 15 434  138  15 572  6 883 
 

2 758 
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3. sz. melléklet: Saját tőke mozgástábla 
 
 
Adatok eFt-ban 
 
2013 
 

 

Megnevezés 
Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék 

Mérleg szerinti 

eredmény 
Saját tőke 

2013.évi nyitó 1 860 947 3 497 832 -2 562 381 628 408 -202 607 3 222 199 

2012.évi mérleg szerinti eredmény 

átvezetés     
-202 607   202 607 0 

Saját részvény ÉV visszaírás miatt LT mod     227 357 -227 357   0 

2013.évi mérleg szerinti eredmény         -1 327 708 -1 327 708 

2013.évi záró 1 860 947 3 497 832 -2 537 630 401 051 -1 327 708 1 894 492 

 
2014 
 

Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék 
Mérleg szerinti 

eredmény 
Saját tőke 

2014.évi nyitó 1 860 947 3 497 832 -2 537 630 401 051 -1 327 708 1 894 492 

2013.évi mérleg szerinti eredmény 

átvezetés 
    -1 327 708   1 327 708 0 

Saját részvény ÉV visszaírás miatt LT mod     255 599 -255 599   0 

2014.évi mérleg szerinti eredmény         -571 027 -571 027 

2014. évi záró 1 860 947 3 497 832 -3 609 739 145 452 -571 027 1 323 464 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

SYNERGON Informatika Nyrt. 

2014. december 31-i  

Üzleti jelentése 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Budapest, 2015. április 8. 
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1. A SYNERGON Informatika Nyrt. gazdálkodására jelentős hatással bíró vállalati 

események 

1.1.1 A kezdetek ’90-es évek 

A SYNERGON Informatika Nyrt. vezető hazai tulajdonú informatikai megoldásszállító vállalat, mely a 

külföldi piacokon is jelen van. Az Optotrans és a Rolitron egyesüléséből 1997-ben létrejött társaság az 
ezt követő néhány évben tapasztalható rohamos fejlődését erős nemzetközi mezőnyben, magyar 

cégként érte el. Ennek a fejlődésnek jelentős fejezete volt az 1999 áprilisában végrehajtott nyilvános 

részvénykibocsátás, amelynek eredményeképpen a SYNERGON részvényei megjelentek a Budapesti 
Értéktőzsde nyílt kereskedési rendszerében, valamint a londoni SEAQ-on is.  

A részvénykibocsátás megteremtette a további növekedés feltételeit: a SYNERGON a nyilvános 
részvénykibocsátás révén befolyt friss tőkét akvizícióra, a regionális terjeszkedés megvalósítására, 

valamint üzletfejlesztési tevékenységre fordította. 
 

1.1.2 A bővülés évei 2000-2008 

A SYNERGON nemzetközi vállalathálózatát kialakítva – 2000-ben kötött akvizíciós szerződései révén – 
2001 februárjában 50%+1 db részvényrészesedést szerzett a pardubicei székhelyű Infinity a.s. cseh 

részvénytársaságban, valamint 51%-os részesedést vásárolt a zágrábi székhelyű Span d.o.o. horvát 
vállalatban. 2002-ben az Infinity a.s.-ben további 16,7%, a Span d.o.o. vállalatban pedig további 

17,1%-os részesedés került vásárlásra. 2003-ban az Infinity létrehozta Pozsonyban képviseleti irodáját 

– Infinity Slovakia – a szlovákiai projektek kiszolgálása érdekében, illetve 2004-ben ERP portfolió 
bővítés céljából megvásárolta a BrnoData s.r.o.-t, mely Infinity Data néven működött tovább. 

2006 áprilisában az anyavállalat tovább növelte részesedését a cseh leányvállalatában, melynek 
hatására a tulajdonhányad 91,7%-ra emelkedett. 

2003-ban az Atos Origin International B.V. és a SYNERGON Informatika Nyrt. között megállapodás jött 
létre, amely alapján az Atos Origin Information Technology Kft. a SYNERGON tulajdonába került 2003. 

október 30-ával és neve SYNERGON Atos Origin Information Technology Kft. lett. A SYNERGON Atos 

Origin neve a Cégbíróság 2005. február 11-i hatályú bejegyzése nyomán SAO-SYNERGON Informatikai 
Rendszereket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaságra (Rövidnév: SAO-SYNERGON Kft.) változott. 

A SYNERGON Officium Kft. és a SYNERGON Systems UK Ltd., melyek üzletrészének 100%-át a 
SYNERGON Nyrt. birtokolta, 2004. október 31-én a UK-t, 2005. január 15-én az Officim Kft-t 

végelszámolás alá helyezte, mely az előbbi cég esetében 2005. szeptember 29-vel, az utóbbi 

tagvállalatnál pedig 2005. december 27-vel zárult le. 
2007. február 27-én a SYNERGON Nyrt. új leányvállalatot alapított, 40.000.000 Ft alaptőkével, 100% 

tulajdonosi részesedéssel. A cég neve: SYNERGON Retail Systems Kft.  
2007. június 4-én a SYNERGON Nyrt. értékesítette a Hunedu Kft-ben lévő, 150 000 Ft névértékű 

üzletrészét. Az értékesítés névértéken történt, az értékesítésen sem veszteség, sem nyereség nem 

keletkezett 
2007. július 12-i dátummal a Span d.o.o.-ban lévő részesedés teljes mértékben értékesítésre került. Az 

értékesítési tranzakcióval társaságunk 26.690 ezer forint árfolyamnyereséget realizált.  
2007. szeptember 4-i dátummal az Infinity a.s.-ben újabb részesedés vásárlás történt, összesen 

40.819 ezer CZK értékben. Ezzel részesedésünk aránya 98,59 %-ra nőtt. 
 

Jelenleg is a SYNERGON Nyrt. 100%-os tulajdonában van az 1993-ban, váci székhellyel alakult Fibex 

Kft. A Társaság 2002 októberéig két telephellyel rendelkezett, a működés racionalizálása végett egy 
korszerű központi telephelyet alakítottak ki Budapesten, amelyben az ügyfélszolgálati iroda, valamint a 

raktárbázis működött. A Fibex Kft. végezte a magas hozzáadott értéket tartalmazó hálózati 
technológiák viszonteladókon keresztül történő értékesítését. Fő tevékenysége a hálózatépítéshez 

használt legkorszerűbb optikai és strukturált kábelek és kiegészítő szerelvények kereskedelme volt. 

2008 májusától a Fibex Kft. új cégvezetéssel és vezetési szemléletmóddal, új szervezeti felépítéssel, 
illetve a szakmai ismeretek folyamatos bővítésével kívánt alkalmazkodni a mindenkori piaci 

feltételekhez. 2009-re azonban a Társaság piacai fokozatosan beszűkültek, ezért anyavállalata, a 
SYNERGON Informatika Nyrt., az üzleti tevékenység megszüntetése mellett döntött. A tervezési 

területet a méret - és gazdasági hatékonyság miatt a cégcsoport egyéb tagvállalatai vették át, 
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tevékenységének fókuszát az eszközök értékesítésére és a kintlévőségek behajtására helyezte, 
alkalmazottait elbocsátotta. 

