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Pénzügyi helyzet kimutatás 
 

        

         

 Melléklet 2021.06.30.   2020.12.31.  2020.06.30   

 
 
 

        

ESZKÖZÖK         

Éven túli eszközök         
Ingatlanok, gépek és berendezések 3 5.910   5.619  10.905  

Immateriális eszközök 4 2.505   2.739  2.971  

Részesedések 5 36   36  7.638  

Éven túli eszközök összesen  8.451   8.391  21.514  
         

         

Forgóeszközök         

Pénzeszközök és pénzeszköz-
egyenértékesek 

6 4.804   7.055  10.836  

Vevő- és egyéb követelések 7 16.922   16.922  16.922  

Követelések kapcsolt vállalkozással 
szemben 

8 98.306   119.654  301.562  

Készletek  -   -  - 
 

 
 

Aktív időbeli elhatárolás  -   -  140.815 
 

 
 

Forgóeszközök összesen  120.032   143.631  470.135  
         

Eszközök összesen  128.483   152.022  491.649  
         
         
         

FORRÁSOK        

Saját tőke        
Jegyzett tőke 9 644.661   644.661  644.661 

Tőketartalék 9 0   349.119  349.119 

Eredménytartalék 9 (533.745)   (866.087)  (514981) 

Saját tőke összesen  110.916   127.693  478.799 
        

        

Rövid lejáratú kötelezettségek        

Szállítói kötelezettségek 10 7.615   8.451  4.949 

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben 

11 -   -  2.895 

Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli 
elhatárolások 

12 9.952   15.878  5.006 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen  17.567   24.329  12.850 
        

Források összesen  128.483   152.022  491.649 

 
 

A 8-41. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei 

  

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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 Átfogó jövedelemkimutatás 
 

   

 Melléklet     2021.06.30         2020.06.30 
 

     

Értékesítés nettó árbevétele 13 3.607  6.210 
     
Anyagköltségek 14 2.694  3.736 
Személyi jellegű ráfordítások 15 342  3.160 
Igénybevett szolgáltatások 16 5.733  11.858 
Egyéb bevételek 17 (376)  - 
Egyéb ráfordítások 18 323  21.325 
Értékcsökkenés és amortizáció 3,4 584  523 

Működési költségek  9.303  40.602 

     
Működési eredmény  (5.693)  (34.392) 
     
Pénzügyi bevételek 19 298  2 
Pénzügyi ráfordítások 20 (14.032)  (7.607) 
     

Adózás előtti eredmény  (19.427)  (7.605) 
Jövedelemadók 21 -  - 

Adózott eredmény   (19.427)  (41.997) 

     
Egyéb átfogó jövedelem  -  - 

Teljes átfogó jövedelem  (19.427)  (41.997) 

     
     
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)    
Alap 0,30 (2)  (2) 
Hígított 0,30 (2)  (2) 

A 9-41. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei 

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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 Saját tőke változás kimutatása 
 

 

 
 
 

Mellék-let Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Saját tőke összesen 

Egyenleg 2018. december 31-én (eredetileg közzétett)  607.130 266.550 (334.217) 539.463 

      
Hibajavítás (lásd 23. megjegyzés)    (300.591) (300.591) 
      

Egyenleg 2018. december 31-én (módosított)  607.130 266.550 (634.808) 238.872 

      
Teljes átfogó jövedelem    (126.158) (126.158) 
      

Egyenleg 2019. december 31-én  607.130 266.550 (760.966) 112.714 

 
Tőkeemelés 9 37.531 82.569  120.100 
      
Teljes átfogó jövedelem    (105.121) (105.121) 
      

Egyenleg 2020. december 31-én  644.661 349.119 (866.087) 127.693 
      
Tőketartalék átvezetése 
 
Értékvesztés eredménytartalékkal szemben 

  (349.119) 349.119           0 
 
 

       2.650 2.650 
 
Teljes átfogó jövedelem 

    
(19.427) 

 
(19.427) 

      

Egyenleg 2021. június 30-án  644.661 - (533.745) 110.916 

      

 
 

A 9-41. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei 
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      2021      2020 
Működési tevékenységből származó cash flow     

Adózás előtti eredmény  (19.427)  (105.121) 
Korrekciók:     

Tárgyévi értékcsökkenés 3,4 584  1.171 
Részesedés értékesítésének vesztesége 20 -  7.804 
Részesedés értékvesztése 20 -  - 

     
Működő tőke változásai     

Vevő és egyéb követelések változása 6,7 6.537  (37.005) 
Szállítók változása 10 836  (836) 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és elhatárolások 11,12 5.926  6.308 
     
Fizetett nyereségadó  -  - 

Működési tevékenységből származó nettó cash flow  (5.544)  (127.679) 

     
Befektetési tevékenységből származó cash flow     

Tárgyi eszközök és immateriális javak (beszerzése) 3,4 643  1.110 
Részesedések értékesítéséből származó bevétel  0  7.400 
     

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow  643  8.510 

     
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow     

     
Tőkeemelés 9 0  120.100 

 
Értékvesztés visszaírás ET javára 9 2.650  0 

 
     

Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash 
flow 

 2.650  120.100 

     
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása  (2.251)  931 
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege 6 7.055  6.124 
     

Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege 6 4.804  7.055 

 
A 9-41. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei 

 
 
 
 
 

 Cash Flow kimutatás 
 

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 



 
 

A Nordtelekom Nyrt. 2021. JÚNIUS 30-I FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT  

FÉLÉVES BESZÁMOLÓJA 

 

      

  

8 

 
 

1. Általános rész 
 
1.1 A vállalkozás bemutatása 
 
A Nordtelekom Nyrt. (továbbiakban: „Társaság”) jogelődjét a Keystone Internet Services 
Kft. (korábbi nevén Nextra) alapította 2005. december 13.án. A Társaságot a 2006. június 
22.-én a Beltáv vásárolta meg és a Társaság nevét Nordtelekom-ra változtatta. 
Nordtelekom távközlési tevékenységet és ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységeket 
végez. A távközlési tevékenységen belül főtevékenysége az internetszolgáltatás és a 
távközlési szolgáltatások teljes spektrumát nyújtja: bérletvonal, ADSL, IPTV, vezetékes 
telefon (VOIP), ezeken túl szerver elhelyezéssel, tárhely biztosítással, domain név 
bejegyzéssel is foglalkozik. 
 

A Nordtelekom Nyrt. tulajdonosi szerkezete a teljes alaptőkére vetítve – 2021. június 30-i 
állapot szerint – az alábbi: 
 

Tulajdonos neve Tulajdoni 
hányad         

2021 

Tulajdoni 
hányad        

2020 

Szavazati 
hányad      

2021 

Szavazati 
hányad    

2020 

BELTÁV Kft. 53,78% 51,52% 53,78% 51,52% 

Közkézhányad 46,22% 48,48% 46,22% 48,48% 

 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

A vállalkozás székhelye: 1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. 

A Társaság operatív irányítását az Igazgatóság végzi. A Társaság működésével kapcsolatos 
ellenőrzési feladatokat – az Alapszabályban rögzített módon – Felügyelő Bizottság látja el. 

 
1.2 A mérlegkészítés alapja 
 
i) Elfogadás és nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak való 
megfelelőségről 
 
A pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság 2021. szeptember 30-án fogadta el. A pénzügyi 
kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Sztenderdek szerint, az Európai Unió (EU) 
Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján 
készültek. Az IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottsága (IASB) és a Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottsága (IFRIC) által megfogalmazott, standardok és 
értelmezések alkotják. 
 
A pénzügyi kimutatások magyar forintban, ezer forintra kerekítve kerültek bemutatásra, ha 
nincs ettől eltérő jelzés. 
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ii) A beszámoló készítésének alapja 
 
A pénzügyi kimutatások a 2021. június 30-én hatályos standardok és IFRIC értelmezések 
szerint készültek.  
 
A pénzügyi  fél év megegyezik a naptári fél évvel. 
 

iii) Az értékelés alapja 
 
A pénzügyi kimutatások a Társaság menedzsmentjének megítélése szerint a vállalkozás 
folytatásának elvével összhangban készültek. Az IFRS-eknek megfelelő pénzügyi 
kimutatások elkészítése során szükség van arra, hogy a menedzsment szakmai megítélést, 
becsléseket és feltételezéseket alkalmazzon, melyek hatással vannak az alkalmazott 
számviteli politikákra, valamint az eszközök és kötelezettségek, bevételek és költségek 
beszámolóban szereplő összegére. A becslések és a kapcsolódó feltételezések múltbeli 
tapasztalatokon és számos egyéb tényezőn alapulnak, amelyek az adott körülmények 
között észszerűnek tekinthetők, és amelyek eredménye képezi azon eszközök és 
kötelezettségek könyv szerinti értéke becslésének alapját, amelyek egyéb forrásokból nem 
határozhatók meg egyértelműen. A tényleges eredmények eltérhetnek ezektől a 
becslésektől. 
 
A becslések és az alapfeltételezések felülvizsgálatára rendszeresen sor kerül. A számviteli 
becslések módosítása a becslés módosításának időszakában kerül megjelenítésre, ha a 
módosítás csak az adott évet érinti, illetve a módosítás időszakában és a jövőbeli 
időszakokban, ha a módosítás mind a jelenlegi, mind a jövőbeni éveket érinti.    
 
