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Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás %
1 A Forgóeszközök 553 125 949 661 72%
2 I. Pénzeszközök 7.ssz. 85 564 88 517 3%
3 1. Szabad rendelkezésű pénzeszközök 85 564 88 517 3%
4 2. Elkülönített pénzeszközök
5 3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok
6 II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok 6.ssz.

7 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
8 2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok
9 3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok

10 III. Követelések 5.ssz. 465 491 849 972 83%
11 1. Vevőkövetelések 141 940 441 508 211%
12 2. Váltókövetelések
13 3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései 240 788 216 328 -10%
14 4. Termékre és szolgáltatásra adott előlegek 50 000 -100%
15 5. Letétek, óvadékok
16 6. Egyéb követelések 32 763 192 136 486%
17 7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege
18 8. Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege
19 IV. Készletek 4.ssz. 2 070 11 172 440%
20 1. Késztermékek
21 2. Befejezetlen és félkész termékek
22 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
23 4. Alap, segéd és üzemanyagok
24 5. Kereskedelmi áruk 2 070 11 172 440%
25 V. Halasztott ráfordítások 8.ssz.

26 B Hosszú távú befektetések 3.ssz. 46 407 1 500 -97%
27 I. Értékpapírbefektetések 45 493 1 500 -97%
28 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29 2. Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok
30 3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések
31 4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba 45 493 1 500 -97%
32 II. Befektetési alapokba történő befektetések
33 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök 914 -100%
34 IV. Hátrasorolt követelések
35 V. Tárgyi eszköz befektetések
36 C Ingatlanok, ingók a termelésben 2.ssz. 107 416 204 909 91%
37 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1 152 1 924 67%
38 II. Gépek, berendezések, járművek 73 229 71 758 -2%
39 III. Nagyértékű szerszámok
40 IV. Lízingelt eszközök 33 035 63 006 91%
41 V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások
42 VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások 68 221
43 D Immateriális javak 1.ssz. 194 091 1 547 934 698%
44 I. Kísérleti fejlesztés értéke
45 II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 160 866 505 419 214%
46 III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek 27 103
47 IV. Üzleti vagy cégérték 33 225 1 015 412 2956%
48 Eszközök összesen 901 039 2 704 004 200%

Budapest, 2009. április 24.

Externet Nyrt.
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Pórffy András

* - A beszámoló bázis évi adatokat tartalmazó oszlopában az Externet Nyrt. 2007. december 31-i auditált egyedi beszámolójának adatai szerepelnek. A forgalmi adatok
összehasonlításánál figyelembe veendő, hogy a bázis időszak a Társaság átalakulása miatt 2007. augusztus 1-től 2007. december 31-ig tartott.



2/2

Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás %
49 E Rövid lejáratú kötelezettségek 10.ssz. 431 401 1 106 920 157%
50 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 311 361 830 625 167%
51 2. Váltótartozások
52 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 8 803 5 734 -35%
53 4. Kapott előlegek, előrefizetések 75 929 127 934 68%
54 5. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei 10 072 103 050 923%
55 6. Halasztott bevételek 1 047 301 -71%
56 7. Halasztott adótartozások
57 8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 24 189 39 276 62%
58 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 9.ssz. 38 206 651 788 1606%
59 1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 7 000 610 490 8621%
60 2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények
61 3. Lízingtartozások 31 206 41 298 32%
62 4. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei
63 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
64 6. Hátrasorolt kötelezettségek
65 7. Várható jövőbeni kötelezettségek
66 G Saját tőke 11.ssz. 431 432 945 296 119%
67 I. Jegyzett tőke 275 900 316 000 15%
68 II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken
69 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 410 624
70 IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény 155 532 218 672 41%
71 V. Piaci értékelési különbözetek
72 VI. Külső tulajdonosok részesedése
73 Források összesen 901 039 2 704 004 200%

Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás %
1 + Értékesítés nettó árbevétele 12.ssz. 816 924 3 159 166 287%
2 +/- Aktivált saját teljesítmények 13.ssz. 6 116
3 - Anyagjellegű ráfordítások 13.ssz. 621 159 2 641 652 325%
4 - Személyi jellegű ráfordítások 13.ssz. 37 876 145 410 284%
5 - Értékcsökkenési leírás 13.ssz. 18 083 93 770 419%
6 = Üzleti tevékenység eredménye 139 806 284 450 103%
7 + Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei 14.ssz. 8 088 36 088 346%
8 + Egyéb bevételek és nyereségek 12.ssz. 4 920 59 467 1109%
9 + Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei 14.ssz. 1 501 70 669 4608%

10 + Egyéb ráfordítások és veszteségek 13.ssz. 17 944 192 431 972%
11 = Adózás előtti eredmény 133 369 116 905 -12%
12 - Jövedelemadó 20 282 11 398 -44%
13 = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye 15.ssz. 113 087 105 507 -7%
14 +/- Megszűnő tevékenység eredménye
15 - Jövedelemadó
16 = Megszűnő tevékenység adózott eredménye 15.ssz.

17 +/- Számviteli politika változás kumulált hatása
18 - Jövedelemadó
19 = A számviteli politika változásainak adózott eredménye 
20 - Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség
21 = Adózott vállalkozási eredmény 113 087 105 507 -7%
22 Egyszerű EPS korrekciók nélkül (Ft / db) 20,4942 17,2875 -16%
23  - ebből: üzleti eredményre jutó: 25,3364 46,6077 84%
24  - ebből: szokásos vállalkozási tevékenység eredményére jutó: 20,4942 17,2875 -16%
25  - ebből: megszűnő tevékenység eredményére jutó:
26  - ebből: számviteli politika változásainak eredményére jutó:

Budapest, 2009. április 24.

Externet Nyrt.
KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint)

* - A beszámoló bázis évi adatokat tartalmazó oszlopában az Externet Nyrt. 2007. december 31-i auditált egyedi beszámolójának adatai szerepelnek. A forgalmi adatok
összehasonlításánál figyelembe veendő, hogy a bázis időszak a Társaság átalakulása miatt 2007. augusztus 1-től 2007. december 31-ig tartott.

Pórffy András

Externet Nyrt.
KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)
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2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.
ssz Megnevezés / E Ft konszolidált hatása konszolidált E Ft % %

1 Adózás előtti eredmény 93 897 93 897 3 179,72%
2 Elszámolt amortizáció 93 770 93 770 3 175,42%
3 Elszámolt értékvesztés 6 200 6 200 209,96%
4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
5 Befektetett eszközök értékesítésének különbözete
6 Szállítói kötelezettségek változása 519 264 519 264 17 584,29%
7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása 62 530 62 530 2 117,51%
8 Passzív időbeli elhatárolások változása
9 Vevőkövetelések változása -305 768 -305 768 -10 354,49%

10 Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása -93 101 -93 101 -3 152,76%
11 Aktív időbeli elhatárolások változása
12 Fizetett adó (nyereség után) -11 398 -11 398 -385,98%
13 Fizetett osztalék, részesedés

I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN 365 394 365 394 12 373,65%

14 Befektetett eszközök beszerzése -1 528 007 -1 528 007 -51 744,23%
15 Befektetett eszközök eladása 26 972 26 972 913,38%
16 Kapott osztalék

II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN -1 501 035 -1 501 035 -50 830,85%
 

17 Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek) 408 279 408 279 13 825,91%
18 Kötvénykibocsátás bevétele
19 Hitelfelvétel 1 202 250 1 202 250 40 712,83%
20 Hosszú lejáratú adott kölcsönök / bankbetétek törlesztése
21 Véglegesen kapott pénzeszköz 23 754 23 754 804,40%
22 Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás)
23 Kötvény visszafizetés
24 Hiteltörlesztés és -visszafizetés -598 759 -598 759 -20 276,30%
25 Hosszú lejáratra adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek
26 Véglegesen átadott pénzeszköz
27 Alapítókkal szembeni / egyéb hosszú kötelezettség változása 103 070 103 070 3 490,35%

III. PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN 1 138 594 1 138 594 38 557,20%

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2 953 2 953 100,00%

Az adózás előtti eredmény módosításra került az alábbi összegekkel:
- egyéb bevételek között elszámolt kapott támogatások 23 754 E Ft.

Externet Nyrt.
CASH FLOW KIMUTATÁS

Változás

Az Externet Nyrt. a 2008. évben vált először kötelezetté konszolidált éves beszámoló készítésére. A konszolidációba első ízben bevont Ultraweb Kft., valamint a tőkeemelés
segítségével megszerzett Vivanet Kft. bevonás időpontjában meglévő eszközei, kötelezettségei, saját tőke változásai, tőkekonszolidációs különbözetei összegét a cash-flow
kimutatás ide vonatkozó sorai tartalmazzák, ezek kiszűrésére a részletes adatok kigyűjtésének magas költségvonzata miatt nem került sor. A felsorolt események hatását jelentős
részben a 17. valamint 14. sorok tartalmazzák (jegyzett tőke, tőketartalék illetve aktív tőkekonszolidációs különbözet). 
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Megnevezés Jegyzett tőke A részvényeken felül 
rendelk.bocs. vagyon

Eredménytartalék és tárgyévi 
adózott eredmény

(-) Visszavásárolt részesedések 
k.sz. értéken Piaci értékelési különbözetek Külső tulajdonosok részesedése

Nyitó érték 275 900 155 532
Növekedések 46 100 410 624 237 472
 - tőkeemelés bejegyzéskor 40 100
 - előző évi MSZE átvezetése
 - önellenőrzés elszámolása
 - jegyzett tőke leszállítása TT javára
 - jegyzett tőke leszállítása ET javára
 - neg.érték ellentételezése tartalékból
 - pótbefizetés
 - jogszabály alapján növekedések
 - ázsió (jegyzési érték - névérték) 410 624
 - alapítók alapít., tőkeemel.átadott vagyon
 - szövetk.üzletrész-bevonás miatt
 - fejlesztési tartalék képzés
 - lekötött tartalék növekedése
 - lekötött tartalék visszavezetett összege
 - t.évi értékhelyesbítés növekedése
 - értékhelyesbítés értékelési tartaléka
 - valós értékelés értékelési tartaléka
 - visszav. rész. állományának csökkenése
 - konszolidációs kör bővülése / szűkülése 6 000 26 965
 - egyéb
 - t.évi adózott eredmény növ.hatása 105 507
 - HAR -> IAS átsorolás növelő hatása 105 000
 - konszolidáció növelő hatása
Csökkenések 6 000 174 332
 - tőkeleszállítás bejegyzéskor
 - előző évi MSZE átvezetése
 - önellenőrzés elszámolása
 - jegyzett tőke felemelése
 - neg.érték ellentételezése tartalékból
 - JT kivonással együtt tartalék-kivonás
 - fejlesztési tartalék visszavezetés
 - lekötött tartalék visszavezetett összege
 - lekötött tartalékba átvezetett összeg
 - jogszabály alapján csökkenések
 - osztalékra igénybe vett összeg
 - pótbefizetés a tulajdonosnál 105 000
 - t.évi értékhelyesbítés csökkenése
 - értékhelyesbítés értékelési tartaléka
 - valós értékelés értékelési tartaléka
 - visszav. rész. állományának növekedése
 - konszolidációs kör bővülése / szűkülése
- visszafizetettt pótbefizetés 42 445
 - t.évi adózott eredmény csökk.hatása
 - HAR -> IAS átsorolás csökkentő hatása
 - konszolidáció csökkentő hatása 6 000 26 887
Záró érték 316 000 410 624 218 672

Maximálisan kifizethető osztalék értéke: 34 510 E Ft.

Externet Nyrt.
SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS KIMUTATÁSA
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Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk figyelmüket, hogy a Társaság - mint minden más gazdálkodó - a mindenki számára ismert 
gazdasági körülmények miatt jelentősen megváltozott piaci viszonyok közé került. A megváltozott piaci viszonyok megnövelhetik a 
valós érték kockázatát és megbízhatóságát, ennek ellenére könyvvizsgálatunk nem tud kiindulni abból, hogy a megváltozott piaci 
körülmények tartósak maradnak. Mindezek alapján a Társaság számviteli politikája szerint esetleges átértékelésre csak tartós piaci 
tendenciák ismeretében kerülhet sor.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk fgyelmüket arra, hogy a független könyvvizsgálói jelentés a soron következő legfőbb szervi 
gyűlés elé terjesztett, az éves beszámolót tárgyaló napirendhez készült, és mint ilyen, nem tartalmazhatja a legfőbb szervi gyűlésen 
hozott döntések éves beszámolót értintő hatását.

Vizsgálatunk alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal összhangban - ahogyan azokat az EU befogadta - készítették el.

Az üzleti jelentés az összevont (konszolidált) éves beszámoló adataival összhangban van.

Az összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a Társaság belső
ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az
összevont (konszolidált) éves beszámoló bemutatásának értékelését.

Bejegyzett könyvvizsgáló

Ez a jelentés a fent nevezett cég tárgyévi összevont (konszolidált) éves beszámolójának elválaszthatatlan része.

2009. április 24.

Az Externet Nyrt. tulajdonosainak:

A Záradék bármely manipulációja, vagy valótlan adatokkal együtt történő felhasználása a záradékot érvényteleníti és törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga 
után!

ny.sz.: 003287

Könyvvizsgáló Társaság
1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1.

ny.sz.: 002082

Az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, ahogyan azokat az EU befogadta,
szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes -
törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre, amelyek összhangban vannak a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokkal.

Független könyvvizsgálói jelentés

Elvégeztük az Externet Nyrt. (továbbiakban: 'a Társaság') mellékelt 2008. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a
könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) éves beszámoló a 2008. december 31–i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben
az eszközök és források egyező végösszege 2 704 004 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 105 507 E Ft nyereség - valamint az ezen
időszakra vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket
tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A soron következő éves, legfőbb szervi gyűlés elé terjesztett összevont (konszolidált) éves beszámolóról

Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes összevont (konszolidált) éves
beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő
számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az
összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről.

A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése
révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló nem tartalmaz lényeges
hibás állításokat.

A könyvvizsgáló felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálata alapján.
A könyvvizsgáló felelőssége továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentésben közölt számviteli információk összhangban vannak-e
az összevont (konszolidált) éves beszámolóban foglaltakkal.

A kiválasztott eljárások, beleértve az összevont (konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás
állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A könyvvizsgálat során az Externet Nyrt. összevont (konszolidált) éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és
bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk.

