
Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. változás %

1 A Forgóeszközök 189 098 76 267 93 097 22%

2 I. Pénzeszközök 7.ssz. 368 3 404 9 776 187%

3 1. Szabad rendelkezésű pénzeszközök 368 3 404 9 776 187%

4 2. Elkülönített pénzeszközök

5 3. Azonnal pénzé tehető, likvid értékpapírok

6 II. Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok 6.ssz. 182 500

7 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

8 2. Eladásra szánt hitelviszonyt és tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok 182 500

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

10 III. Követelések 5.ssz. 6 230 72 863 83 321 14%

11 1. Vevőkövetelések 96 72 834 82 871 14%

12 2. Váltókövetelések

13 3. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált követelései

14 4. Termékre és szolgáltatásra adott előlegek

15 5. Letétek, óvadékok

16 6. Egyéb követelések 6 134 29 450 1452%

17 7. Halasztott adókövetelés várhatóan megtérülő összege

18 8. Folyamatban lévő kivitelezések ráfordításainak és bevételeinek pozitív egyenlege

19 IV. Készletek 4.ssz.

20 1. Késztermékek

21 2. Befejezetlen és félkész termékek

22 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

23 4. Alap, segéd és üzemanyagok

24 5. Kereskedelmi áruk

25 V. Halasztott ráfordítások 8.ssz.

26 B Hosszú távú befektetések 3.ssz.

27 I. Értékpapírbefektetések

28 1. Lejáratig megtartani kívánt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

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

30 3. Konszolidációba bevont vállalkozásokkal kapcsolatos befektetések

31 4. Befektetések nem konszolidált vállalkozásokba, kapcsolt vállalkozásokba

32 II. Befektetési alapokba történő befektetések

33 III. Hosszú távú követelések, kölcsön adott pénzeszközök

34 IV. Hátrasorolt követelések

35 V. Tárgyi eszköz befektetések

36 C Ingatlanok, ingók a termelésben 2.ssz. 400 285 -100%

37 I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok

38 II. Gépek, berendezések, járművek 400 285 -100%

39 III. Nagyértékű szerszámok

40 IV. Lízingelt eszközök

41 V. Biológiai eszközök, természeti erőforrások

42 VI. Folyamatban lévő beruházások, felújítások

43 D Immateriális javak 1.ssz. 317 098 214 534 197 561 -8%

44 I. Kísérleti fejlesztés értéke

45 II. Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 317 098 214 534 197 561 -8%

46 III. Vállalkozás tulajdonában lévő szellemi termékek

47 IV. Üzleti vagy cégérték

48 Eszközök összesen 506 596 291 086 290 658 0%

Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. változás %

49 E Rövid lejáratú kötelezettségek 10.ssz. 31 569 26 408 85 433 224%

50 1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 4 549 4 58 357 1458825%

51 2. Váltótartozások

52 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 23 525 24 405 24 405

53 4. Kapott előlegek, előrefizetések

54 5. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált rövid lejáratú kötelezettségei

55 6. Halasztott bevételek

56 7. Halasztott adótartozások

57 8. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek 3 495 1 999 2 671 34%

58 F Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek 9.ssz. 11 350

59 1. Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 11 350

60 2. Tartozások kötvénykibocsátásból, átváltoztatható kötvények

61 3. Lízingtartozások

62 4. Részesedési viszonyban lévő vállalkozások nem konszolidált hosszú lejáratú kötelezettségei

63 5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

64 6. Hátrasorolt kötelezettségek

65 7. Várható jövőbeni kötelezettségek

66 G Saját tőke 11.ssz. 463 677 264 678 205 225 -22%

67 I. Jegyzett tőke 1 106 000 1 106 000 1 106 000

68 II. (-) Visszavásárolt részesedések könyv szerinti értéken -900 -18 574 100%

69 III. A részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon

70 IV. Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény -641 423 -822 748 -900 775 -9%

71 V. Piaci értékelési különbözetek

72 VI. Külső tulajdonosok részesedése

73 Források összesen 506 596 291 086 290 658 0%

Budapest, 2016. április 28.

OTT-ONE Nyrt.

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

OTT-ONE Nyrt.

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI HELYZETRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)

Májer Bálint
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Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. változás %

1 + Értékesítés nettó árbevétele 12.ssz. 3 339 77 422 356 428 360%

2 +/- Aktivált saját teljesítmények 13.ssz. 12 500 -100%

3 - Anyagjellegű ráfordítások 13.ssz. 7 236 13 965 320 848 2198%

4 - Személyi jellegű ráfordítások 13.ssz. 17 675 5 610 161 -97%

5 - Értékcsökkenési leírás 13.ssz. 83 178 84 818 87 821 4%

6 = Üzleti tevékenység eredménye -104 750 -14 471 -52 402 -262%

7 + Pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei 14.ssz. 106 41 874 88 -100%

8 + Egyéb bevételek és nyereségek 12.ssz. 5 493 13 432 28 -100%

9 + Pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei 14.ssz. 430 465 214 241 10 831 -95%

10 + Egyéb ráfordítások és veszteségek 13.ssz. 60 929 7 492 13 060 74%

11 = Adózás előtti eredmény -590 545 -180 898 -76 177 58%

12 - Jövedelemadó 426 1 850 334%

13 = Szokásos vállalkozási tevékenység eredménye 15.ssz. -590 545 -181 324 -78 027 57%

14 +/- Megszűnő tevékenység eredménye

15 - Jövedelemadó

16 = Megszűnő tevékenység adózott eredménye 15.ssz.

17 +/- Számviteli politika változás kumulált hatása

18 - Jövedelemadó

19 = A számviteli politika változásainak adózott eredménye 

20 - Külső tulajdonoskra jutó érdekeltség

21 = Adózott vállalkozási eredmény -590 545 -181 324 -78 027 57%

22 Alap egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db) 16.ssz. -30,6617 -8,1973 -3,5274 57%

23 Higított egy részvényre jutó eredmény (E Ft / db) 16.ssz. -30,6617 -8,1973 -3,5274 57%

Budapest, 2016. április 28.

Májer Bálint

OTT-ONE Nyrt.

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYRE ÉS EGYÉB ÁTFOGÓ JÖVEDELEMRE VONATKOZÓ KIMUTATÁS (az IAS/IFRS előírásai szerint)
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Megnevezés Jegyzett 

tőke

(-) Visszavásárolt 

részesedések könyv 

szerinti értéken

A részvényeken felül rendelkezésre 

bocsátott vagyon

Eredménytartalék és 

tárgyévi adózott eredmény

Piaci értékelési 

különbözetek

Külső tulajdonosok 

részesedése

Összesen

Anyavállalat tulajdonosai Nem ellenőrző 

részesedések

2014.01.01. nyitó 1 106 000 -900 -641 423 463 677

Tulajdonosokkal folytatott ügyletek -17 674 -17 674

 - visszav. rész. állományának változása -17 674 -17 674

Eredmény -181 325 -181 325

 - tárgyévi eredmény -181 325 -181 325

Leányvállalatokban lévő érdekeltségekben bekövetkezett változások

Visszamenőleges alkalmazás hatásai

Visszamenőleges újramegállapítás hatásai

Egyéb

2014.12.31. záró 1 106 000 -18 574 -822 748 264 678

2015.01.01. nyitó 1 106 000 -18 574 -822 748 264 678

Tulajdonosokkal folytatott ügyletek 18 574 18 574

 - visszav. rész. állományának változása 18 574 18 574

Eredmény -78 027 -78 027

 - tárgyévi eredmény -78 027 -78 027

Leányvállalatokban lévő érdekeltségekben bekövetkezett változások

Visszamenőleges alkalmazás hatásai

Visszamenőleges újramegállapítás hatásai

Egyéb

2015.12.31. záró 1 106 000 -900 775 205 225

Ref. a konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatáshoz 67. ssz. 68. ssz. 69. ssz. 70. ssz. 71. ssz. 72. ssz.

Összehasonlító értékek pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásból 1 106 000 -900 775

További információk és magyarázó megjegyzések a Konszolidált megjegyzések / Saját tőke szekciójában találhatóak.

OTT-ONE Nyrt.

KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA
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Szervezeti forma:

A Szervezet adószáma:

A Szervezet KSH száma:

Cégjegyzékszám:

Alapítás ideje:

Főtevékenysége:

Székhelye:

Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai:

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás

(76%-…) - minősített többséget biztosító befolyás leányvállalat

Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft.  Bp., Jakab J. u. 17. SZTV. 100% 100% 413 500 -198 950 -82 610 131 940 leányvállalat

(20%-50%) - jelentős 25% felett társult vállalkozás

VOD Europe Kft.  Bp. Szentendrei út 89-

95. 

SZTV. 32% 32% 154 900 -63 900 -99 362 -8 362 társult vállalkozás

A konszolidációs kör kialakítása

A konszolidációs csoport vállalkozásai:

- Teljeskörűen bevont leányvállalatok:

- Bevont társult vállalkozások: VOD Europe Kft.

- IAS 17 Lízingek standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 23 Hitelfelvételi költségek standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 36 Eszközök értékvesztése standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 40 Befektetési célú ingatlan standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 11 Közös megállapodások standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 38 Immateriális javak standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 19 Munkavállalói juttatások standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása nemzetközi számviteli standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések nemzetközi számviteli standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 41 Mezőgazdaság standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

A Társaság - a vonatkozó előírások figyelembe vétele mellett - nem választotta a fenti standardok egyikének korai alkalmazásá sem.

A konszolidált pénzügyi kimutatások az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készültek.

Megfelelőségre vonatkozó nyilatkozat

- IAS 40 Befektetési célú ingatlan standard módosítása - hatályba lép a 2014. december 22-én, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

Ezen módosítások, új standardok és értelmezések alkalmazásai nem befolyásolták számottevően a Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásait.