2. Számviteli politika  
 
Az alábbiakban kerülnek bemutatásra a pénzügyi kimutatások elkészítése során 
alkalmazott jelentősebb számviteli politikák. A számviteli politikák következetesen kerültek 
alkalmazásra a jelen pénzügyi kimutatásokban szereplő időszakokra vonatkozóan. A 
pénzügyi beszámoló összeállítása során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a 
következők: 
 
2.1 A számviteli politika lényeges elemei  
 

 Tőkebefektetések értékelése 
 
A gazdálkodónak az egyedi pénzügyi kimutatásokban a befektetések értékelése és 
bemutatására három lehetőség közül van választási lehetősége.  

• bekerülési érték,  

• az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard szerint valós értéken, 

• vagy az IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések 
standardban ismertetett tőkemódszerrel történő elszámolása között. 
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A Társaságnak az egyes befektetési kategóriákra azonos elszámolást kell alkalmaznia.  
 
A Társaság a bekerülési érték modellt alkalmazza.  
 

Az értékvesztés számítása során meg kell becsülni a pénztermelő egységek megtérülő 
értékét. A használati érték általában a várható, diszkontált jövőbeni cash-flow-k alapján 
kerül meghatározásra.  
 
A leányvállalatban lévő részesedésre vonatkozóan értékvesztés tesztet kell elvégezni, ha 
potenciális értékvesztésre utaló jelek merülnek fel. Amennyiben az értékvesztés jele 
felmerül, meg kell állapítani a részesedés megtérülő értékét és össze kell hasonlítani a 
részesedés nettó értékével. Amennyiben a részesedés megtérülő értéke jelentősen vagy 
tartósan alacsonyabb a nettó értékénél, értékvesztést kell elszámolni. 
 
Az egyedi pénzügyi kimutatásait az IFRS-ek szerint összeállító gazdálkodó a leányvállalatok 
(befektetések) értékét a befektetések tőke értékéhez mérve teszteli. Amennyiben a 
befektetések tőke értéke a gazdálkodónál nyilvántartott értéket nem éri el, akkor a 
Társaság az érintett befektetésre értékvesztést számol el. Amennyiben a jövőbeni 
várakozások szerinti és a múltbeli tőkeértékek eltérése válik megbízhatóan becsülhetővé a 
menedzsment jövőbeni tervezett szerződései miatt, akkor a befektetésekre vonatkozó 
befektetés értékelési modell szerinti értékbecslés készítésére kerül sor, amely a befektetés 
értékelési alapját képezi.  
 
 

 Beszámolási pénznem és deviza egyenlegek 
 

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel a 
Társaság funkcionális pénzneme a magyar forint. 
 
A nem forintban nyilvántartott devizaügyletek kezdetben az ilyen tranzakciók 
végrehajtásának napján érvényes árfolyamon voltak nyilvántartva. A külföldi 
devizanemben fennálló követelések és kötelezettségek a mérleg-fordulónapi árfolyamon 
lettek forintra átszámítva. A keletkező árfolyam differenciák az eredménykimutatásban a 
pénzügyi bevételek, illetve ráfordítások között kerülnek kimutatásra. 
 

A pénzügyi kimutatások magyar forintban (HUF) készültek, a legközelebbi ezerre kerekítve, 
kivéve ahol ettől eltérően megjelölésre került. A pénzügyi kimutatások magyar forintban 
készültek, amely a Társaság prezentálási pénzneme.  
 
A külföldi pénznemben történő ügyletek a funkcionális pénznemben - a külföldi 
pénznemben lévő összegre a beszámoló pénznemének és a külföldi pénznemnek az ügylet 
napján érvényes átváltási árfolyamát alkalmazva – vannak elszámolva. Az átfogó 
jövedelemkimutatásban azokat az árfolyam-különbözeteket, amelyek monetáris tételek 
rendezésekor, az időszak során történt kezdeti megjelenítéskor vagy a megelőző pénzügyi 
kimutatásokban alkalmazott árfolyamtól eltérő árfolyam használatból eredően 
keletkeznek, bevételként vagy ráfordításként vannak kimutatva abban az időszakban, 
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amikor keletkeztek. A külföldi pénznemben meghatározott monetáris eszközöket és 
kötelezettséget a funkcionális pénznemnek a beszámolási időszak végén érvényes 
árfolyamán számítjuk át. A valós értéken értékelt külföldi pénznemben meghatározott 
tételeket a valós érték meghatározásának időpontjában érvényes árfolyamon számítjuk át.  
 
Az árfolyamkülönbözetek a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai soron kerülnek 
kimutatásra. 
 

  Árbevétel 
 
Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szállítási szerződések kondícióinak megfelelő 
teljesítésekor jelenik meg. Az árbevétel nem tartalmazza az általános forgalmi adót. 
Valamennyi bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelő időszakban kerül 
elszámolásra. 
 
Teljesítési kötelezettségek 
A szerződés megkötésekor a Társaságnak be kell azonosítania, hogy mely áruk vagy 
szolgáltatások nyújtását ígérte a vevő részére, azaz milyen teljesítési kötelezettséget vállalt. 
A Társaság akkor számolhatja el a bevételt, amikor a teljesítési kötelezettségeinek eleget 
tett azzal, hogy leszállította az ígért árut, vagy elvégezte az ígért szolgáltatást. Teljesítésről 
akkor beszélhetünk, ha a vevő megszerezte az eszköz (szolgáltatás) felett az ellenőrzést, 
melynek jelei: 

- A Társaságnak már meglévő joga van megkapni az eszköz ellenértékét, 
- A vevőre átszállt a tulajdonosi jogcím, 
- A Társaság átadta az eszközt fizikailag, 
- A vevőnek jelentős kockázata és haszonhúzó képessége van az eszköz birtoklásából, 
- A vevő elfogadta az eszközt. 

 
Tranzakciós ár meghatározása 
Amikor a szerződés teljesítése megtörténik, akkor a Társaságnak el kell számolnia a 
teljesítéshez kapcsolódó bevételt, amely nem más, mint a teljesítési kötelezettséghez 
rendelt tranzakciós ár. A tranzakciós ár az az összeg, amelyet a Társaság várhatóan megkap 
az áruk és szolgáltatások értékesítéséért cserébe. A tranzakciós ár meghatározásánál 
figyelembe vételre kerültek a változó ellenérték elemei (rabattok, engedmények) összegei 
is.  
 

 Ingatlanok, gépek, berendezések 
 
A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek 
bemutatásra. A halmozott értékcsökkenés magában foglalja az eszköz folyamatos 
használatával, működtetésével kapcsolatban felmerült terv szerinti értékcsökkenés, 
valamint az eszköz nem várt, rendkívüli esemény miatt bekövetkezett jelentős mértékű 
megrongálódása, sérülése miatt elszámolt értékvesztés elszámolt költségeit.  
 
A tárgyi eszközök bekerülési értékének része az eszköz beszerzési költsége, saját 
vállalkozásban végzett beruházás esetén a felmerült anyag- és bérjellegű költségek és 
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egyéb közvetlen költségek. A tárgyi eszköz beruházáshoz felvett hitel után elszámolt kamat 
az eszköz bekerülési értékét növeli az eszköz rendeltetésének megfelelő állapotba 
kerüléséig. 
 
A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke meghatározott időközönként felülvizsgálatra kerül, 
annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a könyv szerinti érték nem haladja-e meg az 
eszköz megtérülő értékét, mivel ez esetben értékvesztés elszámolása szükséges az eszköz 
valós, piaci értékéig. Az eszköz megtérülő értéke az értékesítési ár, illetve az eszköz 
használati értéke közül a magasabb. A használati érték az eszköz által generált jövőbeni 
pénzáramlások diszkontált értéke. A diszkontláb a társasági adózás előtti kamatlábat 
tartalmazza, figyelembe véve a pénz időértékét és az eszközhöz kapcsolódó egyéb 
kockázati tényezők hatását is. Amennyiben az eszközhöz önállóan nem rendelhető jövőbeni 
pénzáramlás, akkor azon egység pénzáramlását kell alapul venni, amely egységnek része az 
eszköz. Az így meghatározott értékvesztés az eredménykimutatásban jelenik meg. 
 
A tárgyi eszközök javítási, karbantartási költsége és tartalék-alkatrészek pótlása a 
karbantartási kiadásokat terhelik. Az értéknövelő beruházások és a felújítások aktiválásra 
kerülnek. Eladott eszközök bekerülési értéke és halmozott értékcsökkenése kivezetésre 
kerül. Minden ilyen módon keletkező esetleges nyereség, vagy veszteség része a tárgyévi 
eredménynek. 
 
A Társaság eszközeinek értékét az eszközök hasznos élettartama alatt lineáris módszerrel 
írja le. Az élettartam eszközcsoportonként a következő: 
 

Gépek, berendezések 3-7 év 
 
A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra 
kerülnek az adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség esetén 
a módosítás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra. 
 

