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EÜccptl-pN ronywtzscÁI.Öt rBI-BNrÉs
a Hybridbox Nyrt. tulajdonosainak
Elvégeztüka Hybridbox Nyrt. (l138 Budapest, Jakab J. út l7. Cégtregyzékszáma:
01.10.046724) mellékelt20ll' évi
éves beszámolójának a könywizsgá|atát, amely éves besziírnoló a 20|1. decenrber 31.i fordulónapra elkészített
mérlegből - melyben az eszközök ésforrások egyezó végösszege 506.118 eF.t, a saját tőke értéke498.910 eFt a mérleg
szerinti eredmény-ó.889 eFt (veszteség)-, és az ezen idóponttal végződő éwe vonatkozó eredménykimutatásból,
kiegészítőmellékletből áll.
A v ezetésfelelőss égeaz évesbeszómolóért
Az évesbeszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek
szerint történő elkészítéseés valós bemutatiísaaz igyvezetés felelőssége. Ez a fe|e|ősségmagában foglalja az akár
csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítéseés valós bemutatása
szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetésétés fenntartását; a megfelelő számviteli politika
kiválasáását ésalkalmazását, valamint az adoÍtkörülmények között ésszeni számviteli becslésekelkészítését.
A koryuv izsgál ó fe l el ő ss ég e
A mi felelősségiink az évesbeszámoló véleményezése
az e|végzeütkönywizsgálat alapján, valamint aziz|etijelentés
ésaz évesbeszámoló összhangjának megítélése.
A könywizsgá|atot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és
a könywizsgálatra vonatkoző _ Magyarországon érvényes- ttrvények és egyébjogszabályok alapján hajtottam(fuk)
végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a
könywizsgálatot úgy tervezzijk meg és végezznk el, hogy kellő bizonyosságot szerezairk anól, hogy az éves
beszámoló nem tartalmaz lényegeshibás állításokat.
A könywizsgá|at magában foglalja olyan eljárások végrehajtását,amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékotszeremi
az évesbeszámolóban szereplö összegekről és közzététe|ekről.A kiválasaott eljárások, beleértveaz évesbeszámoló
akrírcsalásból, akár hibából eredő, lényegeshibás állításai kockázatának felmérését
is, a könywizsgáló megítélésétői
ffiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekora könyvvizsgá|ó az évesbeszámoló ügyvezetés általi elkészítéseés valós
bemutatásaszempontjából releviíns belső ellenőrzést azert mérlegeli, hogy olyarr könywizsgálati eljarásokat tervezzen
meg, amelyek az adoÍt körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vá|Iakozás belső ellenőrzésének
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat
magában foglalja továbbá az aka|mazott
számviteli alapelvek megfelelőségének és az igyvezetés sziírnviteli becslései ésszerűségének,
valamint az éves
beszámoló átfogó bemutatásának értékelését
is.
Az ijzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az it'rz|etijelentés és az éves beszámoló összhangianak megítélésére
korlátozódott és nem tarta|mazta egyéb, a Tarsaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk
áttekintését.
Meggyöződésünk, hogy a me9szerzett könywizsgálati
záradékunk(véleménytink)megadásához.

bizonyítékelegendő és megfelelő alapot nyújt könywizsgálói

Zóradék (vélemény)
A könywizsgálat során a Hybridbox Nyrt. évesbeszámoloját, annak részeit és tételeit,azok könyvelési és bizonylati
a|átámasztásátaz érltényesnemzeti könywizsgálati standardokban foglaltak szerint felü|vizsgálfuk, és ennek alapján
elegendő ésmegfelelő bizonyosságot szereáiink anól, hogy az évesbeszámolót a sziímviteli törvényben foglaltak ésaz
általános számviteli elvek szerint készítettékel. Véleményünk szerint az éyes beszámoló a Hybridbox Nyrt. 201l.
december 3l-én fennálló vagyoni, pénzÍigyiésjövedelmi helyzetéről megbízható ésvalós képetad.

20|2' március07'

.':' ' '.:'...-. 'Eger,ciÍrakap!^ú,tJ12-.
'i -tYuoo

esi Zsolt
ügyvezető
Omega-AuditKft
MKVK-001622

Iv
9.2.10
iz€ l n: ; 1Í.30G31
Ad-ószárn
,"af}{srt
Mt{vp{,

bejegyzettkönywizsgá|ó
igazságigy i könyvszakértő
MKVK-oo5028

. Telefon:(36)437-797. Mobil: (30)2|8-7957
KönywÍzsgálóiengedélyszám:001.622

22792309-7219-l
r4-0r

l/6. oldal

StatiSZtikaiszánrjeI
HYBRIDBOX Nyrt

ÉvpsneszÁtr,loLó

0t-10-046724
Cégiegyzékszáma
'.A.' M E'RLEG Eszl<özöl<(al<tívál<)
20 I l. cleccmber3 I

Ft-ban
|:'|Íiző

Sorszám

A tétc|megnevczése
b

a

2
J

4
5

8

lrrrrrrateriá|
is iavakra adott előlesek

d

500426
0

lnlnrateriálisiavak értékheIvcsbítése
II. TARGYI ESZKOZOK

524

C

426

2

géDek.iárnrűvek
Műszaki lreretrclezésck.

r00

Esvébbererrdezések.
Íélszerelésck.
iár.nrfivek
-|errvészállatok

424

)

ítástlk
Beruházások.tb|úi

o

Berulriízásokraaclottclőlepek
Társvi eszközök értékhelvesbítése

'7
8

tI|. B|]FEK.rETE]-T
PENZÜGYI EsZKoZot<

20

.[.artós
részesedés
kaocsoltvá|lalkozásban
Tartósanadott..kölcsön kapcso|tválla|kozásban

2l

Egvébtartós részescdés

9

c

c
c

I n g a t | a n o ke s a k a p c s t l l ó d ó v a s v o t r i é r t é k Íi oi e o k

4

Tárgyév

500524
0

I
J

év(cl<)
módosí-

A lapítás-átszel.vezés
aktivált értéke
fei
|esztés
Kísér|eti
aktivált értéke
Vaqvoni ér.tékúi
ioeok
Sze||enritenrrékek
Uzleti vaev cégérték

0

c

A. Bcfektctctt eszl<özöl<
I. IMMATERIALIS JAVAK

o
,7
o

Előző óv

500000

66

360

0

500000

22
Tartósanadottkölcsön esvébrészesedési
viszonvbanálló vál|a|kozásban

24
25
26

I]evébtartósarradott kölcsön
.l.artós
hitelv iszonVt lnestestesít<i
értékoaoír.
BeÍbktetett
oérrzÜsvieszközök értélihelvesbítése
pérrzügvieszköz(ik értékclési
Be|bktetett
kü|önb(izc(c

l/

TőkekonszoIicl1rciós|iiilönbözet

28
29

TárSUltVállaIkozáso|<ból

L-)

l-eánvvállalatokból

Ke|tezés: 20l2. nrárcius7.

