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FUGGETLEN KONYVVIZSGALOI JELENTES

Az EXTERNET Telekommunik6ci6s 6s Internet Szolgriltat6 Nyrt. Tulajdonosainak!

Elvdgeztiik az EXTERNET Telekommunik6ci6s ds lnternet Szolg6ltat6 Nyrt. melldkelt 2009. dvi

konszolid6lt dves besz6mol6j 6nak a kcinyvvizsg6latdt, amely konszolidrilt 6ves besz6mol6 a 2009.

december 3l -i fordul6napra elkdszitettkonszolidrllt m6rlegb6l - melyben az eszkdzdk 6s fonSsok

egyezo vdgosszege 1.955.067 E Ft, a mdrleg szerinti eredmdny -415.722 E Ft (vesztesdg) -,6s az

ezen id6ponttal vegzodo dvre vonatkoz6 konszolid6lt eredmdnykimutat6sb6l, konszolid6lt sajSt

toke vSltozirs kimutat5sb6l, konszolid6lt cash flow kimutat6sb6l 6s a sz6mviteli politika

meghat6roz6 elemeit es az egyeb magyardzo megjegyzdseket tartalmazo kiegeszft6 melldkletb6l

6l l .

A vezetds felekissdge a konszoliditlt 6ves beszdmol6drt

A konszolid6lt 6ves beszimol6nak az Eur6pai Uni6 6ltal elfogadott Nemzetkiizi P6nziigyi

Beszimoldsi Standardok szerint tdrt6n6 elk6szit6se 6s val6s bemutatisa az iigyvezet6s

felel6ss6ge. Ez a felelossdg mag6ban foglalja az ak6r csal6sb6l, ak6r hib6b6l ered6, ldnyeges

hib6s 6llit6sokt6l mentes konszolid6lt dves besziimo16 elkdszitdse ds val6s bemutat6sa

szempontj6b6l relev6ns bels6 ellen6rzds kialakit6s6t, bevezetdsdt ds fenntartSsSt; a megfelelo

sz6mviteli politika kiv6laszt6s6t ds alkalmazdsitt, valamint az adott kririilmdnyek kdzdtt dsszerti

szSmviteli becsldsek elkdszitdsdt.

A kdnyw i z s git 16 fe le 16 s sd ge

A mi felel6ss6giink a konszolidrilt 6ves besz6mo16 v6lem6nyez6se az elvfigzett kiinywizsgilat

alapj6n, valamint a konszoliddlt iizleti jelent6s 6s a konszolid6lt 6ves beszrlmol6

iisszhangj6nak megit6l6se. A konyvvizsg6latot a magyar Nemzeti ds a Nemzetkcjzi

Kdnyvvizsgrllati Standardok ds a kcinyvvizsg{iatra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon drv6nyes -

tdrvdnyek ds egydb jogszab6lyok alapj6n hajtottuk vdgre. A fentiek megkdvetelik, hogy

megfeleljiink bizonyos etikai kdvetelmdnyeknek, valamint hogy a kcinyvvizsg:ilatot 6gy tervezzik

meg ds vegezzik el, hogy kello bizonyossrigot szerczzink arr6l, hogy a konszolid6lt dves

besz6mol6 nem tartalmaz ldnyeges hibSs rillit6sokat.

HKH Consulting Szrimviteli 6s Gazdasdgi Tanfcsad6 Kft.

I 132 Budapest, Vici rit 34.
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A konyvvizsg6lat mag6ban foglalja olyan elj6r6sok vdgrehajt6s6t, amelyek c6lja konyvvizsg6lati

bizonyitdkot szerezni a konszolidSlt 6ves besz6mol6ban szereplo cisszegekr6l es kozzdtdtelekr6l.

A kivrilasztott elj6r6sok, bele6rtve a konszolid6lt dves besz6mol6 ak6r csal6sb6l, akrir hib6b6l

eredo, ldnyeges hib6s 6llit6saikockdzat6nak felmdr6sdt is, a kdnyvvizs9616 megiteldsdtol fi.iggnek.

A kockiizatok ilyen felmdrdsekor a kdnyvvizsgtio az 6ves besz6mol6 tigyvezetds 6ltali elkdszftdse

ds val6s bemutat6sa szempond6b6l relev6ns belso ellenorzdst azert mlrlegeli, hogy olyan

konyvvizsg6lati elj6r6sokat tervezzen meg, amelyek az adott kdri.ilm6nyek kdzdtt megfelel6ek, de

nem azdrt, hogy a v6llalkoz6s belso ellenorzdsdnek hat6konys6g6ra vonatkoz6an v6lem6nyt

mondjon. A konyvvizsg|lat mag6ban foglalja tovribb6 az alkalmazott szhmviteli alapelvek

megfelelosdgdnek ds az iigyvezetes szSmviteli becsldsei dsszenisdg6nek, valamint a konszolid6lt

dves besz6mo16 6tfogo bemutat6s6nak drtdke16sdt is. A konszolid6lt iizletijelent6ssel kapcsolatos

munk6nk a konszolid6lt iizleti jelentds ds a konszolid6lt dves besz6mo16 dsszhangj6nak

megitdlds6re korl6toz6dott 6s nem tartalmazta egyeb, a T6rsas6g nem auditdlt sz6mviteli

nyilv ilntartbsaib6l levezetett informrici6k 6ttekint6sdt.

Meggyozoddsiink, hogy a megszerzett kdnyvvizsg|lati bizonyftdk elegendo ds megfelelo alapot

nyrijt konyvvizsgril6i ziirad6kunk (v6lem6nyi.ink) megad6s6hoz.

ZARADEK (VELEMENY)

A kiinyvvizsg6lat sor6n az EXTERNET Telekommunikfci6s 6s Internet Szolg6ltat6 Nyrt.
konszolid6lt 6ves beszdmol6jdt, annak r6szeit 6s t6teleit, azok kiinyvel6si 6s bizonylati
alftilmaszthsht az 6rv6nyes magyar Nemzeti 6s Nemzetkiizi Kiinyvvizsgdlati Standardokban
foglaltak szerint feliilvizsgiltuk, 6s ennek alapj6n elegend6 6s megfelel6 bizonyossrlgot
szereztiink arr6l, hogy a konszoliddlt 6ves beszimol6t a Nemzetkiizi PEnziigyi Beszdmoldsi
Standardokkal - ahogyan azokat az Eur6pai Uni6 befogadta - iisszhangban k6szitett6k el. A
konszoliddlt 6ves beszfmol6 a Tirsasdg 2009. december 31-6n fenndll6 vagyoni, p6nziigyi 6s
jiivedelmi helyzet6r6l megbizhat6 6s val6s k6pet ad. A konszoliddlt iizleti jelent6s a
konszolid6lt 6ves beszimo16 adataival iisszhangban van.

HKH
tf rsrn5sul[t iinr,p' ]k(JtrL.
-oonIbn

Budapest, 2010. fprilis 20.

Horvith J6nos
lkar rrrr.ar rr,a i rr,a g lkri'rnr yv vizsg;irll6 oo34t j6
fir gyw,ezerro iLgarzgarto'

HKH Consulting Szrimviteli 6s Gazdasdgi Tan6csad6 Kft.

1132 Budapest, Vdci rit 34.
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Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2008.12.31. 2009.12.31. változás %

1 A Forgóeszközök 949 661 736 549 -22%

2 I. Pénzeszközök 7.ssz. 88 517 48 314 -45%

3 1. Szabad rendelkezéső pénzeszközök 88 517 48 314 -45%

4 2. Elkülönített pénzeszközök 0 0 0%

5 3. Azonnal pénzé tehetı, likvid értékpapírok 0 0 0%

6 II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok 6.ssz. 0 0 0%

7 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 0 0 0%

8 2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítı értékpapírok 0 0 0%

9 3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítı értékpapírok 0 0 0%

10 III. Követelések 5.ssz. 849 972 682 703 -20%

11 1. Vevıkövetelések 441 508 310 852 -30%

12 2. Váltókövetelések 0 0 0%

13 3. Részesedési viszonyban lévı vállalkozások nem konszolidált követelései 216 328 0 -100%

14 4. Termékre és szolgáltatásra adott elılegek 0 0 0%

15 5. Letétek, óvadékok 0 0 0%

16 6. Egyéb követelések 192 136 370 163 93%

17 7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülı összege 0 1 688 0%

18 8. Folyamatban lévı kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege 0 0 0%

21 2. Befejezetlen és félkész termékek 0 0 0%

22 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 0%

23 4. Alap, segéd és üzemanyagok 0 0 0%

24 5. Kereskedelmi áruk 11 172 5 532 -50%

25 V. Halasztott ráfordítások 8.ssz. 0 0 0%

26 B Hosszú távú befektetések 3.ssz. 1 500 0 -100%
27 I. Értékpapírbefektetések 1 500 0 -100%

28 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 0 0 0%

29 2. Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítı értékpapírok 0 0 0%

30 3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések 0 0 0%

31 4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba 1 500 0 -100%

32 II. Befektetési alapokba történı befektetések 0 0 0%

33 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök 0 0 0%

34 IV. Hátrasorolt követelések 0 0 0%

35 V. Tárgyi eszköz befektetések 0 0 0%

36 C Ingatlanok, ingók a termelésben 2.ssz. 204 909 173 719 -15%

37 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1 924 1 800 -6%

38 II. Gépek, berendezések, jármővek 71 758 112 551 57%

39 III. Nagyértékő szerszámok 0 0 0%

40 IV. Lízingelt eszközök 63 006 59 368 -6%

41 V. Biológiai eszközök, természeti erıforrások 0 0 0%

42 VI. Folyamatban lévı beruházások, felújítások 68 221 0 -100%

43 D Immateriális javak 1.ssz. 1 547 934 1 044 799 -33%

44 I. Kísérleti fejlesztés értéke 0 0 0%

45 II. Vagyoni értékő és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 505 419 508 363 1%

46 III. Vállalkozás tulajdonában lévı szellemi termékek 27 103 0 -100%

47 IV. Üzleti vagy cégérték 1 015 412 536 436 -47%

48 Eszközök összesen 2 704 004 1 955 067 -28%

Budapest, 2010. április 20.

