
fuso®

Fuso: FUture of televiSiOn 
 
 

 
 
 
 

FUSO ECOSYSTEM NYRT. 
 

Éves Jelentés és Mellékletek 
ELFOGADVA: a társaság 2013.04.29-én megtartott éves rendes közgyűlésén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2013.04.29 
  

FUSO Ecosystem éves jelentése (2012) 13-04-29



FUSO Ecosystem éves jelentése (2012) 13-04-29



FUSO Ecosystem éves jelentése (2012) 13-04-29



fuso®
 
 4

 

 
 

 
 
  
                         FUSO ECOSYSTEM NYRT 
 
 
 
    NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI 
STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT , KONSZOLIDÁLT, 
                        AUDITÁLT BESZÁMOLÓJA 
 
                                                                 2012 DECEMBER 31.-ÉVEL  
                                                                             LEZÁRULT ÉVRŐL 

                                                 
 
 
 
  

                                                              2012 
 
 

  

FUSO Ecosystem éves jelentése (2012) 13-04-29



FUSO Ecosystem éves jelentése (2012) 13-04-29



fuso®
 
 6

 
FUSO ECOSYSTEM Nyrt. 
Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatása (mérleg) 
a december 31-i állapot szerint 
 

  2012.12.31        2011.12.31         
ESZKÖZÖK       Jegyzetek     ezer Ft           ezer Ft    
Befektetett eszközök 
Ingatlanok, gépek, berendezések   11     5.237             5.108             
Immateriális javak     12  696.716         499.500             
Goodwill                  -              -             
Egyéb részesedések       272.900              -             
Halasztott adókövetelések    22         664             1.017             
Befektetett eszközök összesen    975.517         505.625             
 
Forgóeszközök 
Készletek      13      6.592           36.918            
Vevők és egyéb éven belüli követelések  14    14.895           29.030            
Értékpapírok                         900        -            
Pénzeszközök          2.412             2.572   
Forgóeszközök összesen       24.799           68.520   
 
Eszközök összesen                        1.000.316         574.145  
 
FORRÁSOK 
Saját tőke 
Jegyzett tőke      15  923.500         510.000   
Tőketartalék      15    15.000           15.000              
Saját részvények     16   -  -             
Eredménytartalék        (8.877)         . (9.309)                     
Nem irányító részesedés   17   -  -            
Saját tőke összesen      929.623         515.691   
 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Pénzügyi kötelezettségek    18    58.835           48.000           
Halasztott adó kötelezettségek               -           -             
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen    58.835           48.000             
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
Céltartalékok         -  -            
Pénzügyi kötelezettségek    19      4.835             5.425            
Szállítók és egyéb rövid lej.kötelezettségek  20      7.023             5.029            
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen    11.858            10.454            
  
Kötelezettségek és saját tőke összesen           1.000.316           574.145   
 
A 10-34  oldalakon közölt mellékletek a konszolidált beszámoló elválaszthatatlan részei 
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FUSO ECOSYSTEM Nyrt. 
Konszolidált Cash Flow kimutatása  
a december 31-ével végződő évről 

   2012.12.31          2011.12.31 
                    ezer Ft               ezer Ft 

Mőködési tevékenységből származó cash flow 
Adózott eredmény (Működési eredmény)             432             ( 6.086) 
 
Korrekciók: 
       Tárgyévi értékcsökkenés          216.708         597 
       Céltartalékok változása                 -                       - 
       Értékvesztés                 -            - 
       Halasztott adó                353         (597) 
 
Működő tőke változásai 
      Készletek változása          30.326  (26.705) 
      Vevő változása           15.953             (14.525) 
     Egyéb követelések változása (kivéve adott kölcsön)     (3.318)    (1.346) 
      Adott kölcsönök változása          1.500      2.560 
      Forgatási célú értékpapírok változása             -   - 
      Szállítók változása          (3.232)                       513 
      Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása        4.555         654  
 
Működési tevékenységből származó nettó cash flow     263.277   (44.935) 
 
Befektetési tevékenységből származó cash flow 
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése         (1.052)    (3.799) 
Részesedés beszerzése        (272.900)             - 
Nettó pénzkiáramlás leányvállalat felvásárlásakor    -             - 
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow           ( 273.952)    (3.799) 
 
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow 
Banki hitel felvétel/(visszafizetés)                       
Egyéb kölcsön felvétel/(visszafizetés)        10.835                     50.360 
Részvénykibocsátás                -       - 
Visszavásárolt saját részvények      -  
Tőketartalék        -       - 
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow       10.835       50.360 

 
Készpénz és készpénzjellegű  tételek nettó változása       (160)              1.626 
 Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege        2.572             946 
Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege         2.412             2.572 
 
A 10-34  oldalakon közölt mellékletek a konszolidált beszámoló elválaszthatatlan részei 
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Kiegészítő mellékletek 

 
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: 1119 Budapest Bikszádi utca 
12.A fsz.2.) 
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A Társaság 5 %-ot meghaladó tulajdonosai a fordulónapokon (december 31): 

 
Tulajdonos neve          Tulajdoni hányad (%)   
                                                        2012.12.31             2011.12.31 
Poczkodi Gábor   8.17   %     18 % 
ELAMEDIN Limited        -    %                13 % 
PHERIX Enterprises                             -    %                         11 % 
HOMESYS KFT.                            29.55    %                           - % 
  
   
  GOLDHALL SERVICES LTD         8.95 %                               -% 
                     
5 % alatti részvényesek            53.33 %                  58 % 
        
Összesen     100,00 %   100,00% 
 
Részvények darabszáma       18.470.000  10.200.000 
Részvények névértéke           50 Ft/db          50 Ft/db 
 
HomeSys Média Szolgáltató Kft (leányvállalat) 
A HomeSys Media Kft. 2009 augusztusában alakult, 500 eFt alaptőkével.  
A HomeSys Media Kft. meghatározó tulajdonosai több mint 5 éve a HybridBox és HomeSys 
fejlesztésével foglalkoznak. Egy platformot (HW + SW + Tartalom menedzsment) 
fejlesztettek, melynek lényege a hagyományos broadcasting lineáris televízió (FTA: free to 
air/DVB-T vagy egyéb más televízió jel) és a stream Internetes tartalmak (nem lineáris), 
összemosása a lokális médiafogyasztással. Miközben normál számítógépként is működhet a 
saját fejlesztésű HybridBox, mely rendkívül alacsony fogyasztású (<11W) és zajtalan, ami a 
szobai felhasználást is lehetővé teszi. A HomeSys személyre szabott televízió/médiaeszköz 
célja, hogy kiegyensúlyozza és újjáélessze a műsoripart. Egy igazi alternatívát kínál a 
felhasználóknak, hiszen képes összemosni a többségében ingyenes, digitális DVB-T 
rendszerben sugárzott TV jelet, az Interneten található, és a lokális számítógépen a 
felhasználó által tárolt különböző egyéb média (zene, kép, videó) forrásokkal. Ez teljesen új 
lehetőségeket nyit meg a műsorszolgáltatók számára most és nem évek múlva. A 
műsorszolgáltatók, jogtulajdonosok ez által közvetlenül szerezhetnek új nézőket, gyárthatnak 
kifejezetten ide készülő interaktív új műsorokat, célzott és személyre szabott reklámokat 
juttathatnak el számukra, és mindenre kiterjedő felhasználói szokásokat tudnak elemezni a 
HomeSys tartalom/reklám menedzsment rendszer használatával.  
 
A Homesys Kft. alaptőkéje 2010.08.01-én 500.000 eFt volt, mely 500 eFt pénzbeli betétből és 
499.500 eFt nem pénzbeli betétből (apportból) állt. . 
Működési köre a Hybridbox informatikai eszköz gyártása, továbbfejlesztése és értékékesítése. 
 
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 tevékenység : Reklámügynökség 
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Fuso Ecosystem Nyrt leányvállalataként az interaktív tévés reklámpiac felépítésében és a 
hirdetők jelenlegi körének bővítésében vállal szerepet. 
 
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 
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 2012. 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 
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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. 
 
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: 
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I) A konszolidáció alapja 
 
Leányvállalat 
 
A konszolidált éves beszámoló a Fuso Ecosystem Nyrt.-t, illetve az ellenőrzése alatt álló 
leányvállalatokat (Homesys 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 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. 
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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. 
 
