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1.1 Átfogó jövedelemre vonatkozó
kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve
a zárójeles számok negatív értékeket jelölnek

Melléklet

2020

2019

Értékesítés nettó árbevétele

4

55.026.791

40.463.187

Egyéb működési bevétel

4

374.238

340.738

55.401.029

40.803.925

Bevételek összesen
Eladott áruk és szolgáltatások

5

40.411.401

29.752.395

Működési ráfordítások

6

2.286.072

1.755.163

Személyi jellegű ráfordítások

7

7.897.481

4.973.272

Egyéb ráfordítások

8

181.703

61.945

50.776.657

36.542.775

4.624.372

4.261.150

763.094

694.686

3.861.278

3.566.464

Működési költségek
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti
eredmény (EBITDA)
Értékcsökkenés és értékvesztés

9

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)
Pénzügyi bevételek

10

342.795

159.293

Pénzügyi ráfordítások

10

361.070

177.252

3.843.003

3.548.505

Adózás előtti eredmény
Jövedelemadók

11

682.949

499.069

Adózott eredmény

12

3.160.054

3.049.436

-

-

3.160.054

3.049.436

0

0

Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átfogó jövedelem

13

Ebből: megszűnő tevékenység eredménye
A 33-75. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei
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1.2 Pénzügyi helyzetre vonatkozó
kimutatás

(adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve
a zárójeles számok negatív értékeket jelölnek)

Melléklet

2020. 12.31.

2019. 12. 31.

ESZKÖZÖK

Éven túli eszközök
Tárgyi eszközök
Immateriális javak
Bérleti jog lízingek
Halasztott adókövetelés
Goodwill
Egyéb befektetések
Éven túli eszközök összesen
Forgóeszközök
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
Vevőkövetelések
Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások
Tényleges jövedelemadó követelések
Értékpapírok
Készletek
Forgóeszközök összesen

15
15
16
17
18
19

643.921
714.685
464.384
19.768
411.243
1.942.622
4.196.623

307.116
419.028
635.577
0
411.243
271.488
2.044.452

20
21
22
23
24
25

6.254.927
15.666.552
5.594.012
0
417.730
3.144.755
31.077.976

6.225.511
12.876.341
2.063.412
0
442.600
531.366
22.139.230

35.274.599

24.183.682

Eszközök összesen
FORRÁSOK
Saját tőke
Jegyzett tőke
Visszavásárolt saját részvények
Tőketartalék
Eredménytartalék
Saját tőke összesen:
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Céltartalékok
MRP kötelezettségek
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Halasztott adókötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítói kötelezettségek
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli
elhatárolások
Osztalékkötelezettség tulajdonosok felé
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

26
27
28
29

1.880.000
(322.930)
816.750
4.789.308
7.163.128

1.880.000
(92.251)
816.750
3.045.012
5.649.511

30

72.301
344.813
182.724
0
599.838

55.244
0
301.537
12.725
369.506

32
33
34

18.029.487
2.970.000
6.199.854

11.473.063
1.500.000
4.852.375

35
31

27
312.265
27.511.633

0
339.227
18.164.665

35.274.599

24.183.682

31
17

Kötelezettségek és saját tőke összesen
A 33-75. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei
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1.3 Saját tőke változás
adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve
Jegyzett tőke

Saját részvény

Tőketartalék

Eredménytartalék

Anyavállalatra
jutó saját tőke
összesen

Nem ellenőrzésre
jogosító
részesedés

Saját tőke összesen

Egyenleg 2019. január 1-én

1.880.000

(94.198)

816.750

25.600

2.628.152

-

2.628.152

Leányvállalatok beolvadása

-

(7.543)

-

35.252

27.709

-

27.709

Leányvállalati goodwill kivezetése

-

-

-

(240.460)

(240.460)

-

(240.460)

Saját részvény eladás

-

9.490

175.184

184.674

-

184.674

Adózott eredmény

-

-

-

3.049.436

3.049.436

-

3.049.436

1.880.000

(92.251)

816.750

3.045.011

5.649.511

-

5.649.511

Osztalék elkülönítése, fizetése

-

-

-

(2.001.152)

(2.001.152)

-

(2.001.152)

Saját részvény vétel

-

(495.285)

-

-

(495.285)

-

(495.285)