Jelen beszámolási időszakot követően hatályba lépő az EU által elfogadott módosítások és új standardok, értelmezések

- IAS 19 Munkavállalói juttatások standard módosításai - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IFRS 2 Részvényalapú kifizetés standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év

kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IFRS 8 Működési szegmensek standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év

kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év

kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első

pénzügyi év kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IAS 38 Immateriális javak standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

OTT-ONE Nyrt.

anyavállalat az a vállalkozó, amely legalább egy másik vállalkozónál közvetlenül, vagy egy másik vállalkozáson (leányvállalaton) keresztül közvetetten meghatározó befolyást gyakorol. Nem minősül anyavállalatnak az a vállalkozó, amely csak olyan befektetéssel

rendelkezik, ahol a meghatározó befolyást paritásos alapon gyakorolja és/vagy olyan befektetésekkel, ahol nem gyakorol meghatározó befolyást.

leányvállalat az a társaság, amelyben egy másik vállalkozó (anyavállalat) meghatározó befolyást gyakorolhat. A meghatározó befolyás gyakorlási lehetőségeinek megfelelően a leányvállalatok típusai a következők lehetnek:

- Többségi leányvállalatról beszélünk akkor, ha az anyavállalat közvetlenül, és/vagy egy vagy több másik leányvállalaton keresztül közvetetten a leányvállalatnál gyakorolható összes szavazat többségével  (legalább 50 % + 1 szavazat) tulajdoni hányada alapján 

egyedül rendelkezik, illetve más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

- Ellenőrzött leányvállalatról beszélünk, ha az anyavállalat közvetlenül, és/vagy egy vagy több másik leányvállalaton keresztül közvetetten a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (Ügyvezetőség, Igazgatóság stb.) és a 

Felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza, vagy visszahívja.

-  Szerződéses leányvállalatról beszélünk akkor, ha az anyavállalat, és/vagy valamely leányvállalata a tulajdonosokkal kötött szerződés  (vagy a társasági szerződés, illetve az alapszabály rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati 

aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.

Közös vezetésű vállalkozás az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy vagy több másik vállalkozás a meghatározó befolyással paritásos alapon rendelkezik (vagy 50-50 %-ban, vagy

33-33-33 %-ban).

Társult vállalkozás az a konszolidálásba teljeskörűen be nem vont vállalkozás, ahol az anyavállalat és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata jelentős részesedéssel rendelkezik, mértékadó befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi

politikájára. Mértékadó befolyást gyakorlónak tekinthető az anyavállalat és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata, ha azok egy másik gazdasági társaságnál legalább a jegyzett tőke, illetve a szavazatok 20 %-val közvetlenül, vagy közvetetten rendelkeznek.

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, ahol az anyavállalat közvetlenül és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalatán keresztül közvetetten a jegyzett tőke, illetve a szavazatok kevesebb, mint 20 %-ával rendelkezik.

Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft.

OTT-ONE Nyrt.
Konszolidált megjegyzések - az EU által elfogadott IFRS-ek szerint

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása:

nyilvánosan működő részvénytársaság

A konszolidált pénzügyi kimutatások készítésének célja, hogy a jogilag önálló, de gazdaságilag egymáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozások összességének vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét úgy mutassa be, mintha a konszolidálásba bevont vállalkozások

(az anyavállalat és leányvállalatai, valamint közös vezetésű vállalkozásai) egyetlen önálló vállalkozásként működnének.

22792309-2-41

10701087-65643837-51100005

01-10-046724

2010. július 29.

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

1138 Budapest, Jakab J. utca 17. fszt. 12.

Új és módosított Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) alkalmazása

Az IFRS-ek 2015. január 1-jén követően hatályba lépő, az EU által elfogadott módosítások és új standardok, értelmezések

- IFRIC 21 Adók - hatályba lép a 2014. június 17-én, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása - hatályba lép a 2015. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 13 Valós értéken történő értékelés standard módosítása - hatályba lép a 2014. december 22-én, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések és az IAS 39 Pénzügyi instrumentumok: megjelenítés és értékelés standardok

módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,
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Beszámoló aláírására jogosult neve: Címe:

Beszámoló aláírására jogosult neve: Címe:

Beszámoló aláírására jogosult neve: Címe:

Igazgatóság:

Felügyelő Bizottság:

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: ny.sz.: 004857

Könyvvizsgáló társaság: ny.sz.: 001511

A konszolidált beszámoló összeállításáért felelős személy:

- neve

- regisztrációs száma:

Könyvvezetés pénzneme:

Könyvelési rend:

Üzleti év fordulónapja:

IAS 1.108. szerint a mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő március 31.

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

= Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel.

nem merült fel.

= Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a, de legalább 1 millió Ft. 

A beszámolás formája (IAS 27.41): konszolidált beszámoló.

A beszámoló bemutatási pénzneme a HUF, funkcionális valuta választására nem került sor. (IAS 21.53)

A pénzügyi kimutatás adatai, kiegészítő megjegyzései ezer HUF-ban szerepelnek, ahol nem, ott az egyértelműen kiemelésre kerül.

- értékelési előírás változtatásának oka: nem merült fel.

- kimutatás változtatásának oka: nem merült fel.

Ha az összehasonlíthatóság sérül azt az adott mérlegsor bemutatásánál kiemeljük. Eszközeink és forrásaink besorolásánál esedékességi (12 hónap) elkülönítést követünk.

A Csoport tárgyévben első alkalommal készít IFRS szerinti konszolidált beszámolót. A konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás és a konszolidált eredményre és egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás előzőekben bemutatott 2013.12.31-i adatai

ezen vonatkozásban 2014.01.01-i adatoknak tekintendőek.

kettős könyvvitel, Európai Unió által elfogadott IFRS (International Financial Reporting Standards)

Dr. Nemeskéri Zsolt, Májer István Mátyás, Cseh Péter, Endrődi Dániel.

Májer Bálint

Csordás Orsolya

A pénzügyi kimutatásokban (IAS 1.27.) az eszközök kimutatását és értékelését az egyik időszakból a másik időszakra nem változtatjuk, kivéve ha nyilvánvaló, a tevékenység lényeges változása vagy értelmezés, szabályváltozás miatt szükséges az értékelési vagy 

besorolási gyakorlatunk változtatása. Az IAS 1.38. szerint:

2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor u. 65.

dr. Serényi Iván

a beszámoló aláírására jogosult személyekből áll.

A számviteli rendszer

forint (HUF)

2015. december 31.

Az IAS 10.17. szerint a mérleg fordulónap utáni események eddig a napig lettek figyelembe véve, ezen a napon engedélyezte a Társaság a pénzügyi kimutatás kibocsátását.

A legfőbb tulajdonosi szervnek a legfőbb szervi gyűlésig és ezen a gyűlésen joga van a pénzügyi kimutatások módosítására.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 34.

Simor Adrien

2170 Aszód, Bocskai út 41.

A pénzügyi kimutatások az IAS 1.29. szerint minden lényeges eszközcsoportot azon belül minden lényeges eszközféleséget típus és funkció szerint tartalmaznak az előző év összehasonlító adataival egyetemben likviditási sorrendben (IAS 1.72).

A tárgyidőszakban nem tértünk el a standardok előírásaitól (IAS 1.17.), a Társaság vezetése, nem érzi úgy, hogy bármely standard vagy értelmezés olyannyira félrevezető lehetne, hogy ütközne a pénzügyi kimutatás elveivel.

Cégjellemzők

Gyapjas István

REPORT & AUDIT Kft.

IFRS000037 (MKVK)

= Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek:

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek csoportjába sorolhatóak azok a pénzügy eszközök és kötelezettségek, amelyek kereskedési céllal tartottak, illetve bármely, az IAS 39 standard hatálya alá tartozó

pénzügyi eszköz és kötelezettség, ha a kezdeti megjelenítésekor e csoportba sorolják.

Kereskedési céllal tartottnak minősül a pénzügyi instrumentum, ha:

- azt alapvetően közeljövőbeli továbbértékesítés vagy visszavásárlás céljára szerezték meg vagy vállalták fel,

- az a kezdeti megjelenítéskor egy olyan azonosítható pénzügyi instrumentumokból álló portfolió része, amelyeket együtt kezelnek, és amelyekkel kapcsolatban bizonyíték van a közelmúltbeli tényleges rövid távú nyereségszerzésre; vagy

- az egy származékos termék (kivéve az olyan származékos terméket, amely megjelölt és hatékony fedezeti instrumentum).

Az ide sorolt pénzügyi instrumentumokat eredménnyel szemben elszámolva valós értéken kell értékelni.

A Társaság sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszközzel és pénzügyi kötelezettséggel.

Lejáratig tartandó befektetések

A lejáratig tartandó befektetések olyan fix vagy meghatározható kifizetésekkel és fix lejárattal bíró nem származékos pénzügyi eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység határozottan szándékozik és képes a lejáratig megtartani. 

Nem tartoznak ide:

- amelyeket a gazdálkodó egység a kezdeti megjelenítéskor eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelöl meg;

- amelyeket a gazdálkodó egység értékesíthetőnek jelöl meg; valamint

- amelyek megfelelnek a kölcsönök és követelések fogalmának.

A lejáratig tartandó befektetéseket amortizált bekerülési értéken kell nyilvántartani, amely kiszámításához az effektív kamatot kell alkalmazni. Bevétel elszámolására akkor kerülhet sor, ha összege megbízhatóan mérhető, és a tranzakcióval a gazdálkodó gazdasági

előnyöket realizál.

