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Általános rész 

 

 

Az EXTERNET Informatikai Szolgáltató Kft. tevékenységét 1996-ben kezdte meg.  

A társaság alaptevékenysége: 6420 Távközlés.  

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, leányvállalatnak minősül. A törzstőke 

nagysága 330000 eFt. Tulajdonosa belföldi jogi személy.  

 

A társaság tagjának adatai: 
 

Név Székhely 

Econet Invest Vagyonkezelő Kft .1117 Budapest Hauszmann A.u.3. 
 

Aláírásra jogosultak: 
 

Név Székhely 

Pórffy András 2030 Érd Napszámos u.40. 

Hegyes Zoltán 1021 Budapest  Dénes u. 4. 
 

Képviseletre jogosultak: 
 

Név Székhely 

Pórffy András 2030 Érd Napszámos u.40 

Hegyes Zoltán 1021 Budapest Dénes u.4. 
 

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. 

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Branko Kft.  1012 Budapest Márvány u.16. 

 

A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. 

 

A mérlegkészítés pénzneme Ft.  

 

A mérlegkészítés időpontja 2005.02.28.  

 

Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16§(5) bekezdése szerint azokat az informácíókat tartalmazza, 

melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve 

alapján határoztuk meg. 
 

 

Számviteli politika 

 

 

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 

alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni 

és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. 

 
 

 

 Mérlegét "A" változatban készíti. 
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A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 

számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 

össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 

törvény előírásai szerint vezesse. 

 

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 

megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre 

álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg. 

 

A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek nincsenek 

összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem 

minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során kell eldönteni, hogy 

melyeket kell rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek közé átvezetni. 

Rendkívüli tételnek számít az, amelynek összege a mérleg főösszeg  ???? %-át, vagy a nettó 

árbevétel ???? %-át meghaladja. 

 

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 

Az immateriális javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.  

 

Értékcsökkenési leírás módja: 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 

ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 

maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 

történik. 

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris 

leírást alkalmazott. 

 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása: 

Az 50.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 

eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 

elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 

 

Nem jelentős maradványérték: 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha 

az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja 

meg a 100 eFt-ot. 

 

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 

elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 

körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 

várható maradványértékben) lényeges változás következett be, terven felüli értékcsökkenést kell 

elszámolni. 

 

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor 

is, ha  

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint 

ezen eszköz piaci értéke; 

- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi 

eszköz a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, 
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megsemmisülés illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve 

használhatatlan; 

- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 

érvényesíthető; 

- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy 

megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz. 

 

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 

tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 

piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 

beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, 

vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - terven felüli 

értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. 

 

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett 

maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 

 

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet 

a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 

 

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 
 

 

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
 

 

Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar 

Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt. 

 

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A 

munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a 

bérszámfejtés keretében tesz eleget. 

 

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív 

és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 

 

Lényeges hibák értelmezése: 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha 

összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját 

tőke legalább 20%-kal változik. 

 

Jelentős összegű hibák értelmezése: 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a 

saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló 

eredeti mérkegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 mFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt 

hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző 

évek módosításaként kerül bemutatásra. 

 

Ismételt közzététel alkalmazása: 

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a 

feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a 
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módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell 

tenni. 

A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő 

mellékletében kell bemutatni. 

 

Jelentős összegű különbözetek értelmezése: 

Az egyes tételek esetében jelentős összegű különbözetnek a 100 eFt-ot meghaladó összeg minősül. 

A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

 

Jelentős összhatás értelmezése: 

A tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása 

által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben 

változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

 

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. 

 

A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 

 

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy 

tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A 

mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény 

nem áll fenn. 
 

 

Tájékoztató rész 

 

 

 

A társaságnak az alábbi vállalkozásokkal van közösen vezetett vállalkozása: 
 

Név Székhely 

Ultraweb Kft 1113 Bp. Hauszmann Alajos u.3. 
 

 

Név Saját tőke Jegyzett 

tőke 

Tartalékok Részesedési 

arány 

Mérleg sz. 

eredmény 
Ultraweb Kft 0 0 0 0,00 % 0 

 

 

Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tagok 

 

Név Székhely Szavazati 

arány 

Econet Invest Vagyonkezelő Kft .1117 Budapest Hauszmann A.u.3. 100,00 

 

 

A társaság korábbi ügyvezetőivel szemben fennálló nyugdíjfizetési kötelezettség nincs. 
 

A társaság az ügyvezetés tagjainak sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. 
 