 Nem pénzügyi eszközök értékvesztése 
 
A Társaság minden beszámolási időszak végén felméri, hogy bármely eszköz esetében 
történt-e értékvesztésre utaló változás. Amennyiben ilyen változás történt, a Társaság 
megbecsüli az eszköz várható megtérülési értékét. Egy eszköz, vagy pénztermelő egység 
várható megtérülési értéke az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték és a 
használati érték közül a magasabb. A Társaság az eredmény terhére értékvesztést számol 
el, ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke. A 
Társaság szükséges kalkulációkat a hosszú távú jövőbeni cash-flow tervek megfelelő 
diszkontálása alapján készíti. 
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  Immateriális javak 
 
Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron, az üzleti kombináció során 
megszerzett immateriális javak pedig valós értéken kerülnek felvételre a megszerzés 
időpontjában. A könyvekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz 
használata bizonyíthatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását eredményezi, és annak 
költsége egyértelműen meghatározható. 
 
A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a bekerülési érték modell 
irányadó. Ezen eszközök élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú 
eszközök amortizációja lineáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó legjobb 
becslés alapján. Az amortizációs időszak és az amortizáció módszere évente felülvizsgálatra 
kerül a pénzügyi év végén. A saját előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek 
kivételével nem kerülnek aktiválásra, hanem felmerülésük évében elszámolásra kerülnek 
az eredménnyel szemben. Az immateriális javak évente felülvizsgálatra kerülnek 
értékvesztés szempontjából egyedileg, vagy a jövedelemtermelő egység szintjén.  
 
A védjegyek, licencek, iparjogvédelem alá eső javak és szoftverek beszerzési költségei 
aktiválásra kerülnek és lineáris módszer szerint íródnak le a becsült hasznos élettartamuk 
alatt: 
 

Vagyoni értékű és egyéb jogok, valamint szoftverek 3-6 év  
 

 Goodwill 
 

A goodwill a megszerzett leányvállalat, társult társaság, illetve közös vezetésű vállalat 
azonosítható nettó eszközeinek beszerzési értéke és valós értéke közötti pozitív különbözet 
a megszerzés napján. A goodwill nem kerül amortizálásra, de a Társaság minden évben 
megvizsgálja, hogy vannak-e arra utaló jelek, hogy a könyv szerinti érték valószínűleg nem 
fog megtérülni. A goodwill az esetleges értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken 
kerül kimutatásra. 
 

 Követelések 
 
A követelések a becsült veszteségekre képzett megfelelő mértékű értékvesztéssel 
csökkentett nominális értéken szerepelnek a kimutatásokban. Az év végén fennálló 
kinnlevőségek teljes körű felülvizsgálata alapján becslés készült a kétes követelésekre 
vonatkozóan az elvárt veszteség modell alkalmazásával. 
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  Pénzügyi eszközök 
 
Az IFRS 9 standard hatókörébe tartozó pénzügyi eszközök három értékelési kategóriába 
sorolandók: bekerülést követően amortizált költségen értékelendők, bekerülést követően 
valós értéken értékelendők az egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVOCI), illetve 
bekerülést követően valós értéken értékelendők eredménykimutatással szemben (FVPL). 
 
A Társaság pénzügyi eszközei a kezdeti értékeléskor kerülnek besorolásra azok jellegének 
és céljának megfelelően. A pénzügyi eszköz kategóriájának meghatározásához először azt 
kell tisztázni, hogy a pénzügyi eszköz adósságinstrumentum vagy tőkebefektetés-e. 
Tőkebefektetéseket eredménnyel szemben valós értéken kell értékelni, mindazonáltal a 
gazdálkodó bekerüléskor dönthet úgy, hogy a nem kereskedési céllal tartott 
tőkebefektetéseket az egyéb átfogó eredménnyel szemben értékeli valósan. Amennyiben 
a pénzügyi eszköz adósságinstrumentum, a besorolás meghatározásakor az alábbi 
pontokat kell figyelembe venni. 
 
Amortizált bekerülési érték 
Azokat a pénzügyi eszközöket kell amortizált bekerülési értéken értékelni, amelyeket olyan 
üzleti modell alapján tartják, amelynek célja pénzügyi eszközök szerződéses cash flow-k 
beszedése érdekében történő tartása és a pénzügyi eszköz szerződéses feltételei 
meghatározott időpontokban olyan cash flow-kat eredményeznek, amelyek kizárólag a 
tőke és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetései. 
 
Valós érték egyéb átfogó eredménnyel szemben 
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valósan értékelt eszközök azok a pénzügyi eszközök, 
amelyeket olyan üzleti modell alapján tartják, amely szerződéses cash flow-k beszedésével 
és a pénzügyi eszközök eladásával éri el célját és a pénzügyi eszköz szerződéses feltételei 
meghatározott időpontokban olyan cash flow-kat eredményeznek, amelyek kizárólag a 
tőke és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetései. 
 
Valós érték eredménnyel szemben 
Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi eszközök kategóriájába azok a pénzügyi 
eszközök tartoznak, amelyek nem tartoznak a fenti két pénzügyi eszköz kategória egyikébe 
sem, vagy kezdeti megjelenítéskor eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek lettek 
megjelölve. 
 
Az SPPI követelmény teljesülésekor a Társaság a pénzügyi eszköz denominált pénznemében 
azt vizsgálja, hogy a szerződésből eredő pénzáramok konzisztensek-e az alapvető 
kölcsönmegállapodásokkal. 
 
Annak megítéléséhez, hogy a szerződéses pénzáramok kizárólag tőkét és kamatot 
tartalmaznak-e, a Társaság megvizsgálja a pénzügyi instrumentum szerződéses feltételeit. 
A vizsgálat arra is kitér, hogy a pénzügyi eszköz tartalmaz-e olyan szerződéses feltételeket, 
melyek hatására a szerződéses pénzáramok összege vagy időzítése úgy változzon, hogy a 
pénzügyi eszköz már nem felel meg az SPPI követelménynek. 
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Minden egyéb adósságinstrumentumot eredményen keresztül valós értéken kell értékelni 
(FVTPL). 
 
Minden tőkeinstrumentumot valós értéken kell értékelni a mérlegben és a valós érték 
változás hatását közvetlenül az eredmény kimutatásban kell elszámolni, kivéve azon 
tőkeinstrumentumok esetén, ahol a gazdálkodó az Egyéb átfogó jövedelem opciót (FVOCI) 
választotta. 
 
A pénzügyi eszközöket és a pénzügyi kötelezettségeket a Társaság akkor és csak akkor 
számolja el egymással szemben és jeleníti meg ezek nettó összegét a mérlegben, ha a 
Társaságnak törvényesen érvényesíthető joga van az összegek beszámítására és szándéka, 
hogy nettósítva érvényesíti, vagy egy időben realizálja az eszközt és teljesítse a 
kötelezettséget. 
 
 

 Pénzügyi eszközök értékvesztése 
 
Az IFRS 9 értékvesztés modellje a várható veszteség elvén alapul. Az értékvesztést az 
amortizált bekerülési értéken és az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken 
értékelt pénzügyi eszközökre kell alkalmazni. Az értékvesztés mérésénél a Társaság az 
alábbi két módszert alkalmazza: 

•  12 hónap várható hitelezési veszteség (várható hitelveszteségek, amelyek a 
pénzügyi instrumentum nem-fizetésével kapcsolatos események 
eredményeképpen következnek be a fordulónapot követő 12 hónapban), vagy 

• a futamidő alatt várható hitelezési veszteség, súlyozva a nem fizetés 
valószínűségével (várható hitelveszteségek, amelyek a pénzügyi instrumentum 
nem-fizetésével kapcsolatos események eredményeképpen következnek be a 
pénzügyi instrumentum futamideje alatt.) 

 
Teljes élettartam alatt várható hitelezési veszteséggel akkor kell számolni, ha a pénzügyi 
eszköz hitelkockázata a fordulónapon jelentősen megemelkedett az eszköz bekerülése óta. 
A 12 hónapra várható hitelezési veszteséggel akkor számol a Társaság, ha ilyen nem történt. 
A pénzügyi eszközök hitelkockázatának változása nem jelentősnek értékelhető, ha az 
eszköz hitelminősége alacsony besorolású a fordulónapon.  
 
Vevőkövetelések 
 

A Társaság vevőkövetelésekből származó követeléseinek értékvesztését egyedi módon 
értékeli és vizsgálja. Az értékelés során figyelembe veszi és megbecsüli a követelésből 
várható jövőbeni pénzáramok összegét, időzítését és valószínűségét, valamint a 
potenciálisan várható egyéb megtérüléseket. Amennyiben az információk alapján a 
követelésből származó jövőbeni pénzáramok alacsonyabbak, mint a fennálló követelés 
értéke, értékvesztés kerül elszámolásra az eredmény terhére. 
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 Pénzügyi kötelezettségek 
 

A Társaság pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása a következő pénzügyi 
kötelezettségeket tartalmazza: szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, kölcsönök, 
hitelek, banki folyószámlahitelek. Ezek megjelenítését és értékelését a beszámolóban a 
kiegészítő melléklet ide vonatkozó részei tartalmazzák az alábbiak szerint: 
 
A Társaság minden pénzügyi kötelezettséget kezdeti megjelenítésekor valós értékén 
értékel. Hitelek esetén azokat a tranzakciós költségeket is figyelembe veszi, amelyek 
közvetlenül a pénzügyi kötelezettség megszerzésének tulajdoníthatók. 
 