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS elıírásai szerint)

Kocsis Ferenc
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Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2008.12.31. 2009.12.31. változás %

49 E Rövid lejáratú kötelezettségek 10.ssz. 1 106 920 1 200 583 8%

50 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 830 625 794 307 -4%

51 2. Váltótartozások 0 0 0%

52 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 5 734 144 274 2416%

53 4. Kapott elılegek, elırefizetések 127 934 161 013 26%

54 5. Részesedési viszonyban lévı vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei 103 050 90 000 -13%

55 6. Halasztott bevételek 301 0 -100%

56 7. Halasztott adótartozások 0 0 0%

57 8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 39 276 10 989 -72%

58 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 9.ssz. 651 788 353 216 -46%

59 1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 610 490 323 201 -47%

60 2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények 0 0 0%

61 3. Lízingtartozások 41 298 30 015 -27%

62 4. Részesedési viszonyban lévı vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei 0 0 0%

63 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0%

64 6. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0%

65 7. Várható jövıbeni kötelezettségek 0 0 0%

66 G Saját tıke 11.ssz. 945 296 401 268 -58%

67 I. Jegyzett tıke 316 000 316 000 0%

69 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 410 624 410 624 0%

70 IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény 218 672 -325 356 -249%

71 V. Piaci értékelési különbözetek 0 0 0%

72 VI. Külsı tulajdonosok részesedése 0 0 0%

73 Források összesen 2 704 004 1 955 067 -28%

Budapest, 2010. április 20.

Kocsis Ferenc

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS elıírásai szerint)
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Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2008.12.31. 2009.12.31. változás %

1 + Értékesítés nettó árbevétele 12.ssz. 3 159 166 2 287 816 -28%

2 +/- Aktivált saját teljesítmények 13.ssz. 6 116 0 -100%

3 - Anyagjellegő ráfordítások 13.ssz. 2 641 652 1 987 294 -25%

4 - Személyi jellegő ráfordítások 13.ssz. 145 410 140 100 -4%

5 - Értékcsökkenési leírás és értékvesztés 13.ssz. 93 770 505 852 439%

6 = Üzleti tevékenység eredménye 284 450 -345 430 -221%

7 + Pénzügyi mőveletek bevételei és nyereségei 14.ssz. 36 088 30 024 -17%

8 + Egyéb bevételek és nyereségek 12.ssz. 59 467 44 422 -25%

9 + Pénzügyi mőveletek ráfordításai és veszteségei 14.ssz. 70 669 79 803 13%

10 + Egyéb ráfordítások és veszteségek 13.ssz. 192 431 62 620 -67%

11 = Adózás elıtti eredmény 116 905 -413 407 -454%

12 - Jövedelemadó 11 398 2 315 -80%

13 = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye 15.ssz. 105 507 -415 722 -494%

14 +/- Megszőnı tevékenység eredménye 0 0 0%

15 - Jövedelemadó 0 0 0%

16 = Megszőnı tevékenység adózott eredménye 15.ssz. 0 0 0%

17 +/- Számviteli politika változás kumulált hatása 0 0 0%

18 - Jövedelemadó 0 0 0%

19 = A számviteli politika változásainak adózott eredménye 0 0 0%

20 - Külsı tulajdonoskra jutó érdekeltség 0 0 0%

21 = Adózott vállalkozási eredmény 105 507 -415 722 -494%

22 Egyszerő EPS korrekciók nélkül (Ft / db) 17,2875 -65,7788 -480%

23  - ebbıl: üzleti eredményre jutó: 46,6077 -54,6566 -217%

24  - ebbıl: szokásos vállalkozási tevékenység eredményére jutó: 17,2875 -65,7788 -480%

25  - ebbıl: megszőnı tevékenység eredményére jutó: 0,0000 0,0000 0%

26  - ebbıl: számviteli politika változásainak eredményére jutó: 0,0000 0,0000 0%

Budapest, 2010. április 20.

Kocsis Ferenc

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (az IAS/IFRS elıírásai szerint)
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2009.12.31. T.évi összet.

ssz Megnevezés / E Ft konszolidált %

1 Adózás elıtti eredmény -413 407 1 028,30%

2 Elszámolt amortizáció 513 990 -1 278,49%

3 Elszámolt értékvesztés 11 554 -28,74%

4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

5 Befektetett eszközök értékesítésének különbözete 5 181 -12,89%

6 Szállítói kötelezettségek változása -36 318 90,34%

7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 4 190 -10,42%

8 Passzív idıbeli elhatárolások változása

9 Vevıkövetelések változása 119 102 -296,25%

10 Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása 42 253 -105,10%

11 Aktív idıbeli elhatárolások változása

12 Fizetett adó (nyereség után) -2 315 5,76%

13 Fizetett osztalék, részesedés

I. MŐKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN 244 230 -607,49%

14 Befektetett eszközök beszerzése -193 013 480,10%

15 Befektetett eszközök eladása 209 667 -521,52%

 

17 Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tıkebevételek) -128 306 319,15%

18 Kötvénykibocsátás bevétele

19 Hitelfelvétel -148 749 370,00%

20 Hosszú lejáratú adott kölcsönök / bankbetétek törlesztése

21 Véglegesen kapott pénzeszköz 301 -0,75%

22 Részvénybevonás (egyéb tıkeleszállítás)

23 Kötvény visszafizetés

24 Hiteltörlesztés és -visszafizetés

25 Hosszú lejáratra adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek

26 Véglegesen átadott pénzeszköz

27 Alapítókkal szembeni / egyéb hosszú kötelezettség változása -24 333 60,53%

III. PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN -301 087 748,92%

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA -40 203 100,00%

Az IAS 7.50. alapján a Társaság cash flow kimutatása nem tartalmazza a következıket:

- az igénybe nem vett hitellehetıségek mértékét,

- az összesített cash flow értékét, ami a mőködési cash flow növekedését mutatja ki elkülönülve attól a cash flowtól, ami szükséges a mőködés fenntartásához;

- szegmensenként a cash flow értékét.

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.

CASH FLOW KIMUTATÁS
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-

2010.04.20

Kocsis Ferenc

Összevont (konszolidált) kiegészít ı melléklet

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.

Az üzleti év:

2009. január 1. 2009. december 31.

A könyvvizsgálatiránymutatásaalapjánutólagosanjavított, véglegesítettkiegészítı mellékletközzétételét,illetve
letétbe helyezését elrendelem, annak anyagát mellékelem.

- IAS (IFRS) elıírásokkal összhagban -
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Szervezeti forma:

A Szervezet adószáma:

A Szervezet KSH száma:

Cégjegyzékszám:

Alapítás ideje:

Jogelıd:

Fıtevékenysége:

Székhelye:

Telephelye:

Címe:

A vállalkozás internetes honlapja: www.externet.hu
A vállalkozás könyvviteli szoftvere: Pénzszám

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb

hányad % arány % ráhatás

(76%-…) Kapcsolt

Birdcom Kft. 76,98% 76,98% -                            

(...-19%) Egyéb

Vivacom Kft. 12,69% 12,69% -                            

Kraft Invest kft. 10,14% 10,14% -                            

egyéb tulajdonosok 0,19% 0,19% -                            

Összesen: 100,00% 100,00%

(51%-75%) Kapcsolt

-… -                            

-… -                            

(50% / 33%) Kapcsolt

Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai:

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tıke tartalék tıke ráhatás

(76%-…) - minısített többséget biztosító befolyás leányvállalat

Ultraweb Kft. 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. 100% 100% 3 000 34 210 1 033 38 243 leányvállalat

A konszolidációs kör kialakítása

A konszolidációs csoport vállalkozásai:

- Teljeskörően bevont leányvállalatok:

2030 Érd, Lakatos u.46.

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u.3.

-                                                                   

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.

Székhely, lakcím

1114 Budapest, Bartók Béla út 15./d.

anyavállalat az a vállalkozó, amely legalább egy másik vállalkozónál közvetlenül, vagy egy másik vállalkozáson (leányvállalaton) keresztül közvetetten meghatározó befolyást gyakorol. Nem minısül anyavállalatnak az a vállalkozó, amely csak olyan befektetéssel
rendelkezik, ahol a meghatározó befolyást paritásos alapon gyakorolja és/vagy olyan befektetésekkel, ahol nem gyakorol meghatározó befolyást.

leányvállalat az a társaság, amelyben egy másik vállalkozó (anyavállalat) meghatározó befolyást gyakorolhat. A meghatározó befolyás gyakorlási lehetıségeinek megfelelıen a leányvállalatok típusai a következık lehetnek:

- Többségi leányvállalatról beszélünk akkor, ha az anyavállalat közvetlenül, és/vagy egy vagy több másik leányvállalaton keresztül közvetetten a leányvállalatnál gyakorolható összes szavazat többségével  (legalább 50 % + 1 szavazat) tulajdoni hányada alapján 
egyedül rendelkezik, illetve más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

- Ellenırzött leányvállalatról beszélünk, ha az anyavállalat közvetlenül, és/vagy egy vagy több másik leányvállalaton keresztül közvetetten a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezetı tisztségviselık (Ügyvezetıség, Igazgatóság stb.) és a 
Felügyelıbizottság tagjai többségét megválassza, vagy visszahívja.

