OTT-ONE Nyrt.
Éves beszámoló
székhely:1024 Budapest, Fény u. 16. (korábbi még bejegyzett székhely:1138 Budapest, Jakab J. u. 17.)
Adószám: 22792309-2-41
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"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)
SorA tétel megnevezése
szám
b
a
1
A. Befektetett eszközök
2
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
4
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
5
Vagyoni értékű jogok
6
Szellemi termékek
7
Üzleti vagy cégérték
8
Immateriális javakra adott előlegek
9
Immateriális javak értékhelyesbítése
10
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
11
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
12
Műszaki berendezések, gépek, járművek
13
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
14
Tenyészállatok
15
Beruházások, felújítások
16
Beruházásokra adott előlegek
17
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
19
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21
Egyéb tartós részesedés
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló
22
23
Egyéb tartósan adott kölcsön
24
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
25
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
26
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
27
B. Forgóeszközök
28
I. KÉSZLETEK
29
Anyagok
30
Befejezetlen termelés és félkész termékek
31
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
32
Késztermékek
33
Áruk
34
Készletekre adott előlegek
35
II. KÖVETELÉSEK
36
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
37
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
38
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
39
Váltókövetelések
40
Egyéb követelések
41
Követések értékelési különbözete
42
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
43
III. ÉRTÉKPAPÍROK
44
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
45
Egyéb részesedés
46
Saját részvények, saját üzletrészek
47
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
48
Értékpapírok értékelési különbözete
49
IV. PÉNZESZKÖZÖK
50
Pénztár, csekkek
51
Bankbetétek
52
C. Aktív időbeli elhatárolások
53
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
54
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
55
Halasztott ráfordítások
56
Eszközök összesen

2014.12.31

Előző évi módosítások

46 185
0

251 300

2015.12.31
197 567
0
65 627

285

0

285

45 900
45 900

218 034
218 034

131 940
0

0

131 940

511 316
0

93 083
0

72 848
72 834

83 307
82 871
0

14

436

435 074
416 500

-416 500
-416 500

0

18 574
3 394
20
3 374
0

557 501

9 776
20
9 756
0

-198 466
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Májer Bálint
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"A" MÉRLEG Források (passzívák)
A tétel megnevezése
Sorb
a
57
D. Saját tőke
58
I. JEGYZETT TŐKE
59
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
60
II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
61
III. TŐKETARTALÉK
62
IV. EREDMÉNYTARTALÉK
63
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK
64
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
65
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
66
Valós értékelés értékelési tartaléka
67
VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
68
E. Céltartalékok
69
Céltartalék a várható kötelezettségekre
70
Céltartalék a jövőbeni költségekre
71
Egyéb céltartalék
72
F. Kötelezettségek
73
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
74
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
75
76
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
77
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
78
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
79
Átváltoztatható kötvények
80
Tartozások kötvénykibocsátásból
81
Beruházási és fejlesztési hitelek
82
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
83
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
84
85
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
86
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
87
Rövid lejáratú kölcsönök
88
ebből: az átváltoztatható kötvények
89
Rövid lejáratú hitelek
90
Vevőktől kapott előlegek
91
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
92
Váltótartozások
93
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
94
95
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
96
Kötelezettségek értékelési különbözete
97
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
98
G. Passzív időbeli elhatárolások
99
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
100
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
101
Halasztott bevételek
102
Források összesen