A Társaság által ezen kategóriába sorolt eszközök a következők:

n/a

Kölcsönök és követelések

A kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkező nem származékos pénzügyi eszközök, amelyek nem jegyzettek egy aktív piacon, és amelyek nem tartoznak az alábbiak közé:

- azok, amelyeket a gazdálkodó egység azonnal vagy rövid időn belül értékesíteni szándékozik, amelyeket emiatt kereskedési céllal tartottnak kell minősíteni, valamint azok, amelyeket a gazdálkodó egység az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelölt

meg a kezdeti megjelenítéskor,

- amelyeket a gazdálkodó egység a kezdeti megjelenítéskor értékesíthetőnek jelölt meg; vagy

- amelyekre lehetséges, hogy a birtokos – a hitelképesség romlásától eltérő okból – nem képes a kezdeti befektetése egészére megtérülést biztosítani, amelyeket értékesíthetőnek kell minősíteni.

Ezen instrumentumokat amortizált bekerülési értéken kell kimutatni. Az amortizált bekerülési érték az instrumentum bekerülési értéke, csökkentve a tőketörlesztésekkel és módosítva az eredeti érték és a lejáratkori érték közötti különbözet effektív kamatláb

módszerrel kiszámolt halmozott amortizációjával, valamint csökkentve az értékvesztés vagy behajthatatlanság miatti leírással. 

A Társság által ezen kategóriába sorolt eszközök a következők:

- vevőkötevelések,

- egyéb követelések.

Pénzügyi instrumentumok (számviteli politika)

Értékesíthető pénzügyi eszközök

Az értékesíthető pénzügyi eszközök az olyan nem származékos pénzügyi eszközök, amelyeket értékesíthetőnek jelöltek meg vagy amelyeket nem minősítettek (a) kölcsönöknek és követeléseknek; (b) lejáratig tartandó befektetéseknek; vagy (c) az eredménnyel

szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközöknek.

Értékelésük valós értéken történik, de a valós érték változásából származó különbség az egyéb átfogó eredményben jelenik meg, saját tőkében elszámolva.

A Társaság által ezen kategóriába sorolt eszközök a következők:

- társult vállalkozásban lévő részesedések (VOD Europe Kft.)
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Előkészítő mérlegek

Tőkekonszolidáció végrehajtása

Tőkekonszolidáció kiemelt hatásai: -462 400 E Ft.

-462 400 E Ft.

0 E Ft.

Adósságkonszolidáció végrehajtása

Adósságkonszolidáció kiemelt hatásai: 0 E Ft.

0 E Ft.

0 E Ft.

Közbenső eredmény konszolidáció hatása: 0 E Ft.

0 E Ft.

0 E Ft.

Kereszthivatkozás 1. számú

Tartalma:

- software

- egyéb immateriális javak

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.

- Maradványérték meghatározása: 

= Nem jelentős a maradványérték: értéke kisebb 100 E Ft-nál.

- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.

Megnevezés Átlag (%)

Vagyoni értékű jogok 20,00

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Vagyoni értékű jogok 214 534 0 197 561 -16 973 92,09% 100,00%

Összesen: 214 534 0 197 561 -16 973 92,09% 100,00%

Állomány mozgása (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 413 000 70 564 0 0 483 564

Vagyoni értékű jogok 413 000 70 564 0 0 483 564

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 198 466 87 536 0 0 0 286 002

Vagyoni értékű jogok 198 466 87 536 0 0 0 286 002

NETTÓ ÉRTÉK 214 534 -16 972 0 0 0 197 562

Vagyoni értékű jogok 214 534 -16 972 0 0 0 197 562

Állomány mozgása (2014.01.01. - 2014.12.31.)

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 413 000 0 0 0 413 000

Vagyoni értékű jogok 413 000 413 000

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 115 866 82 600 0 0 0 198 466

Vagyoni értékű jogok 115 866 82 600 198 466

NETTÓ ÉRTÉK 297 134 -82 600 0 0 0 214 534

Vagyoni értékű jogok 297 134 -82 600 0 0 0 214 534

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 198 466 87 536 0 0 286 002

TERV SZERINTI 198 466 87 536 0 286 002

- lineáris 198 466 87 536 0 286 002

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása (2014.01.01. - 2014.12.31.)

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 115 866 82 600 0 0 198 466

Első teljeskörű bevonáskor a konszolidált éves beszámolóba a  tőkekonszolidációs különbözet meghatározása a leányvállalat leványállalattá válásának időpontjában érvényes értékviszonyok alapján történik.

- belföldi vállalkozásoknál, amelyek külön kormányrendelet  előírásai alapján készítik éves beszámolójukat és vezetik könyveiket,

- belföldi vállalkozásoknál olyan eszköz-forrás értékeléseknél, amelyekkel csak az adott konszolidációba bevont leányvállalata rendelkezik és a leányvállalat által választott értékelési módszer a számviteli alapelvek szerint alkalmazható,

- belföldi  vállalkozásoknál olyan eszköz- vagy forrástételek értékelésénél, amelyekkel mind az anyavállalat, mind a leányvállalata rendelkezik, de az adott eszköznél vagy forrásnál a választott értékelés nem egyezik meg az anyavállalat által választott értékelési 

módszerrel, azonban a választott értékelési módszer a számviteli alapelvek szerint alkalmazható,

- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint

Közbenső eredmény konszolidáció végrehajtása

- saját tőkére gyakorolt hatása:

A nemzetközi számviteli standardok által biztosított lehetőségek közül a vállalkozás a leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások teljeskörű bevonása esetében a tőkekonszolidáció végrehajtására a könyv szerinti módszert választotta.

A könyv szerinti módszer esetén a bevonás alapjául választott időpontban a leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás egyedi éves beszámolójában szereplő adatok alapján kell a tőkekonszolidációs különbözetet meghatározni.

Alkalmazott leírási kulcsok

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint

- saját tőkére gyakorolt hatása:

- saját tőkére gyakorolt hatása:

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

A választott és alkalmazott konszolidációs elvek, eljárások, módszerek összefoglalása

Az OTT-ONE Nyrt. által alkalmazott alapelv, hogy mindazon esetekben, ahol a nemzetközi számviteli standardok, választási lehetőséget biztosítanak a vállalkozás számára valamely tétel mérlegben vagy eredménykimutatásban való szerepeltetésére, a

konszolidáció során az anyavállalat által választott eljárást kell mérvadónak tekinteni.

Az értékelési módszerek egységesítését az alábbi esetekben nem hajtjuk végre: 

Az OTT-ONE Nyrt. tudatos befektetési tevékenysége következtében anyavállalatnak minősül. A jelenlegi tulajdonosi struktúra mellett az OTT-ONE Nyrt. nem minősül mentesíthető anyavállalatnak, mivel egyik tulajdonosa sem vonja be saját konszolidált éves

beszámolójába, így az OTT-ONE Nyrt.-nek konszolidált éves beszámolót kell készítenie.

Az immateriális javak bemutatása

A tőkekonszolidáció során az adott vállalkozásnál feltárt rejtett tartalékok és rejtett terhek összegéből csak az anyavállalatot tulajdoni hányada alapján ténylegesen megillető, illetve terhelő értéke vehető fel.

- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint

Változás

Egyéb pénzügyi kötelezettség

Minden olyan pénzügyi kötelezettség, amely nem az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettség kategóriába került besorolásra.

Értékelése amortizált bekerülési értéken történik.

A Társaság által ezen kategóriába sorolt kötelezettségek a következők:

- szállítói kötelezettségek,

- rövid lejáratú kölcsönök,

- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek.
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TERV SZERINTI 115 866 82 600 0 198 466

- lineáris 115 866 82 600 198 466

Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Megnevezés adó törvény adó törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Vagyoni értékű jogok 198 466 87 536 0 0 286 002

Összesen: 198 466 87 536 0 0 286 002

Immateriális javak - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása (2014.01.01. - 2014.12.31.)

Megnevezés adó törvény adó törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Vagyoni értékű jogok 115 866 82 600 198 466

Összesen: 115 866 82 600 0 0 198 466

Saját előállítású immateriális javak - szerkezete nem merült fel.

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Immateriális javak részaránya: 99,87% 100,00% 100,13%

Immateriális javak aránya: 73,70% 67,97% 92,22%

Elhasználódás foka: 51,95% 40,86% 78,65%

Értékvesztések, kivezetések: nem merült fel.

Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: 0 E Ft.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 2.számú

Tartalma:

- gép,

- berendezés.

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

- Maradványérték meghatározása:

= Nem jelentős a maradványérték: ertéke kisebb 100 E Ft-nál.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés Átlag (%)

- gép 50,00

- berendezés 50,00

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Gépek, berendezések, járművek 285 0 0 -285 0,00% 0,00%

Összesen: 285 0 0 -285 0,00% 0,00%

Állomány mozgása (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 669 0 669 0 0

Gépek, berendezések, járművek 669 0 669 0 0

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 384 285 669 0 0 0

Gépek, berendezések, járművek 384 285 669 0 0 0

NETTÓ ÉRTÉK 285 -285 0 0 0 0

Gépek, berendezések, járművek 285 -285 0 0 0 0

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 384 285 669 0 0

TERV SZERINTI 384 285 669 0

- lineáris 384 285 669 0

Tárgyi eszközök - adó törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Megnevezés adó törvény adó törvény

E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Egyéb berendezés, jármű 384 285 669 0 0

Összesen: 384 285 669 0 0

Környezetvédelmi célt szolgáló eszközök bemutatása nem merült fel. (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Környezetvédelmi célt szolgáló eszközök bemutatása nem merült fel. (2014.01.01. - 2014.12.31.)

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 0,13% 0,00% 0,00%

Eszközök aránya: 0,10% 0,00% 0,00%

Elhasználódás foka: 42,60% 0,00% 0,00%

Tárgyi eszköz fedezettség: 92869,47% 0,00% 0,00%

Tárgyi eszköz hatékonyság: 271,66 0,00 0,00%

Befejezetlen állomány tartalma: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

A csoport sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett biológiai eszközökkel.