-  Szerzıdéses leányvállalatról beszélünk akkor, ha az anyavállalat, és/vagy valamely leányvállalata a tulajdonosokkal kötött szerzıdés  (vagy a társasági szerzıdés, illetve az alapszabály rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati 
aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntı irányítást, ellenırzést gyakorol.

Közös vezetéső vállalkozás az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy vagy több másik vállalkozás a meghatározó befolyással paritásos alapon rendelkezik (vagy 50-50 %-ban, vagy 33-
33-33 %-ban).

Társult vállalkozás az a konszolidálásba teljeskörően be nem vont vállalkozás, ahol az anyavállalat és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata jelentıs részesedéssel rendelkezik, mértékadó befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára.
Mértékadó befolyást gyakorlónak tekinthetı az anyavállalat és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata, ha azok egy másik gazdasági társaságnál legalább a jegyzett tıke, illetve a szavazatok 20 %-val közvetlenül, vagy közvetetten rendelkeznek.

Egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak minısül az a vállalkozás, ahol az anyavállalat közvetlenül és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalatán keresztül közvetetten a jegyzett tıke, illetve a szavazatok kevesebb, mint 20 %-ával rendelkezik.

Teljeskörő konszolidációval értékelt vállalkozások: anyavállalat, leányvállalatok, ha a teljeskörő bevonás alól nem kerültek mentesítésre, közös vezetéső vállalkozások, ha a kvóta arányában történı teljeskörő bevonás alól nem kerültek entesítésre.

Részesedés értékelés (equity) módszerével kerülnek bevonásra: leányvállalatok, ha a teljeskörő bevonás alól mentesítésre kerültek, és nem mentesíthetıek a részesedés értékelés módszere alól, közös vezetéső vállalkozások, ha a kvóta arányában történı teljeskörő

bevonás alól  mentesítésre kerültek, és nem mentesíthetıek a részesedés értékelés módszere alól, társult vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszere alapján történı bevonás alól nem kerültek mentesítésre.

Könyv szerinti értéken kerülnek bevonásra leányvállalatok és közös vezetéső vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszerével történı bevonás alól mentesítésre kerültek, társult vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszere alapján történı bevonás alól

mentesítésre kerültek, egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozások.

Részesedés értékelés alóli mentesítés:

Mentesítésre kerülnek azon társult vállalkozások, amelyeknél a fordulónapon felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

Mentesítettek azon társult vállalkozások, amelyek jegyzett tıkéjébıl az anyavállalatot megilletı összeg nem éri el az 5 millió forintot.

Ultraweb Kft.

14003790-2-16

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.
Összevont (konszolidált) kiegészítı melléklet

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása:

részvénytársaság

A konszolidált éves beszámoló készítésének célja, hogy a jogilag önálló, de gazdaságilag egymáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozások összességének vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét úgy mutassa be, mintha a konszolidálásba bevont vállalkozások (az
anyavállalat és leányvállalatai, valamint közös vezetéső vállalkozásai) egyetlen önálló vállalkozásként mőködnének. 

Távközlés

5000 Szolnok, Szapáry út 18.

Iroda

14003790-6190-114-16

16-10-001759

1996. április 2.

Externet Kft.

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2.

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.

-                                                                   

-                                                                   

Teljeskörő bevonás alóli mentesítés:

Mentesített a teljeskörő bevonás alól az a vállalkozás, amelyben lévı részesedést kizárólag továbbértékesítés céljából szerezték be és azt a forgóeszközök között mutatják ki.

Minden esetben mentesítésre kerülnek a konszolidációba történı teljeskörő bevonás alól azon unoka vállalkozások, amelyek azon leányvállalatok tıkeérdekeltségei, amelyek e pont alapján kerültek mentesítésre a teljeskörő bevonás módszere alól, függetlenül attól,
hogy a mentesített leányvállalat az unoka vállalkozásban lévı részesedését hogyan minısítette (forgatási vagy tartós befektetésnek).

Mentesített a teljeskörő konszolidáció alól az a vállalkozás, amelyben lévı részesedéshez kapcsolódó jogok gyakorlását lényeges és tartós jogi korlátozások, vagy rendkívüli körülmények huzamosan akadályozzák. E feltételnek eleget tesz az, ha a leányvállalat, közös
vezetéső vállalkozás felszámolás alatt áll.

A leányvállalatot, közös vezetéső vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörően bevonni, ha a konszolidált éves beszámoló enélkül is megbízható és valós képet ad (lényegesség elve). A lényegesség elve alapján történı mentesíthetıség
alkalmazott kritériumai az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.-nél:

- a vállalkozás tárgyév december 31-i saját tıkéjének forintban kifejezett összege nem éri el a 35 millió forintot (együttes vizsgálat esetében a 150 millió forintot),

A leányvállalatot, közös vezetéső vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörően bevonni, ha a konszolidált éves beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat az adott leányvállalat aránytalanul magas költségek mellett és késedelmesen tudja
szolgáltatni. E címen mentesítés bármely vállalkozásnak csak a konszolidációba történı bevonása elsı évében adható, ha a konszolidált éves beszámoló elkészítéséhez a szükséges adatszolgáltatást még nem tudta kialakítani, vagy vis maior miatt hiányzó adatait
nem pótolta.

A leányvállalatot, közös vezetéső vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörően bevonni, ha a konszolidált éves beszámoló mérlegfordulónapján elıtársaságként mőködik.
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Beszámoló aláírására jogosult neve:

Igazgatóság:

Felügyelı Bizottság:

Vezetı állású személyek:

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi elıírások alapján kötelezı.

Könyvvizsgáló: ny.sz.:003436

Könyvvizsgáló társaság:

Jogi képviselet:

Könyvvitelért felelıs személy: Rationarius Kft

- neve

- lakcíme

- regisztrációs száma:

Számlavezetı bankok: - Ft: Commerzbank Zrt.

Engedélyhez kötött tevékenységek:

- PSZÁF speciális engedéllyel: nem rendelkezik

- Szakmai kamara engedélyével: nem rendelkezik

- Tevékenységspecifikus képesítéssel: nem rendelkezik

- Közhasznú minısítéssel: nem rendelkezik

- Tevékenységfüggı cégbírósági bejegyzéssel: nem rendelkezik

- A társaság közérdeklıdésnek kitett: igen

A tulajdoni viszonyokat alapító okirat tartalmazza, a mőködés az ebben rögzítettek szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Pénzszám program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

Könyvvezetés pénzneme:

Könyvelési rend:

Üzleti év fordulónapja:

IAS 1.108. szerint a mérlegkészítés idıpontja: az üzleti évet követı február 28.

Eredménykimutatás típusa:

Eredménykimutatás változata:

Mérleg változata:

Mérlegkészítés cégi idıpontja általában:

Könyvvizsgálati zárás idıpontja:

A számviteli alapelveket jellemzı elıírások:
= Számviteli alapelvektıl való eltérés: nem merült fel.

nem merült fel.

= Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel.

nem merült fel.

= Jelentıs összegő hiba, amelynek hatása ellenırzési kötelezettségő a felmerülés évére: a mérlegfıösszeg 2%-a, vagy 500 millió Ft.. 

= Valós értéken történı értékelés  nem alkalmazva.

= Tartósság: az állományba vétel idıpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkezı, állandó, folyamatosan csökkenı/növekvı tendencia.

= Beruházási devizahitelek halasztott árfolyamveszteségének választása / nem választása.

= A jelentıs, lényeges, meghatározó minısítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betős sor, mérlegtétel az arab számos sor.

= Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk elıírásszerő, következetes,

= Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatá-sának elve mellett alkalmazzuk.

A feldolgozás teljeskörőségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja.

A beszámoló megtekinthetıségének helye:

- értékelési elıírás változtatásának oka: nem merült fel.

- kimutatás változtatásának oka: nem merült fel.

Ha az összehasonlíthatóság sérül azt az adott mérlegsor bemutatásánál kiemeljük. Eszközeink és forrásaink besorolásánál esedékességi (12 hónap) elkülönítést követünk.

- az eltérés pénzügyi hatása az egyes eszközre: nem ismert.

- feltételezés természete vagy bizonytalanság oka: nem merült fel.

A pénzügyi kimutatásban szerepeltetett veszteség keletkezésének oka (IAS 1.23.): nem merült fel.

Tıkekonszolidáció végrehajtása

www.externet.hu

2010. április 20.

A nemzetközi számviteli standardok és a számviteli törvény által biztosított lehetıségek közül a vállalkozás a leányvállalatok és közös vezetéső vállalkozások teljeskörő bevonása esetében a tıkekonszolidáció végrehajtására a könyv szerinti módszert választotta.

A könyv szerinti módszer esetén a bevonás alapjául választott idıpontban a leányvállalat, közös vezetéső vállalkozás egyedi éves beszámolójában szereplı adatok alapján kell a tıkekonszolidációs különbözetet meghatározni.

Elsı teljeskörő bevonáskor a konszolidált éves beszámolóba a tıkekonszolidációs különbözet meghatározása a leányvállalat konszolidációba történı elsı teljeskörő bevonása idıpontjának (a konszolidált éves beszámoló fordulónapjának) értékviszonyai alapján
történik. (Azaz a konszolidáció során a leányvállalattá válás idıpontjaként a tárgyév mérleg fordulónapját kell tekinteni, függetlenül attól, hogy az adott vállalkozás a tárgyév mely tényleges idıpontjában vált leányvállalattá.) Így megvalósul ugyan a teljeskörő bevonás a
részesedés megszerzésének évében, illetve a teljeskörő bevonás módszere alóli mentesíthetıség megszőnésének évében, de azzal a korlátozással, hogy ezen vállalkozások teljeskörő bevonása csak a tıkekonszolidáció végrehajtását jelenti.