 

1.1.3 A megújulás évei  

 
2008. december 3-án a SAO-SYNERGON Kft. leányvállalat tekintetében névváltozás történt. A vállalat 
új neve: SYNERGON Rendszerintegrátor Kft., a névváltozást a Cégbíróság 2009. január 5-én 

bejegyezte. 

A SYNERGON Informatika Nyrt. 2008. december 15-i közgyűlése egy új vállalat kiválással történő 
létrehozásával kapcsolatos első döntését meghozta. Majd a 2009. január 30-i közgyűlésen határozat 

született a SYNERGON IT Invest Zrt., a SYNERGON Informatika Nyrt. 99,5%-os tulajdonú 
leányvállalatának megalakulásáról. Az új Zrt-be a SYNERGON support és outsourcing jellegű 

tevékenysége került kiszervezésre, tovább örökítve ezzel a tevékenységekhez kapcsolódó referenciákat 

is, amelyek a sikeres pályázások elengedhetetlen kellékei. Az új Zrt. cégbírósági bejegyzéssel jött létre 
2009. április 30-án, majd 2009. november 30-án beolvadt a SYNERGON Rendszerintegrátor Kft-be, 

amely társasági eseményt a cégbíróság 2009. október 6-án bejegyzett. 
 

2009. január végén a SYNERGON Informatika Nyrt. keretein belül működő Infrastruktúra divízió és a 
SAO-SYNERGON Kft. által végzett szolgáltatási tevékenységek összevonásra kerültek oly módon, hogy 

az Infrastruktúra divízió szervezetileg átkerült a SYNERGON Rendszerintegrátor Kft-be. 

2009 harmadik negyedévében a SYNERGON Informatika Nyrt. korábbi Üzleti megoldások divíziójának 
tevékenységét áthelyezte leányvállalatába, és így a divíziót alkotó kompetenciák és eszközök új 

beszámolási egysége a SYNERGON Rendszerintegrátor Kft. (továbbiakban SRI Kft.) lett. 
2010. februárban a Kereskedelmi igazgatóság is az SRI Kft. része lett, majd az év utolsó 

negyedévében tovább bővült a közlekedési kompetenciák bővítése révén az Üzletfejlesztési szervezet 

kialakításával. 
 

2011. első negyedévében az iparági stagnálás, illetve a megújuló piaci igényekhez való alkalmazkodás 
miatt a SYNERGON Informatika Nyrt. új stratégia kialakításába és a cégstruktúra átalakításába kezdett, 

amelynek része az új iparági technológia, a cloud alapú technológia használata a cégcsoportnál, illetve 

a szolgáltatási paletta ezen technológiával való bővítése. 
 

A 2011-es év második fele a Társaság irányításában és működésében is jelentős változásokat hozott. A 
Társaság Igazgatótanácsa a megkezdett stratégiai változtatással összhangban a vezérigazgatói 

teendők ellátására Jutasi Zoltánt kérte fel. Ezt követően elkezdődött a Társaság holding szerkezetben 
való működésre történő felkészítése. 

 

A Társaság, illetve a cégcsoport többi tagja is a hatékonyabb működés érdekében, egy a mai modern 
működésnek jobban megfelelő irodaházba költözött a 2011. év utolsó negyedévében. 

Az új székhelyre való költözéssel párhuzamosan a SYNERGON Informatika Nyrt. saját belső 
informatikai rendszerét cloud alapú virtuális szerverekre helyezte a stratégiában megfogalmazott 

technológiai váltásnak megfelelően. 

 
2011 harmadik negyedévében a Társaság menedzsmentje kijelölte a holding szerkezetnek 

megfelelően, hogy melyek lesznek a cégcsoporton belül azok az üzletágak, amelyek a továbbiakban 
profitcentrumonként kívánnak üzemeltetni külön cégben és melyek lesznek azok az üzletágak, amelyek 

összeolvadnak más üzletágakkal, illetve értékesíteni kíván. 

Az elmúlt években megnövekedett az igény az informatikai és távközlési technológiai beruházások 

egy, integrált rendszerben történő szállítása iránt. A folyamatosan gyorsuló adatátviteli megoldások és 
szolgáltatások, valamint a rádiótechnológiai és térinformatikai rendszerek lehetővé tették, hogy az új 

társaság komplex megoldásokat kínáljon az ügyfelek számára. A SYNERGON menedzsmentje az 
Igazgatótanáccsal egyetértésben úgy döntött a 2012-es év folyamán, hogy önálló céget hoz létre a 

fenti infokommunikációs feladatok ellátására. A SYNERGON InfoCom Kft. megalakulásának célja, hogy 

a SYNERGON Csoporton belül Magyarországon és a teljes közép-kelet európai régió kompetens, 
komplex infokommunikációs szolgáltatója legyen.  
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1.1.4 Holding stratégia évei 

2012. év második felében a SYNERGON Informatika Nyrt. megalapította 100 százalékos tulajdonú 

szófiai székhelyű bolgár leányvállalatát. A SYNERGON Invest Bulgaria EOOD néven létrejött társaság 
elsődleges feladata a cégcsoport meglévő kompetenciáinak széleskörű értékesítése, illetve partneri 

kapcsolatok kiépítése Bulgáriában. 

Az új stratégia részeként a SYNERGON Rendszerintegrátor Kft-ből öt szakmai terület vált ki és önálló 

jogi személyiségű társaságként a SYNERGON Informatika Nyrt. 100 százalékos leányvállalataiként 
folytatják tevékenységüket.  

A SYNERGON Rendszerintegrátor Kft. neve július 27-től SYNERGON Integrator Kft-re változott és 
tevékenysége elsősorban informatikai projektek tervezése és kivitelezése lesz a jövőben is. 

A kiválással létrejött öt korlátolt felelősségű társaság - a SYNERGON Outsource Kft., a SYNERGON 

Infosource Kft., a SYNERGON Backoffice Kft., a SYNERGON Inforend Kft., valamint a SYNERGON 

SoftCon Kft. - szakmai tevékenysége a korábban meghirdetettek alapján többek között az outsourcing, 
az infokommunikációs és a szoftverfejlesztési területekre terjed ki. 

Tekintettel arra, hogy az IT projektek piaca a 2012-ben is tovább szűkült, valamint várhatóan ez a 

tendencia tovább fog folytatódni a közeljövőben, ezért a menedzsment úgy döntött, hogy már 

működő, jól bejáratott IT társaságok felvásárlásával biztosítja a Synergon Csoport további 
növekedését. 

A növekedési célok teljesítése érdekében, első lépésként 2012. novemberében a SYNERGON Nyrt. 

értékesítette mintegy 1,5 milliárd forint értékben a 100 százalékos tulajdonában lévő cseh Infinity as. 

társaságot. 

