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Független könyvvizsgálói jelentés 

 
A FUSO ECOSYSTEM NYRT részvényeseinek 
 
Az összevont (konszolidált) éves beszámolóról készült jelentés 
Elvégeztem a  FUSO ECOSYSTEM NYRT (1138 Budapest, Jakab utca 17.; cégjegyzékszáma: 
01-10-046724) mellékelt 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának a 
könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) éves beszámoló a 2013. december 31-i 
fordulónapra elkészített összevont (konszolidált) pénzügyi pozíció kimutatásból (mérlegből) – 
melyben az eszközök és források egyező végösszege 869 480 e Ft, a társaság részvényeseire jutó 
adózott 452 887  eFt  veszteség –, és az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó összevont 
(konszolidált) eredménykimutatásból, valamint a konszolidációs számviteli politika meghatározó 
elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó összevont (konszolidált) kiegészítő 
megjegyzésekből áll. 
 
A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért 
A vezetés felelős az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardokban (IFRS) foglaltakkal 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 összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése. 
 
A könyvvizsgáló felelőssége 
Az én felelősségem az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése 
könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek 
az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és hajtsam 
végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az összevont (konszolidált) éves 
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. 
 
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 
bizonyítékot szerezni az összevont (konszolidált) éves beszámolóban szereplő összegekről és 
közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az összevont (konszolidált) éves beszámoló 
akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a 
könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 
összevont (konszolidált) éves beszámoló anyavállalat 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 az 
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anyavállalat és a vállalatcsoport 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 az 
összevont (konszolidált) éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.  
 
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához. 
 
Vélemény 
Véleményem szerint az összevont (konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 
FUSO ECOSYSTEM NYRT és a konszolidálásba bevont vállalkozásai 2013. december 31-én 
fennálló együttes vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre 
vonatkozó együttes jövedelmi helyzetéről a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban 
(IFRS) foglaltakkal összhangban. 
 
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az összevont (konszolidált) üzleti jelentésről készült 
jelentés 
 
Elvégeztem a FUSO ECOSYSTEM NYRT mellékelt 2013. évi összevont (konszolidált) éves 
beszámolójához kapcsolódó, 2013. december 31-i fordulónapra vonatkozó összevont 
(konszolidált) üzleti jelentésének a vizsgálatát. 
 
A vezetés felelős az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardokban (IFRS) foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. Az én 
felelősségem az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó 
összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélése. Az összevont (konszolidált) 
üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az összevont (konszolidált) üzleti jelentés és az összevont 
(konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta 
egyéb, a vállalatcsoport nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk 
áttekintését. 
 
Véleményem szerint a FUSO ECOSYSTEM NYRT 2013. évi összevont (konszolidált) üzleti 
jelentése a FUSO ECOSYSTEM NYRT 2013. évi összevont (konszolidált) éves beszámolójának 
adataival összhangban van. 
 
 
Ózd, 2014.március 26. 
 

  
 

........................................................                        ............................................................. 

Nagy-Sándorné Havelant Erika     Nagy-Sándorné Havelant Erika 
egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég        kamarai tag könyvvizsgáló 
3600 Ózd, Október 23.tér 1.                       kamarai tagsági szám: MKVK-001824 
kamarai nyilvántartási szám:003041                              
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                                                              2013. 

 
FUSO ECOSYSTEM Nyrt. 
 
Konszolidált átfogó jövedelem-kimutatás (eredménykimutatás) 
 2013.december 31-vel végződő évről 
 
                                                                                         2013.12.31.                   2012.12.31 
                                                                 jegyzetek            ezer Ft                           ezer Ft 
 
Értékesítés nettó árbevétele                          3,4                    14 933                          6.355 
Egyéb bevételek és ráfordítások                   5                      - 2 773                      - 20.604 
Késztermék és befejetlen term.változássa                               -                              272.400 
Felhasznált anyagok                                                             - 3 177                         - 4.324 
Igénybe vettszolgáltatások                            6                      -9 696                       - 18.348 
Értékcsökkenés                                                                     -1 486                     - 216.708 
Munkavállalói juttatásokkal összefüggő ráfordítás            -19 918                       - 17.169 
 
 
Tárgyévi eredmény                                                            - 22 117                        1 602 
 
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye                             -430 675                         - 239    
                                                        
 
Adózás előtti eredmény                                                    -452 792                         1.363 
 
 
Jövedelem adók                                                                       -  95                           -931 
 
 
Adózott eredmény                                                            - 452 887                            432 
Egyéb átfogó jövedelem                                                                                                  - 
Tárgyévi átfogó jövedelem összesen                              - 452 887                           432 
 
Ebből 
Társaság tulajdonosaira jutó rész                                  - 452 887                           432 
Külső tulajdonosra jutó rész                                                                                         - 
Törzsrészvények száma ( darab)                                  22 120 000                   18.470.000 
Egy részvényesre jutó eredmény (Ft) 
Alap és higított (Ft)                                                             - 20.47                               0.02 
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FUSO ECOSYSTEM Nyrt. 
 
Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatása (mérleg) 
2013. december 31-i állapot szerint 
 

  2013.12.31            2012.12.31         
ESZKÖZÖK       Jegyzetek     ezer Ft               ezer Ft    
Befektetett eszközök  
Ingatlanok, gépek, berendezések   11     16 742                     5.237             
Immateriális javak     12    770 835                       696.716             
Goodwill                                        -             
Egyéb részesedések                                 272.900            
Halasztott adókövetelések    22       63 748                            664              
Befektetett eszközök összesen       851 325            975.517             
 
Forgóeszközök          
Készletek                                                                          3 200                          6.592            
Vevők és egyéb éven belüli követelések  14             11 420                 14.895            
Értékpapírok                            900                    900           
Pénzeszközök             2 635                          2.412   
Forgóeszközök összesen                                18 155                  24.799   
 
Eszközök összesen                               869 480                   1.000.316  
 
FORRÁSOK 
Saját tőke 
Jegyzett tőke      15        1 106 000                923.500   
Tőketartalék                                                                                                       15 000        
Értélelési tartalék                                                          156 000                           - 
Lekötött tartalék                                                                  900                            - 
                                                                                     -                                     
Saját részvények     16              -                       -             
Eredménytartalék                 - 461 764                       - 8.877                     
Nem irányító részesedés   17             -            
Saját tőke összesen        801 136                     929.623   
  
Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Pénzügyi kötelezettségek    18           11 350                 58.835           
Halasztott adó kötelezettségek                                     -            
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen     11 350               58.835             
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
Céltartalékok         -         -            
Pénzügyi kötelezettségek    19    23 525                  4.835            
Szállítók és egyéb rövid lej.kötelezettségek  20    33 469                 7.023            
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen               56 994                11.858            
  
Kötelezettségek és saját tőke összesen              869 480                    1.000.316   
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FUSO ECOSYSTEM Nyrt. 
 
 
Konszolidált saját tőke változás kimutatása  
2013.a december 31-ével végződő évről 
 
                                                                      Jegyzett    Tőke    Értékelés      Eredmény    Saját tőke 
                                                                          tőke      tartalék   tartalék      tartalék        összesen     
                                                     
                                                     lekötött   
                                                     tartalék 
Egyenleg 2010. augusztus 03.                       10.000         0                0             0                 10.000 
 
Tőkeemelés                                                    500.000         0               0             0                500.000 
Kötelezettség tőkésítése                                      0       15.000           0              0                    15.000 
Visszavásásrolt saját részvények                                                     0             -                       - 
Teljes átfogó jövedelem                                                                                   - 3.223           - 3.223 
 
Egyenleg 2010. december 31.-én       0           510.000    15.000          0            -3.781        
521.777 
 
 
Tőkeemelés                                                          -               -               -                -                   - 
Visszavásárolt saját részvény                              -               -               -                 -                  - 
Teljes átfogó jövedelem                                                                                    - 6.086          - 6.086 
 
Egyenleg 2011. december 31.-én       0        510.000     15.000          0          -9.309         515.691 
 
 
Tőkeemelés                                                      413.500          -             0               -              413.500 
Visszavásásrolt saját részvények                  -                   -             -               -                  - 
Teljes átfogó jövedelem                                                 -                     -                432              432 
 
Egyenleg 2012.december 31.-én         0          923.500      15.000          0       -8.877        929.623 
 
 
Tőkeemelés                                                      182 500           -                    -                       182 500                   
Visszavásásrolt saját részvény                         -                   -                             -                       -
Teljesátfogó jövedelem                                              -                   -               -452 887       -452 887  
Kötelezettség tőkésítése                                                   -15 000                                        -  15 000 
Értékelési tartalék                                                                              156 000        -              156 000 
Lekötött tartalék                            900                                                                                          900                                          
 
Egyenleg 2013. 12.31.-én         900            1 106 000            0        156 000   -461 764      801 136 
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FUSO ECOSYSTEM Nyrt. 
 
Konszolidált Cash Flow kimutatása  
a december 31-ével végződő évről 

   2013.12.31          2012.12.31 
                    ezer Ft               ezer Ft 

Mőködési tevékenységből származó cash flow 
 
Adózott eredmény (Működési eredmény)               -452 887                 432 
 
Korrekciók: 
       Tárgyévi értékcsökkenés            1 486                   216.708 
       Céltartalékok változása                                                   - 
       Értékvesztés                               - 
       Halasztott adó            62 164                         353 
 
Működő tőke változásai 
      Készletek változása              3 392                   30.326 
      Vevő változása                -796                 15.953 
      Egyéb követelések változása (kivéve adott kölcsön)   4 736     - 3.318 
      Adott kölcsönök változása             -465         1.500 
      Forgatási célú értékpapírok változása                -                     - 
      Szállítók változása            26 960                   - 3.232  
      Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása           -514                      4.555  
 
Működési tevékenységből származó nettó cash flow      - 355 924               263.277 
 
Befektetési tevékenységből származó cash flow 
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése                             - 1.052 
Részesedés beszerzése            384 942            - 272.900 
Nettó pénzkiáramlás leányvállalat felvásárlásakor   -      -       
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow              384 942             - 273.952 
 
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow 
Banki hitel felvétel/(visszafizetés)                       
Egyéb kölcsön felvétel/(visszafizetés)         -28 795                  10.835 
Részvénykibocsátás                       - 
Visszavásárolt saját részvények        
Tőketartalék               - 
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow           - 28 795                10.835 
 
 
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása                223       - 160 
  
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege            2 412                 2.572 
Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege             2 635              2.412 
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1. Általános háttér  
 
A Fuso Ecosystem Nyrt. (továbbiakban „Társaság”), mely a vállalatcsoport (továbbiakban: 
„Csoport”) anyavállalata, a Magyar Köztársaságban bejegyzett gazdasági társaság. A Társaság 
működését 2010.08.03 napján kezdte meg Zártkörűen Működő Részvénytársaság formájában. 
Hybribox Médiainformatika néven. 
 Alaptőkéje 10.000 eFt volt.  
A Társaság tevékenységének célja, a HomeSys Media Szolgáltató Kft (1138 Budapest Jakab 
Józsefu. 17.) nyilvántartó bíróság: Fővárosi Cégbíróság (Cg.:01-09-923233) tulajdonosai által 
kifejlesztett HybridBox médiainformatikai eszköz továbbfejlesztése, és annak gyártása és 
forgalmazása elsősorban a nemzetközi piacon. 
Ennek a célnak az érdekében 2010. augusztus 06. napján az alapító döntést hozott a Társaság 
tőkéjének zártkörű felemeléséről, és ennek keretében felhívta a HomeSysMedia Szolgáltató Kft 
(1138 Budapest Jakab József u. 17.) nyilvántartó bíróság: FővárosiCégbíróság (Cg.:01-09-
923233) tulajdonosait, hogy nyilatkozzanak átveszik-e a tőkeemelés kapcsán kibocsátott 
részvényeket. 
A HomeSys Media Szolgáltató Kft (1138 Budapest Jakab József u. 17.) nyilvántartó bíróság: 
Fővárosi Cégbíróság (Cg.:01-09-923233) tulajdonosai 2010. augusztus 09.napján akként 
nyilatkoztak, hogy a kibocsátott részvényeket átveszik. Ezzel a társaságtőkéje 510.000.- eFt azaz 
ötszáztízmillió forintra emelkedett, mely 10.200.000. db egyenként 50.- Ft névértékű névre szóló 
törzsrészvényből áll. 
A Hybridbox Zrt.  egyúttal 2010. augusztus 09. napján megszerezte az 500.000.- eFt törzstőkéjű 
HomeSys Media Szolgáltató Kft (1138 Budapest Jakab József u. 17.)nyilvántartó bíróság: 
Fővárosi Cégbíróság (Cg.:01-09-923233) üzletrészének 100 %-át.  
 
A Társaság 2010.09.01-től Nyilvánosan Működő Részvénytársasággá alakult át, 10.200.000 
darab, egyenként 50.- Ft névértékű névre szóló dematerizált A sorozatú törzsrészvénnyel. 
Részvényeinek tőzsdei bevezetésére („B” kategória) 2010. szeptember 29-én került sor. 
A Társaság székhelye 1138 Budapest Jakab József utca 17 alatt található. 
     Az Igazgatóság 2012. november 26.-án megtartott  ülésén  az alaptőke emeléséről döntött. Az 
emelés összege 413.500 e Ft azaz négyszáztizenhárommillió-ötszázezer forint. Így a Társaság  
Alaptőkéjének összege 923.500.e Ft. Az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét új részvények 
zártkörű forgalomba hozatalával emelte fel.  
A részvények száma 18.470.000 darab  50, -HUF névértékű ,,A” sorozatjelű , névre szóló 
törzsrészvény. A Társaság jegyzett tőkéjének felemelése következtében a Homesys Media kft.-nek 
 5.458.000 db ,,A” sorozatjelű 50,-Ft névértékű, névre szóló törzsrészvénye lett a Társaságban. A 
részvények össz értéke 272.900.e  Ft . A jegyzett tőke felemelésének következtében  a Goldhall 
Services Ltd-nek ( székhely: Mapp Street, Belize City, Belize) 1.654.000 db ,,A” sorozatjelű, 50 –
Ft névértékű, névre szóló törzsrészvénye lett a Társaságban. A részvények összértéke 82.700.eFt  
Ezzel a Társaság 100%-ban tulajdonosa lett a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft-nek ( 
székhely: 1138 Budapest Jakab József u. 17..) 
 
2013. január 30.-án a Fuso Nyrt 100%-os tulajdonában álló Homesys Media Kft tulajdonjogát  
eladja.   
2013. október 04. –n az igazgatóság döntése alapján megvásárolja a TEVE TÉVÉ Kft. –t( cg: 01-
09-170683  székhely: 1119 Budapest Petzvál József utca 31-33 ) 
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2013. október 16. 
   Az alaptőke emelés összegét az Igazgatóság 182 500 000 Ft összegben határozza meg. Így a 
társaság alaptőkéje 923 500 000 Ft-ról 1 106 000 000 Ft-ra változik. A kibocsátott részvények 
22 120 000 db 50 Ft névértékű „ A” sorozatjelű névre szóló törzsrészvények. 
 
A Társaság 5 %-ot meghaladó tulajdonosai a fordulónapokon (december 31): 
 
Tulajdonos neve          Tulajdoni hányad (%)   
                                                        2013.12.31             2012.12.31 
Poczkodi Gábor      8.17                          8.17   %                                                             
Homesys media kdt.                           29.55%                     29.55 %     
Goldhall Services LTD                         8.98%                       8.95,%                                  
 
                     
5 % alatti részvényesek             61.30 %                      53.33 % 
        
Összesen     100,00 %   100,00% 
 
Részvények darabszáma       22 120 000  18.470.000 
Részvények névértéke           50 Ft/db          50 Ft/db 
 
 
Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft( leányvállalat) 
A Screenie Kft. 2012. 07.18.-án alakult. Bejegyezve: 2012.08.06. Cégjegyzékszám: 01-09-
989858 
Törzstőke 413 500 e Ft , amely 500 e Ft pénzbeli betétből és 413 000 e Ft apportból áll. 
Fő tevékemység : Reklámügynökség 
 
Fuso Ecosystem Nyrt leányvállalataként az interaktív tévés reklámpiac felépítésében és a 
hírdetők jelenlegi körének bővítésében vállal szerepet. 
 
TEVE TÉVÉ Kft. ( leányvállalat) 
Székhely: 1119 Budapest Petzvál József utca 31-33. 
Cg. 01-09-170683 
A megvásárolt tevékenység TV és internet szolgáltatást tartalmaz mintegy 15 000 háztartás 
korszerű kábelhálózattal történő lefedésére. A társaság vezetése szerint a TEVE TÉVÉ Kft. 
100%-os üzletrészének megvásárlásával számos lehetőség nyílik meg a Fuso Ecosystem Nyrt 
előtt. Ezzel növelhető az Nyrt jövedelemtermelő képessége és lehetőség nyílik új üzleti modelek 
bevezetésésre is.  
 
1.1. A mérlegkészítés alapja 
 
1.1.1. Elfogadás és nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak való 
megfelelőségről 
 
 A konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Standardok szerint, az 
Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok 
alapján készült. Az IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottsága (IASB) és a 
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Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottsága (IFRIC) által megfogalmazott, 
standardok és értelmezések alkotják. 
 
2005. január 1-jétől a magyar számviteli törvény változása lehetővé teszi, hogy a Csoport 
konszolidált beszámolóját az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett 
IFRS alapján készítse el. Jelenleg az EU beiktatási folyamatai és a Csoport tevékenysége alapján 
nincs különbség a Csoport IFRS és EU által elfogadott IFRS politikák között. A pénzügyi 
kimutatásokban szereplő közzétételek megfelelnek az egyes standardokban foglalt 
követelményeknek. 
 
 
 
1.1.2. A beszámoló készítésének alapja 
 
A konszolidált éves beszámoló a 2013. december 31-ig kibocsátott és hatályos standardok és 
IFRIC értelmezések szerint készült. 
 
Az anyavállalat és leányvállalata a nem konszolidált éves beszámolóját a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerint készíti. E törvény egyes előírásai eltérnek a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokban (IFRS) foglaltaktól. Annak érdekében, hogy a nemzetközi 
konszolidált beszámoló összhangban legyen a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal, 
bizonyos módosításokat kellett végrehajtani a Csoport magyar konszolidált beszámolóján. 
 
A beszámoló a bekerülési érték elve alapján került összeállításra, kivéve azokat az eseteket, ahol 
az IFRS más értékelési elv használatát követeli meg, mint ahogy az a számviteli politikában 
látható. A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel. 
 
1.1.3. Az értékelés alapja 
 
A konszolidált pénzügyi kimutatások a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozások –
beleértve a speciális célú társaságokat - (a Társaság leányvállalatai) pénzügyi kimutatásait 
tartalmazzák. Ellenőrzés abban az esetben valósul meg, ha a Társaság megfelelő jogosítvánnyal 
rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és működési szabályzatainak irányítása területén annak 
érdekében, hogy haszonra tegyen szert a vállalkozás tevékenységeiből 
 
A konszolidált pénzügyi kimutatások esetében az értékelés alapja az eredeti bekerülési érték, 
kivéve a következő eszközöket és kötelezettségeket, melyek valós értéken kerültek bemutatásra: 
származékos pénzügyi instrumentumok, az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi 
instrumentumok és értékesíthető pénzügyi instrumentumok. 
 
Az IFRS-eknek megfelelő pénzügyi kimutatások elkészítése során szükség van arra, hogy a 
menedzsment szakmai megítélést, becsléseket és feltételezéseket alkalmazzon, melyek hatással 
vannak az alkalmazott számviteli politikákra, valamint az eszközök és kötelezettségek, bevételek 
és költségek beszámolóban szereplő összegére. A becslések és a kapcsolódó feltételezések 
múltbeli tapasztalatokon és számos egyéb tényezőn alapulnak, amelyek az adott körülmények 
között ésszerűnek tekinthetők, és amelyek eredménye képezi azon eszközök és kötelezettségek 
könyv szerinti értéke becslésének alapját, amelyek egyéb forrásokból nem határozhatók meg 
egyértelműen. A tényleges eredmények eltérhetnek ezektől a becslésektől. 
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A becslések és az alapfeltételezések felülvizsgálatára rendszeresen sor kerül. A számviteli 
becslések módosítása a becslés módosításának időszakában kerül megjelenítésre, ha a módosítás 
csak az adott évet érinti, illetve a módosítás időszakában és a jövőbeli időszakokban, ha a 
módosítás mind a jelenlegi, mind a jövőbeni éveket érinti. 
 
A Csoport által a leányvállalatokban birtokolt részesedésekben bekövetkező olyan változások, 
amelyek nem eredményezik az ellenőrzés megszűnését, tőketranzakcióként kerülnek 
elszámolásra. A Csoport a saját részesedéseinek és a nem ellenőrző részesedéseknek a 
nyilvántartási értékét korrigálja annak érdekében, hogy az értékek hűen tükrözzék az egyes 
leányvállalatokban birtokolt részesedések megoszlását. A nem ellenőrző részesedéseket érintő 
korrekció összege és a fizetett vagy kapott ellenérték valós értéke közötti eltéréseket közvetlenül 
a saját tőkében kell elszámolni, és a Társaság tulajdonosaihoz kell rendelni.  
Ha a Csoportnak megszűnik az ellenőrzési joga egy leányvállalata felett, akkor az értékesítés 
eredménye (i) a kapott ellenérték valós értékének és a megtartott részesedés valós értékének 
összege, valamint (ii) a leányvállalat eszközei (beleértve a goodwillt) és kötelezettségei valós 
értékének, valamint a nem ellenőrző részesedések összege közötti különbség. A leányvállalat 
kapcsán korábban az egyéb átfogó eredményben elszámolt összegek elszámolása ugyanolyan 
módon történik, mint abban az esetben történne, ha a szóban forgó eszközök vagy kötelezettségek 
értékesítésre kerülnének (vagyis átsorolásra kerülnek az eredménybe, illetve közvetlenül a 
felhalmozott eredménybe). Az egykori leányvállalatban megtartott részesedésnek az ellenőrzés 
megszűnésének napján fennálló valós értéke az első elszámolás valós értékével (amely az IAS 39 
Pénzügyi instrumentumok: elszámolás és értékelés standard értelmében a későbbi elszámolás 
során alkalmazandó), illetve adott esetben a társult vállalkozásokban vagy közös vezetésű 
vállalkozásokban fennálló befektetések első elszámolásakor felmerült bekerülési értékkel azonos 
 
2. Számviteli politika 
 
Az alábbiakban kerülnek bemutatásra a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során 
alkalmazott jelentősebb számviteli politikák. A számviteli politikák következetesen kerültek 
alkalmazásra a jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő időszakokra vonatkozóan. 
 