Saját részvény eladás

-

264.606

585.394

850.000

-

850.000

Adózott eredmény

-

-

3.160.054

3.160.054

-

3.160.054

7.163.128

-

7.163.128

Egyenleg 2020. . január 1-én

Egyenleg 2020. december 31-én

-

1.880.000
(322.930)
816.750
4.789.308
A 33-75. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei
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1.4 Cash Flow kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve
a zárójeles számok negatív értékeket jelölnek
Mellékletek

2020.12.31

2019.12.31

Működési tevékenységből származó cash flow
Adózott eredmény

12

3.160.054

3.049.436

Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés

9

763.094

694.686

Értékvesztés

9

113.832

(27.905)

Céltartalékok

30

17.057

52.083

17

(32.493)

69.834

10,36

25.280

11.345

Korrekciók:

Halasztott adó
Kamatok
Árfolyamváltozás hatása

(31.873)

Működő tőke változásai
Vevő, kapcsolt és egyéb
elhatárolások változása

követelések,

aktív

időbeli

Készletek változása
Szállítók és kapcsolt kötelezettségek változása

21,22,

(6.313.141)

(13.825.680)

25

(2.691.070)

(531.366)

33,35

6.740.834

10.871.077

Pénzügyi lízing változása

31

(26.962)

339.227

Egyéb kötelezettségek, passzív időbeli elhatárolások változása

34

1.163.096

4.444.611

2.887.708

5.142.081

Működési tevékenységből származó nettó cash flow
Befektetési tevékenységből származó cash flow
Tárgyi eszközök értékesítés (beszerzés)

15

(559.771)

(424.054)

Immateriális javak beszerzése

16

(664.592)

(1.233.503)

Értékpapírok

24

Érdekeltségek akvizíciója, egyéb éven túli eszközök
Érdekeltségek eladása, leányvállalati beolvadás

19

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow

(68.600)
(853.716)

(257.436)

13.631

1.422.511

(2.064.448)

(561.082)

1.470.000

1.347.515

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow
Banki hitel felvétel/(visszafizetés)

33

Hosszú lejáratú hitelek

344.813

Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés)

31

(118.813)

301.537

Kibocsátott/Visszavásárolt saját részvények/üzletrészek

28

(495.285)

0

10,36

(25.280)

(11.345)

(2.001.152)

0

(825.717)

1.637.707

Hitelek, kölcsönök kamatai
Osztalék fizetése

35

Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow
Árfolyamváltozás hatása

31.873

Pénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése/csökkenése

29.416

Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása

20

29.416

6.218.706

Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege

20

6.225.511

6.805

Készpénz és készpénzjellegű tételek időszak végi egyenlege

20

6.254.927

6.225.511

A 33-75. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei
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2.

Általános rész

2.1
A vállalkozás bemutatása
A 4iG Nyrt. Magyarországon bejegyzett, a Budapesti Értéktőzsde Standard szekciójában
jegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság. Tevékenységét a magyar jogszabályok
előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Sztenderdeknek (IFRS) megfelelően vezeti.
A 4iG Nyrt. jogelődje a FreeSoft Kft. 1990 óta volt szereplője a hazai informatikai piacnak,
majd 2003-ban olyan módon egyesült a Fríz 68 Rt.-vel, hogy az készpénzzel, a FreeSoft Kft.
pedig teljes üzleti értékének beolvasztásával tőkét emelt, így létrehozva azt a
részvénytársaságot, amely felvette a FreeSoft nevet, és megtartotta a FreeSoft Kft. korábbi
tevékenységét.
Ezt követte 2004-ben egy nyilvános részvénykibocsátás. A nyilvánosan kibocsátott FreeSoft
részvényekkel 2004. szeptember 22-én kezdődött meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsde
„B” kategóriás részvényszekciójában. A nyilvános részvénykibocsátást még két, zártkörű
tőkeemelés követte, 2007. október 27-én, illetve 2008. április 14-én. A zárt körben kibocsátott
részvények tőzsdei bevezetésére 2008. március 17-én, illetve 2008. augusztus 27-én került
sor. A 4iG részvények jelenleg a BÉT „Prémium” kategóriájában forognak.
Társaság neve - 2014. április 24-i közgyűlés névváltoztatási döntése óta 4iG Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság, rövid neve 4iG Nyrt. Tőzsdei részvénytársaság, a fő tulajdonos
Jászai Gellért Zoltán.
2.2

