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Üzleti jelentés 

1. Összefoglaló 

Az EXTERNET Nyrt. 2013. első félévében 247 millió forint konszolidált árbevételt ért el.  

Az EXTERNET a tárgyidőszakot 4 millió forint EBITDA eredménnyel zárta. 

A társaság adózott eredménye -67 millió forint volt, mely 17 millió forinttal romlott 2012 

hasonló időszakával összevetve.  

Jelentősebb események az EXTERNET Csoport életében 2013. év során: 

 2013. április 19-án a társaság megtartotta éves rendes közgyűlését. 

1./a. Tábla: A 2012. és 2013. évi IFRS szerint, konszolidált, nem auditált jelentések főbb 

pénzügyi adatainak összehasonlítása: 

 

2. A Társaság rövid- és középtávú feladatai 

Új szolgáltatások bevezetése  

Az Externet Nyrt. céljaként tűzte ki, hogy továbbra is az egyik legnagyobb alternatív 

szolgáltatóként legyen jelen a hazai internetes piacon. A Társaság kiemelt célkitűzése 

portfóliójának folyamatos bővítése, az ügyfél elégedettség növelése, az ügyfélmegtartás 

erősítése és a piaci eredményesség növelése. 2011 harmadik negyedévében viszonteladói 

és partnerhálózat bővítésbe kezdett az EXTERNET, melynek eredményeként 2012 első 

negyedévére sikerült országos hálózatot kiépíteni.   2011 negyedik negyedévétől 2Play és 

3 Play szolgáltatásokkal bővült a lakossági termék portfólió. Üzleti oldalon saját fejlesztésű 

VPN hálózatot és FIX IP címmel rendelkező mobil internet szolgáltatást is kínál.  

2011-ben a változó piaci igényeknek megfelelően a társaság megteremtette az alapját 

olyan új szolgáltatások bevezetésének, mint a kábel internet és az optikai hálózaton 

működő vezetékes internet. A várakozásoknak megfelelően 2012-ben megkezdődött a 

kábelszolgáltatások és az optikai hálózaton működő vezetékes internet szolgáltatások 

értékesítése, amely által az Externet Nyrt. a hazai internetpiac egyik legversenyképesebb 

szereplőjévé vált. 

2012-től fokozott figyelmet kaptak az internet kapcsolattal ellátatlan területek, ahol a 

meglévő erőforrásainkat felhasználva mikrohullámú technológián alapuló internetet 

biztosítunk a lakosság és a vállalkozások részére. Közép-Magyarország több településen 

már megbízhatóan működik az Externet Nyrt. saját mikrohullámú szolgáltatása, ennek 

megfelelően a jövőben területi bővülés és ügyfélállomány növekedés várható.    
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Az új szolgáltatások bevezetése tükrözi a Társaság azon stratégiáját, hogy az ügyfelek 

számára hozzáadott értéket jelentő megoldásokat biztosítson az alapot jelentő internet 

hozzáférés mellett.  

Hangszolgáltatások erősítése 

A társaság kiemelt célkitűzése a lassuló ADSL piac kompenzálása más bevételi forrásokkal, 

amelynek egyik fontos eszköze a hangszolgáltatásokban rejlő növekedési potenciál. A 

fejlesztések eredményként 2009-től az EXTERNET portfóliója alkalmassá vált mind az 

üzleti, mind a lakossági igények kielégítésére. A közvetítő előválasztással megvalósított 

szolgáltatások mellett a hangsúly egyre inkább a korszerű IP alapú hangszolgáltatások 

irányába tolódik. Az EXTERNET saját infrastruktúráján alapuló teljes körű 

telefonszolgáltatás portfólióban megtalálhatók az üzleti ügyfelek részére kialakított, 

szabványos VoIP trunk és ISDN csomagok, és a lakossági és kis- középvállalkozói réteget 

egyaránt megcélzó hagyományos analóg telefonvonal, valamint a piacon népszerű 

ADSL+Internet telefon kombinált csomagok is. 2013-ben a Társaság további fejlesztéseket 

tervez a Hang Üzletág, különösen a VOIP és CPS szolgáltatások területén. 

Akvizíciók és piaci konszolidáció lehetőségeinek kutatása 

Az EXTERNET a jelenlegi gazdasági környezetben is aktívan keresi a lehetséges akvizíciós 

célpontokat, illetve piaci konszolidációs lehetőségeket. Az EXTERNET a tőzsdei bevezetéssel 

alkalmassá vált a további tőkeakkumulációra, equity-swap ügyletekre illetve célzott 

befektetések fogadására.  