2012. decemberében közel - egy éves előkészítő munka eredményeként-, a cégcsoport stratégiájával 
összhangban jelentős mértékű felvásárlást hajtott végre a SYNERGON Informatika Nyrt. Aláírásra 

került a SYNERGON által „DataWorld Tranzakció”-ként elnevezett megállapodás csomag, amellyel a 

Synergon Informatika Nyrt. az Adatvilág Kft. megvásárlásával több gazdasági társaságban is 
meghatározó mértékű befolyást, valamint jelentős ingatlanvagyont szerzett. Az ügylet során a 

SYNERGON vételárként közel 1,9 milliárd forintot fizet meg, saját részvényt is felhasználva az 
eladókkal kötött megállapodások alapján. A „”DataWorld Tranzakció” részeként a SYNERGON 

Informatika Nyrt. meghatározó részesedést szerzett az NKServices (Magyarország) Kft-ben, a több 
társaságból álló Wiera Csoportban (Wiera Zrt, Wiera Kft., AccessPoint Kft., GO-Out Kft), az Infirio Kft-

ben, a GPSCom Kft-ben, valamint az Adatvilág Kft. által megvalósuló adatközponti fejlesztés 

helyszínéül szolgáló, közel 500ezer m2 területű ipari ingatlant birtokló M1 Park és M1. Innovációs Kft. 
cégekben. 

2012. decemberben a SYNERGON Informatika Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata a 
SYNERGON Integrator Kft. az Új Széchenyi Terv keretében kiírt Gazdaságfejlesztése Operatív Program 

GOP - 1.1.1 jelű „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása” pályázaton, a beadott 
„Smart Building innovatív épületüzemeltetési rendszer” című pályázatával 599 291 321 forint vissza 

nem térítendő támogatást nyert el. 

1.1.5 A 2013-as nagy jelentőségű projektek  

 
A SYNERGON Informatika Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata a SYNERGON 

Integrator Kft. nyerte el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. magas biztonsági fokú 
adatközpont megvalósítására kiírt tendert.  

 

2013. januárban A SYNERGON Informatika Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata a SYNERGON 
Integrator Kft. nyerte el azt a nettó 410 millió forint értékű megbízást, amelynek révén az atomerőmű 

területén belül – az ott elvárt, a szokásosnál magasabb szintű biztonsági előírásoknak eleget tevő -, a 
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megnövekedett igényeknek és a hosszú távú szolgáltatási feltételeknek is megfelelő elsőrendű 
biztonsági szintű, megbízható adatközpontot hoz létre. 

 

Közel 6 hónap alatt - 2013. május végéig - valósítja meg a SYNERGON Csoport tagja a SYNERGON 
Integrator Kft. azt a 200 négyzetméteres, magas biztonsági besorolású adatközponti beruházást, 

amely az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára épül meg.  
 

Az atomerőmű területén megvalósuló beruházással az egész MVM Csoportot kiszolgáló központi 

informatikai adatközpont épül meg. A beruházás során az adatközpont erősáramú, gépészeti, valamint 
biztonságtechnikai rendszereinek kivitelezésére került sor.  

2013. február A SYNERGON Informatika Nyrt. 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a SYNERGON 
Outsource Kft. költséghatékony informatikai szolgáltatások (szerver és alkalmazás üzemeltetés) 

outsourcing konstrukcióban történő ellátására kötött szerződést az egyik legnagyobb európai 
energetikai társasággal, a francia GDF SUEZ S.A. magyarországi vállalatával a GDF SUEZ Energia 

Holding Hungary Zrt.-vel.  

A SYNERGON Outsource Kft. erős, többfordulós versenyben nyerte el a 3 évre szóló, közel 650 millió 
forint értékű, a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. teljes szerver üzemeltetési, SAP és egyéb 

működés kritikus alkalmazások infrastruktúra és működési környezetének üzemeltetésére szóló 
szerződését. A megállapodás részeként a SYNERGON az ország egyik legnagyobb adatállomány-kezelő 

informatikai rendszerének működtetését és felügyeletét veszi át, melyet a részben alacsony költségű 

és korszerű virtualizációs megoldásokon alapuló Cloud technológiára építve szolgáltat a GDF SUEZ 
számára. 

 

1.1.6 A vállalati tranzakciók éve 2013.  

 
A 2012-ben elfogadott portfólió bővítést célzó üzleti stratégia megvalósításának következő lépéseként 

újabb két társasággal növeli leányvállalatai számát a SYNERGON Holding. A cégcsoport megvásárolja 

a NAVIGATOR Informatika Zrt. 100 százalékos tulajdoni hányadát, valamint a megállapodás szerint a 
tranzakcióba a Vilati Zrt. (a NAVIGATOR 100%-os tulajdonú leányvállalata) tulajdonjogának átadása is 

benne foglaltatik. A NAVIGATOR felvásárlásával a SYNERGON Holding a stratégiájában 
meghatározottak szerint tovább növeli piaci részesedését a hazai infokommunikációs szektorban. 

 

A SYNERGON Informatika Nyrt. 2013. november 11-én értékesítette a SYNERGON Softcon Kft. 
jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő üzletrészét a SDA DMS Zrt. részére. 

 
A SYNERGON vezetésének döntése szerint 2013. december 30-án megkötött szerződéssel a 

SYNERGON Informatika Nyrt. eladta a 100 százalékos tulajdonában álló Adatvilág Kft-t (amelynek 

tulajdonában áll az NK Services Magyarország Kft.-ben 90%-os részesedést és 100%-os befolyást 
biztosító üzletrész, valamint a Wiera Zrt-ben 50%-os befolyást biztosító részesedés, továbbá a 

GPSCOM Kft-ben 30%-os befolyást biztosító üzletrész) - a CENTERDATA Zrt-nek (2092 Budakeszi, Fő 
út 155.; cjsz.: 13-10-041348). 

 
A fenti tranzakciót megelőzően megkötött szerződések alapján a Synergon Informatika Nyrt. 

kizárólagos tulajdonába kerültek az Adatvilág Kft-től az M1-94 Innovációs Kft. és az M1-94 Park Kft. 

100%-os befolyást biztosító üzletrészei, amely társaságok kizárólagos tulajdonát képezik a Synergon-
csoport által a 2013. év elején megkezdett adatparki beruházás helyszíneit képező ingatlanok. 

 
Az Adatvilág Kft. értékesítésével egyidejűleg megkötött szerződés alapján a SYNERGON Informatika 

Nyrt. 100 százalékos tulajdonában álló SYNERGON Outsource Kft. értékesíti az általa birtokolt Nav-

Invest Kft.-t (amelynek tulajdonát képezik a Navigátor Zrt. és – ez utóbbi társaság útján – a Vilati Zrt. 
társaságok) - a CENTERDATA Zrt.-nek. 

 
 

A fenti tranzakciókkal egyidejűleg megkötött szerződések alapján a SYNERGON Informatika Nyrt. 
tulajdonába kerül a Game Server Invest Kft. (8500 Pápa, Huszár ltp 4/A. III. em. 2.; cjsz.: 19-09-
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515448) 100%-os befolyást biztosító (743.900.000,- Ft névértékű) üzletrésze és annak leányvállalata 
a Közlinform Kft. (3531 Miskolc, Kiss Ernő utca 19.; cjsz.: 05-09-024974) 100%-os befolyást biztosító 

(413.500.000,-Ft névértékű) üzletrésze, továbbá az ügylet révén a SYNERGON Outsource Kft. 

tulajdonába kerül az ITSSM Informatikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5. fszt. 3.; cjsz.: 15-
09-080046) 100%-os befolyást biztosító (420.500.000,- Ft névértékű) üzletrésze. 