Tovább növeli a kockázatot azon pénzügyi instrumentumok értéke, amelyek nyíltpiaci értékei nem ismertek, vagy hatékony piacon nem árazottak.

A piaci értékelési korlátok miatt nem ismert az IAS-tıl való eltérés mértéke és értéke. A teljességi és vezetıi nyilatkozatok az értékelık nyilatkozataival együtt próbálják a pénzügyi kimutatás alapelveinek érvényesítését realizálni.

Könyvvizsgálónk rögzítette, hogy ezek az értékelések eredendı kockázata magas, méginkább magas, ha értékeléseink jövıbeni tervek alapján készültek, amelyek múltbéli tapasztalatai adatai nem ismertek.

Fenti korlátok mellett IAS 1.18-21 szerint a pénzügyi kimutatás bemutatja a Társaság  pénzügyi pozícióját, pénzügyi teljesítményét és cash flow-ját.

A pénzügyi kimutatások az IAS 1.29. szerint minden lényeges eszközcsoportot azon belül minden lényeges eszközféleséget típus és funkció szerint tartalmaznak az elızı év összehasonlító adataival egyetemben likviditási sorrendben (IAS 1.72).

= A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi elıírásoktól való eltérés:

Az IAS 1.13. szerint a pénzügyi kimutatások célja, hogy megjelenítsék a valós pénzügyi pozíciót, teljesítményt és a cash flow alakulást. Ehhez közzé kell tenni minden lényeges információt.

A pénzügyi kimutatásokban (IAS 1.27.) az eszközök kimutatását és értékelését az egyik idıszakból a másik idıszakra nem változtatjuk, kivéve ha nyilvánvaló, a tevékenység lényeges változása vagy értelmezés, szabályváltozás miatt szükséges az értékelési vagy 
besorolási gyakorlatunk változtatása. Az IAS 1.38. szerint:

IAS 1.23. és IAS 1.116 szerinti bizonytalansági tényezık, amelyek a Társaság jövıbeni vagyoni, pénzügyi és jövedelmezıségi helyzetét veszélyeztetik:

Mindezek mellett az IAS 1.18. alapján rögzítjük, hogy a piaci áras értékeléseink során a rendelkezésre álló szőkkörő árinformációkból, a piacon nem jegyzett pénzügyi instrumentumok (IAS 32, IAS 39) esetén vezetıi nyilatkozatokból, ahol a költség haszon elve megengedte ott vagyon és üzletértékelések eredményeibıl tudtunk kiindulni.

A Társaság a fentiek figyelembevételével eleget tett az IAS (IFRS) fordulónapon érvényes elıírásainak.

dr.László Géza, Pórffy András, Kocsis Ferenc, dr. Homonnay Géza, Szilágyi Ferenc, dr. Bödecs Béla

Szıke és Társa Ügyvédi Iroda

Szabó Endre Gábor

Mőködési rendszer

A tárgyidıszakban nem tértünk el a standardok elıírásaitól (IAS 1.17.), a Társaság vezetése, nem érzi úgy, hogy bármely standard vagy értelmezés olyannyira félrevezetı lehetne, hogy ütközne a pénzügyi kimutatás elveivel.

Cégjellemzık

Horváth János 

Kocsis Ferenc, dr.Bödecs Béla, Sebık István

dr.Winkler Gábor, dr. Varga Emese, dr.Takács István

Kocsis Ferenc

HKH Consulting Kft.

171332

6000 Kecskemét, Vágó u. 2.

A számviteli rendszer

forint (HUF)

kettıs könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

2009. december 31.

A változat.

Az IAS 10.17. szerint a mérleg fordulónap utáni események eddig a napig lettek figyelembe véve, ezen a napon engedélyezte a Társaság a pénzügyi kimutatás kibocsátását.

A legfıbb tulajdonosi szervnek a legfıbb szervi győlésig és ezen a győlésen joga van a pénzügyi kimutatások módosítására.

összköltség eljárás.

A változat.

2010. február 28.

= A devizás eszközök és forrásokat értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam:MNB közép árfolyam.

= Megváltozott minısítéső eszközök vagy kötelezettségek:

Az éves zárás és a mérlegkészítés idıpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a mőködı vállalkozás szerint értékeltek.

A választott és alkalmazott konszolidációs elvek, eljárások, módszerek összefoglalása

Az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt. tudatos befektetési tevékenysége következtében anyavállalatnak minısül. A jelenlegi tulajdonosi struktúra mellett az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt. nem minısül mentesíthetı
anyavállalatnak, mivel egyik tulajdonosa sem vonja be saját konszolidált éves beszámolójába, így az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.-nek konszolidált éves beszámolót kell készítenie.
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Tıkekonszolidáció kiemelt hatásai: -28 176 E Ft.

-28 176 E Ft.

Adósságkonszolidáció végrehajtása

Adósságkonszolidáció kiemelt hatásai:

-155 229 E Ft.

Kereszthivatkozás 1. számú

Tartalma:

- software

- egyéb vagyoni jogok

- egyéb immateriális javak

Értékelése-elszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési idıpontja: az üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.

- Az értékelés módja: egyedi.A Goodwill értéke mérlegkészítéskor DCF módszerrel felmérésre kerül annak feltárására, hogy értékvesztésre okot adó körülmény áll-e fent.

- Elszámolásának gyakorisága: havi.

Állománya leltárral fedett.

Megnevezés Átlag (%)
Kisértékő vagyoni jogok, szellemi termékek 100,00
Vagyoni értékő jogok 16,70

Szellemi termékek 16,70

Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 50,00

Többletköltség az elızı évhez képes: - amortizásiós kulcsváltozás miatt E Ft

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Vagyoni értékő jogok 505 419 508 363 2 944 100,58% 48,66%

- egyéb vagyoni értékő jog 505 419 508 363 2 944 100,58% 48,66%

Szellemi termékek 27 103 -27 103

- egyéb szellemi termék 27 103 -27 103

Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 1 015 412 536 436 -478 976 52,83% 51,34%

Összesen: 1 547 934 1 044 799 -503 135 67,50% 100,00%

Állomány mozgása
Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 1 622 645 89 312 145 623 1 566 334

Vagyoni értékő jogok 572 527 89 312 34 706 696 545

Szellemi termékek 34 706 -34 706

Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 1 015 412 145 623 869 789

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS 74 710 464 141 17 317 521 534

Vagyoni értékő jogok 67 107 113 472 7 603 188 182

Szellemi termékek 7 603 -7 603

Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 350 669 17 317 333 352

NETTÓ ÉRTÉK 1 547 935 -374 829 128 306 1 044 800

Vagyoni értékő jogok 505 420 -24 160 27 103 508 363

Szellemi termékek 27 103 -27 103

Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 1 015 412 -350 669 128 306 536 437

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása
Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VÁLTOZÁSA 74 710 464 141 17 317 521 534

TERV SZERINTI 74 710 464 141 17 317 521 534

- lineáris 74 710 463 777 17 317 521 170

- egyösszegő 364 364

Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés adó törvény adó törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Vagyoni értékő jogok 74 710 464 141 538 851

Összesen: 74 710 464 141 538 851

A rejtett tartalékok és rejtett terhek feltárására akkor kerülhet sor, ha egyrészt a teljeskörően bevont vállalkozás mérlegfıösszege a konszolidációba történı elsı teljeskörő bevonásának idıpontjában (a konszolidált éves beszámoló fordulónapján) eléri vagy meghaladja
az Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt. ugyanezen idıpontra vonatkozó mérlegfıösszegének 20%-át, másrészt ezen idıpontra vonatkozóan rendelkezésre állnak az adott vállalkozás mérlegének és eredménykimutatásának, valamint a hozzá
kapcsolódó részletezı eszköz- és forrásnyilvántartások aktualizált adatai.

A részesedés megvásárlásából származó pozitív üzleti vagy cégérték, más néven goodwill (legalább minısített többséget biztosító befolyást biztosító részesedés megszerzése esetén), illetve a konszolidáció során az aktív tıkekonszolidációs különbözet az
anyavállalat által a jövıbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozások miatt tett többletkifizetést testesít meg. A jövıbeni gazdasági hasznok adódhatnak egyrészt a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat) azonosítható eszközeinek szinergiáiból (a feltárt rejtett
tartalékokból), másrészt  olyan eszközökbıl, amelyek nem felelnek meg az éves beszámolóban történı kimutatás feltételeinek (goodwill, rejtett tételek feltárt összegével csökkentett aktív tıkekonszolidációs különbözet). 

Egy vállalkozás mentesített az adósságkonszolidáció részfeladatának elvégzése alól akkor, ha az adott vállalkozás tárgyév december 31-i, a konszolidációra elıkészített éves (közbülsı éves) beszámolójának mérlegében a konszolidációba teljeskörően bevont más
vállalkozásokkal szemben követeléseinek és kötelezettségeinek cégenkénti összege nem éri el a 2 millió forintot.

- saját tıkére gyakorolt hatása:

A goodwill (aktív tıkekonszolidációs különbözet) értékvesztés tesztje során a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat) várhatóan megtérülı értékének összegébıl (a piaci értéken értékelt saját tıke értékébıl) kell levonni a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat) értékelés
idıpontjában meglévı könyv szerinti saját tıke összegének és a goodwill (aktív tıkekonszolidációs különbözet) értékenek együttes összegét.