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. 
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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 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. 
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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 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. 
  

FUSO

FUSO Ecosystem éves jelentése (2012) 13-04-29



fuso®
 
 17

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 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. 
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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 
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 
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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 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 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. 
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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 
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 2012. évi konszolidált beszámoló összeállítása során a Csoport áttekintette a standardok 
változásait, megismerte a BIZOTTSÁG 475/2012/EU Rendeletét (2012. június 5.)  
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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  
 
          2012    2011 
           eFt      eFt 
Értékesítés árbevétele: - belföldi értékesítés     6.355  20.712 
    - külpiaci értékesítés        0    6.421 
    Összesen:     6.355  27.133 
 
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 2012-ben és 2011-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. 
 
5. Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó 

 2012   2011 
  eFt     eFt 

Iparűzési adó            0         ( 85) 
Egyéb adók és környezetvédelmi termékdíj      (47)             (147) 
Kapott késedelmi kamatok, bírságok         0      (2)  
Egyéb nem elszámolható kiadások              (1.438)          (1.099) 
Készletek értékvesztése                                                       (27.201)        0 
Egyéb bevétel                                                                          8.082                   0 
                                                   Összesen :                         ( 20.604)       ( 1.333) 
 
  

FUSO Ecosystem éves jelentése (2012) 13-04-29



fuso®
 
 24

6. Igénybe vett szolgáltatások    2012   2011 
                    eFt      eFt 
Szállítás-rakodás, raktározás költségei       349  1.031 
Bérleti díjak        2.569  4.203 
Karbantartási költségek           32       63 
Hirdetés, reklám, propaganda költségek    1.359  4.516 
Számviteli szolgáltatások         482     705 
Üzletviteli tanácsadás, pályázati díj    4.856  1.168 
Telefon, posta,futár ktg         917  1.274 
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek        293     230 
Egyéb igénybevett szolgáltatások    3.281               2.868 
Nyomdai szolgáltatás                                                            1.594                    0 
Közvetített szolgáltatás                                                         2.616                    0                                                  
Igénybevett szolgáltatások összesen             18.348             16.058 
 
7. Pénzügyi tevékenység nettó eredménye             2012      2011 

  eFt       eFt 
Fizetett kamatok               0         0 
Árfolyamveszteség          (28)     (84) 
Kapott kamatok              3         4 
Árfolyamnyereség          115      290 
Bankköltségek         (329)    (344) 
Badwill elszámolása               -       - 
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye      (239)    (134) 
 
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 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). 
 
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. 
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A jövedelemadókhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások a következőkből tevődnek össze: 
2012   2011 
   eFt    eFt 

Társasági adó        931     272 
Halasztott adó       (689) 
Összesen        931   (417) 
 
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. 
 

       2012   2011 
        eFt    eFt 

Részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény        432   (6.086) 
Kibocsátott törzsrészvények száma (darab)    18.470.000          10.200.000 
Egy részvényre jutó eredmény (alap és hígított)   (Ft)           0.02                  (0,60) 
 
10. Leányvállalatok 
 
2012. és 2011. december 31-én a Csoport leányvállalatának adatai: 
 
 

     2012       2012        2011      2011 
         Név                Cégbejegyzés és  Tulajdoni Szavazati Tulajdoni      Szavazati 
                                tevékenység helye    hányad   hányad   hányad          hányad 
 
HomeSys Kft        01-09-923233  
  1138 Budapest, Jakab J. u. 17.    100%    100%    100% 100% 
Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft.      100%              100%                -                      - 
    01-09-989858 
1119 Budapest Bikszádi utca 12.A. fsz.2. 
 
A leányvállalatok teljes körű konszolidáció keretében kerültek bevonásra. 
 

                     Adatok eFt-ban          
        HomeSys Kft Screenie Kft 
 
Részesedés leányvállalatokban     500.000                413.500 
Anyavállalati %           100%                   100% 
Jegyzett tőke:        500.000                413.500    
saját tőke valós értéke a megszerzésnapján    500.279                413.500 
 
Akvizíción keletkező badwill (negatív goodwill)          279                       - 
 
 
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 
 
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 
 
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 
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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   
  
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 
    
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  
 
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 
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működni, feltéve ha abban a hardver komponensek kompatibilisek a keretszoftverben lévő 
dekódolási algoritmusokkal és eljárásokkal. 
 
13. Készletek 

2012   2011 
  eFt     eFt 

Anyagok       1.998    7.316 
Félkész termékek         0    4.317 
Késztermékek      4.594  25.285 
Összesen       6.592  36.918 
A késztermékek évvégi értékelése következtében 27.201 e Ft. értékvesztés lett elszámolva, 
mivel a könyvszerinti érték és a piaci érték jelentős külömbséget mutatott. 
 
14. Vevők és egyéb éven belüli követelések 

 2012   2011 
  eFt     eFt 

Vevőkövetelések               0            15.953 
Vevőkövetelések értékvesztése             0          0 
Egyéb követelések      14.895            13.064 
Aktív időbeli elhatárolások              0                   13 
Összesen       14.895             29.030 
 
Az egyéb követelések 2011. december 31-i egyenlege tartalmazza a következő időszaki 
ÁFA követelés 4.013 eFt összegét. Tartalmazza a Csoport által nyújtott 5.940 eFt 
kölcsönkövetelést a COMPUWARE Line Kft-vel szemben. A Csoport 2010.08.05-én 9.000 
eFt kölcsönt nyújtott a COMPUWARE Line Kft-nek, melyből 2010-ben 500 eFt-ot, 2011-ben 
2.560 eFt összeget törlesztett. Tartalmazza a fordulónapon fennálló elszámolási előleget 
(2.000 eFt), a fizetett kaució összegét (712 eFt) 
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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15. Jegyzett tőke és tartalékok 
 
A Társaság jegyzett tőkéje 2012. december 31-én 18.470.000 db részvényből állt. A 
részvények névértéke 50 Ft/db. 2012 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 
 
Kötelezettség tőkésítése 
 
A Homesys Kft-nek 2010-ben nyújtott kölcsönt átalakították a tőke részévé, a tőketartalékon 
keresztül. 
 
16. Visszavásárolt saját részvények 
 
A Csoportnak nincs visszavásárolt saját részvénye. 
 
17. Nem irányító részesedés 
 
A Csoportnak nincs nem irányító részesedése. 
 
18. Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek a vállalatcsoport vonatkozásában: 
 
Hitelnyújtó    Hitel lejárata      Deviza 

      neme  2012  2011 
  eFt     eFt 

Magánszemélyek  2015.12.31.         HUF   18.500           17.000 
Jogi személyek  2015.12.31        HUF  40.335           31.000 
 
A szerződésekben fedezet kikötésére nem került sor, a kölcsön kötelezettség kamatmentes 
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19. Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek a vállalatcsoport vonatkozásában 
 
Hitelek, kölcsönök        Deviza  2012   2011 
megnevezése          neme    eFt      eFt 
Egyéb kölcsön          HUF  4.835  5.425 
magánszemélyekkel szemben 
 
Összesen       4.835               5.425 
 
A szerződésekben fedezet kikötésére nem került sor, a kölcsön kötelezettség kamatmentes. 
 
20. Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

  2012  2011 
  eFt     eFt 

Szállítói kötelezettségek        665  3.897 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek              1.988       589 
Passzív időbeli elhatárolások               4.370                 543 
Összesen       7.023  5.029 
 
21. Halasztott adó 
A halasztott társasági adó a kötelezettség módszerrel kerül kiszámításra az ideiglenes 
különbözetek alapján. 