Kereszthivatkozás: 3.számú

Tartalma:

- üzletrészek,

Ingatlanok, ingók a termelésben

Hosszú távú befektetések

Változás
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Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Állomány mozgása (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 48 900 0 0 0 48 900

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 48 900 48 900

ÉRTÉKVESZTÉS 48 900 0 0 0 0 48 900

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 48 900 48 900

NETTÓ ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 0 0 0 0 0 0

Állomány mozgása (2014.01.01. - 2014.12.31.)

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 0 48 900 0 0 48 900

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 48 900 48 900

ÉRTÉKVESZTÉS 0 48 900 0 0 0 48 900

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 48 900 48 900

NETTÓ ÉRTÉK 0 0 0 0 0 0

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések 0 0 0 0 0 0

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 0,00% 0,00% 0,00%

Eszközök aránya: 0,00% 0,00% 0,00%

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 4.számú

A csoport sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett készletekkel.

Kereszthivatkozás: 5.számú

Tartalma:

- vevő,

- ki nem emelt.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Vevők 72 834 0 82 871 10 037 113,78% 99,46%

- belföldi vevők 72 834 0 59 436 -13 398 81,60% 71,33%

- külföldi vevők 0 0 23 435 23 435 0,00% 28,13%

Egyéb követelések 29 450 421 1551,72% 0,54%

Egyéb követelések 29 450

Halasztott adóköv. várhatóan megtérülő összege 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 72 863 0 83 321 10 458 114,35% 100,00%

Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése nem merült fel. (2015.01.01. - 2015.12.31.)

Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése nem merült fel. (2014.01.01. - 2014.12.31.)

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 95,54% 89,50% 93,68%

Eszközök aránya: 25,03% 28,67% 114,52%

Vevők szállítói aránya: 18 208,50 1,42 0,01%

Vevők átfutási ideje (nap): 343,37 84,86 24,72%

Hitelfedezettségi mutató: 275,91% 97,53% 35,35%

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 6.számú

A csoport sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett rövid távú pénzügyi befektetésekkel, értékpapírokkal.

A pénzeszközök bemutatása Kereszthivatkozás: 7.számú

Tartalma:

- pénztár,

- bankszámlák.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Szabad rendelkezésű pénzeszközök 3 404 9 776 6 372 287,19% 100,00%

Összesen: 3 404 0 9 776 6 372 287,19% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 4,46% 10,50% 235,27%

Eszközök aránya: 1,17% 3,36% 287,61%

Gyorsráta mutató: 0,13 0,11 88,77%

Kereszthivatkozás: 8.számú

A csoport sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett halasztott ráfordításokkal.

Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok

Változás

A követelések bemutatása

Változás

A készletek bemutatása

Változás

Halasztott ráfordítások bemutatása
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Hosszú lejáratú kötelezettségek Kereszthivatkozás: 9.számú

A csoport sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettségekkel.

Rövid lejáratú kötelezettségek Kereszthivatkozás: 10.számú

Tartalma:

- szállító,

- egyéb kötelezettségek.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Szállítók 4 0 58 357 58 353 1458925,00% 68,31%

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 999 0 2 671 672 133,62% 3,13%

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 24 405 0 24 405 0 100,00% 28,57%

Rövid lejáratú kölcsönök 24 405 24 405 0 100,00% 28,57%

Halasztott adótartozások 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 26 408 0 85 433 59 025 323,51% 100,00%

Tárgyévben lezárt határidős, opciós, swap ügyletek nem merült fel.

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Kötelezettségek részaránya: 9,07% 29,39% 323,99%

Rövid távú likviditás I.: 288,80% 108,97% 37,73%

Rövid távú likviditás II.: 12,89% 11,44% 88,77%

Lekötöttségi mutató: 2,76 0,98 35,35%

Szállítók átfutási ideje (nap): 0,10 66,39 63500,12%

Dinamikus likviditás: -54,80% -61,34% 111,93%

Kamatfedezettségi mutató: 0,00% 0,00% 0,00%

Rövid távú eladósodottság: 29,71% 21,23% 71,44%

Kereszthivatkozás: 11.számú

Tartalma:

- jegyzett tőke,

- tartalékok,

- tárgyévi eredmény.

- visszavásárolt részvények,

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Jegyzett tőke 1 106 000 0 1 106 000 0 100,00% 538,92%

(-) Visszavásárolt részesedések k.sz. értéken -18 574 0 0 18 574 0,00% 0,00%

A részvényeken felül rendelk. bocsátott vagyon 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény -822 748 0 -900 775 -78 027 109,48% -438,92%

Piaci értékelési különbözetek 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Külső tulajdonosk részesedése 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Összesen: 264 678 0 205 225 -59 453 77,54% 100,00%

A visszavásárolt részvények a saját tőkét csökkentik.

A be nem vont részvények nem szavazhatnak, osztalékra nem jogosítják a vállalkozást, likvidációs hányadhoz nem juttathatják a vállalkozást.

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Tőke aránya: 90,93% 70,61% 77,65%

Tőke részaránya: 1002,26% 240,22% 23,97%

Befektetett eszközök fedezettsége: 123,21% 103,88% 84,31%

Saját tőke növekedési mutató: 0,24 0,19 77,54%

Saját tőke fordulat száma: 0,29 1,74 593,74%

Tőke hatékonysága: -68,51% -38,02% 55,50%

Kiemelt üzletrészek, részvények: nem kiemelt.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Osztalék kifizetés: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 12.számú

Tartalma:

- belföldi,

- egyéb bevétel.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Belföldi árbevétel 77 422 0 356 428 279 006 460,37% 99,99%

Export árbevétel 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb bevételek és nyereségek 13 432 0 28 -13 404 0,21% 0,01%

 - egyéb 13 432 0 -13 432 0,00% 0,00%

Összesen: 90 854 0 356 456 265 602 392,34% 100,00%

Nettó árbevételek részletezése (IAS 18.35 b))

Megnevezés / E Ft 2014.12.31. 2015.12.31.

Szolgáltatások nyújtása 77 422 356 428

Összesen 77 422 356 428

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Az IAS 18.35 b) bekezdés szerinti kamatbevételek és osztalékbevételek összegének bemutatása a "Pénzügyi eredmények bemutatása" szekcióban [14-es számú kereszthivatkozás] található.

A saját tőke bemutatása

Változás

Változás

Az üzemi bevételek bemutatása

Változás

Változás

A kötelezettségek bemutatása
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Egyéb bevétel

- egyéb ki nem emelt 0 0 28 28 0,00% 100,00%

Összesen: 0 0 28 28 0,00% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Bevételek részaránya: -10,90% -14,70% 134,80%

Bruttó termelési érték (E Ft): 77 422,00 356 428,00 460,37%

Export arány: 0,00% 0,00% 0,00%

Árbevétel arányos eredmény: -18,69% -14,70% 78,66%

Tőkearányos eredmény: -5,47% -25,53% 467,02%

Eszközhatékonyság: -4,97% -18,03% 362,65%

Állami támogatások elszámolása: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 13.számú

Tartalma:

- költségnemi költségek,

- egyéb ráfordítások.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Költségnemi költségek

- anyag jellegű 13 965 0 320 848 306 883 2297,52% 76,05%

- személyi jellegű 5 610 0 161 -5 449 2,87% 0,04%

- értékcsökkenés 84 818 0 87 821 3 003 103,54% 20,82%

- aktivált saját teljesítmény -12 500 0 0 12 500 0,00% 0,00%

Egyéb ráfordítások és veszteségek 7 492 0 13 060 5 568 174,32% 3,10%

Egyéb ráfordítások 2 602 0 13 060 10 458 501,92% 3,10%

Rendkívüli ráfordítások 4 890 0 0 -4 890 0,00% 0,00%

Összesen: 99 385 0 421 890 322 505 424,50% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Igénybe vett szolgáltatások

- kölcsönzési, bérleti díjak 1 082 0 244 -838 22,55% 3,98%

- hirdetés, reklám, propaganda szolgáltatás 378 0 2 116 1 738 559,79% 34,54%

- szakértői szolgáltatások 515 0 1 809 1 294 351,26% 29,53%

- egyéb 8 882 0 1 958 -6 924 22,04% 31,96%

Összesen: 10 857 0 6 127 -4 730 56,43% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Egyéb szolgáltatások

- biztosítási díjak 0 0 58 58 0,00% 3,44%

- bankköltségek 235 0 1 522 1 287 647,66% 90,17%

- hatósági díjak 0 0 0 0 0,00% 0,00%

- egyéb 1 170 0 108 -1 062 9,23% 6,40%

Összesen: 1 405 0 1 688 283 120,14% 100,00%

Importbeszerzések szerkezete

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. Változás T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Egyéb ráfordítások:

 - adók, hozzájárulások, HIP és innovj.nélkül 1 514 0 868 -646 57,33% 0,00%

 - egyéb 1 088 0 12 192 11 104 1120,59% 0,00%

Összesen: 2 602 0 13 060 10 458 501,92% 0,00%

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Költségek aránya: 118,69% 114,70% 96,64%

Üzemi eredményszint: 84,25% 87,18% 103,48%

Termelési költségszint: 134,84% 114,70% 85,07%

Anyaghányad: 18,04% 90,02% 499,06%

Bérhányad: 7,25% 0,05% 0,62%

Értékcsökkenési hányad: 109,55% 24,64% 22,49%

Kereszthivatkozás: 14.számú

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,

- pénzügyi ráfordítások.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Pénzügyi bevételek

Kapott osztalék, részesedés 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Részesedés értékesítés árf.nyeresége 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Bef.pü.eszk.kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev. 2 0 1 -1 50,00% 1,14%

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 41 872 0 87 -41 785 0,21% 98,86%

Összesen: 41 874 0 88 -41 786 0,21% 100,00%

Pénzügyi ráfordítások

Pénzügyi eredmények bemutatása

Változás

Változás

Változás

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Változás
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Befektetett pü.eszk.árfolyamvesztesége 15 148 0 0 -15 148 0,00% 0,00%

Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások 0 0 0 0 0,00% 0,00%

Részesedések, ép, bankbet.értékvesztése 149 678 0 0 -149 678 0,00% 0,00%

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 49 415 0 10 831 -38 584 21,92% 100,00%

Összesen: 214 241 0 10 831 -203 410 5,06% 100,00%

Egyenleg -172 367 0 -10 743 161 624 6,23%

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Bevételek részaránya: 31,55% 0,02% 0,08%

Ráfordítások részaránya: 68,31% 2,50% 3,66%

Pénzügyi eredményszint: 19,55% 0,81% 4,16%

Kereszthivatkozás: 15.számú

Tárgyévi adóráfordítás bemutatása (IAS 12.79, IAS 12.80)

2014.12.31. 2015.12.31.