2014.12.31
c
531 102
1 106 000
54 248

Előző évi módosítások
-198 466

2015.03.31
e
205 226
1 106 000

-579 788
54 247
0

-115 866

-773 363

-49 357
0

-82 600

0
-127 411
0

26 399
0

85 424
0

0

0

26 399
24 400

85 424
24 400

58 353

1 999

2 671

0

0

557 501

-198 466
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"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással)
SorA tétel megnevezése
szám
b
a
1
1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2
2 Exportértékesítés nettó árbevétele
3
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
4
3 Saját termelésű készletek állományváltozása ±
5
4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
6
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
7
III. Egyéb bevételek
8
ebből: visszaírt értékvesztés
9
5 Anyagköltség
10
6 Igénybe vett szolgáltatások értéke
11
7 Egyéb szolgáltatások értéke
12
8 Eladott áruk beszerzési értéke
13
9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
14
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
15
10 Bérköltség
16
11 Személyi jellegű egyéb kifizetések
17
12 Bérjárulékok
18
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
19
VI. Értékcsökkenési leírás
20 VII. Egyéb ráfordítások
21
ebből: értékvesztés
22
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+IIIIV-V-VI-VII)
23
13 Kapott (járó) osztalék és részesedés
24
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
25
14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
26
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
27
15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
28
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
29
16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
30
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
31
17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
32
ebből: értékelési különbözet
33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
34
18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
35
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
36
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
37
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
38
20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
39
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
40
ebből: értékelési különbözet
41
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
42
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
43
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
44
X. Rendkívüli bevételek
45
XI. Rendkívüli ráfordítások
46
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
47
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
48 XII. Adófizetési kötelezettség
49
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)
50
22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
51
23 Jóváhagyott osztalék, részesedés
52
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)

2014.12.31

Előző évi módosítások

c

2015.12.31
e

77 422

356 428

77 422

356 428

12 500
12 500
47 434

0
0
28

1 179
10 847
1 398

0
6 127
1 678

524
13 948
4 366

313 033
320 838
161

1 244
5 610
2 218
50 036

161
5 221
13 060

65 544

17 176

2

1

11 313

87

11 315
15 148

88

149 678
515

-82 600

165 341
-154 026
-88 482
77 332
37 781
39 551
-48 931
426
-49 357

-49 357

131 994
10 831
142 825
-142 737
-125 561
0
0
0
-125 561
1 850
-127 411

-82 600
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Májer Bálint
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
2015. évi
éves egyedi beszámolóhoz

Budapest, 2016.04.28.

__________________________

kiegészítő melléklet

OTT-ONE Nyrt.

Általános rész
Az OTT-ONE Nyrt. a tevékenységét 2010-ben kezdte meg.
A társaság alaptevékenysége: 7219: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés.
A vállalkozás részvénytársaságként működik, a törzstőke nagysága 1.106.000e Ft.
Részvények 22.120.000 db "A" sorozatú törzsrészvény 50 Ft/db névértéken.
Névérték összesen: 1.106.000.000.- Ft
Saját részvények nem voltak a Társaság tulajdonában a mérleg fordulónapján:
Képviseletre jogosultak, és Igazgatóság tagjai:
Név
Májer Bálint
Simor Adrien
Csordás Orsolya

Lakcím
1066 Budapest, Zichy Jenő utca 34.
2310 Szigetszentmiklós, Petőfi Sándor ut
2170 Aszód, Bocskai út 41.

A Társaság Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Nemeskéri Zsolt, Májer István Mátyás, Cseh Péter, Endrődi
Dániel
A Társaság Audit Bizottságának tagjai:Dr. Nemeskéri Zsolt, Májer István Mátyás, Cseh Péter, Endrődi Dániel
A mérlegkészítés pénzneme Ft.
A mérlegkészítés időpontja 2016.03.31.
A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.
A Társaság könyvvizsgálója: Gyapjas István (4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54., nyilvántartási szám:
004857), REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
(4033 Debrecen, Vak Bottyán u 54. Cg:09-09-006577 MKVK nyilvántartási szám: 001511).
A könyvvizsgálati díj mértéke jelen beszámolóra vonatkozóan 1.100 e Ft.
Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16§(5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a
nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk
meg.

Számviteli politika
A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez
biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét,
és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak.
Mérlegét "A" változatban készíti.
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A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat,
al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és
a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő
tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7
számlaosztályokat nem nyitotta meg.
A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatja ki, melyek nincsenek összefüggésben a
szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A
gazdasági események tételes felülvizsgálata során kell eldönteni, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások,
illetve rendkívüli bevételek közé átvezetni.
A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:
A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkenve mutatja ki.
Értékcsökkenési leírás módja:
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó
élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték
figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.
Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást
alkalmazott.
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:
Az 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök
bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben
az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.
Nem jelentős maradványérték:
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz
hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot.
Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő
értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz
használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás
következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni.
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor is, ha
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen
eszköz piaci értéke;
- a szellemi termék, a tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz a
vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés illetve hiány
következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezetlen kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák, vagy megszüntetik, illetve
az eredménytelen lesz.
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz,
a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a
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mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően
nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a tárgyi
eszközök, a beruházások közül - terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már leírt, illetve a tervezett
maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.
A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a
főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar Nemzeti Bank
által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt.
Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és
egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz
eleget.
A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív
időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Tájékoztató rész
A társaság leányvállalatai az alábbiak:
Név
Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft
VOD Europe Kft.

