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1. 2018.12.31-i  auditált egyedi pénzügyi kimutatás 
 

  
 

   Ezer HUF Ezer HUF Ezer HUF 

Ssz.   Megnevezés / E Ft 2018.12.31 2017.12.31 2017.01.01 

1 A Forgóeszközök 326 790  397 474  268 653 

2 I. Pénzeszközök 31 436  48 692  356 

3 1. Szabad rendelkezésű pénzeszközök 31 436  48 692  356 

4 2. Elkülönített pénzeszközök 0  0  0 

5 3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok 0  0  0 

6 II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok 0  0  0 

7 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  0 

8 2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  0 

9 3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  0 

10 III. Követelések 289 067  330 232  253 354 

11 1. Vevőkövetelések 83 878  78 672  79 138 

12 2. Váltókövetelések 0  0  0 

13 3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései 50 794  62 936  21 496 

14 4. Termékre és szolgáltatásra adott előlegek 0  0  0 

15 5. Letétek, óvadékok 0  0  0 

16 6. Egyéb követelések 154 395  188 624  152 720 

17 7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege 0  0  0 

18 8. Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege 0  0  0 

19 IV. Készletek 6 287  18 550  14 943 

20 1. Késztermékek 0  0  0 

21 2. Befejezetlen és félkész termékek 0  0  0 

22 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0  0  0 

23 4. Alap, segéd és üzemanyagok 0  0  0 

24 5. Kereskedelmi áruk 6 287  18 550  14 943 

25 V. Halasztott ráfordítások 0  0  0 

26 B Hosszú távú befektetések 303 272  274 623  198 739 
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27 I. Értékpapírbefektetések 137 123  149 541  198 739 

28 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  0 

29 2. Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  0 

30 3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések 137 123  149 541  198 739 

31   
Ebből: teljeskörű konszolidációval értékelt 50% feletti tulajdonosi viszonyt 
megtestesítő befektetések 137 123  149 541  

198 739 

32   
Ebből: equity konszolidációval értékelt 20%-50% tulajdonosi viszonyt megtestesítő 
befektetések 0  0  

0 

33   
Ebből: kvóta szerint értékelt (33%/50%) tulajdonosi viszonyt megtestesítő 
befektetések 0  0  

0 

34 4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba 0  0  0 

35 II. Befektetési alapokba történő befektetések 0  0  0 

36 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök 166 149   125 082  126 801 

37 IV. Hátrasorolt követelések 0  0  0 

38 V. Tárgyi eszköz befektetések 0  0  0 

39 C Ingatlanok, ingók a termelésben 11 426  11 872  12 718 

40 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 5 145  5 176  5 207 

41 II. Gépek, berendezések, járművek 6 281  6 696  7 511 

42 III. Nagyértékű szerszámok 0  0  0 

43 IV. Lízingelt eszközök 0  0  0 

44 V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások 0  0  0 

45 VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások 0  0  0 

46 D Immateriális javak 3 601  7 074  16 148 

47 I. Kísérleti fejlesztés értéke 0  0  0 

48 II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 478  3 283  12 433 

49 III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek 3 123  3 791  3 715 

50 IV. Üzleti vagy cégérték 0  0  0 

51   Eszközök összesen 645 089  691 043  623 059 
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Ssz.   Megnevezés / E Ft 2018.12.31 2017.12.31 2017.01.01 

52 E Rövid lejáratú kötelezettségek 17 006  130 233  164 521 

53 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 7 934  116 731  79 138 

54 2. Váltótartozások 0  0  0 

55 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 2 895  4 910  36 392 

56 4. Vevőktől kapott előlegek 2 092  2 092  1 824 

57 5. 
Részesedési viszonyban lévő vállalkozások  rövid lejáratú 
kötelezettségei 0  0  

21 492 

58 6. Halasztott bevételek 0  0  0 

59 7. Halasztott adótartozások 1 657  4 460  3 663 

60 8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 2 428  2 040  22 008 

61 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 2 515  2 308  3 783 

62 1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 0  0  0 

63 2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények 0  0  0 

64 3. Lízingtartozások 0  0  0 

65 4. 
Részesedési viszonyban lévő vállalkozások hosszú lejáratú 
kötelezettségei 0  0  

0 

66 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0  0  0 

67 6. Hátrasorolt kötelezettségek 0  0  0 

68 7. Várható jövőbeni kötelezettségek 2 515  2 308  3 783 

69 G Saját tőke 625 568 558 502  454 755 

70 I. Jegyzett tőke 607 130  585 130  485 130 

71 II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken 0  0  -4338 

72 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 266 550  167 550  67 550 

73 IV. Eredménytartalék  -248 112  -194 178  -26 037 

74 V. Piaci értékelési különbözetek 0  0  0 

75 VI. Külső tulajdonosk részesedése 0  0  0 

76   Saját tőke+ Kötelezettség 645 089  691 043  623 059 
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2. 2018.12.31.-i egyedi eredeménykimutatás és átfogó eredménykimutatás 
 

  Eredménylevezetés Ezer HUF Ezer HUF 

Ssz.   Megnevezés / E Ft 2018.12.31 2017.12.31 

1 + Értékesítés nettó árbevétele 32 474  29 011  

2 +/- Aktivált saját teljesítmények 0  0  

3 - Anyagjellegű ráfordítások 72 320  34 281  

4 - Személyi jellegű ráfordítások 4 641  5 390  

5 - Értékcsökkenési leírás 2 330  10 765  

6 = Üzleti tevékenység eredménye -46 817  -21 425  

7 + Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei 1 815  4 271  

8 + Egyéb bevételek és nyereségek 75 212  235  

9 + Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei - 67 533  -50 366 

10 + Egyéb ráfordítások és veszteségek -16 458  -19 620  

11 = Adózás előtti eredmény -53 781  -86 905  

12 - Jövedelemadó -152  0  

13 = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye -53 933  -86 905  

14 +/- Megszűnő tevékenység eredménye 0  0  

15 - Jövedelemadó 0  0  

16 = Megszűnő tevékenység adózott eredménye 0  0  

17 +/- Számviteli politika változás kumulált hatása 0  8 860  

18 - Jövedelemadó 0  - 797  

19 = A számviteli politika változásainak adózott eredménye  0  8 063  

20 - Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség 0  0  

21 = Adózott vállalkozási eredmény -53 933  -78 842  
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3. 2018.12.31-i saját-tőke változás kimutatás 
 

 

 2016.12.31 ezer forintban  Visszavásárolt 

Részvényeken 
felül 
rendelkezésre 
bocsátott vagyon     

  Jegyzett tőke részesedés Tőketartaék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó NKÉ Összesen 

I. Nyitó/2016.01.01 485 130 - 4338 67 550 - 22844 0  525 498 

II. Átfogó eredmény 0 0 0 -70 743 0  -70 743 

III. Tőkeemlés 0 0 0 0 0  0 

IV. Osztalék  0 0 0 0 0  0 

V. NKÉ-nak kifizetés 0 0 0 0 0  0 

 Záró/2016.12.31. 485 130 - 4338 67 550 -93587 0  454 755 

  2017.12.31 ezer forintban   Visszavásárolt  

 Részvényeken 
felül 
rendelkezésre 
bocsátott vagyon         

    Jegyzett tőke részesedés Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó  NKÉ Összesen: 

I. Nyitó/2017.01.01 485 130  - 4338 67 550  -93 587 0 0  454 755 

II. Átfogó eredmény 0  4 338  0  -96 253 0 0  -96 253 

III. Tőkeemlés 100 000  0  100 000  0  0  0  200 000  

IV. Osztalék  0  0  0  0  0  0  0  

V. NKÉ-nak kifizetés 0  0  0  0  0  0  0  

  Záró/2017.12.31. 585 130  
0 

  167 550  -194 178  0  0  558 502  

  2018.12.31 ezer forintban   Visszavásárolt  

 Részvényeken 
felül 

rendelkezésre 
bocsátott vagyon         

    Jegyzett tőke részesedés Tőketartalék Eredménytartalék Anyavállalatra jutó  NKÉ Összesen: 

I. Nyitó/2018.01.01 585 130  0 167 550  -194 178 0 0  558 282 

II. Átfogó eredmény 0  0  0  -53 933 0 0  -53 933 

III. Tőkeemlés 22 000  0  99000  0  0  0  121 000  

IV. Osztalék  0  0  0  0  0  0  0  

V. NKÉ-nak kifizetés 0  0  0  0  0  0  0  

  Záró/2018.12.31 607 130  
0 

  266 550  -248 111  0  0  625 569  
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4. 2018.12.31-i cash-flow kimutatás 
 
 

 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31 

Adózás előtti eredmény - 53 781 -86 905  -91 384  

Értékcsökkenés és amortizáció 2 330 10 765  25 010  

Értékvesztés/céltartalék visszaírás 70 520 48 902  12 439  

Részvényalapú juttatások 0 0  0  
Üzleti tevékenység eszközeinek és forrásainak nettó 
változása 

-84 732 
44 092  52 458  

Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom -65 663 16 844  -1 477  

    
Befektetési tevékenység pénzforgalma 0 0  0  

    
Tőkeemelés leányban -36 742 0 0 

Tőkeemelés anyában 121 000 0 0 

Hitel kölcsön visszafizetés 
-

1339 31 482  0  

Finanszírozási tevékenység pénzforgalma 82 919 31 482  0  

Pénzeszközök nyitó egyenlege 48 692 356  1 833  

Pénzeszközök záró egyenlege 31 436  48 692  356  

Pénzeszközök nettó csökkenése -17 256 48 336  -1 477  
  

  

  

  

  
 
5.Kiegészítő melléklet a Egyedi Éves Beszámolóhoz 
 
1 számú jegyzet 
 
Általános rész és a beszámoló alapja 
 
 
1.1 A Társaságról: alakulás, célok, küldetés 
 
A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. (továbbiakban: Nordtelekom Nyrt.) 2009.11.20-án jött 
létre átalakulással a Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Zrt.-ből. Az átalakulás után a Nordtelekom 
Nyrt. a Nordtelekom Zrt. jogutódja továbbá jogutódja a Nordtelekom Kft.-nek is. 
A REENGER Zrt. (továbbiakban: REENGER Zrt.) 2014.07.04-én jött létre. Az alapító a Nordtelekom 
Nyrt. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat azért alapította a társaságot, hogy Angliában folytatott 
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tevékenységéhez az új társaság esetleg további befektető bevonásával hozzájáruljon.  