Munkavállalók bér és létszámadatai 
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Megnevezés Átlagos stat. 

létszám 

Bérköltség Személy jell. 

egyéb kiadás 

Fizikai 0 0 0 

Szellemi 25 41466 4664 

Összesen 25 41466 4664 

 

 

 

 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

 

 

Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) 
 

Immateriális javak 

(bruttó érték) 

Nyitó 

(eFt) 
Növekedés 

(eFt) 
Csökkenés 

(eFt) 
Átsorolás 

(eFt) 
Záró 

(eFt) 

Szellemi termékek 20497 49075 324 -69248 0 

Vagyoni étékű jogok 75180 294 64185 69248 80537 

Kisrtékű vagyoni jogok 0 120 0 0 120 

Immateriális javak bruttó összesen 95677 49489 64509 0 80657 

 

 

Tárgyi eszközök 

(bruttó érték) 

Nyitó 

(eFt) 
Növekedés 

(eFt) 
Csökkenés 

(eFt) 
Átsorolás 

(eFt) 
Záró 

(eFt) 

Ingatlanok 1170 604 0 0 1774 

Termelő gépek  berendezések 252298 16858 14383 0 254773 

Egyéb berendezések 28762 17356 5526 0 40592 

Tárgyi eszközök bruttó összesen 282230 34818 19909 0 297139 

 

 

Tárgyévi értékcsökkenés leírása 

 

Terv szerinti leírás lineárisan 

 

Immateriális javak 

terv szerinti lineáris értékcsökkenése 

Nyitó 

(eFt) 
Növekedés 

(eFt) 
Csökkenés 

(eFt) 
Átsorolás 

(eFt) 
Záró 

(eFt) 

Szellemi termékek 4787 9346 324 -13809 0 

Vagyoni értékű jogok 54428 10898 59132 13809 20003 

Kisértékű vagyoni jogok 0 120 0 0 120 

Összesen 59215 20364 59456 0 20123 

 

 

Tárgyi eszközök 

terv szerinti lineáris értékcsökkenése 

Nyitó 

(eFt) 
Növekedés 

(eFt) 
Csökkenés 

(eFt) 
Átsorolás 

(eFt) 
Záró 

(eFt) 

Ingatlanok 213 137 0 0 350 

Termelőgépek, berendezések 182341 15004 12804 0 184541 

Egyéb berendezések ,gépek,járművek 15523 5338 5525 0 15336 

Összesen 198077 20479 18329 0 200227 
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Immateriális javak mozgásának leírása  (Összefoglaló táblázat) 
 

Immateriális javak 
 

Nyitó 

(eFt) 
Növekedés 

(eFt) 
Csökkenés 

(eFt) 
Átsorolás 

(eFt) 
Záró 

(eFt) 

Immateriális javak bruttó összesen 95677 49489 64509 0 80657 

Terv szerinti ÉCS lineárisan -59215 -20364 -59456 0 -20123 

Összesen 36462 29125 5053 0 60534 

 

 

Tárgyi eszközök mozgásának leírása  (Összefoglaló táblázat) 
 

Tárgyi eszközök 
 

Nyitó 

(eFt) 
Növekedés 

(eFt) 
Csökkenés 

(eFt) 
Átsorolás 

(eFt) 
Záró 

(eFt) 

Tárgyi eszközök bruttó összesen 282230 34818 19909 0 297139 

Terv szerinti ÉCS lineárisan -198077 -20479 -18329 0 -200227 

Összesen 84153 14339 1580 0 96912 

 

 

 

 

 

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a társaságnak nincsenek. 
 

 

 

Elszámolt értékvesztés 

 

Befektetett pénzügyi eszközök értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs. 
 

Készletek értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs. 
 

Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs. 
 

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 

(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. 
 

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 

(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. 
 

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. Ennek bemutatása 

veszélyességi osztályok alapján: 
 

A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. 
 

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. 
 

A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb. 
 

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyébjoggal biztosított kötelezettsége. 
 

A társaságnak hátrasorolt kötelezettségeke nincs. 
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Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából 

jelentősséggel bír, megjelenik a mérlegben. 
 

Egyéb követelések bemutatása: 
 

Egyéb követelések Összeg (eFt) 

Rövid lejáratú kölcsönök 25125 

Késedelmi pótlék 14 

Rehabilitációs hozzájárulás 94 

Munkáltatót terhelő táppénz 85 

Iparűzési adó 857 

Szakképzési hozzájárulás 245 

Összesen 26420 

 

 

Lekötött tartalék: 
 

Lekötött tartalék Összeg (eFt) 

Lekötött tartalák 96997 

Összesen 96997 

 

 

Vevők, szállítók 

 

Vevői követelések az év égén 100.213e Ft  
 

 

Szállítói kötelezettségek az év végén 10.107e Ft 
 

 

 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

 

 

Értékesítés nettó árbevétele a társaság főbb tevékenyei szerinti bontásban: 
 

Tevékenységi kör Árbevétel (eFt) 

Távközlési szolgáltatás 750768 

Összesen 750768 

 

 

A vállalkozás exporttámogatásban nem részesült. 
 