 

1.1.7 A Futár projekt – a budapesti közösségi közlekedés legnagyobb, EU-által 

támogatott projektjének zárása - 2014. 

A SYNERGON Integrator Kft. 2014-ben sikeresen lezárta a FUTÁR projekt megvalósításával 
kapcsolatos feladatokat, ezt követően vette kezdetét a FUTÁR rendszer végső próbaüzeme, mely 
szintén sikerrel zárult.  

Az alapszerződésben foglaltak megvalósítása mellett a SYNERGON a harmadik negyedévben a követő 
projektek sorában megvalósította és határidőre befejezte 167 db az agglomerációs változások miatt 

érkező új jármű FUTÁR-ral történő szerelését.  

A Társaság megkezdte a követő projektek sorába tartozó újonnan beszerzett illetve gyártott CAF 

villamosok FUTÁR-ral történő szerelésével kapcsolatos feladatok tárgyában kötött szerződés 
teljesítését, valamint lezárta a Combino villamosok FUTÁR, kamera- és WiFi rendszerrel való 

ellátásának tervezésével kapcsolatos feladatokat. 

A tárgyidőszakban a Társaság több, az alap szerződésben megvalósított jármű szerelésekkel 

kapcsolatos felújítási, átszerelési, javítási munka végrehajtásában vett részt. A Társaság 2014. év 
végétől a T-Systems Magyarország Zrt.-vel alkotott konzorciumban részt vesz a FUTÁR rendszer 

hosszú távú üzemeltetési projektjében. 

1.1.8 2014. A Synergon Inforend Kft 100%-os és a Synergon Retail Systems Kft. 25%-

részesedés értékesítése 

 
A SYNERGON Informatika Nyrt. értékesítette a SYNERGON Inforend Kft. jegyzett tőkéjének 100%-át 

kitevő üzletrészét a HOSPITALY Kft. részére. 

A SYNERGON Informatika Nyrt. értékesítette a SYNERGON Retail Systems Kft. (SRS) jegyzett 

tőkéjének 25 százalékát kitevő üzletrészét a Társaság ügyvezető igazgatója részére.  

 

1.1.9 A GOP fejlesztési pályázatok termékeny évei 2013-tól 

 
A SYNERGON Integrator Kft. több Európai Uniós pályázati forrás igényt jelentette be és pályázott meg, 

melynek részeként a az Új Széchenyi Terv keretében kiírt Gazdaságfejlesztése Operatív Programra 

adott be pályázatokat. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-1.2.1-12/B jelű „Innovációs és 
technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása” pályázaton, a beadott „SYNERGON 

Data Center eszközpark” című pályázatával 1 998 941 448 forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert el a SYNERGON Integrator Kft. 

 
A pályázati pénz felhasználása során a SYNERGON a meglévő és új ügyfeleinek kiszolgálására, cloud 

és integrációs portfóliójának bővítésére adatközponti beruházást indít el. Felmérve a piaci 

körülményeket hazai és regionális viszonylatban, megállapítható, hogy kereslet mutatkozik távközlési-
szolgáltató független, olcsó üzemeltetési költséggel (különösen energia és hűtés) rendelkező TIER-3, 

vagy magasabb színvonalú adatközpontok iránt. Ezen trend alapján a SYNERGON a beruházásban, 
kihasználva az infrastrukturális technológia fejlődését, a legmodernebb, a kor informatikai és 

távközlési igényeit legjobban kihasználó technológiai lehetőségek felhasználásával kívánja megépíteni 
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Magyarország legmodernebb, jelentős részben megújuló, részben geotermikus energia ellátáson 
alapuló adatközponti megoldását. 

GOP támogatások 

 
 

2013-ban a Csoport a három nyertes GOP pályázatában szereplő projektre (Smart Building, Smart 
Grid, Data Center) az alábbi támogatásokat kapta:  

 

A Smart Grid és Smart Building projektek ütemezése alapján 2013.10.17-én rész-elszámolásra került 
sor a MAG Zrt-vel.  

 Dátum Megnevezés Összeg ezer HUF

2013. október 17.
Smart Grid GOP támogatás 1.1.1-11-

2012-0467
48 299                          

2013. október 17.
GOP-2012-1.1.1 Smart Building Kutatás

fejlesztés
83 718                          

2014. augusztus 5.
GOP-2012-1.1.1 Smart Building Kutatás

fejlesztés
63 709                          

2014. december 16.
Smart Grid GOP támogatás 1.1.1-11-

2012-0467
21 560                          

2014. december 18.
Smart Building GOP támogatás 1.1.1-11-

2012-0280
131 083                        

2014. december 23.
Datacenter GOP támogatás 1.2.1-12/B-

2012-0007
42 377                          

Összesen: 390 747                         

A Smart Grid és Smart Building GOP-os projekt fejlesztések célja, végterméke egy-egy szoftver-
rendszer, prototípus kialakítása a kapcsolódó kutatási-fejlesztési folyamat során, amely ezt követően 

több ügyfélnek értékesíthető.  

 

GOP 1.1.1-11-2012-0467 Smart Grid projekt bemutatása 

A K+F projekt során kifejlesztésre kerülő Smart Grid technológia prototípus célja, hogy az 

okosméréshez kapcsolódó funkciókat rendszerirányítási szinten kezelve egy okoshálózati rendszert 

fejlesszen ki villamos energia rendszerirányítók számára. A prototípus neve Synergon Smart Grid 
Rendszer.  

A Synergon által kifejlesztendő termék a hálózati elosztók fölött található a villamos hálózat irányítását 

végző rendszerirányító részére készül. Ezen piaci szereplőnek 3 fő feladata lesz az okoshálózat 

bevezetésével összefüggésben: 
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 Biztosítani a kommunikációt és az intelligens vezérlést a rendszerirányító, villamos 

erőművek és határkeresztező kapacitások között 
 Biztosítani a hálózat biztonságát és az ellátást az elosztókkal történő kommunikáció és 

intelligens vezérlés segítségével 

 Egyéb piaci szereplőkkel történő adatkommunikáció megvalósítása 
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A Synergon által kifejlesztendő rendszer ehhez a három célterülethez kapcsolódó szolgáltatásokat 

kívánja kifejleszteni a K+F projekt során.  Egy ilyen rendszer bevezetésével lehetővé válik egy olyan 
okoshálózat telepítése, amely képes kezelni a villamos energia rendszer összes szereplőjét, a 

termeléstől a lakossági fogyasztásig.  

A kifejlesztésre kerülő Synergon rendszer teljesen új megközelítéssel kívánja felhasználni az 

okosmérés bevezetésével járó előnyöket, mivel nem villamos hálózati elosztók számára, hanem 
rendszerirányítók részére készül. Az új rendszer fókusza az elosztói fejlesztésekkel ellentétben nem a 

mérés - hiszen a rendszerirányítók az elosztóktól eddig is pontos adatokat kaptak a fogyasztásról - 
hanem a vezérlési lehetőségek és energiafogyasztási szokások megváltoztatása és ezek 

felhasználása.   