50000(

50000(

w

UVnrnnor/S\
T. Igazgatóság

22'.7
923(\9-',7
2 |9-| t.l-0I
Statiszti|<ai
szánr.jcl
HYBRIDBOX Nvrt
0 |- l0-04672.1

216.oldal
I.,V[S BI]SZAMoI,O

(-csicclztrkszrinra
''A'' N'|l'R|'Ec

(a|itír'ák)
Esz|<özii|<
20 I l. dccenrbcr3 I

aclatokD Ft-han
li|őzij

Sorszánr

A tétcl nregncr'czésc

E|őzííér

a

b

c

'|.árgyév

év(ck)
mtít|osí.
t:isai
d

30

|}. Fors(icsZl(öZii|i

9 172

I

t. KESZl.lr'tEK

0

)/

5 ó92
0

Anvagolr
BeféiezctIcn ternrclésés |élltésztcr.nré|ick

JJ

j.+

Nöt cnclék-.hízó- Ús cgr ébir||atcrk

lr

Készterntékek

)(l

Aruk

37

Készletcltre add1 cloleeek

8
l9

It. KOVE'|I]I,ESEK

9 716

5 626

97t6

5 ó2ó

(vevők)
Követc|éseká.usz/t||ításból
ésszolg1rltatásból

.t0

Kti.''etc|ósck katlcsolt r,állaIkozással szcttrben

4t

Kör'etc|ósclt egr'ób rószescdós i r'iszonr'batl |évő viltllalkozitssa| szetllbctr

4)

Vá|t(rliör'ctclések'

43

Eqr é[]ltör etelésck

44

I(ör,ctclések émé|te|ési
kii|önbözete

45

Szár.rrlazékos
tis\,letekDozitíVét.tékelési
kii lön bijzete
Konszolidációb<iI adcic{ó(szzinrított)tírr.sasiirgi
ad<i|iör'ete|és

"ló

47

(:

0

ilL t RTI-.t(I).'\PIItOt(

48

0

Részc.sctlés|iatlcstrltl'á| |a||i<rztisban

-t9

Egr éb rlszcsec|ós

_\0

\ l t i l i t t . Ú i z re tr - cr | ' ' : i r i l i t i i z I c t r . j s z c k

5l

l . . ' t . . . 1 11. ic é | i rI l i t c I ri s z t l r l \( | l ' | c c l e s t ( . s íjtr(. it e l i n l r t r í r . o k

52
53
51

|]rtékoaoír.ok
ér.té|tclósi
kti|önb(izete

tv. PuNztiszt<ozot(

5(

I)érrz.tát..
csekkclt

5I

5ó

( ] . A | < t í ri'd ő b e l i c l h a t á l . o l : i s o | i

57
59
|

[.]sz|<özii|<
iisszcscn

66

l0
5ó
0

l5(

Ber'éteIc|t
aktír'ic|őbeIi
elhatárolása
l(ö ltsések.rálörd ít1rsok
aktír időbcIi clhatároli|tsa
Halaszto(tr.át.or.cl
ítt:rsok

58

0

)

lJarr|ibetótc|'

)f

ó0

e

l5

5 |0J]ó|

0|

50ó l I

l(c|tezés: 20 l2. rnirr.citrs
7

Hr'lrrit|box o'. lgazgatóság
Y/
//

-

4
flr-.

-öí^
p.
Á-.

.vR^
,' - -oÉ

-qada.

^

l^'o4,,-l{4.
.rzsaio;:t

I

2279)309-7219-lll-01

3/6.rrldel

Statisztikaisziunjcl
H\ llRlDliO\ Nvrt

LVL.S IIESZ;\N{Ol.O

0 l. t0-04ó724
Cegicgrze|iszárrrir
''A'' \{ÉRt'EG F.orráso|t(passzír'ál<)
20 | l. deccnrber
3I
Sorszám
il

6t
(:2
(r-l

A tótcl mcgncvczésc

b
D. Saiát tiikc
I. JDCYZLTl-'IOI{I:
cbból: r'isszarásárolttulaiclorrirószesec|ós
nér,értéken
ll. .IECiYZETI'.Dll MECi tll.:NEM lrlZE l l:lTT1()KE (-)

ó4
(ri

lll.

ÓÓ

lV. IlRhl)MENYI ARl'Al-EK

0/

v. LEt(oTo l"t

6[i

V I . B R T l i t ( E l . l r S IT A I i ' f A t . l - . 1 (

69
70
7l
/l

7i
74

510000

5 t 00 0 0

(,

-4 201

(,

0

Er'tékhclr
esbítósértól<clési
tarta|éka
Va|(rsértólielésértékclósi
tar.talé|ia
VII. ]\,tERI,EGSZERIN'I'IERI iD\,{I]NY
(+-)
Vlll. Leánvvállalatisaj1rt
tólic vír|tozása
lX. Konszolidáció rniatti\'áltozások(+-)

/o

E.

-4 202

Cólta11aléka vtir.lratókijfclczettsésrekl.c

79
80

Cóltartalók a iö\óbcni költsógek|.c

.6 ÍlÍl9

c

0

4 648

0

6 708

U

0

n

0

0

(l

Céltartrrlél<olt

78

Esvébcólta|.lalóli

8l

F-. Kötclczcttségcl(

82

I

I IA]-RASOROLT l(OTtr.l.tjzEl-]SEGIII(

8

l Iátrasorolt l(ötelczcttsógel( kaocsolt r,á|lalkoz/rssaIszetlllren

8l

I lírtrasoro
It |((itc|czcttsóscl(
v i szon,rban lór,'(
cg1'ó[rrészcscilési
r hllalkoziissalszcnrbcn

ti5

l [/ttr.astrr.crl1
|iiitcIczcttsógc|<cg-rébgazc|/t|
|ioc|óval szcnrllcn

8(r

Tőkckonsztll ic|ticiós kiil(irrbijzct Ieilrnrr'ilrllalatokbtiI

87

c

4 9 89 1 0

'fAIr.
I ^t_E.t<

77

88

d

c

5 0 57 9 8

fOl(li l'AR I ALI;l(

Adtisstiskorrszolic|álás
kül(inbözetébcil
Közberrső erec|tlrénr'
különbözetébő|
X. l(iiIsó tago|t(nrástLrltridorrosok)
r.észescdése

75

aclatokE, Ft-ban
1;'|őző
év(ek)
Előző ér'
Tárgyér'
mtit|osításai

ll. tloSSZU LD.|AI{A'I.UI(oTELF]ZLTfSÍlGEt(
Hosszúlejáratr.a
kapottkölcsönölt

89
()('t

9l

92
93

Atvá|ttrztatlratókötvónr,e|<
[.ar.ttrzások
k(in'én\,kibocSáttisbó
|
Beru|riizásiós ti:ilcsztésilritclek
l]sr.é[]
hosszúle.iáratÍr
hiteIck
.f
arttis kötclczettségclt
kapcsoIt i''/tl
Ialk<rz1tssaI
szenrbcn
l-art<,rs
litjtclezcttsége|<
cgl.éb részesc<lési
r iszttnr'ban lér(j r'/r||a||iozássa|

94

szernbcn

95

L.,gy'éb
hosszú|e.iáratÍr
kötc|czettsógek

Kc|(czÚs:

] ( ) l ] . r r r l i r c i t r s7

T. lgazgatóság

Hvtrridb

t-' ,.1D

-.VA
--

r.,
.A )| q ó ^-.

vrrrí

-l

-- qr ^
k s' L
<2>^

v,

.
''

t,v,..
la

_wv_)

-

,

_.