Az anyavállalat a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat) várhatóan megtérülı értékét (piaci értéken értékelt saját tıke értékét) a diszkontált cash flow módszerrel határozza meg, figyelembe véve a hatályos nemzetközi számviteli standardok (IAS és IFRS) diszkontált
cash flow módszer alkalmazásra vonatkozó elıírásait. A nem jelentıs tételeknél nem kell a tesztet elvégezni (gyakorlatban nehéz kivitelezni hogy minden kis vállalkozás vagyonértékelve legyen). A bevonás évében a konszolidált saját tıke 3%-át, az azt követı
években pedig 1%-át meg nem haladó aktív konszolidációs különbözetet kitevı egyedi tételek diszkontált cash flow módszerétıl el lehet tekinteni.

A goodwill (aktív tıkekonszolidációs különbözet) a megvásárolt vállalkozásnál nem teremt annak más eszközeitıl, illetve eszközcsoportjaitól függetlenül pénzáramokat, ezért az anyavállalat könyveiben kimutatott goodwillre (konszolidált éves beszámolóban kimutatott
aktív tıkekonszolidációs különbözetre), mint egyedi eszközre megtérülı érték nem állapítható meg.

Bevétel-ráfordítás konszolidáció végrehajtása

Nem kell a bevételek-ráfordítások konszolidációját elvégezni, ha a konszolidációba teljeskörően bevont vállalkozás tárgyév december 31-i, konszolidációra elıkészített egyedi éves (közbülsı éves) beszámolója eredmény-kimutatásának azon soraiban, ahol a
konszolidációba teljeskörően bevont vállalkozásokkal szembeni bevételek, illetve ráfordítások soronként számított összege külön-külön nem éri el a 2 millió forintot.

- mérlegfıösszegre gyakorolt hatás számviteli törvény szerint

- saját tıkére gyakorolt hatása:

Az immateriális javak bemutatása

A tıkekonszolidáció során az adott vállalkozásnál feltárt rejtett tartalékok és rejtett terhek összegébıl csak az anyavállalatot tulajdoni hányada alapján ténylegesen megilletı, illetve terhelı értéke vehetı fel.

Mindebbıl következıen, ha arra utaló jelzés tapasztalható, hogy a goodwill (aktív tıkekonszolidációs különbözet) értékvesztést szenvedhetett, a megtérülı értéket arra a vállalkozásra (leányvállalatra) vonatkozóan kell megállapítani, amelynek megvásárlásához a
goodwill (aktív tıkekonszolidációs különbözet) kapcsolódott.

- mérlegfıösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

Alkalmazott leírási kulcsok

Változás
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Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Immateriális javak részaránya: 88,23% 85,74% 97,18%

Immateriális javak aránya: 57,25% 53,44% 93,35%

Elhasználódás foka: 95,40% 66,70% 69,92%

A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Évet követı változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 2.számú

Tartalma:

- épület,

- gép,

- berendezés,

- számítástechnika,

- jármő,

Értékelése-elszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési idıpontja: az üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték

- Az értékelés módja: egyedi.

- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris

az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.

- Elszámolásának gyakorisága: havi.

= Egyedileg lényegesnek minısített eszközök: nem merült fel.

Állománya leltárral fedett.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés Átlag (%)

100 E Ft alatt 100,00

100-200 E Ft között 50,00

Éves kulcsok szerint

- épület 2,00

- gép 14,50

- berendezés 14,50

- számítástechnika 33,00

- jármő 20,00

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1 924 1 800 -124 93,56% 1,04%

- egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog 1 924 1 800 -124 93,56% 1,04%

Gépek, berendezések, jármővek 71 758 112 551 40 793 156,85% 64,79%

- egyéb 71 758 112 551 40 793 156,85% 64,79%

Lízingelt eszközök 63 006 59 368 -3 638 94,23% 34,17%

Folyamatban lévı beruházások, felújítások 68 221 -68 221

Összesen: 204 909 173 719 -31 190 84,78% 100,00%

Állomány mozgása
Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 294 292 103 701 95 066 302 927

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 2 059 2 059

Gépek, berendezések, jármővek 152 158 82 424 10 068 224 514

Lízingelt eszközök 71 854 4 500 76 354

Folyamatban lévı beruházások, felújítások 68 221 16 777 84 998

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS 89 383 49 849 10 024 129 208

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 135 124 259

Gépek, berendezések, jármővek 80 400 41 587 10 024 111 963

Lízingelt eszközök 8 848 8 138 16 986

NETTÓ ÉRTÉK 204 909 53 852 85 042 173 719

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1 924 -124 1 800

Gépek, berendezések, jármővek 71 758 40 837 44 112 551

Lízingelt eszközök 63 006 -3 638 59 368

Folyamatban lévı beruházások, felújítások 68 221 16 777 84 998

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása
Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÉS ÉRTÉKVESZTÉS VÁLTOZÁSA 89 384 41 710 1 887 129 207

TERV SZERINTI 89 384 41 710 1 887 129 207

- lineáris 88 249 41 410 1 887 127 772

- egyösszegő 1 135 300 1 435

Ingatlanok, ingók a termelésben

Változás
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Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés adó törvény adó törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 135 124 259

Mőszaki gép, berendezés, jármő 56 781 31 182 87 963

Egyéb berendezés, jármő 32 468 10 405 1 887 40 986

Összesen: 89 384 41 711 1 887 129 208

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 11,68% 14,26% 122,06%

Eszközök aránya: 7,58% 8,89% 117,26%

Elhasználódás foka: 69,63% 57,35% 82,36%

Tárgyi eszköz fedezettség: 461,32% 230,99% 50,07%

Tárgyi eszköz hatékonyság: 15,42 13,17 85,42%

Mőszaki gépek aránya: n/a n/a #ÉRTÉK!

Mőszaki berendezések elhasználtsági foka: n/a n/a #ÉRTÉK!

A piaci értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követı változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 3.számú

Tartalma:

- üzletrészek,

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési idıpontja: az üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési.

= Valós értéken történı értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. 1 500 -1 500

Összesen: 1 500 -1 500

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 1 500 1 500

Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. 1 500 1 500

NETTÓ ÉRTÉK 1 500 1 500

Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. 1 500 1 500

A valós értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Hosszú távú befektetések

Változás

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása
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Kereszthivatkozás: 4.számú

Tartalma:

- áru,

Értékelése-elszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési idıpontja: üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési.

- Az értékelés módja:

= IAS 2.36 (a) A készletek értékelési eljárása: FIFO 

Állománya leltárral fedett.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Áruk 11 172 5 532 -5 640 49,52% 100,00%

Összesen: 11 172 5 532 -5 640 49,52% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 1,18% 0,75% 63,84%

Eszközök aránya: 0,41% 0,28% 68,49%

Készletek szállítói aránya: 0,01 0,01 51,78%

Készletek fordulatszáma: 282,78 413,56 146,25%

Készlet/költség arány: n/a n/a #ÉRTÉK!

Veszélyes hulladékok állományának alakulása: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Kezelésre átvett eszközök bemutatása: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követı változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 5.számú

Tartalma:

- vevı,

- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési idıpontja: az üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi,

= csoportos adósonként kisösszegőeknél,

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Alkalmazott értékvesztési kulcsok

Megnevezés Számviteli %

Felszámolás alatt 90,00

Magánszemély behajtás alatt 30,00

Egyezség alatt megegyezés szerint

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Vevık 441 508 310 852 -130 656 70,41% 45,53%

- belföldi vevık 452 303 333 201 -119 102 73,67% 48,81%

- vevı értékvesztés -10 795 -22 349 -11 554 207,03% -3,27%

Részesedési viszonyban lévı vállalkozások
nem konszolidált követelései 216 328 -216 328
Követelések kapcsolt vállalk. szemben 216 328 -216 328

Kölcsön adott pénzeszköz, kapcsolt 197 639 -197 639
Egyéb elszámolás 18 689 -18 689

Egyéb követelések 192 136 370 163 178 027 192,66% 54,22%

Egyéb követelések 192 136 370 163

Halasztott adóköv. várhatóan megtérülı összege 1 688 1 688 0,25%

Összesen: 849 972 682 703 -167 269 80,32% 100,00%

A követelések bemutatása

Változás

Változás

A készletek bemutatása
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Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése

Megnevezés számviteli törvény számviteli törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Vevık 10 795 11 554 22 349

Összesen: 10 795 11 554 22 349

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 89,50% 92,69% 103,56%

Eszközök aránya: 31,43% 34,92% 111,09%

Vevık szállítói aránya: 0,53 0,39 73,63%

Vevık átfutási ideje (nap): 51,01 49,59 97,22%

Hitelfedezettségi mutató: 76,79% 56,86% 74,05%

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követı változások: nem merült fel.

A pénzeszközök bemutatása Kereszthivatkozás: 7.számú

Tartalma:

- pénztár,

- bankszámlák.

- azonnal pénzzé tehetı likvid értékpapírok.

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészítési idıpontja: az üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Elszámolt értékvesztés: nem merült fel.

Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Szabad rendelkezéső pénzeszközök 88 517 48 314 -40 203 54,58% 100,00%

Összesen: 88 517 48 314 -40 203 54,58% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 9,32% 6,56% 70,37%

Eszközök aránya: 3,27% 2,47% 75,49%

Gyorsráta mutató: 0,08 0,04 50,32%

A szabad rendelkezéső pénzeszközökbıl elkülöntett összegek értéke 0 E Ft.

Az állományból idegen pénz: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Hosszú lejáratú kötelezettségek Kereszthivatkozás: 9.számú

Tartalma:

- hitelek,

- kölcsön,

- egyéb kötelezettségek.