Anyavállalat adatai: 

Nordtelekom Nyrt. 

1074 Budapest, Dohány u. 12-14. 

Adószám: 14921359-2-41 

 

Konszolidálásba bevont leányvállalat adatai: 

REENGER Zrt.  

1074 Budapest, Dohány u. 12-14.  

Adószám: 2498616-2-42 

Pine Telecommunications Ltd 

Nord General Services Ltd-t 

 

 

Létrehozásuknak célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz 
szükséges fejlesztéssel a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan 
működjön. A társaság átalakulásának célja, hogy a szolgáltatást még magasabb szinten nyújtsa a 
vevőinek valamint szállítóinak még biztosabb anyagi hátteret biztosítson. 
 
A Nordtelekom Nyrt. internetes honlapjának címe: www.nordtelekom.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vállalkozás céljai és stratégiája 
 
A gazdasági környezet és a távközlési piac figyelembevételével, keressük a piacban rejlő 
lehetőségeket.  

A NordTelekom 2018-ben bővült: a vállalat az Egyesül Királyság területén a kint élő magyarok és lengyelek 
számára indított mobiltelefon szolgáltatásban vesz részt, és kooperációk beindítását tervezi ezért 
megvásárolta 2018 év februárjában a Pine Telecommunications Ltd és megalapította a Nord General 
Services Ltd-t is. Ez a 2018 évi beszámolóban jelenik meg mint konszolidált tétel. A növekedési tervekkel 
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összefüggésben a NordTelekom menedzsment célja elsősorban a külföldi üzletfejlesztés és terjeszkedés. 

A vállalat a vezetékes telekommunikációs technológiák helyett a mobil távközlés területére 
koncentrált. Ezen az új területen még nem érte el nyereséges üzemméretet. A vállalkozás 
ügyfélszáma sem állt még vissza a recesszió előtti szintre. 

 

A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezzel kapcsolatos változások és 
bizonytalanságok 
 
A vállalat az IP telefon alapú applikáció továbbfejlesztésén dolgozott. Ezen kívül a vállalkozás 
ügyfélszáma sem állt még vissza a recesszió előtti szintre. 
 
Telephelyek, fióktelepek 
 
A Nordtelekom Nyrt.. a beszámolási időszakban külföldi telephelyen bemutatást kívánó gazdasági 
aktivitással nem bírt. 
A Reenger Zrt.. a beszámolási időszakban külföldi telephelyen bemutatást kívánó gazdasági 
aktivitással nem bírt. 
 
 
Jogelőd adatai Nordtelekom Nyrt: 
 
Nordtelekom Kft. 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., adószám: 1363058-2-41,  Cg. 01-09-865262 
Nordtelekom Zrt. 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., adószám: 14921359-2-41 Cg. 01-10-046480 
 
Jogelőd adatai Reenger Zrt.: 
 
A Reenger Zrt jogelőd nélkül alakult. 
 
Jogelőd adatai Pine Telecommunications Ltd. : 

A Pine Telecommunications Ltd. jogelőd nélkül alakult. 

 
Jogelőd adatai Nord General Services Ltd-t : 

A Nord General Services Ltd-t jogelőd nélkül alakult. 

 
 
 
 
Beszámoló nyilvánossága 
 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok 
által előírt nyilvánosságon túl a Nordtelekom Nyrt. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a 
székhelyen is megtekinthetőek, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A 
székhely pontos címe: 1074. Budapest Dohány u. 12-14. 
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1.2 Az éves beszámoló készítésének alapja 
 
A társaság számviteli kimutatásait a Magyarországon is érvényben lévő az EU által is elfogadott 
Nemzetközi pénzügyi beszámolási standartokkal (IFRS) összhangban készíti. A Társaságminden az  
EU által befogatott, 2018. december 31-én hatályos és a Nordtelekom Nyrt.-re is releváns IFRS- 
szabályt alkalmaz. Ez a egyedi éves beszámoló a magyar számviteli törvény egyedi  
egyedi beszámolóra vonatkozó előírásainak is eleget tesz. Ez az EU által befogadott IFRS- 
szabályokra vonatkozik. 
 
A Nordtelekom Nyrt. eddig csak egyedi és Számviteli törvény (2000. C. törvény) szerinti 
beszámolót tett közzé, ezért az eddig a honlapokon közzétett beszámoló és a jelenlegi beszámoló 
közötti különbözetek az alábbiakból adódnak: 
 
A Nordtelekom Nyrt. és 2014. évben megalapított 100% tulajdonú leányvállalatának a Reenger 
Zrt.-nek  számviteli törvény szerinti beszámolói átforgatásra kerültek az IFRS szerinti előírásoknak 
szerint.  
 
2018. év februárjában a Nordtelekom Nyrt. megvásárolta a Pine Telecommunications Ltd és megalapította a 
Nord General Services Ltd-t is, amelyek szintén 100 % tulajdonú leányvállalatok. 
 
 
Különbözetek: 
 
Alapítás-átszervezés: a magyar szabályok elfogadják az alapítás, átszervezés kapcsán keletkezett 
költségek aktiválását és több év alatti leírását. Ezzel szemben az IFRS beszámolóban ezen költségek 
a felmerülésük évében elszámolásra kerültek az eredménnyel szemben. Ennek következtében a 
magyar szabályok szerint 5 év alatti leírás éveiben a magyar beszámolóban elszámolt éves 
értékcsökkenési leírás az IFRS beszámolóban visszaírásra került ezzel növelve az adott évi IFRS 
eredményt a magyar eredménnyel szemben. Ugyanakkor az IFRS beszámoló saját tőkéjére ezen 
eltérés kumulált hatása (nettó könyv szerinti értéke) negatív hatásként jelentkezett. 
 
Visszavásárolt saját részvények  értékét a magyar beszámolóban az eszközök között, mint 
értékpapírt kell kimutatni. Ugyanakkor az IFRS beszámolóban ezen tételek közvetlenül a saját tőkét 
csökkentő tételként kerülnek kimutatásra. 
2016 évben még szerepeltek 2017 évben értékesítésre kerültek. 2018. évben nem került vásárlásra. 
ilyen tétel. 
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Valamint ezen változásokra számított jövedelemadó. 
 
 
A társaság prezentációs pénzneme a magyar forint (HUF). 
 
A társaság kimutatásait Ezer forintban készíti. 
 
Az IFRS szerinti beszámoló elkészítése kritikus számviteli becsléseket, valamint vezetői döntések  
meghozatalát  követeli meg a Társaság számviteli politikájának alkalmazása során. A jelentősebb  
döntéseket igénylő, illetve kiemelten összetett területek, továbbá a egyedi éves beszámoló  
szempontjából jelentősnek minősülő feltételezések és becslések az alábbiakban kerülnek  
bemutatásra.  
 
 
A féléves jelentés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének iránymutatás alapján   24/2008. 
(VIII.15.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében és a PM rendelet 2. számú 
melléklete szerint készült. 

 
Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az elemzés jövőre vonatkozó kijelentéseket, számításokat is 
tartalmazhat. Azok a megállapítások, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak a mostani 
terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem helyes ezen kijelentésekre a kellőnél 
nagyobb mértéket meghaladóan támaszkodni, mivel a jövőre vonatkozó kijelentések kockázatokkal 
és bizonytalanságokkal járnak. Ezért nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések 
bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan nem 
módosítjuk. 
 
1.3 Hatályos standartok, módosítások és értelmezések, melyeket a Társaság 2018. évben  
alkalmazott: 
IAS 39 Pénzügyi instrumentumok helyett IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok.  
 
A standard három részből áll. Az első célja a jelenlegi IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: 
Megjelenítés és értékelés helyett egy új standard kidolgozása. Az IFRS 9 a kötelezettségek és  
pénzügyi eszközök besorolását és értékelését szabályozza. A szabályozás még folyamatban van és  
az értékvesztéssel, kivezetéssel és fedezeti kérdéseivel foglalkozik. 
 
 
Az IFRS9 alapján a pénzügyi eszközöket bekerüléskor valós értéken kell felvenni, majd az IFRS 9  
szerinti besorolásnak megfelelően kell azt értékelni. Ha a pénzügyi eszközt amortizált bekerülési  
értékel értékelik, akkor azt az IAS 39 értékvesztési szabályainak megfelelően kell tesztelni. 
 
Standard előírása a besorolással kapcsolatban: 
 
A pénzügyi eszközöket vagy amortizált bekerülési értéken, vagy valós értéken kell értékelni. Két  
feltételnek kell eleget tenni, hogy amortizált bekerülési értéken lehessen értékelni: 

1.a pénzügyi eszközöket szerződésese cash-flow-k begyűjtése céljából tartják 
2. a pénzügyi eszközöket szerződéses feltételei alapján a gazdálkodó egység csak tőke 
vagy a tőke után járó kamat formájában részesül a beáramló cash-flow-ból. 
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Ha ezek közül a feltételek közül egyik sem teljesül akkor az adott pénzügyi eszközt valós értéken 
elszámolandó kategóriába tartozik. 
 