Székhely
1138 Budapest, Jakab J. u. 17. fszt. 12
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.

adatok e Ft-ban

Név
Screenie Interaktív
Reklámügynökség Kft (2015. évi)
VOD Europe Kft. (2014. évi)

Saját tőke
131.940
-8.362

Jegyzett
Tartalékok Részesedési
tőke
arány
413.500
0
100,00 %
154.900

0

31,57 %

Mérleg sz.
eredmény
-82.610
-99.362

Konszolidálásba bevont leányvállalat: Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft

Munkavállalók bér és létszámadatai
Megnevezés
Fizikai

Átlagos stat.
létszám

Bérköltség
0

Személy jell.
egyéb kiadás
0

0
4
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Szellemi
Összesen

0
0

0
0

0
0

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések
Immateriális javak és mozgásának leírása (bruttó értékben)
Immateriális javak
(bruttó érték)
Vagyoni értékű jogok
Immateriális javak bruttó összesen

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Átsorolás

Záró

(eFt)

(eFt)

(eFt)

(eFt)

(eFt)

0
0

70564
70564

0
0

0
0

70564
70564

Tárgyévi értékcsökkenés leírása
Terv szerinti leírás lineárisan
Immateriális javak
terv szerinti lineáris értékcsökkenése
Vagyon értékű jogok
Immateriális javak összesen

Nyitó
(eFt)

Növekedés Csökkenés
(eFt)
(eFt)

4936

0
0

Átsorolás
(eFt)

0
0

4936

0
0

Záró
(eFt)

4936
4936

Immateriális javak mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)
Immateriális javak

Nyitó
(eFt)

Immateriális javak bruttó összesen
Terv szerinti ÉCS lineárisan
Összesen

Növekedés Csökkenés
(eFt)
(eFt)

70564
4936
65638

0
0
0

Átsorolás
(eFt)

0
0
0

0
0
0

Záró
(eFt)

70564
4936
65628

Tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben)
Tárgyi eszközök
(bruttó érték)
Egyéb berendezések, felszerelések
Tárgyi eszközök bruttó összesen
Tárgyévi értékcsökkenés leírása

Nyitó

Növekedés

Csökkenés

Átsorolás

Záró

(eFt)

(eFt)

(eFt)

(eFt)

(eFt)

669
669

669
669

0
0

0
0

Terv szerinti leírás lineárisan
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Tárgyi eszközök
terv szerinti lineáris értékcsökkenése
Egyéb berendezések, felszerelések
Tárgyi eszközök bruttó összesen

Nyitó
(eFt)

Növekedés Csökkenés
(eFt)
(eFt)

285

384
384

285

Átsorolás
(eFt)

669
669

Záró
(eFt)

0
0

0
0

Tárgyi eszközök mozgásának leírása (Összefoglaló táblázat)
Tárgyi eszközök

Nyitó
(eFt)

Tárgyi eszközök bruttó összesen
Terv szerinti ÉCS lineárisan
Összesen

Növekedés Csökkenés
(eFt)
(eFt)

0
285
285

669
384
285

Átsorolás
(eFt)

669
669

Záró
(eFt)

0
0
0

0
0
0

0

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközei a társaságnak nincsenek.
Elszámolt értékvesztés
Befektetett pénzügyi eszközök értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés
adatok e Ft-ban
Név

Screenie Interaktív
Reklámügynökség Kft
VOD Europe Kft.

Névérték

Korábbi évek
módosításaként
elszámolt
értékvesztés

Tárgyévben
elszámolt
értékvesztés

Főkönyvi érték

413.500

198.466

83.094

131.940

48.900

0

48900

0

Készletek értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nincs.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe
helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe
helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók.
Egyéb Kötelezettségek bemutatása:
Egyéb kötelezettségek

Összeg (eFt)
Társasági adó
1.743
Iparűzési adó
927
Összesen
2671
A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.
A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyébjoggal biztosított kötelezettsége.
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A társaságnak hátrasorolt kötelezettségeke nincs.
Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír,
megjelenik a mérlegben.
Egyéb követelések bemutatása:
Egyéb követelések
Általános forgalmi adó
Nyugdíjjárulék
Összesen