Budapest,

Véleményünk szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló az Externet Nyrt. 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Véleményünk korlátozása nélkül a következőkre hívjuk fel figyelmüket:

Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált
számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Meggyőződésünk, hogy a könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény)
megadásához.

1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1.

Magyar Szakértői Holding Kft. Dr. Matukovics Gábor
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A magyar könyvvizsgálói előírásoknak megfelelően felülvizsgáltuk az üzleti év üzleti könyveinek vezetését,
záradékoltuk összevont (konszolidált) éves beszámolójának elkészítését.

Adatszolgáltatásuk alapját képezte munkaokmányainknak, kiegészítő mellékletüknek.

A Szervezet zárása a folyamatos működés elve szerint értékelt, a vezetés nyilatkozatai alapján nincsenek fedezetlen és lényeges:

Az üzleti év zárásának előkészítése érdekében önálló módszertani anyagot adtunk át az Önök részére, valamint
egyeztető megbeszélések keretében segítettük felkészülésüket, adtuk meg időbeni ütemezésünket, közreműködtünk a
végrehajtásban.
A zárlati munkák során:

Munkánk eredményei során:

A Szervezet ügyvitele tartalmazza a gazdasági eseményeket, elszámolásának bizonylati hátterét.

A bemutatott összevont (konszolidált) éves beszámoló Magyarország hivatalos pénznemében, azaz forintban készült.
Jelentésünk eredetileg magyar nyelven kerül kiadásra, a magyar nyelvű jelentés kerül aláírásra. Vita esetén a magyar
nyelvű eredeti jelentés a mérvadó.
Jelentésünk észrevételeinket, megállapításainkat tartalmazza, ennek megfelelően került sor az eredmény
jóváhagyására. Megítélésünk szerint a könyvvizsgáló jelentésben foglaltakon kívül:

Cash-flow kimutatásuk felülvizsgálatánál a lényegesség és költség-haszon elveiből indultunk ki.

A leltárak felvételében év végén mintaszerűen személyesen is részt vettünk, vagy a folyamatos munkánk keretében vizsgáltuk azt, mivel 
azok előkészítését megfelelőnek tartottuk. Ebben az esetben az utólagos ellenőrzést végrehajtottuk.

Az Önök által rendelkezésünkre bocsátott nyilatkozataik munkánk eredményébe, záradékunk minősítésébe beépültek.
Nyilatkozataink értelmezésénél figyelembe kell venni teljességi nyilatkozatukat, valamint annak kockázatát, hogy a mintavételes 
technikák nem adhatnak lehetőséget minden hiba és ellentmondás külső feltárására.

2008. január 1. 2008. december 31.

Az adók elszámolásában megvizsgáltuk azok analitikáit, rendszertechnikai működésüket, éves beszámolóba beépülését (nem képezte 
munkánk tárgyát az analitikák teljes körű és tételes ellenőrzése, a havi adózási rend vizsgálata).
Az Önöktől kapott információk felülvizsgálatával került sor az értékvesztések, értékhelyesbítések, céltartalékképzések, leírások, 
visszaírások, átmenő tételek elfogadására, az analitikák és főkönyvi feldolgozások összhangjának biztosítására.

Munkánk keretében:
A számviteli elvek gyakorlati alkalmazását, annak helyességét kontrolláltuk, üzleti könyveikkel való szinkronítását
megvizsgáltuk, eltéréseit rendeztük.
A számviteli rendszer támogatásában a számlatükör és a számviteli politika összeállítását értékeltük, a kapcsolódó
szabályozási körökkel való összhang megteremtését véleményeztük.

A jelentős és lényeges minősítések meghatározása az Önök döntése szerint történt. Megbízásunk a piaci értékek teljes körének 
meghatározására nem terjedt ki. Döntéseik végrehajtását szúrópróábval, az Önök adatszolgáltatása alapján ellenőrizhettük.

A számviteli szabályozás naprakészségének biztosítása a Szervezet esetében az aláírásra jogosultak feladata és felelőssége.
A garanciális és várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalékok képzési módszere, mértéke, követése a Szervezet 
számításainak, tapasztalati adatainak eredménye.

A Szervezet gazdálkodása megfelel a magyar jogszabályi előírásoknak.

Munkakapcsolatainkat, a kapott információk feldolgozását munkaokmányaink tartalmazzák, mégis felhívjuk
figyelmüket, hogy az ezek alátámasztását szolgáló, de Önöknél rendelkezésre álló bizonylatok változásoktól mentes
megőrzése az Önök felelőssége.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az összevont (konszolidált) éves beszámolóval kapcsolatos
adatszolgáltatásra korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Szervezet nem auditált számviteli nyilvántartásaiból 

Következtetéseinkben:
A konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatán túli munkánk szerves részét képezően az következőkre hívjuk fel
szíves figyelmüket:

Tőkepozíció, saját tőke/jegyzett tőke aránya: 299%

Üzleti jelentéssel összefüggésben:

- jelentős könyvön kívüli terhek.

Emlékeztető a könyvvizsgálat végrehajtásáról
Az Externet Nyrt. (továbbiakban 'Szervezet') tulajdonosainak

Jelenségek, jelentős könyvön kívüli tételek

Szerződésünk szerint, a jogok-kötelezettségek kölcsönös érvényesítésével befejeztük az üzleti évre vonatkozó
könyvvizsgálói munkánkat.
Felhatalmazzuk Önöket, hogy - amennyiben Szervezetük döntéshozói az előterjesztettekkel azonosan elfogadják azt -
az előírások szerint a hatóságok részére átadják a zárási dokumentumokat.

Bizonylati fegyelmük helyzetét, főbb gazdasági folyamataik lényegi eseményeit mintavétellel elemeztük, gyakorlati
problémáik rendezésében megkeresésük szerint rendelkezésükre álltunk. Mindezek mellett az alábbi
megjegyzéseinket rögzítjük:

A Szervezet amortizációs politikáját, a maradványérték számítás elvét, a visszaírások kezelését a szabályzatok szintjén vizsgáltuk. A 
beminősített eljárások gyakorlati alkalmazása a Szervezet feladata, részünkről mintaszerű ellenőrzésre került sor.

Az év során valamennyi előfordult adózási, könyvelési, menedzsment és controlling témájú, valamint a szerződéses
feladatokkal összefüggő kérdésekről személyes konzultációt folytattunk, munkánkat kellő gondossággal végeztük.
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2007.12.31. 2008.12.31.
tény tény

431 432 945 296
816 924 3 159 166
113 087 105 507
121 724 -157 259
901 039 2 704 004

156% 299%
41% 33%

109% 186%Kötelezettségek/saját tőke

Mérlegfőösszeg
Saját tőke/jegyzett tőke
Adózott eredmény/jegyzett tőke

Értékesítés nettó árbevétele
Mérleg szerinti eredmény

Saját tőke

Az általunk feltárt, Önök számára átadott észrevételek rendezése, szakértői levelünk szakmai összefoglalóinak
átgondolása az Önök feladata.
Rendezetlen követelés/kötelezettségállomány helyszíni ellenőrzésre nem került sor, ez kockázattal járhat.
A befektetések/értékpapírok piaci és auditált értékeinek eltérései rejtett terheket és tartalékokat hordozhatnak.

Kockázatok és tartalékok:

Dr. Matukovics Gábor

Kérjük Önöket, hogy a feltárt jelenségekkel kapcsolatban hozzák meg szükséges döntéseiket, végrehajtásukról
adjanak tájékoztatást. A magunk részéről rendelkezésükre állunk ezek rendezésében.

Javaslatok:

A becsült piaci értékek jellegzetessége, hogy nem egy hatékony és tökéletes piacon, tényleges és azonos piaci
ügyletek során kialakult értékek, hanem a jövőre vonatkozó becslések szakmailag elfogadott és szokásos elvek és
módszerek mentén történő értékelésszakmai számításainak eredménye. Mint minden ilyen típusú számítás, az ilyen
értékelésszakmai számítás is bizonytalanságokat hordozhat magában, különösen akkor, ha a jövő becslésénél
felhasznált adatokat a múlt működési eredményei (vagy újonnan elkezdett működés esetén múltbeli adatok hiánya)
nem támasztják teljeskörűen alá.
Megjegyezzük, hogy a mindenki számára ismert, minden más gazdálkodót is érintő, jelentősen megváltozott piaci
körülmények magukban hordozhatják az előre nem látható értékvesztések, a finanszírozhatóság és az előre nem
számolható veszteségek kockázatát. Mindazonáltal könyvvizsgálatunk nem tud kiindulni abból, hogy a megváltozott
piaci körülmények tartósak maradnak.

Működő tőke

Lényegesebb adatok

Lényegesebb adatok

Ahol az értékelések alapja egy vállalkozás auditált vagy nem auditált éves beszámolója, ott a beszámoló
felülvizsgálata nem képezi jelen könyvvizsgálat tárgyát, az ezen beszámolókban foglalt értékeléseket szakmailag
elfogadott és szokásos elvek és módszerek alapján az adott beszámoló összeállítója, illetve az általa erre felkért külső
szakértő vagy könyvvizsgáló végezte el.

Könyvvizsgáló Társaság Bejegyzett könyvvizsgáló
1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1.

ny.sz.: 002082
1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1.

ny.sz.: 003287

2009. április 24.
Budapest,

Magyar Szakértői Holding Kft.

Saját tőke

Értékesítés nettó árbevétele
Mérlegfőösszeg
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Vállalkozás megnevezése:
Címe:
A munka befejezésének dátuma:

c.) az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a Számviteli Törvénnyel, az IFRS/IAS szabályaival és a tényekkel való
megfelelésért,

Teljességi nyilatkozat

d.) valamint azért, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint
pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

2. Elismerjük, hogy a mi kötelezettségünk egy olyan belső számviteli ellenőrzési rendszer létrehozása és fenntartása,
amely bár nem teljes mértékben, de megfelelően nyújt biztosítékot a törvénytelenségek, szabálytalanságok és hibák ellen.

5000 Szolnok, Szapáry út 18.
Externet Nyrt.

2009.04.24

a.) az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek, illetve az IFRS/IAS
szabályainak megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért,
b.) a könyvelésért,

1. Felelősek vagyunk:

c.) egyedi szerződéses megállapodások követelések és kötelezettségek érvényesítésekor,
d.) az üzleti és az azon kívüli események, ügyletek elkülönítése,

f.) piaci információk, értékvesztések, a vállalkozás továbbvitelével kapcsolatos tervek,

3. Rendelkezésükre bocsátottunk teljeskörűen és hiánytalanul, a valóságnak megfelelően, a vizsgált évre vonatkozó:

d.) a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorló további információkat külön is értelmezve.

4. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan
tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek az összevont (konszolidált) éves beszámolóra hatása lehet. Így különösen:

a.) valamennyi tranzakciót,
b.) ügyletet,
c.) gazdasági eseményt feldolgozva,

c.) lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámolók, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére
vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezek részéről.

6. Nincsen tudomásunk:
a.) olyan szabálytalanságról, mely elkövetésében a vállalatvezetés tagjai, a számvitelben fontos szerepet játszó
alkalmazottak részt vettek volna, sem más alkalmazott által elkövetett olyan szabálytalanságról, amely az összevont
(konszolidált) éves beszámolót jelentősen befolyásolná,

g.) mérlegben nem szereplő kötelezettségek, jogosultságok, peres, vitás, kétes ügyek.

a.) szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az
ügyviteli folyamatok rendszerében,
b.) szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,

b.) a tárgyév egyedi, rendkívüli eseményei,

a.) a velünk tulajdonviszonyban álló felekkel fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket,
átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
b.) tőkeállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy a tőkeállomány tartalékolása
opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
c.) pénzintézettel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet
vagy hasonló megállapodásokat;

b.) olyan törvénysértésről vagy lehetséges törvény- vagy szabálysértésről:

Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló
hatósági értesítés, amely jelentős hatással lett volna az összevont (konszolidált) éves beszámolóra.

- amelynek következményét az összevont (konszolidált) éves beszámolónak tartalmaznia kellene,
- céltartalék képzését tenné szükségessé,
- vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni.

A Társaság betartotta a szerződés megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen befolyásolták
volna az összevont (konszolidált) éves beszámolót.

d.) korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

7. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

a.) tulajdonosi és menedzsment döntések, tulajdonosi egyezségek, viszonyok,

e.) korlátozások és kötöttségek, jogosultságok és előnyök az összevont (konszolidált) éves beszámolóban,

5. Nem történt:

Ez a nyilatkozat az Externet Nyrt. (a Társaság) 2008.12.31-i összevont (konszolidált) éves beszámolójának (a mérleg, az
eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: összevont (konszolidált) éves beszámoló) könyvvizsgálatával
kapcsolatosan készült.
Célja, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló 2000. évi C. törvénnyel (Számviteli törvény) illetve a hatályos
IFRS/IAS szabályokkal való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk szerint
képviseljük az audit során az alábbiakban foglaltakat:
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b.) amelyeket a tárgyév után, a könyvvizsgálati munka keretében helyesbítettünk,
c.) amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorolnak,
d.) amelyek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára, éven túli hatások gyakorlására lényeges és
meghatározó szerepet töltenek be.

8. Külön rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:
a.) amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,

Azokra a vásárolt készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges
piaci érték, értékvesztést számoltunk.
d.) A saját termelésű készleteket a számviteli törvény szerinti előállítási költségen értékeltük. A saját termelésű készletek
értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási árat.
Azokra a saját termelésű készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert és
várható eladási ár, értékvesztést számoltunk el.
e.) A fordulónapon fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemű követelések, amelyek a fordulónapon,
vagy ez előtt keletkeztek.

9. A beszámoló-készítéssel összefüggésben rögzítjük:
a.) Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési értéken értékeltük, levonva
belőle az ezen eszközök hasznos élettartalma alapján megállapított értékcsökkenési leírást.
b.) A befektetett pénzügyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési árukon értékeltük. Nincs tudomásunk olyan
tényről. amelynek alapján a befektetett eszközökre értékvesztést kellett volna elszámolni.
c.) A vásárolt készleteket a számviteli törvény szerinti beszerzési áron értékeltük. A vásárolt készletek könyv szerinti
értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert piaci értéket.