Az IFRS 9 hatálya alá tartozó pénzügyi kötelezettségek két értékelési kategóriába 
sorolandók: bekerülést követően amortizált költségen értékelendők, illetve bekerülést 
követően valós értéken értékelendők eredménykimutatással szemben (FVPL). Az egyes 
pénzügyi kötelezettségek besorolását a Társaság azok megszerzésekor határozza meg. 
 
A kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési 
értéken jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A kölcsönökhöz és 
hitelekhez kapcsolódó nyereségek és veszteségek a jövedelemre vonatkozó kimutatásban 
kerülnek elszámolásra az effektív kamatláb módszer segítségével számított amortizáció 
során, valamint a pénzügyi kötelezettség kivezetésekor. Az amortizáció a jövedelemre 
vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra pénzügyi ráfordításként. 
 

 Céltartalékok 
 

A Társaság céltartalékokat mutat ki a múltbeli események következtében meglévő (jogi 
vagy vélelmezett) kötelmek után, amelyeket a Társaságnak valószínűleg ki kell egyenlítenie, 
és ha a kötelem összege megbízhatóan mérhető.  
 
A céltartalékként kimutatott összeg a meglévő kötelem rendezéséhez a 
mérlegfordulónapon szükséges ráfordításra vonatkozó legjobb becslés, figyelembe véve a 
kötelmet jellemző kockázatokat és bizonytalanságokat. Amennyiben a céltartalék 
értékeléséhez a meglévő kötelem rendezéséhez várhatóan szükséges cash-flow-t 
használják, a céltartalék könyv szerinti értéke ezen cash-flow-k jelenértéke.    
 
Amennyiben a céltartalék rendezéséhez szükséges ráfordítások egy részét vagy annak 
egészét egy másik fél várhatóan megtéríti, a követelést eszközként akkor van kimutatva, ha 
lényegileg biztos, hogy a gazdálkodó egység megkapja a térítést és a követelés összege 
megbízhatóan mérhető.     
 
A hátrányos szerződésekből fakadó meglévő kötelmek céltartalékként vannak kimutatva. A 
Társaság akkor minősít hátrányosnak egy szerződést, ha a szerződés alapján fennálló 
kötelmek teljesítésének elkerülhetetlen költségei meghaladják a szerződés alapján 
várhatóan befolyó gazdasági hasznokat.     
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 Társasági adó 
 
A társasági adó mértéke a társasági és osztalékadóról szóló törvény alapján meghatározott 
adófizetési kötelezettségen alapul, amely a halasztott adóval kerül módosításra. A társasági 
adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. 
 
A folyó évi adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alapján kerül 
meghatározásra. Az adózandó nyereség eltér a beszámolóban kimutatott adózás előtti 
eredménytől, az adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan tételek 
miatt, melyek más évek adózandó nyereségében kerülnek figyelembe vételre. A Társaság 
folyó adófizetési kötelezettsége a mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett 
(amennyiben a kihirdetés egyenértékű a hatályba lépéssel) adókulcs alapján kerül 
meghatározásra. A halasztott adó számítása a kötelezettség módszer szerint kerül 
kiszámításra.  
 
Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy tétel az éves beszámolóban 
történő, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik. A 
halasztott adókövetelés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére 
vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az időbeli különbség miatti eltérés 
várhatóan megtérül. A halasztott adókötelezettség és követelés mértéke tükrözi a 
Társaságnak a mérleg fordulónapján fennálló, az adóeszközök és kötelezettségek 
realizálódásának módjára vonatkozó becslését. 
 
Halasztott adókövetelés a levonható időbeli eltérések, a továbbvihető adókedvezmények 
és negatív adóalap vonatkozásában csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, 
hogy a Társaság a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, 
amellyel szemben a halasztott adóeszköz érvényesíthető. 
 
Minden mérleg fordulónapon a Társaság számba veszi a mérlegben el nem ismert 
halasztott adóeszközöket, valamint az elismert adóeszközök könyv szerinti értékét. A 
korábban mérlegbe fel nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely 
várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereségadójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen 
olyan mértékben csökkenti a Társaság halasztott adó követelését, amely összeg 
megtérülésének fedezetére, várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni. 
 
A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, 
amennyiben olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban 
szintén a saját tőkével szemben számoltak el.  
 
A halasztott adó eszközök és kötelezettségek egymással szemben történő elszámolására 
akkor van lehetőség, ha a társaságnak törvény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az 
adóhatósággal szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit egymással 
szemben beszámítsa, valamint a Társaságnak szándékában áll ezen eszközök és 
kötelezettségek nettó elszámolása. 
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 Lízing 
 

Az IFRS 16 lízing standard szerint a lízingbevevőnek párhuzamosan meg kell jelenítenie és 
számszerűsítenie mérleg oldalon egy eszközhasználati jogot és forrás oldalon egy ahhoz 
kapcsolódó kötelezettséget. Az eszközhasználati jog kezelése az egyéb nem pénzügyi 
eszközökhöz hasonlóan történik, és aszerint kerül elszámolásra értékcsökkenésük is. A 
lízing kötelezettség kezdeti értékelése a lízingfizetések jelenértékén történik a lízing 
futamideje alatt, mely jelenértéket az implicit kamatláb segítségével kell kiszámolni, ha ez 
a kamatláb pontosan meghatározható. Ha ez a kamatláb nem, vagy nehezen 
meghatározható, a lízingbevevő ez esetben használhatja a járulékos hitelfelvételi 
kamatlábat a diszkontáláshoz.  
 
A Társaság nem mutatja ki a használati jog-eszközöket és a lízingkötelezettségeket a 
kisértékű eszközök és rövid futamidejű lízingek esetében. A Társaság az e lízinghez 
kapcsolódó lízingdíjakat költségként számolja el lineáris módon a lízing futamideje alatt. A 
Társaság a lízingből származó használati jog-eszközöket az Ingatlanok, gépek, berendezések 
mérlegsoron mutatja be, ugyanabban a sorban, ahol az ugyanilyen természetű, birtokában 
lévő eszközöket is prezentálja. 
 

 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 
 
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása, a Társaság eredményének és a 
részvényeknek a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett 
állományának a figyelembe vételével történik. 
 
Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy 
részvényre jutó eredmény. A számításnál azonban figyelembe veszik az összes hígításra 
alkalmas forgalomban lévő részvényt a törzsrészvények után kiosztható hozamot 
megnövelve az adott időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények 
osztalékával és hozamával, módosítva az átváltásból eredő további bevételekkel és 
ráfordításokkal, - a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát 
megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos darabszámával, melyek 
forgalomban lennének, ha az összes átváltoztatható részvény átváltásra kerülne.  
 
Sem a 2021. I félévében, sem pedig a 2020. december 31-ére végződő évben nem volt olyan 
tranzakció, amely ezt az EPS ráta értékét hígítaná. 
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 Készletek 
 

A készletek a felesleges, illetve az elfekvő készletekre képzett értékvesztéssel csökkentett 
bekerülési értéken vagy a nettó realizálható értéken szerepelnek attól függően, melyik az 
alacsonyabb. A készletértéket a FIFO módszerrel határozzák meg.  
 

 

 Mérlegen kívüli tételek 
 
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek az éves beszámoló részét képző 
mérlegben és eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték.  
 
A kiegészítő mellékletben kerülnek bemutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot 
megtestesítő források kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli 
követelések nem szerepelnek az éves beszámoló részét képező mérlegben és 
eredménykimutatásban, de amennyiben gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a 
kiegészítő mellékletben kimutatásra kerülnek. 
 

 Fordulónap utáni események 
 

Azok a beszámolási időszak vége után bekövetkezett események, amelyek pótlólagos 
információt biztosítanak a Társaság beszámolási időszakának végén fennálló 
körülményekről (módosító tételek), bemutatásra kerültek a beszámolóban. Azon 
beszámolási időszak utáni események, amelyek nem módosítják a beszámoló adatait, a 
kiegészítő mellékletben kerülnek bemutatásra, amennyiben lényegesek. 
 
 
2.2 A számviteli politika változásai 
 

A Társaság a 2021. június 30-ig hatályba lépett összes standard és értelmezés 
rendelkezésével összhangban állította össze a beszámolóját.  
 
A Társaság számviteli politikája összhangban van az előző években alkalmazottakkal, az 
alábbi kivételekkel: 
 
Koncepcionális Keretelvekre történő hivatkozások módosítása (hatályos 2020. január 1-
től) 
Az IFRS standardokban és értelmezésekben lévő hivatkozások módosításra kerültek az új 
Koncepcionális Keretelvekhez. A módosításnak nem volt jelentős hatása a Társaság vagyoni 
és jövedelmi helyzetére. 
 
IAS 1 és IAS 8 standard módosítása (hatályos 2020. január 1-től) 
A standard változások tisztázták a lényegesség fogalmát. A módosításnak nem volt jelentős 
hatása a Társaság vagyoni és jövedelmi helyzetére. 
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IFRS 9 és IFRS 7 standardok módosítása (hatályos 2020. január 1-től) 
Benchmark Kamatláb Reform eredménye a standardok módosítása. A fedezeti elszámolás 
követelményeire gyakorlati útmutatás, amelyek kötelezőek a benchmark kamatláb reform 
által érintett valamennyi fedezeti ügyletre. A módosításnak nem volt jelentős hatása a 
Társaság vagyoni és jövedelmi helyzetére. 
 
IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása (hatályos 2020. január 1-től) 
A standard változás az üzleti tevékenység fogalmában bekövetkező változásokat tisztázza, 
hogy üzleti tevékenység vagy eszközök csoportja került megvásárlásra. A módosításnak 
nem volt jelentős hatása a Társaság vagyoni és jövedelmi helyzetére. 
 
IFRS 16 Lízing standard módosítása (hatályos 2020. június 1-től) 
A standard módosítás a COVID 19-el kapcsolatos bérleti szerződés engedmények kezelését 
tisztázza, hogy az engedmények ne lízing módosításként kerüljenek figyelembe vételre, 
hanem úgy számolják el ezeket a bérleti engedményeket, mintha azok nem 
lízingmódosítások lennének. A módosításnak nem volt jelentős hatása a Társaság vagyoni 
és jövedelmi helyzetére. 

 
A fent említett standardok és módosítások nem voltak jelentős hatással a Társaság 
eredményére. 
 
2021-ban a Társaság alkalmazza az összes, 2021. január 1-jével hatályos IFRS standardot, 
módosításokat és értelmezéseket, amelyek a Társaság működése szempontjából 
relevánsak. 
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2.3 Jelentős számviteli becslések és feltételezések 
 
A 2.1. pontban ismertetett számviteli politika alkalmazásakor becsléseket és 
feltételezéseket szükséges alkalmazni egyes eszközök és kötelezettségek adott időpontra 
vonatkozó értékének meghatározásakor, melyek más forrásból egyértelműen nem 
meghatározhatók. A becslési folyamat a legutolsó rendelkezésre álló információn alapuló 
döntéseket és releváns tényezőket tartalmazza. Ezek a jelentős becslések és feltételezések 
befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített eszközök és kötelezettségek, 
bevételek és ráfordítások értékét és a függő eszközök és kötelezettségek kiegészítő 
mellékletben történő bemutatását. A tényleges eredmények eltérhetnek a becsült 
adatoktól. 
 
A becslések folyamatosan aktualizálásra kerülnek. A számviteli becslésekben bekövetkező 
változás időszakában veendő figyelembe, ha a változás csak az adott időszakot érinti, illetve 
a változás időszakában és a jövőbeni időszakokban, amennyiben mindkét időszakot érintő 
változásokról van szó. 
 
A becslési bizonytalanság és a számviteli politika terén hozott kritikus döntések fő területei, 
amelyek a legjelentősebb hatást gyakorolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített 
összegekre, az alábbiak: 
 

 Követelésekre elszámolt értékvesztés 
 
A Társaság értékvesztést számol el a követelések esetén az abból adódó veszteségek 
fedezetére, hogy a vevők nem tudnak fizetni. A követelésekre elszámolt értékvesztés a 
mérlegben 2021. I félévére értékvesztés nem került elszámolásra, 2020. december 31-én 
307.143 eFt,  volt. A követelésekre képzett értékvesztés megfelelőségének értékeléséhez 
használt becslések alapja a követelések korosítása, a vevő hitelképessége és a vevői fizetési 
szokások változása. 
 
 

 Értékcsökkenés 
 
Az ingatlanok, gépek és berendezések, valamint az immateriális eszközök nyilvántartása 
bekerülési értéken történik, leírásukra pedig lineárisan, hasznos élettartamuk alatt kerül 
sor. A Társaság a 2021. június 30-ával végződő évre 584 eFt, a 2020. december 31-ével 
végződő évre 1.171 eFt értékcsökkenési és amortizációs ráfordítást mutatott ki. Az 
eszközök hasznos élettartamának meghatározása a hasonló eszközökre vonatkozó korábbi 
tapasztalatok, valamint a várható technológiai fejlődés és tágabb gazdasági vagy iparági 
tényezőkben bekövetkező változások alapján történik. A becsült hasznos élettartamok 
felülvizsgálatára évente kerül sor. 
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3. Ingatlanok, gépek és berendezések 
 
adatok eFt-ban  Gépek. Befejezetlen 

beruházások és 
előlegek 

 Összesen 

  berendezések   

Bruttó érték      
 2018. december 31-én (módosított)  86.856 -  86.856 
Konszolidációs kör változása      
Növekedés és átsorolás  404 1.450  1.854 
Csökkenés és átsorolás      
      
 2019. december 31-én  87.260 1.450  88.710 
Konszolidációs kör változása      
Növekedés és átsorolás      
Csökkenés és átsorolás   (1.450)  (1.450) 

      
 2020. december 31-én  87.260 -  87.260 
      
Konszolidációs kör változása      
Növekedés és átsorolás  480   480 
Csökkenés és átsorolás      

      

 2021. június 30-án  87.740 -  87.740 

      

      
Halmozott értékcsökkenés      
 2018. december 31-én  (módosított)  80.512 -  80.512 
Konszolidációs kör változása      
Éves leírás  701   701 
Csökkenés      

      
 2019. december 31-én  81.213 -  81.213 
Konszolidációs kör változása      
Éves leírás  428   428 
Csökkenés      
      

 2020. december 31-én  81.641 -  81.641 

      
Konszolidációs kör változása      
Éves leírás  189   189 
Csökkenés      
      

 2021. június 30-án  81.830 -  81.830 

      
Nettó könyv szerinti érték      
 2018. december 31-én  6.344 -  6.344 

 2019. december 31-én  6.047 1.450  7.497 

 2020. december 31-én  5.619 -  5.619 

 2021. június 30-án  5.910 -  5.910 
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4. Immateriális javak 
 
 
adatok eFt-ban  Összesen 

   

Bruttó érték   
 2018. december 31-én  26.419 
Konszolidációs kör változása   
Növekedés és átsorolás  375 
Csökkenés és átsorolás   
   
 2019. december 31-én  26.794 
Konszolidációs kör változása   
Növekedés és átsorolás  340 
Csökkenés és átsorolás   

   

 2020. december 31-én  27.134 

   
Konszolidációs kör változása   
Növekedés és átsorolás  164 
Csökkenés és átsorolás   

   

 2021. június 30-án  27.298 

 
Halmozott értékcsökkenés 

  

   
 2018. december 31-én  22.818 
Konszolidációs kör változása   
Éves leírás  837 
Csökkenés   
 2019. december 31-én  23.655 
Konszolidációs kör változása   
Éves leírás  743 
Csökkenés   
   

 2020. december 31-én  24.398    

   
Konszolidációs kör változása   
Éves leírás  395 
Csökkenés   
   

 2021. június 30-án  24.793 

   
Nettó könyv szerinti érték   
   

 2018. december 31-én  3.601 

 2019. december 31-én  3.139 

 2020. december 31-én  2.736 

 2021. június 30-án  2.505 
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5. Részesedések 
 

Társaság neve 
2021.  

június 30. 
 2020. 

december 31.  
 

2020. június 30. 

      
Reenger Zrt. -  15.204  15.204 
Pine Telecommunications Ltd. -  -  - 
Nord General Services Ltd. 36  36  36 
      

Összesen 36  15.240  15.240 

 

A részesedések értéke a következő értékvesztéseket tartalmazza: 
 

Értékvesztés összege 
2021.  

június 30. 
 2020. 

december 31.  
 

2020. június 30. 

      
Reenger Zrt. -  -  (248.796) 
Pine Telecommunications Ltd. (36.742)  (36.742)  (36.742) 
Nord General Services Ltd. -  -  - 
      

Összesen (36.742)  (36.742)  (285.538) 

 

 

Szavazati és tulajdoni hányad 
2021.  

június 30. 
 2020. 

december 31.  
 

2020. június 30.  

      
Reenger Zrt. -  -  100% 
Pine Telecommunications Ltd. 100%  100%  100% 
Nord General Services Ltd. 100%  100%  100% 

 

 

 Címe 

  
Reenger Zrt. 1074 Budapest, Dohány utca 12-14. 
Pine Telecommunications Ltd. Lane, London England N3 1LQ 
Nord General Services Ltd. Lane, London England N3 1LQ 

 

 
2020 során a Reenger Zrt-ben való részesedés 7.804 eFt veszteséggel értékesítésre került. 
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6. Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 
 
 

 
2021.  

június 30. 
 2020. 

december 31.  
 

2020. június 30.  

      
Pénztárak 2.725  5.115  9.281 
Bankszámla 2.079  1.940  1.555 
      

Összesen 4.804  6.124  10.836 

 
 

7. Vevő- és egyéb követelések 
 
 

 
2021.  

június 30. 
 2020. 

december 31.  
 

2020.június 30. 

      
Vevőkövetelések 102.329  152.355  152.355 
Egyéb követelések és aktív időbeli 
elhatárolások 106.995 

 
100.865 

 
100.865 

Értékvesztés (236.298)  (236.298)  (236.298) 
      

Összesen 16.922  16.922  16.922 

 
 
Az egyéb követelések értéke a következőket tartalmazza: 

 
2021.  

június 30. 
 2020. 

december 31.  
 

2020. június 30.  