<,

22792309-1219-r
r4-01
Statisztikai
szánrjel
HYBRIDBOX Nyrt
0r-10-046724

4/6.oldal
EVES BESZAMOLO

Cégieg1zékszálrrl
',Á'' MÉRLEG F.orrásol<
(passzívá|<)
2 0l l . d e c e m b e r ' 3 1 .

adatokE Ft-ban
F'lőző

Sorszám

A tétcl mcgner'ezése

év(ek)

E|őző éy

Tárgyóv

módosításai

a

96

97
98

99
00
0l

02
03

r04

b
III. I{OVID LEJARATU KOTEI,EZETTSEGEI(
Rövid lejáratúkölcsönök

c

d

e

0

3 0ó5

6 70t
4 825

I 405

| 75'7

4 648

ebbol : az átváltoztatható kritvérrvek
Rövid le.iá|xtú
hitc|Ck
Vevőktől kapottelolegek
KöteIezettségek
áruszállításbólésszolgáltatásból(szállítók)
Váltótartozások
t{övid le.|áratú
kötelezettségek
l<apcsolt
vállalkozássalszenrben
Röv ictle.járatír
kötelezettségel(
egvébrészesedés
i r'i szorrvbarr
lévő
váIlalkozássalszetnben

r78

Ilg1,ébrör'id le.jál.atúkiitclezcttségek
05
0ó
l(ötelezettséeek
értéltelési
ltülörrbözete
0'7
S z á r . r n a z t . k o üs q v I e t c k r r e g i r l i i é r t é k e I c skit i l ö r l h ö z c t c
08
l(onszoliclálásbóladódó (szánlított)
tár.sasági
adótar.tozás
09 G. Passzír,időbcIi clhatál.olásol<
Bevételekpasszívidőbeli ellratárolása
t0

lt

Költségek.ráfordításokpasszíviclőbcliell'ratár.olása

I2

[ [alasztott bevételelt

t|3 |

Forrásol<iisszcscn

126

0

0

500
500

5|0-146|

5 0 ó| 1 8

0|

Keltezés: 20 l2. márciuS7.
Hybridbox

t

voö

4d!

eD
'

. Igazgatóság

',

-.,d^
. -Ct^.
Jst

vZ

a-

_"ug.r _.?
,l

22792309-'t2r
9-r r4-0I
Statisztikaiszámjel
HYBRIDBOX Nyrt
0t-t0-046724
Cégjegyzék
száma

5/6.oldal

ÉvpsepszÁMoI,ó

''A'' EREDMÉNyrrvruTATÁs (összköltségeljárással)
201l. december3l.
Sorszám

A téte|megnevezése

E|őző év

adatokE Ft-ban
l,ltj,zo
év(ek)
Tárgyév
módosífíqoi

a

1
2

2

J

I

Á

I

3

5
6
7
8
9

4
II
III.

0

5
6

2
3
4
5
6
7
8
9

20
2l
22
23

b
Belft'ldi értékesítés
nettó árbevétele
Exportértékesítés
nettó árbevétele
Értékesítés
nettó árbevéte|e(01+02)
Saiát termelésűkészletekállománwáltozása +
Saiát előállításúeszközök aktivált értéke
Aktivált saiát teliesítménvek
értéke(+03+04)

c

Egyéb bevételek
ebbő|: visszaírtértékvesztés

d

e

c

0

0
0
0

C
4

0

0

Adósságkonszolidálás miatt keletkezó-eredménytnövelő-konszolidációs kültinbözet

,1

0

Anyasköltsés
Igénybevett szo|gáltatáSokértéke
Eeyébszolgáltatásokértéke
Eladott áruk beszerzésiértéke
Eladott (közvetített)szolgáltatásokértéke
AnvasiellegíÍráfordítások (05+06+07+08+09)

8
9
Iv.
l0
ll

Bérköltsés
Személyiiellepúegyébkifizetések

|2

Bériárulékok

V.

Személviielleeű ráfordítások (10+11+12)

3 5lC
137

3 654

383
0
79
462

vI. Értékcsökkenésileírás
vII. Ecyébráfordítások

5 569

272

0

5 841
I 642

c

441

0

2 083
91
97

0

-8118

78

0

ebből:értékvesztés
Adósságkonszolidálas miatt keletkező-eredmén}tnövelő.konszo|idációs különbözet

A.
24
Keltezés:

Üznnnr @ZLETI) TEvÉKENYsÉG EREDMÉNYE (I*II+III-IV-

v-vr-vD

-4190

20|2'március7.
Hybridboxf,

T. Igazgatóság

22792309-7219-1
14-01
Statisztikaiszámjel

HYBRIDBoX Nyrt
0t-10-046724

6/6.oldal

Évpsgpszauoró

Cégegzékszáma
''A'' EREDMÉNyrruuTATÁS (összkö|tségetjárássa|)
2011.december
31.
Sorszám
a

25
26
27
28
29
?o

3l
)z
JJ

34
35
36
37
38
39
40
4l
Á^
+z

43
44

A tételmegnevezése

adatokE Ft-ban
E|őz(j
év(ek)
Tárgyév
módosításai

E|őző év

b
Kapott(iáró) osaalékésrészesedés
ebből : társult v á||a|kozástólkapott
egyébrészesedési
viszonvban lévővállalkozástól
|4 Részesedések
értékesítésének
árfolvamnveresése
ebből:kapcso|tvállalkozástó|kapott
15 Befektetettpénzuwieszközök kamatai,árfolyamnyeresége
ebből:kapcsoltvállalkozástól kapott
|6 Egyébkapott (iáró) kamatok éskamatiellegű bevételek
ebből:kapcsoltvállalkozástól kapott
|7 Pénzügyiműveletekegyébbevételei
ebbő|: értékelési
különbözet
VIII. Pénztigyiműveletekbevételei( l 3+14+l 5+|6+|7)
l8 Befektetettpénzüsvieszközök árfolvamvesztesése
ebből:kapcsoltvállalkozásnakadott
l9 Fizetendő kamatok éskamatiellesűráfordítások
ebből:kapcsoltvállalkozásnakadott
20 Részesedések,
értékpapírok,
bankbetétekértékvesztése
21 Pénziisyimtiveletekesvébráfordításai
ebből:értékelési
különbtizet
IX. Pénzügyiműveletekráfordításai(18+19+20+2l)

c

d

e

l3

B.

46

c.

47
48
49
50

X.
XI.

Rendkívü bevéte1ek
Rendkívü ráfordítások

D.
E.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNy rx-xtl
ADózÁs ELoTTI EREDMENY (+C+D)

5l

xII.

52
53
54

F.

ADŐZoTT EREDMÉNY (+E-XID

22

Jóváhasyottosaalék.részesedés

55

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY eF+22-23'|

27
27
-12
-4202

SZoKÁsos vÁLLALKoZÁsI EREDMÉNYí+A+B)

0
0
0

c
- 8 1l 7

1228
0
-4202

-4202
-4202

7ba

//

r228

0
0

-6889

0

-6889

.0

-6889

0

Adófizetési kötelezettség( Társasági adó+kiilönadó)
Konszolidációból adódó( számított)társasáeiadókiilönbözet (+-)

20|2' márc|us7 .

0

15

pÉNzÜcyl MUVELETEK EREDMÉNyn ryIII-Ix)

45

Keltezés:

t5

W

c

Ígazgatóság
"ffi ar;r::r1.S:,

Statisztikaiszámjel: 22792309-72|0-I I 4-0I
Clgjegyzékszénrta:
01- I 0-046724

Eves beszámoló: Clash.Flow
Beszámolásiidőszak:2011.01.0l-20l1.|2.3I'

HybridboxNyrt.
2010

Megnevezés

z.