IRFS 15 (IASB és FASB közös standard ) Ügyfélszerződésekből származó bevétel elszámolása 
 
A standard alapelve az, hogy a társaságok vevőinek átadott áruk vagy nyújtott szolgáltatások 
összegének megfelelően ismerjék el bevételeiket, amely tükrözi azt az ellenszolgáltatást, melyre a  
társaság az adott árukért vagy szolgáltatásokért cserébe várhatóan jogosult lesz. Így a bevételek  
részletesebb bemutatását eredményezi, korábban nem egyértelműen szabályozott ügyletekhez  
(különösen a szolgáltatásokból származó bevételek és szerződésmódosítások) ad iránymutatást,  
valamint új iránymutatást a több elemű megállapodásokhoz. Alkalmazandó a 2018.01.01-jét követő  
évekre. Korábbi alkalmazás megengedett. A Társaságpénzügyi kimutatásai a standardok alkalmazás 
miatt nem változnak.  
 
 
1.4. A Társaságszempontjából nem releváns, 2018-ben hatályos standardok, módosítások és  
értelmezések 
 
IFRS 16 Lízing standard    
 
Az eddigi lízing standard nem tette lehető, az operatívlízingekből származó kötelmek mérlegben 
 történő megjelenítését. 
 
Az új standard az alábbiakat szabályozza: 
 
A lízing követeléseket és kötelezettségeket a mérlegben a nem elkerülhető lízing kifizetések  
bekerüléskori jelenértéken kell megjeleníteni. 
El kell számolni a lízing futamideje alatt a lízingelt eszközök értékcsökkenését valamint a  
lízingkötelezettségek kamatát, továbbá a kifizetett összeget szét kell választani tőke és kamat 
összegre (az üzleti tevékenységek között megjelenítve). 
 
Új szabályozás 2019.01.01-től és az azt követő beszámolókban alkalmazandó. Korábban történő  
alkalmazása is megengedett abban az esetben, ha a gazdálkodó egység alkalmazza az IFRS 15 és  
az IFRS 16 standardok korai bevezetését.  
 
 
1.5. Meglévő standardok módosításai, értelmezései és új standardok, amelyek még nem  
hatályosak, és amelyeket a Társasághatálybalépésük előtt nem alkalmaz 
 
IAS 1 (módosított) Az IASB 2014 decemberében közzétette az IAS 1- Pénzügyi beszámolók 
bemutatása módosítását. A módosítás célja a társaságok ösztönzése arra, hogy szakmai alapon 
döntsék el, milyen információkat tesznek pénzügyi kimutatásaik közé. Módosult, hogy a lényeges 
információ közzététele gátolja a beszámoló használhatóságát valamint, hogy az értékbeli küszöb a 
teljes beszámolóra alkalmazandó. 
 
IAS 39 Pénzügyi instrumentumok helyett IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok.  
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A standard három részből áll. Az első célja a jelenlegi IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: 
Megjelenítés és értékelés helyett egy új standard kidolgozása. Az IFRS 9 a kötelezettségek és  
pénzügyi eszközök besorolását és értékelését szabályozza. A szabályozás még folyamatban van és  
az értékvesztéssel, kivezetéssel és fedezeti kérdéseivel foglalkozik. 
 
 
Az IFRS9 alapján a pénzügyi eszközöket bekerüléskor valós értéken kell felvenni, majd az IFRS 9  
szerinti besorolásnak megfelelően kell azt értékelni. Ha a pénzügyi eszközt amortizált bekerülési  
értékel értékelik, akkor azt az IAS 39 értékvesztési szabályainak megfelelően kell tesztelni. 
 
Standard előírása a besorolással kapcsolatban: 
 
A pénzügyi eszközöket vagy amortizált bekerülési értéken, vagy valós értéken kell értékelni. Két  
feltételnek kell eleget tenni, hogy amortizált bekerülési értéken lehessen értékelni: 

1.a pénzügyi eszközöket szerződésese cash-flow-k begyűjtése céljából tartják 
2. a pénzügyi eszközöket szerződéses feltételei alapján a gazdálkodó egység csak tőke 
vagy a tőke után járó kamat formájában részesül a beáramló cash-flow-ból. 
 

Ha ezek közül a feltételek közül egyik sem teljesül akkor az adott pénzügyi eszközt valós értéken 
elszámolandó kategóriába tartozik. 
 
1.6. Még nem hatályos és a Társaságműködése szempontjából nem releváns, módosítások és  
értelmezések 
 
 
 
IAS 19 Munkavállalói juttatások módosítás 
 
A módosítás a munkavállalók vagy külső felek meghatározott juttatási programokban befizetett 
hozzájárulásait érinti. Az EU befogadta a módosított standartod.  
 
IFRS 11 Közös megállapodások módosítás 
 
A standard a közös vezetésű vállalkozásokkal és a közösen ellenőrzött tevékenységgel foglalkozik. 
A módosítás előírja minden az IRFS3 üzleti kombinációra vonatkozó elv alkalmazását annak a  
felvásárlónak, aki olyan közösen ellenőrzött tevékenységben szerez részesedést, ami üzleti  
tevékenységet képez. A módosítást 2016.01.01-jétől vagy azt követő időszakra vonatkozó  
beszámolóban kell alkalmazni.  
Társaságot nem érinti. 
 
 
IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések valamint az IAS 38 Immateriális javak módosítása 
 
A standarok az értékcsökkenési leírás alapjául az eszköz jövőbeli gazdasági hasznainak várható 
elfogyasztását tekintik. Az IASB tisztázta, hogy az eszközök értékcsökkenésének bevétel alapú 
 számítási módja, nem megfelelő, mivel olyan tevékenységből származó bevétel, amely során 
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 használják az eszközt, az eszköz által megtestesített gazdasági hasznokon kívül általában  
más tényezőket is tükröz. Az IASB azt is tisztázta, hogy a bevétel nem megfelelő alap az  
immateriális javak által megtestesített gazdasági hasznok elfogyasztásának mérésére. Ellenben ez a 
feltételezés bizonyos behatárolt körülmények között megcáfolható. A módosításokat 2016. január 
1-jén vagy azt követően kezdődő évekre vonatkozó beszámolókban kell alkalmazni. Az EU még  
nem fogadta be a módosításokat A Társaságpénzügyi kimutatásai a standardok alkalmazása miatt 
nem változnak, mivel lineális értékcsökkenést alkalmaz. 
 
 
 
IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások és az IAS 28 Társult és közös vállalkozásokban 
lévő  
befektetések standard 
 
Az módosítások a befektető és közös vagy társult vállalkozása között létrejött eszközértékesítéseket 
és átadásokra vonatkozik. A teljes nyereség vagy veszteség elszámolásra kerül, amennyiben az  
ügylet üzleti tevékenységet is magában foglal. Amikor az ügylet tárgya olyan eszköz, amely nem 
jelent üzleti tevékenységet, (még akkor sem, ha ez az eszköz egy leányvállalathoz tartozik)  akkor  
részleges nyereség vagy veszteség kerül elszámolásra. Alkalmazandó 2016.01.01-től és az azt 
beszámolókban. A Társaságpénzügyi kimutatásai a standardok alkalmazása miatt nem változik.  
 
IFRS 16 Lízing standard    
 
Az eddigi lízing standard nem tette lehető, az operatívlízingekből származó kötelmek mérlegben 
 történő megjelenítését. 
 
Az új standard az alábbiakat szabályozza: 
 
A lízing követeléseket és kötelezettségeket a mérlegben a nem elkerülhető lízing kifizetések  
bekerüléskori jelenértéken kell megjeleníteni. 
El kell számolni a lízing futamideje alatt a lízingelt eszközök értékcsökkenését valamint a  
lízingkötelezettségek kamatát, továbbá a kifizetett összeget szét kell választani tőke és kamat 
összegre (az üzleti tevékenységek között megjelenítve). 
 
Új szabályozás 2019.01.01-től és az azt követő beszámolókban alkalmazandó. Korábban történő  
alkalmazása is megengedett abban az esetben, ha a gazdálkodó egység alkalmazza az IFRS 15 és  
az IFRS 16 standardok korai bevezetését.  
 
IFRS 15 Ügyfélszerződésekből származó bevételek 
 
Az új standard alapelve az, hogy a társaságok vevőiknek átadott áruk vagy nyújtott szolgáltatások 
összegének megfelelően ismerjék el bevételeiket, amely tükrözi azt az ellenszolgáltatást (vagyis 
fizetést)  amelyre a társaság az adott árukért vagy szolgáltatásokért cserében várhatóan jogosult 
lesz. Az új standard a bevételek részletesebb bemutatását eredményezi, korábban nem egyértelműen 
szabályozott (pl. szolgáltatásokból származó bevételek és szerződés módosítások) ad iránymutatást, 
valamint új iránymutatást a több elemű megállapodásokhoz.  
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Az alkalmazás időpontja és az EU befogadás: az új standardot a 2018.01.01 –jén vagy azt követően 
kezdődő évekre vonatkozó beszámolókban kell alkalmazni. Korábbi alkalmazás megengedett. Az 
EU befogadta az új standardot. 
 
 
  
IAS 12 módosított Nyereségadók 
 
Az elhatárolt veszteségekre figyelembe vett halasztottadó-követeléssel kapcsolatos megjelenítés 
módosítások tisztázzák a valós értéken nyilvántartott adósság instrumentumokra vonatkozó 
halasztottadó-követelések könyvelési módját. A módosítások az eltérő gyakorlati alkalmazások 
elkerülése érdekében a következő szempontokat veszik figyelembe: 
 
Adó szempontjából az adósság instrumentumok valós értéke és bekerülési értéke közötti 
különbségből fakadó elhatárolt veszteség levonható átmeneti különbözetet okoz, függetlenül attól, 
hogy az adósság instrumentum tulajdonosa adósság insturmentum jövőbeni könyv szerinti értéken 
történő eladásra vagy felhasználásra számít. 
 
Egy eszköz könyv szerinti értéke nem korlátozza a lehetséges jövőbeni adóköteles eredmény 
becslését. 
 