2.1. A számviteli politika lényeges elemei 
 
A pénzügyi beszámoló összeállítása során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a 
következők: 
 
I) A konszolidáció alapja 
 
Leányvállalat 
 
A konszolidált éves beszámoló a Fuso Ecosystem Nyrt.-t, illetve az ellenőrzése alatt álló 
leányvállalatokat (TEVE TÉVÉ  Kft, Screenie Kft.) foglalja magában. Ellenőrzésről általában 
akkor beszélünk, ha a Csoport közvetve vagy közvetlenül birtokolja az adott társaság szavazati 
jogainak több, mint 50%-át, és a társaság pénzügyi és operatív tevékenységébe történő befolyás 
révén előnyöket élvez annak tevékenységéből. 
 
A megszerzett üzletrészekre az akvizíciós számvitel módszere kerül alkalmazásra, amely a 
megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források akvizíció időpontjára, 
azaz az irányítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értékének alapul vételével. Az 
akvizíció költsége az ellenérték, valamint a nem irányító részesedéseknek a megszerzett üzletben 
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meglevő részesedésének összege. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a 
tranzakció időpontjától kezdődően, illetve a tranzakció időpontjáig szerepelnek a konszolidált 
pénzügyi kimutatásokban. 
 
A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciók, egyenlegek és eredmények, valamint a 
nem realizált eredmények kiszűrésre kerülnek, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó 
eszközök értékvesztésére utalnak. A konszolidált éves beszámoló készítése során a hasonló 
tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik. 
 
A külső tulajdonosokra eső tőke- és eredményrész a mérlegben és az eredmény kimutatásban 
külön soron jelenik meg. Az üzleti kombinációk vonatkozásában a nem irányító részesedések 
vagy valós értéken, vagy a megszerzett társaság nettó eszközeinek valós értékéből a nem irányító 
tulajdonosokra jutó összeg értékében kerül meghatározásra. Az értékelés módjának kiválasztása 
minden üzleti kombináció vonatkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót követően a nem 
irányító tulajdonosok részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva a megszerzett társaság 
tőkéjében bekövetkező változások nem irányító tulajdonosokra jutó összegével. Az időszaki 
összes átfogó jövedelemből abban az esetben is részesülnek a nem irányító tulajdonosok, ha ez 
részesedésük negatív egyenlegéhez vezet. 
 
A Csoport leányvállalatában meglevő részesedésének olyan változásai, amelyek nem 
eredményezik a kontroll elvesztését, tőke tranzakcióként kerülnek elszámolásra. A Csoport, 
valamint a nem irányító tulajdonosok részesedésre kerül módosításra úgy, hogy azok tükrözzék a 
leányvállalatokban meglevő részesedéseik változását. A nem irányító tulajdonosok részesedését 
módosító összeg, valamint a kapott vagy fizetett ellenérték különbsége a tőkében kerül 
elszámolásra, mint a társaság tulajdonosaira jutó érték. 
 
Közös vezetésű vállalkozások 
 
A közös vezetésű vállalkozás olyan szerződésen alapuló megállapodás, amelyben két vagy több 
fél (vállalkozók) közös irányítás alatt álló gazdasági tevékenységet folytatnak. Közös irányítás 
akkor valósul meg, amikor a tevékenységhez kapcsolódó stratégiai, pénzügyi és operatív 
döntések a vállalkozók egyhangú beleegyezését követelik meg. A közös vezetésű vállalkozás 
olyan vállalkozás, amely egy gazdasági tevékenységet folytató társaság, partnerség vagy más jogi 
személy létrehozásával jár, amelyet a Csoport a többi vállalkozóval közösen irányít. 
 
A Társaság közös vezetésű vállalkozásokban lévő részesedései arányos konszolidációval 
kerülnek bevonásra, azaz a közös vezetésű vállalkozások eszközeinek, forrásainak, bevételeinek 
és ráfordításainak arányos része összevonásra kerül a konszolidált éves beszámoló megfelelő 
soraival. A közös vezetésű vállalkozások pénzügyi kimutatásaikat az anyavállalatéval azonos 
beszámolási évre, konzisztens számviteli politikákat követve készítik el. A közös vezetésű 
vállalkozások addig az időpontig kerülnek arányosan konszolidálásra, ameddig a Csoport közös 
irányítása fennáll a vállalkozásban. 
 
Amikor a Csoport eszközöket ad át, illetve értékesít a közös vezetésű vállalkozás részére, a 
tranzakció annak tartalma alapján kerül elszámolásra. Amikor a Csoport eszközöket vásárol a 
közös vezetésű vállalkozástól, a Csoport akkor számolja el a közös vállalkozás tranzakcióból 
származó eredményének rá jutó részét, amikor az eszköz harmadik fél részére továbbértékesítésre 
kerül. A csoporton belüli tranzakciókon keletkező veszteségek azonnal elszámolásra kerülnek, 
ha azok az eszköz realizálható értékének csökkenésére, vagy értékvesztésre utalnak. 
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A közös irányítás megszűnése esetén a Csoport a megmaradó részesedését valós értéken veszi fel, 
kivéve, ha nem leányvállalattá vagy társult vállalkozássá válik. A közös vezetésű vállalkozás 
könyv szerinti értékének, valamint a megmaradó részesedés valós értéke és az értékesítés 
ellenértéke összegének különbsége az eredményben kerül elszámolásra 
 
A Csoportnak jelenleg nincs közös vezetésű vállalkozása. 
 
Befektetések társult vállalkozásokban 
 
A társult vállalkozás olyan társaság, amelynek pénzügyi és működési politikáira a Csoport 
jelentős befolyást képes gyakorolni, de amely nem leányvállalat vagy közös vezetésű 
vállalkozás. 
A Csoport társult vállalkozásokban lévő befektetései az equity módszer alkalmazásával kerülnek 
kimutatásra. Az equity módszer alapján a társult vállalkozásokban meglevő befektetés a 
mérlegben a társult vállalkozás nettó eszközértékének megszerzést követő, Csoportra jutó 
változásával növelt bekerülési értéken kerül kimutatásra. A társult vállalkozáshoz kapcsolódó 
goodwill a befektetés könyv szerinti értékének része, és nem kerül amortizálásra. 
 
Az eredmény kimutatás a társult vállalkozás működéséből származó eredményének a Csoportra 
jutó részét tartalmazza. Ha a társult vállalkozás saját tőkéjével szemben elszámolt változás 
történik, a Csoport szintén elszámolja a rá jutó részt, és – ahol ez értelmezhető –kimutatja a saját 
tőke változásaként. A Csoport és a társult vállalkozás között történt tranzakciók nyeresége vagy 
vesztesége a társult vállalkozásban lévő tulajdoni hányad mértékéig kerül kiszűrésre 
 
A társult vállalkozáshoz kapcsolódó goodwill a befektetés könyv szerinti értékének része, és nem 
kerül amortizálásra. 
 
A Csoportnak jelenleg nincs társult vállalkozása. 
 
II) Beszámolási pénznem és deviza egyenlegek 
 
Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az 
anyavállalat funkcionális, valamint a Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint. 
 
A nem forintban nyilvántartott devizaügyletek kezdetben az ilyen tranzakciók végrehajtásának 
napján érvényes árfolyamon voltak nyilvántartva. A külföldi devizanemben fennálló követelések 
és kötelezettségek a mérleg-fordulónapi árfolyamon lettek forintra átszámítva, nem tekintve, 
hogy az eszköz megtérülése kétesnek minősült. A keletkező árfolyam differenciák az eredmény 
kimutatásban a pénzügyi bevételeket, illetve ráfordítások között kerülnek kimutatásra. 
 
A pénzügyi kimutatások magyar forintban (HUF) készültek, a legközelebbi ezerre kerekítve, 
kivéve, ahol ettől eltérően más nagyságrend van, ott az megjelölésre került. A magyar forint 
(HUF) a funkcionális pénznem a Csoport összes társaságánál. A konszolidált pénzügyi 
kimutatások magyar forintban készültek, amely a Csoport prezentálási pénzneme. 
 
A külföldi pénznemben történő ügyletek a funkcionális pénznemben - a külföldi pénznemben 
lévő összegre a beszámoló pénznemének és a külföldi pénznemnek az ügylet napján érvényes 
átváltási árfolyamát alkalmazva – vannak elszámolva. Az átfogó jövedelem kimutatásban azokat 
az árfolyam-különbözeteket, amelyek monetáris tételek rendezésekor, az időszak során történt 
kezdeti megjelenítéskor vagy a megelőző pénzügyi kimutatásokban alkalmazott árfolyamtól 
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eltérő árfolyam használatból eredően keletkeznek, bevételként vagy ráfordításként vannak 
kimutatva abban az időszakban, amikor keletkeztek. 
 
A külföldi pénznemben meghatározott monetáris eszközöket és kötelezettséget a funkcionális 
pénznemnek a beszámolási időszak végén érvényes árfolyamán számítják át. A valós értéken 
értékelt külföldi pénznemben meghatározott tételeket a valós érték meghatározásának 
időpontjában érvényes árfolyamon számítják át. A vevőkövetelések, illetve a szállítói 
kötelezettségek árfolyam különbözetei az üzleti tevékenység eredményében szerepelnek, míg a 
kölcsönök árfolyam különbözetei a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai soron 
kerülnek kimutatásra. 
 
 
III) Árbevétel 
 
Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szállítási szerződések kondícióinak megfelelő 
teljesítésekor jelenik meg. Az árbevétel nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Valamennyi 
egyéb bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelő időszakban kerül 
elszámolásra. 
 
IV) Jelentős becslések 
 
A vezetőségnek az IFRS szerinti pénzügyi kimutatások összeállítása során egyes esetekben 
jelentős becslésekkel, illetve feltételezésekkel kell élnie. Ezek a jelentős becslések és 
feltételezések befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített eszközök és 
kötelezettségek, bevételek és ráfordítások értékét és a függő eszközök és kötelezettségek 
kiegészítő mellékletben történő bemutatását. A tényleges eredmények eltérhetnek a becsült 
adatoktól. 
 
V) Ingatlanok, gépek, berendezések 
 
A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek 
bemutatásra. A halmozott értékcsökkenés magában foglalja az eszköz folyamatos használatával, 
működtetésével kapcsolatban felmerült terv szerinti értékcsökkenés, valamint az eszköz nem várt, 
rendkívüli esemény miatt bekövetkezett jelentős mértékű megrongálódása, sérülése miatt 
elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolt költségeit. 
 
A tárgyi eszközök bekerülési értékének része az eszköz beszerzési költsége, saját vállalkozásban 
végzett beruházás esetén a felmerült anyag- és bérjellegű költségek és egyéb közvetlen 
költségek. A tárgyi eszköz beruházáshoz felvett hitel után elszámolt kamat az eszköz bekerülési 
értékét növeli az eszköz rendeltetésének megfelelő állapotba kerüléséig. 
 
A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke meghatározott időközönként felülvizsgálatra kerül, annak 
érdekében, hogy megállapítsák, hogy a könyv szerinti érték nem haladja-e meg az eszköz valós, 
piaci értékét, mivel ez esetben terven felüli leírás elszámolása szükséges az eszköz valós, piaci 
értékéig. Az eszköz valós, piaci értéke az értékesítési ár, illetve az eszköz használati értéke közül 
a magasabb. A használati érték az eszköz által generált jövőbeni pénzáramlások diszkontált 
értéke. A diszkontláb a társasági adózás előtti kamatlábat tartalmazza, figyelembe véve a pénz 
időértékét és az eszközhöz kapcsolódó egyéb kockázati tényezők hatását is. Amennyiben az 
eszközhöz önállóan nem rendelhető jövőbeni pénzáramlás, akkor azon egység pénzáramlását kell 
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alapul venni, amely egységnek része az eszköz. Az így meghatározott értékvesztés, terven felüli 
értékcsökkenés az eredmény kimutatásban jelenik meg. 
 
A tárgyi eszközök javítási, karbantartási költsége és tartalék alkatrészek pótlása a karbantartási 
kiadásokat terhelik. Az értéknövelő beruházások és a felújítások aktiválásra kerülnek. Eladott, 
illetve nullára leírt, használaton kívüli eszközök bekerülési értéke és halmozott értékcsökkenése 
kivezetésre kerül. Minden ilyen módon keletkező esetleges nyereség, vagy veszteség része a 
tárgyévi eredménynek. 
 
A Társaság eszközeinek értékét az eszközök hasznos élettartama alatt lineáris módszerrel írja le. 
Az élettartam eszközcsoportonként a következő: 
Épületek           50 év 
Építmények           25 év 
Gépek, berendezések         3-7 év 
Járművek            5 év 
 
A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra 
kerülnek az adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség esetén a 
módosítás a tárgyévi eredménnyel szemben kerül elszámolásra. 
 
A Csoport terven felüli értékcsökkenést számol el azokra a tárgyi eszközeire, amelyek esetében 
az eszközök nettó könyv szerinti értéke várhatóan nem térül meg azok jövőbeni jövedelem 
termelőképessége alapján. A Csoport szükséges kalkulációkat a hosszú távú jövőbeni cash-flow 
tervek megfelelő diszkontálása alapján készíti. 
 
VI) Immateriális javak 
 
Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron, az üzleti kombináció során 
megszerzett immateriális javak pedig valós értéken kerülnek felvételre a megszerzés 
időpontjában. A könyvekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz használata 
bizonyíthatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását eredményezi, és annak költsége 
egyértelműen meghatározható. 
A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a bekerülési érték modell irányadó. 
Ezen eszközök élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök 
amortizációja lineáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó legjobb becslés alapján. Az 
amortizációs időszak és az amortizáció módszere évente felülvizsgálatra kerül a pénzügyi év 
végén. A saját előállítású immateriális javak, a fejlesztési költségek kivételével nem kerülnek 
aktiválásra, hanem felmerülésük évében elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. Az 
immateriális javak évente felülvizsgálatra kerülnek értékvesztés szempontjából egyedileg, vagy a 
jövedelemtermelő egység szintjén. 
A védjegyek, licencek, iparjogvédelem alá esı javak és szoftverek beszerzési költségei 
aktiválásra kerülnek és lineáris módszer szerint íródnak le a becsült hasznos élettartamuk alatt: 
        Vagyoni értékű és egyéb jogok, valamint szoftverek     3-10 év 
 
VII) Goodwill 
 
A goodwill a megszerzett leányvállalat, társult társaság, illetve vegyesvállalat azonosítható nettó 
eszközeinek beszerzési értéke és valós értéke közötti pozitív különbözet a megszerzés napján. A 
goodwill nem kerül amortizálásra, de a Csoport minden évben megvizsgálja, hogy vannak-e arra 
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utaló jelek, hogy a könyv szerinti érték valószínűleg nem fog megtérülni. A goodwill az esetleges 
értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra. 
 
VIII) Kutatás-fejlesztés 
 
A kutatás-fejlesztés költségei a felmerülés évében az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. Az 
egyedi projekteken felmerülő fejlesztési költségek akkor vihetők tovább, ha annak jövőbeli 
megtérülése megfelelően bizonyítottnak tekinthető. 
 
A kezdeti elszámolást követően a fejlesztési költségekre a bekerülési érték modell alkalmazandó, 
amely szerint az eszköz értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerül kimutatásra. 
Amortizáció nem kerülhet elszámolásra a fejlesztési szakaszban felmerült költségekre. A 
fejlesztési költségek könyv szerinti értéke évente felülvizsgálatra kerül értékvesztés 
szempontjából, amikor az eszköz használatba vétele még nem történt meg, vagy gyakrabban, ha a 
beszámolási év során arra utaló jel merült fel, hogy a könyv szerinti érték nem térül meg. 
 
IX) Készletek 
 
A készletek a felesleges, illetve az elfekvő készletekre képzett értékvesztéssel csökkentett 
bekerülési értéken vagy a nettó realizálható értéken szerepelnek attól függően, melyik az 
alacsonyabb. A készletértéket a tényleges bekerülési értéken határozzák meg. A saját termelésű 
készletek önköltsége tartalmazza az alapanyagok súlyozott átlagos beszerzési árát, a közvetlen 
bérköltséget és járulékait és a termelő gépek értékcsökkenését, karbantartását. 
 
X) Követelések 
 
A követelések a becsült veszteségekre képzett megfelelő mértékű értékvesztéssel csökkentett 
nominális értéken szerepelnek a kimutatásokban. Az év végén fennálló kinnlevőségek teljes körű 
felülvizsgálata alapján becslés készült a kétes követelésekre vonatkozóan. 
 
XI) Pénzügyi eszközök 
 
Az IAS 39 standard hatókörébe tartozó pénzügyi eszközök az alábbi négy csoportba sorolhatók: 
nyereséggel vagy veszteséggel szemben valós értéken értékelt (“kereskedési célú”) pénzügyi 
eszközök, kölcsönök és követelések, lejáratig tartott befektetések és értékesíthető pénzügyi 
eszközök. A pénzügyi eszközök megjelenítésekor azok kezdeti értékelése valós értéken történik. 
 
A kezdeti megjelenítést követően azok a pénzügyi eszközök, amelyek “kereskedési célúnak” 
vagy “értékesíthetőnek” minősülnek, valós értéken kerülnek értékelésre, a kereskedési célú 
értékpapírokon elért nem realizált árfolyamnyereség vagy -veszteség egyéb bevételként 
(ráfordításként) kerül elszámolásra, az értékesíthető értékpapírokon elért nem realizált 
árfolyamnyereség vagy veszteség pedig a saját tőke különálló elemeként jelenik meg, amíg a 
befektetés értékesítésre vagy más módon kivezetésre nem kerül a könyvekből, vagy amíg az adott 
befektetésen értékvesztést el nem számolnak, amely időpontban a saját tőkében elszámolt 
halmozott nyereség vagy veszteség bevételként kerül kimutatásra. 
 
Az egyéb hosszú lejáratú befektetések, amelyek lejáratig tartottnak minősülnek, mint például 
egyes kötvények, az első megjelenítést követően amortizált bekerülési értéken kerülnek 
kimutatásra. Az amortizált bekerülési érték számítása a beszerzéskori diszkont vagy prémium 
figyelembevételével történik a lejáratig tartó időszak alatt. Az amortizált bekerülési értéken 
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nyilvántartott befektetések esetében a befektetés kivezetésekor vagy értékvesztésekor, illetve az 
amortizációs időszak alatt keletkező nyereség vagy veszteség bevételként kerül kimutatásra. A 
tőzsdei forgalomban résztvevő befektetések esetén a piaci érték a mérleg fordulónapon 
kihirdetett hivatalos árfolyam alapján kerül meghatározásra. Tőzsdén nem jegyzett, illetve nem 
forgalmazott értékpapírok esetén a piaci érték a hasonló/helyettesítő pénzügyi befektetés piaci 
értéke, amennyiben ez a módszer nem alkalmazható, akkor a piaci érték a befektetéshez 
kapcsolódó eszköz becsült jövőbeni pénzáramlása alapján kerül meghatározásra. 
 
A Csoport minden fordulónapon megvizsgálja, hogy a pénzügyi eszközre, vagy eszközök 
csoportjára értékvesztést szükséges-e elszámolni. Amennyiben az amortizált bekerülési értéken 
kimutatott eszközöknél felmerül olyan körülmény, hogy értékvesztés elszámolása szükséges, 
annak mértéke az eszköz nyilvántartási értéke és az eszköz jövőbeni pénzáramainak eredeti 
effektív kamatlábbal diszkontált összegének különbsége. Az értékvesztés az eredmény 
kimutatásban jelenik meg. Amennyiben a későbbiekben az elszámolt értékvesztés összege 
csökken, az visszaírásra kerül, azonban csak olyan mértékben, hogy az eszköz nyilvántartási 
értéke ne haladja meg a fordulónapi amortizált értékét. 
 
Az értékpapír-befektetések teljesítés-napi árfolyamon és kezdetben beszerzési áron kerülnek 
értékelésre. Azok a rövid lejáratú befektetések, amelyek kereskedési célból tartott értékpapírokat 
tartalmaznak, a következő beszámoló időpontjában érvényes valós piaci értéken szerepelnek, és 
értéküket a mérleg fordulónapján érvényes nyilvánosan jegyzett árfolyam szerint számolják. A 
nem realizált nyereségeket és veszteségeket az eredmény kimutatás tartalmazza. Az értékesíthető 
értékpapírok esetében a nem realizált nyereség és veszteség a saját tőkében kerül elszámolásra 
mindaddig, amíg az értékpapír értékesítésre nem kerül, vagy értékvesztés elszámolási döntés nem 
születik, amikor is az addig a saját tőkében elszámolt kumulált nyereség vagy veszteség az adott 
időszak eredmény kimutatásában kerül elszámolásra. 
 
XII) Származékos pénzügyi eszközök 
 
A származékos pénzügyi instrumentumok kezdetben beszerzési áron kerülnek értékelésre, a 
következő beszámoló időpontjában pedig valós piaci értékre kerülnek átértékelésre. 
A fedezeti ügyleteken kívüli származékos pénzügyi instrumentumok valós piaci értékében 
bekövetkezett változást az eredmény kimutatás tartalmazza. 
 
A pénzügyi instrumentumok széles körének megjelölésére, amelyek értéke valamely mögöttes 
árfolyamtól vagy ártól, például kamatlábtól, árfolyamtól, részvényárfolyamtól vagy tőzsdeáru 
árától, „függ” vagy abból „származik". A származékos szerződések lehetnek lineárisak vagy nem 
lineárisak. Ezek olyan szerződések, amelyek kötelező jövőbeni cash flow-kat foglalnak 
magukban (lineáris), vagy opciós tulajdonságokkal rendelkező szerződések, ahol az egyik félnek 
joga, de nem kötelessége azt követelni, hogy a másik fél szállítsa a szerződést alátámasztó tételt 
(nem lineáris).  
A leggyakoribb lineáris szerződések a forward szerződések (például devizaszerződések és a 
forward kamatláb-megállapodások), a future szerződések (például future szerződés valamely 
tőzsdeárura, például olajra vagy energiára) és a swap szerződések. A leggyakoribb nem lineáris 
szerződések az opciók, kamatplafonok (cap), kamatküszöbök (floor) és swaptionok. Az 
összetettebb származékos termékek tartalmazhatják az egyes kategóriák jellemzőinek 
kombinációját. 
 
XIII) Céltartalékok 
 



fuso® - the future of television 
http://fuso.tv  
 

Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

A Csoport céltartalékokat mutat ki a múltbeli események következtében meglévő (jogi vagy 
vélelmezett) kötelmek után, amelyeket a Csoportnak valószínűleg ki kell egyenlítenie, és ha a 
kötelem összege megbízhatóan mérhető. 
 
A céltartalékként kimutatott összeg a meglévő kötelem rendezéséhez a mérleg fordulónapon 
szükséges ráfordításra vonatkozó legjobb becslés, figyelembe véve a kötelmet jellemző 
kockázatokat és bizonytalanságokat. Amennyiben a céltartalék értékeléséhez a meglévő kötelem 
rendezéséhez várhatóan szükséges cash-flow-t használják, a céltartalék könyv szerinti értéke ezen 
cash-flow-k jelenértéke. 
 
Amennyiben a céltartalék rendezéséhez szükséges ráfordítások egy részét vagy annak egészét egy 
másik fél várhatóan megtéríti, a követelést eszközként akkor van kimutatva, ha lényegileg biztos, 
hogy a gazdálkodó egység megkapja a térítést és a követelés összege megbízhatóan mérhető. 
 