      
Rövid lejáratú kölcsönök 524  524  524 
Beltáv követeléseinek megvásárlása 71.793  71.793  71.793 
Egyéb követelések 28.548  28.548  28.548 
Egyéb követelések értékvesztése (100.865)  (100.865)  (100.865) 
      

Összesen -  -  - 
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8. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 
 

 
2021.  

június 30. 
 2020. 

december 31.  
 

2020. június 30.  

      
Anyavállalattal szembeni követelés 98.306  150.993  150.993 
Kapcsolt féllel szembeni követelés -  6.172  6.172 
Pine Telecom Ltd. -  33.334  144.379 
Értékvesztés -  (70.846)  - 
      

Összesen 98.306  119.954  301.562 

 
 
9. Jegyzett tőke és tőketartalék 
 
A Társaság jegyzett tőkéje 644.661 ezer HUF, amely 644.661.250 darab egyenként 10 HUF 
névértékű részvényből áll.  
 
A Társaság 2020. április 2-i határozata alapján 37.531.250 darab törzsrészvény 
kibocsátásáról döntött, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. májusában 
bejegyzett. 
 
A tőketartalék a 2021. április 30-i határozat alapján átvezetésre került az eredménytartalék 
javára. 
 
 
Saját tőke megfeleltetési tábla: 
  
Az alábbi, a Magyarországon hatályos számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) 114/B. 
§ előírásainak megfelelő saját tőke megfeleltetési tábla a Szt. 114/B. § (4) a) pontja szerint 
meghatározott saját tőke összetevőinek és az EU IFRS-ek szerinti egyedi pénzügyi 
kimutatásokban kimutatott saját tőke összetevőinek egyeztetését mutatja. Az egyeztetés 
egyrészt az EU IFRS-ek szerinti saját tőke összetevőinek a Szt. szerinti saját tőke 
összetevőire való allokációjából, másrészt a kétféle módon meghatározott saját tőke 
közötti eltérések levezetéséből áll. 

adatok ezer forintban   2021. június 30. 
      
Jegyzett tőke   644.661 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke  - 
Visszavásárolt saját részvények  - 
Tőketartalék  - 
Tartalékok   
Eredménytartalék   (533.745) 
Értékelési tartalék  - 
Lekötött tartalék  - 
Adózott eredmény  - 
     
114/B. (4) a) IFRS-ek szerinti saját tőke   110.916 
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Létesítő okiratban meghatározott jegyzett tőke, amennyiben az 
tőkeinstrumentumentumnak minősül 

 644.661 

Visszavásárolt saját részvény névértéke (-)  - 
     
114/B. (4) b) IFRS-ek szerinti jegyzett tőke   644.661 

   

114/B. (4) c) Jegyzett, de még be nem fizetett tőke   - 

 

A saját tőke minden olyan elemének összege, amely nem felel 
meg az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke, a jegyzett, de be nem 
fizetett tőke, az eredménytartalék, az értékelési tartalék, a 
tárgyévi eredmény vagy a lekötött tartalék fogalmának  

 - 

     
114/B. (4) d) Tőketartalék   - 

 

IFRS-ek szerinti éves beszámolóban kimutatott, a korábbi évek 
felhalmozott és a tulajdonosok részére ki nem osztott nyereség  

 (514.318) 

     
114/B. (4) e) Eredménytartalék   (514.318) 

 

114/B. (4) h) Lekötött tartalék   - 

 

 

Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás eredmény 
szakaszában vagy a különálló jövedelemre vonatkozó 
kimutatásban szereplő tárgyévi nyereség  

 (19.427) 

     
114/B. (4) g) Tárgyévi nyereség/ veszteség   (19.427) 

 

 
Osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék                          
IFRS eredménytartalék (533.745) 
Csökkentve: az IAS 40 Befektetési célú ingatlanok standard valós érték növekedése 
miatt elszámolt - halmozott - nem realizált nyereség összegével                 

- 

Növelve: kapcsolódó IAS 12 Nyereségadók standard alapján elszámolt nyereségadó 
halmozott összegével 

- 

 
Osztalékfizetésre rendelkezésre álló eredménytartalék 
                      

- 

 

adatok ezer forintban   2020. december 31. 
      
Jegyzett tőke   644.661 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke  - 
Visszavásárolt saját részvények  - 
Tőketartalék  349.119 
Tartalékok   
Eredménytartalék   (866.087) 
Értékelési tartalék  - 
Lekötött tartalék  - 
Adózott eredmény  - 
     
114/B. (4) a) IFRS-ek szerinti saját tőke   127.693 

 

Létesítő okiratban meghatározott jegyzett tőke, amennyiben az 
tőkeinstrumentumentumnak minősül 

 644.661 

Visszavásárolt saját részvény névértéke (-)  - 
     
114/B. (4) b) IFRS-ek szerinti jegyzett tőke   644.661 
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114/B. (4) c) Jegyzett, de még be nem fizetett tőke   - 

 

A saját tőke minden olyan elemének összege, amely nem felel 
meg az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke, a jegyzett, de be nem 
fizetett tőke, az eredménytartalék, az értékelési tartalék, a 
tárgyévi eredmény vagy a lekötött tartalék fogalmának  

 349.119 

     
114/B. (4) d) Tőketartalék   349.119 

 

IFRS-ek szerinti éves beszámolóban kimutatott, a korábbi évek 
felhalmozott és a tulajdonosok részére ki nem osztott nyereség  

 (760.966) 

     
114/B. (4) e) Eredménytartalék   (760.966) 

 

114/B. (4) h) Lekötött tartalék   - 

 

 

Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás eredmény 
szakaszában vagy a különálló jövedelemre vonatkozó 
kimutatásban szereplő tárgyévi nyereség  

 (105.121) 

     
114/B. (4) g) Tárgyévi nyereség/ veszteség   (105.121) 

 

 
Osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék                          
IFRS eredménytartalék (866.087) 
Csökkentve: az IAS 40 Befektetési célú ingatlanok standard valós érték növekedése 
miatt elszámolt - halmozott - nem realizált nyereség összegével                 

- 

Növelve: kapcsolódó IAS 12 Nyereségadók standard alapján elszámolt nyereségadó 
halmozott összegével 

- 

 
Osztalékfizetésre rendelkezésre álló eredménytartalék 
                      

- 

 

10. Szállítói kötelezettségek 
 

 
2021.  

június 30. 
 2020. december 

31.  
 

2020.június 30. 

      
Szállítói kötelezettségek 7.615  8.451  4.949 
      

Összesen 7.615  8.451  4.949 

 

11. Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek 
 

 
2021.  

június 30. 
 2020. december 

31.  
 

2020. június 30. 

      
Reenger Zrt. -  -  2.895 
      

Összesen -  -  2.895 

 

 

12. Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 
 

 
2021.  

június 20. 
 2020. december 

31. 
 

2020. június 30.  
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Egyéb kötelezettségek 9.523  9.544  4.863 
Passzív időbeli elhatárolások 125  6.334  143 
      

Összesen 9.648  15.878  5.006 

 

 
 
13. Árbevétel  
 

 2021. június 30.  2020. június 30. 

    
Belföldi értékesítés 3.607  6.210 
    

Összesen 3.607  6.210 

 
 
 
A Társaság az árbevételét belföldi internetszolgáltatás és a távközlési szolgáltatások: 
bérletvonal, ADSL, IPTV, vezetékes telefon (VOIP) nyújtásából szerezte, valamint szerver 
elhelyezésből, tárhely biztosításból és domain név bejegyzésből. 
 
 
14. Anyagjellegű ráfordítások 
 

 2021. június 30.  2020. június 30. 

    
Eladott, közvetített szolgáltatások 2.588  3.663 
Egyéb anyagköltségek 107  73 
    
    

Összesen 2.695  3.736 

 
 
15. Személyi jellegű ráfordítások 
 

 2021. június 30.  2020.június 30. 

    
Bérköltség 290  2.655 
Egyéb személyi jellegű juttatások -  - 
Járulékok 52  505 
    

Összesen 342  3.160 

    

Dolgozói létszám 1  3 
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16. Igénybevett szolgáltatások 
 
2021-ben és 2020-ban az igénybevett szolgáltatások az alábbi tételekből álltak össze: 
 

 2021. június 30.  2020. június 30. 

    
Bérleti díjak 2.002  2.674 
Karbantartási költségek 259  502 
Hirdetés, reklám -  - 
Audit -  - 
Tanácsadási költségek -  - 
Üzemeltetési költségek 448  1.181 
Bankköltségek 991  1.005 
Egyéb 1.996  6.496 
    

Összesen 5.696  11.858 

 
 

 
17. Egyéb bevételek 
 
2021-ben és 2020-ban az egyéb bevételek az alábbi tételekből álltak össze: 
 

 2021. június 30.  2020. június 30. 

    
Követelések értékvesztésének visszaírása 376  - 
    

Összesen 376  - 

 
 
18. Egyéb ráfordítások 
 
2021-ben és 2020-ban az egyéb ráfordítások az alábbi tételekből álltak össze: 
 

 2021. június 30.  2020. június 30. 

    
Követelések elszámolt értékvesztése -  21.157 
Bírságok 100  164 
Helyi adók -  - 
Egyéb ráfordítások 276  - 
    

Összesen 376  21.321 
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19. Pénzügyi műveletek bevételei 
 

 2021. június 30.  2020. június 30. 