426 1 850

426 1 850

A tárgyévi adóráfordítás és a számviteli eredmény egyeztetése (IAS 12.81 c) és IAS 12.81 d))

2014.12.31. 2015.12.31.

-180 898 -76 177

-18 090 -7 618

18 516 9 468

18 516 9 468

426 1 850

426 1 850

Halasztott adó egyenlegek

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a halasztott adóeszközök / adókötelezettségek konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő egyenlegei

2014.01.01. 2014.12.31. 2015.12.31.

0 0 0

0 0 0

0 0 0

A fordulónap után, de mérlegkészítésig elfogadott adószabályok változásának hatása a halasztott adó értékére (IAS 12.88.): nem merült fel.

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eredmény aránya: 100,24% 102,43% 102,19%

Eredmény részaránya: -136,61% -21,88% 16,02%

Jövedelmezőség: -136,61% -21,88% 16,02%

Eszközforgási sebesség: 26,60% 122,63% 461,05%

Tőkeáttételi ráta: 109,98% 141,63% 128,78%

Saját tőke-arányos nyereség (ROE): -68,51% -38,02% 55,50%

Eszközarányos nyereség (ROA): -62,15% -26,21% 42,17%

Adó és kamatfizetés előtti er. (EBIT): -180 898,00 -76 177,00 42,11%

Adó, kamat, écs előtti eredmény (EBDIT): -96 080,00 11 644,00 -12,12%

Lényegesebb adatok 2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Megnevezés

Saját tőke 463 677 264 678 205 225

Értékesítés nettó árbevétele 3 339 77 422 356 428

Mérleg szerinti eredmény -590 545 -181 324 -78 027

Működő tőke 157 529 49 859 7 664

Kötelezettségek/saját tőke 9,26% 9,98% 41,63%

Mérlegfőösszeg 506 596 291 086 290 658

Saját tőke/jegyzett tőke 41,92% 23,93% 18,56%

Adózott eredmény/jegyzett tőke -53,39% -16,39% -7,05%

Saját tőke Működő tőke

Értékesítés nettó árbevétele Kötelezettségek/saját tőke

Mérleg szerinti eredmény Mérlegfőösszeg

Az eredményelszámolás bemutatása

Megnevezés / E Ft

Folytatódó tevékenységek adózás előtti eredménye

Jövedelemadó ráfordítás 10,00%-os kulccsal számolva

Adómentes jövedelem hatása

Egyéb

- elvárt adó hatása

Összesen

Megnevezés / E Ft

Tárgyévi adó

Tárgyévi adóráfordítás

A korábbi évek adóráfordításai kapcsán a tárgyévben elszámolt helyesíbítések

Halasztott adó

A folytatódó tevékenységhez kapcsolódó, tárgyvében kimutatott összes jövedelemadó-

ráfordítás

Eredmény terhére elszámolt jövedelemadó-ráfordítás (folytatódó tevékenységhez

kapcsolódóan)

A fenti 2014. és 2015. évi összevetések során felhasznált adókulcs a Magyarországon érvényben lévő adótörvények alapján a társas vállalkozások által az adóköteles jövedelemre fizetendő 10,00%-os jövedelemadó-kulcs. (IAS 12.81 c))

Megnevezés / E Ft

Halasztott adóeszközök

Halasztott adókötelezettségek

Egyenleg

463 677
264 678 205 225

2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Saját tőke

3 339 77 422

356 428

2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Értékesítés nettó árbevétele

Mérleg szerinti eredmény

157 529
49 859 7 664

2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Működő tőke

9,26% 9,98%
41,63%

2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Kötelezettségek/saját tőke

Mérlegfőösszeg
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Adózott eredmény/jegyzett tőke Saját tőke/jegyzett tőke

Kereszthivatkozás: 16.számú

Alap egy részvényre jutó eredmény meghatározása

Forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagának meghatározása (2014.12.31.)

Megnevezés 2014.01.01 2014.12.31

Darabszám az adott időpontban 22 120 000 22 120 000

Névérték Ft / db 50 50

Össznévérték Ft 1 106 000 000 1 106 000 000

Napok száma 364 1

Súlyozott átlagos darabszám (2014.12.31.): 22 120 000 darab

Forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagának meghatározása (2015.12.31.)

Megnevezés 2015.01.01 2015.12.31

Darabszám az adott időpontban 22 120 000 22 120 000

Névérték Ft / db 50 50

Össznévérték Ft 1 106 000 000 1 106 000 000

Napok száma 364 1

Súlyozott átlagos darabszám (2015.12.31.): 22 120 000 darab

Törzsrészvényekre jutó nettó nyereség / veszteség levezetése

2014.12.31. 2015.12.31.

-181 324 -78 027

0 0

-181 324 -78 027

Alap egy részvényre jutó eredmény

2014.12.31. 2015.12.31.

-8,1973 -3,5274

Véleményünk szerint a higított egy részvényre jutó eredmény megegyezik az alap egy részvényre jutó eredmény összegével, mivel nincsenek higító hatású potenciális törzsrészvények a Társaság vagy egyéb személyek tulajdonában.

2014.12.31. 2015.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

0 0 0 0

0 0 0 0

72 834 82 871 72 834 82 871

29 450 29 450

72 863 83 321 72 863 83 321

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 58 357 4 58 357

24 405 24 405 24 405 24 405

1 999 2 671 1 999 2 671

26 408 85 433 26 408 85 433

2015.12.31.

Kamat Kivezetés Egyéb Nettó nyereség (+)

Valós értékelés Pénznem átváltás Értékvesztés Nettó veszteség (-)

0 0 0 0 0 0 0

2014.12.31.

Kamat Kivezetés Egyéb Nettó nyereség (+)

Valós értékelés Pénznem átváltás Értékvesztés Nettó veszteség (-)

Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

Megnevezés / E Ft

Adózott vállalkozási eredmény

Megszűnő tevékenység adózott eredménye

Törzsrészvényekre jutó nettó nyereség / veszteség 

Megnevezés / Ft

Alap egy részvényre jutó eredmény

Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értékének bemutatása

A pénzügyi instrumentumok a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás alábbi tételeibe kerültek besorlásra:

- Pénzeszközök csoport,

- Rövid lejáratú befektetések, értékpapírok csoport,

- Követelések csoport (kivéve: adókövetelések),

- Hosszú távú befektetések csoport ,

- Rövid lejáratú kötelezettségek csoport,

- Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek csoport.

Megnevezés Könyv szerinti érték Valós érték

E Ft

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszköz

n/a

Összesen:

Lejáratig tartandó befektetések

n/a

Összesen:

Kölcsönök és követelések

- vevőkötevelések,

- egyéb követelések.

Összesen:

Értékesíthető pénzügyi eszközök

- társult vállalkozásban lévő részesedések (VOD Europe Kft.)

Összesen:

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi kötelezettség 

n/a

Összesen:

Egyéb pénzügyi kötelezettség

- szállítói kötelezettségek,

- rövid lejáratú kölcsönök,

- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek.

Összesen:

Pénzügyi instrum kategóriákban képződött nettó nyereségek / veszteségek bemutatása

Megnevezés Értékelés miatt

E Ft

Összesen

Megnevezés Értékelés miatt

E Ft

Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos közzétételek

-590 545
-181 324 -78 027

2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Mérleg szerinti eredmény

506 596
291 086 290 658

2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Mérlegfőösszeg

41,92%
23,93% 18,56%

2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Saját tőke/jegyzett tőke

-53,39%

-16,39% -7,05%

2013.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

Adózott eredmény/jegyzett tőke
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48 900 48 900

0 0 0 48 900 0 0 48 900

Köny szerinti érték Biztosíték Köny szerinti érték Biztosíték

72 834 n/a 82 871 n/a

72 834 0 82 871 0

Pénzügyi kötelezettségek lejáratának elemzése

2015.12.31.

Nem lejárt Éven belüli 1-5 év 5 éven túli Összesen

24 400 24 400

0 24 400 0 0 24 400

Pénzügyi kötelezettségek lejáratának elemzése

2014.12.31.

Nem lejárt Éven belüli 1-5 év 5 éven túli Összesen

24 400 24 400

0 24 400 0 0 24 400

A Társaság a kamatlábak változása miatt is ki van téve a piaci kockázatoknak.  Ugyanakkor a beszámolóban nincsenek jelentős kamatozó eszközök, kötelezettségek.

A Társaságnak sem tárgyév végén, sem bázis év végén nem volt nyitott kamat swap ügylete.

Létszám adatok

fő 2014.12.31. 2015.12.31.

fizikai létszám 2 0

nem fizikai létszám 0 0

Összes létszám 2 0

A részvény alapú kifizetések  értékelésének bemutatása (IFRS 2.44, 45):

- minden részvény alapú kifizetési megállapodás leírása: nem merült fel.

A tárgyévben kibocsátott értékpapírok adatai: nem merült fel.