  2012  2011 
   eFt      eFt 

Halasztott adó eszközök        664             1.017 
Halasztott adó kötelezettségek          -           - 
Nettó egyenleg december 31-én       664    1.017 
 
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 
 
A tárgyi eszközök számviteli és adótörvény szerinti értékcsökkenési leírása megegyezik. Az 
eszközökre maradványértéket nem képeztek. 
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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 
2012. december 31-re, illetve 2011. 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 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 2012. december 31-én és 2011. december 31-én: 
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Adatok eFt-ban 
    2012    2011 

        adatok eFt-ban 
Könyvszerinti      Valós   Könyvszerinti        Valós 

           érték        érték         érték         érték 
Pénzügyi eszközök 
Kölcsönök és követelések 
- követelések          10.455           10.455      23.090      23.090 
- kölcsönök           4.440             4.440        5.940        5.940 
Pénzeszközök és  
pénzeszköz egyenértékesek            2.412             2.412        2.572        2.572 
 
 Saját részvény                                 900               900 
 
Pénzügyi eszközök összesen        18.207          18.207     16.662      16.662 
 
 
Pénzügyi kötelezettségek 
Kölcsönök amortizált 
bekerülési értéken            63.670       63.670     53.425              53.425 
Szállítók és egyéb kötelezettségek 
amortizált bekerülési értéken          7.023         7.023       5.029                5.029 
 
Pénzügyi  
kötelezettségek összesen            70.693       70.693     58.454              58.454 
 
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 

2012           2011 
Nem lejárt     14.895  -        29.030         - 
0 és 90 nap között lejárt            -  -             -         - 
91 és 180 nap között lejárt            -  -             -         - 
181 és 365 nap között lejárt            -  -             -         - 
Éven túl lejárt             -  -             -         - 
Összesen     14.895  -        29.030         - 
 
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.   
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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:             923,500 eFt 
 
TAGOK ÉS TÖRZSBETÉTEK: 
 
18 470 000 db „ A” sorozatú törzsrészvény  50Ft/db névértéken   
Névérték összesen : 923 500 e Ft. 
A társaság 5%-t meghaladó tulajdonosai a mérlegforduló napon. 
HOMESYS MEDIA KFT.    29,55% 
GOLDHALL SERVICES LTD 8,96% 
POCZKODI GÁBOR     8,17% 
 
Saját részvények: 18 000 db 50 Ft névértéken    900 e Ft  

 

A társaság társasági szerződésének megfelelően a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek 
megfelelő szavazattal rendelkeznek. 
 

 

A képviselői feladatokat Lázár Csaba látja el. A társaság társasági szerződésének megfelelően 
a tagok a taggyűlésen az üzleti részüknek megfelelő szavazattal rendelkeznek.  

Igazgatósági Tagok  : Lázár Csaba 
                                  Poczkodi Gábor 

                                  Lemák Gábor 
                                  Novák Péter 

Felügyelőbizottság:   Kopka miklós 
                                  Dr Molnár László 

                                  Dr Magyar Gábor         
 

A társaság bemutatása: 
A társaság alaptevékenysége:  7219   

A fenti tevékenységek folytatását törvény nem korlátozza és nem tiltja. 
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Tevékenységi körök változása: a fenti tevékenységek tárgyévben változás nem történt. 

 

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.( adószám:12492280-1-10) 
A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. 
A könyvvizsgálatot végző személy neve:Nagy-Sándorné Havelant Erika EgyéniCég 
                                                                MKVK nyilvántartási száma: 003041 
                                                               Kamarai tag.nyilvántartási szám 001824  
 
Jelen beszámoló a FUSO ECOSYSTEM NYRT. 2012.01.01-től 2012.12.31 időszakot öleli 
fel, a mérleg fordulónapja: 2012.12.31 

Mérlegkészítés időpontja: 2012.04.05. 

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 számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések  a 
székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1138 Budapest Jakab József utca 17. 

A beszámoló a társaság honlapján is megtekinthető: 
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 társaság 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, és 
maradványértékének 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,  bekerülési értéken lettek értékelve. 
 
Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes 
leltárfelvételre 2012.12.31-én került sor.  
Saját termelésű készletek megjelenítése közvetlen önköltségen történik. A vállalkozás 
méretéből adódóan önköltség számítási szabályzat készítésére nem kötelezett. Az önköltség 
meghatározása utókalkulációval történik. 
 
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 2012.12.31-i MNB közép 
árfolyamon. 
 
Céltartalékot a társaság garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, jövőbeni 
kötelezettségekre általános szabályok szerint képez. 
 
Szabályzatok: a társaság 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 2012 és a 2011 évek adatai teljes mértékben 
összehasonlíthatóak. 
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Kamarai tag. Nyilvántartási szám : 001824 
 
    
 
Jelen beszámoló a HomeSys Media Kft. 2012.01.01-től 2012.12.31 időszakot öleli fel, a 
mérleg fordulónapja: 2012.12.31 

Mérlegkészítés időpontja: 2013.04.05. 

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.  
 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések  a 
székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1138 Budapest Jakab József utca 17. 
7. 703. 
 

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

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: 
A típusú 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. 

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 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 2012.12.31-én került sor.  
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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.  

A beszámoló elkészítéséért felelős : Numerál Kft. ( adószám: 12492280-1-10) 
A Társaság Könyvvizsgálatra kötelezett 

Könyvvizsgáló: Nagy-Sándorné Havelant Erika 
                          Egyénicég     MKVK nyilvántartási szám : 003041 

                          Kamarai tag.nyilvántartási szám : 001824  
 
Jelen beszámoló a SCREENIE INTERAKTÍV REKLÁMÜGYNÖKSÉG KFT. 
2012.07.18-tól  alakulásától , 2012.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2012.12.31 

Mérlegkészítés időpontja: 2012.04.05. 

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.  

 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések  a 
székhelyen megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1119 Budapest BIKSZÁDI utca 12. A 
fsz. 2. 

A beszámoló tipusa 
A típusú éves beszámoló 

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. 
A társaság tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén 
maradványértéket nem képzett. 
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Fuso: FUture of televiSiOn 
 
 

 
 
 
 

FUSO ECOSYSTEM NYRT. 
(korábbi nevén: Hybridbox Médiainformatikai Nyrt.) 

 
VEZETŐSÉGI JELENTÉS 

A 2012. ÉV 
ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 
 
 
 
 
 
ELFOGADVA A FUSO ECOSYSTEM NYRT. 2013. ÁPRILIS 29-I ÉVES KÖZGYŰLÉSÉN! 
 
 
 
A Társaság üzleti éve 2012. január 1-től 2012. december 31-ig tart. 
 
Budapest, 2013. április 8. 
 
További információk: www.fuso.tv  
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meghatározó befektetési társaságával írt alá szerződést a Társaság 
tőkefinanszírozásának előkészítésére. 
 
Az Igazgatóság középtávú célja, hogy a fuso® az európai Netflix-szé váljon. 
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2. ÁLTALÁNOS HÁTTÉR 
 
2.1 A társaság 
Alapítás 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. Alaptőkéje 10.000,- eFt volt. 
 

 A Társaság tevékenységének célja, a HomeSys Media Szolgáltató Kft. (1138 
Budapest, Jakab József u. 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: Fővárosi Cégbíróság, 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 társaság tőkéje 510.000- eFt azaz ötszáztízmillió forintra 
emelkedett, mely 10.200.000. db egyenként 50- Ft névértékű névre szóló 
törzsrészvényből állt. 
 

 A Társaság 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. 
 

Tőzsdei 
bevezetés 

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. 
 

Zártkörű 
tőkeemelés 

A Társaság Igazgatósága 2012. november 26. napján zártkörű tőkeemelésről 
döntött, amelyet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012. december 03. napján 
Cg. 01-10-046724/34. végzéssel bejegyzett. 

 Az alaptőke-emelés összegét az Igazgatóság 413.500,- eFt, azaz 
négyszáztizenhárommillió-ötszázezer forint összegben határozta meg, így a 
Társaság alaptőkéjének összege 510.000,- eFt-ról, azaz ötszáztízmillió forintról 
923.500,- eFt-ra, azaz kilencszázhuszonhárommillió-ötszázezer forintra változott. 
Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba 
hozatalával emelte fel.  
 

 A részvények száma és névértéke: 18.470.000 darab 50,- HUF névértékű „A” 
sorozatjelű 50,- HUF névértékű, névre szóló törzsrészvény. 
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Székhely A Társaság székhelye 1138 Budapest Jakab József utca 17. alatt található. 