A mérlegkészítés alapja

I.) Elfogadás és nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdeknek való
megfelelőségről
A pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Sztenderdek szerint, az Európai
Unió (EU) hivatalos lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott sztenderdek alapján
készültek. Az IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Sztenderdek Bizottsága (IASB) és a Nemzetközi
Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottsága (IFRIC) által megfogalmazott, sztenderdek és
értelmezések alkotják.
A pénzügyi kimutatások magyar forintban, ezer forintra kerekítve jelennek meg, amennyiben
nincs ettől eltérő jelzés. A zárójeles számok negatív értékeket jelölnek.
A jelentés könyvvizsgáló által auditált.
II.) A beszámoló készítésének alapja
A pénzügyi kimutatások a 2020. december 31-éig kibocsátott és 2020-ban hatályos
sztenderdek és IFRIC értelmezések szerint készültek. A beszámolót a bekerülési érték elve
alapján állítottuk össze, kivéve azokat az eseteket, ahol az IFRS más értékelési elv használatát
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követeli meg, mint ahogy az a számviteli politikában látható. A pénzügyi év 2020. január 1-től
2020. december 31-ig terjedő időszakot öleli fel.
III. Az értékelés alapja
A pénzügyi kimutatások esetében az értékelés alapja az eredeti bekerülési érték, kivéve a
valós értéken szereplő következő eszközöket és kötelezettségeket, melyek az eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok.
Az IFRS-nek megfelelő pénzügyi kimutatások elkészítése során szükség van arra, hogy a
menedzsment olyan 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 olyan 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 jelenik meg, amennyiben 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.
3

Számviteli politika

Az alábbiakban mutatjuk be a pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott
jelentősebb számviteli politikákat. A számviteli politikákat következetesen alkalmazzuk a jelen
pénzügyi kimutatásokban szereplő időszakokra vonatkozóan.
A Társaság 2014. január 1-től a Microsoft Dynamics AX rendszerében vezeti nyilvántartásait,
elszámolásait, 2016. január 1-vel ezen rendszer AX-2012 változatára tért át.
A pénzügyi beszámoló összeállítása során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a
következők:
3.1

A számviteli politika lényeges elemei

3.1.1 Beszámolási pénznem és deviza egyenlegek
Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az
Társaság funkcionális, valamint beszámolási pénzneme a magyar forint (HUF). A pénzügyi
kimutatások magyar forintban készültek, a legközelebbi ezerre kerekítve, kivéve ahol ettől
eltérően megjelölés szerepel.
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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. A keletkező árfolyam differenciák az eredménykimutatásban a pénzügyi
bevételek, illetve ráfordítások között jelennek meg.
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 és a kölcsönök árfolyam
különbözetei a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai soron jelennek meg.
3.1.2