Mellékletek

Használt mutatók bemutatása

Májer Bálint

1138 Budapest, Jakab J. utca 17. fszt. 12.

OTT-ONE Nyrt.

Kiegészítő adatok

Budapest,

2016. április 28.

Értékesíthető pénzügyi eszközök

Összesen

Jelentősebb tételek bemutatása:

A társult vállalkozással kapcsolatosan bázis évben az equity módszerrel 48.900 E Ft veszteség került elszámolásra.

Hitelezési kockázatok bemutatása, számszerűsítése, kezelése

A hitelezési kockázat annak a lehetőségéből ered, hogy a vevők / egyéb adósok a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeiket fizetési határidőn belül teljesítik. A hitelezési kockázat a partner késedelmi kockázatából adódik. 

Ezen kockázatok mérséklése érdekében a Társaság egy új szerződés aláírása el tt minden esetben gondosan megvizsgálja a leendő vevő  kondícióit és felméri a fizetési folytonosság teljesülésének feltételeit.

A fordulónapon fennálló hitelezlési kockázatnak való kitettség maximális értékét a hitelezési kockázatnak kitett pénzügyi eszközök nettó értéke mutatja be.

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31.

E Ft

- vevőkötevelések,

Összesen

Likviditási kockázat bemutatása, számszerűsítése, kezelése

Likviditási kockázat azt jelenti, hogy a Társaság nem tud határidőben eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.

Megnevezés / E Ft

Rövid lejáratú kölcsönök

Piaci kockázat bemutatása, számszerűsítése, kezelése

Piaci kockázatok a piaci árak, árfolyamok (várható) mozgásai miatt a Társaság pénzügyi eszközeinek valós értékéban vagy jövőbeni cash flow-iban bekövetkező (lehetséges) változásokat jelentik.

A piaci kockázatok a Társaságnál az alábbi két fő tényezőből erednek:

- árfolyamkockázat,

- kamatláb kockázat.

Árfolyamkockázat

Árfolyamkockázatról akkor beszélünk, amikor egy pénzügyi eszköz valós értéke vagy jövőbeni cashflow-jának értéke a devizaátváltási árfolyamok változásának következtében ingadozik. 

Árfolyamkockázat olyan pénzügyi eszközökhöz kapcsolódik, amelyek nem a funkcionális pénznemben vannak nyilvántartva; a konszolidáció során végzett átváltásból eredő különbözeteket nem kell figyelembe venni.

Releváns kockázati tényezőt jelent általánosságban valamennyi nem funkcionális deviza árfolyama, ha a Társaság rendelkezik ezen devizában denominált pénzügyi instrumentumokkal.

A Társaság sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett releváns nagyságrendű, a funkcionális pénznemtől eltérő pénznemben denominált pénzügyi instrumentumokkal, ezért az árfolyamkockázatnak való kitettsége elhanyagolható, az érzékenységi

elemzés nem kerül bemutatásra.

Összesen

Megnevezés / E Ft

Rövid lejáratú kölcsönök

Kamatláb kockázat

Összesen
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IMMATERIÁLIS JAVAK

Megnevezés

INGATLANOK, INGÓK A TERMELÉSBEN

Megnevezés

HOSSZÚ TÁVÚ BEFEKTETÉSEK

Megnevezés

KÖVETELÉSEK

Megnevezés

Vevők átfutási ideje (nap): átlagos vevőállomány kedvező, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. az előző évhez képest

csökkenő

Vevők szállítói aránya: vevőkövetelések az egynél kisebb mutató jelzi, hogy a vevőállományt a szállítók

finanszírozzák. Ez fizetési gondot jelenthet.kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

Eszközök aránya: követelések a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: követelések a relatív súlyarány megfelelősége

forgóeszközök

Minősítése

Eszközök részaránya: ingatlanok, ingók a termelésben a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen-forgóeszközök

Eszközök aránya: hosszú távú befektetések a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: hosszú távú befektetések a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen-forgóeszközök

Elhasználódás foka: immateriális javak kedvező, ha a mutató értéke 50 %-nál nagyobb

immateriális javak bruttó értéke

Immateriális javak aránya: immateriális javak a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen

Kiemelt mutatók tartalma

Mutató tartalma Minősítése

Immateriális javak részaránya: immateriális javak a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen-forgóeszközök

Tárgyi eszköz hatékonyság: értékesítés nettó árbevétele kedvező, ha értéke minél nagyobb, de mértéke függ a tevékenység

eszközigényességétőlingatlanok, ingók a termelésben

Tárgyi eszköz fedezettség: saját tőke kedvező, ha a saját tőke elsődlegesen a tárgyi eszközökre nyújt fedezetet.

Kedvező: 100% -150 %ingatlanok, ingók a termelésben

Elhasználódás foka: ingatlanok, ingók a termelésben kedvező, ha a mutató értéke 50 %-nál nagyobb

ingatlanok, ingók a termelésben bruttó értéke

Eszközök aránya: ingatlanok, ingók a termelésben a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen

Mutató tartalma
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RÖVID TÁVÚ PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, ÉRTÉKPAPÍROK

Megnevezés

PÉNZESZKÖZÖK

Megnevezés

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Megnevezés

Rövid távú eladósodottság: rövid lejáratú kötelezettségek-(pénzeszközök+rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok) kedvező, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. csökkenő tendenciájú

értékesítés nettó árbevétele

Kamatfedezettségi mutató: adózás előtti eredmény+fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások kedvező, ha 100% felett minél magasabb az értéke

fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

Dinamikus likviditás: üzleti tevékenység eredménye kedvező, ha a mutató értéke meghaladja az 50%-ot

rövid lejáratú kötelezettségek

Szállítók átfutási ideje (nap): kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból kedvező, ha a mutató minél kisebb, figyelembe véve a szakágazati

sajátosságokatanyagjellegű ráfordítások

Lekötöttségi mutató: követelések kedvező, ha a mutató értéke egynél nagyobb

rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid távú likviditás II.: forgóeszközök-követelések kedvező, ha a mutató értéke minél magasabb, ill. javuló tendenciájú

rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid távú likviditás I.: forgóeszközök a nemzetközi gyakorlat szerint 200% körül elfogadható

rövid lejáratú kötelezettségek

Mutató tartalma Minősítése

Kötelezettségek részaránya: rövid lejáratú kötelezettségek a relatív súlyarány megfelelősége

források összesen

Gyorsráta mutató: pénzeszközök kedvező, ha az azonnali fizetőképesség értéke legalább 1,6 -1,8, ill. az 

előző évhez képest növekvőrövid lejáratú kötelezettségek

Eszközök aránya: pénzeszközök a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: pénzeszközök a relatív súlyarány megfelelősége

forgóeszközök

Rövid távú likviditás III.: rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok+pénzeszközök kedvező, ha a napra kész fizetőképességmértéke 1,6 -1,8-nél magasabb

rövid lejáratú kötelezettségek

Eszközök aránya: rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok a relatív súlyarány megfelelősége

eszközök összesen

Mutató tartalma Minősítése

Eszközök részaránya: rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok a relatív súlyarány megfelelősége

forgóeszközök

Hitelfedezettségi mutató: követelések kedvező, ha 100 %-nál magasabb, figyelembe véve a követelések

befolyásának valószínűségétrövid lejáratú kötelezettségek

Vevők átfutási ideje (nap): kedvező, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. az előző évhez képest

csökkenőértékesítés nettó árbevétele
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SAJÁT TŐKE

Megnevezés

ÜZEMI BEVÉTELEK

Megnevezés

Bruttó termelési érték (E Ft):

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

Megnevezés

Anyaghányad: anyagjellegű ráfordítások aránymutató

Termelési költségszint: összes költség kedvező, ha a mutató értéke minél kisebb, ill. csökkenő tendenciájú

bruttó termelési érték

Üzemi eredményszint: üzemi bevételek az üzemi munka jövedelmezőségét jellemző mutató

üzemi költségek

Mutató tartalma Minősítése

Költségek aránya: üzemi költségek a relatív súlyarány megfelelősége

üzemi bevételek

Eszközhatékonyság: üzleti tevékenység eredménye az eszközök hatékonyságát jellemző mutató

eszközök összesen

Tőkearányos eredmény: üzleti tevékenység eredménye más vállalkozáshoz hasonlítható

saját tőke

Árbevétel arányos eredmény: üzleti tevékenység eredménye szakágazati átlaghoz viszonyítva értékelhető

értékesítés nettó árbevétele

értékesítés nettó árbevétele+saját termelésű készletek állományváltozása a cég egyik fő termelési jellemzője

Export arány: export értékesítés nettó árbevétele a relatív súlyarány megfelelősége

értékesítés nettó árbevétele

Mutató tartalma Minősítése

Bevételek részaránya: üzleti tevékenység eredménye a relatív súlyarány megfelelősége

összes bevétel

Tőke hatékonysága: adózott vállalkozási eredmény a tőke megtérülés forgási sebességét jelző mutatószám

saját tőke

Saját tőke fordulat száma: értékesítés nettó árbevétele kedvező, ha a megtérülés minél nagyobb. A saját tőke növekedési

mutatójával együtt értékelendő.saját tőke

Saját tőke növekedési mutató: saját tőke kedvező, ha a mutató 1-nél nagyobb. 1-nél kisebb mutató tőke vesztésre

utal.jegyzett tőke

Befektetett eszközök fedezettsége: saját tőke kedvező, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati

sajátosságokateszközök összesen-forgóeszközök

Tőke részaránya: saját tőke kedvező, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati

sajátosságokatrövid lejáratú kötelezettségek+hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek

Mutató tartalma Minősítése

Tőke aránya: saját tőke a relatív súlyarány megfelelősége

források összesen
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PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

Megnevezés

EREDMÉNYELSZÁMOLÁSOK

Megnevezés

Adó és kamatfizetés előtti er. (EBIT):

