
Átalakuló gazdasági társaság: beolvadó,

ÁTALAKULÁSI KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
az alábbi gazdasági társaságok átalakulásához. Az átalakulás formája: beolvadás.

Externet Nyrt.Átalakulással létrejövő gazdasági társaság: átvevő,

az átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárak tervezett fordulónapja:

az átalakulási vagyonmérlegek és vagyonleltárak tényleges fordulónapja:

2008. szeptember 30.

…

Vivanet Kft.

Externet Nyrt.Átalakuló gazdasági társaság: átvevő,
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Budapest, 2008. november 7.

Itt hívjuk fel a Társaságok tulajdonosainak figyelmét, hogy az átalakulásról szóló végleges döntést a vagyonleltár-tervezetek
fordulónapjából kiindulva a 2006. évi IV. törvény 74.§ (1) alapján 2008. december 30.-ig meg kell hozni.

dr. Serényi Iván
kamarai tag könyvvizsgáló

ny.sz.: 003607

Audit Service Kft.
könyvvizsgáló társaság

ny.sz.: 001030

Véleményünk szerint a Vivanet Kft. (mint beolvadó társaság) és az Externet Nyrt. (mint átvevő társaság) 2008. szeptember 30.-i
fordulónapra vonatkozóan összeállított vagyonmérleg-tervezeteit és vagyonleltár-tervezeteit a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. törvény és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény átalakulásra vonatkozó előírásai szerint állították össze.

Az Externet Nyrt. (mint átalakulással létrejövő társaság) 2008. szeptember 30.-i fordulónapra vonatkozóan összeállított vagyonmérleg-
tervezetének adatait: 2 411 177 E Ft mérlegfőösszeggel, 859 849 E Ft saját tőke összeggel, 784 062 E Ft maximális jegyzett tőke
összeggel, ebből nevesítetten 316 000 E Ft jegyzett tőke összeggel a magunk részéről elfogadjuk, és a legfőbb szerv részére
elfogadásra javasoljuk.

Véleményünk szerint a Vivanet Kft. (mint beolvadó társaság), valamint az Externet Nyrt. átvevő társaság) vagyonleltár-tervezetei
meggyőzően támasztják alá a vagyonmérleg-tervezeteket.

A beolvadó és az átvevő társaságok vagyonmérleg-tervezeteinek, valamint vagyonleltár-tervezeteinek a számviteli törvényben folgaltak
és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége.

A független könyvvizsgáló felelőssége az átalakulási vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek véleményezése az elvégzett
könyvvizsgálata alapján.

Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes vagyonmérleg-tervezetek és
vagyonleltár-tervezetek 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.

Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vivanet Kft. és az Externet Nyrt. (mint átalakuló társaságok)
vagyonmérleg-tervezeteinek alapjául szolgáló beszámolók mérlegadatai kizárólag a vagyonleltár-tervezetek könyvvizsgálata során,
annak megalapozása érdekében kerültek felülvizsgálatra.

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta továbbá olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni a vagyonmérleg-tervezetekben szereplő összegekről és közzétételekről.
A kiválasztott eljárások, beleértve a vagyonmérleg-tervezetek akár csalásból, akár tévedésből eredő, lényeges hibás állításai
kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek.
A vagyonmérleg-tervezetekhez 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 a
vagyonmérleg-tervezetek bemutatásának értékelését.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Vivanet Kft.-nek az Externet Nyrt.-be történő tervezett beolvadásának könyvvizsgálói hitelesítéséről a 2008. szeptember 30.-i zárlat 

alapján

A Vivanet Kft. beolvadásával létrejövő Externet Nyrt. tulajdonosainak:

Véleményünk szerint az egyesülési szerződés tervezetében és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában foglaltak
megalapozottak. A tervezett egyesülés a részvénytársasággal szembeni hitelezői követelések kielégítését nem veszélyezteti.

A Vivanet Kft. tulajdonosai elhatározták az Externet Nyrt.-be történő beolvadásukat könyv szerinti értéken. A Cégbíróság számára a
beolvadást a 2008. szeptember 30.-i állapot alapján kell előkészíteni.
Elvégeztük a Vivanet Kft. (mint beolvadó társaság) és az Externet Nyrt. (mint átvevő társaság) 2008. szeptember 30.-i fordulónapra
vonatkozóan összeállított vagyonmérleg-tervezeteinek és vagyonleltár-tervezeteinek vizsgálatát.

Az általunk elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a Vivanet Kft. (mint beolvadó társaság) 2008. szeptember 30.-i fordulónapra
vonatkozóan összeállított vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének, valamint az Externet Nyrt. (mint átvevő társaság)
2008. szeptember 30.-i fordulónapra vonatkozóan összeállított, vagyonmérleg-tervezetének és vagyonleltár-tervezetének előző
szempontok szerinti vizsgálatát.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes -
törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre.
A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követeléményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése
révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy a vagyonmérleg-tervezetek nem tartalmaznak lényeges hibás
állításokat.
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Adatok E Ft-ban Vivanet Kft. Externet Nyrt. Externet Nyrt.

átalakuló 
vagyonmérleg

átalakuló 
vagyonmérleg

Átalakulással létrejövő 
vagyonmérleg

Immateriális javak 1 362 053 1 362 053

Tárgyi eszközök 75 056 122 552 197 608

Befektetett pénzügyi eszközök 60 567 46 407

Befektetett eszközök 75 056 1 545 172 1 606 068

Készletek 6 328 3 902 10 230

Követelések 102 654 556 071 593 849

Értékpapírok

Pénzeszközök 10 147 24 374 34 521

Forgóeszközök 119 129 584 347 638 600

Aktív időbeni elhatárolások 18 275 148 234 166 509

Összesen 212 460 2 277 753 2 411 177

Adatok E Ft-ban Vivanet Kft. Externet Nyrt. Externet Nyrt.

átalakuló 
vagyonmérleg

átalakuló 
vagyonmérleg

Átalakulással létrejövő 
vagyonmérleg

Hátrasorolt  kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek 533 353 533 353

Rövid lejáratú kötelezettségek 86 478 653 313 674 915

Kötelezettségek 86 478 1 186 666 1 208 268

Passzív időbeni elhatárolások 103 278 239 782 343 060

Céltartalékok

Jegyzett tőke 3 000 316 000 316 000

Tőketartalék 410 624 410 624

Eredménytartalék -85 296 48 894 57 438

Lekötött tartalék 105 000 75 787 75 787

Mérleg szerinti eredmény

Saját tőke 22 704 851 305 859 849

Összesen 212 460 2 277 753 2 411 177

Budapest

2008. november 7.

Hitelesítem:

dr. Serényi Iván

kamarai tag könyvvizsgáló

ny.sz.: 003607

Externet Nyrt.
Hirdetményhez adatok
2008. szeptember 30.

A(z) Vivanet Kft.-nek Externet Nyrt.-be történő tervezett beolvadása vagyonmérlegének adatai, figyelembe 

véve az átalakulással létrejövő társaság vagyonmérleg-tervezete adatait:

Externet Nyrt.

Pórffy András

vezető tisztségviselő
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