Árbevétel

A Társaság árbevételét az IFRS 15 szabványával összhangban számolja el (kibocsátva 2014.
májusában; az IASB által hatályos a 2018. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti
évekre. Az EU befogadta a szabványt).
Az új szabvány bevezeti azt az alapvető irányelvet, hogy árbevételt akkor lehet elszámolni,
amikor a javakat vagy szolgáltatásokat a megállapodott áron átadják a vevőnek. Minden
elkülöníthető kapcsolt árut vagy szolgáltatást különállóan kell elszámolni és minden
kedvezményt a szerződés megfelelő elemeire kell osztani. Amikor az ellenérték változik, a
minimum értéket akkor lehet elszámolni, amikor a visszatérítés valószínűsége nem tartalmaz
jelentős kockázatot. A vevőszerződés megszerzése során felmerült költségeket aktiválni kell
és a szerződés időtartama alatt oly módon amortizálni, ahogy a kapcsolódó hasznokat a
társaság megszerzi.
Az értékesítés nettó árbevétele az üzleti év során teljesített áruszállítás vagy
szolgáltatásnyújtás alapján kiszámlázott összegeket tartalmazza. Az értékesítés nettó
árbevételét akkor lehet elszámolni, amikor a bevétel összege egyértelművé válik, valamint
amikor valószínűsíthető, hogy az ellenértéket a Társaság realizálni tudja. Az értékesítés
árbevétele a kiszámlázott összegek általános forgalmi adóval és engedményekkel csökkentett
értékét foglalja magában.
Teljesítési kötelezettségek
Az árbevétellel kapcsolatos kötelmeket a szerződésben foglaltak szerint teljesíti a társaság. A
szerződés megkötésekor a Társaságnak be kell azonosítania, hogy mely áruk vagy
szolgáltatások nyújtását ígérte a vevő részére, azaz milyen teljesítési kötelezettséget vállalt.
A Társaság akkor számolhatja el a bevételt, amikor a teljesítési kötelezettségeinek eleget tett,
azzal, hogy leszállította az ígért árut, vagy elvégezte az ígért szolgáltatást. Teljesítésről akkor
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beszélhetünk, ha a vevő megszerezte az eszköz (szolgáltatás) felett az ellenőrzést.
Tranzakciós ár meghatározása
Amikor a szerződés teljesítése megtörténik, akkor a Társaságnak el kell számolnia a
teljesítéshez kapcsolódó bevételt, amely nem más, mint a teljesítési kötelezettséghez rendelt
tranzakciós ár. A tranzakciós ár az az összeg, amelyet a Társaság várhatóan megkap az áruk és
szolgáltatások értékesítéséért cserébe.
Főbb bevétel típusok:
A Társaság értékesítésének jelentős részét teszik ki a termék értékesítések, melyek esetében
a bevételt abban az időpontban jelenítjük meg, amikor a termék feletti ellenőrzés átkerül a
vevőhöz.
A bevételek másik jelentős részét az informatikai projektek teszik ki. Amennyiben a Társaság
a szolgáltatás feletti ellenőrzést – a standard-ben meghatározott feltételek teljesülésekor folyamatosan adja át, a szolgáltatások értékesítéséből származó bevételt is folyamatosan
jeleníti meg a standard által meghatározott módszerek szerint, a szolgáltatás jellegének
megfelelően. A Társaság projektjei és a végrehajtásuk módja projektenként eltérő lehet
(óradíja, fix díjas, saját erős, alvállalkozóval végzett, stb.) Amennyiben az outputok
megbízhatóan mérhetőek, a Társaság az output módszert részesíti előnyben, ugyanakkor a
projektek egy részénél ez a módszer nem alkalmazható, ilyen esetben az input módszert
alkalmazzuk. Amennyiben lehetséges, a projektek készültségi fokát a leszállított
szolgáltatások arányában határozzuk meg a társaság és a megrendelő szakértőinek
segítségével.
A vevők számláikat általánosságban 30 napos fizetési határidővel egyenlítik ki, megbízható
nagy megrendelők esetében ez lehet hosszabb, új vevők előre fizetéssel kaphatnak
termékeket.
A Társaság ügynökkén nem jár el. Hibás termékeket a gyártói garancia alapján fogadunk
vissza, javítunk vagy javíttatunk.
A Társaság a vevői szerződések megkötésével kapcsolatos járulékos költségeket, ha számít
annak megtérülésével, eszközként jeleníti meg.
A jelentős fizetési komponenst tartalmazó szerződések esetében a Társaság az árbevétel
kiszámításakor a pénz időértékét figyelembe veszi.
3.1.3 Ingatlanok, gépek, berendezések
A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek.
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
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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 értékét meghatározott időközönként felülvizsgálják annak
érdekében, hogy megállapítsák, a könyv szerinti érték nem haladja-e meg az eszköz valós,
piaci értékét. Ebben az esetben ugyanis 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 eredménykimutatásban 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 értékét és
halmozott értékcsökkenését kivezetik. Minden ilyen módon keletkező esetleges nyereség,
vagy veszteség része a tárgyévi eredménynek.
A Társaság eszközeinek értékét lineáris módszerrel írja le az eszközök hasznos élettartama
alatt. Az élettartam eszközcsoportonként a következő:
Ingatlanok:
Gépek és berendezések:
Járművek:
100 ezer forint egyedi értékű eszközök:

a Társaság saját tulajdonú ingatlannal nem
rendelkezik;
3-7 év alatt;
5 év alatt;
azonnali leírás.