 
Tulajdonosi 
összetétel 

A Társaság 5 %-ot meghaladó tulajdonosai a fordulónapokon (2012. december 
31.): 
 

  
Tulajdonos neve Tulajdoni hányad (%) 

2011.12.31. 2012.12.31. 
Poczkodi Gábor 18% 8,17% 
ELAMEDIN Limited 13% -% 
PHERIX Enterprise 11% -% 
HomeSys Kft. -% 29,55% 
Goldshall Service Ltd. -% 8,95% 
5% alatti részvényesek 58% 53,33% 
Összesen 100% 100% 

 2011.12.31. 2012.12.31. 
Részvények darabszáma 10.200.000 18.470.000 
Részvények névértéke 50 Ft/db 50 Ft/db 
Jegyzett tőke 510.000.000 Ft 923.500.000 Ft 

 
 

 
2.2 A termék 
A termék: fuso® A fuso® platform egy forradalmian új felhasználói felület okostévékre és internet 

képes eszközökre (un. connected eszközök). Használatával egy képernyőn 
kezelhetünk a hagyományos műsorszórásból, vagy az internetről származó 
tartalmakat. A fuso® platform interaktív, kétirányú lehetőségeivel a képernyőn 
akár azonnal, a felhasználói szokásokhoz illeszkedő termékek, szolgáltatások is 
megjelenhetnek, melyeket egyszerűen, a távirányító használatával meg is 
vásárolhat a felhasználó. 
 

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. 
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A fuso® által 
potenciálisan 
elérhető 
háztartások 
száma 

Az okostévék, illetve a connected eszközök exponenciális terjedésével a fuso® 
platform 2012-ben közel 300 ezer, 2013 végére várhatóan mintegy 1 millió 
magyar háztartásban válik potenciálisan elérhetővé a megvásárolt hordozó 
eszközökön keresztül. 
 
Ezzel párhuzamosan az előbbi világcégeken keresztül 2013-ban Magyarország 
mellett számos más európai országban kerül bevezetésre a fuso® platform. 
 

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. A legnagyobb hazai jogtulajdonok, mint például a 
Viasat, a MTVA, a Sanoma, a Ringier, az Origo, az Index, vagy a filmforgalmazók 
felismerték, hogy a fuso® platformon keresztül képesek az audiovizális 
tartalmaikat költséghatékonyabban és gyorsabban eljuttatni az okostévé nézők 
számára, mint a hagyományos műsorterjesztési formában. 
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 

A magyar szaksajtó 2012 végén a fuso® platformot az év legjobb televíziós 
termékének értékelte. 
 

 
 
2.3 A vízió 
 
 
A vízió: az 
európai Netflix 

A Fuso Ecosystem Nyrt. középtávú célja, hogy a magyar megoldásával az európai 
Netlix-szé váljon és több millió európai háztartásban váljon mindennapos 
alkalmazássá a világ legnagyobb connected eszközgyártóin keresztül. Erre 
minden esélye megvan a Fuso Ecosystem Nyrt.-nek, hiszen a világ legnagyobb 
eszközgyártói, illetve meghatározó nemzetközi jogtulajdonok döntöttek úgy, 
hogy elérhető teszik a fuso® platformot ügyfeleik számára. 
 

 
 
2.4 A piaci környezet 
 
 
A prémium 
kategóriában 

A Társaság az elmúlt 12 hónapban radikálisan átalakította Termékének működési 
logikáját, amelyet nemcsak a piaci szereplők, hanem a felhasználók is rendkívül 
pozitívan fogadtak. Ennek a pozitív fogadtatásnak a jelei az alábbiakban 
mutatkoznak meg: 

1. Expanzívan növekszik a fuso®-t használó háztartások száma. 6 hónap 
alatt 40 ezer háztartásban aktiválták és használják a fuso®-t. 

2. Az eddig installált okostévéken, úgy mint a Sony, a Samsung és az LG 
okostévéken a fuso®-t az okostévé gyártók a prémium alkalmazások közé 
sorolták. 

3. Tovább bővül a fuso®-t installáló okostévé gyártók köre; a Sony, a 
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Samsung és az LG mellett 2013-ban várhatóan a Thosiba, a Sharp és a 
Panasonic okostévéin is megjelenik a fuso®. 

4. Folyamatosan bővül a fuso®-ba bekerülő jogtulajdonosok köre. 2012-ben 
több kereskedelmi tévécsatornával is elindult a kísérleti tesztelés. 

5. Kísérleti jelleggel elindult több hirdetővel (pl.: Heineken, Sony, Tchibo, 
Törley) az interaktív reklámok formátumának tesztelése.  

6. A fuso® platform kibővítésre került a tévén keresztüli vásárlási 
lehetőséggel, amelyet a Társaság a Shopline-nal közösen alakított ki. 

 
Egyedülálló 
ökoszisztéma 

Összességében a Társaság egy olyan interaktív televíziós ökoszisztéma alapjait 
tette le 2012-ben, amely egyedülálló Magyarországon, illetve Közép-Kelet-
Európában. 
 
A Társaság Igazgatósága a telekommunikációs és kábeltévé társaságok oldaláról 
szignifikáns aktivitásra az interaktív televíziózás terén nem számít, függetlenül 
attól, hogy a piacvezető távközlési szolgáltató interaktív tévé néven indított el 
szolgáltatást. Az interaktív televíziós ökoszisztéma kiépítéséhez agilis és innovatív 
cégfilozófiára van szükség, amely tükröződik a Társaság 2012. évi eredményeiben 
is. Ez a fajta agilitás és innovációs képesség – egyelőre – hiányzik a hazai és a 
közép-kelet-európai hírközlési szolgáltatókból, így a Társaság Igazgatóság rövid 
távon nem számít érdemi versenytársak megjelenésére ebben a szegmensben. 
 

2.5 A stratégia 
 
„A tartalom adja 
el a készüléket” 

Az okostévé, valamint a connected eszközgyártók felismerték, hogy eszközeiket 
úgy tudják eredményesebben pozícionálni és értékesíteni, ha prémium 
tartalomszolgáltatást biztosítanak a készülékeinek keresztül. Ugyanakkor a 
tartalomszolgáltatást nem saját maguk kívánják megszervezni, hanem harmadik 
fél bevonásán keresztül. A Sony, a Samsung és az LG és 2013-tól várhatóan a 
Thosiba, a Sharp és a Panasonic számára a prémium tartalomszolgáltatást a 
fuso® interaktív tévézésre alkalmas média aggregátori platformja biztosítja. 
 

Stratégiai cél: 
kurrens 
tartalmak 
biztosítása 

A Társaság a fenti igény kielégítése érdekében kiemelt hangsúlyt helyez: 
1. a média aggregátori szolgáltatásának folyamatos fejlesztésére, 
2. a jogtulajdonosok körének bővítésére, továbbá 
3. olyan kurrens prémium tartalmak integrálására a fuso® platformba, 

amelyek Magyarországon – még – nem érhetők el. 
 

 A Társaság külön ügynökséget bízott meg a legnagyobb filmstúdiókkal való 
együttműködések megkötésére, hogy ezáltal a Társaság exkluzív 
tartalomszolgáltatóvá válhasson Magyarországon, majd a közép-kelet-európai 
régióban. 

Prémium 
tartalmakat 
flatrate alapon 

A Társaság a prémium tartalomszolgáltatást rendkívül kedvező árstruktúrában 
kívánja nyújtani, amely sokkal versenyképesebb lesz a jelenlegi Video on 
Demand szolgáltatást nyújtó hírközlési szolgáltatók árazási modelljével szemben. 
A Társaság az SVOD modelljének üzleti konstrukciója kialakítása során a 
legsikeresebb szolgáltatók, úgy mint a Hulu és a Netflix árazási modelljét vette 
alapul. A Társaság stratégiai fontosságúnak tartja, hogy alternatívát kínálhasson 
azok számára, akik nem kívánnak kábeltévés csomagokra előfizetni, de 
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szeretnének prémium tartalmakhoz hozzáférni.  
Egyre gyorsabb 
portolás 

A Társaság számára stratégiai fontosságú, hogy minél több háztartásban legyen 
elérhető a fuso®, illetve a fuso®-n keresztül elérhető média aggregátori 
szolgáltatás. E stratégiai cél biztosítása érdekében a Társaság a fuso® mögötti 
kiszolgáló engine-t olyan szintre fejlesztette, hogy az rendkívül gyorsan, pár nap 
alatt portolhatóvá vált újabb okostévék, valamint connected eszközök számára.  
 
A Társaság ezáltal megteremtette a lehetőséget arra, hogy bármilyen okostévén 
és connected eszközön elérhetővé váljon a fuso® és a felhasználónak ne kelljen 
céleszközt vásárolnia a fuso® szolgáltatásainak eléréséhez. 
 