(+)

Működésbő| származó nénziövedelem (Cash Flow)

Készletek
Kinnlevősések
4 . Y áltőtartozások ríruszáll ításbó l
5 . Kötelezettségekáruszállításbólszolgált'-ból
6. Köztartozások
7 . Aktív időbeli elhatarolás
8 . Passzívidőbeli elhatrírolás
a
J.

Ila+|/b

csökk.(+),növek.(csökk.(+),növek.(-)
csökk.(-),növek.(+)

0

L405
178

csökk.(.),növek.(+)
csökk.(-),növek.(+)

-r50

cSökk.(+),növek.(.)

9.

Insatlan eladásból szárrnaző

10.
l1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pénztisvibefekteté
sekbő| származő
Táreyi eszköz eladásából szénmaző
Céltartalék
Működésb ő| származó cash flow
Ingatlanok
Gépek,berendezések
Pénzügyi befektetések
Piacképesértékpapírok
Befektetésbőlszármazó cash flow
Jesyzett tőke

/ta

Rövid lej.bankkölcsön, tagi kölcsön kötvénystb. törlesáés(-),felvétel(+)
Hosszúlej' bankkölcsön,tagikölcsön, kötvénystb. tör|esáés(-),felvétel(+)

(+),nyereség
(-)
veszteség
csökk.(-),növek.(+)
szumma l-12
eladása(+),vétele(-)
eladása(+)'vétele(-)
eladása(+),vétele(.)

-500

0
0
0
0
0
-12.407
0
-602

csökk.(.),növek.(+)
(+).nveresés(-)
vesztesés
(+).nveresée
(.
vesztesés

0

0

0
0
-1.750
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-s00.000

0
-500.602
szumma14-17
csökk.(-)'növek.(+)
510.000
(.).
(+)
Tőketartalék véslesesen
átadottösszes
véslesesen
átvettosszes
0
(.).
(+)
2r. Eredménvtartalék
véglegesen
átadoÍt véeleeesen
átvett
0
(-),máscégtőlkapou(+)
22. osztalék
kifizetés
0
zJ.

eIadása(+),vétele(-)

24.
2 5 . Pénziisyi tevékenyséebőlszármazó cash flow
I3+18+25

26. Készpénzaz éveleién (-)

27. Készpénzazév vésén (+)

28. Nettó készpénznövekedés

snlmma19-24

20tt
-6.889
97
-6.792
0
4.090
0
352
-5 0
150

-4.202
78
-4.124
0
- 9.716

I/a Adózott eredménv í+)

Ub Amortizáció

E|óz6 év
módosítás

r.760

3.065

0

0
513.0ó5

r.760

56

10

0

-5 6
66

56
56
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KIEGESZITI MELLEKLET
A

HYBRIDBoX MÉDIAINFoRMATIKAI NYRT.

2011.ÉvtBESZÁMorol euoz

Altalános rész
I/]. A vóllalkozás bemutatósa
l. A cégelnevezése'.HYBRIDBOX MÉDIAINFoRMATIKAI
NYRT.
2. A cégravidítettelnevezése.HYBRIDBOX NYRT.
3. A cégszékhelye.'
1016 Budapest,Jakab J. u.]7,
4. A cégalapításánakéve:20]0
5. A cégJőtevékenysége.'
72]9 Egyéb természettudományiműszaki kutatás,fejlesztés,
jegyzett)alap
6. A cég(
tőkéje:510.000.000Ft.
. Lázár Lajos Csaba
7. A társaság lgazgatóság tagjai:
- Poczkodi Gábor
- Lemák Góbor
8. A társasdg képviselője..Lózdr Lajos Csaba
- Dr. Molnár László
9. A tórsasóg Felagyelő Bizottság tagjai:
- Dr. Magyar Gábor
- Kopkn Miklós
]0. A Társaság a tevékenységét
határozatlan ideigfolytatja.
1I. A szómviteli törvényben előírtakon túlmenő, további információk megadására nincs
szülcség.
A szdmviteli alapelvek érvényesítése
elegendő a megbízhatóésvalós összképnek a mérlegben,
az eredmény-kimutatósbanttrténő bemutatásához.
I/2. A számviteli politikaJőbb vonásai
A beszámolási kötelezettséggelkapcsolatos döntések
A számviteli törvényben rögzített alapelvek, értékelésielőírások alapjón alakítottuk ki az
adottságainknak, körüIményeinlcrtek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtásának
mó dsz er eit, eszkö z ei t megh atár ozó szómv iteti p ol i tikrlnkat'
A számviteli politikank a beszámolási kötelezettsége,a valós vagyoni, pénzügyi ésjövedelmi
helyzetéről készülő beszómolót helyezi előtérbe.A tr;rvénycéljakent a megbízható és valós
összképet adó információszolgóltatóst és az ezt biztosító alapelveket, szabólyoknt,
kÓv eteIményeketfo galm azza me8.
]. A beszámolási forma:
A,Társasóg a számviteli tÖrvénybenmeghatórozott értékekalapján készítettbeszámolója..
Eves beszdmoló, amelynek tagolása megfelel a számviteli törvénybenfoglaltaknak.
A mérleg ,, A ,, vóltozatban készült, a nag,lbetűvel és római számmal jelilt tételeit
tartalmazza.
Az eredmény-kimutatása:Összkaltségeljáróssal készült,formája: ,, A ,, vóltozat.
2. A beszámoló készítésével
kapcsolatos időpontok''
- a mérlegfordulónapja.,20] ].december3],
- a mérleghlszítés
napja: 20I2.február 29.
3. A beszámoló készítése,
alóírósa,.
- a beszámoló nyelve: Maglar
- Aláíró., Lázár Lajos Csaba
4. A ktnyvvezetésmódja ésa könyvvezetésselkapcsolatos időpontok.'