A hátrányos szerződésekből fakadó meglévő kötelmek céltartalékként vannak kimutatva. A 
Csoport akkor minősít hátrányosnak egy szerződést, ha a szerződés alapján fennálló kötelmek 
teljesítésének elkerülhetetlen költségei meghaladják a szerződés alapján várhatóan befolyó 
gazdasági hasznokat. 
 
Átszervezési céltartalék akkor kerül kimutatásra, amennyiben a Csoport elkészített egy, az 
átszervezésre vonatkozó, részletes, formális tervet és a terv végrehajtásának megkezdésével vagy 
a terv főbb jellemzőinek az érintettek számára történő bejelentésével jogos várakozást ébresztett 
az érintettekben arra, hogy végre fogja hajtani az átszervezést. Az átszervezési céltartalék csak az 
átszervezéssel kapcsolatban felmerülő közvetlen ráfordításokat foglalja magában, melyek 
szükségszerűen együtt járnak az átszervezéssel és nem kapcsolódnak a gazdálkodó egység 
folytatódó tevékenységéhez. 
 
XIV) Társasági adó 
 
A társasági adó mértéke a társasági és osztalékadóról szóló törvény alapján, valamint a helyi 
iparűzési adó rendelet által meghatározott adófizetési kötelezettségen alapul, amely a halasztott 
adóval kerül módosításra. A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket 
tartalmaz. 
A folyó adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alapján kerül meghatározásra. Az 
adózandó nyereség eltér a konszolidált beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől, az 
adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan tételek miatt, melyek más évek 
adózandó nyereségében kerülnek figyelembe vételre. A Csoport folyó adófizetési kötelezettsége a 
mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a kihirdetés egyenértékű a 
hatályba lépéssel) adókulcs alapján kerül meghatározásra. A halasztott adó számítása a 
kötelezettség módszer szerint kerül kiszámításra. Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, 
amikor egy tétel az éves beszámolóban történő, illetve az adótörvény szerinti elszámolásában 
időbeli különbség adódik. 
 
A halasztott adókövetelés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére 
vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az időbeli különbség miatti eltérés 
várhatóan megtérül. A halasztott adókötelezettség és követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a 
mérleg fordulónapján fennálló, az adóeszközök és kötelezettségek realizálódásának módjára 
vonatkozó becslését. 
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Halasztott adókövetelés a levonható időbeli eltérések, a továbbvihető adókedvezmények és 
negatív adóalap vonatkozásában csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy a 
Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, amellyel szemben a 
halasztott adóeszköz érvényesíthető. 
 
Minden mérleg fordulónapon a Csoport számba veszi a mérlegben el nem ismert halasztott 
adóeszközöket, valamint az elismert adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban mérlegbe 
fel nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni 
nyereségadójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti a Csoport 
halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére, várhatóan adózott nyereség 
nem fog rendelkezésre állni. 
 
A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben 
olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját 
tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika 
visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is. 
 
A halasztott adó eszközök és kötelezettségek egymással szemben történő elszámolására akkor 
van lehetőség, ha a társaságnak törvény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az 
adóhatósággal szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit egymással szemben 
beszámítsa, valamint a Csoportnak szándékában áll ezen eszközök és kötelezettségek nettó 
elszámolása. 
 
XV) Lízing 
 
Pénzügyi lízingről beszélünk abban az esetben, amikor a lízing feltételei szerinti, az 
eszközbirtoklásból származó összes kockázat és költség a lízingbe vevőt terheli. Minden egyéb 
lízing operatív lízingnek minősül. 
 
Pénzügyi lízing estén a Vállalatcsoport által lízingelt eszközök a Csoport eszközeinek 
minősülnek és megszerzéskori, piaci értéken kerülnek kimutatásra. A lízingbe adó felé felmerülő 
kötelezettség a mérlegben pénzügyi lízing kötelezettségként jelenik meg. A lízinggel 
kapcsolatosan felmerülő költségek, amelyek a beszerzett eszközök valós értékének és a teljes 
lízingkötelezettségnek a különbségei, az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a lízing teljes 
futamideje alatt, úgy, hogy egy állandó, időszakosan megjelenő ráfordítást jelentsenek a 
kötelezettség fennálló összegére vonatkozóan az egyes időszakokban. 
 
Az összes kötelezettség és a lízingelt eszköz megszerzéskori piaci értékének különbözetéből 
adódnak, vagy a releváns lízing futamidején túl - annak érdekében, hogy a fennmaradó 
kötelezettség egyenlegében bekövetkezett változás időről időre nyomon követhető legyen -, vagy 
az egyes beszámolási időszakokban kerülnek az eredmény kimutatásban elszámolásra. 
 
XVII) Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 
 
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása, a Csoport eredményének és a részvényeknek a 
visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a 
figyelembe vételével történik. 
 
Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre 
jutó eredmény. A számításnál azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas 
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forgalomban lévő részvényt a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott 
időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények osztalékával és hozamával, módosítva 
az átváltásból eredő további bevételekkel és ráfordításokkal, - a forgalomban lévő részvények 
súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos 
darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoztatható részvény átváltásra 
kerülne. 
 
XVIII) Mérlegen kívüli tételek 
 
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét képző 
mérlegben és eredmény kimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték. A 
kiegészítő mellékletben kerülnek bemutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítő 
források kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepelnek 
a konszolidált éves beszámoló részét képző mérlegben és eredmény kimutatásban, de 
amennyiben gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a kiegészítő mellékletben 
kimutatásra kerülnek. 
 
XIX) Visszavásárolt saját részvények 
 
A visszavásárolt saját részvények névértéke a jegyzett tőkéből kerül levonásra. A névérték és a 
bekerülési érték közötti különbözet közvetlenül a tőketartalékban kerül elszámolásra. 
 
XX) Szegmens információk 
 
Üzleti szempontból a Csoportnak egy szegmense van: Hybridbox fantázianevű informatikai 
eszköz gyártása, továbbfejlesztése és értékékesítése Ezen üzleti szegmens alapján készíti el a 
Csoport a szegmens információit a menedzsment számára. A menedzsment felelős az üzleti 
erőforrások szegmensek részére való hozzárendeléséért illetve a teljesítmények számonkéréséért. 
 
XXI) Osztalék 
 
Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják. 
 
2.2. A számviteli politika változásai 
 
A Csoport az első IFRS szerinti konszolidált beszámolót 2011. évben állította össze.  
A Csoport 2012-ben alkalmazta az alább felsorolt, 2012. január 1-jével hatályos IFRS standardot, 
módosításokat és értelmezéseket, melyek a Csoport működése szempontjából relevánsak. 
 
Hatályos standardok melyeket a Csoport 2012-ben alkalmazott: 
 
IAS 1 A pénzügyi beszámolók elkészítése és nyilvánosságra hozása 
IAS 2 Készletek 
IAS 7 Clas-Flow kimutatások 
IAS 8 Számviteli politika, változások a számviteli becslésekben és a hibákl 
IAS 10 Mérleg-fordulónap utáni események 
IAS 12 Jövedelemadók 
IAS 16 Ingatlanok, gépek, berendezések 
IAS 18 Bevételek 
IAS 19 Munkavállalói juttatások 
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IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzététel 
IAS 27 Konszolidált és egyedi beszámolók 
IAS 33 Egy részvényre jutó eredmény 
IAS 36 Eszközök értékvesztése 
IAS 37 Céltartalékok függő kötelezettségek, függő követelések 
IAS 38 Immateriális javak 
 
IFRS 1 Az IFRS első alkalmazása 
IFRS 4 Biztosítási szerződések 
IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok közzététele 
IFRS 8 Működési szegmensek 
 
A 2013. évi konszolidált beszámoló összeállítása során a Csoport áttekintette a standardok 
változásait, megismerte a BIZOTTSÁG 475/2012/EU Rendeletét (2012. június 5.)  
az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi 
számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 1 nemzetközi 
számviteli standard és az IAS 19 nemzetközi számviteli standard tekintetében történő 
módosításáról, és az abban foglalt módosításokról úgy döntött, hogy azokat a 2013.január 1. 
napjától alkalmazza. 
 

 
 
3. Árbevétel 
 
A Csoport tárgyévi árbevétele (befektetésből származó bevétel nélkül - lásd a Jegyzetek 7. 
pontját) a folytatódó tevékenységek esetében az alábbiak szerint alakult  
 
          2013    2012 
           eFt      eFt 
Értékesítés árbevétele: - belföldi értékesítés     14 933 6.355 
    - külpiaci értékesítés        0    0 
    Összesen:      14.933  6.355 
 
A fenti árbevétel-tételek külső vevőktől származó bevételeket képviselnek. A tárgyévben a 
Csoporton belüli értékesítés nem történt  
 
4. Szegmens információk  
 
A Csoport az IFRS 8 „Működési szegmensek” standardot alkalmazza. Az IFRS 8 előírja a 
működési szegmensek azonosítását a Csoport tagjaira vonatkozó azon belső jelentések alapján, 
amelyeket a vállalkozás legfőbb döntéshozója rendszeresen tanulmányoz az erőforrásoknak az 
egyes szegmensekhez történő allokálása és a szegmensek teljesítményének értékelése során.  
A Csoportnak 2013-ben és 2012-ben egy szegmens mentén tevékenykedett: a Hybridbox fantázia 
nevű termék értékesítése és a hozzá kapcsolódó alkatrészek eladása. A tevékenységet a 
leányvállalat végezte.  
Nagykereskedői értékesítés a vizsgált időszakban nem történt. 
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5. Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó 
 2013   2012 
  eFt     eFt 

Iparűzési adó         (233)           0 
Egyéb adók és környezetvédelmi termékdíj     (225)              (47) 
Kapott késedelmi kamatok, bírságok     (500)     0 
Egyéb nem elszámolható kiadások                (435)          (1.438) 
Készletek értékvesztése                                                            -              (27.201) 
Egyéb bevétel                                                                             2                8.082 
Egyéb ráfordítás                                                                        (12)                    - 
Értékesített eszk.könyvsz.ért.                                                (1.370)               -                                                                                                                    
                                                   Összesen :                          (2.773)         (20.604) 
 
 
6. Igénybe vett szolgáltatások    2013   2012 
                    eFt      eFt 
Szállítás-rakodás, raktározás költségei                   3                    349   
Bérleti díjak                 1.778                 2.569 
Karbantartási költségek       371                      32        
Hirdetés, reklám, propaganda költségek     976                 1.359   
Számviteli szolgáltatások       545                    482      
Üzletviteli tanácsadás, pályázati díj             2.675             4.856   
Telefon, posta,futár ktg          17                   917   
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek         15                   293      
Egyéb igénybevett szolgáltatások       486               3.281                
Nyomdai szolgáltatás                                                               -                    1.594                    
Közvetített szolgáltatás                                                            115                2 616 
Utazás, kiküldetés                                                                        5                
Műsorszolg.díja                                                                        411 
Egyéb szolgáltatás                                                                 2.299  
                                                                                                                                                                                                                                 
Igénybevett szolgáltatások összesen                                   9.696               18.348           
 
7. Pénzügyi tevékenység nettó eredménye             2013      2012 
  eFt       eFt 
Fizetett kamatok               0         0 
Árfolyamveszteség            (430.465)                ( 28)  
Kapott kamatok                                      3          
Árfolyamnyereség         106                   115       
Bankköltségek                 (316)                  (329)    
Badwill elszámolása               -       - 
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye         (430.675)                (239)     
 
 
8. Jövedelemadók 
 
A csoportszintű tárgyévi társasági adó az egyes társaságok helyi szabályok szerint megállapított 
adózandó nyeresége alapján került meghatározásra. Az alkalmazandó társasági nyereségadó kulcs 
a Csoport Magyarországon működő vállalatai esetében: Anyavállalat 2010-ben és 2011-ben 
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10%. Leányvállalat: 2010. január 1-től 19%, 2010. július 1-jétől és 2012-ben a társasági adó 
kulcsa 10% (nem érte el az éves 500 millió forint adózás előtti eredményt). 
A társaságiadó kulcs 2013.01.01.-től 10%, mert az adózás előtti eredmény nem éri el az 500 
millió ft—t. 
 
Az elfogadott jogszabályokban megjelenő adókulcs változások figyelembe vételre kerültek a 
halasztott adó eszközök és kötelezettségek értékelése során. 
 
Jelenleg Magyarországon az egyes adóhatóságok által előírásra, kiszabásra kerülő adónemek 
körét több vonatkozó törvény szabályozza. Ezen jogszabályok többek között kiterjednek az 
általános forgalmi adó, a társasági-, helyi adók, valamint a bérhez kapcsolódó adók, járulékok 
körére. Az adóval kapcsolatos elszámolások ellenőrzési jogköre az adóhatóságokat illeti, 
amelyeknek, jogszabályi meg nem felelés illetve jogszabály sértés esetén, jogukban áll különféle 
bírság, mulasztás kiszabása a törvény adta kereteken belül. A vezetőség meggyőződése, hogy a 
beszámolóban szereplő adókötelezettségek értéke a jogszabályi előírásokkal összhangban áll. 
Ugyanakkor bármely adóhatóságnak jogában áll eltérő álláspont kialakítása, aminek hatása akár 
jelentős mértékű is lehet. 
 
A jövedelemadókhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások a következőkből tevődnek össze: 
2013  2012 
   eFt    eFt 
Társasági adó                    95                  931      
Halasztott adó        
Összesen          95                 931    
 
9. Egy részvényre jutó konszolidált eredmény 
Az alap részvényenkénti nyereség számításakor a részvényeseknek kiosztható adózás utáni 
eredményt kell figyelembe venni, valamint a kibocsátott törzsrészvények éves átlagos számát, 
amely nem tartalmazza a saját részvényeket. 
 
       2013   2012 
        eFt    eFt 
Részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény   (452.887)    432 
Kibocsátott törzsrészvények száma (darab)     22 120 000         18.470.000 
Egy részvényre jutó eredmény (alap és hígított)   (Ft)         (20.47)                 0.02 
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10. Leányvállalatok 
 
2013. és 2012. december 31-én a Csoport leányvállalatának adatai: 
 
 
           2013        2013        2012      2012 
         Név                Cégbejegyzés és  Tulajdoni Szavazati Tulajdoni Szavazati 
                                tevékenység helye    hányad   hányad   hányad   hányad 
 
Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft.      100%              100%               100%             100% 
    01-09-989858 
1138 Budapest Jakab József u.17. 
 
TEVE TÉVÉ Kft 
Cg. 01-09-170683 
1119 Budapest Petzval József u. 31-33            100%               100%               -                       -       
 
A leányvállalatok teljeskörű konszolidáció keretében kerültek bevonásra. 
 
                          Adatok eFt-ban          
        Teve Tévé Kft  Screenie Kft 
 
Részesedés leányvállalatokban      3 000                            413.500 
Anyavállalati %        100%                             100% 
Jegyzett tőke:         3 000                           413.500    
saját tőke valós értéke a megszerzésnapján     3 000                           413.500 
 
Akvizíción keletkező badwill (negatív goodwill)      -                                     -                        
 
 
A társaságokat a teljes körű konszolidáció módszerével a megszerzés napján érvényes valós 
értéken vette fel az anyavállalat a konszolidált beszámolóba. A badwill az IFRS szerint a badwill 
nem vehető fel a mérlegbe, keletkezésének pillanatában el kell számolni az eredmény javára. 
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11. Ingatlanok, gépek, berendezések 
 
 
Ingatlanok  Gépek,    Befejezetlen   Összesen 
és telkek      berendezések     beruházás 
      eFt      eFt            eFt        eFt 
Bruttó érték 
   2010. augusztus 09-én          0      358             0     358 
Növekedés és átsorolás     1.003        886  1.889 
Csökkenés és átsorolás  
 
   2010. december 31-én         0   1.361        886  2.248 
 
Növekedés és átsorolás  2.006   2.676            0  4.685 
Csökkenés és átsorolás           (886)   (886) 
 
   2011. december 31-én  2.006    4.037            0  6.043 
 
Növekedés és átsorolás                  0               1.052                        0                       1.052 
Csökkenés és átsorolás                  0                      0                        0                              0 
 
   2012.december 31.-én         2.006               5.089                        0                      7.095 
 
 
 
Növekedés és átsorolás                  0                9.241                    3.549                12.790 
Csökkenés és átsorolás          - 2.006                -                             -                    - 2.006 
 
2013. december 31.-én                  0            14.330                      3.549                17.879 
 
Halmozott értékcsökkenés 
     2010. augusztus 09-én          0      103             0               103 
Éves leírás          235             0               235 
Csökkenés  
 
   2010. december 31-én        0      338            0     338 
Éves leírás         0      597            0     597 
Csökkenés                  0 
 
   2011. december 31-én        0      935            0     935 
 
Éves leírás                                 40                    884                       0                            924 
Csökkenés 
2012.december 31.-én             40                   1.819                      0                         1.859 
 
Éves leírás                                   0                      911                    0                            911 
Csökkenés                                (40)                 (1.593)                  0                      (1.633) 
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2013.december 31.-én               0                    1.137                    0                        1.137 
 
Nettó könyv szerinti érték 
2010. augusztus 09-én       255          0      255 
2010. december 31-én    1.023       886   1.909 
2011. december 31-én  2.006  3.102           0   5.108 
2012.december 31.-én          1.966               3.271                       0                          5.237 
2013.december 31.-én             0                  13.193                 3.549                     16.742   
 
12. Immateriális eszközök 
 
 Egyéb immateriális      Összesen 
        eszközök 
          eFt          eFt 
Bruttó érték 
   2010. augusztus 09-én        499.500    499.500 
Növekedés és átsorolás        0       0 
Csökkenés és átsorolás        0     0 
 
   2010. december 31-én             499.500    499.500 
 
Növekedés és átsorolás        0       0 
Csökkenés és átsorolás        0     0 
 
   2011. december 31-én        499.500    499.500 
 
Növekedés és átsorolás                           685.400                                         685.400 
Csökkenés és átsorolás                          (272.400)                                     ( 272.400) 
 
   2012.december 31.-én                        912.500                                          912.500   
 
Növekedés és átsorolás                             -                                                       - 
Csökkenés és átsorolás                          ( 141.090)                                     ( 141.090)     
 
2013.december 31.-én                           771 410                                          771 410             
  
Halmozott értékcsökkenés 
   2010. augusztus 09-én        0       0 
Éves leírás          0       0 
Csökkenés          0       0 
 
   2010. december 31-én        0       0 
Éves leírás         0       0 
Csökkenés          0       0 
   2011. december 31-én        0       0 
 
Éves leírás                                               215.784                                          215.784 
Csökkenés                                                          0                                                     0 
 
2012.december 31.-én                           215.784                                          215.784 
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Éves leírás                                                     575                                                575 
Csökkenés                                                (215.784)                                     (215.784) 
 
2013.december 31.-én                              575                                                   575 
    
Nettó könyv szerinti érték 
2010. augusztus 04-én        499.500    499.500 
2010. december 31-én        499.500    499.500 
2011. december 31-én        499.500    499.500 
2012. december 31.-én                          696.716                                          696.716  
2013. december 31.-én                         770.835                                           770.835 
 
A szellemei terméket szabadalom oltalmi eljárás alá akarja a Csoport vetetni, ezért csak később 
kezdi a Csoport könyveiben az értékcsökkenést vezetni. Jelenleg a Csoport könyveiben szereplő 
szellemi termék a hibrid set top box know-how-ja, gyártási, konfigurálási folyamatai. A rendszer 
tárgya maga a kis fogyasztású vevőoldali hibrid doboz dekóderkártyával, az azon futó valamilyen 
keretszoftver és a szerver oldali tartalomszolgáltató szoftver azzal, hogy a keretszoftver képes 
önállóan, más hardvereken is működni, feltéve ha abban a hardver komponensek kompatibilisek a 
keretszoftverben lévő dekódolási algoritmusokkal és eljárásokkal. 
 
13. Készletek 
2013   2012 
  eFt     eFt 
Anyagok                              1.998     
Félkész termékek                                 0  
Késztermékek                              4.594  
Aru                                                                    3.200     
Összesen                    3.200                       6.592  
 
 
  
14. Vevők és egyéb éven belüli követelések 
 2013   2012 
  eFt     eFt 
Vevőkövetelések       796                       0             
Vevőkövetelések értékvesztése         0                       0           
Egyéb követelések             10.624           14.895             
Aktív időbeli elhatárolások          0                        0                    
Összesen               11.420           14.895              
 
Egyéb követelések részletezése 2012. december 31.-én  - elszámolási előleg    3.400 
                                                                                             - ÁFA                         6.595 
                                                                                             - Adott kaució               400 
                                                                                             - EHO                              23    
                                                                                             - IPA                                37 
                                                                                             - Adott kölcsön           4.440 
        összesen:          14 895 
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Egyéb követelés 2013.december 31.-én                              - adott kölcsön           4.905 
                                                                                                - Áfa követelés          5.634 
                                                                                                - adott előleg                  85                          
                                                                                                   össszesen:            10.624 
15. Jegyzett tőke és tartalékok 
 
A Társaság jegyzett tőkéje 2013. december 31-én 22 120 000 db részvényből állt. A részvények 
névértéke 50 Ft/db. 2013 év folyamán tőkeemelés történt. 
 
    Részvények      Jegyzett tőke Tőketartalék  Esemény 
    száma         változása    változása 
   (darab)               eFt         eFt 
2010.08.03       200.000           10.000               0  Zrt alapítás 
2010.08.09          15.000 kötelezettség tőkésítése 
        leányvállaltba 
2010.08.06  10.000.000        500.000          Jegyzet tőke emelés 
        
2010.12.31.   10.200.000         510.000     15.000 
 
2011.12.31.   10.200.000         510.000     15.000 
 
2012.12.31.                18.470.000             923.500                   15.000           Jegyzett tőke emelés 
 
2013.12.31                 22 120 000           1 106 000                      0                Jegyzett tőke emelés      
 
  
 
16. Visszavásárolt saját részvények 
 
 Visszavásárolt  saját részvénnyel nem rendelkezik 
 
17. Nem irányító részesedés 
 
A Csoportnak nincs nem irányító részesedése. 
 
18. Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek a vállalatcsoport vonatkozásában: 
 
Hitelnyújtó    Hitel lejárata      Deviza 
      neme  2013  2012 
  eFt     eFt 
Magánszemélyek  2015.12.31.         HUF             11.350           18.500 
Paywall Media kft.                 2015.12.31.            HUF                       -                 40 335            
 
A szerződésekben fedezet kikötésére nem került sor, a kölcsön kötelezettség kamatmentes 
 
19. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek a vállalatcsoport vonatkozásában 
 
Hitelek, kölcsönök        Deviza  2013   2012 
megnevezése          neme    eFt      eFt 
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Egyéb kölcsön          HUF  -                      4.835   
magánszemélyekkel szemben       HUF                        25                    -     
Homesys Media Kft.                     HUF                 23.500                    -   
 
Összesen                      HUF                 23.525                4.835                                            
 
A szerződésekben fedezet kikötésére nem került sor, a kölcsön kötelezettség kamatmentes. 
 