Érékelése - elszámolása:

- A mérlegkészítés idıpontja: az üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 610 490 323 201 -287 289 52,94% 91,50%

Egyéb hosszú lejáratú hitelek 610 490 323 201 -287 289 52,94% 91,50%

Lízingtartozások 41 298 30 015 -11 283 72,68% 8,50%

Összesen: 651 788 353 216 -298 572 54,19% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Kötelezettségek részaránya: 37,06% 22,73% 61,34%

Kötelezettségek aránya: 24,10% 18,07% 74,95%

Likviditási mutató: 54,00% 47,40% 87,79%

Hosszú távú likviditási mutató: 16,17% -22,23% -137,45%

Eladósodottság mértéke: 186,05% 387,22% 208,13%

Nettó eladósodottság: 96,13% 217,09% 225,82%

Árbevételre vetített eladósodottság: 52,87% 65,80% 124,47%

Kötelezettség/saját forrás aránya: 40,81% 46,82% 114,71%

Kölcsön fedezeti arány: 63,86% 78,96% 123,64%

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követı változások: nem merült fel.

Változás

Változás

A kötelezettségek bemutatása
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Rövid lejáratú kötelezettségek Kereszthivatkozás: 10.számú

Tartalma:

- szállító,

- hitelek,

- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A mérlegkészítés idıpontja: az üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi,

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Vevıktıl kapott elılegek 127 934 161 013 33 079 125,86% 13,41%
Szállítók 830 625 794 307 -36 318 95,63% 66,16%

- belföldi 830 625 794 307 -36 318 95,63% 66,16%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 39 276 10 989 -28 287 27,98% 0,92%

- dolgozói kötelezettség 75 -75

- adó/TB/vám kötelezettség 14 906 5 224 -9 682 35,05% 0,44%

- ''K'' jellegő átsorolt vevık 1 076 -1 076

- egyéb kötelezettség 23 219 5 765 -17 454 24,83% 0,48%

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 5 734 144 274 138 540 2516,11% 12,02%

Rövid lejáratú hitelek 5 105 143 645 138 540 2813,81% 11,96%

Rövid lejáratú kölcsönök 629 629 100,00% 0,05%

Részesedési visz. lévı vállalk. nem konszol. 
rövid lejáratú köt. 103 050 90 000 -13 050 87,34% 7,50%

Rövid lejáratú kötelez.kapcsolt v.sz. 3 050 -3 050

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb rész.v. 100 000 90 000 -10 000 90,00% 7,50%

Halasztott bevételek 301 -301

Összesen: 1 106 920 1 200 583 93 663 108,46% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Kötelezettségek részaránya: 40,94% 61,41% 150,01%

Rövid távú likviditás I.: 85,79% 61,35% 71,51%

Rövid távú likviditás II.: 9,01% 4,48% 49,80%

Lekötöttségi mutató: 0,77 0,57 74,05%

Szállítók átfutási ideje (nap): 114,77 145,89 127,12%

Dinamikus likviditás: 25,70% -28,77% -111,96%

Kamatfedezettségi mutató: 267,53% -436,11% -163,02%

Rövid távú eladósodottság: 32,24% 50,37% 156,24%

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követı változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 11.számú

Tartalma:

- jegyzett tıke,

- tartalékok,

- lekötött tartalék,

- tárgyévi eredmény.

Értékelése - elszámolása:

- A mérlegkészítés idıpontja: az üzleti évet követı év január 31.

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Valós értéken történı értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Jegyzett tıke 316 000 316 000 100,00% 78,75%

A részvényeken felül rendelk. bocsátott vagyon 410 624 410 624 100,00% 102,33%

Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény 218 672 -325 356 -544 028 -148,79% -81,08%

Összesen: 945 296 401 268 -544 028 42,45% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Tıke aránya: 34,96% 20,52% 58,71%

Tıke részaránya: 53,75% 25,82% 48,05%

Befektetett eszközök fedezettsége: 53,88% 32,93% 61,12%

Saját tıke növekedési mutató: 2,99 1,27 42,45%

Saját tıke fordulat száma: 3,34 5,70 170,60%

Tıke hatékonysága: 11,16% -103,60% -928,23%

Osztalék kifizetés: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem kiemelt.

Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt.

Évet követı változások: nem kiemelt.

Változás

Változás

A saját tıke bemutatása
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Kereszthivatkozás: 12.számú

Tartalma:

- belföldi,

- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. 

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Belföldi árbevétel 3 159 166 2 287 816 -871 350 72,42% 98,10%

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 3 159 166 2 287 816 -871 350 72,42% 98,10%

Egyéb bevételek és nyereségek 59 467 44 422 -15 045 74,70% 1,90%

Egyéb bevétel 58 721 44 121 -14 600 75,14% 1,89%

Rendkívüli bevételek 746 301 -445 40,35% 0,01%

egyéb rendkívüli tételek 746 301 -445 40,35% 0,01%

 - fejlesztési pénzeszköz átvétel 746 301 -445 40,35% 0,01%

Összesen: 3 218 633 2 332 238 -886 395 72,46% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Egyéb bevétel

- egyéb ki nem emelt 58 721 44 121 -14 600 75,14% 100,00%

Összesen: 58 721 44 121 -14 600 75,14% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Bevételek részaránya: 8,74% -14,62% -167,32%

Bruttó termelési érték (E Ft): 3 159 166,00 2 287 816,00 72,42%

Export arány:

Árbevétel arányos eredmény: 9,00% -15,10% -167,69%

Tıkearányos eredmény: 30,09% -86,08% -286,08%

Eszközhatékonyság: 10,52% -17,67% -167,96%

Állami támogatások elszámolása: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követı változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 13.számú

Tartalma:

- költségnemi költségek,

- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. 

- Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Költségnemi költségek

- anyag jellegő 2 641 652 1 987 294 -654 358 75,23% 73,72%

- személyi jellegő 145 410 140 100 -5 310 96,35% 5,20%

- értékcsökkenés 93 770 505 852 412 082 539,46% 18,76%

  = ebbıl: GW értékvesztése: 350 669 350 669 13,01%

- aktivált saját teljesítmény 6 116 -6 116

Egyéb ráfordítások és veszteségek 192 431 62 620 -129 811 32,54% 2,32%

Egyéb ráfordítások 192 039 60 194 -131 845 31,34% 2,23%

Rendkívüli ráfordítások 392 2 426 2 034 618,88% 0,09%

Összesen: 3 079 379 2 695 866 -383 513 87,55% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Igénybe vett szolgáltatások
- szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás 1 686 3 340 1 654 198,10% 0,97%

- kölcsönzési, bérleti díjak 30 481 40 328 9 847 132,31% 11,68%

- karbantartási költségek 3 792 3 809 17 100,45% 1,10%

- posta-, távközlési szolgáltatások 44 188 38 710 -5 478 87,60% 11,21%

- oktatás és továbbképzés 138 3 725 3 587 2699,28% 1,08%

- hirdetés, reklám, propaganda szolgáltatás 21 638 78 946 57 308 364,85% 22,87%

- üzleti utak, kiküldetési költségek 604 56 -548 9,27% 0,02%

- tagdíjak 1 799 1 076 -723 59,81% 0,31%

- szakértıi szolgáltatások 51 926 47 946 -3 980 92,34% 13,89%

- cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása 46 895 103 718 56 823 221,17% 30,04%

- egyéb 100 222 23 572 -76 650 23,52% 6,83%

Összesen: 303 369 345 226 41 857 113,80% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Egyéb szolgáltatások

- biztosítási díjak 1 983 1 342 -641 67,68% 3,16%

- bankköltségek 40 001 34 666 -5 335 86,66% 81,68%

- hatósági díjak 8 915 5 310 -3 605 59,56% 12,51%

- egyéb 1 121 1 121 2,64%

Összesen: 50 899 42 439 -8 460 83,38% 100,00%

Az üzemi bevételek bemutatása

Változás

Változás

Változás

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Változás

Változás
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Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. Változás T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Egyéb ráfordítások:

 - eszközértékesítés ráfordítása 3 682 3 682

 - adók, hozzájárulások, HIP és innovj.nélkül 67 -67

 - helyi iparőzési adó 19 765 13 803 -5 962 69,84%

 - APEH-, TB-, bírság, büntetés, kés.kamat 834 -834

 - egyéb 171 373 42 709 -128 664 24,92%

Összesen: 192 039 60 194 -131 845 31,34%

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Költségek aránya: 91,00% 115,10% 126,49%

Üzemi eredményszint: 109,89% 86,88% 79,06%

Termelési költségszint: 91,19% 115,10% 126,22%

Anyaghányad: 83,62% 86,86% 103,88%

Bérhányad: 4,60% 6,12% 133,04%

Értékcsökkenési hányad: 2,97% 22,11% 744,92%

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követı változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 14.számú

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,

- pénzügyi ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.

- Valós értéken történı értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Pénzügyi bevételek
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegő bev. 31 832 29 872 -1 960 93,84% 99,49%

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 31 832 29 872 -1 960 93,84% 99,49%

Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei 4 256 152 -4 104 3,57% 0,51%

- egyéb ki nem emelt tételek 4 256 152 -4 104 3,57% 0,51%

Összesen: 36 088 30 024 -6 064 83,20% 100,00%

Pénzügyi ráfordítások

Befektetett pü.eszk.árfolyamvesztesége 1 499 1 499 1,88%

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 1 499 1 499 1,88%

Fizetett kamatok, kamatjellegő ráfordítások 69 783 77 112 7 329 110,50% 96,63%

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 69 783 77 112 7 329 110,50% 96,63%

Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai 886 1 192 306 134,54% 1,49%

- egyéb ki nem emelt tételek 886 1 192 306 134,54% 1,49%

Összesen: 70 669 79 803 9 134 112,93% 100,00%

Egyenleg -34 581 -49 779 -15 198 143,95%

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Bevételek részaránya: 1,11% 1,27% 114,63%

Ráfordítások részaránya: 2,25% 2,88% 127,66%

Pénzügyi eredményszint: 51,07% 37,62% 73,67%

Kereszthivatkozás: 15.számú

Tartalma:

- üzleti eredmény,

- egyéb eredmények,

- eredmény-elszámolás.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

Állománya elszámolással igazolt.