A Társasdg a kezelésében,a használatában, a tulajdonában lévő eszkozalcről és azok
forrásairól, továbbó a gazdasógi műveletelcről a kettős kinywezetés keretébenbiztosítja,
hog,, az eszkozokben ésforrásokban bekövetkezett változósok a valóságnak megfelelően,
foly amatosan, zár t r endsz erb en, át tekinthető en kerülj Ön bemutatós r a.
5. A beszámoló kazzététele:
A kazzétételikötelezettségéta Társaság azzal teljesíti,ha az évesbeszámoló egl példónyát az
IM C égny ilv ánt ar tá s i és C éginfor mó c i ó s Sz ol gól atán ak megkt;ldi.
6. A számviteli alapelvek érvényesítése..
A vóllalkozds folytatósónak elve,.a teljességelve, a valódisóg elve, a következetességelve, a
elve, az
folytonosság elve, az összeméréselve, a bruttó elszómolás elve, az egyedi értékelés
időbeli elhatárolás elve, a tartalom elsődlegességea formaval szemben elve, a lényegesség
elve, a költség-haszon összevetésénekelve.
7' o sszehasonlíthatóság biztos ítás a :
A beszámolóban minden tételosszehasonlíthatóaz előző üzleti évmegfelelő adatával.
8. Könyvvizs gál ati kateleze ttség
A HY B RID MoX N Y RT. kö nyw izsgál atr a kTtel ezett.
A könywizsgálatot az omega-Audit Kft megbízásából
Szepes i Zs oIt bejegyz ett kö nyw izsgál ó végezte
(MKVKtagsági szám: 005028, elérhetőség:3300Eger Cifrakapu útI42.)
Az eszközok ésforrások besorolásának ésértékelésének
szempontjai
]. Az eszlróztk besorolósának szempontjai..
A Társaság a Számviteli törvény előírósa szerint a befektetetteszközök kozésorolja azokat az
eszkozÓket,amelyek a tevékenységet
tartósan legalóbb egy éventúl szolgólja, aforgóeszközök
kozé sorolja azokat az eszközöket, amelyek a tevékenységetnem tartósan szolgálják'
Használatbavételkar egledi besorolás, a mérlegkészítés
során felulvizsgálat, tevékenységet
nem tartósan szolgáljók. Használatbavételkor egyedi besorolás, a mérlegkészítés
során
felülvizsgálat.
2, A forrósok besorolásának szempontjai,.
A Társaság a Szt előírása szerint a saját forrásokat a tulajdonosok által véglegesen
rendelkezésre bocsátott és az adózott eredményből haglott összegek képezik, idegen
a kalső
vállalkozásoktól
társaságoktól,
forrósokat
ftitelintézetektől, gazdasági
magánszeméIyehől)egy évetmeghaladó, vagy egy évenbelüli fizetési határidő mellett kapott
pénzeszköz, termélrszállítás, szolgáItatás, szolgóltatás, vagy egléb kt;telezettség összegei
alkotják.
3. Az eszközök értékelése:
a., A bekerülésiérték,.
- az eszközak vételekor a tényleges beszerzési ár, valamint a felhasználásig könetlenül
való ánételekor a létesítőokiratban, vagy annak
felmerülő kiadások - nem pénzbeli betétként
mó dos ításáb an megj elölt érték
- saját előállítóskor a kömetlen kaltségek
- térítés
nélküli ónételkor az átadónál szereplő kanyv szerinti összeg, maximum a piaci érték
- ajándékbakapott, haglatékkéntátvett, többletkéntfellelt eszkÓzok esetébena piaci érték
- speciáIis elszámolást igényelnekaz értékpapírok
egyes változatai
b., Az értékcsökkenés
leírás módszerei:
- a tervezett értékcsökkenésileírás elszámolásának alapja az immateriális javak ésa tárgyi
eszközÓk aktiválást értéke
- aktivólás napjától eg1ledileg,évente,a tervezettleírósi kulcsait alkalmazva, lineóris módon
- a Társaság a kisértékij egledi beszerzési, előállítási érték alatti eszköz értékét
használatbavételkoregy összegben írja le.

c.. Az értékvesztés
elszómolósa ésvisszairasa.'
akkor szómolunk el, ha az eszközÖk k;nyv szerinti értéketartósan ( kétmérleg-fordulónapon
pedig az
25 %-ot meghaladó eltérés,követeléselcrtél
fennállóan ) ésjelentősen ( készletelcnél
oÁ-a
árbevétel2
) magasabb, mint a vizsgált eszk)z piaci értéke,valamint, ha az eszköz a
tevékenység vált oz ás a mi att fe Iesl egesséváI t, megr ongáIó do tt.
Kedvező fordulat eseténújraértékelés
mellett az értékvesztés
visszaírása is lehetségesa ktnyv
szerinti értékt sszegéig
d., A valutás ésdevizás eszktzök éskttelezettségekértékelése,
- a vósárolt valutát ésdevizót a ténylegesen
fizetettforintösszegben kell állományba venni
- a valuta ésdevizakészletekcsökkenésekor az átlagárfolyamon kell elszámolni
- a külÍöldi pénzértélcre
szóló követelések és kötelezettségek áIlományba vétele az MNB
knz épárfo lyama al apj án tör téni k
a mérlegforduló napján meglévő valuta és devizakészletek, követelések ,befektetett
pénzeszközök, értékpapírokés katelezettségekértékeléseaz MNB által, a mérlegforduló
napjára meghirdetett kozépórfolyamon történik, és ha az összesített árfolyam eltérések(
veszteségekés nyereségek) asszege meghaladja a számviteli politikában jelentnnek ítélt
határt, akkor az órfolyamveszteségeket,illetve az árfolyamnyereségeketel kell számolni.
4. Az ahív éspasszív időbeli elhatárolások
a, Ahív időbeli elhatórolósok
- Bevételek,melyek a mérleggellezárt időszalcra vonatkoznak, de csak a mérlegforduló napja
után esedékesek
- KöItségek,ráfordítások, melyek a mérlegforduló napját kovető időszalcra számolhatók el'
- A véglegesen ánállalt,
de a mérlegforduló napig pénzügyileg nem rendezett
tartozás án dIIaIós Összege
- Többletkötelezettségek( pl.váltótartozás kamata) miatti összegek
b, Passzív időbeli elhatárolás
- Bevételek,melyek a mérlegforduló napja előtt befolytak, de a következő évbevételét
képezik
- Költségek, rófordítások, melyek a mérleggel lezárt évet terhelik, de csak a mérleg
for dulónapj a után mer üInek fe l
- A mérleggel lezárt évhez kapcsolódó prémiumok, jutalmak és azok járulékai - A
mérlegforduló napja, és a mérlegkészítés
napja kozatt ismertté vált, lezárt évet terhelt
kötelezettségek
- Koltségek,ráfordítások ellentételezésére
kapott támogatások költséggel, ráfordítással még
nem ellentételezettösszege
- Rendkívüli bevételként
elszámolt halasztott bevételek
II. Specifikus Résza mérleghezkapcsolódóan
II/]. Az immateriális javak ésa tdrgyi eszközök értékénekalakulósa
Immateriális javak nem voltak a beszámolási időszakban a társaság
tulajdonóban, a tárgi eszközök összetétele:
Bruttó érték

beszerzés

2010 éviÉcs

zot t evi Écs

kezelésében,

Nettó

Termelő gépek
119
019
34
66
Irodai berendezések 482
0
58
63
361
A gazdasági évvégénbefejezetlen,mégnem ahivólt beruházós nem volt.
Befektetettpénzügyi eszközök 500'000eFt (eányválallat ]00% tulajdonrésze: Homesys Kft

cégjegyzék
száma''0] -09-923233)
IU2. Pénzeszközök bemutatásu
A pénzeszközökfordulónapiértéke.,
Pénztór..] 0 eFt
Bank: 56 eFt