A K+F tevékenység keretében használt tárgyi eszközök és szoftverek értékcsökkentése 2-7 év
alatt történik.
A Társaság vezetése megítélése alapján, amennyiben a hasznos időtartam az előzőekben
ismertetett időtartamoknál hosszabb, ennek megfelelően, egyedileg határozza meg az
értékcsökkenés leírási kulcsát.
A Társaságnak nincsenek határozatlan élettartamú eszközei.
A hasznos élettartamokat és az értékcsökkenési módszereket legalább évente felülvizsgálják
az adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség esetén a
módosítást a tárgyévi eredménnyel szemben számolják el.
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3.1.4

Immateriális javak

Az egyedileg beszerzett immateriális javakat beszerzési áron, az üzleti kombináció során
megszerzett immateriális javakat pedig valós értéken veszik fel a megszerzés időpontjában. A
könyvekbe való felvételre akkor 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 értékmodell
irányadó. Ezen eszközök élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú
eszközök amortizációja az élettartamra vonatkozó legjobb becslés alapján lineáris módszerrel
történik. Az amortizációs időszakot és az amortizáció módszerét minden pénzügyi év végén
felülvizsgálják. A saját előállítású immateriális javakat, a fejlesztési költségek kivételével nem
aktiválják, hanem felmerülésük évében számolják el azokat az eredménnyel szemben. Az
immateriális javakat évente felülvizsgálják értékvesztés szempontjából egyedileg, vagy a
jövedelemtermelő egység szintjén.
A saját fejlesztésű szellemi termékeket 2 - 10 év alatt írják le.
A védjegyek, licencek, iparjogvédelem alá eső javak és szoftverek beszerzési költségeit
aktiválják és lineáris módszer szerint írják le a becsült hasznos élettartamuk alatt:
Szellemi termékek (szoftverek):

2-7 év alatt.

3.1.5 Goodwill
A goodwill a megszerzett leányvállalat azonosítható nettó eszközeinek beszerzési értéke és
valós értéke közötti pozitív különbözet a megszerzés napján. A goodwillt nem amortizálják,
de a Társaság minden évben megvizsgálja, hogy vannak-e arra utaló jelek, hogy a könyv
szerinti érték valószínűsíthetően nem térül meg. A goodwill az esetleges értékvesztéssel
csökkentett bekerülési értéken jelenik meg.
3.1.6 Badwill
A badwill a megszerzett leányvállalat azonosítható nettó eszközeinek beszerzési értéke és
valós értéke közötti negatív különbözet a megszerzés napján. A badwill az IFRS 3 - 34. szakasz
előírásainak megfelelően tárgyévben pénzügyi eredményként kerül könyvelésre.
3.1.7 Értékvesztés
A Társaság minden beszámolási időszak végén felméri, hogy bármely eszköz esetében történte értékvesztésre utaló változás. Amennyiben történt ilyen változás, a Társaság megbecsüli az
eszköz várható megtérülési értékét. Egy eszköz, vagy pénztermelő egység várható
megtérülési értéke az értékesítési költségekkel csökkentett valós érték és a használati érték
közül a magasabb. A Társaság értékvesztést számol el az eredmény terhére, ha az eszköz
várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke. A Társaság a szükséges
kalkulációkat a hosszú távú jövőbeni cash-flow tervek megfelelő diszkontálása alapján készíti.
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Goodwill:
A Társaság évente teszteli, hogy a goodwill tekintetében történt-e értékvesztés.
A pénztermelő egységek megtérülési értékét a használati érték kalkuláció alapján határozzák
meg. Ezen kalkulációkhoz elengedhetetlen a becslések alkalmazása. A goodwill
értékvesztésének meghatározásához szükséges azon pénztermelő egységek használati
értékének a becslése, amelyekhez a goodwillt hozzárendelték. A használati érték
kiszámításához elengedhetetlen, hogy a vezetőség megbecsülje a pénztermelő egység
jövőben várható cash flow-ját és a megfelelő diszkontrátát, mivel csak ezekből számítható ki
a jelenérték.
3.1.8 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 készletcsökkenést FIFO módszerrel könyveljük.
3.1.9 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 készül a kétes követelésekről.
A Társaság értékvesztést számol el a behajthatatlan és kétes követelésekre illetve az abból
adódó veszteségek fedezetére.
A behajthatatlan és kétes követelésekre elszámolt értékvesztés a mérlegben kimutatandó és
egyedileg határozzák meg. A behajthatatlan és kétes követelésekre képzett értékvesztés
becslésének alapja a követelések korosítása, a vevő hitelképessége és a vevői fizetési
szokások változása, és egyéb a Társaság birtokába került ismeret (pl.: felszámolás, csőd stb.)