 
 
  
20. Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 
  2013     2012 
  eFt        eFt 
Szállítói kötelezettségek     27.625                  665   
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                3.775               1.988        
Passzív időbeli elhatárolások                 2.069                4.370                     
Összesen       33.469       7.023 
 
21. Halasztott adó 
A halasztott társasági adó a kötelezettség módszerrel kerül kiszámításra az ideiglenes 
különbözetek alapján. 
  2013  2012 
   eFt      eFt 
Halasztott adó eszközök     63 748              664 
Halasztott adó kötelezettségek          -           - 
Nettó egyenleg december 31-én    63 748     664 
 
A halasztott adó követelés és kötelezettség részletei a következőképpen alakultak: 
 
 
 
 
 
 
 
Halasztott adó (követelés  
kötelezettség  )                               Egyenleg      Változás       Egyenleg   Változás  Egyenleg 
       2010             2011                           2012 
            december        december                  december 
                  31.               31.                              31. 
Adótörvény szerint  
elhatárolható veszteség             4.202            5.971           10.173         (3.530)         6.643  
Tárgyi eszközök és immateriális 
javak                                             
Céltartalék                                           
Nettó halasztott adó követelés       420                 597             1.017            (353)            664       
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                                                    Változás          Egyenleg 
                                                                               2013 
                                                                            december 
                                                                                  31. 
Adótörvény szerint 
Elhatárolható veszteség                473.937              480 580 
Tárgyi eszk.imm.javak                 156.000              156.000 
Céltartalék    
Lekötött tartalék                                  900                     900        
Nettó halasztott adó követelés      63.084              63.748                    
 
A tárgyi eszközök számviteli és adótörvény szerinti értékcsökkenési leírása megegyezik. Az 
eszközökre maradványértéket nem képeztek. 
 
22. Kockázatkezelés 
 
Hitelkockázat 
 
A Csoport legjelentősebb vevőivel a management folyamatos, szoros kapcsolatot tart fenn. A 
Csoportnak nincs kétes kinnlevősége. A Csoport számos ügyfélnek szállít termékeket. 
Figyelembe véve a szerződési volumeneket és a vevők hitelképességét, nem áll fenn jelentős 
hitelkockázat. A Csoport által működtetett ellenőrzési folyamat biztosítja, hogy csak megfelelő 
pénzügyi háttérrel rendelkező ügyfelek részére történik értékesítés és a hitelkockázat nem halad 
meg egy elfogadható szintet. 
A kockázati kitettség a Csoport néhány partnere és vásárlója között oszlik meg, a 
Vállalatcsoportnak nincs jelentős követelés kockázat koncentrációja. 
 
Likviditási kockázat 
 
A likvid pénzeszközök és követelés kockázata korlátozott. A rendelkezésre álló kölcsönök 
megfelelő feltételeket nyújtanak a likviditás biztosításához és a pénzügyi rugalmassághoz a 
Csoport számára. 
 
Tőkekezelés 
 
A Csoport tőkekezelésének legfőbb célja a kedvező hitelbesorolás megtartása és a megfelelő 
pénzügyi mutatók biztosítása annak érdekében, hogy minél jobban támogassa az üzletmenetet és 
maximalizálja a Csoport részvényesi értékét. A Csoport a mindenkori gazdasági körülményeknek 
megfelelően alakítja ki és szükség esetén változtatja a tőkeszerkezetét. Ennek eszközeként dönt a 
Csoport az osztalék kifizetés összegéről, tőkét juttathat vissza a részvényeseknek vagy új 
részvényeket bocsáthat ki.  
Nem történt változás az ezzel kapcsolatos célkitűzésekben, politikában vagy eljárásokban a 2013. 
december 31-re, illetve 2012. december 31-ére végződő években. 
 
23. Pénzügyi instrumentumok bemutatása 
 
A konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban szereplő pénzügyi instrumentumok a 
tevékenységhez kapcsolódó s követelések, egyéb követelések, pénzeszköz és pénzeszköz-
egyentértékesek, kölcsönök, szállítói és egyéb kötelezettségek. A pénzügyi instrumentumokat a 
Csoport fajtájuk és vételi szándék alapján különböző kategóriákba sorolja. Jelenleg két kategória 
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van használatban: eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok, 
valamint a kölcsönök és követelések. 
A Csoport nincs jelentős kockázatú pénzügyi instrumentuma. A pénzügyi kockázatok 
legfontosabb elemei a kamatkockázat, likviditási kockázat, devizakockázat és a hitelezési 
kockázat. 
Az alábbi táblázat a Csoport pénzügyi eszközeinek és kötelezettségeinek a könyv szerinti és a 
valós értékét mutatja be 2013. december 31-én és 2012. december 31-én: 
 
Adatok eFt-ban 
    2013    2012 
        adatok eFt-ban 
Könyvszerinti      Valós   Könyvszerinti        Valós 
           érték        érték         érték         érték 
Pénzügyi eszközök 
Kölcsönök és követelések 
- követelések          6.737                6.737      10.455               10.455 
- kölcsönök/adott/               4.440                4.440         4.440                 4.440 
Pénzeszközök és  
pénzeszköz egyenértékesek          2.635                 2.635        2.412                 2.412 
 
 Saját részvény                                 900                 900                              900                  900    
 
Pénzügyi eszközök összesen    14.712             14.712         18.207               18.207 
 
 
 
Pénzügyi kötelezettségek 
Kölcsönök amortizált 
bekerülési értéken           34.875           34.875                      63.670                63.670               
     
Szállítók és egyéb kötelezettségek  
amortizált bekerülési értéken       33 116           33 116                        7.023                  7.023   
 
Pénzügyi  
kötelezettségek összesen         67.991           67.991                      70.693               70.693    
 
A pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke megfelelően reprezentálja a Csoport maximális 
hitelkockázati kitettségét. A Csoport értékvesztést nem számolt el. 
 
A követelések korosítása az alábbiak szerint alakult: 
     Bruttó      Értékvesztés        Bruttó      Értékvesztés 
2013          2012 
Nem lejárt     11.053             -                14.895                        
0 és 90 nap között lejárt            -  -             -         - 
91 és 180 nap között lejárt            -  -             -         - 
181 és 365 nap között lejárt            -  -             -         - 
Éven túl lejárt             -  -             -         - 
Összesen     11.053  -                    14.895         - 
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24. A Csoport tagjaival és harmadik felekkel kapcsolatban vállalt készfizető kezességek 
 
A Csoport tagjaival szemben nincs zálogjoga sem magányszemélynek, sem jogi személyiségű 
társaságnak. A társaság nem nyújtott bankgaranciát, sem magán sem jogi személynek. A Csoport 
nem vállalt kézfizető kezességet, sem magán sem jogi személy helyett.   
 
25. Függő és jövőbeni kötelezettségek 
 
Jogviták 
 
A mérleg fordulónapjáig a Csoporttal szemben kárigények nem kerültek bejelentésre. 
 
26. Tranzakciók kapcsolt felekkel 
 
A Csoporton belül 2013-ban egyéb tranzakció nem történt. 
A Társaság által alkalmazott Igazgatósági tagok az Igazgatósági tagságukért nem részesülnek 
külön juttatásban.  
 
27. Fordulónap utáni események 
 
A társaság eladja a tulajdonában lévő TEVE TÉVÉ Kft. ( Cg: 01-09-170683) 3 000 eFt  
törzsbetéthez igazodó 100% os üzletrészét. 
 
 
 
 
Felelősségvállaló nyilatkozat 
 
A Fuso Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Jakab József 
utca 17. fszt.12. a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, hogy a Társaság által az alkalmazható 
számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített összevont (konszolidált) 2013. 
évi éves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont 
vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és 
veszteségéről, továbbá az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a 
kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, 
ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 
 
Budapest, 2014.02.26. 
 
 
 
   Lázár Lajos Csaba 
az Igazgatóság Elnöke 
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NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA 
egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég 
kamarai nyilvántartási szám: 003041  
kamarai tag könyvvizsgáló :  MKVK-001824 
lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 53. 5/1. 
székhely : 3600 Ózd, Október 23.tér 1. 
 adószám: 45185144-3-25 

 
________________________________________________________________  
   

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
a 

FUSO ECOSYSTEM NYRT részvényeseinek 
a 2013. évi éves beszámoló felülvizsgálatáról 

 
Az éves beszámolóról készült jelentés 

Elvégeztem a FUSO ECOSYSTEM NYRT (1138 Budapest, Jakab József utca 17.;. 
cégjegyzékszáma: 01-10-046724; - továbbiakban: „a Társaság”)  mellékelt 2013. évi éves 
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra 
elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege         623 374  eFt , a 
mérleg szerinti eredmény 507 935 e Ft veszteség – és az ezen időponttal  végződő évre vonatkozó 
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika  meghatározó elemeit és az egyéb 
magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  
 
 A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 
 A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal 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 éves beszámoló elkészítése. 
  
A könyvvizsgáló felelőssége 

Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. 
Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban 
hajtottam 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 az  éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás 
állításoktól. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 
bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A 
kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges 
hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok 
ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 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 
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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 az 
éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Véleményem bármely befolyásolása  
nélkül megjegyzem, hogy a társaság 2013.évi pénzügyi eredménye a vezetés tájékoztatása szerint 
szükséges és átgondolt döntés eredménye volt, az a társaság továbbélését önmagában nem 
befolyásolja. 
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.  
 

 Vélemény 
   

Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a FUSO ECOSYSTEM 
NYRT 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 
időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal 
összhangban. 
 

 

 Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés 
 
Elvégeztem a FUSO ECOSYSTEM NYRT 2013. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. 

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő 
elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves 
beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti 
jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta 
egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 
Véleményem szerint a FUSO ECOSYSTEM NYRT 2013. évi üzleti jelentése a FUSO 
ECOSYSTEM NYRT  2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van. 
 

 
 

  
Ózd, 2014. március 25. 

 
 
Nagy-Sándorné Havelant Erika     Nagy-Sándorné Havelant Erika 
egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég        kamarai tag könyvvizsgáló 
kamarai nyilvántartási szám:003041         kamarai tagsági szám: MKVK-001824 
3600 Ózd, Október 23.tér 1.                                           
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___________________________________________________________________________   
Statisztikai számjel: 22792309-7219-114-01            Éves beszámoló: Cash-Flow 
Clgjegyzék száma: 01-10-046724        Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31. 

 
FUSO ECOSYSTEM NYRT. 
 
 Megnevezés 2012 Előző év 

módosítás 
2013 

     
1/a Adózott eredmény   (+) -6 515  -507935 
1/b Amortizáció       (+) 97  578 
1. Működésből származó pénzjövedelem (Cash Flow)    1/a+1/b -6 418  -507357 
-2. Készletek                                                          csökk.(+), növek.(-) 0  0 
3. Kinnlevőségek                                                  csökk.(+), növek.(-) -1 353  1 214 
4. Váltótartozások áruszállításból                        csökk.(-), növek.(+) 0  0 
5. Kötelezettségek áruszállításból szolgált.-ból   csökk.(-), növek.(+) -1 193  3 621 
6. Köztartozások                                                   csökk.(-), növek.(+) -117  3 485 
7. Aktív időbeli elhatárolás                                  csökk.(+), növek.(-) 0  0 
8. Passzív időbeli elhatárolás                               csökk.(-), növek.(+)           -72     -64 
9. Ingatlan eladásból származó                    veszteség (+), nyereség (-) 0  0 

10. Pénzügyi befektetésekből származó        veszteség (+), nyereség (-) 0  0 
11. Tárgyi eszköz eladásából származó         veszteség (+), nyereség (-) 0  0 
12. Céltartalék                                                                    csökk.(-), növek.(+) 0  0 
13. Működésből származó cash flow                          szumma 1-12 - 9 153  -499101 
14. Ingatlanok                                                         eladása(+), vétele(-) 0  0 
15. Gépek, berendezések                                       eladása(+), vétele(-) 0  0 
16. Pénzügyi befektetések                                     eladása(+), vétele(-) -413 500  296 888 
17. Piacképes értékpapírok                                    eladása(+), vétele(-) 900  0 
18. Befektetésből származó cash flow                     szumma 14-17 -414 400  296 888 
19. Jegyzett tőke                                                    csökk.(-), növek.(+) 413 500  182 500 
20. Tőketartalék   véglegesen átadott összeg (-), véglegesen átvett összeg (+) 0  0 
21. Eredménytartalék              véglegesen átadott (-), véglegesen átvett (+) 0  0 
22. Osztalék                                          kifizetés (-), más cégtől kapott (+) 0  0 
23. Rövid lej. bankkölcsön, tagi kölcsön kötvény stb.    törlesztés(-),felvétel(+)               5     18 690 
24. Hosszú lej. bankkölcsön, tagi kölcsön, kötvény stb.  törlesztés(-),felvétel(+) 10 200  1 150 
25. Pénzügyi tevékenységből származó cash flow      szumma 19-24 423 705  202 340 

     
                               13+18+25          152  127 
     

26. Készpénz az év elején  (-) 66  218 
27. Készpénz az év végén   (+) 218          345      
28. Nettó készpénznövekedés 152          127  

            
     
     
Budapest, 2014.02.26.     
          …………………… 
                     aláírás 
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

2 2 7 9 2 3 0 9 7 2 1 9 1 1 4 0 1 
Statisztikai számjel: 

 
0 1 -- 1 0 -- 0 4 6 7 2 4 

Cégjegyzék száma: 
  

 
 
A vállalkozás megnevezése: FUSO ECOSYSTEM NYRT. 
 
A vállalkozás címe:               1138 Budapest Jakab József utca 17.     
  
 
 
 
 

 
 
 

Éves beszámoló 
 
 
 
 
 

2013 
Üzleti évről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: Budapest, 2014.02.26.   _____________________   
A vállalkozás vezetője (képviselője) 

 
 
 
 

P.H. 
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

Statisztikai számjel: 2 2 7 9 2 3 0 9 7 2 1 9 1 1 4 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 1 0 -- 0 4 6 7 2 4    3 1 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 
 

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 
"A" változat 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele   3 339  

02. Exportértékesítés nettó árbevétele     

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)   3 339  

03. Saját termelésű készletek állományváltozása     

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke     

II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)     

III. Egyéb bevételek   1   

  III. sorból: visszaírt értékvesztés     

05. Anyagköltség 5   307  

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 4 265   4 603  

07. Egyéb szolgáltatások értéke 2 110   2 201   

08. Eladott áruk beszerzési értéke     

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke   115  

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 6 380   7 226  

10. Bérköltség   13 819   

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések     

12. Bérjárulékok   3 856  

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)   17 675  

VI. Értékcsökkenési leírás 97   578   

VII. Egyéb ráfordítások 38   1 229  

  VII. sorból: értékvesztés     

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) -6 515   -23 368  
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

Statisztikai számjel: 2 2 7 9 2 3 0 9 7 2 1 9 1 1 4 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 1 0 -- 0 4 6 7 2 4    3 2 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 

 

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 
"A" változat 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés     

  13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott     

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége     

  14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott     

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 
árfolyamnyeresége     

  15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott     

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek     

  16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott     

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei   106  

  17. sorból: értékelési különbözet     

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)   106   

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége   430 400   

  18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott     

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások     

  19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott     

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése     

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai   65   

  21. sorból: értékelési különbözet     

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)   430 465   

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-
IX.)   -430 359  

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 
(±A.±B.) -6 515   -453 727  

X. Rendkívüli bevételek   5 492  

XI. Rendkívüli ráfordítások   59 700   

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)   -54 208   

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) -6 515   -507 935  

XII. Adófizetési kötelezettség     

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -6 515   -507 935  

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 
részesedésre     

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés     

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F+22-23) -6 515  -507 935  
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

2 2 7 9 2 3 0 9 7 2 1 9 1 1 4 0 1 
Statisztikai számjel: 

 
0 1 -- 1 0 -- 0 4 6 7 2 4 

Cégjegyzék száma: 
  

 
 
A vállalkozás megnevezése: FUSO ECOSYSTEM NYRT. 
 
A vállalkozás címe, telefonszáma: 1138 Budapest Jakab József utca 17.    Tel: 
  
 
 
 
 

 
 
 

Éves beszámoló 
 
 
 
 
 

2013 
Üzleti évről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: Budapest, 2014.02.26.   _____________________   
A vállalkozás vezetője (képviselője) 

 
 
 
 

P.H. 
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

Statisztikai számjel: 2 2 7 9 2 3 0 9 7 2 1 9 1 1 4 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 1 0 -- 0 4 6 7 2 4    1 1 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 
 

MÉRLEG "A" változat 
Eszközök (aktívák) 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 913 830  616 364  

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)   199 464   

03.  Alapítás-átszervezés aktivált értéke     

04.  Kisérleti fejlesztés aktivált értéke     

05.  Vagyoni értékű jogok   19 964   

06.  Szellemi termékek     

07.  Üzleti vagy cégérték   179 500   

08.  Immateriális javakra adott előlegek     

09.  Immateriális javak értékhelyesbítése     

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok) 330  400  

11.  Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok     

12.  Műszaki berendezések, gépek, járművek 32    

13.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 298  400  

14.  Tenyészállatok     

15.  Beruházások, felújítások     

16.  Beruházásokra adott előlegek     

17.  Tárgyi eszközök értékhelyesbítése     

18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
(19.-26. sorok) 913 500  416 500   

19.  Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  500 000    

20.  Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban     

21.  Egyéb tartós részesedés 413 500  416 500  

22.  Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban     

23.  Egyéb tartósan adott kölcsön     

24.  Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír     

25.  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése     

26.  Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 
különbözete     
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

Statisztikai számjel: 2 2 7 9 2 3 0 9 7 2 1 9 1 1 4 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 1 0 -- 0 4 6 7 2 4    1 2 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 

 

MÉRLEG "A" változat 
Eszközök (aktívák) 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

27. B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) 8 097  7 010  

28. I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)     

29.  Anyagok     

30.  Befejezetlen termelés és félkész termékek     

31.  Növendék-, hízó- és egyéb állatok     

32.  Késztermékek     

33.  Áruk     

34.  Készletekre adott előlegek     

35. II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok) 6 979   5 765  

36.  Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
(vevők)   96  

37.  Követelések kapcsolt vállalkozással szemben     

38.  Követelések egyéb részesedési viszonyban levő 
vállalkozással szemben     

39.  Váltókövetelések     

40.  Egyéb követelések 6 979   5 669  

41.  Követelések értékelési különbözete     

42.  Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete     

43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok) 900   900   

44.  Részesedés kapcsolt vállalkozásban     

45.  Egyéb részesedés     

46.  Saját részvények, saját üzletrészek 900   900   

47.  Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok     

48.  Értékpapírok értékelési különbözete     

49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok) 218  345  

50.  Pénztár, csekkek 3  5  

51.  Bankbetétek 215  340  

52. C. Aktív időbeli elhatárolások(53.-55.sorok)     

53.  Bevételek aktív időbeli elhatárolása     

54.  Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása     

55.  Halasztott ráfordítások     

56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor) 921 927  623 374  
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

Statisztikai számjel: 2 2 7 9 2 3 0 9 7 2 1 9 1 1 4 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 1 0 -- 0 4 6 7 2 4    1 3 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 
 

MÉRLEG "A" változat 
Források (passzívák) 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

57. D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor) 905 895  580 460  

58. I. JEGYZETT TŐKE 923 500   1 106 000  

59.  58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi 
részesedés névértéken     

60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 
FIZETETT TŐKE (-)     

61. III. TŐKETARTALÉK     

62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK -11 090   -18 505  

63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   900  

64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)     

65.  Értékhelyesbítés értékelési tartaléka     

66.  Valós értékelés értékelési tartaléka     

67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -6 515   -507 935  

68. E. Céltartalékok (69.-71. sorok)     

69.  Céltartalék a várható kötelezettségekre     

70.  Céltartalék a jövőbeni költségekre     

71.  Egyéb céltartalék     

72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok) 15 604  42 550  

73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 
(74.-76. sorok)     

74.  Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben     

75.  Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben     

76.  Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 
szemben     
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

Statisztikai számjel: 2 2 7 9 2 3 0 9 7 2 1 9 1 1 4 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 1 0 -- 0 4 6 7 2 4    1 4 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 

 

MÉRLEG "A" változat 
Források (passzívák) 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
(78.-85. sorok) 10 200   11 350   

78.  Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 10 200   11 350  

79.  Átváltoztatható kötvények     

80.  Tartozások kötvénykibocsátásból     

81.  Beruházási és fejlesztési hitelek     

82.  Egyéb hosszú lejáratú hitelek     

83.  Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben     

84.  Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben     

85.  Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek     

86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
(87 és 89-97. sorok) 5 404  31 200  

87.  Rövid lejáratú kölcsönök 4 830  23 520  

88.  87.sorból: az átváltoztatható kötvények     

89.  Rövid lejáratú hitelek     

90.  Vevőktől kapott előlegek     

91.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók) 564  4 185  

92.  Váltótartozások     

93.  Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben     

94.  Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalalkozással szemben     

95.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10   3 495  

96.  Kötelezettségek értékelési különbözete     

97.  Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete     

98. G. Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor) 428  364   

99.  Bevételek passzív időbeli elhatárolása     

100.  Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása 428   364   

101.  Halasztott bevételek     

102. FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor) 921 927  623 374  
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

 
Statisztikai számjele:  22792309-7219-114-01 
 
Cégjegyzék száma:            01-10-046724 
 
Cég adószáma:   22792309-2-41 
 
 
 
 
Vállalkozás megnevezése:  FUSO ECOSYSTEM NYRT. 
 
Vállalkozás címe:    1138 Budapest Jakab József utca 17. 
 
 
 
 
 

Kiegészítő melléklet 
 

 
a 2013. évi Éves beszámolóhoz 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Keltezés: 2014.02.26.    ……………………………… 

 

 
P.H. 
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

Általános rész 
 A társaság teljes cégneve:                  FUSO ECOSYSTEM NYRT. 
 Rövidített cégneve:                            FUSO ECOSYSTEM NYRT. 
 Székhelye:                                          1138 Budapest Jakab József utca 17. 
 Belföldi telephelyek: 

beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett 

 Külföldi telephelyek: 
beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett 

Alakulás és bejegyzés kelte, száma:  2010.08.03  
Adószáma:                                         22792309-2-41 
Statisztikai számjele:   22792309-7219-114-01 
Cégjegyzék száma:   01-10-046724 

 
A társaság jegyzett tőkéje:             1,106,000 eFt 
 
TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK: 
 
22 120 000 db „ A” sorozatú törzsrészvény 50Ft/db névértéken 
Névérték összesen : 1 106 000e Ft 
A társaság 5%-t meghaladó tulajdonosai a mérlegforduló napon 
HOMESYS MEDIA KFT.     29,55% 
GOLDHALL SERVICES LTD 8.96% 
POCZKODI GÁBOR    8,17% 
 

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek 
megfelelő szavazattal rendelkeznek. 
 