Összeg (eFt)
435
1
436

Vevők, szállítók
Vevői követelés a mérlegforduló napján: 82.870.500 Ft
Szállítói kötelezettség a mérlegforduló napján: 58.353.238 Ft

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:
Megnevezés
Rendező tételek, kerekítések
Összesen

Bevétel (eFt)
28
28

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:
Költségnem
Bérleti díjak
Hirdetés, marketing költségek
Internetdíj
Számviteli költségek
Jogi költségek
Tőzsdei jelenlét költsége
Egyéb szolgáltatások
Összesen
Az egyéb ráfordítások alakulása:
Költségnem
Bírságok
Iparűzési adó
Egyéb ráfordítások
Összesen

Költségek (eFt)
244
2116
197
1270
539
1343
419
6128

Költségek (eFt)
12070
868

122
13060

Pénzügyi eredmény alakulás:
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Pénzügyi ráfordítások
Részesedések értékvesztése
Saját részvény értékesítésének árfolyamvesztesége
Devizás tételek árfolyamvesztesége
Összesen

OTT-ONE Nyrt.

(eFt)
131994
8473

2358
142825

A Társaság 2015- évi éves beszámolója három oszlopos beszámoló, mely a következő módosításokat tartalmazza
korábbi évekre vonatkozóan:
- Átvezetés részesedés kapcsolt vállalkozásban mérlegsorról Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
mérlegsorra. Érték: 416.500e Ft.
- 2014. évi eredménykimutatásban módosításként szerepeltetünk 82.600e Ft részesedésre elszámolt értékvesztést,
mely érinti a 2014. évi mérleg szerinti eredményt, valamint a részesedések kapcsolt vállalkozásban mérlegsort
- Korábbi évek módosításaként a részesedésekre elszámolt értékvesztés érinti a részesedés kapcsolt
vállalkozásban, valamint az eredménytartalék mérlegsorokat 115.866e Ft értékben.

A társaság a tárgyévben osztalékot nem fizet.
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Független könyvvizsgálói jelentés
Az OTT-ONE Nyrt. (Székhelye: 1024 Budapest, Fény u. 16. (5. emelet), Cégjegyzék száma:
01-10-046724) tulajdonosainak

Az éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztük az OTT-ONE Nyrt. (a vizsgált szervezet) mellékelt 2015. évi éves
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i
fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege
290.650 E Ft, (Előző évek módosításaiként -198.466 E Ft) a mérleg szerinti eredmény 127.411 E Ft (Előző évek módosításaiként -82.600 E Ft) veszteség –, és az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó
elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket
a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban
hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges
hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és
közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár
hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló
megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló
gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső
kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában
foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által
készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó
prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt könyvvizsgálói ellenvéleményünk megadásához.