,%,

II/3 Az iddbeli elhatúrolósok bemutatúsa
A beszámolóban 500 eFt k0ltségelhatárolásra került sor.
Ia4 Követelés ek éski)telezettségekbemutatds a
A lcövetelésekéskötelezettségek összetételétazaz azolvól felvett leltár tartalmazza.
Egyébkövetelés 5.626 eFt (adott kalcsön)
Rövidlejáratú kölcstnök 4.825 eFt (tulajdonos által nyújtottkilcsön)
Szállítói kTtelezettség
].757 eFt
Egyébkötelezettségek]26 eFt
il/S Céltartalék bemutatdsa
A beszámolósi iúszakban se nem képeztünk,Se nem használtunkfel céltartalékot.
III Specffikus rész az eredmény-kimutatúshoz kapcsolódóan
g órbevétele0 eFt
Belföldi fttevékenysé
BelfÓldi melléktevékenység
árbevétele0 eFt
EU közösségi tagállamból származó árbevétel0 eFt
Harmadik országból származó árbevétel0 eFt
Ö s s z e s ér t ék e s í t és n e t t ó á r b e v ét e l e : 0 e F t
A z anyagjellegő rófordítások értékeösszesen: 5.84] eFt
amelyből :Elszámolt anyagkTltség 0 eFt
Igénybevettszolgóltatások költsége: 5.569 eFt
Eladott áruk beszerzésiértéke,.
0 eFt
Kanetített szolgáltatós: 0 eFt
Eg/éb szolgóltatások: 272 e Ft
Az elszámolt személyijellegű ráfordítások értékeÖsszesen:2.083 eFt
amelyből: Bérkaltségek'.].642 eFt
Személyijellegű kifizetések:0 eFt
Bérjdruléknk:44] eFt
Az összes elszámolt tervszerinti értékcsökkenés
összege.. 97 eFt
amelyből használatbavételkoregy összegben elszómolt écs:0 eFt
Saját termelésőkészletekóllomónyváltozósa: 0 eFt
Eg,,ébbevételek:40 eFt
Egyébráfordítások..97 eFt
-8.118 eFt veszteség
Az üzemi (üzleti ) tevékenység
eredménye..
A beszdmolási időszakban a pénzügli miÍveletekbevételei..] eFt
amelyből: realizált árfolyamnyereség1 eFt
knpott kamat, kamatjellegííbevétel:0 eFt
A beszámolási időszakban a pénzügli műveletekrófordításai: 0 eFt
amelybő l.'r eal izál t árfoly amvesz teség : 0 eFt
fizetett, elszámolt kamat, kamatjellegő ráfordítós,.59 eFt
Pénzügti műveletekeredménye',l eFt
Szoknsos váIlalkozási eredmény'.-4.0I6 eFt veszteség
Rendkívülibevételek:1,228 eFt
RendkívüIiráfordítások: 0 eFt
Rendkívüli eredmény:1.228 eFt nyereség(eaónyvállalt óltal ánólla|t kotelezettség)
Adózós előtti eredmény:-4.016 eFt veszteség
Társasági, ktilt;nadófizetési kötelezettség,.0 eFt
Adózott eredmény,'-6.889 eFt veszteség
IV Tdjékoztató rész
IV/I A tdrglévi munkavóllalói létszdm, bér,személyijellegő egyébkiJizs!ések bemutatúsa
A statisztikai állományi állomónyi létszóm.'] fő ].642 eFt
,,se!yón,
i l

/ I

I I

Vl

I

I

nroi!,ruo1&o*
"'dh-Iab"- 0r,^

.?ző)!,í?.
-'oq"'s'
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IV/2. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettségekrdl
A beszámoló időszakában nem keletkezettolyan kÓtelezettség,amely a kanyvekben ne került
volna rögzítésre, viszont a beszámoló, illetve a társaság gazdasági helyzeténeka megítélése
szempontjáb ól j el entőséggeI bírna.
IV/3. A sajót tőke alakuldsánuk bemutatósa
Jeglzett tőke 5]0'000 eFt
Eredménytartalék-4.2 0 I eFt
201] évimérlegszerintieredmény-6.889 eFt
A Tár sasá g 5 oÁ-o t meghal adó tul aj donosai a for dul ó napokon

Tulajdonosneve
PoczkodiGábor
RieszAttila
ELAMEDIN Limited
PHERIX Enterprises
5%alatti résményesek

Tulajdoni hányad

2010.12.3r.
19%
69%
0%
0%
58%

201r.12.31.
18%
0%
13%
II%
12%

a vállalkozás rendelkezésérebocsótották.
A tulajdonosok a jeglzett tőkétteljes mértékben
Az éveseredményből,illene az eredménytartalékbólosztalékkifizetésérenem kerülhet Sor.
kapcsolatosan csak a szülrségeseszlazökpt
A beszómolósi időszakban a cég tevékenységével
vásórolta meg, illetve a cégnéldolgozó munkatársak kiválasztósa is e rendezőelv alapján
történt meg.
A Tórsasóg a következő gazdasági évetnyereséggeltervezi zárni.
IV/4. Veszélyeshulladékkal való gazdálkodús
Veszélyes hulladék előállítására és kezelésére vonatkozóan a társaság az előírt
rendelkezé
selcrlekmegfel elően j ár el.

20]2.március07.
aláírósa

Képviseletre
' vC,
b
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-sdÁ
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JEGYzŐKÖNYv
- amely készii:lta HybridBox
A köz5ríiles

megtattásának

Jelen vannak
Aközgyűlés
Naoirendi

módia:

Nyrt. kózgyűlésétől-

a tészvényesek szernélyes ieleolétével

a mellékelt |elenléti ívben felsorolt Ésiényesek
helye, ideie: 1138 Budapest'JakabJ. w.77.;2072. áptilis 13. 14:00 óta

oontolc
a Z}11. évte vonad<ozó magyat
évj gazdálkodásáto|,
a Tárcasrig mI.
Az|gazgatóság
beszrímolóia
2011. évre
val'a*int
az lgazgatőság
és IFRS számüteli
szabályok
szerintr Éves Beszámolótól'
vonatkozó Vezetőségi JelentésérőL
szabályok
évte vonatkozó
m'agy^t és IFRS számvitefi
A könywizsgríIó
ielentése a Tfusaság a[L
szednti éves beszámolój áoak vizsgáÁatátőL
A Felű5relő Bizottsríg és az Audit-Bizottság
ielentése a Társaság zgÍll.,évlÉves Beszámo|őiátó|
e|fogadása
^m11. évre vonatkozó
szabályok szerinti Eves Beszámoló
magyal és IFRS számviteli
Hatátozat
a ?.011. évte vonatkozó
Vezetői Jelentés e|fogadásáról
'ílt"l előteriesztett
Felelős Tálsasrígfuányítási
H*tározat
az |gazgatős"c
Jelentéstő|.
tőkeemeléste, maxirnum 750 rni||ió forintig.
Hatátozat
felhatalmazásátő|zártkötri
azlgazgatóság
Egyebek

1.

z.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Az Igazgatóság javasolja, hogl a Közgrűlés
r
l

a 8. Egyebek pont keretében az a|ábbt kérdésberr is határozzon:

döatés a Tfusaság átnevezésétől FUSO Ecosystem Nyilvánosan
döntés a Fclügvelő Bizottság iig5nendjének elfogadásáról.

NÍűködő Részvén1'társaságra;

I-emák Gábor, mint a Társaság lgazgatóságának
az elnöke köszónti
a meglelenteket, mejd megállapítja, ho5v a
Köz,gy{lés összehívására szabáIvosan keriilt sor' mely me5'ismételt Közgyűlés - a 20|2. ápnlis 10. napián 14:00
órakor tartott Közgyűlés határozat}éptelenség mian megismételt Közgyílése -, íg1 a megjelent résn'ényesek által
képviselt részvények számÁto| fiigetleniiLl jelen Köz5űiés
határozatképes.
Tájékoztaqa a részvényesekeg hogy a Tásaság 10.200.000 db. részvénye van.
Jelen Közg5rűléserl a szavazásra jogosító részvények szárna.. 1.973.276 db.
I,emák Gábor - a mellékelt jel€Úlóti n alapjáa _ megállapítja' hogy a közgrűlésen I.973.276 db. olyan tészvény van,
mel)üez szavazati jog kapcsolódik,
íg, ^ gazdasáryj társaságokról
2006. évi f\r' törvény szerint a Közgy'űlés
megtartható, ille tv e azoi hatátazat bozhatő.
Ezt követően
a részvényesek javasoliát ho5. Lemák Gábor
szavazatok szám}álásával isbizzákmeg
Dt. Szabó István.famás
icgyzőkönyv hitelesítóiévé.
A köz5űlés

válasszák

nyflt szzvzzással' egrhangrian, e|Ienszavazat és tatózkodás

Í*'í--""j'

meg a köz.g1.űlés levezetó elnökévé és a
Sallai-Balogh Sándor a

|egzőkönywezetővé,illetve

nélkiil tnregbLoz-zaakövetkező

hatátozatot:

1/2072. (Iv.13.) sz. közgyűlési hatátozat

A közg5rűlés megválasztia
I.emák Gábort
i|letve Sallai-Balogh
Sándort a jc5zőkönyv

levezető elnökké,
hitelesítőiévé.