A jövőbeni adóköteles jövedelemre vonatkozó becslések kizárják a levonható átmeneti különbözet 
visszaírásából származó adócsökkentéseket. 
 
Egy gazdálkodó egység a halasztottadó-követelését az egyéb halasztottadó-követelésekkel együtt 
állapítja meg. Ahol az adótörvény korlátozza az adóveszteségek felhasználását, ott az azonos típusú 
egyéb halasztottadó-követelésekkel együtt lehet a halasztottadó-követelést megállapítani. 
 
Alkalmazandó 2018.01.01-től és az azt követő pénzügyi kimutatásokban. A Társaság pénzügyi 
kimutatásait nem módosítja. 
 
 
IFRS 14 átmeneti standard. Első alkalmazás.  
 
Az új átmeneti standard az IFRS-ek első alkalmazói számára készült.  
 
 
IAS 16 és IAS 41 módosítás 
 
Változik az évelő mezőgazdasági növények (szőlőtőkék, gumifák és olajpálmák) számviteli 
kezelése. Mivel a Társaságnem folytat mezőgazdasági tevékenységet ezért a módosítás a 
Társaságpénzügyi kimutatásait nem módosítja.  
 
 
 
 
IAS 27 Egyedi beszámolókra vonatkozó módosítás 
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Mivel a módosítás egyedi beszámolókra vonatkozik így a Társaságpénzügyi kimutatásait nem 
módosítja. 
 
 
IFRS10, IFRS12, IAS28 módosítás Befektetési Társaságokra vonatkozó módosítás 
 
Befektetési társaságok konszolidációs kivételének alkalmazásáról szól a módosítás. A Társaság nem 
rendelkezik befektetési társasággal így a módosítás nem lesz kihatással pénzügyi kimutatásaira. 
 
1.8 Konszolidáció Leányvállalat 
 
A leányvállalat olyan gazdálkodó egység, amelyet az Anyavállalat ellenőriz (amely felett egy másik 
gazdálkodó egység kontrollal rendelkezik). A Anyavállalat, akkor gyakorol kontrollt egy 
gazdálkodó egység felett, hogy ha az egységben való részvétellel kapcsolatban jogokkal 
rendelkezik, és a gazdálkodó egység felett gyakorolt hatalma útján képes a hozamokat befolyásolni. 
A leányvállalat attól az időponttól kerül konszolidálásra, amikortól az Anyavállalat az irányítást 
megszerzi. Az irányítás megszűnésével pedig kikerül a konszolidálási körből. A konszolidált éves 
beszámoló tartalmazza a leányvállalat éves beszámolóját az ellenőrzés kezdetétől, annak 
megszűnéséig. 
 
Egy leányvállalati befektetésben lévő tulajdonosi részesedés csökkenése, amely az ellenőrzés 
megtartása mellett tulajdonosok közötti tőketranzakciónak minősül, ezért az értékesítésen nem kerül 
elszámolásra veszteség vagy nyereség. 
 
Egy leányvállalati befektetésben lévő tulajdonosi részesedés csökkenése, amely a kontroll 
elvesztésével jár, a megmaradó részesedés valós értékének újraértékelését eredményezi. A valós és 
könyvszerinti érték közötti különbség a részesedés kivezetésének vesztesége vagy nyeresége az 
eredménnyel szemben az egyéb bevétel soron kell elszámolni. 
 
A Nordtelekom Társaság tagjai közötti tranzakciók, a tranzakciókon keletkezett nem realizált 
veszteségek vagy nyereségek és egyenlegek kiszűrésre kerülnek. A leányvállalat számviteli 
politikájának összehangolása a Társaságon belüli egységes számviteli politika biztosítás érdekében. 
2018.12.31-én működő leányvállalat: 

A REENGER Zrt. (továbbiakban: REENGER Zrt.) 2014.07.04-én jött létre. Az alapító a Nordtelekom 
Nyrt. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat azért alapította a társaságot, hogy Angliában folytatott 
tevékenységéhez az új társaság esetleg további befektető bevonásával hozzájáruljon.  

Részesedési hányad: 100 %  

Tevékenység: távközlési szolgáltató 
 
Társaság a fenti leányvállalatot birtokolja. Tulajdonrésze megegyezik az abban lévő szavazati 
jogával.  
 
Pine Telecommunications Ltd 
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Részesedési hányad: 100 %  

Tevékenység: távközlési szolgáltató 
 
Társaság a fenti leányvállalatot birtokolja. Tulajdonrésze megegyezik az abban lévő szavazati 
jogával.  
 
 
Nord General Services Ltd 

Részesedési hányad: 100 %  

Tevékenység: pénzügyi szolgáltató 
 
Társaság a fenti leányvállalatot birtokolja. Tulajdonrésze megegyezik az abban lévő szavazati 
jogával.  
 
 
 
 
1.9 Funkcionális és jelentési pénznem 
 
A Társaság tagjainak pénzügyi beszámolóiban szereplő adatai az adott társaság működési 
környezetének pénznemében (funkcionális pénznem) szerepel. (Magyarország, Forint) 
 
A Egyedi pénzügyi kimutatás adatai ezer Forintban szerepelnek. 
A Társaság jelentési pénzneme a forint. 
 
1.9.1 Egyenlegek, tranzakció 
 
A devizaműveletek a funkcionális pénznemre a tranzakció napján érvényes árfolyamon kerülnek 
átszámításra. Ezen tranzakciók valamint az év végi értékelésekből adódó árfolyam nyereség-
veszteség az eredménnyel szemben a Pénzügyi műveletek bevételei és nyeresége valamint a 
Pénzügyi műveletek ráfordításai és vesztesége kerül elszámolásra. 
 
 
2. számú jegyzet: Jelentős és nem szokványos események 
 
 
 
A társaság részvényeinek forgalmazását a Magyar Nemzeti Bank mint felügyeleti szerv 
felfüggesztette  H-PJ-III-B-48/2016 számú határozatában 2016 évben. 
A társaság jelentős mértékű büntetést kapott a Magyar Nemzeti Banktól mint felügyeleti szervtől. A 
fenti tételből adódó büntetést a társaság megfizette a 2017 évben. 
2018. évben a társaság két 100% leányvállalatot vásárolt. 
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3 számú jegyzet: Mérleg fordulónapját követő események 
 
Nem volt. 
 
4. számú jegyzet: Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 
 
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök: 
 
A Társaság a mérleg fordulónapján nem rendelkezett ilyennel. 
 
5 számú jegyzett: Értékesíthető értékpapírok 
 
 
A Társaság a mérleg fordulónapján nem rendelkezett ilyennel. 
 
6 számú jegyzet: Hitelek 
 
Nincs. 
 
7 számú jegyzet: Befektetés leányvállalatba 
 
A Társaság rendelkezett leányvállalati befektetéssel. 
A mérleg fordulónap után 2018. év februárjában a Pine Telecommunications Ltd. valamint a Nord 
General Services Ltd. is 100 %-os leányvállalata lett.  
 
8. számú jegyzet: Lejáratig tartandó értékpapír 
 
A Társaság nem rendelkezett lejáratig tartandó értékpapírral a mérlegforduló napon. 
 
9 számú jegyzet: Mérlegen kívüli tételek 
 
A Társaság nem rendelkezett a mérlegforduló napon mérlegen kívüli tétellel. 
 
 
10 számú jegyzet: Nettó árbevétel 
 
Jelenleg a Társaság tagjai közül egyedül az Anyavállalat rendelkezett nettó árbevétellel. 
Az  előző időszakhoz képest 3.463 e Ft-tal emelkedett.  
 
 
11 számú jegyzet: Tranzakciók kapcsolt vállalatokkal 
 
A társaságnak kapcsolt vállalattal nem voltak az aktuális időszakban tranzakciója. 
 
 
12. számú jegyzet: Halasztott ráfordítások 
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Ebben az időszakban nem volt. 
 
 
13. számú jegyzet: Hátrasorolt követelések 
 
Ebben az időszakban nem volt. 
 
 
14. számú jegyzet: Szállítói kötelezettségek 
 
A társaság szállítói kötelezettsége előző időszakhoz képest jelentős mértékben csökkentek, mert a 
társaság egy előnyös megállapodás kötött és a régóta felhalmozódott szállítói tartozásai elengedésre 
illetve megfizetésre kerültek a szállítói kötelezettségek. 
 
 
15. számú jegyzet: Üzemi üzleti eredmény 
 
A társaság üzemi üzleti eredménye az árbevétel  3.463 e Ft-os emelkedése ellenére 25 392 e Ft-tal 
kevesebb  az üzemi veszteségét produkált csak az előző évhez képest. 
 
16. számú jegyzet: Adózott vállalkozási eredmény 
 
Az adózott vállalkozási eredmény 32 972 e Ft-tal kevesebb veszteséget hozott, mint az előző 
időszak a bevétel 3.463 e Ft-os emelkedése mellett. 
 
 
17. számú jegyzet: Kiegészítés saját tőke megoszlása: 
 
Saját tőke elemeinek részletezése 
 
 

  2018.12.31 2017.12.31 2017.01.01 2016.12.31  
G Saját tőke 625 458 558 502  454 755  454 755   
I. Jegyzett tőke 607 130 585 130  485 130  485 130   

II. 
(-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti 
értéken 

0 
0  -4 338  -4 338   

III. 
A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott 
vagyon 

266 550 
167 550  67 550  67 550   

IV. Eredménytartalék -248 111 -194 178  -26 037  -26 037   
V. Piaci értékelési különbözetek  0  0  0   
VI. Külső tulajdonosk részesedése  0  0  0   
 
 
A társaság nettó eredménye az időszakokra: 
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 2018.12.31                    2017.12.31  2017.01.01  2016.12.31  
  - 53 933       -78 842     -72 465     -72 465         
 
Részvény alapú kifizetés nem volt. 
Nem kontrollált érdekeltség felé kifizetés annak hiányában nem volt. 
Visszavásárolt saját részvények értékesítése volt. 
Visszavásárolt saját részvények növekedése nem volt. 
Osztalék nem volt. 
EPS alap=vállalati törzsrészvény tulajdonosok nettó nyereség/vesztesége   =  
  Forgalomban lévő tözsrészvények számának súlyozott átlaga 
  
-53.933.000                                                                                  = - 0,88 Ft 
58.513.000/12*1+60.713.000/12*11 
 
EPS híg=EPS alap számlálója+ korrekciók  = - 0,88 Ft megegyezik az alap EPS-el. 
     EPS alap nevezője + korrekciók   
 
 
 
 
 
20.  számú jegyzet :Bemutatandó szegmensek és földrajzi információk  
 
A társaság nem rendelkezik a beszámoló időszakában bemutatandó szegmensekkel és földrajzi 
információk. 
 