    
Kapott kamatok -  - 
Árfolyamnyereség 298  2 
    

Összesen 298  2 

 
20. Pénzügyi műveletek ráfordításai 
 

 2021. június 30.  2021. június 30. 

    
Reenger Zrt. értékesítésének 
vesztesége - 

 
- 

Pine Telecom Ltd. tőkeemelés 
értékvesztése - 

 
- 

Részesedés értékvesztése   7.607 
Árfolyamveszteség 14.029   
    

Összesen 14.029  7.607 

 

 
21. Jövedelemadók 
 
A jövedelemadókhoz kapcsolódó ráfordítások a következőekből tevődnek össze: 
 

 2021.   2020. 

    
Társasági adó -  - 
    

Összesen -  - 

 
A csoportszintű tárgyévi társasági adó az egyes társaságok helyi szabályok szerint 
megállapított adózandó nyeresége alapján került meghatározásra.  
 
Az adó levezetése a következő volt: 
 

 2021  2020 

    
Adózás előtti eredmény (19.427)  (105.121) 
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Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési 
kötelezettség 9% 

 
(1.748) 

  
(9.461) 

Bírságok 100  475 
Nem aktivált veszteségelhatárolás 1.648  8.986 

    

Jövedelemadók összesen -  - 

 
 

22. Egy részvényre jutó eredmény 
 
 
Az alap részvényenkénti nyereség számításakor a részvényeseknek kiosztható adózás utáni 
eredményt kell figyelembe venni, valamint a kibocsátott törzsrészvények éves átlagos 
számát, amely nem tartalmazza a saját részvényeket. 
 

 2021  2020 

    
Részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény (eFt) (19.427)  (105.121) 

Kibocsátott törzsrészvények súlyozott átlagos száma (ezer 
db) 

 
        

64.466.125 

  
63.520.132 

Egy részvényre jutó eredmény (alap) (Ft) (2)  (2) 

 

A Társaságnál nincsen olyan tényező sem 2021-ben, sem 2020-ban, amely hígítaná az egy 
részvényre jutó eredményt. 
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23. Korábbi évek módosításai 
 
 
Pénzügyi helyzet kimutatás 
 

        

         

  2019.12.31. 
(eredetileg) 

  Módosítás  2019.12.31. 
(módosított) 

 

 
 

        

ESZKÖZÖK         

Éven túli eszközök         
Ingatlanok, gépek és berendezések  12.579   (5.082)  7.497  

Immateriális eszközök  3.139     3.139  

Részesedések  15.240     15.240  

Éven túli eszközök összesen  30.958   (5.082)  25.876  
         

         

Forgóeszközök         

Pénzeszközök és pénzeszköz-
egyenértékesek 

 6.124     6.124  

Vevő- és egyéb követelések  192.228   (133.543)  58.685  

Követelések kapcsolt vállalkozással 
szemben 

 190.240   (149.354)  40.886  

Készletek  -     -  

Forgóeszközök összesen  388.592   (282.897)  105.695  
         

Eszközök összesen  419.550   (287.979)  131.571  
         
         
         

FORRÁSOK        

Saját tőke        
Jegyzett tőke  607.130     607.130 

Tőketartalék  266.550     266.550 

Eredménytartalék  (472.987)   (287.979)  (760.966) 

Saját tőke összesen  400.693   (287.979)  112.714 
        

        

Rövid lejáratú kötelezettségek        

Szállítói kötelezettségek  9.287     9.287 

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben 

 2.895     2.895 

Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli 
elhatárolások 

 6.675     6.675 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
összesen 

 18.857     18.857 

        

Források összesen  419.550     131.571 

 

  

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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Pénzügyi helyzet kimutatás 
 

        

         

  2019.01.01. 
(eredeti) 

  Módosítás  2019.01.01. 
(módosított) 

 

 
 
 

        

ESZKÖZÖK         

Éven túli eszközök         
Ingatlanok, gépek és berendezések  11.426   (5.082)  6.344  

Immateriális eszközök  3.601     3.601  

Részesedések  49.363     49.363  

Éven túli eszközök összesen  64.390   (5.082)  59.308  
         

         

Forgóeszközök         

Pénzeszközök és pénzeszköz-
egyenértékesek 

 31.436     31.436  

Vevő- és egyéb követelések  272.264   (166.146)  106.118  

Követelések kapcsolt vállalkozással 
szemben 

 182.950   (129.363)  53.587  

Készletek  6.287     6.287  

Forgóeszközök összesen  492.937   (295.509)  197.428  
         

Eszközök összesen  557.327   (300.591)  256.736  
         
         
         

FORRÁSOK        

Saját tőke        
Jegyzett tőke  607.130     607.130 

Tőketartalék  266.550     266.550 

Eredménytartalék  (334.217)   (300.591)  (634.808) 

Saját tőke összesen  539.463   (300.591)  238.872 
        

        

Rövid lejáratú kötelezettségek        

Szállítói kötelezettségek  7.934     7.934 

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben 

 2.895     2.895 

Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli 
elhatárolások 

 7.035     7.035 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
összesen 

 17.864   -  17.864 

        

Források összesen  557.327   (300.591)  256.736 

 

  

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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Átfogó jövedelem kimutatás 
    

     2019 
(eredetileg)   

 Módosítás     2019 
(módosított) 

     

Értékesítés nettó árbevétele 30.047   30.047 
     
Anyagköltségek 16.164   16.164 
Személyi jellegű ráfordítások 5.189   5.189 
Igénybevett szolgáltatások 43.729   43.729 
Egyéb bevételek -   - 
Egyéb ráfordítások 72.719  (12.612) 60.107 
Értékcsökkenés és amortizáció 1.538   1.538 

Működési költségek 139.339  (12.612) 126.727 

     
Működési eredmény (109.292)  12.612 (96.680) 
     
Pénzügyi bevételek 4.915   4.915 
Pénzügyi ráfordítások (34.323)   (34.323) 
     

Adózás előtti eredmény (138.700)  12.612 (126.088) 
Jövedelemadók (70)   (70) 

Adózott eredmény  (138.770)  12.612 (126.158) 

     
Egyéb átfogó jövedelem -   - 

Teljes átfogó jövedelem (138.770)  12.612 (126.158) 

     

 

 
A Társaság értékvesztésként elszámolta a korábbi években nem alkalmazott IFRS 9 szerinti 
értékvesztés összegét, az elvárt értékvesztés modellel összhangban, valamint kivezette 
azon tárgyi eszközök összegét, amelyek tévesen kerültek eszközként beazonosításra és a 
Társaságnak nem volt felette ellenőrzése.  
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24. Kockázatkezelés 
 
A Társaság eszközei közé tartoznak a pénzeszközök, értékpapírok, vevői és egyéb 
követelések, valamint egyéb eszközök – kivéve az adókat. A Társaság forrásai közé 
tartoznak a hitelek és kölcsönök, szállítói és egyéb kötelezettségek, kivéve az adókat és 
pénzügyi kötelezettségek valós értéken történő átértékeléséből származó nyereséget vagy 
veszteséget.  
 
A Társaság a következő pénzügyi kockázatoknak van kitéve:  

• hitelkockázat  

• likviditási kockázat  

• piaci kockázat  
 
Ez a fejezet bemutatja a Társaság fenti kockázatait, a Társaság célkitűzéseit, politikáit, 
folyamatok mérését és kockázat kezelését, valamint a Társaság menedzsment tőkéjét. Az 
Igazgatóság általános felelősséget visel a Társaság létrehozása, felügyelete és 
kockázatkezelése terén.  
 
A Társaság kockázat menedzsment politikájának célja, hogy kiszűrje és kivizsgálja azokat a 
kockázatokat, amelyekkel szembesül a Társaság, valamint, hogy beállítsa a megfelelő 
kontrolokat, és hogy felügyelje a kockázatokat. A kockázat menedzsment politika és 
rendszer felülvizsgálatra kerül, hogy tükrözhesse a megváltozott piaci körülményeket és a 
Társaság tevékenységeit. 
 
Tőkemenedzsment  
 
A Társaság politikája, hogy megőrizze az alaptőkét, amely elegendő ahhoz, hogy a 
befektetői és hitelezői bizalom a jövőben fenntartsa a jövőbeni fejlődését a Társaságnak. 
Az Igazgatóság igyekszik fenntartani azt a politikát, hogy kölcsönadásokból eredő magasabb 
kitettséget csak magasabb hozam mellett vállal, az erős tőkepozíció által nyújtott előnyök 
és a biztonság alapján.  
 
A Társaság tőke kockázata 2021-ben és 2020-ban is jelentős. Az idegen tőke a beszámolási 
időszak végén az alábbiak szerint alakult: 
 

 Melléklet 2021. június 30. 2020. december 31.  
    
Hitelek, kölcsönök 22,24 - - 
Le: Pénzeszközök 12 (4.804) (7.055) 

Nettó adósságállomány  (4.804) (7.055) 

Saját tőke  110.916 127.693 

Nettó saját tőke  115.720 134.748 
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Hitelezési kockázat  
 

A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós vagy a partner nem teljesíti 
szerződéses kötelezettségeit, amely pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Társaság 
számára. Pénzügyi eszközök, amelyek hitelezési kockázatoknak vannak kitéve, lehetnek 
hosszú vagy rövid távú kihelyezések, pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, vevők 
és egyéb követelések.  
 
A pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke a maximális kockázati kitettséget mutatják. Az 
alábbi táblázat a Társaság maximális hitelkockázati kitettségét mutatja 2019. december 31-
én és 2020. december 31-én. 
 

 2020. december 31. 2020. december 31.  
 

Vevők és egyéb követelések 16.922 16.922 
Pénzeszközök és pénzeszköz 
egyenértékesek 

4.804 7.055 

Összesen 21.726 64.809 

 

 
Likviditási kockázat  
 

A likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Társaság nem tudja pénzügyi kötelmeit 
esedékességkor teljesíteni. A Társaság likviditásmenedzselési megközelítése, hogy 
amennyire lehetséges, mindig megfelelő likviditást biztosítson kötelezettségei 
esedékességkor történő teljesítéséhez, mind szokásos, mind feszített körülmények között 
anélkül, hogy elfogadhatatlan vesztesége merülne fel vagy kockáztatná a Társaság hírnevét. 
  
A Társaság likviditási terve a következő 2021. június 30-án: 
 
 

 

1 éven belül 
esedékes 

2-5 éven belül 
esedékes 

5 éven túl 
esedékes Összesen 

     

Vevő és egyéb követelések 16.922   16.922 
Követelések kapcsolt vállalkozással 
szemben 98.306 98.306  98.306 

Pénzügyi eszközök 16.922 98.306 - 115.228 

     

Szállítói kötelezettségek 7.615   7.615 

Egyéb kötelezettségek 9.513   9.523 

Pénzügyi kötelezettségek 17.128 - - 17.128 
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A Társaság likviditási terve a következő 2020. december 31-én: 
 
 

 

1 éven belül 
esedékes 

2-5 éven belül 
esedékes 

5 éven túl 
esedékes Összesen 

     

Vevő és egyéb követelések 16.922   16.922 
Követelések kapcsolt vállalkozással 
szemben 119.654 119.654  119.654 

Pénzügyi eszközök 16.922 119.654 - 136.576 

     

Szállítói kötelezettségek 8.451   8.451 

Egyéb kötelezettségek 15.878   15.878 

Pénzügyi kötelezettségek 24.329 - - 24.329 

 
 
 
 
 
 
 
 
Piaci kockázat  
 
A piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci árak, mint az átváltási árfolyamok, 
kamatlábak és a befektetési alapokba történő befektetések árai, változása befolyásolni 
fogja a Társaság eredményét vagy pénzügyi instrumentumokban lévő befektetéseinek 
értékét. A piaci kockázat kezelésének célja a piaci kockázatnak való kitettségek kezelése és 
ellenőrzése elfogadható keretek között, a haszon optimalizálása mellett.  
 
 
25. Kapcsolt felekkel szembeni tranzakció 
 
A Társaság kapcsolt felekkel szembeni tranzakciói elsősorban az anyavállalattal (Beltáv Kft.) 
szembeni kölcsön volt, valamint az anyavállalat érdekeltségi körébe tartozó Mawaduka 
Kft.-vel szembeni tranzakciók voltak összesen 1.560 eFt összegben 2021-ban. 
A Társaság 6.172 eFt összegű kamatmentes kölcsönt nyújtott Gácsi Mihály IT elnök részére 
melyet amelyből 5.570 e Ft visszafizetésre került 06.30-ig . 
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26. Pénzügyi instrumentumok 
 

Pénzügyi instrumentumnak minősülnek az adott kölcsönök, a befektetett pénzügyi 
eszközök, a forgóeszközök közül a vevőkövetelések, a pénzeszközök és a szállítói 
kötelezettségek. 
 

2021. június 30. Könyv szerinti érték Valós érték 

   
Pénzügyi eszközök   
Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott  
kölcsönök és követelések 

 

Vevők és egyéb követelések 257.485 16.922 
Pénzeszközök és pénzeszköz 
egyenértékesek 

4.804 4.804 

Pénzügyi kötelezettségek   
Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott  
kötelezettségek 

 

Szállítói kötelezettségek 7.615 7.615 

 
 

   

   

 
 

2020. december 31. Könyv szerinti érték Valós érték 

   
Pénzügyi eszközök   
Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott  
kölcsönök és követelések 

 

Vevők és egyéb követelések 253.220 16.922 
Pénzeszközök és pénzeszköz 
egyenértékesek 

7.055 7.055 

Pénzügyi kötelezettségek   
Amortizált bekerülési értéken nyilvántartott  
kötelezettségek 

 

Szállítói kötelezettségek 8.451 8.451 

 
 

   

   
   
  
   
   
   
  
   

 
 

A valós érték meghatározása mindkét évben a 3. szintnek megfelelő valós értéken történt. 
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27.  Beszámoló összeállításával kapcsolatos információ 
 
A Társaság a magyar számviteli törvény által összeállított beszámolók IFRS sztenderdeknek 
való megfeleltetése érdekében IFRS regisztrációval rendelkező könyvelőt bízott meg. Az 
IFRS beszámoló elkészítéséért személyében felelős: Nagy Erzsébet (regisztrációs szám: 
187319). Az IFRS beszámoló elkészítésével megbízott könyvelő megbízása kizárólag a 
Magyar számviteli előírások és az IFRS előírások közötti eltérések beazonosítására, illetve a 
hatályos EU által befogadott IFRS-ek előírásainak megfelelő egyedi beszámoló elkészítésére 
terjedt ki.  
 
28. Egyedi beszámoló könyvvizsgálattal történő ellenőrzése, könyvvizsgáló díjazása 
 
A Társaság könyvvizsgálatát ellátó társaság és személyében felelős könyvvizsgálót a 
Társaság Közgyűlése választja meg. A Társaság közgyűlése által a 2021. évi gazdálkodási 
adatok ellenőrzésével megbízott könyvvizsgáló:  

 
Interauditor Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. (Cg. 01-09-063211; 1074 Budapest, 
Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F)) által kijelölt személyében felelős könyvvizsgáló 
Freiszberger Zsuzsanna (regisztrációs száma: 007229). A könyvvizsgáló díjazása az egyedi 
beszámoló könyvvizsgálatára 1.250 eFt + ÁFA, a konszolidált beszámoló könyvvizsgálatára 
950 eFt + ÁFA. 
 
Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokat, adótanácsadói szolgáltatásokat, valamint 
nem a könyvvizsgálat körébe tartozó szolgáltatásokat a Társaság számára a könyvvizsgálók 
nem végeztek.  
 
29. Igazgatóság és Felügyelő Bizottság javadalmazása 
 
 
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság sem 2019-ben, sem 2020-ban, sem 2021-ben nem részesült 
díjazásban. 
 

 
30. Mérlegfordulónap utáni események 
 
30.1 COVID-19 hatások 
 
A Magyar Kormány a 40/2020. (III.11.) sz. rendeletével a 2020. március 11.-én kihirdette 
Magyarországon a veszélyhelyzetet. A Magyar Kormány ezt követően a COVID-19 
terjedésének lassítása érdekében kormányrendeletekben korlátozta a határforgalmat és a 
nem létfontosságú üzletek nyitvatartási idejét. Ezzel párhuzamosan gazdaságélénkítő 
intézkedésekről is döntött a Kormány, melyek közül a legjelentősebbek közé tartozik az 
adósságszolgálati moratórium elrendelése 2020. december 31. napjáig, amely ismételt és 
részleges meghosszabbításra került 2022.január 1-ig. 
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A Nordtelekom Nyrt., valamint leányvállalatai működésére a járvány okozta intézkedések 
nincsenek jelentős hatással. 
 
 
30.2 Korábbi időszakok hibáinak javítása 
 
A Társaság elkötelezett amellett, hogy a korábbi évek hibái, számviteli, vagy működésbeli 
hiányosságai teljeskörűen javításra kerüljenek, mely javításokat a Társaság már a 2020-as 
beszámoló készítése során elkezdte, jelentős régi követeléseket leírt, értékvesztett, 
melynek hatására a Társaság saját tőkéje a jegyzett tőke alá csökkent, így a tőkehelyzet 
nem felel meg a Ptk. tőkevédelmi előírásainak. 
Ennek kiküszöbölésére a Társaság éves közgyűlési előterjesztésében javaslatot tett a 
tőkehelyzet rendezésére. 
 
A Társaság új könyvvizsgálója a 2020-as év beszámolójáról Véleménynyilvánítás 
visszautasítását tartalmazó jelentést adott ki, mivel a rendelkezésre álló idő alatt az általa 
feltárt működésbeli hiányosságokat, bizonytalanságokat a Társaság a 2020-as beszámoló 
kapcsán nem tudta kiküszöbölni, ezáltal a könyvvizsgáló nem tudott meggyőződni a 
beszámoló helyességéről. A jelzett problémák megoldását a Társaság elkezdte és 
elkötelezett arra nézve, hogy a 2021-es év során a Társaság működését a jogszabályoknak 
megfelelően, transzparens módon folytassa és mutassa be. 
 
 
31. A pénzügyi kimutatások közzétételre engedélyezése 
 

A pénzügyi kimutatásokat a Társaság Igazgatósága 2021. szeptember 30. napján tartott 
ülésén megvitatta és ebben a formában közzétételre engedélyezte. 
 
 

 

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 30. 

 
 
 