A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, és a tagok sem nyújtottak 
kölcsönt a társaság részére: 
 

A képiselői feladatokat Lázár Csaba látja el.  
Igazgatósági tagok : Lázár Csaba / elnök/ 

                                Novák Péter 
                                Poczkodi Gábor 

Felügyelőbizottság:    Fai András 
                                   Kopka Miklós 

                                   Lakits Péter 
 

Vállalkozás bemutatása: 
A társaság alaptevékenysége:    7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás fejlesztés 

A fenti tevékenység folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja. 
Tevékenységi körök változása: a tárgyévben változás nem történt. 
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Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

 

 
A társaság tárgyévben birtokolt részesedései: 413 500 e Ft Screenie Kft. 

                                                                             3 000  eFt TEVE TÉVÉ Kft. 

Számvitel politika: 
A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, 
valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot 
adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós 
és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés 
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 
Beszámoló összeállításáért felelős Numerál Kft.  
Adószáma: 12492280-1-10  
 A könyvvizsgálatot végző személy neve: Nagy-Sándoné Havelant Erika  
A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: MKVK 003041  
 
Jelen beszámoló a FUSO ECOSYSTEM NYRT. 2013.01.01-től 2013.12.31 időszakot öleli fel, 
a mérleg fordulónapja: 2013.12.31. 

Mérlegkészítés időpontja: 2014.február 26. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 
fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a 
tevékenységét határozott ideig folytatja. 
 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések  a székhelyen 
megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1138 Budapest Jakab József utca 17. 

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: 
A típusú éves beszámoló 

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: 
A tipusú összköltség eljárással 

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével 
nem él a vállalkozás. 

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál 
alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés 
lehetőségével. 

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett 
tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, figyelembe vételével történik. 
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe 
véve az eszköz használatban eltöltött idejét. 
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A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén 
maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke 
nem jelentős. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak 
szerint került megállapításra.   

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben 
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. 

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba 
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. 
Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt. 
 
 
Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve. 
 
Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre  
12. 31-én került sor.  
 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott. 
A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB 
árfolyam alkalmazása mellett döntött. 
A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerültek 2013.12.31-i MNB közép 
árfolyamon. 
 
Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző 
üzleti évhez képest nem változtak. 
 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 
tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 
 

A mérlegben és az erdménykimutatásban a 2013 és a 2012 évek adatai teljes mértékben 
összehasonlíthatóak. 
 
 

 

Elemzések: 

Mérleg 

Eszközök 

 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás 
alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. 
A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs. 
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A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
 0 0 

 
 
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Pénztár 
Bank 

3 
215 

5 
340 

 
 
 
Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban): 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Különféle egyéb követelés/ adott kölcsön/ 4,440 4,440 
Áfa túlfizetése 2,539 1,229 
   
EGYÉB KÖVETELÉSEK 6,979 5 669 

 
 

Vevő követelések: 
Megnevezés Összeg eFt 

Vevő követelések 96 
 
 
 

Vevő követelésekre elszámolt értékvesztések 
Megnevezés Összeg eFt 

Vevő értékvesztések 0 
 

 
 
Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 0 eFt. 

Források 

Saját tőke alakulása 2013. évben (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Jegyzett tőke 923,500 1,106,000 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés 0 0 
Tőketartalék 0 0 
Eredménytartalék -11,090 -18,505 
Lekötött tartalék 0 900 
Értékelési tartalék 0 0 
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Mérleg szerinti eredmény -6,515 -507,935 
SAJÁT TŐKE 905,895 580,460 

 
 
Lekötött tartalék 
A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben:  0 eFt.  
 
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban): 
 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Személyi jövedelem adó  0 571 
Foglalkoztatottakkal szembeni tartozás 0 1,204 
Nyugdíjbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége 0 1,303 
Egészségbiztosítási járulékok fizetési kötelezettsége 0 305 
Szakképzési járulék fizetési kötelezettség 10 52 
Iparűzési adó fizetési kötelezettség 
Negatív bankegyenleg 

0 58 
2 

EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10 3,495 
 

 
Szállítók felé fennálló kötelezettségek: 

Megnevezés Összeg eFt 
Szállítói kötelezettségek 4,185 

 
 

A társaságnak 2013. december 31-én fennálló hitelállománya: 11,350 eFt. hosszú lejáratú 
                                                                                                   23,520 e Ft rövid lejáratú 
 
Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 364 eFt. 
  
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely 
a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 
A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége:  0 eFt 
Hátrasorolt kötelezettség:  0 eFt. 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség:0 eFt. 
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 
törlesztése:0 eFt. 
Kapcsolt vállalkozások felé nincs  tartozásunk.  

Eredménykimutatás 

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 3,339 eFt. 
 Ebből belföldi értékesítés: 3,339 eFt. 
 Ebből  export értékesítés: 0 eFt. 
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Exporttámogatást a vállalkozás tárgyévben sem kapott. 

 

 
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Üzemi tevékenység eredménye -6,515 -23,368 
Pénzügyi műveletek eredménye 0 -430,359 
Rendkívüli eredmény 0 -54,208 
Adózás előtti eredmény -6,515 -507,935 

 
 
Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, 
amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést 
nem igényelnek. 
Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Összeg eFt 
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás 578 
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás  
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás  
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti 
értékcsökkenési leírás 

 

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés  
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 578 

 
 
 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve a terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása nem  módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét. 

 
Társasági adó: 

Az adózás előtti eredményt módosító tételek 

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eFt-ban): 
Megnevezés Összeg eFt 

Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg  
Céltartalék (előző évi) 0 
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték 578 
Fejlesztési tartalék  
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény  
Képzőművészeti alkotás beszerzése  
Adóévben visszaírt értékvesztés  
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye  
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege  
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés 0 
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Egyéb csökkentő jogcímek  
Összesen 578 

 
 

Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eFt-ban): 
Megnevezés Összeg eFt 

Céltartalék elismerten felüli része  
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték 578 
Bírság, jogkövetkezmények 500 
Értékvesztés elszámolt összege  
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése  
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség 435 
Egyéb növelő jogcímek  
Összesen 1,513 

 
 
Társasági adó alap és adó levezetése: 

Megnevezés Tárgyév eFt 
Adózás előtti eredmény 0 
TAO alapot növelő tételek 1,513 
TAO alapot csökkentő tételek 578 
Adóalap 0 
Társasági adó 0 
Adózott eredmény -507,935 

 
A rendkivüli bevételek és ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatása:  
Renkívüli bevétel . 5 492 e ft / elévült kötelezettség / 
Rendkívüli ráfordítás: 59 700 e Ft / átvállalt tartozás szerződés szerinti összege/ 
 
 
Elhatárolható társasági adó törvény szerinti veszteségek:  

Keletkezés éve Egyenleg eFt 
Összesen 507,935 

 
 
 
A 2014.04.22. - n tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2013 évi mérleg szerinti eredmény 
következők szerinti felosztását: 
 
 Jóváhagyott osztalék:  0 eFt. 
 Mérleg szerinti eredmény:         -507,935  eFt. 
 
Eredményfelosztás: 
 

Megnevezés Tárgyév eFt 
Adózott eredmény -507,935 
Igénybevett eredménytartalék osztalékra 0 
Jóváhagyott osztalék 0 
Mérleg szerinti eredmény -507,935  
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Tájékoztató kiegészítések: 
 
 
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 4 fő, a személyi 
ráfordítások a következők szerint alakultak: 

 
Megnevezés Összeg eFt 

Bérköltség 13,819 
Bérjárulékok 3,856 
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 17,675 

 
 
 
 
Támogatási program keretében kapott visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő  támogatásra 
vonatkozó adatok:  A társaság támogatást a beszámolási időszakban nem kapott. 
 
Környezetvédelem 
A gazdálkodónak sem az elızı évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem 
volt, ezzel 
kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenı 
környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, 
környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. 
 
Felelősségvállaló nyilatkozat 
 
A Fuso Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Jakab József 
utca 17. fszt.12. a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, hogy a Társaság által az alkalmazható 
számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített 2013. évi éves beszámoló valós 
és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, 
valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá az egyedi vezetőségi jelentés megbízható képet 
ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és 
bizonytalansági tényezőket. 
 
Budapest, 2014.02.26. 
      ……………………… 
         Lázár Lajos Csaba 

az Igazgatóság Elnöke 
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1. sz. melléklet 
 

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása 
 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév  Változás 
Befektetett eszközök aránya 99.12 % 98.87 % -0.25 % 
Befektetett eszköz és saját tőke aránya 99.13 % 94.17 % -4.86 % 
Tárgyi eszközök hatékonysága 0.00 % 834.75 % 834.75 % 
Tárgyi eszközök aránya 3.92 % 5.49 % 1.58 % 
Műszaki ber., gépek, járművek aránya 9.70 % 0.00 % -9.70 % 
Forgó eszközök aránya 0.88 % 1.12 % 0.24 % 
Vevők / szállítók aránya 0.00 % 2.29 % 2.29 % 
Tőke ellátottsági mutató 98.26 % 93.21 % -5.05 % 
Idegen tőke aránya 1.13 % 1.95 % 0.83 % 
Eladósodottsági mutató 1.69 % 6.73 % 5.04 % 
Likviditási ráta 149.83 % 22.49 % -127.35 % 
Árbevétel arányos üzemi eredmény n.m. -686.10 % n.m. 

 
 
 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév  Változás 
Eszközök forgási sebessége 0.00 0.01 0.01 
Készletek fordulatszáma n.m. n.m. n.m. 
Tőke forgási sebessége 0.00 0.01 0.01 
Saját tőke megtérülési mutató -0.01 -0.87 -0.87 
Saját tőke növekedési mutató 0.98 0.53 -0.46 
Vagyonfedezeti mutató 2,745.14 1,452.30 -1,292.84 
Likviditási gyorsráta 1.50 0.22 -1.27 
Tőkeáttétel 1.02 1.07 0.06 

 
 
 

Jövedelmezőségi mutatók 
 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév Változás 
Saját tőke jövedelmezőségének mutatója -0.72 % -78.03 % -77.31 % 
Fizetendő osztalék és a jegyzett tőke viszonya 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
Jegyzett tőke jövedelmezősége -0.72 % -87.36 % -86.64 % 
Befektetések jövedelmezősége 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

 
 
 

Vevői, szállítói állomány alakulása 
 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév  Változás 
Vevők forgási sebessége n.m. 10 nap n.m. 
Szállítók forgási sebessége n.m. 394 nap n.m. 
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2.sz. melléklet 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 
 

Megnevezés Bekerülési 
érték eFt 

Nettó érték eFt Elszámolt 
amortizáció 

eFt 
Immateriális javak 199,810 199,464 346 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 

0 0 0 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 103 0 32 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 634 399 98 
Tenyészállatok 0 0 0 
100 eFt. alatti eszközök 166 0 102 
Beruházások, felújítások 0 0 0 
Összesen 200,713 199,863 578 
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NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA 

egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég 
kamarai nyilvántartási szám: 003041  
kamarai tag könyvvizsgáló :  MKVK-001824 
lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 53. 5/1. 
székhely : 3600 Ózd, Október 23.tér 1. 

 adószám: 45185144-3-25 
 
________________________________________________________________  
   

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
a 

SCREENIE INTERAKTÍV REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT tulajdonosának  
a 2013. évi éves beszámoló felülvizsgálatáról 

 
Az éves beszámolóról készült jelentés 
Elvégeztem a SCREENIE KFT (1119 Budapest, Jakab Jószef utca 17. fsz.12. cégjegyzékszáma: 
01-09-989858 - továbbiakban: „a Társaság”)  mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a 
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből 
– melyben az eszközök és források egyező végösszege  569 488  eFt , a mérleg szerinti eredmény  
10 e Ft veszteség – és az ezen időponttal  végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint 
a számviteli politika  meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó 
kiegészítő mellékletből áll.  
 
 A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 
 A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal 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 éves beszámoló elkészítése. 
  
A könyvvizsgáló felelőssége 
Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. 
Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban 
hajtottam 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 az  éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás 
állításoktól. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 
bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A 
kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges 
hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok 
ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 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 
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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 az 
éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.  

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt könyvvizsgálói véleménye mmegadásához. 

 

 Vélemény 
   
Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a SCREENIE KFT  2013. 
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő 
évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. 
 
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés 
 
Elvégeztem a SCREENIE KFT  2013. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. 

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő 
elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves 
beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti 
jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta 
egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 
Véleményem szerint a SCREENIE KFT 2013. évi üzleti jelentése a SCREENIE KFT  2013. évi 
éves beszámolójának adataival összhangban van. 
 

 
 

 
 

  
Ózd, 2014. február 25. 

 
 
Nagy-Sándorné Havelant Erika     Nagy-Sándorné Havelant Erika 
egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég        kamarai tag könyvvizsgáló 
kamarai nyilvántartási szám:003041         kamarai tagsági szám: MKVK-001824 
3600 Ózd, Október 23.tér 1.                                           
                                 
___________________________________________________________________________   
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2 4 0 8 7 4 4 3 7 3 1 1 1 1 3 0 1 
Statisztikai számjel: 

 
0 1 -- 0 9 -- 9 8 9 8 5 8 

Cégjegyzék száma: 
  

 
 
A vállalkozás megnevezése: SCREENIE INTERAKTÍV REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. 
 
A vállalkozás címe: 1138 Budapest Jakab József utca 17.    
  
 
 
 
 

 
 
 

Éves beszámoló 
 
 
 
 
 

2013 
Üzleti évről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: Budapest, 2014.02.25.   _____________________   
A vállalkozás vezetője (képviselője) 

 
 
 
 

P.H. 
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Statisztikai számjel: 2 4 0 8 7 4 4 3 7 3 1 1 1 1 3 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 0 9 -- 9 8 9 8 5 8    3 1 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 
 

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 
"A" változat 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele     

02. Exportértékesítés nettó árbevétele     

I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)     

03. Saját termelésű készletek állományváltozása     

04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke     

II. Aktívált saját teljesítmények értéke (+-03+04)     

III. Egyéb bevételek     

  III. sorból: visszaírt értékvesztés     

05. Anyagköltség     

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 5     

07. Egyéb szolgáltatások értéke 2   10  

08. Eladott áruk beszerzési értéke     

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke     

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 7   10  

10. Bérköltség     

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések     

12. Bérjárulékok     

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)     

VI. Értékcsökkenési leírás     

VII. Egyéb ráfordítások     

  VII. sorból: értékvesztés     

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) -7   -10  
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Statisztikai számjel: 2 4 0 8 7 4 4 3 7 3 1 1 1 1 3 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 0 9 -- 9 8 9 8 5 8    3 2 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 

 

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás 
"A" változat 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

13. Kapott (járó) osztalék és részesedés     

  13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott     

14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége     

  14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott     

15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, 
árfolyamnyeresége     

  15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott     

16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek     

  16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott     

17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei     

  17. sorból: értékelési különbözet     

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)     

18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     

  18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott     

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások     

  19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott     

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése     

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai     

  21. sorból: értékelési különbözet     

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21)     

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-
IX.)     

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 
(±A.±B.) -7   -10  

X. Rendkívüli bevételek     

XI. Rendkívüli ráfordítások     

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)     

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) -7   -10  

XII. Adófizetési kötelezettség     

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -7   -10  

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, 
részesedésre     

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés     

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(±F+22-23) -7   -10  
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2 4 0 8 7 4 4 3 7 3 1 1 1 1 3 0 1 
Statisztikai számjel: 

 
0 1 -- 0 9 -- 9 8 9 8 5 8 

Cégjegyzék száma: 
  

 
 
A vállalkozás megnevezése: SCREENIE INTERAKTÍV REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. 
 
A vállalkozás címe:1138 Budapest JAkab József utca 17.     
  
 
 
 
 

 
 
 

Éves beszámoló 
 
 
 
 
 

2013 
Üzleti évről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keltezés: Budapest, 2014.02.25.   _____________________   
A vállalkozás vezetője (képviselője) 

 
 
 
 

P.H. 
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Statisztikai számjel: 2 4 0 8 7 4 4 3 7 3 1 1 1 1 3 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 0 9 -- 9 8 9 8 5 8    1 1 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 
 

MÉRLEG "A" változat 
Eszközök (aktívák) 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 413 000  569 000   

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 413 000   569 000  

03.  Alapítás-átszervezés aktivált értéke     

04.  Kisérleti fejlesztés aktivált értéke     

05.  Vagyoni értékű jogok 413 000   413 000   

06.  Szellemi termékek     

07.  Üzleti vagy cégérték     

08.  Immateriális javakra adott előlegek     

09.  Immateriális javak értékhelyesbítése   156 000  

10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)     

11.  Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok     

12.  Műszaki berendezések, gépek, járművek     

13.  Egyéb berendezések, felszerelések, járművek     

14.  Tenyészállatok     

15.  Beruházások, felújítások     

16.  Beruházásokra adott előlegek     

17.  Tárgyi eszközök értékhelyesbítése     

18. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
(19.-26. sorok)     

19.  Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban     

20.  Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban     

21.  Egyéb tartós részesedés     

22.  Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban     

23.  Egyéb tartósan adott kölcsön     

24.  Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír     

25.  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése     

26.  Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 
különbözete     
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Statisztikai számjel: 2 4 0 8 7 4 4 3 7 3 1 1 1 1 3 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 0 9 -- 9 8 9 8 5 8    1 2 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 

 

MÉRLEG "A" változat 
Eszközök (aktívák) 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

27. B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor) 498  488   

28. I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)     

29.  Anyagok     

30.  Befejezetlen termelés és félkész termékek     

31.  Növendék-, hízó- és egyéb állatok     

32.  Késztermékek     

33.  Áruk     

34.  Készletekre adott előlegek     

35. II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok) 5   465   

36.  Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 
(vevők)     

37.  Követelések kapcsolt vállalkozással szemben     

38.  Követelések egyéb részesedési viszonyban levő 
vállalkozással szemben     

39.  Váltókövetelések     

40.  Egyéb követelések 5   465   

41.  Követelések értékelési különbözete     

42.  Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete     

43. III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)     

44.  Részesedés kapcsolt vállalkozásban     

45.  Egyéb részesedés     

46.  Saját részvények, saját üzletrészek     

47.  Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok     

48.  Értékpapírok értékelési különbözete     

49. IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok) 493  23   

50.  Pénztár, csekkek     

51.  Bankbetétek 493  23   

52. C. Aktív időbeli elhatárolások(53.-55.sorok)     

53.  Bevételek aktív időbeli elhatárolása     

54.  Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása     

55.  Halasztott ráfordítások     

56. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52.sor) 413 498  569 488  
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Statisztikai számjel: 2 4 0 8 7 4 4 3 7 3 1 1 1 1 3 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 0 9 -- 9 8 9 8 5 8    1 3 
 

Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 
 

MÉRLEG "A" változat 
Források (passzívák) 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

57. D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor) 413 493  569 483  

58. I. JEGYZETT TŐKE 413 500   413 500   

59.  58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi 
részesedés névértéken     

60. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 
FIZETETT TŐKE (-)     

61. III. TŐKETARTALÉK     

62. IV. EREDMÉNYTARTALÉK   -7   

63. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK     

64. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)            156 000  

65.  Értékhelyesbítés értékelési tartaléka           156 000  

66.  Valós értékelés értékelési tartaléka     

67. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -7   -10  

68. E. Céltartalékok (69.-71. sorok)     

69.  Céltartalék a várható kötelezettségekre     

70.  Céltartalék a jövőbeni költségekre     

71.  Egyéb céltartalék     

72. F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sorok) 5   5   

73. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 
(74.-76. sorok)     

74.  Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben     

75.  Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben     

76.  Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval 
szemben     
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Statisztikai számjel: 2 4 0 8 7 4 4 3 7 3 1 1 1 1 3 0 1 
 

Cégjegyzék száma: 0 1 -- 0 9 -- 9 8 9 8 5 8    1 4 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2013.12.31    (év/hó/nap) 

 

MÉRLEG "A" változat 
Források (passzívák) 

devizanem:     

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 

77. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
(78.-85. sorok)     

78.  Hosszú lejáratra kapott kölcsönök     

79.  Átváltoztatható kötvények     

80.  Tartozások kötvénykibocsátásból     

81.  Beruházási és fejlesztési hitelek     

82.  Egyéb hosszú lejáratú hitelek     

83.  Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben     

84.  Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben     

85.  Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek     

86. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
(87 és 89-97. sorok) 5   5   

87.  Rövid lejáratú kölcsönök   5   

88.  87.sorból: az átváltoztatható kötvények     

89.  Rövid lejáratú hitelek     

90.  Vevőktől kapott előlegek     

91.  Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 
(szállítók)     

92.  Váltótartozások     

93.  Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben     

94.  Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalalkozással szemben     

95.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5    

96.  Kötelezettségek értékelési különbözete     

97.  Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete     

98. G. Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sor)     

99.  Bevételek passzív időbeli elhatárolása     

100.  Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása     

101.  Halasztott bevételek     

102. FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98.sor) 413 498  569 488  
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Statisztikai számjele:  24087443-7311-113-01 
 
Cégjegyzék száma:               01-09-989858 
 
Cég adószáma:   24087443-2-41 
 
 
 
 
Vállalkozás megnevezése:  SCREENIE INTERAKTÍV          
                                           REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. 
 
Vállalkozás címe:    1138 Budapest JAkab József utca 17. 
 
 
 
 
 

Kiegészítő melléklet 
 

 
a 2013. évi  éves beszámolóhoz 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Budapest, 2014.02.25.   ……………………………… 
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P.H. 

Általános rész 
 A társaság teljes cégneve:                  SCREENIE INTERAKTÍV 
REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. 
 Rövidített cégneve:                            SCREENIE INTERAKTÍV 
REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. 
 Székhelye:                                          1138 Budapest JAkab József utca 17. 
 Belföldi telephelyek: 

beszámolási időszakban belföldi telephellyel nem rendelkezett 
 Külföldi telephelyek: 

beszámolási időszakban külföldi telephellyel nem rendelkezett 
Alakulás és bejegyzés kelte, száma:  2012.07.18  
Adószáma:                                         24087443-2-41 
Statisztikai számjele:   24087443-7311-113-01 
Cégjegyzék száma:   01-09-989858 

 
A társaság jegyzett tőkéje:             413,500 eFt 
 
TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK:  

Tag Jegyzett tőke eFt Jegyzett tőke 
aránya 

FUSO ECOSYSTEM NYRT. 413 500 100% 

 

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek 
megfelelő szavazattal rendelkeznek. 
 
A társaság a beszámolási időszakban tagjainak kölcsönt nem nyújtott, de a tagok az alábbiak 
alapján nyújtottak kölcsönt a társaság részére: 

Tag Tagi kölcsön eFt 

Áy Antal 5 

 
A társaság a beszámolási időszakban a Homesys Kft.-nek 450 e Ft  hitelt nyújtott.  

 
Az ügyvezetői feladatokat Áy Antal tag látja el. A társaság társasági szerződésének megfelelően 
a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek. A társaság egyéb 
tisztségviselőt nem alkalmaz. 

 
Ügyvezető(k) elérhetőségi adatai: 

Név Munkahelyi cím Telefonszám Lakcím 

Áy Antal   2080 Pilisjászfalu Bécsi 
út 55. 
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A társaság jegyzése az ügyvezetőkre nézve önálló.  
 