- A kapcsolt vállalkozások tranzakcióit, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az eladásokat, 
vásárlásokat, kölcsönt, átutalást, lízinget.
- A Társaság, valamint leányvállalata, igazgatója, tisztségviselője által nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat.

f.) A Társaság minden készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel az összevont
(konszolidált) éves beszámolóban. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő,
tulajdonában levő eszközökre.
g.) A Társaság valamennyi kötelezettsége szerepel a fordulónapi összevont (konszolidált) éves beszámolóban. A
Társaságnak nincs érvényesítetlen követelése, kötelezettsége.
h.) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló és kiegészítő mellékletei tartalmazzák mindazokat a tételeket: 

i.) A Társaságnak nincs egyéb elhatárolandó vagy közzéteendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége. Az
összevont (konszolidált) éves beszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák az alábbiakat:

- amelyek szükségesek a Társaság vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményének a számviteli törvényben 
rögzítetteknek megfelelő hiteles bemutatásához,
- valamint a Társaságra vonatkozó egyéb törvényekben és a szabályozásokban előírt tételeket, és
- mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. jelzálogok, lízingdíj kötelezettség, kötelezettség fedezetére átadott 
váltók, adott garanciák, stb.), amelyek a Társaság vagyoni helyzetének megítélésében szerepet játszanak.

10. Ha éltünk a valós értékeléssel akkor rögzítjük, hogy:
a.) A pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értéken történt értékelései a Számviteli Törvénnyel összhangban lettek
bemutatva és közzétéve.
b.) Az eszközök és kötelezettségek valós értékének a Számviteli Törvény által megkövetelt módon közzétett összegei a
valós értékre vonatkozó legjobb becslésünket tükrözik.

- A pénzintézetekkel kötött engedményezési megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénz illetve a hitelkeret 
korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonló megállapodásokat.
- A megállapodásokat a korábban eladott eszközök visszavásárlására.
- A rendes üzleti tevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat.

j.) Nincs tudomásunk egyéb bárminemű lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk
pénzügyi helyzetét.

- lejáratig tartandó befektetések
- a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsönök és követelések
- értékesíthető pénzügyi eszközök
- egyéb pénzügyi kötelezettségek

c.) A valós érték meghatározására alkalmazott értékelési módszerek és jelentős feltételezések következetesen lettek
alkalmazva, ésszerűek.
d.) Az értékelési módszerek és feltételezések megfelelően tükrözik a Társaság nevében végrehajtandó, a valós érték
meghatározások és közzétételek szempontjából releváns lépéseinkre vonatkozó szándékainkat és képességeinket.

e.) Megerősítjük, hogy áttekintettük minden, a fordulónapon nyitott pénzügyi eszközt és kötelezettséget, és azokat a
Számviteli Törvény 59/A-59/F paragrafusainak megfelelően soroltuk be a következő csoportok egyikébe:

- kereskedési célú pénzügyi eszközök és kötelezettségek

és azokat besorolásuknak megfelelően valós értéken, amortizált bekerülési értéken vagy bekerülési értéken mutattuk ki.

A lejáratig tartandónak minősített pénzügyi eszközök besorolása ezen értékpapíroknak a lejáratig történő megtartására
irányuló szándékunknak és képességünknek megfelelő.
f.) A számviteli Törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak

- ill. a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.

- a fedezeti kapcsolatra,
- a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira,
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13. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon
kívül egyéb zálog nem terheli.

14. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolják az
összevont (konszolidált) éves beszámolót.

11. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint
érvényesíthetők lennének.

12. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel
tükrözi a cégünknek és esetleges kapcsolt vállalkozásainak ügyleteit.

17. Tisztában vagyunk az 2007. évi CXXXVI. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény előírásaival, annak szabályait ismerjük.
A rendelkezésükre bocsátott bizonylatok és azok mögöttes gazdasági tartalmában, valamint a vállalkozás működésében
nincsenek olyan ügyletek, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolgok eredetét leplezik.
Ide értendő többek között:

15. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely az összevont (konszolidált) éves beszámoló
kiigazítását igényelné.

16. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a Számviteli Törvény és IFRS/IAS előírásaival
összhangban készült összevont (konszolidált) éves beszámolóban mutatkozhatna.

22. A vállalkozás amortizációs politikáját kialakítottuk, a maradványérték számításának elveit, az értékelési visszaírások
kezelését a számviteli elvekkel gyakorlatban megvalósítottuk. A számviteli szabályozás naprakészségének biztosítása a mi
feladatunk.

21. A számviteli szabályrendszerrel kapcsolatban rögzítjük, hogy a jelentős és lényeges minősítések meghatározása saját
döntésünk, a könyvvizsgálat megbízása a piaci értékek teljes körének meghatározására nem terjedt ki.

Rögzítjük továbbá, hogy gazdálkodásunkban nem jelentek meg, illetve a tevékenység gyakorlása során felhasználásra nem
kerültek olyan dolgok, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származnak.

18. Megértettük, feldolgoztuk és megadtuk mindazon témaköröket, amelyeket a könyvvizsgálati munkaprogram, a
dokumentációs és információs jegyzék alapján tőlünk kértek.

Vállalkozás pecsétje:

Az adóhatóságnak jogában áll a Társaság nyilvántartásainak felülellenőrzésére. A Számviteli Törvény előírásai szerint a
könyvvizsgálói záradék nem jelenti azt, hogy azt az adóhatóság korrekció nélkül elfogadja vagy mentes minden hibától.

23. A garanciális és várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalékok képzési módszere, mértéke,
követése a vállalkozásunk számításainak, tapasztalati adatainak eredménye.

24. Kinyilvánítjuk, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámoló a könyvvizsgálattal közös munkánk eredménye,
azzal mindenben egyetértünk, és megerősítjük, hogy terveink, értékeléseink tartalmuk, formájuk szerint azonosak az
összvont (konszolidált) éves beszámolóban rögzítettel.

25. Az összevont (konszolidált) éves beszámolóban kimutatott piaci értékek az általánosan elfogadott értékelési elvek
szerint kerültek bemutatásra.

- dematerializált értékpapírt is.

20. A belső ellenőrzési rendszer által feltárt problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen
kívüli fel nem dolgozott tételeket külön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk.

- a vagyoni jogosultságot megtestesítő okiratot,

19. Megerősítjük, hogy adatfeldolgozási rendszerünk rendszertechnikailag zárt. 
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2009.04.24

Pórffy András

Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet

Externet Nyrt.

Az üzleti év:
2008. január 1. 2008. december 31.

A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítő melléklet közzétételét, illetve
letétbe helyezését elrendelem, annak anyagát mellékelem.

- IAS (IFRS) előírásokkal összhagban -
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Szervezeti forma:
A Szervezet adószáma:
A Szervezet KSH száma:
Cégjegyzékszám:
Alapítás ideje:
Jogelőd:
Főtevékenysége:
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
Econet Invest Vagyonkezelő Kft. 76,83% 76,83% -                            
(...-19%) Egyéb
Vivacom Kft 12,69% 12,69% -                            
Kraft Invest Kft. 10,14% 10,14% -                            
egyéb tulajdonosok 0,34% 0,34% -                            
Összesen: 100,00% 100,00%

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb
hányad % arány % ráhatás

(76%-…) Kapcsolt
Externet Nyrt 100,00% 100,00% -                            
Összesen: 100,00% 100,00%

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb
hányad % arány % ráhatás

(76%-…) Kapcsolt
Externet Nyrt 100,00% 100,00% -                            
Összesen: 100,00% 100,00%

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 % tőke tartalék tőke ráhatás

(76%-…) - minősített többséget biz. befolyás leányvállalat
Ultraweb Kft  1117 Budapest 

Hauszmann A. u. 2 
Magyar Sz.t. 100% 100% 3 000 25 176 9 034 37 210 leányvállalat

Vivanet Kft  1117 Budapest 
Hauszmann A. u. 2 

Magyar Sz.t. 100% 100% 3 000 -13 168 118 469 108 301 leányvállalat

(20%-50%) - jelentős 25% felett társult vállalkozás
Dreamcom Kft  1117 Budapest 

Hauszmann A. u. 2 
Magyar Sz.t. 30% 30% 5 000 n/a n/a 5 000 társult vállalkozás

A konszolidációs kör kialakítása

Teljeskörű bevonás alóli mentesítés:
Mentesített a teljeskörű bevonás alól az a vállalkozás, amelyben lévő részesedést kizárólag továbbértékesítés céljából szerezték be és azt a forgóeszközök között mutatják ki.
Minden esetben mentesítésre kerülnek a konszolidációba történő teljeskörű bevonás alól azon unoka vállalkozások, amelyek azon leányvállalatok tőkeérdekeltségei, amelyek e pont alapján kerültek mentesítésre a teljeskörű bevonás módszere alól, függetlenül attól,
hogy a mentesített leányvállalat az unoka vállalkozásban lévő részesedését hogyan minősítette (forgatási vagy tartós befektetésnek).
Mentesített a teljeskörű konszolidáció alól az a vállalkozás, amelyben lévő részesedéshez kapcsolódó jogok gyakorlását lényeges és tartós jogi korlátozások, vagy rendkívüli körülmények huzamosan akadályozzák. E feltételnek eleget tesz az, ha a leányvállalat,
közös vezetésű vállalkozás felszámolás alatt áll.
A leányvállalatot, közös vezetésű vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörűen bevonni, ha a konszolidált éves beszámoló enélkül is megbízható és valós képet ad (lényegesség elve). A lényegesség elve alapján történő mentesíthetőség
alkalmazott kritériumai az Externet Nyrt.-nél:

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

5000 Szolnok, Szapáry út 18.

Externet Nyrt.

16-10-001759
1996. április 2.
Externet Kft.
Távközlés

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2.

5000 Szolnok, Szapáry út 18.
Iroda

Externet Nyrt.
Összevont (konszolidált) kiegészítő 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 vezetésű vállalkozásai) egyetlen önálló vállalkozásként működnének. 

14003790-2-16
14003790-6190-114-16

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

A leányvállalatot, közös vezetésű vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörűen 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 történő bevonása első 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 vezetésű vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörűen bevonni, ha a konszolidált éves beszámoló mérlegfordulónapján előtársaságként működik.

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

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

anyavállalat az a vállalkozó, amely legalább egy másik vállalkozónál közvetlenül, vagy egy másik vállalkozáson (leányvállalaton) keresztül közvetetten meghatározó befolyást gyakorol. Nem minősül 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 lehetőségeinek megfelelően a leányvállalatok típusai a következők 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.
- Ellenőrzött leányvállalatról beszélünk, ha az anyavállalat közvetlenül, és/vagy egy vagy több másik leányvállalaton keresztül közvetetten a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (Ügyvezetőség, Igazgatóság stb.) és a 
Felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza, vagy visszahívja.

Ultraweb Kft.

Székhely, lakcím

Székhely, lakcím

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.

5000 Szolnok, Szapáry út 18.

Vivanet Kft.

Székhely, lakcím

Externet Nyrt.

2030 Érd, Lakatos u. 46.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3.

-                                                                   

http://www.externet.hu/�
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A konszolidációs csoport vállalkozásai:
- Teljeskörűen bevont leányvállalatok:
- Mentesített társult vállalkozások:

Beszámoló aláírására jogosult neve: Címe:
Beszámoló aláírására jogosult neve: Címe:
Igazgatóság:
Felügyelő Bizottság:

Vezető állású személyek:
Vezető állású személyekben bekövetkezett tárgyévi változás indoklása: nem merült fel.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.
Könyvvizsgáló: ny.sz.: 003287
Könyvvizsgáló társaság: ny.sz.: 002082

Jogi képviselet:
Könyvvitelért felelős személy: Rationarius Kft.

- neve
- lakcíme

Számlavezető bankok: - Ft: Commerzbank Zrt.
- deviza: Commerzbank Zrt.

Engedélyhez kötött tevékenységek:
- PSZÁF speciális engedéllyel: nem rendelkezik
- Szakmai kamara engedélyével: nem rendelkezik
- Tevékenységspecifikus képesítéssel: nem rendelkezik
- Közhasznú minősítéssel: nem rendelkezik
- Tevékenységfüggő cégbírósági bejegyzéssel: nem rendelkezik
- A társaság közérdeklődésnek kitett: igen

A tulajdoni viszonyokat alapító okirat tartalmazza, a működés 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 időpontja: az üzleti évet követő február 28.

Eredménykimutatás típusa:
Eredménykimutatás változata:
Mérleg változata:
Mérlegkészítés cégi időpontja általában:
Mérlegkészítés cégi időpontja mérlegtételenként: egyes mérlegtételeknél rögzített.
Könyvvizsgálati zárás időpontja: ( Externet Nyrt.)
Könyvvizsgálati zárás időpontja: ( Ultraweb Kft.)
Könyvvizsgálati zárás időpontja: ( Vivanet Kft.)
A kötelező beszámolás formája:

A számviteli alapelveket jellemző előírások:
= Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel.

nem merült fel.
= Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel.

nem merült fel.
= Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a, vagy 500 millió Ft.. 

86 286 E Ft
= Valós értéken történő értékelés  nem alkalmazva.
= Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia.

= A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.
= Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes,
= Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatá-sának elve mellett alkalmazzuk.

A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja.

Az üzleti év hosszúsága eltér az előző üzleti évtől (IAS 1.49): nem merült fel.
A beszámolás formája (IAS 27.41): konszolidált beszámoló 
A beszámoló bemutatási pénzneme a HUF, funkcionális valuta választására nem került sor. (IAS 21.53)
A pénzügyi kimutatás adatai, kiegészítő megjegyzései ezer HUF-ban szerepelnek, ahol nem, ott az egyértelműen kiemelésre kerül.
A beszámoló megtekinthetőségének helye:

- értékelési előírás 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 éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek.

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

= Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek:

= Lényeges hibahatás az utoljára közzétett üzleti év beszámoló saját tőkéjének 20 %-a:

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 legfőbb tulajdonosi szervnek a legfőbb szervi gyűlésig és ezen a gyűlésen joga van a pénzügyi kimutatások módosítására.

2009. április 7.

összköltség eljárás.
A  változat.

2009. február 28.

A számviteli rendszer
forint (HUF)
kettős könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)
2008. december 31.

Magyar Szakértői Holding Kft.

6000 Kecskemét, Vágó u. 2.

Pórffy András, Sebők István, dr. Bödecs béla

dr. Rosner Gábor, Belán Gábor, Hutiray Gyula, Pálya Róbert, dr. Takács István

Pórffy András

Dreamcom Kft.