 
 
21. számú jegyzet: Függő követelés 
 
Függő követelés alatt, olyan lehetséges eszközt értünk, amely múltbeli események következménye, 
de amelynek létezése még bizonytalan, nem a Társaság irányítása alatt álló jövőbeli eseményektől 
függ. Ezek az eszközök nem jelennek meg a mérlegben.  
A Társaságnak nincsenek olyan függő követelései, amelyeknél a gazdasági hasznossággal járó javak 
beáramlása valószínű és jelentős lenne. 
 
 
22. számú jegyzet: Függő kötelezettség 
 
A társaság nem rendelkezik függő kötelezettsége. 
 
 
 
 
Jegyzetek a Pénzügyi kimutatás Eszköz oldalához 
 
 



Pénzügyi kimutatás és Üzleti jelentés  21 
 
 
 
 

 
1.A. Forgóeszközök 
  
Forgóeszközök közé tartoznak azok az eszközök, amelyeket a szokásos működési cikluson belül 
realizálják, felhasználják, eladják vagy kereskedési célú vagy a fordulónaphoz képest 12 hónapon 
belül realizálják, vagy pénzeszköz vagy pénzeszköz egyenértékes (kivéve, ha korlátozott 
hozzáférésű.) 
A társaság Pénzeszközökkel, Követelésekkel, Készletekkel és Halasztott ráfordításokkal 
rendelkezik. 
2018 évhez képest a forgóeszközök értéke 70.684 e Ft-tal csökkent.  
 
 
 
 
2.I Pénzeszközök 
 
A Társaság a pénzeszközökön belül szabad rendelkezésű pénzeszközökkel rendelkezik ezek 
bankbetétek és pénztárak. 
 
10.III Követelések 
 
Vevőkövetelésekből, Részesedési viszonyban álló vállalkozás nem konszolidált követeléséből 
valamint egyéb követelésből áll. 
      
             2018.12.31.     2017.12.31
  

 
10 III. Követelések 289 067  330 232  

11 1. Vevőkövetelések 83 878  78 672  

13 3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások  követelései 50 794  62 936  

16 6. Egyéb követelések 154 395  188 629  

19 IV. Készletek 6 287  18 550  

24 5. Kereskedelmi áruk 6 287  18 550  

25 V. Halasztott ráfordítások 0  0  

 
 
 
 
A követelésekre a társaság értékvesztést számol el amennyiben az adósnak jelentős pénzügyi 
nehézsége, pénzügyi átalakítása, fizetések elmulasztása vagy korábbi beszedési tapasztalatok 
alapján. Ezen felül akkor, ha megállapításra került, hogy nem fogja tudni a Társaság beszedni az 
összes kintlévőségét. 
 
A Társaság először felméri, hogy az egyedileg jelentős pénzügyi eszközökre egyedileg, továbbá a 
nem jelentős pénzügyi eszközök társaságra egyedileg vagy összevontan fennáll-e objektív 
bizonyíték az értékvesztésre. Amennyiben nincs objektív bizonyíték valamennyi egyedileg értékelt 
pénzügyi eszköz értékvesztésére, akár jelentős az eszköz, akár nem az adott felveszi egy hasonló 
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kockázatokkal jellemző társaságba és azokat együttesen teszteli értékvesztésre. Azokra az 
eszközökre amelyekre egyedileg elszámolásra került az értékvesztés a társaságos vizsgálatra nem 
kerül bele. 
 
Egyedi értékelésre kerül sor csődeljárás és felszámolási eljárás esetén, illetve speciális hitelezési 
kockázattal rendelkező ügyfeleknél. 
 
Ha egy követelés behajthatatlannak minősül akkor eredménykimutatással szemben a közvetlen 
költségek között kerül leírásra az addig elszámolt értékvesztés feloldása mellett. Amennyiben 
korábban leírt tétel megfizetésre kerül, úgy ugyanezen a soron kerül visszaírásra. 
 
Egy későbbi időszakban az értékvesztés miatti veszteség csökken, és ez objektíven mérhető olyan 
módon amely az értékvesztés elszámolása után következett be (hitelképesség javulása) az előzőleg 
elszámolt értékvesztést vissza kell írni. A visszaírás után az eszköz könyv szerinti értéke nem 
haladhatja meg az amortizált bekerülési értéke. A visszaírt veszteség a közvetlen költségek között 
(értékvesztés) csökkentéseként számoljuk el. 
 
A részesedési viszonyban lévő vállalkozások követelései a Beltáv Kft kötelezettségeit mutatják.  
 
 
 
      

 
 
 
19.IV Készletek 
 
A készletek Kereskedelmi áruk és közvetített szolgáltatásokból áll. A Társaság közvetített 
szolgáltatások  között az által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) 
kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan 
formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a 
gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben 
vagy egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a 
számlából a közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa 
vásárolt szolgáltatást is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, 
egyértelműen megállapítható.. 
A készletek a bekerülési és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbi szerepel a 
beszámolóban. 
A készlet értékvesztését, amennyiben keletkezik az egyéb működési költségek között kerül 
kimutatásra. 
 
 
 
25.V. Halasztott ráfordítások 
 
Nincs. 
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26.B Hosszú távú befektetések  
 
A Társaság a hosszú távú befektetések között a hosszú távú követelések és kölcsönadott 
pénzeszközök valamint a hátrasorolt követeléseket az alábbi bontásban: 
 
     
                 2018.12.31.                  2017.12.31. 

 
36 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök 137 123  125 082 

37 IV. Hátrasorolt követelések 0  0  

 
Hátrasorolt követelések között az aktív időbeli bevételeket tartja nyilván. 
 
 
39.C Ingatlanok, gépek berendezések 
                 2018.12.31.               2017.12.31. 

 
39 C Ingatlanok, gépek berendezések 11 426  11 872  

40 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 5 145  5 176  

41 II. Gépek, berendezések, járművek 6 281  6 696  

 
 
A Társaság az ingatlanok és ingók a termelésben mérlegsorok összesítéseként két tételt tart nyilván. 
Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok olyan idegen tulajdonon végzet beruházásokat 
tartalmaznak, amelyek a társaság által bérelt iroda és egyéb helyiségek beruházási munkálatai 
voltak. 
A gépek, berendezések, járművek soron a társaság a hírközlési berendezéseit és az azokhoz tartozó 
hálózatát tartja nyilván. 
 
Ezek bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett értéken tartjuk 
nyilván. 
 
Bekerülési érték tartalmazza az engedménnyel csökkentett beszerzési árat, az import vámot, a 
vissza nem igényelhető adókat, működési költségeket amelyek az eszköz működési helyére történő 
szállításához. A leszerelésnek, eltávolításnak, valamint a helyszín helyreállításának becsült költségei 
is a bekerülési érték képezik, amennyiben a kötelezettségre céltartalékot kell képezni (IAS 37). 
 
Amennyiben az eszköz beszerzéséhez állami, kormányzati támogatás kapcsolódik úgy az eredeti 
eszközből levonásra kerül.  
 
Távközlési berendezés esetében a bekerülési érték tartalmazza az összes ráfordítást. 
 
Az eszközök selejtezésekor a bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés kivezetésre kerül, a 
veszteség értékcsökkenésként az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 
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Az eszköz eladáskor a bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés, kivezetésre kerül, az 
esetleges nyereség vagy veszteség az egyéb működési bevételek között az átfogó 
eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 
 
Az eszközök értékcsökkenése lineális módszerrel kerül elszámolásra. Az eszközök bekerülési értéke 
a használatbavétel időpontjától kezdődően, az eszköz hasznos élettartama alatt írjuk le. 
 
 
 
 
 
46. D Immateriális javak 
                  2018.12.31.         2017.12.31. 

 
46 D Immateriális javak 3 601  7 074  

47 I. Kísérleti fejlesztés értéke 0  0  

48 II. 
Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó 
jogok) 478  3 283  

49 III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek 3 123  3 791  

50 IV. Üzleti vagy cégérték 0  0  

 
 
Immateriális javak között a Vagyoni értékű és egyéb használati jogok tartoznak amelyek nem 
ingatlanokhoz kapcsolódnak. valamit a Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek. 
 
A társaság  Kísérleti fejlesztési értéke valamint üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik. 
 
Ezek bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett értéken tartjuk 
nyilván. 
 
Bekerülési érték tartalmazza az engedménnyel csökkentett beszerzési árat, az import vámot, a 
vissza nem igényelhető adókat, működési költségeket amelyek az eszköz működési helyére történő 
szállításához.  
 
 
Amennyiben az eszköz beszerzéséhez állami, kormányzati támogatás kapcsolódik úgy az eredeti 
eszközből levonásra kerül.  
 
Az eszközök selejtezésekor a bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés kivezetésre kerül, a 
veszteség értékcsökkenésként az eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 
 
Az eszköz eladáskor a bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés, kivezetésre kerül, az 
esetleges nyereség vagy veszteség az egyéb működési bevételek között az átfogó 
eredménykimutatásban kerül elszámolásra. 
 