Vállalkozás bemutatása: 
A társaság alaptevékenysége:  7311 Reklámügynökség  

Tevékenységi körök változása: a  tevékenységek tárgyévben változás nem történt. 
 

A társaság tárgyévben sem birtokolt részesedést Nem állt gazdasági kapcsolatban kapcsolt 
vállalkozással. 

Számvitel politika: 
A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, 
valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot 
adó körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós 
és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés 
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve:  
Regisztráció száma:   
A könyvvizsgálatot végző személy neve: Nagy-Sándorné Havelant Erika  
A könyvvizsgálatot végző tagsági száma: MKVK001824  
 
Jelen beszámoló a SCREENIE INTERAKTÍV REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. 2013.01.01-
től 2013.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja:  
Mérlegkészítés időpontja: 2014.02.25. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 
fenn, a vállalkozás a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Társaság a 
tevékenységét határozott ideig folytatja. 

 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések  a székhelyen 
megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1138 Budapest JAkab József utca 17. 
Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: 

A típusú  éves beszámoló 
Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: 

A tipusú összköltség eljárással 
A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével 
nem él a vállalkozás. 
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál 
alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 
A vállalkozás eszközeit beszerzési áron értékeli. A társaság vagyoni értékű jogog között 
nyilvántartott „ Interaktív reklámozási eljárás „   piaci értékének megfelelően átértékelésre került. 
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A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett 
tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának,  figyelembe vételével történik. 
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a fordulónapon kerül sor figyelembe 
véve az eszköz használatban eltöltött idejét. 
A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén 
maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke 
nem jelentős. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak 
szerint került megállapításra.   

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben 
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. 

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba 
vételkor értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. 
Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt. 
 
 
Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken lettek értékelve. 
 
Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 
12.31 -én került sor.  
A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott. 

A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek értékelése során a vállalkozó az MNB 
árfolyam alkalmazása mellett döntött. 

Céltartalékot a vállalkozás garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni 
kötelezettségekre általános szabályok szerint képez. 
 
Szabályzatok: a vállalkozás rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző 
üzleti évhez képest nem változtak. 
 
A vállalkozás sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 
 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 
tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 
 
A mérlegben és az erdménykimutatásban a 2013 és a 2012 évek adatai teljes mértékben 
összehasonlíthatóak. 
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Elemzések: 

Mérleg 

Eszközök 

 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értéke, valamint az értékcsökkenési leírás 
alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. 
A vállalkozásnak hátrasorolt eszköze nincs. 
 
A készletek az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

 0 0 
 

 
A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben (adatok eFt-ban): 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Bankbetétek 493 23 
PÉNZESZKÖZÖK 493 23 
 
 
Az egyéb követelések soron az alábbi tételek vannak kimutatva (adatok eFt-ban): 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Rövid lej. kölcsönadott pénzeszközök 0 450 
Iparűzési adó túlfizetés 5 15 
EGYÉB KÖVETELÉSEK 5 465 

 
 

Vevő követelések: 
Megnevezés Összeg eFt 

Vevő követelések 0 
 

 
Vevő követelések kapcsolt vállalkozás felé 

Megnevezés Összeg eFt 
Vevő követelések 0 

 
 

Vevő követelésekre elszámolt értékvesztések 
Megnevezés Összeg eFt 

Vevő értékvesztések 0 
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Tárgyévi aktív időbeli elhatárolások: 0 eFt. 

Források 

Saját tőke alakulása 2013. évben (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Jegyzett tőke 413,500 413,500 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés 0 0 
Tőketartalék 0 0 
Eredménytartalék 0 -7 
Lekötött tartalék 0 0 
Értékelési tartalék 0 156,000 
Mérleg szerinti eredmény -7 -10 
SAJÁT TŐKE 413,493 569,483 

 
 
Lekötött tartalék 
A lekötött tartalék értéke bázisévben: 0 eFt, tárgyévben:  0 eFt.  
 
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor az alábbi tételekből adódik (adatok eFt-ban): 
 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Tagi kölcsön 5 5 
 

 
Szállítók felé fennálló kötelezettségek: 

Megnevezés Összeg eFt 
Szállítói kötelezettségek 0 

 
 

A társaságnak 2013. december 31-én fennálló hitelállománya: 5 eFt. 
 
Tárgyévi passzív időbeli elhatárolások: 0 eFt. 
  
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely 
a mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 
A vállalkozás határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége:  0 eFt 
Hátrasorolt kötelezettség:  0 eFt. 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség:0 eFt. 
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 
törlesztése:0eFt. 
 

Eredménykimutatás 

Tárgyévi értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt. 
 Ebből belföldi értékesítés: 0 eFt. 
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 Ebből  export értékesítés: 0 eFt. 
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak: 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Üzemi tevékenység eredménye -7 -10 
Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 
Rendkívüli eredmény 0 0 
Adózás előtti eredmény -7 -10 

 
 
Az 1. sz. mellékletben mutatjuk be a gazdálkodás jellemző általánosan elfogadott mutatószámait, 
amelyek jól tükrözik a két időszak közötti változásokat, így azok további szöveges kiegészítést 
nem igényelnek. 
Az elszámolt értékcsökkenési leírás összege mérlegtételek szerinti bontásban (adatok eFt-ban): 
 

Megnevezés Összeg eFt 
Lineáris terv szerinti értékcsökkenési leírás 0 
Degresszív terv szerinti értékcsökkenési leírás  
Teljesítményarányos terv szerinti értékcsökkenési leírás  
Egyéb módszerű (progresszív) terv szerinti 
értékcsökkenési leírás 

 

A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés  
A tárgyévben elszámolt értékcsökkenés 0 

 
 
 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolására tárgyévben nem került sor, illetve a terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása nem  módosította a terv szerinti értékcsökkenés összegét. 
 
Társasági adó: 

Az adózás előtti eredményt módosító tételek 

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (adatok eFt-ban): 
Megnevezés Összeg eFt 

Előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben felh. összeg  
Céltartalék (előző évi) 0 
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és nyilv.szer.érték  
Fejlesztési tartalék  
Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény  
Képzőművészeti alkotás beszerzése  
Adóévben visszaírt értékvesztés  
Kis- és középvállalkozások beruházási kedvezménye  
Támogatás, tartós adomány meghatározott összege  
Kapott, bevételként elszámolt osztalék, részesedés 0 
Egyéb csökkentő jogcímek  
Összesen 0 
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Adózás előtti eredményt növelő tételek (adatok eFt-ban): 
Megnevezés Összeg eFt 

Céltartalék elismerten felüli része  
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kiv.érték 0 
Bírság, jogkövetkezmények 0 
Értékvesztés elszámolt összege  
Előző évek tartós adományai kedvezményeinek rendezése  
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség  
Egyéb növelő jogcímek  
Összesen 0 

 
 
Társasági adó alap és adó levezetése: 

Megnevezés Tárgyév eFt 
Adózás előtti eredmény 0 
TAO alapot növelő tételek 0 
TAO alapot csökkentő tételek 0 
Adóalap 0 
Társasági adó 0 
Adózott eredmény 0 

 
Elhatárolható társasági adó törvény szerinti veszteségek:  

Keletkezés éve Egyenleg eFt 
Összesen 0 

 
 
 
A  2014. 04. 22.- n tartott taggyűlés határozatával elfogadta a 2013 évi mérleg szerinti eredmény 
következők szerinti felosztását: 
 
 Jóváhagyott osztalék:  0 eFt. 
 Mérleg szerinti eredmény:         -10  eFt. 
 
Eredményfelosztás: 
 

Megnevezés Tárgyév eFt 
Adózott eredmény 0 
Igénybevett eredménytartalék osztalékra 0 
Jóváhagyott osztalék 0 
Mérleg szerinti eredmény -10  
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Tájékoztató kiegészítések: 
 
 
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma  fő, a személyi 
ráfordítások a következők szerint alakultak: 

 
Megnevezés Összeg eFt 

 0 
 

 
A dolgozók részére kifizetett munkabér 0 eFt volt, az ügyvezető munkabére 0 eFt.  
 
Támogatási program keretében kapott visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő  támogatásra 
vonatkozó adatok:  
 
Környezetvédelem 
A gazdálkodónak sem az elızı évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem 
volt, ezzel 
kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenı 
környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A vállalkozás veszélyes hulladékot, 
környezetre káros anyagot nem termel, nem tárol. 
 
 
Felelősségvállaló nyilatkozat 
 
A SCREENIE KFT (1138 Budapest, Jakab J. utca 17.  a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, 
hogy a Társaság által az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint 
elkészített 2013. évi éves beszámoló valós és megbízható képet ad a társaság eszközeiről, 
kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, ismertetve a 
főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 
 
Budapest, 2014.02.26. 
 
      ……………………… 
         Áy Antal 

ügyvezető 
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1. sz. melléklet 
 

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása 
 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév  Változás 
Befektetett eszközök aránya 99.88 % 99.90 % 0.03 % 
Befektetett eszköz és saját tőke aránya 100.12 % 100.09 % -0.03 % 
Tárgyi eszközök hatékonysága n.m. n.m. n.m. 
Tárgyi eszközök aránya 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
Műszaki ber., gépek, járművek aránya n.m. n.m. n.m. 
Forgó eszközök aránya 0.12 % 0.10 % -0.03 % 
Vevők / szállítók aránya n.m. n.m. n.m. 
Tőke ellátottsági mutató 100.00 % 100.00 % 0.00 % 
Idegen tőke aránya 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
Eladósodottsági mutató 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
Likviditási ráta 9,960.00 % 9,760.00 % -200.00 % 
Árbevétel arányos üzemi eredmény n.m. n.m. n.m. 

 
 
 

Megnevezés Bázisév  Tárgyév  Változás 
Eszközök forgási sebessége 0.00 0.00 0.00 
Készletek fordulatszáma n.m. n.m. n.m. 
Tőke forgási sebessége 0.00 0.00 0.00 
Saját tőke megtérülési mutató 0.00 0.00 0.00 
Saját tőke növekedési mutató 1.00 1.24 0.24 
Vagyonfedezeti mutató n.m. n.m. n.m. 
Likviditási gyorsráta 99.60 97.60 -2.00 
Tőkeáttétel 1.00 1.00 0.00 
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2.sz. melléklet 
Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének alakulása 

 
Megnevezés Bekerülési 

érték eFt 
Nettó érték eFt Elszámolt 

amortizáció 
eFt 

Immateriális javak 413,000 413,000 0 
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok 

0 0 0 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0 0 
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 0 0 
Tenyészállatok 0 0 0 
100 eFt. alatti eszközök 0 0 0 
Beruházások, felújítások 0 0 0 
Összesen 413,000 413,000 0 
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3. sz melléklet 
 

Cash flow 
 

Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 
Adózás előtti eredmény -7 -10 
Elszámolt értékcsökkenés 0 0 
Elszámolt értékvesztés és visszaírás   
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete   
A befektetett eszközök értékesítésének az eredménye   
Szállítói kötelezettség változása 0 0 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 0 0 
Passzív időbeli elhatárolások változása 0 0 
Vevő követelések változása 0 0 
Forgóeszközök változása 0 -526 
Aktív időbeli elhatárolások változása 0 0 
Fizetett adó (nyereség után) 0 0 
Fizetett osztalék, részesedés 0 0 
MŰKÖDÉSI CASH FLOW -7 -536 
Befektetett eszközök beszerzése   
Befektetett eszközök eladása   
Kapott osztalék, részesedés 0 0 
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ 
CASH FLOW 

0 0 

Részvény kibocsátás bevétele (tőkebevonás)   
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
kibocsátásának bevétele 

  

Hitel és kölcsön felvétele   
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 
bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 

  

Véglegesen kapott pénzeszköz   
Részvénybevonás (tőkeleszállítás)   
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 
visszafizetése 

  

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése   
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 
bankbetétek 

  

Véglegesen átadott pénzeszköz   
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek változása 

  

PÉNZÜGYI MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ CASH 
FLOW 

  

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA -7 -536 
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NAGY-SÁNDORNÉ HAVELANT ERIKA 
egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég 
kamarai nyilvántartási szám: 003041  
kamarai tag könyvvizsgáló :  MKVK-001824 
lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 53. 5/1. 
székhely : 3600 Ózd, Október 23.tér 1. 
 adószám: 45185144-3-25 

 
________________________________________________________________  

   
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

a 
TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft   tulajdonosának 

a 2013. évi éves beszámoló felülvizsgálatáról 
 
Az éves beszámolóról készült jelentés 
Elvégeztem a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft (székhely: 1119 
Budapest, Petzvál József utca 31-33 C. ép. 5.em., cégjegyzékszám: 01-09-170683) - 
továbbiakban: „a Társaság”)  mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely 
éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök 
és források egyező végösszege         29 370  eFt , a mérleg szerinti eredmény 850 e Ft nyereség – 
és az ezen időponttal  végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli 
politika  meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő 
mellékletből áll.  
 
 A vezetés felelőssége az éves beszámolóért 
 A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal 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 éves beszámoló elkészítése. 
  
A könyvvizsgáló felelőssége 
Az én felelősségem az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatom alapján. 
Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban 
hajtottam 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 az  éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás 
állításoktól. 

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati 
bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A 
kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges 
hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok 
ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az 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 
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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 az 
éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.   

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt könyvvizsgálói véleményem megadásához.  

 

 Vélemény 
   
Véleményem szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a TEVE TÉVÉ 
Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a 
számviteli törvényben foglaltakkal összhangban. 

 
 
 Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés 
 
Elvégeztem a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft 2013. évi üzleti 
jelentésének a vizsgálatát. 
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő 
elkészítéséért. Az én felelősségem az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves 
beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkám az üzleti jelentés 
és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a 
Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 

Véleményem szerint a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft 2013. évi üzleti 
jelentése a TEVE TÉVÉ Kereskedelmi és Távközlési Szolgáltató Kft 2013. évi éves 
beszámolójának adataival összhangban van. 
 

 
 

  
Ózd, 2014. március 26. 

 
 
Nagy-Sándorné Havelant Erika     Nagy-Sándorné Havelant Erika 
egyéni vállalkozó könyvvizsgáló cég        kamarai tag könyvvizsgáló 
kamarai nyilvántartási szám:003041         kamarai tagsági szám: MKVK-001824 
3600 Ózd, Október 23.tér 1.                                           
                                 
___________________________________________________________________________   
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EREDMÉNYKIMUTATÁS    

2013 
Összköltség  "A" 

 
TEVE  TÉVÉ  ker  és  Távközlési  Szolg.  Kft 

 
 
 

 
Időszak: 

 

 
2013.03.26 - 2013.12.31 

Cégjegyzék: 
KSH  -  szám: 

01-09-170683 

24298739611011301 
 
 
 
 

01. 

 

 
 
 
Belföldi  értékesítés  nettó  árbevétele 

Előző  év 
1000  Ft 

Módosítás 
1000  Ft 

Tárgyév 
1000  Ft 
 

11.594 

I. 

II. 

III. 

05. 
 

06. 
 

07. 
 

08. 
 

IV. 
 

10. 
 

12. 
 

V. VI. 

VII. 

A. 

VIII. 

IX. 

B. 
 

C. 

Értékesítés  nettó  árbevétele  (01+02) 
 

Aktivált  saját  teljesítmények  értéke  (+-03+04) 

Egyéb  bevételek 

Anyagköltség 
 

Igénybe  vett  szolgáltatások  értéke 
 

Egyéb  szolgáltatások  értéke 
 

Eladott  áruk  beszerzési  értéke 
Anyagjellegű  ráfordítások  (05+06+07+08+09) 
 
Bérköltség 
 

Bérjárulékok 

Személyi  jellegű  ráfordítások  (10+11+12) 

Értékcsökkenési  leírás 

Egyéb  ráfordítások 
 

Üzemi  (üzleti)  tevékenység  eredménye 
 

Pénzügyi  műveletek  bevételei  (13+14+15+16+17) 

Pénzügyi  műveletek  ráfordításai  (18+19+-20+21) 

Pénzügyi  műveletek  eredménye  (VIII-IX) 

Szokásos  vállalkozási  eredmény  (+-A+-B) 

0 11.594 
 

0 0 
 

0 1 
 

1.046 
 

2.985 
 

98 
 

1.824 
 

0 5.953 
 

1.746 
 

497 
 

0 2.243 
 

0 908 
 

0 1.546 
 

0 945 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 0 
 

0 945 
 

X. Rendkívüli  bevételek 0 0 
XI. Rendkívüli  ráfordítások 0 0 
D. Rendkívüli  eredmény  (X-XI) 0 0 
E. Adózás  előtti  eredmény  (+-C+-D) 0 945 
XII. Adófizetési  kötelezettség 0 95 
F. Adózott  eredmény  (+-E-XII) 0 850 
G. Mérleg  szerinti  eredmény  (+-F+22-23) 0 850 

 
Budapest,  2014.03.26. 
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Időszak: 2013.03.26 - 2013.12.31 

Cégjegyzék: 01-09-170683 
KSH  -  szám:  24298739611011301 

 
 

E S Z K Ö Z Ö K 
 
Előző  év 
1000  Ft 

 
Módosítás 
1000  Ft 

 

Tárgyév 
1000  Ft 

 
 

A. 

I. 

3. 
 

II. 
 

2. 

5. 
 

III. 

B. 

I. 
 

5. 
 

II. 
 

1. 

5. 

III. 

IV. 

1. 

2. 
 

C. 

Befektetett eszközök 
Immateriális javak 
Vagyoni értékű jogok 
Tárgyi eszközök 
Műszaki berendezések, gépek, járművek 
Beruházások, felújítások 
Befektetett pénzügyi eszközök 
Forgóeszközök 
Készletek 
Áruk 

Követelések 
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 
Egyéb követelések 

Értékpapírok 
Pénzeszközök 
Pénztár, csekkek 
Bankbetétek 

Aktív időbeli elhatárolások 
E S Z K Ö Z Ö K   Ö S S Z E S E N 

0 18.713 
 
0 2.371 
 

2.371 
 

0 16.342 
 

12.794 

3.548 
 

0 0 
 
0 10.657 
 
0 3.200 
 

3.200 
 

0 5.190 
 

700 

4.490 
 

0 0 
 
0 2.267 
 

35 

2.232 
 

0 0 
 

0 29.370 
 
 

D. Saját tőke 0 3.850 

I. Jegyzett tőke 0 3.000 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 

III. Tőketartalék 0 0 

IV. Eredménytartalék 0 0 

V. Lekötött  tartalék 0 0 

VI. Értékelési  tartalék 0 0 

VII. Mérleg szerinti eredmény 0 850 

E. Céltartalékok 0 0 

F. Kötelezettségek 0 23.815 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 23.815 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)  23.440 

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  375 

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 1.705 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  1.705 

 F O R R Á S O K  Ö S S Z E S E N 0 29.370 

M É R L E G    
"A"    2013 

 

TEVE  TÉVÉ  ker  és  Távközlési  
Szolg.  Kft 

 



 

Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013) 
 

 

 
F O R R Á S O K 

 
Előző  év 
1000  Ft 

 
Módosítás 
1000  Ft 

 

Tárgyév 
1000  Ft 
 
 

 
Budapest,2014.03.26. 
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TEVE TÉVÉ ker és Távközlési Szolg. Kft 
 
1119  Budapest,  Petzvál József utca 31-33 C. ép. 5.em. 
 
 
 
 
 
Adószám: 24298739-2-43 
Cégjegyzékszám: 01-09-170683 
KSH:  24298739-6110-113-01 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 
 
 

a 2013. évi 
 
 

éves beszámolóhoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest,  2014.03.26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült a FORINT-Soft  Kft. 
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával 
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A  TEVE  TÉVÉ  ker  és  Távközlési  Szolg.  Kft  tevékenységét  2013-ben  kezdte  meg. 
A  társaság  alaptevékenysége:  .Vezetékes  távközlés. 
A    vállalkozás    korlátolt    felelősségű    társaságként    működik,    a    törzstőke 
nagysága  3000  ezer  Ft. 
Székhelye:  1119  Budapest  Petzvál  József  utca  31-33  C.  ép.  5.em. 
Internetes  honlapja:  www.tevetv.hu 
A  társaság  tulajdonosai  belföldi  jogi  személyek. 
 
A  társaság  tagja:  FUSO  Ecosystem  NYRT,    1135  Budapest  Jakab  J.u.  17  fsz.2 
 
Aláírásra  jogosult:  Győri  György, 1068  Budapest  Szondi  u.94. 

Képviseletre  jogosult:  Győri  György, 1068  Budapest  Szondi  u.94. 

A    számviteli  információs  rendszer  kialakítását  és  működtetését  saját 
könyvelési  részleg  végzi. 
 
Regisztrált  mérlegképes  könyvelő  neve:  Kerényi  Péterné 
Regisztrációs  száma:  159965/2004 
 
A   vállalkozásnál   a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett 
könyvvizsgáló  ellenőrizte. 
 
Az       üzleti       évről       szóló    beszámoló    könyvvizsgálatáért    a    könyvvizsgáló 
50.000  Ft  +  áfa  díjat  számított  fel. 
 
A   könyvvizsgáló   részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó 
szolgáltatásért,   adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói 
szolgáltatásért  díj  kifizetése  nem  történt. 
 
A  mérlegkészítés  pénzneme  Ft. 
 
A  mérlegkészítés  időpontja  2014.03.20. 
 
Jelen   kiegészítő   melléklet   a   Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az 
információkat   tartalmazza,   melyek   a   nyilvánosságra hozatal szempontjából 
fontosak.  A  fontosságot  a  haszon-ráfordítás  elve  alapján  határoztuk  meg. 
 
 
 
 
S  z  á  m  v  i  t  e  l  i p  o  l  i  t  i  k  a 
 

 
 
A   vállalkozás   számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a 
számviteli   törvény   alapelveit.   Ez   biztosítja azt, hogy a cég beszámolója 
reálisan  mutatja  a  vállalkozás  jelenlegi  vagyoni  és  pénzügyi  helyzetét,  és  a 
mai  helyzet  alapján  a  jövőbeni  tervek  is  kirajzolódnak. 
 
Mérlegét  "A"  változatban  készíti. 
 
A   könyveket   a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott 
számlacsoportokat,    számlákat,    al-  és  részletező  számlákat,  azok  számjeleit 
és    megnevezését    a    számlatükörbe    fogja  össze.  A  számlatükör  és  a  szöveges 
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számlarend    együtt    teszi    lehetővé,    hogy    a    könyveit  a  számviteli  törvény 
előírásai  szerint  vezesse. 
 
A    felmerült  költségeket  elsődlegesen  az  5.  számlaosztályban  tartja  nyilván. 
Az    5.    számlaosztály    megfelelő    tagolásával  biztosítja,  hogy  mind  a  külső, 
mind    a    belső    információk  rendelkezésre  álljanak.  A  6-7.  számlaosztályokat 
nem  nyitotta  meg. 
 