3.1.10 Pénzügyi eszközök
Az IFRS 9 standard hatókörébe tartozó pénzügyi eszközök három értékelési kategóriába
sorolandók: bekerülést követően amortizált költségen értékelendők, bekerülést követően
valós értéken értékelendők az egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVOCI), illetve
bekerülést követően valós értéken értékelendők eredménykimutatással szemben (FVPL).
A kezdeti megjelenítést követően azok a pénzügyi eszközök, amelyek „kereskedési célúak”,
valós értéken értékelendők az eredménykimutatással szemben (FVPL). A kereskedési célú
értékpapírokon elért nem realizált árfolyamnyereséget vagy -veszteséget egyéb bevételként
(ráfordításként) számolják el.
A tőzsdei forgalomban résztvevő befektetések esetén a piaci értéket a mérleg fordulónapon
kihirdetett hivatalos árfolyam alapján határozzák meg. Tőzsdén nem jegyzett, illetve nem
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forgalmazott értékpapírok esetén a piaci érték a hasonló/helyettesítő pénzügyi befektetés
piaci értéke, amennyiben ez a módszer nem alkalmazható, abban az estben a piaci értéket a
befektetéshez kapcsolódó eszköz becsült jövőbeni pénzáramlása alapján határozzák meg.
Az értékpapír-befektetéseket teljesítés-napi árfolyamon és kezdetben beszerzési áron
értékelik. 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
eredménykimutatás tartalmazza.
A Társaság minden fordulónapon megvizsgálja, hogy szükséges-e a pénzügyi eszközre, vagy
eszközök csoportjára értékvesztést elszámolni. Ha az amortizált bekerülési értéken
kimutatott eszközöknél felmerül az értékvesztés elszámolásának szükségessége, annak
mértéke az eszköz nyilvántartási értéke és az eszköz jövőbeni pénzáramainak eredeti, effektív
kamatlábbal diszkontált összegének különbsége. Az értékvesztés az eredménykimutatásban
jelenik meg. Ha a későbbiekben az elszámolt értékvesztés összege csökken, azt visszaírják, de
csak olyan mértékben, hogy az eszköz nyilvántartási értéke ne haladja meg a fordulónapi
amortizált értékét.
Pénzügyi eszközök hitelezési vesztesége:
A hitelkockázat változása alapján minden fordulónapon felül kell vizsgálni az értékvesztést,
valamint értékelni kell, hogy az értékvesztést az élettartam alatt várható hitelezési veszteség
vagy a 12 havi élettartam alatt várható hitelezési veszteség összegéig kell-e elszámolni. Ha az
egyedi pénzügyi eszköz szintjén nem lehet értékelni, hogy a hitelkockázata nőtt-e jelentősen,
akkor csoportosan kell értékelni.
Az értékvesztés értékeléséhez és elszámolásához az egyszerűsített és az általános
megközelítések alkalmazandók.
1. Egyszerűsített megközelítés
Minden, az egyszerűsített megközelítéssel értékelt pénzügyi instrumentum értékelésére az
élettartami várható hitelezési veszteséggel kerül sor. Az egyszerűsített megközelítést a
vevőkkel szembeni követelések, a szerződéses eszközök esetében alkalmazzuk.
2. Általános megközelítés
A várható hitelezési veszteség modell alapján a pénzügyi instrumentumok három csoportba
kerülnek besorolásra. A három csoportba történő besorolás alapját a pénzügyi eszköz
hitelezési kockázatában bekövetkező változások képezik. A relatív hitelezési kockázat
modellje az emelkedett hitelezési kockázat értékelésére szolgál. A kezdeti megjelenítéshez
képest bekövetkező hitelezési kockázat növekedése a pénzügyi instrumentumok kosarak
közti átsorolásában jelenik meg.
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A várható hitelezési veszteség modell alapján az értékvesztés a három csoportba sorolhatjuk:
a 12 hónap alatt várható hitelezési veszteség alapján kalkulált /élettartam alatt várható
hitelezési veszteség alapján kalkulált / az effektív kamatláb módszer alkalmazásával számolt
értékvesztés.
Az általános megközelítést az egyéb pénzügyi követelések és adott kölcsönök esetében
alkalmazzuk.