Az eszközök értékcsökkenése lineális módszerrel kerül elszámolásra. Az eszközök bekerülési értéke 
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a használatbavétel időpontjától kezdődően, az eszköz hasznos élettartama alatt írjuk le. 
 
 
Ha egy eszköz egyaránt viseli az immateriális javak és a tárgyi eszközök jellemzőit, akkor el kell 
dönteni , hogy a Tárgyi eszközök(IAS 16) vagy Immateriális javak (IAS 38) alapján kell eljárni. A 
jelentősebbnek ítélt jellemzők határozzák meg az eszköz besorolását. 
 
 
Értékvesztés 
 
 
Azon eszközök esetében, amelyekre értékcsökkenést számoltunk el, minden olyan esetben, amikor 
körülmények változásra utalnak, hogy a könyv szerinti értékük valószínűleg nem térül meg, akkor 
meg kell vizsgálni, hogy bekövetkezett-e az értékvesztés. Az értékvesztés mértéke az eszköz könyv 
szerinti és megtérülő értéke közötti különbség. 
Megtérülő érték az eszköz értékesítési költséggel csökkentett valós értéke és használati érte közül a 
magasabb. 
 
 
Egyedi tárgy eszközök és immateriális javak valós értéke nem határozható meg, mivel az egyes 
eszközök nem generálnak cash-flowt. Ezért az egyedi eszközöket CGU-hoz rendeli (pénzbevételt 
generáló egység-CGU). A valós értéket CGU szinten határozza meg. A pénzbevételt nem generáló 
vagyonelemeket értékvesztéskor szintén CGU-hoz kell rendelni. 
 
 
Az értékvesztés a tárgyi eszközök valamint immateriális javaknál az eredménykimutatás 
értékcsökkenési soron kerül kimutatásra.  
 
 
Eszközök hasznos élettartama 
 
 
Az eszközök hasznos élettartamának meghatározása a hasonló eszközökkel kapcsolatos múltbeli 
tapasztalatokra és a várható technológiai fejlődésre, valamint a tágabb gazdasági tényezőkben 
bekövetkezett változásokra épül. Az élettartam helyességét évente, illetve a becslésben 
bekövetkezett változás következtében felülvizsgálatra kerül. 
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Jegyzetek a  Pénzügyi kimutatások kötelezettségek és Saját tőke oldalához 
 
52.E Rövid lejáratú kötelezettségek 
 
 
A Társaság rövid lejáratú kötelezettségek között olyan 12 hónapnál nem régebbi lejáratú tételeket 
tart nyilván mint. követelések áruszállításból és szolgáltatásból, rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 
valamint vevőtől kapott előleg halasztott adótartozások és rövid lejáratú kötelezettségek tartoznak a  
mellékelt táblázat szerint: 
 
Ssz.   Megnevezés / E Ft 2018.12.31 2017.12.31 

52 E Rövid lejáratú kötelezettségek 17 006  130 233  

53 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 7 934  116 731  

54 2. Váltótartozások 0  0  

55 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 2 895  4 910  

56 4. Vevőktől kapott előlegek 2 092  2 092  

57 5. 
Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú 
kötelezettségei 0  0 

58 6. Halasztott bevételek 0  0  

59 7. Halasztott adótartozások 1 657  4 460  

60 8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 2 515  2 040  

 
 
 
53.1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból valamint 60.8. Rövid lejáratú egyéb 
kötelezettségek 
 
A szállítókat és az egyéb rövid lejáratú kötelezettséget bekerüléskor valós értéken ismeri el a 
társaság. 
 
55.3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 
 
A Társaság  4 910 e Ft kölcsön Reenger leányvállalat kölcsöne melyet 2018. évben csökkentett 
2.895 e Ft-ra. 
 
59.7. Halasztott adótartozás 
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A Társaság az számviteli politika változásából adódó halasztott adó tartozását mutatja ki ezen a 
soron. 
 
 
61.F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek  
 
2018 évben a Társaság rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettséggel. 2.515 e Ft értékben.  
 
 
69 G Saját tőke 
 

69 G Saját tőke 625 569  558 502  

70 I. Jegyzett tőke 607 130  585 130  

71 II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken 0  0  

72 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 266 550  167 550  

73 IV. Eredménytartalék  -248 111  -194 178  

74 V. Piaci értékelési különbözetek 0  0  

75 VI. Külső tulajdonosk részesedése 0  0  

 
 
A társaság nettó eredménye az időszakokra: 
 
         2018.12.31 2017.12.31  

 -53 933        -78 842  

  

 

Részvény alapú kifizetés nem volt. 
Nem kontrollált érdekeltség felé kifizetés annak hiányában nem volt. 
Visszavásárolt saját részvények értékesítése  volt. 
Visszavásárolt saját részvények növekedése nem volt. 
Osztalék nem volt. 
EPS alap=vállalati törzsrészvény tulajdonosok nettó nyereség/vesztesége   =  
  Forgalomban lévő tözsrészvények számának súlyozott átlaga 
  
-53.933.000                                                                                  = - 0,88 Ft 
58.513.000/12*1+60.713.000/12*11 
 
EPS híg=EPS alap számlálója+ korrekciók  = - 0,88 Ft megegyezik az alap EPS-el. 
     EPS alap nevezője + korrekciók   
 
 
 
   
 
 
Saját részvények : A Társaság megvásárolja a Társaság részvényeit, akkor a kifizetett ellenérték és 
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minden járulékos költség a saját tőkét csökkenti a Saját részvények soron. Egészen addig amíg a 
részvény bevonásra vagy újra eladásra nem kerül. Az  értékesítés 2017. évben megtörtént. 
Amikor eladjuk, a saját részvény érétke a mérlegben az adott részvény eredeti bekerülési értékével 
csökken, így a saját tőke értéke nő. A keletkező nyereség vagy veszteség a saját tőkében 
(eredménytartalék) kerül elszámolásra. 
A saját részvényekkel kapcsolatos tranzakciókat azok bekövetkezésének napján kerülnek 
könyvelésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jegyzetek :Eredménylevezetéshez 
 
 
1 Árbevétel 
 
A Társaság egy ügyfele sem minősül jelentős bevételi forrásnak. Nincs olyan külső fél, akivel a 
társaság forgalma a 10 %-ot meghaladná. 
 
A Társaság árbevétele szélessávú internet szolgáltatásból áll. 
 
 

1 + Értékesítés nettó árbevétele 32 474  29 011  

 
A szolgáltatásokból és termékértékesítésből származó bevételeket kedvezményekkel csökkentetten 
és általános forgalmi adó nélkül mutatjuk be a Társaságon belüli mozgások kiszűrése után. Feltétel, 
hogy a bevétel nagysága megbízhatóan meghatározható legyen és abból a Társaságnak 
valószínűsíthetően jövőbeni gazdasági haszna származzon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Anyagjellegű közvetlen költségek 
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A Társaság az alábbi közvetlen költségeket számolta el: 
 

 2018.12.31 2017.12.31 

Anyagköltség 1 675  1 059  

Igénybevett szolg 44 271  20 828  

Egyéb szolgáltatás 3 155  4 541  

Eladott áruk beszerzési értéke 0  72  

Eladott közvetített szolgáltatás értéke 23 219  7 787  

Anyagjellegű közvetlen ráfordítások 72 320  34 287  

 
4 Személyi jellegű ráfordítások 
 
A Társaság az alábbi személyi jellegű ráfordítások számolta el: 
 

 2018.12.31 2017.12.31 

Bérköltség 3 932  4 471  

Személyi jellegű ráfordítások 0  0  

Bérjárulékok 709  919  

Személyi jellegű ráfordítások 4 641  5 390  

 
11. Adózás előtti eredmény módosító tételek alakulása 
 

7 + Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei 1 815  4 271  

8 + Egyéb bevételek és nyereségek 75 212  235  

9 + Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei -67 533  -50 366  

10 + Egyéb ráfordítások és veszteségek -16 458  -19 620 

11 = Adózás előtti eredmény -53 781  -86 905  

A Társaság elkülönülten mutatja ki Pénzügyi bevételeit és nyereségeit valamint ráfordításait és 
veszteségeit illetve az egyéb bevételeket és nyereségeket valamint az egyéb ráfordításokat és 
veszteségeket. 
 
19. Számviteli politika változásainak adózott eredménye 
 

+/- Számviteli politika változás kumulált hatása 0  8 860 

- Jövedelemadó 0 -797  

= A számviteli politika változásainak adózott eredménye  0  8 063  

 
 
Ezen sorok tartalmazzák a Számvitel törvény és IFRS közötti elszámolásbeli különbségből adódó 
változások hatásait. 
 
 
 
Egyéb megjegyzések 
Egy részvényre jutó hozam 
A részvényenkénti hozam alapértékét úgy számítjuk, hogy a Társaság részvényeseire jutó éves eredményt 
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elosztjuk az abban az évben forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagos számával. 
A hígított részvényenkénti hozamot a törzsrészvények mellett a hígulást okozó részvényopciók súlyozott 
átlagával számoljuk. 
 
Osztalék 
A Társaság részvényeseinek  fizetendő osztalékot a Társaság pénzügyi beszámolójában a tőkével szemben ( 
Eredménytartalék) elszámolt kötelezettségként kerül, majd kimutatásra amennyiben van olyan időszak 
amikorra hagytak ilyet jó. 2018. évben nem volt ilyen. 
 