Az eredményelszámolás bemutatása

Pénzügyi eredmények bemutatása

Változás
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Eredményelszámolások - állományváltozás

Megnevezés 2009.12.31.

E Ft

Adózás elıtti eredmény: -413 407

 + adóalap-növelık 508 407

 - adóalap-csökkentık 150 933

= Adóalap -55 933

 - számított adó 3 951

 - adókedvezmények

 - különadó 52

Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet

= Adózott eredmény -417 410

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

Osztalékelıírás:

Kisebbségi tulajdonosra jutó MSZE

Mérleg szerinti eredmény: -417 410

Mutatók

Megnevezés 2008.12.31. 2009.12.31. Változás

%

Eredmény aránya: 90,25% 100,56% 111,42%

Eredmény részaránya: 3,24% -17,60% -542,88%

Jövedelmezıség: 3,24% -17,60% -542,88%

Eszközforgási sebesség: 116,83% 117,02% 100,16%

Tıkeáttételi ráta: 286,05% 487,22% 170,33%

Saját tıke-arányos nyereség (ROE): 11,16% -103,60% -928,23%

Eszközarányos nyereség (ROA): 6,90% -17,20% -249,14%

Adó és kamatfizetés elıtti er. (EBIT): 186 688,00 -336 295,00 -180,14%

Adó, kamat, écs elıtti eredmény (EBDIT): 280 458,00 169 557,00 60,46%

Lényegesebb adatok 2008.12.31. 2009.12.31.

Megnevezés

Saját tıke 945 296 401 268

Értékesítés nettó árbevétele 3 159 166 2 287 816

Mérleg szerinti eredmény 105 507 -415 722

Mőködı tıke -157 259 -464 034

Kötelezettségek/saját tıke 186,05% 387,22%

Mérlegfıösszeg 2 704 004 1 955 067

Saját tıke/jegyzett tıke 299,14% 126,98%

Adózott eredmény/jegyzett tıke 33,39% -131,56%

Saját tıke Mőködı tıke

Értékesítés nettó árbevétele Kötelezettségek/saját tıke

Mérleg szerinti eredmény Mérlegfıösszeg

Adózott eredmény/jegyzett tıke Saját tıke/jegyzett tıke

Árrésszint

Saját tıke

945 296
401 268

2008.12.31. 2009.12.31.

Értékesítés nettó árbevétele

3 159 166 2 287 816

2008.12.31. 2009.12.31.

Mérleg szerinti eredmény

105 507
-415 722

2008.12.31. 2009.12.31.

Mőködı tıke

-157 259

-464 034
2008.12.31. 2009.12.31.

Kötelezettségek/saját tıke

186,05%
387,22%

2008.12.31. 2009.12.31.

Mérlegfıösszeg

2 704 004 1 955 067

2008.12.31. 2009.12.31.

Saját tıke/jegyzett tıke

299,14%
126,98%

2008.12.31. 2009.12.31.

Adózott eredmény/jegyzett tıke

33,39%
-131,56%2008.12.31. 2009.12.31.
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Létszám adatok

fı 2008.12.31. 2009.12.31.

fizikai létszám

nem fizikai létszám 59 53

Összes létszám 59 53

Átlag bérek

Ft / fı / hó 2008.12.31. 2009.12.31.

fizikai átlag bér

nem fizikai átlag bér 138 974 129 875

Összes átlag bér 138 974 129 875

Egyéb személyi jellegő kifizetések

E Ft / év 2008.12.31. 2009.12.31.

  - ösztönzési 6 396 4 392

  - szociális 1 762 1 986

  - költségtérítés 2 068 4 004

  - egyéb 2 584 2 738

Összes személyi jellegő 12 810 13 120

Társadalombiztosítási kiadások 4 822

Béradók:

 - munkaadói 2 477 2 123

 - rehabilitációs 444

 - szakképzési 1 255 1 447

Ügyvezetéssel összefüggı díjazások

E Ft / év 2008.12.31. 2009.12.31.

Igazgatósági díjak

Felügyelı Bizottsági díjak

Menedzsment díjak

Ügyvezetéssel összefüggı

Elılegek:   összesen

                ebbıl nyitott

Kölcsönök: összesen

                ebbıl nyitott

Kölcsön kamatok %

Kölcsön garanciális kötelezettségei

Részvények éves átlagos száma (P/E mutatóhoz): 6 320 000 darab.

A tárgyévben kibocsátott értékpapírok adatai: nem merült fel.

A forgalomban lévı értékpapírokhoz kapcsolódó jogok évközi változásának bemutatása: nem merült fel.

Az értékpapírhoz főzıdı jogok tervezett megváltoztatása, valamint azok végrehajtása: nem merült fel.

Értékpapír forgalomba hozatala: nem merült fel.

Az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetése: nem merült fel.

A kamat, osztalék, egyéb jövedelem kifizetésének idıpontja, módja, helye: nem merült fel.

Az értékpapírból származó kötelezettségek megszőnése, a kötelezettség teljesítésének módja: nem merült fel.

Olyan igazgatósági döntés, mely a társaság mőködését, piaci helyzetét jelentısen befolyásolja: nem merült fel.

Jelentıs szervezeti változásra vonatkozó döntés (szétválás, beolvadás, átalakulás): nem merült fel.

Tevékenységi kör módosulása (tevékenységek megindítása vagy megszőnése): nem merült fel.

A piaci irányultság megváltozása (új piacok megnyílása, nagy megrendelések bizonyos országokból vagy piacok bezáródása): nem merült fel.

A közgyőlési meghívó és a közgyőlés határozatai, azok lényeges tartalmának összefoglalásával, a szavazatszám, szavazati arány megjelölésével: jelen jelentés mellékleteklént csatolva.

A kibocsátó bankszámlájának zárolása: nem merült fel.

A csıd-, felszámolási, végelszámolási eljárás megindítása, az eljárás lezárása: nem merült fel.

Olyan engedélyek megszerzése vagy megvonása, melyek a társaság gazdasági teljesítményét jelentısen befolyásolhatják: nem merült fel.

Peres eljárás megindítása és lezárása a kibocsátó által vagy a kibocsátó ellen: nem merült fel.

Az újonnan megválasztott vezetınek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévı mennyisége: nem merült fel.

Vezetı állású személyek értékpapír-tulajdonának változása a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból: nem merült fel.

A társaság új befektetései, illetve már meglevı befektetések növelése: nem merült fel.

A kibocsátó társaság székhelyének, elérhetıségének megváltozása: nem merült fel.

A kibocsátó társaság által elnyert nagy megrendelésre megkötött szerzıdés: nem merült fel.

Kiegészítı adatok

Kocsis Ferenc

5000 Szolnok, Szapáry út 18.

Externet Telekommunikációs és Internetszolgáltató Nyrt.

Budapest,

2010. április 20.
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IMMATERIÁLIS JAVAK

Megnevezés

INGATLANOK, INGÓK A TERMELÉSBEN

Megnevezés

HOSSZÚ TÁVÚ BEFEKTETÉSEK

Megnevezés

KÉSZLETEK

Megnevezés

Eszközök aránya: készletek a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen

Készletek szállítói aránya: készletek az egynél kisebb mutató jelzi, hogy pénzügyi zavarok lehetnek a
mőködésbenkötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Mutató tartalma Minısítése

Eszközök részaránya: készletek a relatív súlyarány megfelelısége

forgóeszközök

Mutató tartalma Minısítése

Eszközök részaránya: hosszú távú befektetések a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen-forgóeszközök

Eszközök aránya: hosszú távú befektetések a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen

Mőszaki gépek aránya: mőszaki berendezések, gépek, jármővek a gépesítettség mértékére utal, a tevékenység élı munkaigényétıl is függ

ingatlanok, ingók a termelésben

Mőszaki berendezések elhasználtsági foka: mőszaki berendezések, gépek, jármővek kedvezı, ha a mutató értéke 50 %-nál nagyobb

mőszaki berendezések, gépek, jármővek bruttó értéke

Tárgyi eszköz fedezettség: saját tıke kedvezı, ha a saját tıke elsıdlegesen a tárgyi eszközökre nyújt fedezetet.
Kedvezı: 100% -150 %ingatlanok, ingók a termelésben

Tárgyi eszköz hatékonyság: értékesítés nettó árbevétele kedvezı, ha értéke minél nagyobb, de mértéke függ a tevékenység
eszközigényességétılingatlanok, ingók a termelésben

Eszközök aránya: ingatlanok, ingók a termelésben a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen

Elhasználódás foka: kedvezı, ha a mutató értéke 50 %-nál nagyobbingatlanok, ingók a termelésben bruttó értéke

Mutató tartalma Minısítése

Eszközök részaránya: ingatlanok, ingók a termelésben a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen-forgóeszközök

Immateriális javak aránya: immateriális javak a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen

Elhasználódás foka: immateriális javak kedvezı, ha a mutató értéke 50 %-nál nagyobb

immateriális javak bruttó értéke

Kiemelt mutatók tartalma

Mutató tartalma Minısítése

Immateriális javak részaránya: immateriális javak a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen-forgóeszközök
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KÖVETELÉSEK

Megnevezés

Megnevezés

PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés

AKTÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés

CÉLTARTALÉKOK

Megnevezés Mutató tartalma Minısítése

Mutató tartalma Minısítése

Eszközök részaránya: aktív idıbeli elhatárolások a relatív súlyarány megfelelısége

aktív idıbeli elhatárolások+követelések

Eszközök aránya: aktív idıbeli elhatárolások a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen