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

2030 Érd, Napszámos út 40.
Sebők István
Pórffy András, Sebők István, Kis Andor, dr. Bödecs Béla, dr. Balázs Csaba

2094 Nagykovács, Szent Anna u. 6.

dr. Rosner Gábor

Szabó Endre

Működési rendszer

Cégjellemzők

Dr. Matukovics Gábor

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

Ultraweb Kft, Vivanet Magyarország Kft.

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 időszakból a másik időszakra 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:

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

= A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés:

Teljeskörű konszolidációval értékelt vállalkozások: anyavállalat, leányvállalatok, ha a teljeskörű bevonás alól nem kerültek mentesítésre, közös vezetésű vállalkozások, ha a kvóta arányában történő teljeskörű bevonás alól nem kerültek entesítésre.

Részesedés értékelés (equity) módszerével kerülnek bevonásra: leányvállalatok, ha a teljeskörű bevonás alól mentesítésre kerültek, és nem mentesíthetőek a részesedés értékelés módszere alól, közös vezetésű vállalkozások, ha a kvóta arányában történő
teljeskörű bevonás alól  mentesítésre kerültek, és nem mentesíthetőek a részesedés értékelés módszere alól, társult vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszere alapján történő bevonás alól nem kerültek mentesítésre.

Könyv szerinti értéken kerülnek bevonásra leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszerével történő bevonás alól mentesítésre kerültek, társult vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszere alapján történő bevonás alól
mentesítésre kerültek, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások.

Részesedés értékelés alóli mentesítés:
Mentesítésre kerülnek azon társult vállalkozások, amelyeknél a fordulónapon felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

2009. április 7.
2009. április 7.

az egyedi beszámoló szintjén éves beszámoló. A vállalatcsoport összevont (konszolidált) éves beszámolót is készít.
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Az összemérés elve szerint:
- a szükséges bevétel és költségnövekmények (accruals) elszámoltak,
- a költségként ki nem mutatott eszközfelhasználások kimutatottak (prepaid expenses),
- a befolyt, de meg nem szolgált bevételek kötelezettségként kimutatottak (unearned revenues).

Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában:
- Mérleg/eredménysoronként a 25 %-ot meghaladó lényegi eltérések magyarázata!

A társaság szervezetében, a vezető tisztségviselők, alkalmazottak körében és a tulajdonosi strukturában az alaptőke 5%-át elérő változások:

Előkészítő mérlegek

Megnevezés (E Ft) Rendezés Audit módosítás Értékelés 
helyesbítés

Saját tőkére gyakorolt hatás 0 0 0
Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás 0 0 0
Adózott eredményre gyakorolt hatás 0 0 0

Tőkekonszolidáció végrehajtása

Tőkekonszolidáció kiemelt hatásai: 85 970 E Ft.
85 970 E Ft.

0 E Ft.

Adósságkonszolidáció végrehajtása

Adósságkonszolidáció kiemelt hatásai: 0 E Ft.
-231 803 E Ft.

0 E Ft.

Közbenső eredmény konszolidáció hatása: 0 E Ft.
0 E Ft.
0 E Ft.

- az olyan belföldi és külföldi vállalkozásoknál, ahol az egységes értékelés megvalósításának eredménye a vállalkozáscsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete szempontjából nem jelentős.
A konszolidált éves beszámolóba teljeskörűen bevont közös vezetésű vállalkozások egyedi éves beszámolói mérleg- és eredménykimutatás adatait az anyavállalat és/vagy a konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalata (leányvállalatai) tőkerészesedésének
arányában (kvóta arányában) kell bevonni. Az anyavállalatot megillető tőkerészesedés hányadát százalékban kell kifejezni két tizedes pontossággal.

A tőkekonszolidáció során az adott vállalkozásnál feltárt rejtett tartalékok és rejtett terhek összegéből csak az anyavállalatot tulajdoni hányada alapján ténylegesen megillető, illetve terhelő értéke vehető fel.

Mindebből következően, ha arra utaló jelzés tapasztalható, hogy a goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) értékvesztést szenvedhetett, a megtérülő értéket arra a vállalkozásra (leányvállalatra) vonatkozóan kell megállapítani, amelynek megvásárlásához a
goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) kapcsolódott.

Nem kell a közbenső eredményt kiszűrni, ha a közbenső eredmény hatása nem jelentős (egyedileg nem haladja meg a 5 millió forintot).

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

A választott és alkalmazott konszolidációs elvek, eljárások, módszerek összefoglalása

Az Externet Nyrt. tudatos befektetési tevékenysége következtében anyavállalatnak minősül. A jelenlegi tulajdonosi struktúra mellett az Externet Nyrt. nem minősül mentesíthető anyavállalatnak, mivel értékpapírjainak tőzsdei kereskedelme engedélyezett, így az
Externet Nyrt.-nek konszolidált éves beszámolót kell készítenie.

Az értékelési módszerek egységesítését az alábbi esetekben nem hajtjuk végre: 

Az előkészítő mérlegek korrekcióinak összesítője:

- külföldi vállalkozásoknál, ha a székhelye szerinti számviteli szabályok az értékelésére olyan értékelési módszert írnak elő, amelyek a nemzetközi számviteli standardok és a magyar számviteli törvény elvei szerint is alkalmazhatóak,

- belföldi  vállalkozásoknál olyan eszköz- vagy forrástételek értékelésénél, amelyekkel mind az anyavállalat, mind a leányvállalata rendelkezik, de az adott eszköznél vagy forrásnál a választott értékelés nem egyezik meg az anyavállalat által választott értékelési 
módszerrel, azonban a választott értékelési módszer a számviteli alapelvek szerint alkalmazható,
- belföldi vállalkozásoknál olyan eszköz-forrás értékeléseknél, amelyekkel csak az adott konszolidációba bevont leányvállalata rendelkezik és a leányvállalat által választott értékelési módszer a számviteli alapelvek szerint alkalmazható,
- belföldi vállalkozásoknál, amelyek külön kormányrendelet  előírásai alapján készítik éves beszámolójukat és vezetik könyveiket,

A konszolidált beszámoló bázis időszaki adatai az Externet Nyrt. 2007. december 31-i beszámolójának adatait tartalmazzák, mivel a Társaság az előző időszak végén még nem volt kötelezett konszolidált beszámoló összeállítására.
A bázisidőszaki adatok elemzésekor figyelembe veendő, hogy a 2007. december 31-ével zárult üzleti év az Externet Kft. Externet Zrt-vé történő átalakulása miatt 2007. augusztus 1-jétől indult, így az eredménykimutatás adatai csupán 5 hónap eredményét 
tartalmazzák.
A tárgyidőszakban jelentős változásnak minősült a társaság részvényeinek tőzsdei bevezetése, minek folyamán kötelezővé vált a konszolidált beszámoló készítése. A konszolidációs körbe bevonásra került az Ultraweb Kft., valamint a tárgyévben 
megszerzett Vivanet Kft. is, így a konszolidált beszámoló tárgyévi adatai már ezen három vállalkozás beszámolójának konszolidált adatait tartalmazzák.

A számviteli alapelveknek megfelelő, de különböző választható értékelési módszerek eltérését a társaság a konszolidáció során nem egységesíti.

A forintra történő átszámításhoz a mérleg valamennyit tételét a fordulónapon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell átszámítani, az eredménykimutatás tételei közül az értékcsökkenési leírást, a befektetett pénzügyi eszközök értékvesztését és egyéb
veszteségeit, az anyagjellegű ráfordításokat, a forgóeszközök értékvesztését és egyéb veszteségeit a kapcsolódó mérlegtételekre vonatkozó árfolyamon; a mérleg szerinti eredményt a fordulónapon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon; az eredménykimutatás
egyéb tételeit pedig havonként az anyavállalat által alkalmazott hó végén érvényes deviza árfolyamon kell átszámítani forintra (jelenleg ez a hivatalos MNB devizaárfolyam).

Az Externet Nyrt. által alkalmazott alapelv, hogy mindazon esetekben, ahol a nemzetközi számviteli standardok, vagy a számviteli törvény választási lehetőséget biztosít a vállalkozás számára valamely tétel mérlegben vagy eredménykimutatásban való
szerepeltetésére, a konszolidáció során az anyavállalat által választott eljárást kell mérvadónak tekinteni.

Az értékelési módszerek egységesítését a konszolidációba teljeskörűen bevonandó külföldi székhelyű leányvállalatok esetében akkor kell elvégezni, ha a külföldi leányvállalat székhelye szerinti ország számviteli szabályai valamely (a magyar számviteli törvény
szerint is szerepeltethető) eszköz- vagy forrástétel értékelésére olyan értékelési módszert írnak elő, vagy olyan értékelési módszer választását teszik lehetővé, amelyek a nemzetközi számviteli standardok és a magyar számviteli törvény elvei szerint nem
alkalmazhatóak és a külföldi leányvállalat alkalmazza ezeket a módszereket.

Jelentősebb 2008. évi események

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

Az anyavállalat és a konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalatai és közös vezetésű vállalkozásai a közbenső eredmény kiszűrésének részfeladata alól egyedileg akkor mentesíthetőek, ha az anyavállalat vagy leányvállalatai tárgyév december 31-i,
konszolidációra előkészített egyedi éves beszámolója (közbenső éves beszámolója) mérlegének adott sorában szereplő összeghez viszonyítva az egymás közötti, tárgyévi eszközátvételekből származó eszközök adott mérlegsorban szereplő összege nem éri el a 25
%-ot. A mentesíthetőség feltételét mérlegsoronként kell vizsgálni. Mindezt annál a konszolidációba teljeskörűen bevont vállalkozásnál kell vizsgálni, amelyikhez az adott eszköz átadásra került (amelyik az eszközt nyilvántartásba vette).

- saját tőkére gyakorolt hatása:

- adózott eredményre gyakorolt hatás számviteli törvény szerint
- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás számviteli törvény szerint

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint
- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint

- saját tőkére gyakorolt hatása:

Egy vállalkozás mentesített az adósságkonszolidáció részfeladatának elvégzése alól akkor, ha az adott vállalkozás tárgyév december 31-i, a konszolidációra előkészített éves (közbülső éves) beszámolójának mérlegében a konszolidációba teljeskörűen bevont más
vállalkozásokkal szemben követeléseinek és kötelezettségeinek cégenkénti összege nem éri el az 5 millió forintot.

- saját tőkére gyakorolt hatása:

A nemzetközi számviteli standardok és a számviteli törvény által biztosított lehetőségek közül a vállalkozás a leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások teljeskörű bevonása esetében a tőkekonszolidáció végrehajtására a könyv szerinti módszert választotta.
A könyv szerinti módszer esetén a bevonás alapjául választott időpontban a leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás egyedi éves beszámolójában szereplő adatok alapján kell a tőkekonszolidációs különbözetet meghatározni.

A goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) értékvesztés tesztje során a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat) várhatóan megtérülő értékének összegéből (a piaci értéken értékelt saját tőke értékéből) kell levonni a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat)
értékelés időpontjában meglévő könyv szerinti saját tőke összegének és a goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) értékenek együttes összegét.

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

Első teljeskörű bevonáskor a konszolidált éves beszámolóba a  tőkekonszolidációs különbözet meghatározása a leányvállalat konszolidációba történő első teljeskörű bevonása időpontjának értékviszonyai alapján történik.

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

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

- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint

Közbenső eredmény konszolidáció végrehajtása

A rejtett tartalékok és rejtett terhek feltárására akkor kerülhet sor, ha egyrészt a teljeskörűen bevont vállalkozás mérlegfőösszege a konszolidációba történő első teljeskörű bevonásának időpontjában eléri vagy meghaladja az Externet Nyrt. ugyanezen időpontra
vonatkozó mérlegfőösszegének 20%-át, másrészt ezen időpontra vonatkozóan rendelkezésre állnak az adott vállalkozás mérlegének és eredménykimutatásának, valamint a hozzá kapcsolódó részletező eszköz- és forrásnyilvántartások aktualizált adatai.

Az IAS 8.49 szerint a szerkezeti táblák középső oszlopaként közöljük, az előző időszaki hibák nem vitatott, jogerős megállapításait.

A társaság vezető állású személyei nem birtokolnak az Externet által kibocsátott értékpapírokat, azonban az alábbi vezető személyek tulajdonában álló vállalkozások birtokába kerültek 2008-ban részvények.A Kraft Invest Kft. (641.031 darab részvény), illetve a 
Vivacom Kft. (802.000 darab részvény) által tulajdonolt részvények. Előbbi tulajdonosa Pórffy András, igazgatóság elnöke, illetve Sebők István, az igazgatóság alelnöke. Utóbbi cég tulajdonosa dr. Bödecs Béla igazgatósági tag, illetve Pálya Róbert 
felügyelőbizottsági tag
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Az átlagos adókulcs tárgyévi összege: 16%

Konszolidációs adókülönbözet hatása: 0 E Ft.
0 E Ft.

A fordulónap után, de mérlegkészítésig elfogadott adószabályok változásának hatása a halasztott adó értékére (IAS 12.88.): nem merült fel.

Az equity módszerrel bevonásra kerülő vállalkozásokkal kapcsolatos közbenső eredményeket csak abban az esetben kell kiszűrni, ha a közbenső eredmények kiszűrésének végrehajtása a konszolidált éves beszámoló által bemutatott megbízható és valós vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen befolyásolná. A közbenső eredmények kiszűrését - amennyiben szükséges - a teljeskörű konszolidációnál leírtak szerint kell végrehajtani.

Részesdés értékelés módszerének bemutatása

- közbenső eredmény elszámolásából:

A társult vállalkozások és a teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások esetében azok bevonására a részesedés értékelés könyv szerinti módszerét választottuk. A könyv szerinti módszer alkalmazása esetén a bevonás
alapjául választott időpontban az e módszerrel bevont vállalkozás egyedi éves beszámolójában szereplő saját tőke adatok alapján kell a tőkekonszolidációs különbözetet meghatározni.
Ha először kerül egy vállalkozás e módszerrel bevonásra a konszolidált éves beszámolóba, a tőkekonszolidációs különbözet meghatározása az adott vállalkozás konszolidációba történő első részesedés értékeléssel történő bevonása időpontjának (a konszolidált
éves beszámoló fordulónapjának) értékviszonyai alapján történik.

A rejtett tartalékok és rejtett terhek feltárására akkor kerülhet sor, ha egyrészt az e módszerrel bevont vállalkozás mérlegfőösszege a konszolidációba történő első részesedés értékeléssel történő bevonásának időpontjában (a konszolidált éves beszámoló
fordulónapján) eléri vagy meghaladja a 100 millió forintot, másrészt ezen időpontra vonatkozóan rendelkezésre állnak az adott vállalkozás mérlegének és eredménykimutatásának, valamint a hozzá kapcsolódó részletező eszköz- és forrásnyilvántartások aktualizált
adatai.