 
2.6 Az üzleti modell 
Jövedelem-
termelő 
képesség 

A Társaság a 12 hónapos reorganizációs folyamat során nagy hangsúlyt helyezett 
arra, hogy olyan üzleti modellben értékesítse Termékét (fuso®) és a Termék 
mögött álló szolgáltatásokat (pl.: SVOD), amely igazodik a magyarországi 
vásárlóerő lehetőségeihez.  
 
Annak érdekében, hogy a végfelhasználó a legkedvezőbb feltételekkel vehesse 
igénybe a fuso® szolgáltatásait, illetve az üzleti partnerek számára is vonzó 
legyen a fuso® platform részesévé válni, a Társaság keresztfinanszírozásos üzleti 
modellt dolgozott ki. A modell lényegi elemeit az alábbi ábra foglalja össze. 
 
Összességében a Társaság Igazgatósága úgy látja, hogy új növekedési pályára 
állította a Társaságot, amelynek eredménye a Társaság pénzügyi 
mutatószámaiban is tükröződni fog a 2013-as pénzügyi évben. 
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4. PIACI LEHETŐSÉGEK 
 
4.1 A fuso® szoftver piaci lehetőségei 
 
 
A fuso® 
terjedése a 
hordozó 
eszközökön 
keresztül 

A fuso®-val (okostévéken, connected eszközökön futtatható TV szoftverrel) elért 
tévénézők száma kiemelten fontos mutatószám a Társaság életében, hiszen ez 
mutatja a jogtulajdonosok, a szolgáltatók, valamint a hirdetők számára, mennyi 
potenciális felhasználót érhetnek el célzott tartalmaikkal, szolgáltatásaikkal, 
illetve interaktív hirdetéseikkel. A fuso® összességében az alábbi eszközökön 
(vagy un. hordozókon) érhető el és lesz elérhető a tévénézők/felhasználók 
számára: 

 Hordozó eszköz Mikorra? Potenciális háztartások, 
felhasználók száma 

Okostévé 2012.Q4 Közel 300 ezer háztartás, 850 ezer 
felhasználó 

Okostelefonok, tabletek (Android) 2013.Q2 Közel 800 ezer felhasználó
Böngészőn keresztüli platform-
független elérés 2013.Q2 Potenciálisan Magyarország összes 

internet felhasználója 
 
 

1 millió aktív 
felhasználó 

Az előbbi eszközökön és csatornákon a társaság 2015-ben várhatóan 1 millió 
aktív fuso® felhasználóval (aktív fuso® felhasználó alatt értjük azokat, akik napi 
rendszerességgel fogyasztanak stream jellegű tartalmat a fuso®-n keresztül) 
rendelkezik majd, ami által a UPC, a T-Home (Magyar Telekom) és a DigiTV 
mellett a Fuso Nyrt. rendelkezik majd a legnagyobb háztartáseléréssel a 
műsordisztribúcióban érdekelt szolgáltatók közül. 
 

A fuso®-ba 
integrálható 
szolgáltatások 
köre 

A fuso® új távlatokat nyit meg a hirdetők számára a reklámhatékonyság 
növelésében, hiszen a TV képernyője előtt ülők számára egyedi ajánlatokat 
küldhetnek, másrészt a hirdetésen keresztül közvetlen interakcióba léphetnek a 
potenciális vásárlóikkal és azonnali, impulzívszerű vásárlásra ösztönözhetik őket. 
A tévéképernyőn keresztüli valós idejű interaktivitás nemcsak a hirdetők, illetve a 
médiaügynökségek számára nyit meg új távlatokat, hanem a sportfogadással, az 
elektronikus kereskedelemmel, vagy a Video on Demand szolgáltatást nyújtó 
társaságok (un. jogtulajdonosok pl.: filmforgalmazók, tévécsatornák stb.) számára 
is.  
 

 Összességében a Társaság úgy becsüli, hogy 2015-ben az 1 millió fuso® 
felhasználó: 

 kb. 210 ezer alkalommal fog interakcióba lépni valamely interaktív 
reklámmal; 

 több mint 100 ezer fogadást kötnek majd a tévéképernyőn keresztül; 
 kb. 80 ezer alkalommal vásárolnak a tévén keresztül, illetve 
 kb. 80 ezer alkalommal tekintenek meg on Demand módon filmet és 

fizetnek érte. 
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4.2 A fuso BOX piaci lehetőségei 
 
 
A fuso® BOX 
gyártása, 
importálása, 
értékesítése a 
WayteQ Europe 
által 

A Vezetőségi Jelentés készítésével egy időben a Társaság megállapodott a 
WayteQ Europe társasággal a fuso® BOX gyártásáról, importjáról, illetve a hazai 
értékesítésről. Ezzel a megállapodással a Társaság kiszervezte a fuso® BOX-szal 
kapcsolatos tevékenységeket, így a Társaság az erőforrásait a fuso® 
továbbfejlesztésére, valamint a média aggregátori szolgáltatáskör bővítésére 
fordíthatja. 
 

A fuso Box 
potenciális 
piacmérete 

A fuso BOX magyarországi potenciális piacméret becslése során az alábbiakat 
vettük figyelembe: 
 
2014 végén kerül sor Magyarországon az analóg műsorszórás lekapcsolására, 
amely újabb hullámot indíthat el a DVB-T vevők beszerzése terén. Eddig az 
időpontig az Antenna Hungária várhatóan tovább folytatja a FTA és a fizetős 
DVB-T műsorcsomagok népszerűsítését, ami közvetett úton hozzájárul a fuso® 
szolgáltatás iránti kereslet növekedéséhez is. Amennyiben egyre többen 
fordulnak el a fizetős tévészolgáltatástól és keresnek alternatív 
tartalomfogyasztási formákat, akkor az FTA kampányok erősíthetik a fuso® 
szolgáltatás-koncepcióját. Összességében a jelenleg analóg módon tévénézők 
közül az „A” és a „B” vásárlókategóriájú (un. A és B ESOMAR státuszú) 
háztartásokból számítunk potenciális fuso TV előfizetőkre (és ezáltal fuso BOX 
vásárlókra). 
 

 Az „A” vásárlókategóriájú háztartások körében a legmagasabb az új műszaki 
eszközöket kipróbálók aránya. Ezek a háztartások szerezték be 2006-2011 között 
az első médiabox-okat, így várhatóan ez a kör lesz a legnyitottabb a fuso BOX, 
illetve az arra alapozott interaktív TV szolgáltatás-koncepció iránt. 
 

  Célcsoportok Célcsoport becsült 
nagysága (háztartás) 

1. Analóg földfelszíni műsorszórásról átálló „A” 
vásárlókategóriájú, internet kapcsolattal 
rendelkező háztartás: 

60,5 ezer 

2. Analóg földfelszíni műsorszórásról átálló „B” 
vásárlókategóriájú, internet kapcsolattal 
rendelkező háztartás: 

45,3 ezer 

3. Analóg KTV előfizetésről átálló „A” 
vásárlókategóriájú, internet kapcsolattal 
rendelkező háztartás: 

302,5 ezer 

4. Analóg KTV előfizetésről átálló „B” 
vásárlókategóriájú, internet kapcsolattal 
rendelkező háztartás: 

363,0 ezer 

5. Médiabox-ot beszerző, digitális TV előfizetéssel 
rendelkező háztartás: 181,5 ezer 

 Összesen a FUSO BOX potenciális piacmérete : 953 ezer háztartás  
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4.3 A fuso interaktív TV szolgáltatás piaci lehetőségei 
 
 
Az interaktív TV 
szolgáltatás 
koncepció 

Az interaktív TV szolgáltatás üzleti koncepciója: interaktív (vagy un. hibrid) TV 
szolgáltatás nyújtása havi díjas előfizetői csomag keretében. Az interaktív TV 
szolgáltatás csomag tartalma: 

1. Nagyfelbontású, „tévéképernyő-képes” több millió magyar és idegen 
nyelvű internetes videó (un. stream) tartalom strukturált és 
visszakereshető formában, 

2. 7 ingyenesen fogható TV csatorna (úgy mint: m1, m2, RTL Klub, TV2, 
Duna TV, Duna World, euronews), 

3. Interaktív szolgáltatások: 
a. Élő tévéműsor megállítási, rögzítése, illetve távolról a műsorok 

felvételi lehetősége; 
b. Prémium mozi filmek (SPI International és Best Hollywood által 

forgalmazott filmek); 
c. Több száz ingyenesen elérhető magyar film (Index video); 
d. Több millió zenei videó (Youtube) és zene (Grooveshark); 
e. File-ok tárolása a felhőben (Dropbox); 
f. Közösségi oldalak (pl.: Facebook, iwiw); 
g. Vásárlás a tévén keresztül online boltokban és kupon oldalakon 

(pl.: Shopline, Bónusz Brigád stb.) 
4. Egyéb szolgáltatások: 

a. 320 Gigabyte lokális tárhely, ahol a személyes fotók, videók és 
zenék, illetve a felvett műsorok tárolhatók. 