Bemutatandó szegmensek 
 
Ilyenekkel nem rendelkezik a társaság. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adószám: 14921359-2-41 
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Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság 
 
 
Cégjegyzékszám: 01-10-046480 
 
 
 
 
 
 

Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt. 
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Egyedi Üzleti jelentés 
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1.Általános rész 

  

A Társaság története: 

  

A Keystone Internet Servies Kft.-t a Kesytone alapította 2005. december 13-án. Ezt a társaságot 
vásárolta meg 2006. június 22-én a Beltáv Kft. és a nevet megváltoztatta Nordtelekom Kft-vé. A 
Scandinavian EQT Invest Ltd és a Dr. Nagy Ügyvédi Iroda 2009. április 21-én szerzett részesedést. 
Az akkor még Kft. formában működő Nordtelekom 2009.10.12-i közgyűlése döntött a működési 
forma megváltoztatásáról Nyrt-vé, valamint arról, hogy a társaság alaptőkéjét megtestesítő 
részvények bevezetésre kerüljenek a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT). A társaság részvényeit 
2009.12.15-én vezették be a tőzsdére. A társaság 2009.10.08-val Zrt.-vé 2009.11.20-val Nyrt-vé 
alakult. 

2014. évben a Nordtelekom Nyrt. megalapította a Reenger Zrt.-t.  
Az angol piacon mobil telefon szolgáltatást nyújt a leányvállalatán keresztül, a Pine 
Telecommunications Ltd.-vel.  

  

  

Jogelőd adatai: 

Nordtelekom Kft. 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., adószám: 1363058-2-41,  Cg. 01-09-865262 

Nordtelekom Zrt. 1052 Budapest, Vármegye u. 3-5., adószám: 14921359-2-41 Cg. 01-10-046480 

  

  

A Társaság tevékenysége: 

  

  

Nordtelekom vezetékes távközlési tevékenységet és ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységet 
végez. A távközlési tevékenységen belül fő tevékenysége az internet szolgáltatás és a távbeszélő 
szolgáltatás. 
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Internet szolgáltatáson belül a cég a szolgáltatás teljes spektrumát nyújtja: bérelt vonal, lakossági 
internetszolgáltatás (adsl), szerver elhelyezés, tárhely biztosítás, domain név bejegyzés és 
üzemeltetést.  

  

Bérelt vonal: Nagy megbízhatóságú, garantált sávszélességű internetszolgáltatás a Nordtelekom 
a Magyar Telekom, az Invitel hálózatát. 

ADSL: Ezt a szolgáltatást az Invitel hálózaton tudjuk nyújtani. 

Szerver hosting: Szervertermünk a Szigony utcában van. 

Domain névbejegyzés: A Nordtelekom tagja több nemzetközi szervezetnek is, amelyik a doamin 
név bejegyzéseket közvetíti Magyarországra. 

  

  

Telefonszolgáltatás 

  

  

Voip telefonszolgáltatás: Internet és mobil internet vonalakon szolgáltatott telefonszolgáltatás. 

  

  

Mobilinternet szolgáltatás: 

  

A mobilhálózattal lefedett területeken bárhol elérhető, a mobil-szélessávval lefedett területeken 
pedig szélessávú internetelérést kínál, így alkalmas lehet a vezetékes technológiák kiváltására, vagy 
annak hordozható kiegészítőjeként is funkcionálhat. Használható az arra alkalmas mobiltelefon 
készülékeken, laptopon, illetve asztali PC-n egyaránt. 
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2. Részvényesek, tulajdoni hányadok, részvények darabszáma 2018.12.31-én: 

 

Tulajdonosok, tulajdoni hányadok 2018.12.31-én: 

1. Beltáv Kft.     339.674.100   54,29% 

2. Dr. Nagy Ügyvédi Iroda    20.270.000    3,47% 

      3.   5% alatti részesedéssel           247.185.900                42,24% 

 

 

 

 

Részvényesek megoszlása: 

      Részvény darabszám  Részesedés % 

Nyilvánosan forgalmazott          60.713.000   100% 

 

3.Szavazati jogok és szavazás 

 

Minden törzsrészvény részvényenként egy szavazatra jogosít a Társaság Közgyűlés. A Közgyűlésen 
az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, aki legkésőbb a Közgyűlés 
kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A Közgyűlés 
határozatait szavazattöbbséggel hozz. Ez alól kivétel akkor van amikor erről az Alapszabály 
másként rendelkezik. Az Alapszabály nem korlátozza a törzsrészvényhez fűződő szavazati jogokat. 
A Társaság nem rendelkezik különleges irányítási joggal felruházott részvénye. 

 

Részvény átruházás 

 

A Társaság dematerializált részvénnyel rendelkezik. A dematerializált részvény átruházásához az 
átruházásra irányuló szerződés vagy egyéb jogcím, valamint az átruházó értékpapírjának 
megterhelése és a jogosult értékpapírszámláján a jóváírás szükséges. A dematerializált részvény 
jogosultja, annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni, amelyiken a dematerializált 
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részvényt nyilvántartják. 

 

4.Társaságirányítás 

Közgyűlés 

Közgyűlés a társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. Hatáskörébe tartozik 
többek között az alapszabály módosítása, az igazgatótanács  tagjainak és könyvvizsgálójának 
megválasztása, visszahívása díjazása. Beszámoló jóváhagyása, döntés az osztalékelőlegről és 
osztalékról, döntés a saját részvény megszerzéséről stb. 

A közgyűlés lehet rendes vagy rendkívüli. A társaság éves rendes közgyűlését minden év április 30-
ig kell megtartani. 

Igazgatótanács 

A Társaság igazgatóság és felügyelő bizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító 5 
tagú Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanácsi tagok határozatlan időtartamra is 
megválaszthatóak. Tagjait a közgyűlés választja. Hatáskörébe tartozik többek között a közgyűlés 
összehívása, a társaság beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslat előkészítése, 
szervezeti és működési szabályzat meghatározása stb. 

Igazgatótanács elnöke: 

Dr. Gácsi Mihály Medárd 

Igazgatótanács elnökhelyettesei: 

Dr. Nagy Péter 

Tarány Gábor 

További tagok: 

Földesi Géza 

Miszlai Zoltán 

 

Audit bizottság: 

 

A társaságnál 3 tagú Audit Bizottság működi, amelynek tagjait a közgyűlés választotta az 
Igazgatótanács tagjai közül. Az Audit bizottság tagjai határozatlan időtartamra is választhatók. 
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Hatáskörébe tartozik többek között a beszámoló véleményezése, könyvvizsgálat nyomon követése, 
könyvvizsgáló személyére és díjazására javaslattétel, pénzügyi beszámolási rendszer működésének 
értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére stb. 

Tagok: 

Dr. Nagy Péter 

Tarány Gábor 

Miszlai Zoltán 

 

 

5.A 2018. évi gazdálkodás rövid értékelése 

A NordTelekom Nyrt. Társaság 2018-ban megtartotta működésének hatékonyságát, de az évet -53 933  e 
forintos adózott eredménnyel zárta.  

A -53 933 e  forintos adózott veszteség elsődleges oka az előző évek felgyülemlett kintlévőségeinek a 
leányvállalti eredmény számviteli politika szerinti leírása. A NordTelekom az évben végrehajtott szerkezeti 
átalakításokat ért el, melyek hatására csökkent ugyan az árbevétel, de a társaság eredménytermelő képessége 
növekedhet. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat azért alapította meg a Reenger Zrt-t, hogy Angliában 
folytatott tevékenységéhez ez az új társaság esetleg további befektető bevonásával hozzájáruljon. A Társaság 
a banki hitelállományát 2018-ben tovább csökkentette és szállítóival rövid távú pénzügyi megállapodásokat 
kötött. 

A NordTelekom 2018-ben bővült  megvásárolta a Pine Telecommunicatons Ltd-t, valamint megalapította a 
Nord General Sercices Ltd-t. 

 

A NordTelekom Nyrt. Társaság gazdálkodása 2018-ban 

(Adatok ezer forintban) 

Megnevezés 2018 2017 

Nettó árbevétel 32 474 29 011 

Üzemi eredmény -46 817                 -21 425 

Anyagjellegű ráfordítások 72 320 34 281 

Teljes átfogó eredmény -53 933 - 78 842 
               

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az elemzés jövőre vonatkozó kijelentéseket, számításokat is 
tartalmazhat. Azok a megállapítások, amelyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak a mostani 
terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem helyes ezen kijelentésekre a kellőnél 
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nagyobb mértéket meghaladóan támaszkodni, mivel a jövőre vonatkozó kijelentések kockázatokkal 
és bizonytalanságokkal járnak. Ezért nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések 
bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan nem 
módosítjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Elemzések, a 2018. év számai 
 
 
 

1. 2018.12.31-i  auditált egyedi pénzügyi kimutatás 
 

   Ezer HUF Ezer HUF 

Ssz.   Megnevezés / E Ft 2018.12.31 2017.12.31 

1 A Forgóeszközök 326 790  397 474  

2 I. Pénzeszközök 31 436  48 692  

3 1. Szabad rendelkezésű pénzeszközök 31 436  48 692  

4 2. Elkülönített pénzeszközök 0  0  

5 3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok 0  0  

6 II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok 0  0  

7 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  

8 2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  

9 3. Egyéb céllal tartott hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  

10 III. Követelések 289 067  330 232  

11 1. Vevőkövetelések 83 878  78 672  

12 2. Váltókövetelések 0  0  

13 3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései 50 794  62 936  

14 4. Termékre és szolgáltatásra adott előlegek 0  0  

15 5. Letétek, óvadékok 0  0  

16 6. Egyéb követelések 154 395  188 624  

17 7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege 0  0   
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18 8. Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege 0  0  

19 IV. Készletek 6 287  18 550  

20 1. Késztermékek 0  0  

21 2. Befejezetlen és félkész termékek 0  0  

22 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0  0  

23 4. Alap, segéd és üzemanyagok 0  0  

24 5. Kereskedelmi áruk 6 287  18 550  

25 V. Halasztott ráfordítások 0  0  

26 B Hosszú távú befektetések 303 272  274 623  

27 I. Értékpapírbefektetések 137 123  149 541  

28 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  

29 2. Egyéb céllal tartott hitel- és 20% alatti tulajdon viszonyt megtestesítő értékpapírok 0  0  