Ellenvélemény alapja
A közfelügyeleti hatóság az OTT-ONE Nyrt 2014. évi éves beszámolójának vonatkozásában,
az arra könyvvizsgáló jelentést kiadó könyvvizsgálónál minőségellenőrzési eljárást hajtott
végre, melyre vonatkozóan határozatott hozott és a kamarai tag könyvvizsgálót a
könyvvizsgálati eljárásainak ismételt elvégzésére kötelezte. A könyvvizsgáló a
könyvvizsgálati eljárásokat ismételt elvégzése során arra a következtetésre jutott, hogy a
korábban kiadott könyvvizsgálati jelentés tartalma nem megfelelő, ezért azt visszavonta. A
2014. éves beszámolóra ismételt könyvvizsgálat a jelentésünk kiadásáig még nem történt
meg. Igy a 2015. évi nyitó adatok megfelelőségéről és teljeskörűségéről nem tudtunk teljes
bizonyossággal meggyőződni.
A vizsgált szervezet OTT-ONE Nyrt. (korábbi néven FUSO Ecosystem Nyrt.) 2013.01.18-án
100%-os tulajdonjogot szerzett a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft.-ben.
Az előző évben a vizsgált szervezet a leányvállalatát az értékpapírok között a Részesedés
kapcsolt vállalkozásban mérlegsoron mutatta ki, helytelenül. A társaság mint tőzsdén jegyzett
cég és mint anyavállalat 2014. évben is már konszolidációs kötelezettsége volt a számviteli
törvény 115-116. § szerint, melynek nem tet eleget.
Az OTT-ONE Nyrt. a 2015. évi mérlegében a Befektetett pénzügyi eszközök között a Tartós
részesedés kapcsolt vállalkozásban sor mutatja be a leányvállalatának, mint befektetésének
értékét 131.940 e Ft-ban a számviteli törvény 54. § (1) és (2) c) pontjában meghatározott
előírást alapul véve, azaz, a befektetésének piaci értéke a gazdasági társaság saját tőkéjéből a
befektetésre jutó része.
Tekintettel arra, hogy a Screenie Interaktív Reklámügynökség Kft. (mint leányvállalat) 2015.
évi beszámolója a könyvvizsgálói jelentése alapján nem mutat megbízható és valós képet, így
az OTT-ONE Nyrt. mérlegében a Befektetett pénzügyi eszközök között a Tartós részesedés
kapcsolt vállalkozásban sorban kimutatott érték sem mutat megbízható és valós képet.
A társaság immateriális javak között mutatta ki a Streaming know-how-t, mint Vagyoni
értékű jogot 51.647 e Ft nettó értékben. A társaság ide vonatkozó könyvelési bizonylatán
(számlán) Streaming műszaki szolgáltatások igénybevétele szerepel, egyéb ide vonatkozó
dokumentumot nem ismertünk meg. A számla önmagába nem támasztja alá, hogy mire
vonatkozóan van a társaságnak megszerzett joga, igy a számviteli törvény 25. § (6) bekezdése
szerinti immateriális javak között vagyoni értékű jogkén való besorolását megfelelő módon
nem támasztja alá.
A társaság immateriális javak között mutatta ki a MyTV platform fejlesztést, mint Vagyoni
értékű jogot 13.980 e Ft nettó értékben. A társaság ide vonatkozó könyvelési bizonylatain
(szerződésben, számlán) szoftverfejlesztés igénybevétele szerepel, mely szolgáltatást
megbontottak közvetített szolgáltatás költségre és vagyoni értékű jogra. A megbontásra
vonatkozó bizonylatot illetve egyéb ide vonatkozó dokumentumot nem ismertük meg, igy
nem alátámasztott, hogy a társaságnak mire vonatkozóan van a megszerzett joga és milyen
értékben, igy a számviteli törvény 25. § (6) bekezdése szerinti immateriális javak között
vagyoni értékű jogkén való besorolását megfelelő módon nem támasztja alá.
A számviteli tőrvény 14. § (3) bekezdésében előírt a gazdálkodó adottságainak,
körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit
meghatározó - számviteli politikát a törvénynek megfelelő módon nem alakított ki a társaság.
A 2015. évi éves beszámoló kiegészítő melléklete nem tartalmazza a számviteli tőrvény (szvt.

88. § ) által előirt minden tartalmat. Többek között nem tartalmaz cash flow-kimutatást (szvt.
88. § (6)), nem lett bemutatva az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre,
az eszközök és a források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredménykimutatásban a
megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatása, évenkénti megbontásban (szvt. 88. § (5)),
Véleményünk szerint a Befektetett eszközök 2015.12.31-i fordulónapi értéke és ezen belül az
immateriális javak besorolhatósága nincs alátámasztva a számviteli tőrvénynek megfelelően,
a kimutatott érték olyan nagyságrendet képvisel a mérlegben, hogy annak a pénzügyi
kimutatásokra gyakorolt hatásai lényegesek és átfogóak.
Ellenvélemény
Véleményünk szerint az éves beszámoló az ellenvélemény alapját rögzítő szakaszban
ismertetett ténynek az éves beszámolóra gyakorolt hatása következtében nem mutat
megbízható és valós képet a gazdálkodó OTT-ONE Nyrt. 2015. december 31-én fennálló
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.
Figyelemfelhívás
A részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmada alá csökkent,
ennek következtében meg kell tenni a Ptk. 3:270. § (2) pontjában előírtakat, azaz a
tőkehelyzetet rendezni kell.
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés
Elvégeztük az OTT-ONE Nyrt. (a vizsgált szervezet) mellékelt 2015. évi éves beszámolójához
kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő
elkészítéséért.
A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló
összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves
beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem
auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.
Véleményünk szerint az OTT-ONE Nyrt. 2015. évi üzleti jelentése az OTT-ONE Nyrt. 2015. évi éves
beszámolójának adataival összhangban van, az ellenvélemény alapját rögzítő szakaszban ismertetett
ténynek hatása kivételével.
Budapest, 2016. április 28.