Dt. Szabó

István Tamást

iegyzőkönywezetővé'

I,eÍnák Gíbor javasolia, hog;l a fenti napirendi poatok sorrcndiétől eltérőeo tár5ralják meg a napirendi pontokat, oly
módon, hogl 1-4. napirendi pontokat együttesen tárga|ia, azok összefiiggésére tekintettel.

A közgyűlés rryí|t szavazással egüanguan,

e|Jenszavazat és tanózkodás

nélkiil meghozza a követ}ező

határozatot:

2/m12. (rv. 13.) sz. közgyíilési hatátozat

ffi,#:'."

A közgyűIés

1)

Naoirendi

elfogadia

l,emák

Gáboriavaslatátanapitendi

pontokmegtrírgyalísátavonatlazőao'.

oonthoz:

N apirvndi po at előtÍi.felr 4ílatfu:
I,emák Gábor elnök az 7.4. napirendi poatok
Közg{lésnek
a Társaság 2011. évre vonatkozó
kérdésekre'

eg;iüttes tárgyalása keretében részletesen ismerteti a
műkődési beszámolóiát
és választ ad a részvényesi

A Társaság Ígngatősáqa javasolia a Közgúlésne\
hogy fogadia e| az Igazgatőság beszárnolóiát a Tátsaság
2011. évi gazrtálk646.5'6|, a 2011. évre vonat}oző
magyat és IFRS számviteli szabál'vok szeriati Éves
Beszámolótó!
valarnint azlgngatőság20t1.
évre vonatkozó \rezetőséglJelentéséről.

HATÁRoZATIJAVASLÁT
A Közgyűlés e|fogadja a Tátsaság Igazgatóságáaak
beszámolrí'ját a TárcasáE mn. évi
gazdáJkodásáto|, a 2011. éwe vonatkozó magyaÍ és IFRS számviteli szabályok szednti Éves
Beszámolótó| vala*int azlgazgatósáamÍ.
évrc vonatkozó VezetőségiJelentésér6l
3/m12. gv.13') sz. közgrűlési határozat

ffi.*:T'

Et?Eadottbatánvt:
A Közg5rűrés elfogadia a Tátsaság
lgazgatőságának
beszámotőiát
a Tfusasőg Zfrtl^, éYi
gazdáúkodásátő|5 a 2011. évre vonatkozó magyaÍ és IFRS számviteli szabályok szerinti Éves
Beszárnolótól valamint az |gazgatőság 20Tl. évte vonatkozó Vezetőségi Jelentéséről.
Á Társaság Igazg*ősága javasolia a Közg;űlésnek" hog1i fogadia e| az Igazgatőság 2011. évre vooat}ozó
Yezetői Jelentését.
HATÁROZATIJAYÁSLAT
A Közg5rűtés e|fogadia a Tásas:ig

Igazgatosrígíínak 2011. évre vonatkozó YezetőségiJelentését.

4/2oa.Gv.13.) sz. közg'rűlésibatátozat

,
ffiÍ":::.,"

Elfogadatthatám7at:
A Közg5rűlés elfogadia azlgazgatősáE2aÍ.
Z)

Napitendi

évte vonatkozó VezetőiJeleítését.

pouc

N apitttzdi p ontelőui ft ls4óh lír
nemrott
A Tátsasríg lgu'gatősága iavaso|ia a Közgyűlésnelg hogy fogadia el a könywizsg'áló
ielentését a
Tr[rcasríg 2011. évte vonatkozó magyaÍ és IFRS számviteli szabá$ok szerinú é'esl."zámolói:ínak
vizsgáíratátől.
HATÁRQZATIJAvÁsLllT
A Köz$rűlés efogadía a köaywizsg:íló ielentését a Társasríg 201L évte vonatkozó magyaÍ és IFRS
számviteli szabátyok szerinti éves beszámolóirínak vizs8áIaüíÍóL
4 / 20|2. cv. 13.) sz. kőzgyű|ési hatátozat

ffi{::::':'

Elfogadofibaainryt:
A Köz5rűlés etfogadia a könywizsgáló
ielentését a Társasr{g 2011. évre vonatkozó magyaÍ és IFRS
számviteli szabá\rok szednti éves beszímokíjának vizsg'álatától.

3)

Napitendi

pont:

N apinili poxt e6xi fatr4ílaiír:
nemwh
A Hybddbox Nyrt. Igazgatósága javasolja' hog;r a Közg5nilés Íogzdjael a Feliigyelő Bizottság ésaz Áudit
Bizottság ielentésétTársaság 2011. éviÉvesBeszámolójríról.
HATÁRoZÁTIJAYÁSII\T
-A Közgyűlés elfogadia a Felügy.elő Bizottsrág és az Audit Bizottság ieleÍtéséta tírsas:ág 2011..éal
Eves BeszárnolóiáróL''
5/ 2012. Gv. 13.) sz. köz5ríílé si batátozat

ffi.#:';'

Efogadox baaán7at:
A Köz5riílés e|fogadia a Felügrelő
Eves BeszámolóirítróL
4)

Bizotetlg

és az Audit Bizottsr{g ielentését a trírcaság 2011 évi

Napirendi oont:
Á Hybridbox Nyrt. Igazgatósága iavasoliá' hogy a Közgrűlés a Társaság ÉvesBeszano|őját fogadja el.
N apinndipoxt előttifek 7íla/,ír:
-

nent ao/t

HATÁRoZATI}ÁVASI-AT:
-A Köz5rűlés e|fogadia a Tátsaság Z)11.üzleti évtől szóló ÉvesBeszámolóiát''
6/m72. Gv. 13.) sz. közg5űlési hatátozat

igm: l-973-2t6db.
D@0
ffiózkodot
0

Efogadotl bafuÍm7aÍ:
A Közg5rűlés elfogadia

s)

Naptuendip'pnt

a Tátsaság

Z}11. üzleti

évtőt szóló

Éves Beszámo|őiátt.