A társult vállalkozás konszolidációba történő bevonása nem teljeskörűen, hanem a részesedés értékelés módszerével (equity módszer) történik (a konszolidációba az equity módszerrel bevont vállalkozás egyedi éves beszámolójának – közbenső éves
beszámolójának – mérlege és eredménykimutatása nem épül be a konszolidált éves beszámolóba).

Amennyiben a konszolidált éves beszámolóban szereplő adózás előtti eredmény a konszolidációs intézkedések következtében eltér a konszolidációba teljeskörűen bevont vállalkozások egyedi éves beszámolóinak eredmény-kimutatásában szereplő adózás előtti
eredmények együttes összegétől, akkor az eltérés összegéből azt az összeget, amely az egyes évek konszolidációs intézkedéseiből származik és várhatóan kiegyenlítődik a későbbi években, mint konszolidálás miatti társasági adó különbözetet kell kimutatni.

Konszolidálás miatt keletkező halasztott adó meghatározása

A társult vállalkozás a részesedés értékelés módszerével történő bevonás alól mentesíthető, ha a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének megítélése szempontjából nem jelentős az ilyen vállalkozásban lévő
részesedés. Ebben az esetben a társult vállalkozásban lévő részesedés bevonása a konszolidált éves beszámolóba könyv szerinti értéken történik.

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

- adósságkonszolidációból:

A konszolidált eredménykimutatás alapján a társasági adó összege a konszolidált adózás előtti eredmény és a számított átlagos társasági adó kulcs szorzataként kerül meghatározásra.

Az egyedi beszámolók elhatárolt veszteségéből eredő adókülönbözet kimutatására az óvatosság elve miatt alapvetően nem kerül sor, kivéve ha a gazdasági folyamatokból egyértelműen látszik, hogy az elhatárolt veszteség adóhatása megtérülhet a jövőben.
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Kereszthivatkozás 1. számú

Tartalma:
- software
- egyéb vagyoni jogok
- egyéb immateriális javak

Értékelése-elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték, az apport érték, a sajátos bekerülési érték, illetve az előállítási költség.
- 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.

Állománya leltárral fedett.

Megnevezés Átlag (%)
Kisértékű vagyoni jogok, szellemi termékek 100,00
Vagyoni értékű jogok 16,70
Szellemi termékek 16,70
Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) nincs

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Vagyoni értékű jogok 160 866 0 505 419 344 553 314,19% 32,65%
- licencek 160 866 0 265 170 104 304 164,84% 17,13%
- egyéb vagyoni értékű jog 0 0 240 249 240 249 0,00% 15,52%
Szellemi termékek 0 0 27 103 27 103 0,00% 1,75%
- egyéb szellemi termék 0 0 27 103 27 103 0,00% 1,75%
Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 33 225 0 1 015 412 982 187 3056,17% 65,60%

Összesen: 194 091 0 1 547 934 1 353 843 797,53% 100,00%

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

BRUTTÓ ÉRTÉK 205 339 1 417 306 0 0 1 622 645
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0
Vagyoni értékű jogok 172 114 432 079 0 -31 666 572 527
Szellemi termékek 0 3 040 0 31 666 34 706
Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 33 225 982 187 0 0 1 015 412

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 11 248 63 461 0 0 0 74 709
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0
Vagyoni értékű jogok 11 248 58 076 0 0 -2 218 67 106
Szellemi termékek 0 5 385 0 0 2 218 7 603
Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 0 0 0 0 0 0

NETTÓ ÉRTÉK 194 091 1 353 845 0 0 0 1 547 936
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 0
Vagyoni értékű jogok 160 866 374 003 0 0 -29 448 505 421
Szellemi termékek 0 -2 345 0 0 29 448 27 103
Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 33 225 982 187 0 0 0 1 015 412

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

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 11 248 63 461 0 0 74 709
TERV SZERINTI 11 248 63 461 0 74 709
- lineáris 11 248 63 461 0 74 709

Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása
Megnevezés adó törvény adó törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0
Vagyoni értékű jogok 11 248 63 461 0 0 74 709
Szellemi termékek 0 0 0 0 0
Üzleti vagy cégérték (ha pozitív) 0 0 0 0 0
50 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termékek 0 0 0 0 0

Összesen: 11 248 63 461 0 0 74 709

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Immateriális javak részaránya: 55,79% 88,23% 158,16%
Immateriális javak aránya: 21,54% 57,25% 265,76%
Elhasználódás foka: 94,52% 95,40% 100,92%

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: nem merült fel.
Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: nem merült fel.
Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: nem merült fel.
Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Évet követő változások: nem merült fel.

Alkalmazott leírási kulcsok

Változás

Az immateriális javak bemutatása
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Kereszthivatkozás: 2.számú

Tartalma:
- épület,
- gép,
- berendezés,
- számítástechnika,
- jármű.

Értékelése-elszámolása:
- 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.

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
- jármű 20,00

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1 152 0 1 924 772 167,01% 0,94%
- egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni jog 1 152 0 1 924 772 167,01% 0,94%
Gépek, berendezések, járművek 73 229 0 71 758 -1 471 97,99% 35,02%
- gép, berendezés 39 317 35 815 -3 502 91,09% 17,48%
- egyéb 33 912 35 943 2 031 105,99% 17,54%
Nagyértékű szerszámok 0 0 0 0,00% 0,00%
Lízingelt eszközök 33 035 63 006 29 971 190,72% 30,75%
Biológiai eszközök, természeti erőforrások 0 0 0 0,00% 0,00%
Folyamatban lévő beruházások, felújítások 0 68 221 68 221 0,00% 33,29%

Összesen: 107 416 0 204 909 97 493 190,76% 100,00%

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

BRUTTÓ ÉRTÉK 114 103 260 863 80 674 0 294 292
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1 181 878 0 0 2 059
Gépek, berendezések, járművek 78 288 111 243 37 373 0 152 158
Lízingelt eszközök 34 634 37 220 71 854
Folyamatban lévő beruházások, felújítások 0 111 522 43 301 0 68 221

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 6 689 89 944 7 250 0 0 89 383
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 30 105 0 0 0 135
Gépek, berendezések, járművek 5 060 82 590 7 250 0 0 80 400
Lízingelt eszközök 1 599 7 249 8 848
Folyamatban lévő beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 0

NETTÓ ÉRTÉK 107 414 170 919 73 424 0 0 204 909
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1 151 773 0 0 0 1 924
Gépek, berendezések, járművek 73 228 28 653 30 123 0 0 71 758
Lízingelt eszközök 33 035 29 971 0 0 0 63 006
Folyamatban lévő beruházások, felújítások 0 111 522 43 301 0 0 68 221

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

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 6 689 82 695 0 0 89 384
TERV SZERINTI 6 689 82 695 0 89 384
- lineáris 6 594 81 655 0 88 249
- egyösszegű 95 1 040 0 1 135

Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása
Megnevezés adó törvény adó törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 30 105 0 0 135
Műszaki gép, berendezés, jármű 3 539 53 242 0 0 56 781
Egyéb berendezés, jármű 3 120 29 348 0 0 32 468
Tenyészállatok 0 0 0 0 0
Befejezetlen beruházás 0 0 0 0 0

Összesen: 6 689 82 695 0 0 89 384

A pénzügyi lízingelt eszközök bemutatása
Megnevezés könyv szerinti lízingkötelezettség bérleti díjként hosszabbítás, opciók, kapcsolódó

E Ft érték eredeti értéke 1 éven belül 1 és 5 év között 5 évnél később elszámolva egyéb záradékok korlátozások
járművek 15 345 14 662 3 294 8 028 0 n/a n/a n/a
Műszaki eszközök ( Dslam) 47 661 41 189 11 499 18 477 0 n/a n/a n/a
Összesen: 63 006 55 851 14 793 26 505 0 0

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Eszközök részaránya: 30,87% 11,68% 37,83%
Eszközök aránya: 11,92% 7,58% 63,57%
Elhasználódás foka: 94,14% 69,63% 73,96%
Tárgyi eszköz fedezettség: 401,65% 461,32% 114,86%
Tárgyi eszköz hatékonyság: 7,61 15,42 202,72%

lízingkötelezettségek jövőbeni kifizetései

Változás

Ingatlanok, ingók a termelésben
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Befejezetlen állomány tartalma:
- gép: 68 221 E Ft,

Terven felüli értékcsökkenések, kivezetések: nem merült fel.
Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: nem merült fel.
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása, visszaírása miatt: nem merült fel.
IAS 16.76. szerint a számviteli becslés változásának hatása: nem becsülhető.
Kezelésre átvett eszközök bemutatása: nem merült fel.
Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 3.számú

Tartalma:
- üzletrészek.

Tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok csoportosítása:
- 50% vagy 50% feletti részesedések.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
- Az értékelés módja:

= egyedi,
= Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Lejáratig megtartandó hitelv.megtest.értékp. 0 0 0 0,00% 0,00%
Egyéb hitel- és 20% alatti tul.visz.megtest.ép. 0 0 0 0,00% 0,00%
Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. 45 493 1 500 -43 993 3,30% 100,00%
Befektetési alapokba történő befektetések 0 0 0 0,00% 0,00%
Hosszú távú köv., kölcsön adott pénzeszk. 914 0 -914 0,00% 0,00%
Hátrasorolt követelések 0 0 0 0,00% 0,00%
Tárgyi eszköz befektetések 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 46 407 0 1 500 -44 907 3,23% 100,00%

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

BRUTTÓ ÉRTÉK 46 407 15 660 60 567 0 1 500
Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 0 14 160 59 653 45 493 0
Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. 45 493 1 500 -45 493 1 500
Hosszú távú köv., kölcsön adott pénzeszk. 914 914 0

ÉRTÉKVESZTÉS 0 0 0 0 0 0
Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 0
Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. 0
Hosszú távú köv., kölcsön adott pénzeszk. 0

NETTÓ ÉRTÉK 46 407 15 660 60 567 0 0 1 500
Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 0 14 160 59 653 0 45 493 0
Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. 45 493 1 500 0 0 -45 493 1 500
Hosszú távú köv., kölcsön adott pénzeszk. 914 0 914 0 0 0

A valós értékelés elve, módszere: nem merült fel.

Vételi- és névérték eltérései
Megnevezés Beszerzési Beszerzési 2008.12.31. 2008.12.31.

E Ft vételi érték névérték Piaci ár %-a ST/JT Piaci érték Auditált érték
(25%-50%) - jelentős 25% felett
Dreamcom Kft 1 500 1 500 100% 100% 1 500 1 500

Összesen: 1 500 1 500 1 500 1 500

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Eszközök részaránya: 13,34% 0,09% 0,64%
Eszközök aránya: 5,15% 0,06% 1,08%

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.
Kezelésre átvett eszközök bemutatása: nem merült fel.
Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 4.számú

Tartalma:
- áru.

Értékelése-elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.
- Az értékelés módja:

= egyedi,
= csoportos fajlagosan kisértékűeknél,
= IAS 2.36 (a) A készletek értékelési eljárása: FIFO 

Állománya leltárral fedett.

Piaci értékelés alapja

Hosszú távú befektetések

Változás

A készletek bemutatása
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Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Áruk 2 070 0 11 172 9 102 539,71% 100,00%

Összesen: 2 070 0 11 172 9 102 539,71% 100,00%

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Eszközök részaránya: 0,37% 1,18% 314,35%
Eszközök aránya: 0,23% 0,41% 179,84%
Készletek szállítói aránya: 0,01 0,01 202,31%
Készletek fordulatszáma: 394,65 282,78 71,65%

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 követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 5.számú

Tartalma:
- vevő,
- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja:

= egyedi,
= csoportos adósonként kisösszegűeknél.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.
Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Alkalmazott értékvesztési kulcsok számviteli politikában szabályzott

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Vevők 141 940 0 441 508 299 568 311,05% 51,94%
- belföldi vevők 102 363 0 452 303 349 940 441,86% 53,21%
- külföldi vevők 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- vevő értékvesztés -3 604 0 -10 795 -7 191 299,53% -1,27%

Részesedési viszonyban lévő vállalkozások
nem konszolidált követelései 240 788 216 328 -24 460 89,84% 25,45%
Követelések kapcsolt vállalk. szemben 240 788 216 328 -24 460 89,84% 25,45%

Kölcsön adott pénzeszköz, kapcsolt 213 824 197 639 -16 185 92,43% 23,25%
Egyéb elszámolás 26 964 18 689 -8 275 69,31% 2,20%

Termékre és szolgáltatásra adott előlegek 50 000 0 -50 000 0,00% 0,00%
Beruházásokra adott előlegek 50 000 0

Letétek, óvadékok 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb követelések 32 763 192 136 159 373 586,44% 22,60%
Egyéb követelések 0 192 136

Halasztott adóköv. várhatóan megtérülő össze 0 0 0 0,00% 0,00%

Folyamatban lévő kivitelezések ráford. és 
bevételeinek pozitív egyenlege 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 465 491 0 849 972 384 481 182,60% 100,00%

Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése
Megnevezés számviteli törvény számviteli törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró
Vevők 3 604 7 191 0 0 10 795

Összesen: 3 604 7 191 0 0 10 795

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Eszközök részaránya: 84,16% 89,50% 106,35%
Eszközök aránya: 51,66% 31,43% 60,85%
Vevők szállítói aránya: 0,46 0,53 116,60%
Vevők átfutási ideje (nap): 63,42 51,01 80,43%
Hitelfedezettségi mutató: 107,90% 76,79% 71,16%

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
Függő követelések (IAS 37.89): nem merült fel.
Kezelésre átvett eszközök bemutatása: nem merült fel.
Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Évet követő változások: nem merült fel.

A pénzeszközök bemutatása Kereszthivatkozás: 7.számú

Tartalma:
- pénztár,
- bankszámlák.

Változás

A követelések bemutatása

Változás
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Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja:

= egyedi.
- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.
- Elszámolt értékvesztés: nem merült fel.

Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Szabad rendelkezésű pénzeszközök 85 564 88 517 2 953 103,45% 100,00%
Elkülönített pénzeszközök 0 0 0 0,00% 0,00%
Azonnal pénzzé tehető, likvid értékpapírok 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 85 564 0 88 517 2 953 103,45% 100,00%

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Eszközök részaránya: 15,47% 9,32% 60,25%
Eszközök aránya: 9,50% 3,27% 34,47%
Gyorsráta mutató: 0,20 0,08 40,32%

A szabad rendelkezésű pénzeszközökből 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,
- egyéb kötelezettségek.

Érékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja:

= egyedi
- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 7 000 0 610 490 603 490 8721,29% 93,66%
Egyéb hosszú lejáratú hitelek 7 000 610 490 603 490 8721,29% 93,66%
Tart. kötvénykibocs., átvált. kötvények 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Lízingtartozások 31 206 41 298 10 092 132,34% 6,34%
Részesedési visz. lévő vállalk. nem konsz. 
hosszú lejáratú kötelezettségei 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Várható jövőbeni kötelezettségek 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 38 206 0 651 788 613 582 1705,98% 100,00%

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Kötelezettségek részaránya: 8,14% 37,06% 455,53%
Kötelezettségek aránya: 4,24% 24,10% 568,47%
Likviditási mutató: 117,78% 54,00% 45,84%
Hosszú távú likviditási mutató: 29,77% 16,17% 54,33%
Eladósodottság mértéke: 108,85% 186,05% 170,92%
Nettó eladósodottság: 0,95% 96,13% 10076,43%
Árbevételre vetített eladósodottság: 47,01% 52,87% 112,46%
Kötelezettség/saját forrás aránya: 8,14% 40,81% 501,66%
Kölcsön fedezeti arány: 47,09% 63,86% 135,60%

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Évet követő változások: nem merült fel.

Rövid lejáratú kötelezettségek Kereszthivatkozás: 10.számú

Tartalma:
- szállító,
- hitelek,
- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Az értékelés módja:

= egyedi,
= csoportos tartozásonként kis összegűeknél,
= Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.
Állománya egyeztetéssel igazolt.

A kötelezettségek bemutatása

Változás

Változás
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Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Vevőktől kapott előlegek 75 929 0 127 934 52 005 168,49% 11,56%

Szállítók 311 361 0 830 625 519 264 266,77% 75,04%
- belföldi 179 021 0 830 625 651 604 463,98% 75,04%
Váltótartozások 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 24 189 0 39 276 15 087 162,37% 3,55%
- dolgozói kötelezettség 0 0 75 75 0,00% 0,01%
- adó/TB/vám kötelezettség 0 0 14 906 14 906 0,00% 1,35%
- ''K'' jellegű átsorolt vevők 0 0 1 076 1 076 0,00% 0,10%
- egyéb kötelezettség 24 189 0 23 219 -970 95,99% 2,10%

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 8 803 0 5 734 -3 069 65,14% 0,52%
Rövid lejáratú hitelek 0 5 105 5 105 0,00% 0,46%
Rövid lejáratú kölcsönök 8 803 629 -8 174 7,15% 0,06%

Részesedési visz. lévő vállalk. nem konszol. 
rövid lejáratú köt. 10 072 0 103 050 92 978 1023,13% 9,31%
Rövid lejáratú kötelez.kapcsolt v.sz. 0 3 050 3 050 0,00% 0,28%
Rövid lejáratú kötelezettség egyéb rész.v. 10 072 100 000 89 928 992,85% 9,03%

Halasztott bevételek 1 047 301 -746 28,75% 0,03%

Halasztott adótartozások 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 431 401 0 1 106 920 675 519 256,59% 100,00%

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Kötelezettségek részaránya: 47,88% 40,94% 85,50%
Rövid távú likviditás I.: 128,22% 85,79% 66,91%
Rövid távú likviditás II.: 20,31% 9,01% 44,33%
Lekötöttségi mutató: 1,08 0,77 71,16%
Szállítók átfutási ideje (nap): 182,96 114,77 62,73%
Dinamikus likviditás: 32,41% 25,70% 79,29%
Kamatfedezettségi mutató: 0,00% 267,53% 0,00%
Rövid távú eladósodottság: 42,33% 32,24% 76,15%

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 11.számú

Tartalma:
- jegyzett tőke,
- tartalékok,
- lekötött tartalék,
- tárgyévi eredmény.
- a lekötött tartalék nem önálló tőkeelem.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Jegyzett tőke 275 900 0 316 000 40 100 114,53% 33,43%
(-) Visszavásárolt részesedések k.sz. értéken 0 0 0 0 0,00% 0,00%
A részvényeken felül rendelk. bocsátott vagyon 0 0 410 624 410 624 0,00% 43,44%
Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény 155 532 0 218 672 63 140 140,60% 23,13%
Piaci értékelési különbözetek 0 0 0 0 0,00% 0,00%
Külső tulajdonosk részesedése 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 431 432 0 945 296 513 864 219,11% 100,00%

A pótbefizetések a részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon tételben kerülnek elszámolásra.

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Tőke aránya: 47,88% 34,96% 73,01%
Tőke részaránya: 91,87% 53,75% 58,51%
Befektetett eszközök fedezettsége: 124,01% 53,88% 43,45%
Saját tőke növekedési mutató: 1,56 2,99 191,30%
Saját tőke fordulat száma: 1,89 3,34 176,50%
Tőke hatékonysága: 26,21% 11,16% 42,58%

Kiemelt üzletrészek, részvények: nem kiemelt.
Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.
Osztalék kifizetés: nem merült fel.
Az év rendkívüli eseményei: nem kiemelt.
Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt.

A saját tőke bemutatása

Változás

Változás



11/15

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 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Belföldi árbevétel 816 924 0 3 159 166 2 342 242 386,71% 98,15%
- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 816 924 0 3 159 166 2 342 242 386,71% 98,15%

Egyéb bevételek és nyereségek 4 920 0 59 467 54 547 1208,68% 1,85%
Egyéb bevétel 4 609 58 721 54 112 1274,05% 1,82%
Rendkívüli bevételek 311 746 435 239,87% 0,02%
egyéb rendkívüli tételek 311 746 435 239,87% 0,02%
 - fejlesztési pénzeszköz átvétel 311 746 435 239,87% 0,02%

Összesen: 821 844 0 3 218 633 2 396 789 391,64% 100,00%

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Egyéb bevétel
- visszaírt értékvesztés - követelésre 589 0 0 -589 0,00% 0,00%
- károk rendezései 9 0 0 -9 0,00% 0,00%
- kapott támogatások, működési célú 0 0 23 754 23 754 0,00% 40,45%
- egyéb ki nem emelt 4 011 0 34 967 30 956 871,78% 59,55%

Összesen: 4 609 0 58 721 54 112 1274,05% 100,00%

Támogatások elszámolása - egyéb bevételek
Megnevezés / jogcím

E Ft összeg év összeg év összeg év
Véglegesen kapott támogatások 23 754 23 754 0
Tőzsdei bevzetés költségeinek pályázati
támogatása

23 754 2 008 23 754 2 008 0 0

Összesen: 23 754 23 754 0

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Bevételek részaránya: 16,85% 8,74% 51,88%
Bruttó termelési érték (E Ft): 816 924,00 3 159 166,00 386,71%
Export arány: 0,00% 0,00% 0,00%
Árbevétel arányos eredmény: 17,11% 9,00% 52,61%
Tőkearányos eredmény: 32,41% 30,09% 92,86%
Eszközhatékonyság: 15,52% 10,52% 67,80%

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 13.számú

Tartalma:
- költségnemi költségek,
- költséghelyi 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 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Költségnemi költségek
- anyag jellegű 621 159 0 2 641 652 2 020 493 425,28% 85,79%
- személyi jellegű 37 876 0 145 410 107 534 383,91% 4,72%
- értékcsökkenés 18 083 0 93 770 75 687 518,55% 3,05%
- aktivált saját teljesítmény 0 0 6 116 6 116 0,00% 0,20%

Egyéb ráfordítások és veszteségek 17 944 0 192 431 174 487 1072,40% 6,25%
Egyéb ráfordítások 17 944 0 192 039 174 095 1070,21% 6,24%
Rendkívüli ráfordítások 0 0 392 392 0,00% 0,01%

Összesen: 695 062 0 3 079 379 2 384 317 443,04% 100,00%

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Változás

Kapott összeg Felhasznált összeg Rendelkezésre álló összeg

Az üzemi bevételek bemutatása

Változás

Változás
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Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Igénybe vett szolgáltatások
- szállítás-rakodás, raktározás, csomagolás 322 0 1 686 1 364 523,60% 0,56%
- kölcsönzési, bérleti díjak 8 668 0 30 481 21 813 351,65% 10,05%
- bérmunka 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- karbantartási költségek 1 144 0 3 792 2 648 331,47% 1,25%
- posta-, távközlési szolgáltatások 20 642 0 44 188 23 546 214,07% 14,57%
- mosás-, vegytiszítás, tisztasági költségek 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- ügynöki díjak 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- oktatás és továbbképzés 32 0 138 106 431,25% 0,05%
- hirdetés, reklám, propaganda szolgáltatás 1 669 0 21 638 19 969 1296,46% 7,13%
- üzleti utak, kiküldetési költségek 83 0 604 521 727,71% 0,20%
- tagdíjak 0 0 1 799 1 799 0,00% 0,59%
- szakértői szolgáltatások 28 311 0 51 926 23 615 183,41% 17,12%
- cégtevékenység sajátosságai szolgáltatása 2 084 0 46 895 44 811 2250,24% 15,46%
- egyéb 7 531 0 100 222 92 691 1330,79% 33,04%

Összesen: 70 486 0 303 369 232 883 430,40% 100,00%

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Egyéb szolgáltatások
- biztosítási díjak 414 0 1 043 629 251,93% 2,05%
- bankköltségek 8 481 0 40 001 31 520 471,65% 78,59%
- hatósági díjak 404 0 8 915 8 511 2206,68% 17,52%
- egyéb 0 0 940 940 0,00% 1,85%

Összesen: 9 299 0 50 899 41 600 547,36% 100,00%

Egyéb ráfordítások - szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. Változás T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Egyéb ráfordítások:
 - végleges selejtezés 1 968 0 0 -1 968 0,00% 0,00%
 - adók, hozzájárulások, HIP és innovj.nélkül 0 0 67 67 0,00% 0,00%
 - helyi iparűzési adó 5 511 0 19 765 14 254 358,65% 0,00%
 - APEH-, TB-, bírság, büntetés, kés.kamat 0 0 834 834 0,00% 0,00%
 - egyéb 10 465 0 171 373 160 908 1637,58% 0,00%

Összesen: 17 944 0 192 039 174 095 1070,21% 0,00%

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Költségek aránya: 82,89% 91,00% 109,78%
Üzemi eredményszint: 120,65% 109,89% 91,09%
Termelési költségszint: 82,89% 91,19% 110,02%
Anyaghányad: 76,04% 83,62% 109,97%
Bérhányad: 4,64% 4,60% 99,27%
Értékcsökkenési hányad: 2,21% 2,97% 134,09%

Kiemelt állományváltozások: nem merült fel.
Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.
Évet követő 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 történő értékelés: nem került alkalmazásra.
- a külföldi befektetések konszolidálása esetén választott funkcionális valuta (IAS 21.54.): nem merült fel.
- az árfolyamváltozások hatása az eszközváltozások értékében kimutatottak.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %
Pénzügyi bevételek
Kapott osztalék, részesedés 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Részesedés értékesítés árf.nyeresége 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Bef.pü.eszk.kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev. 8 083 0 31 832 23 749 393,81% 88,21%
- anyavállalat és kapcsoltjaitól sz.kamat 7 563 0 0 -7 563 0,00% 0,00%
- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 520 0 31 832 31 312 6121,54% 88,21%

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 5 0 4 256 4 251 85120,00% 11,79%
- devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége 5 0 4 256 4 251 85120,00% 11,79%

Összesen: 8 088 0 36 088 28 000 446,19% 100,00%

Változás

Változás

Pénzügyi eredmények bemutatása

Változás
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Pénzügyi ráfordítások
Befektetett pü.eszk.árfolyamvesztesége 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások 1 475 0 69 783 68 308 4731,05% 98,75%
- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 1 475 0 69 783 68 308 4731,05% 98,75%

Részesedések, ép, bankbet.értékvesztése 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 26 0 886 860 3407,69% 1,25%
- devizás eszköz, forrás árfolyamvesztesége 26 0 834 808 3207,69% 1,18%

Összesen: 1 501 0 70 669 69 168 4708,13% 100,00%

Egyenleg 6 587 0 -34 581 -41 168 -524,99%

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

%
Bevételek részaránya: 0,97% 1,11% 113,78%
Ráfordítások részaránya: 0,22% 2,25% 1045,16%
Pénzügyi eredményszint: 538,84% 51,07% 9,48%

Kereszthivatkozás: 15.számú

Tartalma:
- üzleti eredmény,
- egyéb eredmények,
- eredmény-elszámolás.

Értékelése - elszámolása:
- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.
- A nyereséget terhelő kötelezettségeket az adómérleg részletezi.

Állománya elszámolással igazolt.

Eredményelszámolások - állományváltozás
Megnevezés 2007.12.31. Ellenőrzés 2008.12.31. Változás

E Ft hatása E Ft
Adózás előtti eredmény: 133 369 0 116 905 87,66%
 + adóalap-növelők 0 0 118 916 0,00%
 - adóalap-csökkentők 0 0 215 005 0,00%
= Adóalap 133 369 0 20 816 15,61%
 - számított adó 20 282 0 5 856 28,87%
 - adókedvezmények 0 0 0 0,00%
 - különadó 0 0 5 542 0,00%
Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet 0 0 0 0,00%
= Adózott eredmény 113 087 0 105 507 93,30%
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 0 0 0 0,00%
Osztalékelőírás: 0 0 0 0,00%
Kisebbségi tulajdonosra jutó MSZE 0 0 0 0,00%
Mérleg szerinti eredmény: 113 087 0 105 507 93,30%

Mutatók
Megnevezés 2007.12.31. 2008.12.31. Változás

0 %
Eredmény aránya: 84,79% 90,25% 106,44%
Eredmény részaránya: 13,63% 3,24% 23,79%
Jövedelmezőség: 13,63% 3,24% 23,79%
Eszközforgási sebesség: 90,66% 116,83% 128,86%
Tőkeáttételi ráta: 208,85% 286,05% 136,96%
Saját tőke-arányos nyereség (ROE): 26,21% 11,16% 42,58%
Eszközarányos nyereség (ROA): 14,97% 6,90% 46,13%
Adó és kamatfizetés előtti er. (EBIT): 134 844,00 186 688,00 138,45%
Adó, kamat, écs előtti eredmény (EBDIT): 152 927,00 280 458,00 183,39%

Lényegesebb adatok 2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.
Megnevezés tény tény tény tény tény

Saját tőke 0 0 0 431 432 945 296
Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 816 924 3 159 166
Mérleg szerinti eredmény 0 0 0 113 087 105 507
Működő tőke 0 0 0 121 724 -157 259
Kötelezettségek/saját tőke 0,00% 0,00% 0,00% 108,85% 186,05%
Mérlegfőösszeg 0 0 0 901 039 2 704 004
Saját tőke/jegyzett tőke 0,00% 0,00% 0,00% 156,37% 299,14%
Adózott eredmény/jegyzett tőke 0,00% 0,00% 0,00% 40,99% 33,39%

Saját tőke Működő tőke

Értékesítés nettó árbevétele Kötelezettségek/saját tőke

Az eredményelszámolás bemutatása

0 0 0
431 432

945 296

2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.