Adó, kamat, écs előtti eredmény (EBDIT):

kamat és adózás előtti eredmény

értékcsökkenés, kamat és adózás előtti eredmény

Eszközarányos nyereség (ROA): adó és kamatfizetés előtti er. (EBIT) kedvező, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati

sajátosságokateszközök összesen

Saját tőke-arányos nyereség (ROE): adózott vállalkozási eredmény kedvező, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati

sajátosságokatsaját tőke

Tőkeáttételi ráta: eszközök összesen a relatív súlyarány megfelelősége

saját tőke

Eszközforgási sebesség: értékesítés nettó árbevétele kedvező, ha a mutató minél nagyobb, figyelembe véve a szakágazati

sajátosságokateszközök összesen

Jövedelmezőség: adózott vállalkozási eredmény a cég jövedelmezőségét jellemző mutató

összes bevétel

Eredmény részaránya: adózott vállalkozási eredmény összesített jövedelmezőségi mutató

összes bevétel

Mutató tartalma Minősítése

Eredmény aránya: adózott vállalkozási eredmény a relatív súlyarány megfelelősége

adózás előtti eredmény

Pénzügyi eredményszint: pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei a pénzügyi munka jövedelmezőségét jellemző mutató

pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei

Ráfordítások részaránya: pénzügyi műveletek ráfordításai és veszteségei a relatív súlyarány megfelelősége

összes költség + ráfordítás

Mutató tartalma Minősítése

Bevételek részaránya: pénzügyi műveletek bevételei és nyereségei a relatív súlyarány megfelelősége

összes bevétel

Értékcsökkenési hányad: értékcsökkenési leírás aránymutató

bruttó termelési érték

Bérhányad: személyi jellegű ráfordítások aránymutató

bruttó termelési érték

Anyaghányad: aránymutató

bruttó termelési érték
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2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet. Hiv.

ssz Megnevezés / E Ft konszolidált hatása konszolidált E Ft % % megjegyzésekhez

1 Korrigált adózás előtti eredmény -180 900 -76 178 104 722 57,89% -1 195,51% 15.számú

Ebből:

 + Szokásos vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye -180 898 -76 177 104 721 57,89% -1 195,50%

 - Kapott kamatok miatti korrekció -2 -1 1 50,00% -0,02%

2 Elszámolt amortizáció 84 818 87 821 3 003 3,54% 1 378,23% 13.számú

3 Elszámolt értékvesztés 13.számú

5 Befektetett eszközök értékesítésének különbözete 16 116 -16 116 -100,00% 12.számú, 

14.számú

6 Szállítói kötelezettségek változása -4 545 58 353 62 898 1383,89% 915,77% 10.számú

7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása -1 496 672 2 168 144,92% 10,55% 10.számú

8 Vevőkövetelések változása -72 738 -10 037 62 701 86,20% -157,52% 5.számú

9 Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 188 605 -420 -189 025 -100,22% -6,59% 5.számú, 4.számú, 

6.számú

10 Halasztott ráfordítások változása 8.számú

11 Fizetett adó (nyereség után) -426 -1 850 -1 424 -334,27% -29,03% 15.számú

12 Fizetett osztalék, részesedés 15.számú

13 Kapott kamatok 2 1 -1 -50,00% 0,02% 14.számú

14 Fizetett kamatok 14.számú

I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN 29 436 58 362 28 926 98,27% 915,91%

15 Befektetett eszközök beszerzése -45 689 -70 564 -24 875 -54,44% -1 107,41% 1. számú, 2.számú, 

3.számú

Ebből:

 + Befektetett eszközök beszerzése -45 689 -70 564 -24 875 -54,44% -1 107,41%

 - Eszköz bekerülési értékében elszámolt fizetett kamatok

16 Befektetett eszközök eladása 47 434 -47 434 -100,00% 1. számú, 2.számú, 

3.számú

17 Kapott osztalék 14.számú

II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW ÖSSZESEN 1 745 -70 564 -72 309 -4143,78% -1 107,41%

 

18 Részvénykibocsátás bevétele (egyéb tőkebevételek) 18 574 18 574 291,49% 11.számú

19 Kötvénykibocsátás bevétele 10.számú, 9.számú

20 Hitelfelvétel 10.számú, 9.számú

21 Hosszú lejáratú adott kölcsönök / bankbetétek törlesztése 3.számú

22 Véglegesen kapott pénzeszköz

23 Részvénybevonás (egyéb tőkeleszállítás) -17 675 17 675 100,00% 11.számú

24 Kötvény visszafizetés 10.számú, 9.számú

25 Hiteltörlesztés és -visszafizetés -10 470 10 470 100,00% 10.számú, 9.számú

26 Hosszú lejáratra adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek 3.számú

27 Véglegesen átadott pénzeszköz

28 Alapítókkal szembeni / egyéb hosszú kötelezettség változása 10.számú, 9.számú

III. PÉNZÜGYI CASH FLOW ÖSSZESEN -28 145 18 574 46 719 165,99% 291,49%

IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 3 036 6 372 3 336 109,88% 100,00% 7.számú

Pénzeszközök nyitó 368 3 404 3 036 825,00%

Pénzeszközök záró 3 404 9 776 6 372 187,19%

Változás

OTT-ONE Nyrt.

KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS
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Független könyvvizsgálói jelentés 

 

Az OTT-ONE Nyrt. (Székhelye: 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet), Cégjegyzék száma: 

01-10-046724) tulajdonosainak 

 

 

Az éves beszámolóról készült jelentés 
 

Elvégeztük az OTT-ONE Nyrt. (a vizsgált „Társaság”) és leányvállalata (együtt „a Csoport”)  

mellékelt 2015. évi konszolidált éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely konszolidált 

éves beszámoló, a 2015. december 31.-ével végződő évre vonatkozó konszolidált  átfogó 

eredménykimutatásból  –melyben a teljes átfogó jövedelem (78.027) E Ft veszteség –, 

valamint az ezen fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök, és a 

kötelezettségek és saját tőke egyező végösszege 290.658 E Ft –,  és konszolidált saját tőke 

változás kimutatásából, konszolidált cash-flow kimutatásból, valamint a számviteli politika 

meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő 

mellékletből (jegyzetekből) áll. 

 

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 

 

A vezetés felelős a konszolidált éves beszámolónak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardokkal (IFRS) - ahogyan azokat az EU befogadta – összhangban történő elkészítéséért 

és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításoktól mentes konszolidált éves beszámoló elkészítése. 

 

 

A könyvvizsgáló felelőssége 

 

A mi felelősségünk a konszolidált éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. 

Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban 

hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai 

követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, 

hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a konszolidált éves beszámoló mentes-e a 

lényeges hibás állításoktól. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a konszolidált éves beszámolóban szereplő összegekről 

és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a konszolidált éves beszámoló akár 

csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a 

könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a 

konszolidált éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása 

szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati 

eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, 

hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt 

mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák 

megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint a 

konszolidált éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.  

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 

alapot nyújt könyvvizsgálói ellenvéleményünk megadásához. 

 



Ellenvélemény alapja 

 

A vizsgált szervezet OTT-ONE Nyrt. (korábbi néven FUSO Ecosystem Nyrt.) 2013.01.18-án 

100%-os tulajdonjogot szerzett a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft.-ben. 

Az OTT-ONE Nyrt. mint tőzsdén jegyzett cég és mint anyavállalat 2014. évben is már 

konszolidációs kötelezettsége volt, és IFRS szerinti Csoportra vonatkozó beszámolót kellet 

volna készítenie, melynek nem tett eleget, a jelentésünk kiadásáig sem. Igy a 2015. évi nyitó 

adatok megfelelőségéről és teljeskörűségéről nem tudtunk teljes bizonyossággal 

meggyőződni.    

 

A leányvállalat a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. 2012.07.18.-án alakult, alakulás 

alkalmával a tulajdonosok által 413.000 E Ft értékű vagyoni értékű jogot (Interaktív 

Reklámozási eljárást) apportáltak. 

Az apport érték megállapításáról szóló dokumentum szerint 2012–2016 évi üzleti tervekre 

alapozott jövedelem megközelítésű diszkontált cash-flow eljárás alkalmazásával határozták 

meg az Interaktív Reklámozási eljárás nyilvántartásba vételi értékét, apportértékét. Az 

értékelés alátámasztására üzleti terveket sem a múltra sem a jövőre vonatkozóan nem 

ismertük meg.   

 

A leányvállalat a megalakulása óta semmilyen bevételt, hozamot nem realizált, a vagyoni 

értékű jogot a 2015. évi  beszámoló fordulónapjáig nem használta. Igy az apportérték 

megállapításra alkalmazott eljárás által kalkulált bekerülési érték, mint diszkontált 

jövedelmek összessége piaci megmérettetése nem igazolódott eddig. Igy az IAS 36-ban 

meghatározott értékvesztésre utaló jelek fennáltak, de a Csoport az értékvesztés 

szükségességét nem vizsgálta semmilyen módszerrel.  

 

A vagyoni értékű jog (Interaktív Reklámozási eljárás) értéke nem alátámasztott 

megbízhatóan, tekintettel arra, hogy az apport érték megállapításán kívül nem tudta a társaság  

más dokumentációval alátámasztani annak értékelhetőségét. Az apport érték megállapításánál 

alkalmazott becslési körülmények pedig jelentősen változtak azóta. 

Az adott vagyoni értékű jog aktív piaca nem ismert, arra vonatkozó értékesítési adatok nem 

álnak rendelkezésre, igy a piaci értéke véleményünk szerint nem megállapítható, amely az 

értékelés időpontjában megfelelően jellemezné. Az apportérték megállapításról szóló  

dokumentáció alapján tudjuk csak megítélni annak hasznos élettartam szakaszát is, és erre 

vonatkozóan a társaság sem rendelkezik egyéb értékelhető elemzéssel.  