"

Á Hybddbox Nyrt. Igazgatósága javasoliá' hog5ra Közg5nítésa Vezetőségi.Jelentéstfogadja el.
Naph"fl di pont előxi Jek$ tatit
nea uIÍ
HATÁRoZÁTIJAVASI.J\T
-A Közg5rűlés elfogadja az lgazgatrís"sm1J.. üzleti évtő'l szóló YgzetőségiJelentését.''
7/m|2. Gv. 13.) sz. köz5rűlési

igen: t.9?3.2|ó db'
nm:0
hÍó*odofr
0

Efogdott haainiat:
A Közgyűlés elfogadia azlgazgatósrymu.
6)

Napirendi

határozat

üzleti évtől szóló VezetőségiJelentését.

pont

Á Gt. 312. $ értelmében"amennyiben a Társaság részvényeia Budapesti Értéktózsdérebevezetéstekedi.lte\
az lgngatóaúcs az éves
Közg5r6lésen a számviteli törvény szednti beszámolóval eg1.iitta közgrűtés
elé terieszti a felelős tá.rsaságtí^nlqtásiielentést. tz Igazgatős,g á]t21 összeállított feblds társas
&a^y,
ielentés a jelen hatatazaa iavaslatok mellékletébentalílható. Á ielentésben azIgazgztőságósszefofrala
a
Társaság a|ta|az előzó évbenkövetett felelős társaságbáar'ításig/akodatoq es
r'og5,*ay*
"yiü*áz* "ia1
eltérésekkelq|k,lmqzza a BÉr Feblós Tássaságrányítá'i Á;'a*eát.

N aph ndi p nt előttifek4íla|ás:
nemuo/t

HATÁRoZATI JAvÁsI/tT

-A Közgyűles
Jelentését.''

etsogedja azlgazgarrősry?üí.7.

8/mÍL. Gv- r.) sz. közg5rűlési hatátozat

ffii:J';'

E{'ogadotthatuimTat
A Közgyűlés elfogadia azlgazgatoságfrllJelentését.
7')

üzleti évte vonatkozó Felelős Tátsaságiráaltási

üzleti évte vonatkozó Felelős Tátsaságirányítási

Napirendi pont
Á HvbtidBox Nyrt. Igazgatósága javasolja' hog)i a l(özgj'{lés adion felhatalmazást az Igazptőság szánata
zát*örű' tőkeemelésre750 mi||ió fodntrg.
N apirendi p nt előttifelq! lalár:
^ nemnlt

I{ATÁRoZÁTIJAvAslÁT
''A Közg5nílés felhata|mazza az Igazgatósrígog ho5r a &övetkező
haithasson végte maxinrum 7$ millió forintig.''
g/mp.
tge

L9?3.2|ódb'

ffió"}odot

Gv. 1,3.)sz. köz5nilési

határozat

0

Efogadofi harón7at
A Köz5rűles
felhata|mazzl az Igazgatőságog
haithasson végte maximum 750 millió fodntig.
8)

3 évben zátrJxótű tőkeemelést

ho5l a következő

3 évben zríttkörű tőkeemelést

Naptuendi pont:
Á)
Á Hybtidbox Nyrr Igazgatósága javasolia hogy a Közg;nilés a Társaság FUSO Ecosystem Nyilvánosan
Ivíűkódó RészvrányrársasággátöÍtenő elnevezésétfogadja elN apiredi p nt előÍtifek 1i l4irr
nemwtt
HATÁRoZATI
JÁVASLAT
e|fogadia az lgazgatőság iavaslatít a Tátsaság
'Á Köz€yűles
Műt.ödő Részvélrytátsas:íggrítóténő elnevezéséte'''

FUso

Ecosystem

Nyihánosan

Ecosystem

Nyilvánosan

filmp. €v.13.) sz. közgrűIésihatátozat
ffij::'.:

EfogadotthaainTat:
A Közgyinés e|fogadia az lgazgatóság iavaslatát
Működő Részvén1'uírsasátgá töÍtérrő elnevezéséte.

a Tátsasá,g FUso

B)
Á Hybridbox Nyt. Igazgatósága iavasolia, hogy a Közgrűlés fogadjael a Felügyelő Bizottság iig5nendiét'
N api n ndi p zt előai fek 4ók t,ir
nemuolt
HATÁRoZATIJÁVASLAT
''A Köz5rűtés erogadia a Felüg;relő Bizottság ügytendiét.''

I/ mp. Gv. 13.) sz. köz5rűlési

ffiff:T'

Efogadottbatám7at
Á Köz5rű|és eEogadia a Felü5relő

hatátozat

Bizots:ág ügrrendiét.

Á Hybddbox Nyrr Is^zgatósága iavasolia a Közgrűlésad hogi fogadia el a Tfusaság ÁlapszabíIyának a
Közgyűlésen elfogadott változtatásoknak megfeleló módosítását'
Á Közg;űtés az A7epszabály a1áitását6| kezdódőerr, a Tfusasáq jelenleg hatályban lévő Alapszabál;lát
hatályon kíviit helyezi' annak valamennyi rendelkezésehelyébeaz újÁlapszabríly rendelkezéseilepnek.
N api,T,,dipoflÍclőttifefu! Iaiár
nca nlt
HÁTÁROZATIJÁvÁsIJtT
.A Közgyűrés elfogadja a Társas:ágAlapszabályőneka
megfelelő módosítását
p/m12.
igcí: |.973.2!ó db.
Etóilodoft

Köz5rűIésen elfogadottváltoztatásolrnak

Gv. 13.) sz.kőzgyűIési határozat

0

E{ogadoxhat,án<ar:
Á Köz5rűIés eEogadia a TrítsasríigÁlapszabály:íoak a KözgyűIésea elfogadott változtatásoknak
megfelelő módosítását
Blm12.

(rv. 13J sz. közg5riílési határozat

ffii':"'."
Á Közg5rűlés Ídhata]mazn

dr. Szabó István Tanís iig;rvedet (Dt. Szabó Iswán Tamás Ügrrédi Iroda;
1132 $urlaFes! Gyöngrház u 2) ata hogy a részveoyesek nevében az íj Alapszabályt és annak
módosítását a neviiikben iryaa|á,illetve a változásbqegyzés érdekébenaz illetékescégbíóság előtt eljárjon.

Á Közgrűlés

n

qyéb ugieket affi

táÍ$'alq az ebök

|

..i.a'

LEMÁK GÁBoR
|rvezető

elnö\

szavazatszárnll|á|ó

az iilést 15 óra 4o petckor beát1a.

.k-r'

.<?

on. szanó tsrvÁN rauÁs
iegyzőkönywe.zető

. r

('

->rtu^%i{E.)^
sÁLLAI-BÁLocg sÁxooR
hitelesítő

tag

JELENLÉrr

Készíi'lt a HybtidBox' Nytt..201z
reszvényesekrő| illetve résztvevókrőL

Részvényes/ielenlevő
neve
Sallai-Balogh

Sándot

Ív

április 13. napján megtaÍtott _ megrsmételt - Közg1.űlésén megielent

Lakóhelve

l20l Budapesq
Álsóteleki u. 26. 1. em.3

Részvényei
szá,na
378ó db
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száma

r.rÜÜ.55udb
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280.880 db
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Poczkodi

Gábot

r.ázát Laios Csaba
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To,nás
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Csiky Sándot u. 52.
3.em.7.
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33fi) Eget
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Budapesg 2012. ápn1ls 13.
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elnöt
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ffi

á.,Z_.
ie5rzőkönywezető

B}ÁJ4aL
SÁLLAI-BÁLoGH
hitelesítő
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Felelősségvállaló nyilatkozat

A Hybridbox Médiainformatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138
Budapest, Jakab József utca 17. fszt.12. a továbbiakban: „Társaság”) kijelenti, hogy a
Társaság által az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint
elkészített 2011. évi éves beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről,
kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá a
vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és
teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

Budapest, 2012. március 07.
………………………
Lázár Lajos Csaba
az Igazgatóság Elnöke