Piaci kockázatok 

Az EXTERNET számára kockázatként jelentkeznek a hírközlési piac szabályozásának 

esetleges változásai, különösen azok időszerűsége a piaci folyamatokhoz viszonyítva. 

Kockázatot jelentenek a nagykereskedelmi partnerek előre nem tervezhető lépései a piaci 

lassulásra és a gazdasági környezet változására, melyek jelentősen befolyásolhatják a 

társaság piaci pozícióját illetve működését. Az internet szolgáltatásnál kifejezetten várható 

a verseny erősödése, jelenleg a kábelszolgáltatók megerősödése jelent valódi 

konkurenciát, de középtávon a mobilinternet szolgáltatások versenytársként történő 

megjelenése is befolyásolhatja a társaság jövedelmezőségét. Ugyanez igaz a 

hangszolgáltatások területére is: a kábelhang már valódi alternatíva a vezetékes telefónia 

piacán, és különösen komoly behatásokkal bír a mobiltelefon-szolgáltatás. 

3. A jelentősebb mérlegtételek változásának magyarázata 

3.1. Konszolidációs körbe bevont cégek 

2. Tábla: A konszolidációs körbe teljes körűen bevont társaságok 2013. június  30-án:  

 

 

 

Leányvállalat neve
Konszolidációs körbe 

bevonás dátuma
Tulajdoni hányad (%)

Externet Nyrt.

UltraWeb Kft. 2007. december 31. 100%
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3.2. Mérleg 

3.2.1. Mérleg adatok összefoglalója 

A Társaság mérlegfőösszege 920 millió forint volt 2013. június 30.-án. A 

mérlegfőösszeg 6 százalékkal csökkent a bázisidőszakhoz képest.  

3. Tábla: EXTERNET Nyrt. konszolidált mérlegének főbb sorai (ezer forintban) 
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3.2.2. Eszközök 

4. Tábla: EXTERNET Nyrt. konszolidált mérlegének eszköz sorai (ezer forintban) 

 

3.2.2.1. Forgóeszközök 

A forgóeszközök állománya mintegy 4 százalékkal nőtt.  

A pénzeszközök állománya 5 millió forinttal csökkent. 

A követelések összege 29 millió forinttal nőtt. 

A készlet állománya nem változott. 

3.2.2.2. Ingatlanok, ingók a termelésben 

Az ingatlanok, ingók a termelésben volumene 16 százalékkal csökkent, melynek oka a 

korábbi években visszafogott beruházási szint volt.  
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3.2.2.3. Immateriális javak 

Az immateriális javak mintegy 23 százalékkal csökkentek az értékcsökkenésnek 

köszönhetően.  

3.2.3. Források 

5. Tábla: EXTERNET Nyrt. konszolidált mérlegének forrás sorai (ezer forintban) 

 

3.2.3.1. Rövid lejáratú kötelezettségek 

A rövid lejáratú kötelezettségek közel 2 százalékos mértékben nőtt, mely a kötelezettség 

áruszállításból soron kimutatott növekedésből és a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök soron 

kimutatott kötelezettségek csökkenéséből adódik.  

A kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból állománya 13 millió forinttal nőtt. 

A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4 millió forinttal csökkent. 

A kapott előlegek, előrefizetések állománya 15 százalékkal csökkent a bevétel 

csökkenéssel párhuzamosan. 

A rövid lejáratú egyéb kötelezettségek állománya mintegy 7 millió forint értékben nőtt. 

 

3.2.3.2. Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 

A hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek állománya nem változott. 

 

3.2.3.3. Saját tőke 

A saját tőke 67 millió forintos csökkenését az eredménytartalék és tárgyévi adózott 

eredmény soron kimutatott csökkenés okozta. 



 

EXTERNET Nyrt. 2013. évi I. féléves gyorsjelentése 

9. oldal 

Az eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény állománya a két cég tárgyévi 

adózott eredményének köszönhetően mintegy 67 millió forinttal csökkent. 

3.3. Eredménykimutatás 

6. Tábla: EXTERNET Nyrt. konszolidált eredmény kimutatásának sorai (ezer forintban) 

 

3.3.1. Értékesítés nettó árbevétele 

Az értékesítés nettó árbevétele az egy évvel korábbi időszakhoz képest 51 millió forint 

értékben, 17 százalékkal csökkent.  

3.3.2. Anyagjellegű és személyi jellegű ráfordítások 

Az anyagjellegű ráfordítások közel 24 százalékkal csökkentek, a bevétel csökkenéssel 

párhuzamosan. 