A   rendkívüli bevételek és rendkívüli ráfordítások között azokat a tételeket 
mutatja   ki,   melyek   függetlenek   a   vállalkozási   tevékenységtől, a rendes 
üzletmeneten   kívül   esnek, nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási 
tevékenységgel. 

 
A   vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat 
alkalmazta: 
Az   immateriális   javak beszerzési értékét beszerzési áron az amortizációval 
csökkenve  mutatja  ki. 
Szellemi  termék:  2  371  e  Ft 
A  tárgyi  eszközöket  beszerzési  áron  az  amortizációval  csökkenve  mutatja  ki. 
Műszaki  berendezések:  12  794  e  Ft 
Befejezetlen  beruházások:  3  589  e  Ft 
 
Értékcsökkenési  leírás  módja: 
Az    évenként    elszámolandó    értékcsökkenés    megtervezése    -  az  egyedi  eszköz 
várható  használata,  ebből  adódó  élettartama,  fizikai  és  erkölcsi  avulása,  az 
egyéb  körülmények  és  a  tervezett  maradványérték  figyelembevételével  - általában  
az  eszköz  bekerülési  (bruttó)  értékének  arányában  történik. 
Az   értékcsökkenés   tervezésekor   a   cég az eszközök elhasználódásának ideje 
függvényében  lineáris  leírást  alkalmazott. 
 
Kis  értékű  eszközök  értékcsökkenési  leírása: 
Az   100.000   Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, 
szellemi   termékek,   tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor 
értékcsökkenési    leírásként    egy    összegben    elszámolásra    kerül.    Ebben    az 
esetben  az  értékcsökkenési  leírást  tervezni  nem  kell. 
 
Nem  jelentős  maradványérték: 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás 
tervezése    során,    ha    az  eszköz  hasznos  élettartama  végén  várhatóan 
realizálható  értéke  valószínűsíthetően  nem  haladja  meg  a  100  ezer  Ft-ot. 
 
Ha   a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az 
évenként  elszámolásra  kerülő  értékcsökkenés  megállapításakor (megtervezésekor)   
figyelembe   vett   körülményekben   (az   adott eszköz használatának   időtartamában,   
az   adott   eszköz   értékében   vagy   a várható maradványértékben)   lényeges   
változás   következett   be, terven felüli értékcsökkenést  kell  elszámolni. 
 
Terven   felüli   értékcsökkenést   kell   az   immateriális   jószágnál, a tárgyi 
eszközöknél  elszámolni  akkor  is,  ha 
-   az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és 
jelentősen  magasabb,  mint  ezen  eszköz  piaci  értéke; 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert az 
immateriális    jószág,    a    tárgyi  eszköz  a  vállalkozási  tevékenység  változása 
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miatt   feleslegessé   vált,   vagy   megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány 
következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve 
használhatatlan; 
-   a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy 
egyáltalán  nem  érvényesíthető; 
-    a    befejezett  kísérleti  fejlesztés  révén  megvalósuló  tevékenységet 
korlátozzák,  vagy  megszüntetik,  illetve  az  eredménytelen  lesz. 
-    az    üzleti    vagy  cégérték  vagy  az  alapítás-átszervezés  aktivált  értékének 
könyv    szerinti    értéke    –    a  jövőbeni  gazdasági  hasznokra  vonatkozó 
várakozásokat   befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és 
jelentősen   meghaladja   annak piaci értékét (a várható megtérülésként 
meghatározott  összeget). 
 
A   terven   felüli   értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az 
immateriális    jószág,  a  tárgyi  eszköz,  a  beruházás  használhatóságának 
megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a 
mérlegben.   Amennyiben   az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás 
rendeltetésének   megfelelően   nem használható, illetve használhatatlan, 
megsemmisült,   vagy   hiányzik,   az   immateriális javak, a tárgyi eszközök, a 
beruházások    közül    -    a    terven  felüli  értékcsökkenés  elszámolása  után  -  ki 
kell  vezetni. 
 
A   piaci   érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg 
fordulónapjával,   az   eszközök   állományból   történő kivezetése esetén 
meghatározott   terven   felüli   értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell 
elszámolni. 

 
Nem   számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már 
teljesen   leírt,   illetve   a   tervezett   maradványértéket elért immateriális 
jószágnál,  tárgyi  eszköznél. 
 
A   vállalkozás   az   immateriális   javakról   és tárgyi eszközökről folyamatos 
mennyiségi  analitikát  vezet  a  főkönyvvel  való  folyamatos  egyeztetés  mellett, 
a  mérleg  fordulónapján  kötelező  jelleggel. 
 
A  készletek  értékelése  mérlegelt  átlagáron  történik. 
 
Az  értékelési  eljárások  az  előző  évihez  képest  nem  változtak. 
 
Külföldi   pénzértékre   szóló   eszközök   és   kötelezettségek forintra történő 
átszámítása     a     Magyar   Nemzeti   Bank   által   közzétett,   hivatalos 
devizaárfolyamon  történt. 
 
Analitikus   nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói 
tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus 
nyilvántartási  kötelezettségének  a  bérszámfejtés  keretében  tesz  eleget. 
 
A    két    vagy    több    évet    érintő    gazdasági    események    eredményre  gyakorolt 
hatásának  kiszűrésére  aktív  és  passzív  időbeli  elhatárolás  számlát  alkalmaz. 
 
Jelentős  összegű  a  hiba, 
ha    a    hiba    feltárásának    évében,  a  különböző  ellenőrzések  során,  egy  adott 
üzleti   évet   érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - 
eredményt,    saját    tőkét    növelő-csökkentő    -  értékének  együttes  (előjelétől 
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független)    összege    meghaladja    az  ellenőrzött  üzleti  év  mérlegfőösszegének 
2%-át,    ill.    ha    a    mérlegfőösszeg    2%-a  nem  haladja  meg  az  1  millió  Ft-ot, 
akkor  az  1  millió  Ft-ot. 
 
A  cégnél  az  év  során  jelentősebb  hiba  miatt  önellenőrzés  nem  történt. 
 
A   cég   jelenleg   jó   piaci   helyzetet   mondhat   magának.   Igyekszik ezt úgy 
kihasználni,   hogy   tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit 
megtarthassa   (növelhesse).   A   mérlegkészítésig   a   vállalkozói tevékenység 
folytatásának  ellentmondó  tényező  vagy  körülmény  nem  áll  fenn. 
 

 
 
T  á  j  é  k  o  z  t  a  t  ó r  é  s  z 
 
 
 
 
Minősített  többséget  biztosító  befolyással  rendelkező  tagok 
Név Székhely Szavazati  arány 
======================================================================== 
FUSO  Ecosystem  NYRT 1135  Budapest  Jakab  J.u.  17  f 100,00  % 

 
A    kapcsolt    felekkel    lebonyolított    olyan    ügylet,    amely    lényeges  és  nem 
szokásos  piaci  feltételek  között  valósult  meg,  az  üzleti  évben  nem  volt. 
 
Az  ügyvezetés  tagjai  tevékenységükért  járandóságot  nem  vettek  fel. 
 

A társaság korábbi ügyvezetőivel szemben fennálló nyugdíjfizetési 
kötelezettség nincs.   

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

 
Munkavállalók  bér  és  létszámadatai 
Átlagos  stat.  Bérköltség Személyi  jell. létszám
 (e  Ft)  egyéb  (e  Ft) 
======================================================================== 

Fizikai 1 1.746 0 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Szellemi 0 0 0 
======================================================================== Ö  s  
s  z  e  s  e  n  : 1 1.746 0 
 

 
 
M  é  r  l  e  g  h  e  z k  a  p  c  s  o  l  ó  d  ó k  i  e  g  é  s  z  í  t  é  s  e  k 
 
 
 
 
I  m  m  a  t  e  r  i  á  l  i  s j  a  v  a  k  é  s t  á  r  g  y  i e  s  z  k  ö  z  ö  k 
m  o  z  g  á  s  á  n  a  k l  e  í  r  á  s  a (  b  r  u  t  t  ó é  r  t  é  k  b  e  n  ) 
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Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró 
eFt eFt eFt eFt eFt 

 

Immateriális  javak Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró 
(  bruttó  érték  ) eFt eFt eFt eFt eFt 
=========================================================================== 
Szellemi  termék 0 2600 0 0 2600 
=========================================================================== 
Immateriális  javak  bruttó  öszesen 0 2600 0 0 2600 
 

Tárgyi  eszközök Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró 
(  bruttó  érték  ) eFt eFt eFt eFt eFt 

=========================================================================== 
Műszaki  gépek  berendezések 0 14771 1417 0 13354 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Egyéb  kisértékű  berendezés 0 119 0 0 119 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Befejezetlen  beruházás 0 20992 17443 0 3549 
=========================================================================== 
Tárgyi  eszközök  bruttó  öszesen 0 35882 18860 0 17022 
 

 
 
T  á  r  g  y  é  v  i é  r  t  é  k  c  s  ö  k  k  e  n  é  s l  e  í  r  á  s  a 
 

 
 
Terv  szerinti  leírás  lineárisan 
 
Immateriális  javak Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró 
Terv  szerinti  lineáris  értékcsökk. eFt eFt eFt eFt eFt 

=========================================================================== 
Szellemi  termélek 0 229 0 0 229 
=========================================================================== 
Ö s s z e s e n 0 229 0 0 229 
 
Tárgyi  eszközök Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró 
Terv  szerinti  lineáris  értékcsökk. eFt eFt eFt eFt eFt 

=========================================================================== 
Műszaki  berendezés  tervszerinti  écs 0 560 0 0 560 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Kisértékű  tárgyieszköz 0 119 0 0 119 
=========================================================================== 
Ö s s z e s e n 0 679 0 0 679 

Immateriális  javak  mozgásának  leírása (Összefoglaló  táblázat) 

Immateriális  javak 
 
=========================================================================== 
Immateriális  javak  bruttó  össz. 0 2600 0 0 2600 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Terv  szerinti  ÉCS  lineárisan 0 -229 0 0 -229 
=========================================================================== 
Ö s s z e s e n 0 2371 0 0 2371 
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Nyitó Növ. Csök. Átsorol Záró 
eFt eFt eFt eFt eFt 

 
 
Tárgyi  eszközök  mozgásának  leírása (Összefoglaló  táblázat) 
 
Tárgyi  eszközök 
 
=========================================================================== 
Tárgyi  eszközök  bruttó  összesen 0 35882 18860 0 17022 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Terv  szerinti  ÉCS  lineárisan                               0         -679                0                0            -679 
=========================================================================== 
Ö s s z e s e n 0 35203 18860 0 16343 
 

 
 
E  l  s  z  á  m  o  l  t       é  r  t  é  k  v  e  s  z  t  é  s 
 

 
 
Befektetett    pénzügyi    eszközök    értékelése    kapcsán    elszámolt  értékvesztés 
nincs. 

 
Készletek  értékelése  kapcsán  elszámolt  értékvesztés  nincs. 
 
Forgóeszközök   között   kimutatott   értékpapírok értékelése kapcsán elszámolt 
értékvesztés  nincs. 
 
A   társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok 
beszerzésekor    (üzembe  helyezésekor)  megtervezett  értékcsökkenés 
elszámolásában  változás  nem  történt. 
 
A   társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok 
beszerzésekor   (üzembe   helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben 
változás  nem  történt. 
 
A  vállalkozás  tevékenységéből  veszélyes  hulladék  nem  keletkezett. 
 
A       mérlegben    nem    szereplő    környezetvédelmi    károk,    kötelezettségek    nem 
várhatók. 
 
Kötelezettségek: 

 

 
Egyéb  kötelezettségek Összeg  (eFt) 

================================================================ TAO
 95 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
SZJA 32 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Járulékok 94 
———————————————————————————————————————————————————————————————— HIPA
 155 
================================================================ Ö  s  s  
z  e  s  e  n  : 376 

 
A  kötelezettségek  visszafizetendő  összege  nem  nagyobb  a  kapott  összegnél. 
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A  cégnek  nincs  sem  zálogjoggal,  sem  egyéb  joggal  biztosított  kötelezettsége. 
 

 
 
Az összes olyan pénzügyi  kötelezettség,  ami  a  pénzügyi  helyzet  értékelése 
szempontjából  jelentőséggel  bír,  megjelenik  a  mérlegben. 

Mérlegen  kívüli  egyéb  tételek  nincsenek. 

Egyéb  követelések  bemutatása: 
Egyéb  követelések Összeg  (eFt) 
================================================================ 
Szállítói  előleg 70 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Levonható  áfa 4.420 
================================================================ Ö  s  s  
z  e  s  e  n  : 4.490 

 
Az eszközök  értékelése  következtében  a  társasági  adó  alapjának  számításánál 
az  adózás  előtti  eredményt  módosító  tételek  nem  voltak. 
 

 
 
Jelentősebb  időbeli  elhatárolások  részletezése 
 
. Költségek  és  ráfordítások Nyitó Növ. Csök. Záró 
passzív  időbeli  elhatárolása eFt eFt eFt eFt 
=========================================================================== 
Eszközök,  helyiség  bérleti  díjak 0 840 0 840 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Ügyviteli  szolgáltatás 0 360 0 360 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
Csatorha  jogdíjak 0 505 0 505 
=========================================================================== 
Ö s s z e s e n 0 1705 0 1705 
 

 
 

S  z  á  l  l  í  t  ó  k 
 

Szállítói  tartozások 
 

 
 
E  r  e  d  m  é  n  y  k  i  m  u  t  a  t  á  s  h  o  z k  a  p  c  s  o  l  ó  d  ó 

k  i  e  g  é  s  z  í  t  é  s  e  k 
 
 
 
 
Értékesítés  nettó  árbevétele  a  társaság  főbb  tevékenyei  szerinti  bontásban: 
Tevékenységi  kör Árbevétel  (eFt) 
================================================================ 
Elektronikus,  hiradástechnikai  berendezés  ker.9349 9.349 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Egyéb  távközlés 2.245 
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Tevékenységi  kör Árbevétel  (eFt) 
================================================================ 
================================================================ Ö  s  s  
z  e  s  e  n  : 11.594 

 
A  vállalkozás  exporttámogatásban  nem  részesült. 
 
A  vállalkozás  támogatási  program  keretében  dotációt  nem  kapott. 

Kapcsolt  vállalkozástól  származó  bevétel  nem  volt. 

A  társaságnál  az  egyéb  bevételek  értéke  az  alábbiakból  tevődött  össze: 
Megnevezés Bevételek  (eFt) 
================================================================ 
Kerekítési  különbözet 1 
================================================================ 
Ö  s  s  z  e  s  e  n  : 1 
 
A társaságnál  az  igénybe  vett  szolgáltatások  értéke  az  alábbiakból  tevődött 
össze: 
Költségnem Költségek  (eFt) 
================================================================ 
Bérleti  díjak 1.558 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Ügyvédi  költség 65 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Ügyviteli  szolgáltatás 360 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Műsorszolgálati  díjak 509 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
posta  ktg 11 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Műszaki  szerelés 482 
================================================================ Ö  s  s  
z  e  s  e  n  : 2.985 

 
Az  egyéb  ráfordítások  alakulása: 
Költségnem Költségek  (eFt) 
================================================================ 
Ertékesített  tárgyieszköz  könyvszerinti  értéke 1.370 
———————————————————————————————————————————————————————————————— 
Kerekítési  különbözet 1 
———————————————————————————————————————————————————————————————— Helyi  
adó 175 
================================================================ Ö  s  s  
z  e  s  e  n  : 1.546 
 

 
 
Tárgyévben  kutatási,  kísérleti  fejlesztési  költség  nem  volt. 
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M  u  t  a  t  ó  s  z  á  m  o  k 
 
 
 
 
V  a  g  y  o  n  i       h  e  l  y  z  e  t       m  u  t  a  t  ó  s  z  á  m  a  i 
 

 
 
A    tartósan    befektetett    eszközök    aránya    63,71%.    A    forgóeszközök  aránya 
36,29%. 
 
Saját  tőke  aránya  az  összes  forrásban  (tőkeellátottság)  13,11%. 

Az  eladósodottság  aránya  81,09%. 

Saját forrással finanszírozott forgóeszközök értéke -13158 eFt. Így  a 
forgótőke,  sajáttőke  aránya  -341,77%. 
 
A befektetett eszközök összes fedezettsége 20,57%, míg  a  saját  tőkével 
fedezett  20,57%. 
 
A  saját  tőke  -  jegyzett  tőke  aránya  128,33%. A  

tőkefeszültségi  mutató  618,57%. 

 
P  é  n  z  ü  g  y  i       h  e  l  y  z  e  t         m  u  t  a  t  ó  s  z  á  m  a  i 
 

 
 
A  likviditási  gyorsráta  értéke  0,45. A  
készpénz  likviditási  ráta  0,10. 
 
A  teljes  likviditási  mutató  értéke  0,42.  A  fenti  mutatók  alapján  elmondható, 
hogy társaságunk likviditása nem megfelelő, mert fizetési kötelezettségeinek 
hosszabb  távon  sem  tud  eleget  tenni. 
 
A  vevők  átlagosan    11,02  nap  alatt  fizetnek. 
 
A vállalkozás a tevékenységéhez beszerzett és felhasznált  anyagjellegű 
beszerzéseit  a  szállítóknak  718,60  nap  alatt  fizeti  ki. 
 
A vevő állomány finanszírozásában a szállító állomány 0,03  részarányt 
képvisel. 
A  vevő  állományt  a  szállítók  finanszírozzák,  ami  fizetési  gondot  jelez. 

Az  adósság  visszafizető  képesség  0,07. 

 
A       j  ö  v  e  d  e  l  m  e  z  ő  s  é  g       m  u  t  a  t  ó  i 
 

 
 
A  nettó  termelési  érték  4733  eFt.  Az  anyagmentes  termelési  érték  5641  eFt  . 



Kiegészítő  melléklet TEVE  TÉVÉ  ker  és  Távközlési  Szolg.  Kft 

 

 

 Fuso Nyrt. éves Jelentés (2013 

 
 
Az  eszközök  megtérülése  tárgyévben  1,19. 
 
A  készletek  a  társaságnál  átlagosan  50,37  napi  értékesítést  kötöttek  le. 

A  tőke  a  tárgyévben  6,02-szer  térült  meg. 

Az árbevétel-arányos termelési és értékesítési  nyereség  (üzemi  eredmény) 
tárgyévben  8,15%,  az  előző  évben  0,00%  volt. 

Az  összes  tőke  jövedelmezősége  24,55%  volt. 

A  saját  tőke  jövedelmezősége  49,09%  volt. 

Az  alaptőke  jövedelmezősége  28,33%  volt. 

A  társaság  a  tárgyévben  osztalékot  nem  fizet. 
 
A megtermelt pénzjövedelem  értéke  1758  eFt.  Ugyanez  az  érték  előző  évben  0 
eFt  volt. 
Az  árbevétel-arányos  pénzjövedelem  a  tárgyévben  15,16%,  az  előző  évben  0,00% 
volt. 
A  tőkearányos  pénzjövedelem  a  tárgyévben  45,66%,  az  előző  évben  0,00%  volt. 
A  sajáttőke-arányos  adózott  eredmény  (ROE)  22,08%. 
 
A  eszközarányos  adózott  eredmény  (ROA)  2,89%. 

EBIT  :  945  ezer  Ft. 

EBITDA  :  1853  ezer  Ft. 



 

 

CASH FLOW  2013 
 

TEVE  TÉVÉ  ker  és  Távközlési  Szolg.  Kft 
 
 

 
2013.03.26 - 2013.12.31 

Cégjegyzék: 
KSH  -  szám: 

01-09-170683 

24298739611011301 
 

Előző  év 
1000  Ft 

Tárgyév 
1000  Ft 

 
 
I.  

 
01. 

 
Szokásos tevékenységből származó  pénzeszköz-változás 
Adózás előtti eredmény 

  
0 

 
0 

 02. Elszámolt amortizáció +   
 03. Elszámolt értékvesztés és visszaírás    
 04. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete    
 05. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye    
 06. Szállítói kötelezettség változása    
 07. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása    
 08. Passzív időbeli elhatárolások változása    
 09. Vevőkövetelés változása    
 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása    
 11. Aktív időbeli elhatárolások változása    
 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -   
 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -   
II.  

 
14. 

Befektetési tevékenységből származó  pénzeszköz-változás 
Befektetett eszközök beszerzése 

 
 

- 
0 0 

 15. Befektetett eszközök eladás +   
 16. Kapott osztalék, részesedés +   
III. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 
 

22. 
 

23. 
 

24. 
 

25. 
 

26. 
 

27. 
 
IV. 

Pénzügyi műveletekből származó  pénzeszköz-változás                                                                                    0                            0 

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele                                                                                         + 

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele                                           + 

Hitel és kölcsön felvétele                                                                                                                     + 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása                + 

Véglegesen kapott pénzeszköz                                                                                                            + 

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)                                                                                 - 

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése                                                         - 

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése                                                                                          - 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek                                                          - 

Véglegesen átadott pénzeszközök                                                                                                        - 

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása 

Pénzeszközök változása (+-I+-II-+III)                                                                                                        0                            0 
 
 
Budapest,  2014.03.26. 
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Vezetőségi jelentés 2013.  

A reorganizáció eredményei 2013-ban 

A reorganizáció 
eredményei, 
lehetőségek 
2013-ban 

Területek 2012  2013 

Szerződött 
partnerek 

Okostévé gyártók 
Sony 
Samsung 
LG 

Toshiba 
 

Jogtulajdonosok 
Kereskedelmi 
tévé csatornák, 
Filmforgalmazók 

Közvetlen 
megállapodás a 
legnagyobb 
filmstúdiókkal 

Hirdetők 

Sony 
Tchibo 
Heineken 
Törley  

További tárygalások a 
legnagyobb 
hirdetőkkel 

Affiliate program Shopline 
Bónusz Brigád 

A program bővítése 
további partnerekkel 

A fuso® 
terjesztése 

Hordozó 
eszközök Okostévék 

Okostévék 
Tabletek 
Okostelefonok 
Játékkonzolok 
 

Piaci terjeszkedés iránya 

Az okostévé 
gyártókkal kötött 
Keretszerződés 
keretében Kelet-
Európa 

Tervek terjeszkedésre 
Kelet-Európában 

 

 

 

A termék: fuso® 
Premium 

A fuso® Premium egy havi díjas SVOD szolgáltatás, mely segítségével a 
felhasználók korlátlanul érik el a szerződött partnereink filmjeit és sorozatait. 
(Disney, ABC, ITV, stb.)  

A fuso® Premium szolgáltatás „hordozója” a több mint 200,000 okostelevízióra 
és egyéb „connected” eszközre  telepített fuso® Free. 

 

Az innováció A fuso® platform forradalmasítja a hagyományos műsorszórás értékláncát és 
biztosítja az ökoszisztéma valamennyi hardveres és szoftveres elemét, hogy 
ahhoz a jogtulajdonosoktól a szoftverfejlesztőkön át a tévénézőkig mindenki 
részese lehessen a jövő interaktív televíziós világának. 