_____________________________
Gyapjas István ügyvezető
Report&Audit Könyvvizsgáló,
és Adószakértő Kft.
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
MKVK nyilvántartási száma: 001511

_________________________________
Gyapjas István Kamarai tag könyvvizsgáló
4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.
MKVK tagszám: 004857

Üzleti jelentés

Az OTT-ONE Nyrt. 2015. év során 356 millió forint árbevételt ért el, mely 279 millió
forint javulás a bázisidőszakhoz képest.
Az OTT-ONE Nyrt. a tárgyidőszakot 22 millió forint EBITDA eredménnyel zárta.
A társaság adózott eredménye -127 millió forint volt.
Jelentősebb események az OTT-ONE Nyrt. életében 2015. üzleti év során:



2015. április 30-án a társaság megtartotta éves rendes közgyűlését.
A korábban Fuso Ecosystem Nyrt. néven működő cég OTT-ONE Nyrt.-ként
folytatja működését, egyben a tőzsdei “Symbol” azonosítója is FUSO-ról OTT1-ra
változott.

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

2015-ben megkezdett új tevékenységek:
Videó film készítés
 Az elmúlt években egyre több területen használják a magánfelhasználók és a
vállalatok egyaránt a videókat, mint a kommunikáció egyik legfontosabb
formáját a szórakozási céltól kezdve az oktatásik mindenhol.
 Az OTT-ONE Nyrt. büszke arra, hogy megrendezhette Magyarország első
League of Legends online-játékának élő közvetítését a MyTV platformon,
melyből összefoglaló videókat is készítettünk szintén a Telenor részére.

Interaktív marketing fejlesztése és a fejlesztés licenc jogainak értékesítése





A mai alkalmazások túlnyomó része képes rá, hogy úgynevezett interaktív
marketing megoldásunkat használjon. Az interaktív marketing megoldásunk
fejlesztése a vállalat által tulajdonolt Screenie Interaktív Marketing Kft.
tulajdona, így az értékesítés is ezen cégen keresztül történik, melynek első
nagy volumenű értékesítése is megtörtént 2016-ban.
Határozott célunk, hogy a megoldást beépülő modulként értékesítsük a világ
bármely országába és a saját magunk által fejlesztett alkalmazásokban is
egyaránt.

DRM szolgáltatás és értékesítés


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

Film jogok és licencek értékesítése




Felhasználva a filmforgalmazókkal és stúdiókkal folytatott tárgyalásokon
elért eredményeket és tapasztalatokat, aktívabb ügynöki, forgalmazói és
konzulensi tevékenységet szeretnénk folytatni a magyar és külföldi piacokon
egyaránt. Magyarországon is egyre több on-demand filmszolgáltatást
indítanak (első sorban) az internet szolgáltatók és keresik az ezekhez a
multiplatform megoldásokhoz illő tartalmakat (filmek és események), amely
kellően attraktív ahhoz, hogy az ügyfelek nagy számban fogyasszák a videó
tartalmakat.
Az első, a magyar és külföldi mozikban is bemutatott filmünk a Log-in című
film volt 2015-ben. Felhasználva a tapasztalatokat szeretnénk 2016-ban is
folytatni ilyen irányú tevékenységünket.

Biometrikus azonosítás és titkosított adat- és dokumentumkezelés




Az OTT-ONE Nyrt szerződést kötött az iSRV Zrt-vel, a Biosec vénaszkenner
technológia nemzetközi értékesítésére elsősorban a MENA régióra, Mexikóra,
valamint egyéb országokra. A Biosec vénaszkenner technológia az egyik
leginnovatívabb biometrikus megoldás ma a piacon. Az értékesítés és export
tevékenység bonyolítása mellett cégünk részt vesz az alap termékekre és
technológiára épülő termékfejlesztésben is.
Cégünk jelentős beruházást hajtott végre egy speciális titkosított adat- és
dokumentumkezelő megoldás fejlesztése érdekében és az értékesítésének

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


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

Budapest, 2016.04.28
______________________
Májer Bálint