A személyi jellegű ráfordítások értéke 3 millió forinttal nőttek. 

3.3.3. Értékcsökkenés/értékvesztés 

Az értékcsökkenés/értékvesztés mintegy 3 százalékkal csökkent. 

3.3.4. Üzleti tevékenység eredménye 

Az üzleti tevékenység eredménye -82 millió forint, mely az előző év ugyanezen 

időszakához képest romlott. 

3.3.5. Pénzügyi műveletek eredménye  

A pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei főként nyújtott kölcsönök után kapott, 

míg a pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei sorok főként a kapott 

hosszúlejáratú kölcsön után fizetendő kamatokat tartalmaznak.  

3.3.6.Egyéb bevételek és ráfordítások 
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Az egyéb bevételek és nyereségek főként az ügyfelek felé kiszámlázott behajtási és 

visszakapcsolási díjakat, késedelmi kamatokat, valamint az eszközértékesítés bevételeit 

tartalmaznak 

Az egyéb ráfordítások és veszteségek sorok kötbéreket, késedelmi kamatokat, 

iparűzési adókat, és az értékesített eszköz nyivántartási értékét tartalmazzák.  

3.3.7. Jövedelemadó 

A szokásos vállalkozási tevékenység eredményéhez vezető jövedelemadó sor a fizetendő 

társasági adókat tartalmazza. 

3.3.8. Adózott vállalkozási eredmény 

ÖSSZESSÉGÉBEN TÁRSASÁGUNK 2013.I. FÉLÉVÉBEN, IFRS SZERINT 

KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT ADÓZOTT VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNYE 

-67 MILLIÓ FORINT VOLT. 

A Tpt. 57. § (1) bekezdésének megfelelően kijelentjük, hogy a szabályozott információk 

nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár 

megtérítéséért a kibocsátó felel. 

A vezetői beszámolóban szereplőváltozásokon felül a tulajdonosi szerkezettel, a 

részvényekhez fűződő jogokkal, a Társaság alkalmazottaival és szervezetével kapcsolatos 

egyéb lényeges változások - legjobb tudomásunk szerint - nem következtek be, illetve az 

időközben bekövetkezett változásokról (tulajdonosi szerkezet, stb.) a társaság külön 

tájékoztatásokat tett közzé. 

Kijelentjük, hogy a jelen beszámoló a valóságnak megfelelő, független könyvvizsgáló által 

auditált adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó 

helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kijelentjük továbbá, hogy az 

alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint elkészített, a jelen 

beszámolóban közzétett pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a 

Társaság és a konszolidációba bevont vállalkozások nyereségéről és veszteségéről. 

A jelen beszámolóban foglaltak nem adnak teljes képet az EXTERNET Nyrt. 

tevékenységéről és a jövőben tervezett lépéseiről, sem a Társaság és üzletágai 

eredményeiről, terveiről, piacairól, a tevékenységet érintő kockázatokról és egyéb 

körülményekről. A jelen tájékoztatás a jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon 

megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és 

várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi 

terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen 

kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó 

kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, a 

Társaság nem vállal kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új 

információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítse, 

módosítsa. 

A társaság 2013. évi I. negyedéves gyorsjelentése teljes terjedelmében megtekinthető 

2013.szeptember 10-től a társaság telephelyén (1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt 12-

14.) és honlapján (www.externet.hu), valamint a BÉT honlapján (www.bet.hu). 

 

http://www.externet.hu/
http://www.bet.hu/
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4. Adatlapok 

Az adatlapok fejléce (általános) 

Társaság 

neve: 
EXTERNET Nyrt. Telefon 237-1860 

Társaság 

címe: 

5000 Szolnok,  

Szapáry u. 18. 
Telefax 237-1869 

Ágazati 

besorolás: 
távközlés E-mail cím befekteto@externet.co.hu 

Beszámolási 

időszak: 

2013.01.01. - 

2013.06.30. 