A vállalkozás támogatási program keretében dotációt nem kapott. 
 

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze: 
 

Megnevezés Bevétel (eFt) 

Tárgyi eszköz értékesítése 276 

Kapott bírság, kötbér 986 
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Káreseményekkel kapcsolatos bevétel 580 

Behajthatatlan követelés leort összeg 2205 

Munkaügyi központ támogatás 99 

Kerekítési különbözet 116 

Különféle egyéb bevételek 2287 

Összesen 6549 

 

 

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze: 
 

Költségnem Költségek (eFt) 

Szállítási,rakodási, futárköltség 554 

Internetszolgáltatáshoz kapcsolodó költségek 43999 

Bérleti dij 14484 

Karbantartási költség 3985 

Hirdetés, marketing költségek 26535 

Utazási, kiküldetési költség 227 

Müködéshez kapcsolodó szolgáltatási dijak 33933 

Egyéb igénybevett szolgáltatások 32930 

Összesen 156647 

 

 

Az egyéb ráfordítások alakulása: 
 

Költségnem Költségek (eFt) 

Káreseménnyel kapcsolatos ráfordítás 578 

Bírságok,késedelmi kamat 797 

Behajthatatlan vevőkövetelés leírása 3787 

Követelések értékvesztése 3623 

Immateriális javak, T.E selejtezése 8694 

Iparűzési adó 6843 

gépjárműadó 24 

Kommunális adó 43 

Felügyeleti dij, Hirközéli Hatóság 50 

Követelés leirt összege 2245 

Hiányzó, megsemmisült  készletek  könyv.sz.értéke 4447 

Fizetett kártérítés 1664 

Kerekítési különbözet 62 

Különféle egyéb ráfordítás 486 

Összesen 33343 

 

 

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. 
 

Rendkívüli bevételek és ráfordítások számszerűsített hatása: 
 

Rendkívüli bevételek Eredménykimutatás 

szerinti (eFt) 

Társasági adónál 

figyelembe vett (eFt) 

Elengedett kötelezettség értéke 28000 28000 

Véglegesen fejlesztési célra kapott támo 2299 2299 
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Rendkívüli bevételek összesen 30299 30299 

Rendkívüli kiadások Eredménykimutatás 

szerinti (eFt) 

Társasági adónál 

figyelembe vett (eFt) 

Véglegesen átadott pénzeszköz,támogatás 50 50 

Rendkívüli ráfordítások összesen 50 50 

Rendkívüli eredmény 30249 30249 

 

 

 

 

Mutatószámok 

 

 

Vagyoni helyzet mutatószámai 
 

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 65,65% volt, tárgyévben 48,48%.  
 

A forgóeszközök aránya előző évben 34,35% volt, tárgyévben 51,52%. 
 

Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz értéke növekedett. 
 

Saját tőke aránya az összes forrásban előző évben 65,66% volt, tárgyévben 53,10% .  
 

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke tárgyévben 103275 eFt, előző évben 26174 eFt 

volt.  

Így a forgótőke, sajáttőke aránya tárgyévben 51,32%, előző évben 20,87% volt.  
 

A befektetett eszközök összes fedezettsége 122,59%, míg a saját tőkével fedezett 109,54%. 

Ugyanezek a mutatók az előző évben rendre 104,48% és 100,02% voltak.  
 

A saját tőke - jegyzett tőke aránya 60,98%. Ez az előző évhez képest növekedett, ami a társaság 

piaci értékét is növelte. 
 

 

 

Pénzügyi helyzet mutatószámai 
 

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,27,  az előző évben 1,09. A fenti mutatók alapján 

elmondható, hogy társaságunk likviditása megfelelő. 
 

 

 

A jövedelmezőség mutatói 
 

A nettó termelési érték 132560 eFt volt, ami az előző évinek 188,22%-a.  

Az anyagmentes termelési érték 173402 eFt volt, ami az előző évinek 167,44%-a.  
 

Az eszközök megtérülése tárgyévben 7,73. 
 

A tőke a tárgyévben 4,60-szer térült meg.  
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Az árbevételarányos termelési és értékesítési nyereség (üzemi eredmény) tárgyévben 5,96%, az 

előző évben -5,06% volt. A nyereség az előző évihez képest 217,79%-al növekedett. 
 

Az összes tőke jövedelmezősége 20,72% volt. 
 

A saját tőke jövedelmezősége 27,90% volt. 
 

Az alaptőke jövedelmezősége 22,98% volt. 
 

A társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet. 
 

A megtermelt pénzjövedelem értéke 40842 eFt. Ugyanez az érték előző évben 33129 eFt volt.  
 

Az árbevételarányos pénzjövedelem a tárgyévben 5,44%, az előző évben 7,96% volt.  
 

A tőkearányos pénzjövedelem a tárgyévben 20,29%, az előző évben 26,41% volt.  
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