Az okosméréssel megjelenő vezérlési lehetőségek eredményeként lehetőség nyílik a fogyasztók 

távolról történő lekapcsolására, vagy fogyasztásuk korlátozására. Ez hozzásegítheti a rendszerirányítót 
ahhoz, hogy magasabb rendszerbiztonságot érjen el, így várhatóan kiegyenlítő energia vásárlási 

költségei is csökkennek majd. Az energiafogyasztási szokások megváltoztatása a másik kulcsterület, 

amely jelentős hasznokat eredményez: a kifejlesztésre kerülő rendszer lehetőséget biztosít olyan 
programok alkalmazására, amelyben ha a fogyasztó részt vesz, akkor megadott időszakokban 

korlátozhatják fogyasztását, amiért cserébe kedvezményesebb tarifát használhat.  

A Synergon a következő 3 évben Magyarországon, és külföldön tervezi értékesíteni a kifejlesztett 

okoshálózati rendszerét.  

2015. februárjában, Oroszországban, Kurszk városában indult egy pilot projekt. A pilot várható 
befejezése a projekt indulásától számított 3 – 4 hónap. Sikeres pilot esetén 2015. szeptemberétől 

indulhat a Smart Grid projekt keretében létrehozott termék üzleti hasznosítása. 

A rendszerre vonatkozóan együttműködési megállapodás került aláírásra fejlesztőlabor telepítésével a 

kolozsvári egyetemmel, illetve aláírás alatt van a bécsi és a pozsonyi műszaki egyetemekkel. 

 

GOP 1.1.1-11-2012-0280 Smart Building projekt bemutatása 

A Synergon által kifejlesztésre kerülő „Smart Building” innovatív épületüzemeltetési rendszer célja, 
hogy nagy energiafogyasztók számára egy újfajta megközelítésből olyan megoldást kínáljon, amely 

lehetővé teszi az általuk felhasznált energia precíz mérését, és amely biztosítja számukra beavatkozási 
és irányítási lehetőségeket a vállalat termelési és energia felhasználási folyamatai során. Célja 

továbbá, hogy felkészüljön a magyar és európai piacon létrejövő változásokra: rugalmas energia-

beszerzésre, megújuló energiaforrások integrációjára, rendszerirányítás támogatására megújuló 
energiaforrásokkal, dinamikus és ösztönző tarifarendszerek használatára. A kijelölt célok összhangban 

vannak az Európai Unió 20-20-20-as irányaival: a rendszer elősegíti a megújuló energiatermelés 
elterjedését, nagyobb hálózatbiztonságot eredményez, valamint a kontroll funkciók és az optimalizált 

energia-beszerzés eredményeként kevesebb energiafogyasztást eredményez a nagyfogyasztónál, így 

hosszútávon csökkentheti a csúcsidőszaki fogyasztást és ezen keresztül a villamos erőművek 
terhelését. 

A létrejövő fejlesztés célcsoportja azon közép-kelet európai nagyvállalatok, amelyeknél az energia 

hatékonysági megoldások jelenleg még alacsony funkcionalitással, mindössze a mérésre és esetleg a 

lekapcsolásra koncentrálva kerültek telepítésre. Ezeknek a vállalatoknak hosszú távon szükségük lesz 
olyan rendszerre, amely magasabb technológiai fejlettsége révén, mind költség mind pedig bevételi 

oldalon hasznot generál.  
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A Nemzetközi Virtuális Erőmű segítségével a Synergon ügyfeleinek lehetősége nyílik értékesíteni a 
telepített megújuló forrásokból származó többlet energiát. . Miközben költség oldalon az energia 

beszerzés optimalizálása jön létre, így nemcsak a lopások azonosításával lehet csökkenteni az energia 

költséget, hanem a pontosabb monitoringból fakadóan hatékonyabban lehet megvásárolni az energiát.  

A Synergon Smart Building szolgáltatásának értékesítése a következő 5 évben öt országban fog 
megvalósulni: Magyarországon, Szlovéniában, Oroszországban, Ukrajnában és Romániában. Ezekben 

az országokban a Synergon 2015. év végéig keres partnereket az IT szolgáltatásai értékesítéséhez.  

A Smart Building rendszer jelentősen bővíti a Synergon szolgáltatás portfólióját, így lehetőség nyílik 

hosszú távon növelni a bevételeket és eredményeket, úgy hogy az Európai Uniós környezetpolitikai 
célok is teljesítésre kerülnek. A kifejlesztett rendszer az eddigi Synergon szolgáltatások közül az egyik 

legfontosabb mérföldkő lesz, nemcsak azért mert növeli a K+F+I munkahelyek számát, hanem azért 

is, mert a támogatás hatására jelentősen gyorsabb ütemben valósulhat meg, így a Synergon 
versenyképessé válik a kijelölt piacokon. A szolgáltatás innovatív jellege illeszkedik azokhoz a 

nemzetközi épületenergetikai trendekhez, amelyek meghatározzák a piacot, viszont olyan új 
szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek még nem kerültek implementálásra egyik országban sem. A 

fejlesztés gyorsított befejezése, illeszkedik bolgár és az ukrán energiapiac szabályozás átalakításához, 

valamint összhangban van a nemzetközi energiatőzsdék átalakulásával, így a fejlesztés kitűzött céljai 
teljesíthetővé vállnak.  

GOP 2.1.3-12-2012-007 Synergon Data Center kialakítás projekt bemutatása 

A Synergon meglévő és új ügyfeleinek kiszolgálására, a cloud és integrációs portfoliójának bővítésére 
adatközponti beruházást tervez. A hazai és regionális piaci körülmények elemzése során 

megállapítható, hogy kereslet mutatkozik távközlési szolgáltató független, olcsó üzemeltetési 
költséggel (különösen hűtés és energia felhasználás) rendelkező TIER 3 minősítésű adatközpontok 

iránt. TIER 3 minősítésű adatközpont a CEE régióban csupán Romániában található, azonban az 

csupán a tervek minősítéséig jutott el. A Synergon a teljes kivitelezés minősítésére törekedve csupán 
3-4 versenytárssal találkozna Európában, míg a régióban egyedülálló kínálatot lesz képes nyújtani. 

Az adatközpont építés trendjeit kihasználva a Synergon olyan, a kor informatikai és távközlési igényeit 

a legmodernebb és leghatékonyabb technológiával kiszolgáló adatközpontot valósít meg, amely 

jelenős piaci előnyt biztosít a cégcsoport számára. A megvalósítandó adatközpont moduláris jellege 
miatt a felmerülő igények függvényében a kapacitás tovább bővíthető. 

2014. végéig a teljes IT infrastruktúra konfigurálásra és többszörösen ellenőrzésre került, 2015 évben 

a nagy összegű beszerzés a projekt következő lépése.  