5. Opcionális: szélessávú (vezetékes, vagy mobil) internet. 
 

Az interaktív TV 
szolgáltatás 
csomag tartalma 

A havi előfizetői csomag tartalma (alap csomag): 7 ingyen TV csatorna + több 
millió ingyen fim és videó + a legnépszerűbb Internetes szolgáltatások (pl.: 
Youtube, Facebook, Grooveshark, Dropbox stb.) + szélessávú Internet 
(opcionális). Továbbá: 

1. 1 darab set-top-box (Androidos doboz, un. FUSO BOX), 
2. 1 darab távirányító, 
3. DVB-T tuner, amellyel 7 TV csatorna ingyen fogható (tető, vagy 

szobaantennát nem tartalmaz a csomag), 
4. 1 éves előfizetési díj az interaktív TV szolgáltatásokra, 
5. Opcionális: 1 éves szélessávú internet előfizetési díj. 

 
Tervezett 
indulás: 2013.Q3 

Az interaktív TV szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban jelenleg több vezetékes és 
mobilinternet szolgáltatóval, illetve viszonteladóval történik egyeztetés. A 
csomag piaci bevezetésének tervezett dátuma: 2013.Q3. 
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4.4 Az interaktív reklámozás lehetőségei 
 
 
A jövő reklámjai Az interaktív reklámozás keretében olyan tévéformátumú reklámok készülnek 

el, amelyek a következő években kiforró, a jövő televíziózásához kapcsolódnak. 
Ezek a reklámok abban különböznek majd a jelenlegi reklámoktól, hogy az 
előbbiekkel a tévénézők a távkapcsoló nyomógombjainak segítségével valós 
időben interakcióba léphetnek. Erre az interakcióra a jövő televíziózását 
megteremtő technológiák biztosítják a lehetőséget. 
 

Kísérleti program Az előző fejezetekben bemutatott előrejelzések alapján a társaság a fuso® 
megoldásán keresztül 2015-ben már 1 millió aktív és rendszeres 
felhasználót/tévénézőt ér majd el, amely célcsoport 250 ezer alkalommal lép 
majd interakcióba a fuso®-ban elhelyezett reklámokkal. Ez az elérés, valamint az 
interakció által nyújtott magasabb konverziós ráta vonzó megoldás lesz a 
hirdetők számára, ami megalapozza a társaság interaktív reklámozásra alapozott 
üzleti modelljét. 
 
Az interaktív hirdetések formátumát, illetve az interakciók módját a társaság 
pilot jelleggel kidolgozta a Heinekennel, a Sony-val, a Tchibo-val és a Törleyvel. 
Ezek az interaktív reklámok 2012.4Q-tól elérhetőek a fuso®-t implementáló 
okostévéken keresztül.   
 

Kompetencia 
építése 

A Társaság jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy interaktív 
reklámügynökségi kompetenciával is rendelkezzen, illetve, hogy a hirdetők 
felismerjék a(z) (okos)tévéken futó interaktív reklámokban rejlő lehetőségeket. A 
Társaság ezzel a lépésével a médiaügynökségi piacon kíván szeletet kihasítani 
magának a jelenlegi hazai, éves szinten több mint 150 milliárd forintos 
reklámozási piacból (forrás: Magyar Reklámszövetség kimutatása a hazai 2011-
es reklámköltésről). E cél elérése érdekében a Társaság tovább bővítette 
kompetenciáit: 

1. új taggal bővítette Igazgatóságát Novák Péter média szakember 
személyében. 

2. Megszerezte a Screenie Interaktív Reklámügynökség 100%-át. 
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az alábbi főbb pontokat határozták meg:  
1. A Felek különös figyelmet fordítanak Android OS-t használó hardver 

kifejlesztésére. 
2. A hardver gyártása, a kínai partnerekkel való kommunikáció, az import 

tevékenység a Wayteq feladata és felelőssége. 
3. A Wayteq feladata a piaci bevezetés, továbbá a viszonteladókkal és a 

műszaki áruházláncokkal való kapcsolattartás. 
4. A Társaság fenntartja a jogot, hogy visszatarthat a gyártott és importált 

eszköz mennyiségből egy meghatározott százalékot és ezt a mennyiséget 
saját üzleti modelljében is értékesítheti. 

5. A fuso® applikáció, valamint annak műszaki támogatása a Társaság feladata 
és felelőssége. 

6. Közös marketing és PR kommunikáció. 
7. A tervezett közös hardverek:  

a. DVB-T-vel ellátott Android OS-t tartalmazó HW,  
b. HDMI stick, Androiddal, 
c. különálló brandelt, mozgásérzékelős, hibrid távirányító, Androidos 

eszközökhöz.  
 
A Felek megállapodtak abban, hogy a Wayteq a kizárólagosság ellentételezéseként 
un. kizárólagossági díjat fizet a Társaságnak az értékesített fusoXXX by Wayteq 
termékek után. 
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6. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 
 
 
 
6.1 Általános információk 
 
 
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. 
 
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés 
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 
 
Beszámoló összeállításáért felelős: Numerál Kft. (adószám: 12492280-1-10). 
 
A beszámoló a 2012.01.01-től 2012.12.31-ig terjedő időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 
2012.12.31. Mérlegkészítés időpontja: 2012.04.05. 
 
A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. 
 
A könyvvizsgálatot végző személy neve: Nagy-Sándorné Havelant Erika Egyéni Cég 
                                                                        MKVK nyilvántartási száma: 003041 
                                                                        Kamarai tagnyilvántartási szám 001824  
 
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 számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen 
megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1138 Budapest Jakab József utca 17. 
 
A beszámoló a társaság honlapján is megtekinthető: http://www.fuso.tv/ 
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6.2 Az IFRS szerinti konszolidált beszámoló főbb adatai 
 
Árbevétel 
 
A Csoport tárgyévi árbevétele (befektetésből származó bevétel nélkül - lásd a „Jegyzetek a 
konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz a 2012 és 2011 december 31-ével végződő időszakokra” 
c. dokumentum 7. pontját) a folytatódó tevékenységek esetében az alábbiak szerint alakult:  
          2012    2011 
           eFt      eFt 
Értékesítés árbevétele: - belföldi értékesítés    6.355  20.712 
    - külpiaci értékesítés        0    6.421 
    Összesen:     6.355  27.133 
 
A fenti árbevétel-tételek külső vevőktől származó bevételeket képviselnek. A tárgyévben a 
Csoporton belüli értékesítés nem történt.  
 
 
Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó 

 2012   2011 
  eFt     eFt 

Iparűzési adó              0         ( 85) 
Egyéb adók és környezetvédelmi termékdíj      (47)             (147) 
Kapott késedelmi kamatok, bírságok           0      (2)  
Egyéb nem elszámolható kiadások              (1.438)          (1.099) 
Készletek értékvesztése                                                           (27.201)        0 
Egyéb bevétel                                                                                 8.082                    0 
                                                   Összesen :                         ( 20.604)                ( 1.333) 
 
Igénybe vett szolgáltatások     2012   2011 
                    eFt      eFt 
Szállítás-rakodás, raktározás költségei       349  1.031 
Bérleti díjak        2.569  4.203 
Karbantartási költségek           32       63 
Hirdetés, reklám, propaganda költségek    1.359  4.516 
Számviteli szolgáltatások         482     705 
Üzletviteli tanácsadás, pályázati díj    4.856  1.168 
Telefon, posta,futár ktg         917  1.274 
Hatósági, igazgatási díjak, illetékek        293     230 
Egyéb igénybevett szolgáltatások    3.281               2.868 
Nyomdai szolgáltatás                                                                   1.594                    0 
Közvetített szolgáltatás                                                               2.616                     0    
Igénybevett szolgáltatások összesen               18.348            16.058 
 
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye              2012      2011 

  eFt       eFt 
Fizetett kamatok               0         0 
Árfolyamveszteség          (28)     (84) 
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Kapott kamatok              3         4 
Árfolyamnyereség          115      290 
Bankköltségek          (329)    (344) 
Badwill elszámolása               -       - 
Pénzügyi tevékenység nettó eredménye      (239)    (134) 
 
 
A jövedelemadókhoz kapcsolódó bevételek és ráfordítások a következőkből tevődnek össze: 

2012   2011 
   eFt    eFt 

Társasági adó        931     272 
Halasztott adó       (689) 
Összesen        931   (417) 
 
 
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. 