 

A Csoport Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 

között mutatta ki a Streaming know-how-t, 51.647 e Ft nettó értékben. A társaság ide 

vonatkozó könyvelési bizonylatán (számlán) Streaming műszaki szolgáltatások igénybevétele 

szerepel, egyéb ide vonatkozó dokumentumot nem ismertünk meg. A számla önmagába nem 

támasztja alá, hogy mire vonatkozóan van a társaságnak megszerzett joga, igy az IAS 38 

szerinti immateriális javak között vagyoni értékű jogkén való besorolását megfelelő módon 

nem támasztja alá. 

 

A Csoport Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem kapcsolódó jogok) 

között  mutatta ki a MyTV platform fejlesztést, mint  Vagyoni értékű jogot 13.980 e Ft nettó 

értékben. A társaság ide vonatkozó könyvelési bizonylatain (szerződésben, számlán) 

szoftverfejlesztés igénybevétele szerepel, mely szolgáltatást megbontottak közvetített 

szolgáltatás költségre és vagyoni értékű jogra. A megbontásra vonatkozó bizonylatot illetve 

egyéb ide vonatkozó dokumentumot nem ismertük meg, igy nem alátámasztott, hogy a 



társaságnak mire vonatkozóan van a megszerzett joga és milyen értékben, igy az IAS 38 

szerinti immateriális javak között vagyoni értékű jogkén való besorolását megfelelő módon 

nem támasztja alá. 

Az IAS 8 Számviteli politikák, változások a számviteli becslésekben és hibák standard által 

előirt, a gazdálkodó egység által a pénzügyi kimutatások elkészítésére és bemutatására 

alkalmazott sajátos elvek, alapok, konvenciók, szabályok és gyakorlat összefoglalását 

tartalmazó számviteli politikát a standardnak megfelelő módon nem alakított ki a csoport. 

 

A 2015. évi éves beszámoló megjegyzései nem tartalmazza a Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok (IFRS) által előirt minden tartalmat. Többek között nem tartalmaz az 

IFRS 8 által meghatározott Szegmens szerinti jelentést.  Nem tartalmazza az IAS 12 szerinti 

halasztott adó elszámolást. 

 

Véleményünk szerint a Vagyoni értékű és egyéb használati jogok (ingatlanhoz nem 

kapcsolódó jogok) 2015.12.31-i fordulónapi értéke és besorolhatósága nincs alátámasztva a 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) megfelelően, a kimutatott érték 

olyan nagyságrendet képvisel a Konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban, 

hogy annak a pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatásai lényegesek és átfogóak.   

 

Ellenvélemény 

Véleményünk szerint a konszolidált éves beszámoló az ellenvélemény alapját rögzítő 

szakaszban ismertetett ténynek az konszolidált éves beszámolóra gyakorolt hatása 

következtében nem mutat megbízható és valós képet a gazdálkodó OTT-ONE Nyrt. 2015. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 

végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 

Standardokkal (IFRS) - ahogyan azokat az EU befogadta – összhangban.  



 

 

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés 
Elvégeztük a OTT-ONE Nyrt. (Csoport) mellékelt 2015. évi konszolidált éves beszámolójához 

kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi konszolidált üzleti jelentésének a 

vizsgálatát. 

A vezetés felelős a konszolidált üzleti jelentésnek az Európai Unió által befogadott Nemzetközi 

Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelően összeállított konszolidált éves beszámolóval 

összhangban történő elkészítéséért.   

A mi felelősségünk a konszolidált üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó konszolidált 

éves beszámoló összhangjának megítélése. A konszolidált üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a 

konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott 

és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett 

információk áttekintését. 

Véleményünk szerint a OTT-ONE Nyrt. és leányvállalatai  2015. évi konszolidált üzleti jelentése a 

OTT-ONE Nyrt. 2015. évi konszolidált éves beszámolójának adataival összhangban van, az 

ellenvélemény alapját rögzítő szakaszban ismertetett ténynek hatása kivételével. 

 

 

Budapest, 2016. április 28. 
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Konszolidált üzleti jelentés  

 

Az OTT-ONE Nyrt. 2015. év során 356 millió forint konszolidált árbevételt ért el, mely 
279 millió forint javulás a bázisidőszakhoz képest.  

Az OTT-ONE Nyrt. a tárgyidőszakot 70 millió forint EBITDA eredménnyel zárta.  

A társaság konszolidált adózott eredménye -181 millió forint volt.  

Jelentősebb események az OTT-ONE Nyrt. életében 2015. üzleti év során: 

 2015. április 30-án a társaság megtartotta éves rendes közgyűlését.  

 A korábban Fuso Ecosystem Nyrt. néven működő cég OTT-ONE Nyrt.-ként 
folytatja működését, egyben a tőzsdei “Symbol” azonosítója is FUSO-ról OTT1-ra 
változott. 

A Társaság rövid- és középtávú feladatai, stratégiája 

OTT-ONE Nyrt.  vezetősége a cég működésének felülvizsgálatát követő döntések 
sorozatát hozta meg, melyek nagy változásokat jelentenek a cég életében.  
Elsősorban továbbra is a videó streaming megoldásokkal kíván foglalkozni a cégünk, 
melyben már sikerült is eredményeket elérni, ahogyan az egyik legnagyobb hazai 
streaming szolgáltatást (MyTV) 2016 januárjától kezdve az OTT-ONE Nyrt. fejleszti 
és üzemelteti a Telenor Magyarország számára. 
A jövőben szeretnénk ezt a tevékenységet és tudást a nemzetközi piacokon is 
értékesíteni és egyre több ügyfelet kiszolgálni a technológiánkkal. 
 
 
 
2015-ben megkezdett új tevékenységek: 
 
Videó film készítés 

 Az elmúlt években egyre több területen használják a magánfelhasználók és a 
vállalatok egyaránt a videókat, mint a kommunikáció egyik legfontosabb 
formáját a szórakozási céltól kezdve az oktatásik mindenhol.  

 Az  OTT-ONE Nyrt. büszke arra, hogy megrendezhette Magyarország első 
League of Legends online-játékának élő közvetítését a MyTV platformon, 
melyből összefoglaló videókat is készítettünk szintén a Telenor részére.  
 
 

 
 
 
Interaktív marketing fejlesztése és a fejlesztés licenc jogainak értékesítése 



 
 A mai alkalmazások túlnyomó része képes rá, hogy úgynevezett interaktív 

marketing megoldásunkat használjon. Az interaktív marketing megoldásunk 
fejlesztése a vállalat által tulajdonolt Screenie Interaktív Marketing Kft. 
tulajdona, így az értékesítés is ezen cégen keresztül történik, melynek első 
nagy volumenű értékesítése is megtörtént 2016-ban.  

 Határozott célunk, hogy a megoldást beépülő modulként értékesítsük a világ 
bármely országába és a saját magunk által fejlesztett alkalmazásokban is 
egyaránt. 

 
 
DRM szolgáltatás és értékesítés 

 
 Zárt videórendszerekben az ott rögzített vagy lejátszott videó tartalmak 

minden esetben szerzői jogvédelem alatt állnak, így szükség van a tartalmak 
digitális védelmére (DRM), hogy ne lehessen azokat kontrol nélkül másolni 
vagy akár csak megtekinteni. Cégünk az elterjedt piaci megoldásokra 
alapozott saját DRM megoldását folyamatosan fejlesztjük, melyet szeretnénk 
a jövőben értékesíteni is a B2B partnereink számára.  

 
Film jogok és licencek értékesítése 
 

 Felhasználva a filmforgalmazókkal és stúdiókkal folytatott tárgyalásokon 
elért eredményeket és tapasztalatokat, aktívabb ügynöki, forgalmazói és 
konzulensi tevékenységet szeretnénk folytatni a magyar és külföldi piacokon 
egyaránt. Magyarországon is egyre több on-demand filmszolgáltatást 
indítanak (első sorban) az internet szolgáltatók és keresik az ezekhez a 
multiplatform megoldásokhoz illő tartalmakat (filmek és események), amely 
kellően attraktív ahhoz, hogy az ügyfelek nagy számban fogyasszák a videó 
tartalmakat.    

 Az első, a magyar és külföldi mozikban is bemutatott filmünk a Log-in című 
film volt 2015-ben. Felhasználva a tapasztalatokat szeretnénk 2016-ban is 
folytatni ilyen irányú tevékenységünket. 

 
Biometrikus azonosítás és titkosított adat- és dokumentumkezelés 
 

 Az OTT-ONE Nyrt szerződést kötött az iSRV Zrt-vel, a Biosec vénaszkenner 
technológia nemzetközi értékesítésére elsősorban a MENA régióra, Mexikóra, 
valamint egyéb országokra. A Biosec vénaszkenner technológia az egyik 
leginnovatívabb biometrikus megoldás ma a piacon. Az értékesítés és export 
tevékenység bonyolítása mellett cégünk részt vesz az alap termékekre és 
technológiára épülő termékfejlesztésben is.  

 Cégünk jelentős beruházást hajtott végre egy speciális titkosított adat- és 
dokumentumkezelő megoldás fejlesztése érdekében és az értékesítésének 



támogatására. Célunk egy egyedi és innovatív titkosított adattárolási 
megoldás piaci sikerének megteremtése. 

 
Médiafigyelés 
 

 Cégünk megállapodott egy, a piacon egyedólálló, online médiafigyelő 
megoldásra szakosodott szoftver nemzetközi értékesítéséről. Az online 
média piac növekedésével egyre fontosabb szerepet tölt be ezen felületek és 
tartalmak mérése, ezért úgy gondoljuk, hogy tudunk piacot szerezni az 
egyedülálló megoldásunkkal nem csak Magyarországon, hanem az egész 
világon. Az értékesítésen kívül célunk egyedi médiafigyelések és elemzések 
készítése és értékesítése is.  
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