Eszközök aránya: pénzeszközök a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen

Gyorsráta mutató: pénzeszközök kedvezı, ha az azonnali fizetıképesség értéke legalább 1,6 -1,8, ill. az 
elızı évhez képest növekvırövid lejáratú kötelezettségek

Mutató tartalma Minısítése

Eszközök részaránya: pénzeszközök a relatív súlyarány megfelelısége

forgóeszközök

Eszközök aránya: rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen

Rövid távú likviditás III.: rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok+pénzeszközök kedvezı, ha a napra kész fizetıképességmértéke 1,6 -1,8-nél magasabb

rövid lejáratú kötelezettségek

Mutató tartalma Minısítése

Eszközök részaránya: rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok a relatív súlyarány megfelelısége

forgóeszközök

Vevık átfutási ideje (nap): átlagos vevıállomány kedvezı, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. az elızı évhez képest
csökkenıértékesítés nettó árbevétele

Hitelfedezettségi mutató: követelések kedvezı, ha 100 %-nál magasabb, figyelembe véve a követelések
befolyásának valószínőségétrövid lejáratú kötelezettségek

Eszközök aránya: követelések a relatív súlyarány megfelelısége

eszközök összesen

Vevık szállítói aránya: vevıkövetelések az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevıállományt a szállítók
finanszírozzák. Ez fizetési gondot jelenthet.kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Mutató tartalma Minısítése

Eszközök részaránya: követelések a relatív súlyarány megfelelısége

forgóeszközök

Készletek fordulatszáma: értékesítés nettó árbevétele kedvezı, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokatkészletek

Készlet/költség arány: készletek kedvezı, ha a mutató minél kisebb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokatanyagköltség + eladott áruk beszerzési értéke
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HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés

HOSSZÚ LEJÁRATÚ ÉS HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés

Rövid távú likviditás II.: forgóeszközök-követelések kedvezı, ha a mutató értéke minél magasabb, ill. javuló tendenciájú

rövid lejáratú kötelezettségek

Mutató tartalma Minısítése

Kötelezettségek részaránya: rövid lejáratú kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelısége

források összesen

Rövid távú likviditás I.: forgóeszközök a nemzetközi gyakorlat szerint 200% körül elfogadható

rövid lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség/saját forrás aránya: hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek kedvezı, ha a mutató minél kisebb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokathosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek+saját tıke

Kölcsön fedezeti arány: rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek-pénzeszközök a saját és idegenforrások nem likvid eszközökkel fedezett arányát jellemzi

saját tıke+rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek-pénzeszközök

Nettó eladósodottság: rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek-követelések kedvezı, ha a mutató minél kisebb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokatsaját tıke

Árbevételre vetített eladósodottság: rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek-(pénzeszközök+rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok) kedvezı, ha 100%-nál lényegesen kisebb és közelíti az árbevétel arányos
eredmény mértéket.értékesítés nettó árbevétele

Hosszú távú likviditási mutató: üzleti tevékenység eredménye kedvezı, ha a mutató értéke 30% feletti

rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

Eladósodottság mértéke: rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek kedvezı, ha a mutató értéke 150 -180% feletti

saját tıke

Kötelezettségek aránya: hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelısége

források összesen

Likviditási mutató: forgóeszközök kedvezı, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokatrövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

Mutató tartalma Minısítése

Kötelezettségek részaránya: hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelısége

rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

Mutató tartalma Minısítése

Hátrasorolt kötelezettségek részaránya: hátrasorolt kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelısége

rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek aránya: hátrasorolt kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelısége

források összesen

Céltartalékok részaránya: céltartalékok a relatív súlyarány megfelelısége

források összesen

Könyvön kívüli kockázat: céltartalékok a relatív súlyarány megfelelısége

rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek
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PASSZÍV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK

Megnevezés

SAJÁT TİKE

Megnevezés

ÜZEMI BEVÉTELEK

Megnevezés

Bruttó termelési érték (E Ft): értékesítés nettó árbevétele+saját termeléső készletek állományváltozása a cég egyik fı termelési jellemzıje

Export arány: export értékesítés nettó árbevétele a relatív súlyarány megfelelısége

értékesítés nettó árbevétele

Mutató tartalma Minısítése

Bevételek részaránya: üzleti tevékenység eredménye a relatív súlyarány megfelelısége

összes bevétel

Saját tıke fordulat száma: értékesítés nettó árbevétele kedvezı, ha a megtérülés minél nagyobb. A saját tıke növekedési
mutatójával együtt értékelendı.saját tıke

Tıke hatékonysága: adózott vállalkozási eredmény a tıke megtérülés forgási sebességét jelzı mutatószám

saját tıke

Befektetett eszközök fedezettsége: saját tıke kedvezı, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokateszközök összesen-forgóeszközök

Saját tıke növekedési mutató: saját tıke kedvezı, ha a mutató 1-nél nagyobb. 1-nél kisebb mutató tıke vesztésre
utal.jegyzett tıke

Mutató tartalma Minısítése

Tıke aránya: saját tıke a relatív súlyarány megfelelısége

források összesen

Tıke részaránya: saját tıke kedvezı, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokatrövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

Mutató tartalma Minısítése

Elhatárolások részaránya: passzív idıbeli elhatárolások a relatív súlyarány megfelelısége

passzív idıbeli elhatárolások+rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

Elhatárolások aránya: passzív idıbeli elhatárolások a relatív súlyarány megfelelısége

források összesen

Kamatfedezettségi mutató: adózás elıtti eredmény+fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások kedvezı, ha 100% felett minél magasabb az értéke

fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások

Rövid távú eladósodottság: rövid lejáratú kötelezettségek-(pénzeszközök+rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok) kedvezı, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. csökkenı tendenciájú

értékesítés nettó árbevétele

Szállítók átfutási ideje (nap): kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból kedvezı, ha a mutató minél kisebb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokatanyagjellegő ráfordítások

Dinamikus likviditás: üzleti tevékenység eredménye kedvezı, ha a mutató értéke meghaladja az 50%-ot

rövid lejáratú kötelezettségek

Lekötöttségi mutató: követelések kedvezı, ha a mutató értéke egynél nagyobb

rövid lejáratú kötelezettségek
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ÜZEMI KÖLTSÉGEK

Megnevezés

PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE

Megnevezés

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

Megnevezés

EREDMÉNYELSZÁMOLÁSOK

Megnevezés Mutató tartalma Minısítése

Eredmény aránya: adózott vállalkozási eredmény a relatív súlyarány megfelelısége

Ráfordítások részaránya: rendkívüli ráfordítások a relatív súlyarány megfelelısége

összes költség + ráfordítás

Rendkívüli eredményszint: rendkívüli bevételek a rendkívüli tételek jövedelmezıségét jellemzı mutató

rendkívüli ráfordítások

Mutató tartalma Minısítése

Bevételek részaránya: rendkívüli bevételek a relatív súlyarány megfelelısége

összes bevétel

Ráfordítások részaránya: pénzügyi mőveletek ráfordításai és veszteségei a relatív súlyarány megfelelısége

összes költség + ráfordítás

Pénzügyi eredményszint: pénzügyi mőveletek bevételei és nyereségei a pénzügyi munka jövedelmezıségét jellemzı mutató

pénzügyi mőveletek ráfordításai és veszteségei

Mutató tartalma Minısítése

Bevételek részaránya: pénzügyi mőveletek bevételei és nyereségei a relatív súlyarány megfelelısége

összes bevétel

Bérhányad: személyi jellegő ráfordítások aránymutató

bruttó termelési érték

Értékcsökkenési hányad: értékcsökkenési leírás és értékvesztés aránymutató

bruttó termelési érték

Termelési költségszint: összes költség kedvezı, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. csökkenı tendenciájú

bruttó termelési érték

Anyaghányad: anyagjellegő ráfordítások aránymutató

bruttó termelési érték

Mutató tartalma Minısítése

Költségek aránya: üzemi költségek a relatív súlyarány megfelelısége

üzemi bevételek

Üzemi eredményszint: üzemi bevételek az üzemi munka jövedelmezıségét jellemzı mutató

üzemi költségek

Tıkearányos eredmény: üzleti tevékenység eredménye más vállalkozáshoz hasonlítható

saját tıke

Eszközhatékonyság: üzleti tevékenység eredménye az eszközök hatékonyságát jellemzı mutató

eszközök összesen

Árbevétel arányos eredmény: üzleti tevékenység eredménye szakágazati átlaghoz viszonyítva értékelhetı

értékesítés nettó árbevétele

25/26



Adó és kamatfizetés elıtti er. (EBIT):

Adó, kamat, écs elıtti eredmény (EBDIT):

ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK

kamat és adózás elıtti eredmény

Megnevezés Mutató tartalma Minısítése

értékcsökkenés, kamat és adózás elıtti eredmény

Árrésszint: értékesítés nettó árbevétele-eladott áruk beszerzési értéke szakágazati átlaghoz viszonyítva értékelhetı

értékesítés nettó árbevétele

Saját tıke-arányos nyereség (ROE): adózott vállalkozási eredmény kedvezı, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokatsaját tıke

Eszközarányos nyereség (ROA): adó és kamatfizetés elıtti er. (EBIT) kedvezı, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokateszközök összesen

Eszközforgási sebesség: értékesítés nettó árbevétele kedvezı, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokateszközök összesen

Tıkeáttételi ráta: eszközök összesen a relatív súlyarány megfelelısége

saját tıke

Eredmény részaránya: adózott vállalkozási eredmény összesített jövedelmezıségi mutató

összes bevétel

Jövedelmezıség: adózott vállalkozási eredmény a cég jövedelmezıségét jellemzı mutató

összes bevétel

adózás elıtti eredmény
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