       2012   2011 
        eFt    eFt 

Részvényeseknek kiosztható adózás utáni eredmény        432   (6.086) 
Kibocsátott törzsrészvények száma (darab)    18.470.000          10.200.000 
Egy részvényre jutó eredmény (alap és hígított)   (Ft)               0.02                   (0,60) 
 
 
Leányvállalatok 
 
2012. és 2011. december 31-én a Csoport leányvállalatának adatai: 

     2012        2012      2011               2011 
         Név                Cégbejegyzés és   Tulajdoni Szavazati Tulajdoni        Szavazati 
                                tevékenység helye    hányad   hányad    hányad            hányad 
 
HomeSys Kft        01-09-923233        100%                   100%                    100%              100% 
  1138 Budapest, Jakab J. u. 17. 
 
Screenie Kft.    01-09-989858         100%                    100%                          -                     - 
1119 Budapest Bikszádi utca 12.A. fsz.2. 
 
 
A leányvállalatok teljeskörű konszolidáció keretében kerültek bevonásra. 
 

                     Adatok eFt-ban          
        HomeSys Kft.   Screenie Kft. 
 
Részesedés leányvállalatokban:     500.000                413.500 
Anyavállalati %:           100%                   100% 
Jegyzett tőke:        500.000                413.500    
saját tőke valós értéke a megszerzésnapján:   500.279                413.500 
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Akvizíción keletkező badwill (negatív goodwill)          279                       - 
 
 
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. 
 
 
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 
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Ingatlanok  Gépek,    Befejezetlen   Összesen 
és telkek      berendezések     beruházás 
      eFt            eFt            eFt  eFt 

 
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 
 
 
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 
 
 
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) 
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   2012.december 31.-én                        912.500                                                912.500   
  
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 
    
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  
 
 
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. 
 
Készletek 

2012   2011 
  eFt     eFt 

Anyagok       1.998    7.316 
Félkész termékek         0    4.317 
Késztermékek      4.594  25.285 
Összesen       6.592  36.918 
A késztermékek év végi értékelése következtében 27.201 e Ft. értékvesztés lett elszámolva, 
mivel a könyvszerinti érték és a piaci érték jelentős különbséget mutatott. 
 
 
Vevők és egyéb éven belüli követelések 

 2012   2011 
  eFt     eFt 

Vevőkövetelések               0            15.953 
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Vevőkövetelések értékvesztése             0          0 
Egyéb követelések      14.895            13.064 
Aktív időbeli elhatárolások              0                     13 
Összesen       14.895             29.030 
 
Az egyéb követelések 2011. december 31-i egyenlege tartalmazza a következő időszaki ÁFA 
követelés 4.013 eFt összegét. Tartalmazza a Csoport által nyújtott 5.940 eFt kölcsönkövetelést a 
COMPUWARE Line Kft-vel szemben. A Csoport 2010.08.05-én 9.000 eFt kölcsönt nyújtott a 
COMPUWARE Line Kft-nek, melyből 2010-ben 500 eFt-ot, 2011-ben 2.560 eFt összeget 
törlesztett. Tartalmazza a fordulónapon fennálló elszámolási előleget (2.000 eFt), a fizetett 
kaució összegét (712 eFt). 
 
 
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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Jegyzett tőke és tartalékok 
 
A Társaság jegyzett tőkéje 2012. december 31-én 18.470.000 db részvényből állt. A részvények 
névértéke 50 Ft/db. 2012 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 
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Konszolidált pénzügyi helyzet kimutatása (mérleg) 
a december 31-i állapot szerint 
 

  2012.12.31        2011.12.31         
ESZKÖZÖK       Jegyzetek     ezer Ft           ezer Ft    
Befektetett eszközök 
Ingatlanok, gépek, berendezések   11     5.237             5.108             
Immateriális javak     12  696.716         499.500             
Goodwill                  -              -             
Egyéb részesedések       272.900              -             
Halasztott adókövetelések    22         664             1.017             
Befektetett eszközök összesen    975.517         505.625             
 
Forgóeszközök 
Készletek      13      6.592           36.918            
Vevők és egyéb éven belüli követelések  14    14.895           29.030            
Értékpapírok                         900        -            
Pénzeszközök          2.412             2.572   
Forgóeszközök összesen       24.799           68.520   
 
Eszközök összesen                        1.000.316         574.145  
 
FORRÁSOK 
Saját tőke 
Jegyzett tőke      15  923.500         510.000   
Tőketartalék      15    15.000           15.000              
Saját részvények     16   -  -             
Eredménytartalék        (8.877)         . (9.309)                     
Nem irányító részesedés   17   -  -            
Saját tőke összesen      929.623         515.691   
 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Pénzügyi kötelezettségek    18    58.835           48.000           
Halasztott adó kötelezettségek               -           -             
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen    58.835           48.000             
 
Rövid lejáratú kötelezettségek 
Céltartalékok         -  -            
Pénzügyi kötelezettségek    19      4.835             5.425            
Szállítók és egyéb rövid lej.kötelezettségek  20      7.023             5.029            
Rövidlejáratú kötelezettségek összesen    11.858            10.454            
  
Kötelezettségek és saját tőke összesen           1.000.316           574.145   
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Konszolidált Cash Flow kimutatása  
a december 31-ével végződő évről 

   2012.12.31          2011.12.31 
                    ezer Ft               ezer Ft 

Működési tevékenységből származó cash flow 
 
Adózott eredmény (Működési eredmény)             432             ( 6.086) 
 
Korrekciók: 
       Tárgyévi értékcsökkenés          216.708         597 
       Céltartalékok változása                 -                       - 
       Értékvesztés                 -            - 
       Halasztott adó                353         (597) 
 
Működő tőke változásai 
      Készletek változása          30.326  (26.705) 
      Vevő változása           15.953             (14.525) 
      Egyéb követelések változása (kivéve adott kölcsön)    (3.318)    (1.346) 
      Adott kölcsönök változása          1.500      2.560 
      Forgatási célú értékpapírok változása             -   - 
      Szállítók változása          (3.232)                       513 
      Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek változása        4.555         654  
 
Működési tevékenységből származó nettó cash flow     263.277   (44.935) 
 
Befektetési tevékenységből származó cash flow 
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése         (1.052)    (3.799) 
Részesedés beszerzése        (272.900)             - 
Nettó pénzkiáramlás leányvállalat felvásárlásakor    -             - 
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow           ( 273.952)    (3.799) 
 
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow 
Banki hitel felvétel/(visszafizetés)                       
Egyéb kölcsön felvétel/(visszafizetés)        10.835                     50.360 
Részvénykibocsátás                -       - 
Visszavásárolt saját részvények      -  
Tőketartalék        -       - 
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow       10.835       50.360 
 
 
Készpénz és készpénzjellegű  tételek nettó változása       (160)              1.626 
  
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege        2.572             946 
Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi egyenlege         2.412             2.572 
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7. TISZTSÉGVISELŐK ÉS SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 
 
 
 
7.1 Tisztségviselők és személyi változások 2012-ben 
 
 
Személyi 
változások 

A 2012. október 03. napján tartott rendkívüli közgyűlésen a közgyűlés 
megválasztotta az alábbi vezető tisztségviselőt: 

1. Novák Pétert, az Igazgatóság tagjának. 
 

Novák Péter 
szakmai 
önéletrajza 

A hazai digitális marketing és média piac egyik úttörője, a reklám- és 
médiaszakma véleménye alapján a legismertebb hazai online marketing 
szakember (2007-2008 2009 / Kreatív szaklap), az 50 legbefolyásosabb 
szakember egyike a médiaiparban (2008-2009-2010-2011 / Marketing&Média 
szaklap). 
 
