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 Üzleti jelentés 

• Az EXTERNET Nyrt. 2008. évben 69 százalékkal, 1.287 millió forinttal növelte 
árbevételét, 2007 évhez képest, így a társaság konszolidált árbevétele 3.159 
milliárd forintot ért el. A társaság organikus növekedése 75 millió forintot tett ki, 
míg a fennmaradó rész a végrehajtott akvizícióknak volt köszönhető.  

• Az EXTERNET a 2008. évet 56 százalékos növekedéssel 378 millió forint EBITDA 
eredménnyel zárta.  

• A társaság adózott eredménye 106 millió forint volt, mely 32 százalékkal csökkent 
2007 hasonló időszakával összevetve. A csökkenés oka elsősorban a 
bázisidőszakban az EXTERNET-csoportot még nem terhelő, az idén lezárt 
akvizíciókkal kapcsolatos bankkölcsönök felmerült kamatai és költségei, továbbá 
egy, a nagykereskedelmi partnerek egyike által követelt, az EXTERNET-csoport által 
vitatott kötbérre képzett céltartalék volt. Az adózott eredményt befolyásolták 
továbbá a tőzsdére lépés és az akvizíciókkal kapcsolatos egyszeri tételek terhei, 
melyek egyenlege 42 millió forint negatívumot eredményezett. 

• 2008-ban a vállalati szegmensnek értékesített Megafone telefonszolgáltatás bevétele 
közel 50 százalékkal emelkedett, a bevétel 12 százalékát eredményezve. 

• Az egyre élesedő piaci versenykörnyezetben is növekedtek az EXTERNET szélessávú 
internetszolgáltatásokból származó bevételei.  

• A társaság finanszírozásában és tőkeszerkezetében jelentős változásokat 
eredményezett az akvizíciókhoz kapcsolódóan, a Commerzbank Zrt-től felvett 
jelenleg mintegy 610 millió forint összegben fennálló hosszú lejáratú hitel és a 
névérték felett végrehajtott tőkeemelésből származó 410 millió forint tőketartalék 
növekedés. 

• Az EXTERNET-menedzsment várakozásaiban szereplő éves 3,5-4 milliárd forintot 
megközelítő konszolidált árbevétel terv, főként az EXTERNET-csoport által nyújtott 
szolgáltatások területén lezajlott fogyasztói árcsökkenési tendenciák miatt nem, míg 
a 400 millió forint körüli EBITDA terv megvalósult. 

• Az ADSL piacot korábban jellemző nagy dinamikájú növekedés lelassult, egyrészt a 
különféle platformokon elérhető szélessávú szolgáltatások előretörése, másrészt a 
szabályozási környezetből adódó, a verseny lehetőségeit meghatározó tényezők 
miatt. Az egyre élesedő piaci versenykörnyezetben növekedtek az EXTERNET ADSL 
szolgáltatásokból származó bevételei, miközben a szélessávú piacon az ADSL 
előfizetések számának növekedése a második negyedévtől kezdődően lelassult. Az 
ADSL piac lassulását részben a fokozódó technológiai verseny (kábel, mobil), 
részben a gazdasági környezet kedvezőtlen hatásai okozzák.  

• A Társaság lakossági ügyfelek számára is elérhetővé tette az üzleti előfizetők 
körében sikeresen működő CPS (közvetítő-előválasztás) hangszolgáltatási termékét, 
így a több lábon álló szolgáltatási kör a lakossági szegmensben is tovább erősödött. 

• 2008. decemberében megújult az EXTERNET arculata. Az új arculat kialakításakor 
cél volt, hogy a Társaság megtartsa azokat az ismertető jegyeket, amelyek az 
EXTERNET-et egyértelműen azonosítják, és megkülönböztetik a versenytársaktól. 
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• Az EXTERNET 2008. októberében bekerült az 50 legdinamikusabban növekvő közép-
európai technológiai cég rangsorába. A Deloitte által alapított „Technology Fast 50” 
lista az elmúlt öt évben legnagyobb növekedést felmutató régióbeli társaságok 
teljesítményét értékelte.  

• Az EXTERNET első rendkívüli közgyűlésén, 2008. október 10-én, elhatározta az 
EXTERNET Nyrt. és a tulajdonában álló VIVANET Magyarország Internet Szolgáltató 
Kft. egyesülését, melynek eredményeképpen a VIVANET Kft. beolvadt az EXTERNET 
Nyrt-be 2009. február 27-ével.  

• Az EXTERNET Nyrt. részvényei 2008. május 30-án kerültek bevezetésre a Budapest 
Értéktőzsdére.  

 
A 2007. és 2008. évi IFRS szerint, konszolidált, auditált jelentések főbb mérlegadatainak 
összehasonlítása (a 2007. évi összegek eltérnek a jelentésben szereplő bázis adatoktól, 
mivel ott, a Zrt-vé alakulás eredményeként, csak az év utolsó öt hónapjának adatai 
szerepelnek, azonban itt, üzleti összevethetőségi szempontokból kifolyólag, az egész évet 
hasonlítottuk össze): 

Megnevezés / ezer Ft 2007 Q1-Q4 2008 Q1-Q4 Változás Változás %

Árbevétel 1 871 832 3 159 166 1 287 334 69%

Értékcsökkenés 61 475 93 770 32 295 53%

Üzemi eredmény 181 579 284 450 102 871 57%

EBITDA 243 054 378 220 135 166 56%

Adózott vállalkozási eredmény 155 507 105 507 -50 000 -32%  
 

Budapest, 2009. április 24.  

 

 
Pórffy András 

az Igazgatóság elnöke 
EXTERNET Nyrt. 
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