Befektetői 

kapcsolattartó 
Kovács Gergely 

 

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok  

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok 

Név Törzs/Alaptőke 
Tulajdoni hányad 

(%) 
Szavazati jog Besorolás 1 

EXTERNET Nyrt. 316.000.000 Ft   L 

ULTRAWEB Kft. 3.000.000 Ft 100 % 100 % L 

1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 

mailto:befekteto@externet.co.hu
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PK3. Mérleg – EXTERNET Nyrt. egyedi (nem auditált) magyar számviteli szabályok szerint 

elkészített mérlege  

 Igen  Nem 

    Auditált   X 

    Konszolidált   X 

 

Számviteli 

elvek 

 Magyar X IFRS 
 

Egyéb  

 

Pénznem HUF X EUR  Egyéb  

Egység 1 000 X 1 000 

000 
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PK4.  Eredmény kimutatás – EXTERNET Nyrt. egyedi (auditált) magyar számviteli 

szabályok szerint elkészített eredmény kimutatása 

 Igen  Nem 

    Auditált   X 

    Konszolidált   X 

 

Számviteli 

elvek 

 Magyar X IFRS 
 

Egyéb  

 

Pénznem HUF X EUR  Egyéb  

Egység 1 000 X 1 000 000    
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A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 
 

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 

 

  A Belföldi intézményi/társaság sorokon szerepelnek a BIRDCOM Kft. (4.864.946) darab 

részvény), a KRAFT Invest Kft. (641.031 darab részvény), illetve a VIVACOM Kft. (795.484 

darab részvény) által tulajdonolt részvények. Előbbi tulajdonosa dr. László Géza, dr. 

Homonnay Géza és Szilágyi Ferenc igazgatósági tagok, a KRAFT Invest Kft.  tulajdonosa a 

BIRDCOM Kft. A VIVACOM Kft tulajdonosa dr. Bödecs Béla igazgatósági tag.  

Az adatok a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés 

alapján kerültek elkészítésre, azzal hogy a részvénykönyv nem feltétlenül tükrözi a 

megfeleltetés szerinti tulajdonosi struktúrát, mivel a hatályos jogszabályok szerint a 

részvényesek jogosultak a részvénykönyvbe való bejegyzésük mellőzését, vagy a 

részvénykönyvből való törlésüket kérni. 

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 

  

1 Konszolidációba bevont társaságok. 

RS3 Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a 

bevezetett sorozatra vonatkozóan   

 

Név Letétkezelő
Mennyiség 

(db)
Részesedés (%)

Szavazati jog 

(%)

(igen/nem)
(két tizedes jegyig 

kérjük megadni)

(két tizedes 

jegyig kérjük 

megadni)

BIRDCOM Kft. nem 4 864 946 76,98% 76,98%

VIVACOM Kft. nem 795 484 12,59% 12,59%

KRAFT Invest Kft. nem 641 031 10,14% 10,14%

Összesen 6 301 461 99,71% 99,71%

Közkézhányad nem 18 539 0,29% 0,29%

Összes részvény 6 320 000 100,00% 100,00%
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A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok 

TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 

 

TSZ2. Vezető állású személyek és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) 

alkalmazottak 

    

1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 

Dr. László Géza, , dr. Homonnay Géza, és Szilágyi Ferenc, igazgatósági tagok tulajdonában 

van a BIRDCOM Kft. (4.864.946 darab részvény). A BIRDCOM Kft. tulajdonában van a 

KRAFT Invest Kft. (641.031 darab részvény). Dr. Bödecs Béla igazgatósági tag 

tulajdonában van a VIVACOM Kft. (795.484 darab részvény). 

 

 

 

Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége

Társaság szinten 22 22 21

Cégcsoport szinten 22 22 21

Jelleg
1 Név Beosztás Megbízás kezdete

Megbízás vége / 

megszűnése

Saját részvény 

tulajdon (db)

IT Lévay Örs Igazgatóság elnöke 2011. január 10. 2014. április 27. 0

IT dr. László Géza Igazgatósági tag 2009. április 28. 2014. április 27. 0

IT dr. Bödecs Béla Igazgatósági tag 2008. március 18. 2013. március 17. 0

IT dr. Homonnay Géza Igazgatósági tag 2009. április 28. 2014. április 27. 0

IT Szilágyi Ferenc Igazgatósági tag 2009. április 28. 2014. április 27. 0

FB dr. Winkler Gábor
Felügyelőbizottsági elnöke és Audit 

bizottság elnöke
2009. április 28. 2014. április 27. 0

FB dr. Stelzel Viktor
Felügyelőbizottsági és Audit bizottsági 

tag
2010. augusztus 16. 2014. április 27. 0

FB dr. Lay Márta
Felügyelőbizottsági és Audit bizottsági 

tag
2011. január 10. 2014. április 27. 0

SP Kovács Gergely Pénzügyi-igazgató 2011. június 1. határozatlan 0
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5. Közzétételek (2013. január 1 – 2013. szeptember 9) 

 

 

Budapest, 2013. szeptember 9.  

 

 

Lévay Örs 

az Igazgatóság elnöke 

EXTERNET Nyrt. 