A Matávnál 1996-ban kezdett dolgozni, ahol reklámozói tapasztalatokat szerzett 
és részt vett az AltaVizsla elindításában. Ezt követően az induló MatávNetnél 
hirdetési igazgatóként a médiaértékesítési terület felépítése és vezetése volt a 
feladata. 
 
2000-ban csatlakozott a Kirowski digitális ügynökség csapatához, melynek 2006-
tól kezdődően az ügyvezetőjeként dolgozott. 2010 elejétől 2012 márciusáig a 
piacvezető multiscreen médiavállalat, az Origo Zrt általános vezérigazgató-
helyettese. 
 
Szakmai-társadalmi felelősségek: 

 A Magyar Reklámszövetség Internet Tagozatát 1999-ben alapította, 
2000-től a Reklámszövetség Elnökségének és Ügyvezetésének tagja, 
2006-2009 között alelnöke. 

 2007-2008 között a Mobilitás és Multimédia Klaszter elnökségi tagja. 
 A hazánkban 2008-ban elindított Interactive Advertising Bureau (IAB 

Hungary) szakmai szervezet elnöke. 
 

  
A Társaság 
Igazgatóságának 
tagjai 
 

 Tisztségviselő neve Jogviszony kezdete Jogviszony vége 
1. Lázár Lajos Csaba 2010.08.13. 2015.01.01. 
2. Poczkodi Gábor 2010.08.13. 2015.01.01. 
3. Lemák Gábor 2011.11.07. 2016.11.07. 
4. Novák Péter 2012.10.03. 2017.10.03. 
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A Társaság 
Felügyelő 
Bizottságának 
tagjai 
 

 Tisztségviselő neve Jogviszony kezdete Jogviszony vége 
1. Dr. Molnár László 2011.11.07. 2016.11.07. 
2. Dr. Magyar Gábor 2011.11.07. 2016.11.07. 
3. Kopka Miklós 2011.11.07. 2016.11.07. 

 

 
A Társaság Audit 
Bizottságának 
tagjai 
 

 Tisztségviselő neve Jogviszony kezdete Jogviszony vége 
1. Dr. Molnár László 2011.11.07. 2016.11.07. 
2. Dr. Magyar Gábor 2011.11.07. 2016.11.07. 
3. Kopka Miklós 2011.11.07. 2016.11.07. 

 

 
 
 
7.2 A mérlegzárást követő személyi változások 
 
Személyi 
változások 

A 2013. március 11. napján tartott rendkívüli közgyűlésen a közgyűlés 
megválasztotta az alábbi vezető tisztségviselőt: 

1. Lakits Pétert, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjának, 
2. Fái Andrást, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjának. 

 
Lakits Péter 
szakmai 
önéletrajza 

Lakits Péter Magyar Televízió Ifjúsági osztályán kezdte meg televíziós 
pályafutását. 1995-től ügyvezetője és résztulajdonosa a BudaVision produceri 
irodának, majd 2004-től a Minimax vezérigazgatói posztját töltötte be 
mindaddig, amíg 2007-ben a Chellomedia megvásárolta a televíziót. Pályafutását 
a Chello Central Europe Zrt. általános vezérigazgató-helyettesekén folytatta, 
2012-ig. A cégcsoport tematikus televíziós csatornákat üzemeltet a régió 11 
országában. Lakits fő területei a következők voltak Chellonál: programming, 
marketing, reklám, new media; a napi feladatok mellett a cégcsoport 
csatornafelvásárlásainak integrációs menedzsere is volt. 
 
2009-ig a csoporthoz került a Minimax, a TV Paprika, a Deko, a Filmmúzeum, a 
Spektrum, a Zone Club, a Zone Europe és a Zone Romantica. Lakits Péter aktívan 
részt vett a csatornák külföldi elindításában. A Televíziós Műsorszolgáltatók 
Szövetségében és a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületében 
képviselte a Chello cégcsoportot. 
 

Fái András 
szakmai 
önéletrajza 

Fái András több mint 20 éves nemzetközi médiatapasztalattal rendelkezik. A 
Budapesti Műszaki Egyetemen villamosmérnöki diplomát majd a Budapesti 
Színház és Filmművészeti Egyetemen produceri diplomát szerzett. Televíziós 
karrierjét német televíziós csatornák szerkesztő-riporterként kezdte, majd az 
HBO Magyarország producereként részt vett a Spektrum TV és a Z+ zenei 
televízió elindításában. Ott volt az első magyar kereskedelmi csatorna a TV2 
indulásánál, majd az RTL Klub On Air Promóciós osztályának vezetője lett. Az 
elmúlt években gyártási-, marketing-, New Media és program igazgatóként 
dolgozott a Minimax, Chello Media CE, Hello HD és a Tematik Kábel nemzetközi 
televíziós projektjein. 

A Társaság 
Felügyelő 
Bizottságának 
tagjai 
 

 Tisztségviselő neve Jogviszony kezdete Jogviszony vége 
1. Dr. Molnár László 2011.11.07. 2016.11.07. 
2. Dr. Magyar Gábor 2011.11.07. 2016.11.07. 
3. Kopka Miklós 2011.11.07. 2016.11.07.
4. Lakits Péter 2013.03.11. 2018.03.11. 
5. Fái András 2013.03.11. 2018.03.11. 
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A Homesys Kft. alaptőkéje 2010.08.01-én 500.000 eFt volt, mely 500 eFt pénzbeli betétből és 
499.500 eFt nem pénzbeli betétből (apportból) állt.  
 
A HomeSys Média Szolgáltató Kft. 2012. évi üzleti eredményének főbb adatai: 
 
Értékesítés nettó árbevétele:  6 355 ezer Ft 
Befektetett Eszközök:   561 523 ezer Ft 
Forgó Eszközök:    26 404 ezer Ft 
Eszközök Összesen:    587 927 ezer Ft 
Saját Tőke:     522 140 Ft 
Mérleg szerinti eredmény:   6 647 ezer Ft 
Források Összesen:    587 927 ezer Ft 
 
 
 
10.2 Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. 
 
 
A Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. (továbbiakban röviden: Screenie) 2012. 07.18.-án 
alakult, bejegyezve: 2012.08.06-án. 
Cégjegyzékszám: 01-09-989858. 
Törzstőke 413 500,- eFt, amely 500,- eFt pénzbeli betétből és 413 000,- eFt apportból áll. 
Fő tevékenysége: Reklámügynökség. 
 
A Fuso Ecosystem Nyrt. leányvállalataként az interaktív tévés reklámpiac felépítésében és a 
hirdetők jelenlegi körének bővítésében vállal szerepet. 
 
Screenie jogosult a Fuso Ecosystem Nyrt. által fejlesztett interaktív televíziós felületeken 
(továbbiakban fuso® TV) interaktív reklámok hasznosítására. Az interaktív reklámok az un. fuso® 
TV widgeteken jelennek meg, amelyek jelenleg a Samsung, a Sony és az LG márkajelzésű, 
kereskedelmi forgalomban lévő okostévéken futnak, illetve kerülnek élesítésre. Az interaktív 
reklámok olyan tévéformátumú reklámok, amelyekkel a tévénézők a távkapcsoló 
nyomógombjainak segítségével valós időben interakcióba léphetnek. 
 
A Screenie a 2013. március 31-ig terjedő időszakban kísérleti jelleggel országos, a fent felsorolt 
televíziókészülékeken elérhető interaktív reklámkampányt indított a SONY-val, a Tchiboval és a 
Törley ügynökségével közösen az előbbi társaságok által meghatározott egy termékkel / 
szolgáltatással kapcsolatban. 
 
A Screenie az együttműködési időszakban a szerződött és fent felsorolt társaságokkal közösen 
kidolgozta az interakció módszertanát, az ügyféladatok kezelésének módját.  
 
Az együttműködési időszak végén a Screenie az interaktív hirdetések hatékonyságáról un. case 
study-kat készített, amelyek az alábbi oldalon érhetők el: 
http://www.fuso.tv/index.php/fusoad/case-study 
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