 

 

 

A legnagyobb 
partnerek: 
okostévé gyártók 

A Fuso Ecosystem Nyrt. olyan interaktív televíziós platformot (bejegyzett 
védjegy: fuso®) fejlesztett, amelyet a világ legnagyobb televízió gyártói, mint a 
Samsung, a Sony és az LG installáltak az okostévéikre. Ezek a társaságok 
felismerték, hogy a fuso® platform nemcsak radikálisan új ügyfélélményt nyújt a 
tévénézők számára, hanem alkalmas arra is, hogy megreformálja a jelenlegi 
műsorterjesztési értékláncot. 

 

 Az okostévék mellett minden olyan eszköz, amely csatlakozik az internetre (un. 
connected eszközök), mint például a tabletek, az okostelefonok, vagy a 
játékkonzolok képesek a fuso® platform által prémium tartalomszolgáltatást 
nyújtani ügyfeleik számára. Ezt a kiterjesztési lehetőséget felismervén – elsőként 
– a Sony és a Microsoft döntött úgy, hogy a connected eszközeiken elérhetővé 
teszik a fuso® platformot. 

 

A fuso® által 
potenciálisan 
elérhető 
háztartások 
száma 

Az okostévék, illetve a connected eszközök exponenciális terjedésével a fuso® 
platform 2013-ban közel 350 ezer, 2014 végére várhatóan mintegy 1 millió 
magyar háztartásban válik potenciálisan elérhetővé a megvásárolt hordozó 
eszközökön keresztül. 

 

Szerződött 
jogtulajdonosok 

A tévégyártók mellett a legnagyobb hazai és nemzetközi jogtulajdonosok is 
csatlakoztak a fuso® platformhoz, hogy kihasználják a televíziózás és az internet 
szinergiájában rejlő előnyöket.  

Emellett a jogtulajdonosok a fuso® platform által egy olyan környezetet 
használhatnak, amelyben maximalizálhatják a kifejezetten a publikus internetre 
gyártott mozgóképes tartalmaik üzleti értékét. 

 

Legjobb 
televíziós 
termék, 
közönségdíj 

A magyar szaksajtó 2012 végén a fuso® platformot az év legjobb televíziós 
termékének értékelte, valamint 2013-ban „a 2013-as év magyar ígérete” címet 
kaptuk a PC Word olvasói szavazásán.  

 

 

 

 



 

 

A reorganizáció 
eredményei:  

 

Új tartalomszol-
gáltatói modell  

Kábeltévé piac 

Az okostévék, a stream technológia, a szélessávú 
interkapcsolat megteremtették a műszaki alapjait újfajta 
tartalomdisztribúciós modellek bevezetésének. Ennek 
egyik előfutára az Over-The-Top (OTT) modell, amellyel 
világszerte kísérletezik a digitális műsorkészítésben, 
műsorszórásban és –terjesztésben érdekelt valamennyi 
világcég. 
 
Egyre több magyar háztartásban van connected device 
(pl.: okostévé, okostelefon, tablet, személyi számítógép, 
set-top-box, médiacenter stb.), így már nemcsak arról 
beszélhetünk, hogy a technológia mire képes, hanem már 
arról is, hogy e technológiát használó connected eszközök 
elérték azt a kritikus penetrációt, amely felkelti a 
jogtulajdonosok (és a hirdetők) figyelmét (is) alternatív 
modellek kipróbálása iránt. Ennek az érdeklődési 
hullámnak állt az élére Magyarországon a Fuso Nyrt. és 
lett az „egykapu” ebben az új tartalomdisztribúciós 
világban. 
 
A fuso® elérte azt a kritikus háztartás és potenciális 
felhasználói számot, amelyre alapozva kísérleti 
programokat tudott és tud elindítani Magyarország 
legnagyobb és legjelentősebb jogtulajdonosaival, 
kereskedelmi tévécsatornáival.  
 
A jogtulajdonosokkal való sikeres megegyezés és sikeres 
kísérleti programokat követően a Társaság újfajta 
modellben kíván televíziós csatornákat és tartalmakat 
nyújtani a tévénézők számára.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Vállalkozás általános üzleti környezete és hosszú távú alapelvei 

A lineáris TV-t még mindig használják, de megérett a cserére 

Napjainkban felnőtt egy új generáció, aki nem feltétlenül siet haza egy-egy TV műsor kedvéért, vagy 
szinte soha nem néz élő TV csatornát, hanem él az Internet adta lehetőségekkel. Magyarországon 
jelenleg még nem megoldható a lineáris TV szolgáltatások teljes mellőzése. A fuso® erre ad egyszerű 
megoldást. 

Hazánkban kizárólag a különféle hagyományos kábelTV szolgáltató cégek csomagolt ajánlatain lehet 
hozzájutni az un. nem lineáris szolgáltatásokhoz, videotékákhoz, illetőleg ezeken belül prémium 
tartalomhoz, mozifilmekhez. Igazi alternatíva még nem elérhető, pedig erős piaci / felhasználói igény 
van, egy alternatív, kábelTV és Internet szolgáltatóktól független megoldásra. 

Az emberek változatlanul kedvelik a televíziós tartalmakat (a reklámokat már kevésbé), Magyarországon 
naponta 4,5 órát töltünk el a hagyományos lineáris tévézéssel. De egyre nehezebben találjuk meg a 
számunkra megfelelő tartalmakat, az egyre több és több TV csatorna kínálatából. A modell megérett a 
cserére. 

Az Internet Tv evolúciója már tart 

Az USA-ban számos jogtulajdonos saját internetes stream szolgáltatásán keresztül éri el a nézőket. Az 
ebből származó bevételek jelenleg még alacsonyak, de folyamatosan, drasztikusan fognak növekedni, 
mivel: 

- Az Internet hozzáférés sebessége, és minősége folyamatosan javul, ezért egyre több, egyre jobb 
minőségű interaktív szolgáltatást lehet indítani 

- Egyre többen választják a tabletjüket, vagy egyéb más eszközüket, hogy a tartalmakat 
közvetlenül a jogtulajdonosoktól érjék el 

- A Smart TV eladások száma hazánkban is folyamatosan növekszik, már több százezerre tehető 
azon televíziók száma Magyarországon is, amelyek az internetre kapcsolódnak 

- A streaming szolgáltatás lesz az alapvető disztribúció csatornája a 4K/UHD tartalmaknak, és nem 
a broadcast (kábeles) terjesztés 

- A perszonalizált, interaktív reklámok fogják adni a reklám bevételek nagyobb részét az 
elkövetkezendő években 

Mindezek eredményeként a lineáris, hagyományos médiafogyasztás és az ehhez kapcsolódó bevételek 
szűkülhetnek és leginkább olyan környezetben maradnak fent e szolgáltatások, ahol nincs szélessávú 
internet elérés. Ez az átalakulás jelenleg is zajlik, a hagyományos TV csatornák reklám és egyéb bevételei 
is folyamatosan esnek. Jelenleg egy átlagos kábelTV felhasználó, aki fizet egy bizonyos csomagért, jó 
esetben is annak csak töredékét nézi nap, mint nap. Ugyanez a felhasználó valószínűleg szívesebben 
fizetne hasonló az összeget egy olyan alkalmazásért, mely személyre szabottan ajánl friss tartalmakat, 
mozifilmeket, valamint sorozatokat. 

Amellett, hogy az Internet TV előretörése lehetőséget kínál új alkalmazások televízióba való 
megjelenésére, mint pl. HULU, Youtube, Netflix, MLB.tv, vagy iTunes, a jogulajdonosoknak is újszerű 
lehetőséget nyílnak meg bevételeik maximalizására. Egy olyan új üzleti modell van kialakulóban, ahol a 
fogyasztó közvetlenül, - függetlenül az adott fogyasztó kábel és / vagy internet szolgáltatójától, - a 
jogtulajdonostól szerezheti be a tartalmat egy aggregátoron keresztül, aki felügyeli és menedzseli az 
adott tartalmak elérhetőségét.  



 

 

 

A vállalkozás céljai és stratégiája 

2011 novemberében társaságunk vezetősége új stratégiai irányt jelölt ki. Már ekkor egyértelművé vált, 
hogy az un. okostelevíziók piaci térnyerésével, és ezek rohamos fejlődésével a társaság által fejlesztett 
speciális set top box know-how értéktelenné vált, hiszen, nincs szükség egyéb eszközökre, hogy 
tartalmakat fogyasszunk. 2011 év végétől kizárólag a vállalat által fejlesztett applikáció minél több 
eszközön való elterjesztése, majd ezen keresztül különféle bevételt termelő szolgáltatás (prémium 
tartalmak, interaktív reklámozás) beindítása lett a fő cél.  

Ennek érdekében a vezetőség a gyártást kiszervezte, a speciális, a célhardverre fejlesztett Windows  
célszoftver fejlesztését leállította. Az Igazgatóság döntése alapján a társaság az elértéktelenedett know-
how-t értékesítette, bevezette a piacra a co-branded termékét (fusoTV by WayteQ) amellyel régebbi 
televíziókat lehet okossá tenni. Ezekkel és a már meglévő Apple, Android valamint SONY, SAMSUNG, LG 
alkalmazásainkkal a teljes potenciális elérhető felhasználók mintegy 80%-át képesek vagyunk 
megszólítani. A fuso® Premium applikációval ellátott, támogatott gyártók köre folyamatosan bővül. 

2013 végére a fuso® alkalmazás elindításával elterjedésével, és co-branded termékeinkkel 
megteremtettük az alapot, egy fizetős, prémium szolgáltatás biztonságos piaci bevezetéséhez, amely 
megtörtént 2013.11.08-án. 

A 2013 őszen bevezetett fuso® premium szolgáltatás fókuszai 

- hatalmas, válogatott tartalmi kínálat, több ezer mozifilm és sorozat a legnagyobb stúdiók 
kínálatából, 

- szemben a jelenlegi kábelTV-s gyakorlattal, nincs hűségnyilatkozathoz kötött, fix havidíjas 
szolgáltatás,  

- Interaktív, szép, felhasználóbarát, alkalmazkodó felhasználói felület teszi egyszerűvé a 
szórakozást, 

- többfunkciós alkalmazás (tartalom aggregáció): nem kizárólag mozgóképes tartalmak, hanem 
zene, hírek is, 

- multiplatform alkalmazás: egy előfizetéssel több, különféle eszközön elérhető a teljes tartalmi 
kínálat, 

- van reklám, de nem megszokott módon, és nem mindenkinek, 
- a fuso® prémium nem akar és nem is fog versenyezni a kábelTV-s cégek (UPC, T-Home stb.) 

ajánlatával, hanem a fuso® premium egy önálló és alternatív megoldás lesz a piacon 
- külön applikáció gyerekeknek, és sportkedvelőknek, 
- az elérhető legjobb tartalmak, folyamatosan bővülő kínálatban, bármilyen connected eszközön,  
- társaságunk 2013-ban több százezer dollárt költött el kitűnő stúdiós tartalmakra, amelyek egy 

része csak nálunk elérhető. 

Nemzetközi terjeszkedés 

A fuso® premium magyarországi bevezetését követően, 2014 első félévében további kelet-európai 
országokban is tervezi elindítani a szolgáltatást. A stúdiókkal megkötött, vagy jelenleg is egyeztetés alatt 
álló VOD szerződések ezen országok VOD jogainak opciós elérhetőségét biztosítják. Ugyanakkor az elmúlt 
2 évben a TV gyártókkal kötött szerződéseinknek is része a régiós terjeszkedés opciója, tehát nem 
szükséges újabb hosszas engedélyezési folyamat új országokban való megjelenéshez.  

 



 

 

Verseny 

Versenytársaink kikerülhetnek a kábelTV és Internet szolgáltató körből, játék konzolok gyártói köréből, 
vagy akár az illegális területről (torrent). Törekedünk arra, hogy minden potenciális versenytársnak 
képesek legyünk olyan üzleti konstrukciót ajánlani, amely számára kedvezőbb ajánlat a versenynél. Az 
elkövetkező években minden piaci szereplő javítani fogja szolgáltatásait, mint pl. UPC Horizon nevű új 
rendszere, vagy HBO GO. Azonban, az esetek többségében a jelenleg piacon lévő szolgáltatóknak nem 
érdeke egy teljes üzleti modellváltás, hiszen bevételeik legnagyobb részét még jelenleg is a hagyományos 
„TV előfizetési csomagok”-ból szerzik. Törekszünk olyan egyedülálló kínálatot kialakítani, ahol a 
fogyasztók széles köre talál majd megfelelő tartalmat. Mindezt egy nagyon egyszerű üzleti modellben, 
hosszú távú szerződések nélkül. Ez az alternatív ajánlat választási lehetőséget biztosít a felhasználóknak, 
és megadja a döntés szabadságát. Végső soron a fogyasztók fogják eldönteni, mely szolgáltatásokért 
hajlandóak fizetni. Mivel Magyarországon először a fuso® premium lesz képes az új fogyasztási 
igényeknek megfelelni, joggal hisszük, hogy a szolgáltatás bevezetése sikeres lesz. 

A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és 
bizonytalanságok 

Vállalatunk irányítása két irányt jelölt ki 2011 novemberében: 

1. fuso® applikáció továbbfejlesztése minden lehetséges internet képes eszközre, 
2. az Interaktív perszonalizált reklám tevékenység valamint egyéb fizetős prémium szolgáltatások 

elindítása.  

Az elmúlt két évben a társaság több tízmillió forintot fordított a fejlesztésekre, fejlesztői kapacitását 
többszörösére emelte új mérnökök alkalmazásával, melynek eredményeképpen jelenleg a fuso® 
applikáció 10 különféle gyártó, mintegy 40 különféle modelljén fut, az esetek többségében gyárilag 
előtelepítve. A Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. akvirálásával társaságunk rendelkezik az 
Interaktív reklámok elindításához szükséges feltételekkel. Számos érdeklődést kapunk több nagy 
reklámozótól, és ügynökségtől. Jelenleg, több sikeres pilot projekt után (Heineken, Sony, Tchibo, Törley) 
a fuso® reklámhelyeinek beárazása folyamatban van, és a közeljövőben megállapodást fogunk kötni egy 
olyan tapasztalt reklámértékesítő céggel, amelyen keresztül a legnagyobb reklámozók is képesek lesznek 
kihasználni a fuso® speciális reklámozási lehetőségeit. Ehhez elengedhetetlen volt, hogy a fuso® 
használata független módon legyen mérve, melyet a Gemius-szal való együttműködéssel, sikeresen 
implementáltunk az alkalmazásba.  

Mivel a fuso® használatához Internet elérés szükséges, ezért az Internet sávszélesség nagymértékben 
befolyásolja a felhasználó élményt. Bár önmagában a kis sávszélesség nem akadályozza meg az 
internetes, okostévés applikációk használatát, de nyilvánvalóan nagyobb sávszélességgel jobban 
élvezhető minden internetes tartalom. A hazai internetszolgáltatók folyamatosan növelik az elérhető 
alapcsomagok sávszélességeit, ezért ezen bizonytalansági tényezőt társaságunk alacsonyra értékeli. 

A VOD (Video On Demand) piac jelenleg van kialakulóban Kelet-Európában és a közeljövőben mintegy 
89%-os árbevétel növekedés várható ezen a területen (forrás: Digital TV Research). Természetesen 
megvan rá az esély, hogy a globális piaci szereplők nyitnak a régiónk felé is, azonban ez nem jelenti, hogy 
az általa lefedett piacokon a már meglévő szolgáltatók tönkremennének. Ugyanis a stúdiókkal kötött 
VOD jogok hasznosítására kötött szerződések nagyon kötöttek, és védik az adott területen már 
szolgáltató, meglévő cégeket. Ezzel együtt is megtörténhet más nagy globális szereplő felbukkanása 
régiónkban, ebben az esetben társaságunk – akár – felvásárlási célponttá is válhat. Vállalatunk ezt a 
bizonytalansági tényezőt magas prioritásúnak értékeli. 



 

 

A társaság jelenleg is tárgyal, közvetlenül a jogtulajdonos stúdiókkal mozifilmek és sorozatok VOD 
jogainak megvásárlására. Ezen szerződések jellemzően 2-3 évre szólnak, és jelentős cash-flow 
megterhelést jelentenek, mivel számos esetben a stúdiók un. minimál garancia kifizetéséhez kötik a 
szerződések létrejöttét. A fuso® szolgáltatás népszerűsége, és működőképessége nagyban függ ezen 
stúdiós szerződésektől, amelyekre társaságunk az év hátralévő részében mintegy 300,000 USD-t fog 
fordítani. Mindezek alapján vállalatunk ezen kockázati tényezőt magasnak minősíti. 

Az éves beszámoló időszakában elért eredményei és kilátásai 

A 2011-ben elhatározott reorganizációs folyamatok első jelei immár számszerűsítetten is elérhetőek a 
2013-as könyveinkben, melyek ezen beszámoló elválaszthatatlan részét képezik. Eddig is, és a 
továbbiakban is jelentős összegeket fogunk befektetni a fuso® applikáció minél több eszközön való 
elérhetőségére, és a tartalmi beszerzésekre. 

Jelentős bevételeket várunk a fuso® premium előfizetésekből, a bővülő licenszdíjakból, valamint az 
interaktív reklámozási tevékenységekből, melyekről a törvényi előírásoknak megfelelően folyamatosan 
tájékoztatjuk majd részvényeseinket. 

Felelősségvállalási nyilatkozat 

A Fuso Ecosystem Nyrt. Igazgatósága jelen éves jelentését a magyar számviteli szabályok szerinti nem 
auditált, konszolidált pénzügyi jelentése alapján készítette el. 

Az éves jelentés valós és megbízható képet ad a Társaság konszolidált eszközeiről, kötelezettségeiről, 
pénzügyi helyzetéről és 2013. év eredményéről, teljesítményéről, a főbb kockázatokról és a 
bizonytalansági tényezőkről. 

 

Fuso Ecosystem Nyrt. Igazgatósága 

Tartalmi figyelmeztetés! 

Ez a dokumentum bizonyos előretekintő megállapítások tesz, beleértve a lineáris TV piaci csökkenésének trendjével, mértékével, 
az Internet TV piac potenciális növekedésével, ezek ütemezésével kapcsolatos megállapítások. Továbbá ide értve a fenntartható 
szolgáltatási funkciók körét, a tartalmak beszerzését és engedélyezését, a piaci verseny hatásait és következményeit, a 
nyereségesség mértékét, és megosztását, a tervezett szolgáltatások piaci bevezetését, azok eredményességét. Az ebben a 
dokumentumban közölt információk kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, amelyeknek hatására a tényleges 
eredmények és események különbözhetnek a leírtaktól. A dokumentum olyan a jövőre vonatkozó kijelentéseket és 
megállapításokat is tartalmazhat, amelyek nem a leírt módon kerülnek megvalósításra. 

Mindezek alapján a Fuso Ecosystem Nyrt. Igazgatósága nem vállal kötelezettséget, hogy ezen dokumentumban leírt 
megállapítások tükrözik majd a ténylegesen, a megállapítások, és események bekövetkezésének időpontja után létrejött 
tényleges eseményeket.  

Fuso Ecosystem Nyrt. Igazgatósága 

 

 

 



 

 

Fuso Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottság 
 
 

JELENTÉS 
 

A Fuso Nyrt. 2014. április 22. napján megtartandó, 2014. évi rendes közgyűlésére a Társaság 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló Készítési Standardok szerintett készített, konszolidált, 

auditált beszámolója (un. IFRS) szerinti 2013. évi éves beszámolójának vizsgálatáról 
 
A Felügyelő Bizottság 2013-ben is folyamatosan figyelemmel kísérte a Társaság működését. 
 
A Felügyelő Bizottság rendszeresen megvitatta az Igazgatóság által a Felügyelő Bizottság ülésére 
beterjesztett Időközi Vezetőségi jelentéseket a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és 
az ügyvezetésről, amelyek részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, 
valamint a gazdálkodás értékeléséről szóló beszámolót, ezen felül a Felügyelő Bizottság az éves 
rendes közgyűlés elé kerülő anyagokat is áttekintette. 
 
Összességében a Felügyelő Bizottság megítélése alapján a Társaság 2013-ben több jelentős, a 
Társaság jövője szempontjából elengedhetetlen vezetői lépést hajtott végre. 
 
A könyvvizsgálói jelentés megállapításait figyelembe véve, a Felügyelő Bizottság a Társaság IFRS 
szerinti 2013. évi éves konszolidált, auditált beszámolóját 869 480 e Ft mérlegfőösszeggel és 452 
887  eFt  forint mérleg szerinti veszteséggel tudomásul veszi és a közgyűlésnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
 
 
Budapest, 2013. március 31. 
 
 
      …………………………………… 
          a Felügyelő Bizottság elnöke 
 
 



 

 

Fuso Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
Audit Bizottság 
 
 
 

JELENTÉS 
 

A Fuso Nyrt. 2014. április 22. napján megtartandó, 2014. évi rendes közgyűlésére a Társaság 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló Készítési Standardok szerintett készített, konszolidált, 

auditált beszámolója (un. IFRS) szerinti 2013. évi éves beszámolójának vizsgálatáról 
 
 
Az Audit Bizottság áttekintette az Igazgatóság által az Audit Bizottság ülésére beterjesztett 
jelentést a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról és az ügyvezetésről, amelyek 
részletesen tartalmazták a Társaság árbevételének alakulását, valamint a gazdálkodás 
értékeléséről szóló beszámolót. 
 
A mérlegkészítés napjáig a Társaság folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 
fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.  
 
A könyvvizsgálói jelentés megállapításait figyelembe véve, az Audit Bizottság a Társaság IFRS 
szerinti 2013. évi éves konszolidált, auditált beszámolóját 869 480 e Ft mérlegfőösszeggel és 452 
887  eFt  forint mérleg szerinti veszteséggel tudomásul veszi és a közgyűlésnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
 
 
Budapest, 2014. március 31.. 
 
 
      ………………………………………….. 
       az Audit Bizottság elnöke 
 

 
  



 

 

 

 

Javadalmazási Nyilatkozat 

A FUSO Ecosystem Nyrt. a 2006. évi IV. törvény (Gt.) 312/A § értelmében közzéteszi a Társaság 
igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott 
valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve.  

A Társaság igazgatósági tagjai és felügyelőbizottsági tagjai 2013-ban nem részesültek tiszteletdíjban, így 
pénzbeli és nem pénzbeli juttatást nem kaptak. 

Igazgatóság – pénzbeli és nem pénzbeli juttatások: 

 

Név Titulus Juttatás 
LÁZÁR Csaba elnök 0 Ft 
LEMÁK Gábor alelnök 0 Ft 
POCZKODI Gábor IT tag 0 Ft 
Novák Péter IT tag 0 Ft 
 

 

Felügyelőbizottság – pénzbeli és nem pénzbeli juttatások: 

 

Név Titulus Juttatás 
KOPKA Miklós FB tag 0 Ft 
dr. MAGYAR Gábor FB tag 0 Ft 
dr. MOLNÁR László FB tag 0 Ft 
Lakits Péter FB tag 0 Ft 
Fái András FB tag 0 Ft 
 

 

Budapest, 2014. március 20. 

 

      FUSO Ecosystem Nyrt. igazgatósága  

 

 