 

 

2 A Társaság 2013. és 2014. évre vonatkozó 
gazdálkodásának legfontosabb mérőszámai 

    

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Adatok ezer Ft-ban 2013 2014 2014/2013

Árbevétel, aktivált saját 

teljesítmények, egyéb bevétel 519 786 534 927 102,91%

Anyagjellegű ráfordítások 605 602 162 138 26,77%

Fedezet -85 816 372 789 -434,41%

Adózott eredmény -1 327 708 -571 027 43,01%

Mérleg főösszeg 4 129 004 3 352 089 81,18%
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A Társaság 2014-es bevételei lényegében nem változtak a 2013-as évhez képest. Az anyagjellegű 

ráfordítások esetében szignifikáns csökkenés látható. Az adózott eredmény kedvező irányban változott 

2014-hez képest. A javulás mértéke mintegy 757 millió forint.  
A mérleg főösszege mintegy 18,8%-kal csökkent a bázis év viszonylatában. A mérlegszerkezet 

jelentősen megváltozott a bázis évhez képest. 
 

 

 

3 Működési eredmények 

3.1 Az árbevétel negyedéves összehasonlítása és megoszlása 
 
A táblázat és a diagram bemutatja a Társaság értékesítéséből származó árbevételeit a 2013 illetve a 

2014 évekre vonatkozóan a Magyar Számviteli Szabályok szerint, valamint a bázis időszakhoz 

viszonyított arányát (adatok ezer Ft-ban). 
 

 

Értékesítés árbevétele

2013 2014 2014/2013

319 856 128 399 40%  
                                                                           

 

Az alábbi diagram (adatok ezer Ft-ban) jól szemlélteti a 2012-ben kezdődött szervezeti változás 
árbevételre gyakorolt hatását.  

Az árbevétel csökkenés két okra vezethető vissza. Egyrészt a folyamatok átszervezése miatt kikerült 
projektek elmaradt árbevételei miatt, másrészt a 2012-ben megvalósult befektetési holding struktúra 

miatt. A Társaság kimondottan menedzsmentszolgáltatásokat nyújt a leányvállalatok részére.  
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3.2 Anyagjellegű ráfordítások  
 
Az anyagjellegű ráfordítások mintegy 443.000 eFt-tal csökkentek a 2013-as évhez képest. 

Legjelentősebb csökkenés az igénybevett szolgáltatások soron történt.  

Jelentős csökkenés volt előző évhez képest a bérleti díjak tekintetében, mivel a cégcsoport 2014 
őszén új székhelyre költözött, jóval kisebb területű irodákra kötött bérleti szerződést, illetve már a 

költözés előtt, 2014 őszéig is kisebb területet bérelt, csökkentett bérleti díjjal vette bérbe a KÖKI 
Terminálban lévő irodaterületet. 



Synergon Informatika Nyrt. Üzleti elemzése a 2014. évről 14. oldal 

14 

Előző évhez képest jelentősen csökkent a csoportszinten szervezett marketing és 
reklámszolgáltatások költsége, valamint az ügyviteli szolgáltatások költsége is 

 

3.3 Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások 
 

Adatok ezer Ft-ban 2013 2014 2014/2013

Egyéb bevételek 199 930 406 528 203,34%

Egyéb ráfordítások 274 262 149 769 54,61%

Eredménye: -74 332 256 759 -345,42%  
 

Összegüket vizsgálva az egyéb bevételek jelentős mértékben megnövekedtek és az egyéb ráfordítások 

(54,61 %-al) csökkentek, amelyek mögött az alábbi jelentősebb gazdasági események álltak:   
 

 2014-ben 260 mFt kártérítést kapott az anyavállalat, mivel 2014-ben lezárult a Synergon 

Informatika Nyrt. és a Vidékfejlesztési Minisztérium közötti 2009-2011 évekre vonatkozó licence 
szállítási szerződéssel kapcsolatos jogvita.  

 Céltartalék feloldásra került sor 110 mFt értékben a korábbi években megképzett 2006-2007-

es évek teljes körű adóvizsgálatához kapcsolódóan. 

 A Társaság 2014-ben 37 mFt értékben képzett céltartalékot a 2008-2010 évek áfa 

vizsgálatához kapcsolódóan és 28 mFt értékben a 2009-2011 évek átfogó adóellenőrzési 
eljárásával kapcsolatosan. 

 A Synergon Informatika Nyrt. Bulgáriában folytatott tevékenységét nem folytatja a 

továbbiakban, így az a döntés született, hogy bolgár leányvállalata megszűnésre kerül. A 
cégbezárás költségeire a Társaság 6.500 eFt. céltartalékot képzett. 

 A 2006-2007-es évek átfogó adóvizsgálatához kapcsolódóan a Társaság 27 817 eFt ráfordítást 

számolt el. 
 

 

3.4 Egyéb működési költségek és ráfordítások 
 

 

Adatok ezer Ft-ban 2013 2014 2014/2013

Személyi jellegű ráfordítások 170 671 48 371 28,34%

Értékcsökkenési leírás 187 215 448 0,24%

Egyéb ráfordítások 274 262 149 769 54,61%

Egyéb működési költségek összesen:   632 148 198 588 31,41%  
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Az egyéb működési költségek bázisévhez képest jelentős csökkenést mutatnak.  
 

 

3.5 Üzemi eredmény 
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A Társaság üzemi eredménye 174 millió forint nyereséget mutat a tárgy év végén a 2013. évi 718 

millió forint veszteséghez képest. 
 

 
 

3.6 Pénzügyi műveletek eredményei  
 
A pénzügyi műveletek nettó eredménye 2013 év végén 557 millió forint, 2014 év végén 679 millió 

forint veszteség.  

A pénzügyi veszteség oka a magas leányvállalati hitelszint miatt fizetendő kamatok, a saját 
részvényekre elszámolt 256 mFt értékvesztés, és négy leányvállalattal (Synergon Integrator Kft, 
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Synergon Backoffice Kft., Synergon Outsource Kft., Synergon Invest Bulgaria) kapcsolatban elszámolt 

698 mFt részesedés értékvesztése. 
2014 évre vonatkozóan az Igazgatóság 310 mFt osztalékról döntött leányvállalatának, a Synergon 

Infosource Kft. mérleg szerinti eredményének és eredménytartalékának terhére. 

 
 

 

3.7 Saját részvény változása 
 

2013. december 31-én 1.162.150 db saját részvény volt a Társaság tulajdonában. 2014. december 
31-én a saját részvények száma 1.412.150 db. Ezzel a cég tulajdonában lévő saját részvények aránya 

15,18%. A visszavásárolt részvények könyv szerinti értéke 2014. december 31-én 145.451 ezer forint. 
 

3.8 Rendkívüli eredmény  
 
A rendkívüli ráfordítások között került elszámolásra az M1 Innováció Kft-ben végrehajtott 149 mFt 

összegű törzstőke emelés, illetve a Társaság által a Synergon Integrátor Rendszerszolgáltató Kft-be 

bevitt apportként bevitt eszközök – GamesServer Invest Kft. és az ITSSSM Kft. – könyv szerinti értéke. 
Rendkívüli bevétel oldalon pedig az említett apportok tényleges értéke került elszámolásra.     

 
 

 

 
 

 

3.9 Adózott eredmény 
 

Az adózás utáni eredmény 2013-hoz képest nagymértékben javult, a tárgy évi veszteség mértéke 571 
millió forint. A javuló eredmény fő okai a pozitív üzemi eredmény, amit a szervezeti változásokból 

fakadó jelentős mértékű költségmegtakarítás eredményezett. 
 