Saját tőke

0 0 0 816 924
3 159 166

2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.

Értékesítés nettó árbevétele

  

Mérleg szerinti eredmény

0 0 0 121 724
-157 259

2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.

Működő tőke

0,00% 0,00% 0,00%
108,85%

186,05%

2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.

Kötelezettségek/saját tőke

2 704 004

Mérlegfőösszeg
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Mérleg szerinti eredmény Mérlegfőösszeg

Adózott eredmény/jegyzett tőke Saját tőke/jegyzett tőke

0 0 0
113 087 105 507

2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.

0 0 0 901 039

2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.

0,00% 0,00% 0,00%
156,37%

299,14%

2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.

Saját tőke/jegyzett tőke

0,00% 0,00% 0,00%
40,99% 33,39%

2004.12.31. 2005.12.31. 2006.12.31. 2007.12.31. 2008.12.31.

Adózott eredmény/jegyzett tőke
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Létszám adatok
fő 2007.12.31. 2008.12.31.

fizikai létszám 0 0
nem fizikai létszám 38 60

Összes létszám 38 60

Átlag bérek
Ft / fő / hó 2007.12.31. 2008.12.31.

fizikai átlag bér 0 0
nem fizikai átlag bér 128 421 126 298

Összes átlag bér 128 421 126 298

Egyéb személyi jellegű kifizetések
E Ft / év 2007.12.31. 2008.12.31.

  - ösztönzési 1 532 6 396
  - szociális 71 1 762
  - költségtérítés 1 123 2 068
  - egyéb 1 854 2 584
Összes személyi jellegű 4 580 12 810

Bérjárulékok 0 34 336

Részvények jellemzése
2007.12.31. 2008.12.31.

részvényfajták törzs törzs
darabszám 5 518 000 6 320 000
névérték (Ft) 50 50
  - ebből tárgyévi kibocsátás (Ft) 275 900 000 40 100 000

kibocsátott átváltoztatható kötvény száma 0 0
kibocsátott átváltoztatható kötvény értéke (Ft) 0 0

Részvények éves átlagos száma (P/E mutatóhoz): 6 103 066 darab.

A tárgyévben kibocsátott értékpapírok adatai:40.100.000 forint névértékű, 802.000 db törzsrészvény került kibocsátásra a tárgyévben
A forgalomban lévő értékpapírokhoz kapcsolódó jogok évközi változásának bemutatása: nem merült fel.

Vezető állású személyek kibocsátó által kibocsátott értékpapír tulajdona

Az értékpapírhoz fűződő jogok tervezett megváltoztatása, valamint azok végrehajtása: nem merült fel.
Az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése:

A kamat, osztalék, egyéb jövedelem kifizetésének időpontja, módja, helye: nem merült fel.
Az értékpapírból származó kötelezettségek megszűnése, a kötelezettség teljesítésének módja: nem merült fel.
Bármely olyan a kibocsátó tulajdonosai között létrejött szerződés, mely a kibocsátóra vagy az értékpapír többi tulajdonosára kihatással van: nem merült fel.
Olyan igazgatósági döntés, mely a társaság működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásolja: nem merült fel.
Jelentős szervezeti változásra vonatkozó döntés (szétválás, beolvadás, átalakulás):

Tevékenységi kör módosulása (tevékenységek megindítása vagy megszűnése): nem merült fel.
A piaci irányultság megváltozása (új piacok megnyílása, nagy megrendelések bizonyos országokból vagy piacok bezáródása): nem merült fel.
A kibocsátó bankszámlájának zárolása: nem merült fel.
A csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás megindítása, az eljárás lezárása: nem merült fel.
Az alaptőke vagy a saját tőke legalább tíz százalékának elvesztése: nem merült fel.
Az alaptőke vagy a saját tőke huszonöt százalékát meghaladó hitelfelvétel:

Olyan engedélyek megszerzése vagy megvonása, melyek a társaság gazdasági teljesítményét jelentősen befolyásolhatják: nem merült fel.
Az adóhatóság által lefolytatott eljárás, hatóság által kiszabott pénzbírság összege: nem merült fel.
Vezető állású személyekben bekövetkezett változás: nem merült fel.
Az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége: nem merült fel.
A kibocsátó vezető állású személyének büntetőjogi felelősségét megállapító, a kibocsátó gazdálkodásával összefüggő jogerős bírósági határozat ténye: nem merült fel.
Vezető állású személyek értékpapír-tulajdonának változása a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból:

A társaság új befektetései, illetve már meglevő befektetések növelése:
(ha az a befektetés tárgyát képező társaság alaptőkéjének, törzstőkéjének tíz százalékát meghaladja)

A társaság meglevő befektetéseinek részleges vagy teljes eladása: nem merült fel.
A kibocsátónak saját kibocsátású értékpapírjaira vonatkozó vételi vagy eladási opciója, megbízása, valamint annak teljesülése: nem merült fel.
Kötvény esetén a visszafizetésről, törlesztésről és az utolsó kamatfizetésről beszámoló záróközlemény: nem merült fel.
Kötvény esetén a kibocsátási célként megjelölt projekt előrehaladása, főbb határpontjainak, fázisainak megvalósulása: nem merült fel.
A kibocsátó társaság székhelyének, elérhetőségének megváltozása: nem merült fel.
A kibocsátó társaság által elnyert nagy megrendelésre megkötött szerződés: nem merült fel.
A kibocsátó által a Felügyeletnek bejelentett, a 2001. évi CXX. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek teljesítésére szolgáló hely, illetve annak változása:
Egyéb jelentős információ: nem merült fel.

Mellékletek
Használt mutatók bemutatása
Átértékelése és átsorolások összesítője a magyar és IAS(IFRS) előírásai szerint
Konszolidációs különbözetek bemutatása az IAS (IFRS) előírásai szerint

www.externet hu   www.bet.hu   

Tárgyévben került sor a Vivanet Kft. 100%-os üzletrészének megszerzésére. 

A társaság értékpapírjai 2008. május 30.-a óta a Budapesti Értéktőzsdére kerültek bevezetésre.

Az Externet Nyrt tárgyévben Commerzbank Zrt által folyósított 796 millió forint hitelt vett igénybe akviziciók finanszírozására. A társaság év végi hitelállománya 610 
millió forint

Pórffy András
5000 Szolnok, Szapáry út 18.

Externet Nyrt.

Kiegészítő adatok

Budapest,
2009. április 24.

A Társaság közgyűlése tárgyévben a Vivanet Kft. Externet Nyrt-be történő beolvadásáról döntött. A cégbíróság az átalakulást 2009. február 28. napjával bejegyezte.

A társaság vezető állású személyei nem birtokolnak az Externet által kibocsátott értékpapírokat, azonban az alábbi vezető személyek tulajdonában álló vállalkozások birtokolnak részvényeket.A Kraft Invest Kft. 
(641.031 darab részvény), illetve a Vivacom Kft. (802.000 darab részvény) által tulajdonolt részvények. Előbbi tulajdonosa Pórffy András, igazgatóság elnöke, illetve Sebők István, az igazgatóság alelnöke. Utóbbi cég 
tulajdonosa dr. Bödecs Béla igazgatósági tag, illetve Pálya Róbert felügyelőbizottsági tag.
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IMMATERIÁLIS JAVAK
Megnevezés

INGATLANOK, INGÓK A TERMELÉSBEN
Megnevezés

HOSSZÚ TÁVÚ BEFEKTETÉSEK
Megnevezés

KÉSZLETEK
Megnevezés

Kiemelt mutatók tartalma

Mutató tartalma Minősítése

Immateriális javak részaránya: immateriális javak a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen-forgóeszközök

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

Immateriális javak aránya: immateriális javak a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: ingatlanok, ingók a termelésben a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen-forgóeszközök

Elhasználódás foka: ingatlanok, ingók a termelésben kedvező, ha a mutató értéke 50 %-nál nagyobb
ingatlanok, ingók a termelésben bruttó értéke

Eszközök aránya: ingatlanok, ingók a termelésben a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen

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

Tárgyi eszköz fedezettség: saját tőke kedvező, ha a saját tőke elsődlegesen a tárgyi eszközökre nyújt fedezetet.
Kedvező: 100% -150 %ingatlanok, ingók a termelésben

Eszközök aránya: hosszú távú befektetések a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: hosszú távú befektetések a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen-forgóeszközök

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: készletek a relatív súlyarány megfelelősége
forgóeszközök

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

Eszközök aránya: készletek a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen

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

RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK
Megnevezés

PÉNZESZKÖZÖK
Megnevezés

HOSSZÚ LEJÁRATÚ ÉS HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
Megnevezés

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: követelések a relatív súlyarány megfelelősége
forgóeszközök

Vevők szállítói aránya: vevőkövetelések az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevőállományt a szállítók
finanszírozzák. Ez fizetési gondot jelenthet.kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Eszközök aránya: követelések a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen

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

Vevők átfutási ideje (nap): átlagos vevőállomány kedvező, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. az előző évhez képest
csökkenőértékesítés nettó árbevétele

Mutató tartalma Minősítése

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

Rövid távú likviditás III.: rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok+pénzeszközök kedvező, ha a napra kész fizetőképességmértéke 1,6 -1,8-nél magasabb
rövid lejáratú kötelezettségek

Eszközök aránya: rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: pénzeszközök a relatív súlyarány megfelelősége
forgóeszközök

Gyorsráta mutató: pénzeszközök kedvező, ha az azonnali fizetőképesség értéke legalább 1,6 -1,8, ill. az 
előző évhez képest növekvőrövid lejáratú kötelezettségek

Eszközök aránya: pénzeszközök a relatív súlyarány megfelelősége
eszközök összesen

Mutató tartalma Minősítése

Kötelezettségek részaránya: hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelősége
rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

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

Kötelezettségek aránya: hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelősége
források összesen

Hosszú távú likviditási mutató: üzleti tevékenység eredménye kedvező, ha a mutató értéke 30% feletti
rövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek
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RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Megnevezés

SAJÁT TŐKE
Megnevezés

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

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

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

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

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

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

Mutató tartalma Minősítése

Kötelezettségek részaránya: rövid lejáratú kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelősége
források összesen

Lekötöttségi mutató: követelések kedvező, ha a mutató értéke egynél nagyobb
rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid távú likviditás II.: forgóeszközök-követelések kedvező, ha a mutató értéke minél magasabb, ill. javuló tendenciájú
rövid lejáratú kötelezettségek

Dinamikus likviditás: üzleti tevékenység eredménye kedvező, ha a mutató értéke meghaladja az 50%-ot
rövid lejáratú kötelezettségek

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

Rövid távú eladósodottság: rövid lejáratú kötelezettségek-(pénzeszközök+rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok) kedvező, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. csökkenő tendenciájú
értékesítés nettó árbevétele

Kamatfedezettségi mutató: adózás előtti eredmény+fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások kedvező, ha 100% felett minél magasabb az értéke
fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Tőke részaránya: saját tőke kedvező, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokatrövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

Mutató tartalma Minősítése

Tőke aránya: saját tőke a relatív súlyarány megfelelősége
források összesen

Befektetett eszközök fedezettsége: saját tőke kedvező, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati
sajátosságokateszközök összesen-forgóeszközök
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ÜZEMI BEVÉTELEK
Megnevezés

Bruttó termelési érték (E Ft):

ÜZEMI KÖLTSÉGEK
Megnevezés

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
Megnevezés

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

Tőke hatékonysága: adózott vállalkozási eredmény a tőke megtérülés forgási sebességét jelző mutatószám
saját tőke

Saját tőke fordulat száma: értékesítés nettó árbevétele kedvező, ha a megtérülés minél nagyobb. A saját tőke növekedési
mutatójával együtt értékelendő.saját tőke

Mutató tartalma Minősítése

Bevételek részaránya: üzleti tevékenység eredménye a relatív súlyarány megfelelősége
összes bevétel

Árbevétel arányos eredmény: üzleti tevékenység eredménye szakágazati átlaghoz viszonyítva értékelhető
értékesítés nettó árbevétele

értékesítés nettó árbevétele+saját termelésű készletek állományváltozása a cég egyik fő termelési jellemzője

Export arány: export értékesítés nettó árbevétele a relatív súlyarány megfelelősége
értékesítés nettó árbevétele

Eszközhatékonyság: üzleti tevékenység eredménye az eszközök hatékonyságát jellemző mutató
eszközök összesen

Tőkearányos eredmény: üzleti tevékenység eredménye más vállalkozáshoz hasonlítható
saját tőke

Üzemi eredményszint: üzemi bevételek az üzemi munka jövedelmezőségét jellemző mutató
üzemi költségek

Mutató tartalma Minősítése

Költségek aránya: üzemi költségek a relatív súlyarány megfelelősége
üzemi bevételek

Anyaghányad: anyagjellegű ráfordítások aránymutató
bruttó termelési érték

Termelési költségszint: összes költség kedvező, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. csökkenő tendenciájú
bruttó termelési érték

Értékcsökkenési hányad: értékcsökkenési leírás aránymutató
bruttó termelési érték

Bérhányad: személyi jellegű ráfordítások aránymutató
bruttó termelési érték

Mutató tartalma Minősítése

Bevételek részaránya: pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei a relatív súlyarány megfelelősége
összes bevétel
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RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
Megnevezés

EREDMÉNYELSZÁMOLÁSOK
Megnevezés

Adó és kamatfizetés előtti er. (EBIT):

Adó, kamat, écs előtti eredmény (EBDIT):

ÖSSZEHASONLÍTÓ ADATOK

Pénzügyi eredményszint: pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei a pénzügyi munka jövedelmezőségét jellemző mutató
pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei

Ráfordítások részaránya: pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei a relatív súlyarány megfelelősége
összes költség + ráfordítás

Mutató tartalma Minősítése

Bevételek részaránya: rendkívüli bevételek a relatív súlyarány megfelelősége
összes bevétel

Rendkívüli eredményszint: rendkívüli bevételek a rendkívüli tételek jövedelmezőségét jellemző mutató
rendkívüli ráfordítások

Ráfordítások részaránya: rendkívüli ráfordítások a relatív súlyarány megfelelősége
összes költség + ráfordítás

Mutató tartalma Minősítése

Eredmény aránya: adózott vállalkozási eredmény a relatív súlyarány megfelelősége
adózás előtti eredmény

Jövedelmezőség: adózott vállalkozási eredmény a cég jövedelmezőségét jellemző mutató
összes bevétel

Eredmény részaránya: adózott vállalkozási eredmény összesített jövedelmezőségi mutató
összes bevétel

Tőkeáttételi ráta: eszközök összesen a relatív súlyarány megfelelősége
saját tőke

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

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

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

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

kamat és adózás előtti eredmény

Megnevezés Mutató tartalma Minősítése

értékcsökkenés, kamat és adózás előtti eredmény
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2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31

IAS (IFRS) szerint magyarul IAS (IFRS) sorhoz rendelzt magyar beszámolósor
Magyar 

szerint nyers 
átsorolt

Átsorolások 
összesen

Átértékelések 
összesen IAS (IFRS)

A Forgóeszközök 1 181 464 1 181 464
I. Pénzeszközök 88 517 88 517
1. Szabad rendelkezésű pénzeszközök 88 517 88 517

Pénztár, csekkek 9 909 9 909
Bankbetétek 78 608 78 608

2. Elkülönített pénzeszközök
3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok
II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok

Részesedés kapcsolt vállalkozásban
Egyéb részesedés
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Értékpapírok értékelési különbözete

1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok
III. Követelések 864 606 217 169 1 081 775
1. Vevőkövetelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 279 172 162 336 441 508
2. Váltókövetelések Váltókövetelések
3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései 393 298 54 833 448 131

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 393 298 54 833 448 131
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

4. Termékre és szolgáltatásra adott előlegek
Immateriális javakra adott előlegek
Beruházásokra adott előleg
Készletre adott előlegek

5. Letétek, óvadékok
6. Egyéb követelések 192 136 192 136

Egyéb követelések 192 136 192 136
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE
Követelések értékelési különbözete
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege
8. Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege
IV. Készletek 11 172 11 172
1. Késztermékek Késztermékek
2. Befejezetlen és félkész termékek Befejezetlen termelés és félkész termék
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Alap, segéd és üzemanyagok Anyagok
5. Kereskedelmi áruk Áruk 11 172 11 172
V. Halasztott ráfordítások 217 169 -217 169

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 215 498 -215 498
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 1 671 -1 671
Halasztott ráfordítások

B Hosszú távú befektetések 61 153 61 153
I. Értékpapírbefektetések 61 153 61 153

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2. Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések 59 653 59 653

Ebből: teljeskörű konszolidációval értékelt 50% feletti tulajdonosi viszonyt megtestesítő befektetése    - anya- és leányvállalatok 59 653 59 653
Ebből: equity konszolidációval értékelt 20%-50% tulajdonosi viszonyt megtestesítő befektetések    - társult vállalkozások
Ebből: kvóta szerint értékelt (33%/50%) tulajdonosi viszonyt megtestesítő befektetések    - közös vezetésű vállalkozások

4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba 1 500 1 500
   - a konszolidációba be nem vont kapcsolt vállalkozások 1 500 1 500
Egyéb tartós részesedés

II. Befektetési alapokba történő befektetések
III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
Egyéb tartósan adott kölcsön

IV. Hátrasorolt követelések
V. Tárgyi eszköz befektetések
C Ingatlanok, ingók a termelésben 204 909 204 909

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 924 1 924
II. Gépek, berendezések, járművek 134 764 -63 006 71 758

Műszaki berendezések, gépek, járművek 98 821 -47 661 51 160
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 35 943 -15 345 20 598

III. Nagyértékű szerszámok
IV. Lízingelt eszközök 63 006 63 006
V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások Tenyészállatok
VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások Beruházások 68 221 68 221
D Immateriális javak 1 402 311 1 402 311

Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Immateriális javak értékhelyesbítése

I. Kísérleti fejlesztés értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) Vagyoni értékű jogok 505 419 505 419
III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek Szellemi termékek 27 103 27 103
IV. Üzleti vagy cégérték Üzleti vagy cégérték 869 789 869 789

Eszközök összesen 2 849 837 2 849 837

Externet Nyrt.

Megnevezés / E Ft
MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint)
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2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31

IAS (IFRS) szerint magyarul IAS (IFRS) sorhoz rendelzt magyar beszámolósor
Magyar 

szerint nyers 
átsorolt

Átsorolások 
összesen

Átértékelések 
összesen IAS (IFRS)

E Rövid lejáratú kötelezettségek 1 353 516 -14 793 1 338 723
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 638 098 192 527 830 625
2. Váltótartozások Váltótartozások
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 20 527 -14 793 5 734

Rövid lejáratú kölcsönök 629 629
Rövid lejáratú hitelek 19 898 -14 793 5 105

4. Vevőktől kapott előlegek Vevőtől kapott előlegek 127 934 127 934
5. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei 298 709 36 144 334 853

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 198 709 36 144 234 853
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz 100 000 100 000

6. Halasztott bevételek 357 039 -356 738 301
Halasztott bevételek 301 301
Bevételek passzív időbeli elhatárolása 127 934 -127 934
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 228 804 -228 804

7. Halasztott adótartozások
8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 39 143 133 39 276

Egyéb rövid  lejáratú kötelezettségek 39 143 133 39 276
Kötelezettségek értékelési különbözete
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 636 995 14 793 651 788
1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 636 995 -26 505 610 490

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
Beruházási és  fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú hitelek 636 995 -26 505 610 490

2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények
Tartozások kötvénykibocsátásból
Átváltoztatható kötvények

3. Lízingtartozások 41 298 41 298
4. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
6. Hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szem

7. Várható jövőbeni kötelezettségek
Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalék

G Saját tőke 859 326 859 326
LEKÖTÖTT TARTALÉK 138 342 -138 342

I. Jegyzett tőke JEGYZETT TŐKE 322 000 322 000
II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken Saját részvények és részesedések
III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon TŐKETARTALÉK 410 624 410 624
IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény -11 640 138 342 126 702

EREDMÉNYTARTALÉK -117 147 138 342 21 195
ADÓZOTT EREDMÉNY 105 507 105 507
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra
Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

V. Piaci értékelési különbözetek
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
Valós értékelés értékelési tartaléka

VI. Külső tulajdonosk részesedése
Források összesen 2 849 837 2 849 837

2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31 2008.12.31

IAS (IFRS) szerint magyarul IAS (IFRS) sorhoz rendelzt magyar beszámolósor
Magyar 

szerint nyers 
átsorolt

Átsorolások 
összesen

Átértékelések 
összesen IAS (IFRS)

+ Értékesítés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE 3 403 512 -6 200 3 397 312
+/- Aktivált saját teljesítmények AKTÍVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE 6 116 6 116

- Anyagjellegű ráfordítások ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2 879 798 2 879 798
- Személyi jellegű ráfordítások SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 145 410 145 410
- Értékcsökkenési leírás ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 93 770 93 770
= Üzleti tevékenység eredménye 290 650 -6 200 284 450
+ Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 41 090 41 090
+ Egyéb bevételek és nyereségek 74 324 74 324

EGYÉB BEVÉTELEK 73 578 73 578
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK 746 746

+ Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 75 671 75 671
+ Egyéb ráfordítások és veszteségek 213 488 -6 200 207 288

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 213 096 -6 200 206 896
RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 392 392

= Adózás előtti eredmény 116 905 116 905
- Jövedelemadó ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 11 398 11 398
= Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye 105 507 105 507

+/- Megszűnő tevékenység eredménye
- Jövedelemadó
= Megszűnő tevékenység adózott eredménye

+/- Számviteli politika változás kumulált hatása
- Jövedelemadó
= A számviteli politika változásainak adózott eredménye 
- Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség
= Adózott vállalkozási eredmény 105 507 105 507

Megnevezés / E Ft

Externet Nyrt.
EREDMÉNYKIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Externet Nyrt.
MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Megnevezés / E Ft
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Ssz. Megnevezés / E Ft IAS (IFRS) összesen Adósság 
konszolidáció

Bevétel-Ráfordítás 
konszolidáció

Közbenső eredmény 
konszolidáció Tőkekonszolidáció Különbözetek 

összesen Konszolidált

1 A Forgóeszközök 1 181 464 -231 803 -231 803 949 661
2 I. Pénzeszközök 88 517 88 517
3 1. Szabad rendelkezésű pénzeszközök 88 517 88 517
4 2. Elkülönített pénzeszközök
5 3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok
6 II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok
7 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
8 2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok
9 3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok

10 III. Követelések 1 081 775 -231 803 -231 803 849 972
11 1. Vevőkövetelések 441 508 441 508
12 2. Váltókövetelések
13 3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései 448 131 -231 803 -231 803 216 328
14 4. Termékre és szolgáltatásra adott előlegek
15 5. Letétek, óvadékok
16 6. Egyéb követelések 192 136 192 136
17 7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege
18 8. Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege
19 IV. Készletek 11 172 11 172
20 1. Késztermékek
21 2. Befejezetlen és félkész termékek
22 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
23 4. Alap, segéd és üzemanyagok
24 5. Kereskedelmi áruk 11 172 11 172
25 V. Halasztott ráfordítások
26 B Hosszú távú befektetések 61 153 -59 653 -59 653 1 500
27 I. Értékpapírbefektetések 61 153 -59 653 -59 653 1 500
28 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29 2. Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok
30 3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések 59 653 -59 653 -59 653
31 Ebből: teljeskörű konszolidációval értékelt 50% feletti tulajdonosi viszonyt megtestesítő befektetések 59 653 -59 653 -59 653
32 Ebből: equity konszolidációval értékelt 20%-50% tulajdonosi viszonyt megtestesítő befektetések
33 Ebből: kvóta szerint értékelt (33%/50%) tulajdonosi viszonyt megtestesítő befektetések
34 4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba 1 500 1 500
35 II. Befektetési alapokba történő befektetések
36 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök
37 IV. Hátrasorolt követelések
38 V. Tárgyi eszköz befektetések
39 C Ingatlanok, ingók a termelésben 204 909 204 909
40 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1 924 1 924
41 II. Gépek, berendezések, járművek 71 758 71 758
42 III. Nagyértékű szerszámok
43 IV. Lízingelt eszközök 63 006 63 006
44 V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások
45 VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások 68 221 68 221
46 D Immateriális javak 1 402 311 145 623 145 623 1 547 934
47 I. Kísérleti fejlesztés értéke
48 II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 505 419 505 419
49 III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek 27 103 27 103
50 IV. Üzleti vagy cégérték 869 789 145 623 145 623 1 015 412
51 Eszközök összesen 2 849 837 -231 803 85 970 -145 833 2 704 004

Externet Nyrt.
Konszolidációs különbözetek levezetése - ESZKÖZÖK
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Ssz. Megnevezés / E Ft IAS (IFRS) összesen Adósság 
konszolidáció

Bevétel-Ráfordítás 
konszolidáció

Közbenső eredmény 
konszolidáció Tőkekonszolidáció Különbözetek 

összesen Konszolidált

52 E Rövid lejáratú kötelezettségek 1 338 723 -231 803 -231 803 1 106 920
53 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 830 625 830 625
54 2. Váltótartozások
55 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 5 734 5 734
56 4. Vevőktől kapott előlegek 127 934 127 934
57 5. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei 334 853 -231 803 -231 803 103 050
58 6. Halasztott bevételek 301 301
59 7. Halasztott adótartozások
60 8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 39 276 39 276
61 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 651 788 651 788
62 1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 610 490 610 490
63 2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények
64 3. Lízingtartozások 41 298 41 298
65 4. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei
66 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
67 6. Hátrasorolt kötelezettségek
68 7. Várható jövőbeni kötelezettségek
69 G Saját tőke 859 326 85 970 85 970 945 296
70 I. Jegyzett tőke 322 000 -6 000 -6 000 316 000
71 II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken
72 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 410 624 410 624
73 IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény 126 702 91 970 91 970 218 672
74 V. Piaci értékelési különbözetek
75 VI. Külső tulajdonosk részesedése
76 Források összesen 2 849 837 -231 803 85 970 -145 833 2 704 004

Ssz. Megnevezés / E Ft IAS (IFRS) összesen Adósság 
konszolidáció

Bevétel-Ráfordítás 
konszolidáció

Közbenső eredmény 
konszolidáció Tőkekonszolidáció Különbözetek 

összesen Konszolidált

1 + Értékesítés nettó árbevétele 3 397 312 -238 146 -238 146 3 159 166
2 +/- Aktivált saját teljesítmények 6 116 6 116
3 - Anyagjellegű ráfordítások 2 879 798 -238 146 -238 146 2 641 652
4 - Személyi jellegű ráfordítások 145 410 145 410
5 - Értékcsökkenési leírás 93 770 93 770
6 = Üzleti tevékenység eredménye 284 450 284 450
7 + Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei 41 090 -5 002 -5 002 36 088
8 + Egyéb bevételek és nyereségek 74 324 -14 857 -14 857 59 467
9 + Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei 75 671 -5 002 -5 002 70 669

10 + Egyéb ráfordítások és veszteségek 207 288 -14 857 -14 857 192 431
11 = Adózás előtti eredmény 116 905 116 905
12 - Jövedelemadó 11 398 11 398
13 = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye 105 507 105 507
14 +/- Megszűnő tevékenység eredménye
15 - Jövedelemadó
16 = Megszűnő tevékenység adózott eredménye
17 +/- Számviteli politika változás kumulált hatása
18 - Jövedelemadó
19 = A számviteli politika változásainak adózott eredménye 
20 - Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség
21 = Adózott vállalkozási eredmény 105 507 105 507

Externet Nyrt.
Konszolidációs különbözetek levezetése - ESZKÖZÖK

Externet Nyrt.
ELŐKÉSZÍTŐ EREDMÉNYKIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)
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