30 3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések 137 123  149 541  

31   
Ebből: teljeskörű konszolidációval értékelt 50% feletti tulajdonosi viszonyt megtestesítő 
befektetések 137 123  149 541  

32   
Ebből: equity konszolidációval értékelt 20%-50% tulajdonosi viszonyt megtestesítő 
befektetések 0  0  

33   Ebből: kvóta szerint értékelt (33%/50%) tulajdonosi viszonyt megtestesítő befektetések 0  0  

34 4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba 0  0  

35 II. Befektetési alapokba történő befektetések 0  0  

36 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök 166 149   125 082  

37 IV. Hátrasorolt követelések 0  0  

38 V. Tárgyi eszköz befektetések 0  0  

39 C Ingatlanok, ingók a termelésben 11 426  11 872  

40 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 5 145  5 176  

41 II. Gépek, berendezések, járművek 6 281  6 696  

42 III. Nagyértékű szerszámok 0  0  

43 IV. Lízingelt eszközök 0  0  

44 V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások 0  0  

45 VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások 0  0  

46 D Immateriális javak 3 601  7 074  

47 I. Kísérleti fejlesztés értéke 0  0  

48 II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 478  3 283  

49 III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek 3 123  3 791  

50 IV. Üzleti vagy cégérték 0  0  

51   Eszközök összesen 645 089  691 043  
 

 

     
Az eszközök 2017-ról 2018 évre 45 954 e Ft-tal csökkentek ennek okai a pénzeszközök és a 
követelések csökkenése.  
 

Ssz.   Megnevezés / E Ft 2018.12.31 2017.12.31 

52 E Rövid lejáratú kötelezettségek 17 006  130 233  
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53 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 7 934  116 731  

54 2. Váltótartozások 0  0  

55 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 2 895  4 910  

56 4. Vevőktől kapott előlegek 2 092  2 092  

57 5. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások  rövid lejáratú kötelezettségei 0  0  

58 6. Halasztott bevételek 0  0  

59 7. Halasztott adótartozások 1 657  4 460  

60 8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 2 428  2 040  

61 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 2 515  2 308  

62 1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 0  0  

63 2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények 0  0  

64 3. Lízingtartozások 0  0  

65 4. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások hosszú lejáratú kötelezettségei 0  0  

66 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0  0  

67 6. Hátrasorolt kötelezettségek 0  0  

68 7. Várható jövőbeni kötelezettségek 2 515  2 308  

69 G Saját tőke 625 568 558 502  

70 I. Jegyzett tőke 607 130  585 130  

71 II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken 0  0  

72 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon 266 550  167 550  

73 IV. Eredménytartalék  -248 112  -194 178  

74 V. Piaci értékelési különbözetek 0  0  

75 VI. Külső tulajdonosk részesedése 0  0  

76   Saját tőke+ Kötelezettség 645 089  691 043  

 
 
 
 
A Kötelezettségek és Saját tőke oldalon a saját tőke emelkedett a jegyzett tőke 22 .000 e Ft-tal a tőketeratalék 
99.000 Ft-tal  az előző időszakhoz képest. A kötelezettségek 113 227 e Ft-tal   csökkentek az előző időszakhoz 
képest.  

Összességében az eszközök és a források a 2018. évhez viszonyítva 45 954 e Ft-tal csökkent.  
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Az eredménykimutatás változásai 

 

1. 2018.12.31.-i egyedi eredeménykimutatás és átfogó eredménykimutatás 
 

  Eredménylevezetés Ezer HUF Ezer HUF 

Ssz.   Megnevezés / E Ft 2018.12.31 2017.12.31 

1 + Értékesítés nettó árbevétele 32 474  29 011  

2 +/- Aktivált saját teljesítmények 0  0  

3 - Anyagjellegű ráfordítások 72 320  34 281  

4 - Személyi jellegű ráfordítások 4 641  5 390  

5 - Értékcsökkenési leírás 2 330  10 765  

6 = Üzleti tevékenység eredménye -46 817  -21 425  

7 + Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei 1 815  4 271  

8 + Egyéb bevételek és nyereségek 75 212  235  

9 + Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei - 67 533  -50 366 

10 + Egyéb ráfordítások és veszteségek -16 458  -19 620  

11 = Adózás előtti eredmény -53 781  -86 905  

12 - Jövedelemadó -152  0  

13 = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye -53 933  -86 905  

14 +/- Megszűnő tevékenység eredménye 0  0  

15 - Jövedelemadó 0  0  

16 = Megszűnő tevékenység adózott eredménye 0  0  

17 +/- Számviteli politika változás kumulált hatása 0  8 860  
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18 - Jövedelemadó 0  - 797  

19 = A számviteli politika változásainak adózott eredménye  0  8 063  

20 - Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség 0  0  

21 = Adózott vállalkozási eredmény -53 933  -78 842  

 

A táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének 
megfelelően. A változás kifejezhető értékben, százalékban vagy mindkettőben. 

Az árbevétel 3 463e Ft-al emelkedett az előző időszakhoz képest az egyéb bevételek 74 977 e Ft.-al 
emelkedtek.  Emelkedtek az anyagjellegű jellegű ráfordítások terén 38 039 e Ft  és a személyi jellegű 
ráfordításoknál viszont csökkent 749 e Ft-tal az  egyéb ráfordításnál 3 162 e  Ft csökkenést volt. Az 
értékcsökkenés 8 435 e Ft csökkenése volt.  

A csökkenések és a növekedések hatásaként az adózás előtti eredmény  -51 781 e Ft lett. Az adózás utáni 
eredmény -53 933 e Ft . 

 
 
 
 
Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Nordtelekom Nyrt. bevételeinek megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző év E Ft Előző év % Tárgyév E Ft Tárgyév % 

Árbevétel  29 011 86,55% 32 474 23,00% 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0,0% 0 0,0% 

Egyéb bevételek 235 0,71% 72 320 52,00% 

Pénzügyi műveletek bevételei 4 271 12,74% 1 815 25,00% 

Bevételek összesen 33 517 100,0% 138 311 100,0% 
 
 
Kapott támogatások bemutatása 

 

A Nordtelekom Nyrt. a támogatási program keretében (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból vagy 
más gazdálkodótól a tevékenység fenntartására, fejlesztésére) végleges jelleggel kapott, illetve 
visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatások folyósítása, felhasználása, elhatárolása körében 
érdemi beszámolási kötelezettséggel nem bír. 
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Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Nordtelekom Nyrt. ráfordításainak megoszlását és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző év E Ft Előző év % Tárgyév E Ft Tárgyév % 

Anyagjellegű ráfordítások 34 287 20,21% 72 320 44,00% 

Személyi jellegű ráfordítások 5 390 3,17% 4 641 3,00% 

Értékcsökkenési leírás 10451 35,34% 2 330 2,00% 

Egyéb ráfordítások 19 620 11,56% 16 458 10,00% 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 50 366 29,72% 67 533 41,00% 

Ráfordítások összesen 169 618 100,0% 163  282 100,0% 
 
Jegyzett tőke 

1. A társaság alaptőkéje 2016-ban nem változott és 2017-ben 22.000 e Ft jegyzett tőkével 
emelkedett. 

Visszavásárol saját részvény 

A társaság 2011.9,10,11  hónapban visszavásárolt összesen: 433.800 db 10 Ft névérték  saját 
részvényt. Ennek jegyzett tőkéhez viszonyított aránya: 1,16 % . A részvények megszerzési értéke  
3.134.692 Ft. 

A  4.338.000 Ft névértékű visszavásárolt saját részvény nem került bevonásra, későbbi értékesítés 
miatt. Ez 2017 évben értékesítésre került. 2018 évben nem volt ilyen jellegű beszerzés 

Tőketartalék 

2. A tőketartalék a tőkeemelés ázsiójából adódik 65.550 e Ft valamint a 2017 évi tőkeemelés 
ázsiójából 100 000 e Ft összesen: 165.550 e Ft . 2018 évben 99.000 e Ft összesen: 266.550 

 
7. A Társaság  jövőképe 
 
A NordTelekom 2018-ben bővült februárban megvásárolta a Pine Telecommunications Ltd  valamint 
megalapította a Nord General Services Ltd. A vállalat az Egyesül Királyság területén a kint élő magyarok és 
lengyelek számára indított mobiltelefon szolgáltatásban vesz részt. A növekedési tervekkel összefüggésben a 
NordTelekom célja elsősorban a külföldi üzletfejlesztés és terjeszkedés. 
 
8. Környezetvédelem 
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A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt. 
Ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem 
jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Nordtelekom Nyrt. veszélyes 
hulladékot, környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. A társaság az által üzemeltetett 
szervertermeket Daikin klímákkal hűti. Azért választottunk ezt a terméket, mert kimagaslóan jó az 
energia felhasználása..    
 
 
9. Jegyzett tőke összetétel, vezető tisztségviselők kinevezése, elmozdítása, alapszabály 
módosítása 
 
A jegyzett tőke összetétel az előző időszakhoz képest a fenti táblázat szerint változott. 
A társaság alapszabályának 11. pontja értelmében a  közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az 
igazgatótanács tagjainak, az audit bizottság tagjainak,  a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, 
díjazásának megállapítása valamint az alapszabály módosítása. Vezető tisztségviselő változás nincs. 
Az Igazgatótanács felhatalmazást kapott saját részvény megszerzésére tizennyolc hónapos időtartamra ami 
jelen időszakban érvényben van. 
A Közgyűlés döntött alaptőke emelésről, amelyet új részvények forgalomba hozatalával valósított meg. 
Módosított a Közgyűlés a részvények névértékére valamint darabszámára. 
A társaság könyvvizsgálót újraválasztotta 2017. év novemberi közgyűlésén. 2018. februárban tőkeemelés 
valósult meg. 
 
 