 

3.10 Mérleg 
 

A Társaság december 31-i mérleg főösszege 19%-kal csökkent az előző évhez képest. Megoszlását az 

alábbi táblázat és grafikon mutatja. A mérleg fordulónapja után nem volt jelentős esemény a 
Társaságnál. 

 

4.1 Eszközök 
 

Eszközök 2013 2014

Befektetett eszközök 1 616 895 2 767 199

Forgóeszközök 2 496 632 264 950

Aktív időbeli elhatárolás 15 477 319 940

Mérleg főösszeg 4 129 004 3 352 089  
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Az eszközök 83 %-a befektetett eszköz, 8 %-a forgóeszköz. A tartós eszközöknél növekedés, a 
forgóeszközök esetében jelentős csökkenés figyelhető meg a bázis évhez képest. 

A befektetett eszközök 99 %-a befektetett pénzügyi eszköz. A befektetett eszközök értéke 1 150 mFt-
tal növekedett az előző évhez képest. Összetételét tekintve a következő változások történtek 2014-

ben: az immateriális javak esetében egy minimális csökkenés figyelhető meg, míg a tárgyi eszközök 

esetében egy jelentősebb csökkenés történt (-7,7 mFt). A befektetett pénzügyi eszközök változását 
tekintve 72 %-os növekedés figyelhető meg. A részesedések értékének változását több gazdasági 

esemény eredményezte: 
- 2014.08.13-án a Synergon Informatika Nyrt. értékesítette 100 %-os tulajdonában álló Synergon 

Inforend Kft-ét a Hospitaly Egyészségügyi Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-nek.  

- 2014.08.29-én az anyavállalat 100 %-os tulajdonában álló Synergon Retail Systems Kft. 
üzletrészének 25 %-a értékesítésre került a Kft. ügyvezető igazgatója részére. 

- 2014 februárban az Igazgatótanács törzstőke emelést hajtott végre az M1-94 Innovációs Kft-nél 
186 456 eFt értékben. 

- 2014.04.28-i alapítói határozattal a Synergon Informatika Nyrt. megemelte a Synergon Integrator 
Kft. tőkéjét, a rendezés keretében a Synergon Informatika Nyrt. beapportálta az ITSSM Kft-ben és 

Game Server Invest Kft.-ben lévő 100%-os üzletrészét. 

- A Társaság egyedi minősítés alapján több részesedésénél is értékvesztést számolt el. 
 

A forgóeszközök értékében 89 %-os csökkenés figyelhető meg. A forgóeszközök 44,7 %-a követelés, 
55 %-a értékpapír. Az értékpapírok értékének 1 314 mFt-os csökkenését a Game Server Invest Kft. és 

az ITSSM Kft. üzletrészek Synergon Integrator Kft-be történő apportálása eredményezte, valamint a 

saját részvényekre vonatkozóan 256 mFt értékvesztés elszámolás történt. 
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Az aktív időbeli elhatárolások szignifikáns növekedése figyelhető meg. A bevételek elhatárolása 

megnövekedett 309 mFt-tal. Ennek oka a Synergon Infosource Közlekedésinformatikai Szolgáltatások 
Kft-től járó osztalékbevétel 310 mFt-os elhatárolása. 

 

 
 

4.2 Források 
 

Források 2013 2014

Saját tőke 1 894 492 1 323 464

Céltartalékok 119 402 81 634

Kötelezettségek 1 797 083 1 593 603

Passzív időbeli elhatárolások 318 027 353 388

Mérleg főösszeg 4 129 004 3 352 089  
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A saját tőke az előző évhez képest jelentősen csökkent a tárgyévi 571 mFt mérleg szerinti veszteség 
hatására. 

A céltartalékok állománya számottevően csökkent a bázis évhez képest. A céltartalék záró állománya 
82 mFt, mely előző évhez képest 37 mFt-tal csökkent. 
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A kötelezettségek állománya 11%-kal csökkent az előző évhez képest, amely a rövid lejáratú 
kötelezettségek változásának tudható be. A szállítói kötelezettségek növekedését ellensúlyozta az 

egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és a leányvállalatoktól felvett hitelek - amelyek az anyavállalat 

veszteséges működéséből eredő cash-flow-ját finanszírozták - csökkenése. 
 

A hosszú lejáratú kötelezettségek soron 2014. december 31-én nem szerepel összeg, a korábbi 
pénzügyi lízingszerződések éven túl esedékes részei kifutottak. 

 
A passzív időbeli elhatárolások 35 mFt-os növekedését az elhatárolt költségek, ráfordítások 

növekedése okozta, melynek fő összetevője a leányvállalatoktól kapott hitelek kamatelhatárolása.   

 
 

 

4.3 Jegyzett tőke összetétele és tulajdonosi viszonyok 
 

 
A jegyzett tőke 100%-ban csak azonos jogokat képviselő T sorozatú törzsrészvényből áll, 

átruházásukra nincs semmilyen korlátozás. A SYNERGON Nyrt. nem rendelkezik különleges irányítási 

jogokat megtestesítő részvényekkel. 
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat a Társaság Alapszabálya tartalmazza, amely elérhető a 

honlapján (http://www.synergon.hu/bef_info/dok_nyil).  
 

A Társaság nem rendelkezik munkavállalói részvényesi rendszerrel, tulajdonosi szerkezete 2014. 
december 31-én az alábbiak szerint alakult. 

 

Tulajdonosi kör 2013. december 31.  
2014. december 

31.  

Belföldi intézményi/társaság 40,18% 21,49% 

Belföldi magánszemély 34,53% 46,42% 

Saját tulajdon 16,36% 15,18% 

Külföldi intézményi/társaság 7,48% 2,60% 

Külföldi magánszemély 0,17% 0,18% 

Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,00% 0,00% 

Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00% 0,00% 

Egyéb 1,28% 12,73% 

Összesen 100% 100% 

 

Az 5%-os részesedést meghaladó tulajdonosok körét a következő táblázat összegzi a vizsgált 
időszakokra vonatkozóan.  

 

Tulajdonos 2013. december 31.  2014. december 31.  

Pénzügyi befektetők, egyenként 5%-

os tulajdonrész alatt 
77,54% 84,82% 

Synergon csoport tulajdonában lévő 
részvények 

16,36% 15,18% 

APN Vagyonkezelő Kft. 5,37% 

nincs 5%-ot  

meghaladóan részesedés 

Navigator Investments Zrt. 0,73% 

Pannergy Nyrt. - 

Cashline Befektetési Holding Zrt. - 
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Összesen 100% 100% 

 
 

A Társaságnak nincs tudomása olyan - a tulajdonosok között létrejött - megállapodásról, amely a 

kibocsátott részvények és szavazati jogok átruházásnak korlátozását eredményezné.   
 

 

4.4 Megállapodások szerint meghatározott kártérítési 
kötelezettségek és a vezető tisztségviselők kinevezése, 
elmozdítása, hatásköreik 

 
A vezető tisztségviselők és munkavállalók is a Munka Törvénykönyv szerinti kártérítési kötelezettséggel 

tartoznak a Társaság felé.  

A vezető tisztségviselők kinevezését, elmozdítását és hatásköreiket az Alapszabály tartalmazza, 
melynek módosítására a Közgyűlés jogosult a hatályos szabályozások szerint. 

 
 

4.5 A lényeges megállapodásokról és a felelős 
társaságirányításról  

 
A SYNERGON Nyrt. nem kötött olyan megállapodást, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a 

Társaság irányításában bekövetkezett változás miatt lépne hatályba, módosulna vagy megszűnne. 
A SYNERGON Nyrt. honlapján (http://www.synergon.hu/bef_info/dok_nyil) közzé teszi - az éves 

tőzsdei jelentéssel együtt - Felelős Társaságirányítási Jelentését. Amennyiben eltérés mutatkozik a 
hatályos Felelős Társaságirányítási Ajánlásoktól, ennek okairól magyarázatot ad a jelentésében. A 

jelentés kitér továbbá a belső kontrollok rendszerére, bemutatja az Igazgatótanács és az Audit 

Bizottság tagjait és működésüket is.  
A Társaság Kockázatkezelési irányelvei honlapján elérhető. 

 
 

4.6 Kutatás, fejlesztés 
 
Kutatás – kísérleti fejlesztés címen a társaságnak 2014-ben nem merült fel költsége.  

 

 

4.7 Likviditási helyzet 
 

A Társaság pénzeszközállománya 2014. december 31-én 1 millió forint, ami 3 millió forint csökkenést 
jelent a bázis év záró állományához képest.  

A szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás - 66 millió forint. 
A befektetési tevékenységből származó pénzeszköz 50 millió forinttal növelte a cash flow-t, elsősorban 

részesedések értékesítése eredményezte. 
A pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás tárgy évben 13 millió forinttal javította a cash 

flow-t. 

 
 

http://www.synergon.hu/bef_info/dok_nyil
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5 A SYNERGON Nyrt. stratégiája 
 

A Synergon Nyrt víziója a következő évekre: 
 

Az innovatív, regionális vállalatcsoport, amely a magyar szellemi tőkét és kreativitást magyar 
szakemberekkel termékekké és szolgáltatásokká alakítja és exportálja a régióban.  
 

Stratégiai célja: 
 

Emberközpontú, életminőséget javító termékek és szolgáltatások fejlesztése, megbízható teljesítmény 
és átlátható működés mellett. 
 

A Synergon Informatika Nyrt. 2015-től leányvállalatain keresztül letisztult portfólióval, innovatív 
termékek fejlesztésével és értékesítésével foglalkozik, amellyel a térségben a vezető szerep biztosítása 

hosszútávon fenntartható lesz. 
 

A letisztult portfóliót és a szükséges kompetenciát a leányvállatok képviselik a piacon, melyek tudatos 

és következetes gazdálkodást folytatnak, a minél magasabb vevői elégedettség mellett az 
eredményes, hatékony működést szem előtt tartva. 

 
A SMART rendszereket a cégcsoport saját termékként fejleszti, válaszolva az Európai Unió és a 

világpiac elvárásaira a hatékony és tudatos energia menedzsment területén, kiterjesztve azt akár 

városok, régiók, vagy országok szintjére. A rendszerek egyedi fejlesztési lehetőséget biztosítanak 
minden felhasználónak, saját igényeik szerint testre szabva a rendszereiket a legnagyobb hatékonyság 

érdekében. 
 

A Synergon Csoport stratégiai céljának megvalósításához, a SMART BUILDING termék nemzetközi 
piacra léptetése érdekében megkezdte a külföldi értékesítési stratégia kialakítását. A SYNERGON a 

Kurszki Egyetem mellett a Kolozsvári Műszaki Egyetemmel is stratégiai együttműködési megállapodást 

kötött, amelynek része egy közös kutatási együttműködés, valamint az egyetemen kialakítandó 
SMART BUILDING pilot rendszer. 

 
A SYNERGON SMART GRID okoshálózati rendszer fejlesztése kapcsán a kutatási folyamat az utolsó 

fejlesztési szakaszba lépett, a 2014-es év végére a készültségi szint elérte a 90 %-ot. A fejlesztés 

üteme lehetővé teheti, hogy a pályázati projekt zárására a Támogatási Szerződésben szereplő határidő 
előtt kerülhessen sor. 

 
A Smart termékek piaci képviseletével a Synergon Smart Systems Kft. foglalkozik, nemzetközi 

értékesítési hálózat kiépítése mellett.   
 

A Társaság K+F fejlesztések tekintetében komoly várakozásokkal tekint a 2015. évben megnyíló 

európai uniós pályázati lehetőségekre, és jelentős szerepet kíván vállalni a pályázati forrásoknak 
köszönhetően várhatóan megélénkülő IT beruházások megvalósításában. Emellett a várhatóan az év 

folyamán induló közlekedési beruházások újabb lehetőséget jelenthetnek a FUTÁR Projekt 
fejlesztésével megszerzett know how további projektekben való hasznosítására. 

 

A Synergon Csoport saját termékeivel, letisztult portfólióval és hatékony működéssel áll készen 
következő évek kihívásaira. 

 
Budapest, 2015. április 8.  

       
  Dobos Attila      Jeszenszky Zoltán 

         Vezérigazgató                     Igazgatótanács tagja 



Felelősségvállalási nyilatkozatok 
 
 

A SYNERGON Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvánosan Mű-

ködő részvénytársaság ezen, a társaság 2014. január 1-től 2014. december 31-ig tartó 12 

hónapra vonatkozó gazdálkodását bemutató tájékoztató adatait, a tőkepiacról szóló 2001. évi 

CXX. törvénynek és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Bevezetési és Forgalomban tartási Szabá-

lyokról szóló szabályzatnak megfelelően készítette el. A  konszolidált kimutatások és  a jelen-

tés a Nemzetközi Számviteli Elveknek megfelelően, az egyedi kimutatások és jelentés a ma-

gyar számviteli törvény alapján a legjobb tudásunk alapján elkészített, auditált adatokat és 

állításokat tartalmaznak. Nem hallgatnak el olyan tényt, amely a társaság helyzetének meg-

ítélése szempontjából jelentőséggel bír. Ez a jelentés valós és megbízható képet ad a kon-

szolidált vállalat és az egyedi vállalat eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, 

valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá megbízható képet ad a  bemutatott vállalat 

helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági 

tényezőket. A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartal-

mával okozott kár megtérítéséért a társaság, mint kibocsátó felel. 

 
 
Budapest, 2015. április 30. 
 
 
 

      
 

Dr. Jeszenszky Zoltán 
Igazgatótanács Tagja 
 

Dobos Attila  
Vezérigazgató,  
Igazgatótanács 
Elnöke 

 

   

 
 

További információ:  
SYNERGON Informatika Nyrt. 1018 Kozma utca 2.  

Telefon: (1) 399-5500 Fax: (1) 399-5599 
investor.relations@SYNERGON.hu  

www.SYNERGON.hu 
 

mailto:investor.relation@synergon.hu
http://www.synergon.hu/
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