3.1.11 Pénzügyi kötelezettségek
A Társaság pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása a következő pénzügyi kötelezettségeket
tartalmazza: szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, kölcsönök, hitelek, banki
folyószámlahitelek és határidős ügyletek. Ezek megjelenítését és értékelését a beszámolóban
a kiegészítő melléklet ide vonatkozó részei tartalmazzák az alábbiak szerint.
A Társaság minden pénzügyi kötelezettséget kezdeti megjelenítésekor valós értékén értékel.
Hitelek esetén még azokat a tranzakciós költségeket is figyelembe veszi, amelyek közvetlenül
a pénzügyi kötelezettség megszerzésének tulajdoníthatók.
Az IFRS 9 hatálya alá tartozó pénzügyi kötelezettségek három értékelési kategóriába
sorolandók: bekerülést követően amortizált költségen értékelendők, bekerülést követően
valós értéken értékelendők az egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVOCI), illetve
bekerülést követően valós értéken értékelendők eredménykimutatással szemben (FVPL). Az
egyes pénzügyi kötelezettségek besorolását a Társaság azok megszerzésekor határozza meg.
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek olyan
kötelezettségek, melyeket a Társaság kereskedési céllal szerzett, vagy amelyeket azok kezdeti
megjelenítésekor az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek minősített. A
kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek közé azok a kötelezettségek tartoznak, amelyeket
elsősorban a rövid távú árfolyammozgásokból várható nyereség miatt vásárolt a Társaság.
Ebbe a kategóriába tartoznak még azok a határidős ügyletek, amelyek nem minősülnek
hatékony fedezeti instrumentumnak.
A kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési
értéken jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A kölcsönökhöz és
hitelekhez kapcsolódó nyereségeket és veszteségeket a jövedelemre vonatkozó kimutatásban
számolják el az effektív kamatláb módszer segítségével számított amortizáció során, valamint
a pénzügyi kötelezettség kivezetésekor. Az amortizációt a jövedelemre vonatkozó
kimutatásban számolják el pénzügyi ráfordításként.
3.1.12 Céltartalékok
A Társaság céltartalékokat mutat ki a múltbeli események következtében meglévő (jogi vagy
vélelmezett) kötelmek után, amelyeket a Társaságnak valószínűleg ki kell egyenlítenie, ha a
kötelem összege megbízhatóan mérhető.
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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.
Ha a céltartalék rendezéséhez szükséges ráfordítások egy részét vagy annak egészét egy másik
fél várhatóan megtéríti, a követelés eszközként akkor jelenik meg, ha lényegileg biztos, hogy
a gazdálkodó egység megkapja a térítést és a követelés összege megbízhatóan mérhető.
A hátrányos szerződésekből fakadó meglévő kötelmek céltartalékként jelennek meg. A
Társaság akkor minősít hátrányosnak egy szerződést, ha a szerződés alapján fennálló
kötelmek teljesítésének elkerülhetetlen költségei meghaladják a szerződés alapján várhatóan
befolyó gazdasági hasznokat.
Átszervezési céltartalékot akkor mutatnak ki, ha a Társaság 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 végrehajtja 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.
3.1.13 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 módosul. A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott
adóelemeket tartalmaz. A Társaság a látványsportra fizetett támogatás összegét is a társasági
adóhoz sorolja be, mivel ezt tartalmában jövedelemadónak ítéli meg.
A folyó évi adófizetési kötelezettséget a tárgyévi adózandó nyereség alapján határozzák meg.
Az adózandó nyereség eltér a beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől, az
adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan tételek miatt, melyeket más
évek adózandó nyereségében vesznek figyelembe. A Társaság folyó adófizetési
kötelezettségét a mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a
kihirdetés egyenértékű a hatályba lépéssel) adókulcs alapján határozzák meg. A halasztott
adót a kötelezettség módszer szerint számítják ki.
Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor az éves beszámolóban, illetve az
adótörvény szerinti elszámolásában egy tétel 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
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Társaságnak a mérleg fordulónapján fennálló, az adóeszközök és kötelezettségek
realizálódásának módjára vonatkozó becslését.
Halasztott adókövetelés a levonható időbeli eltérések, a tovább vihető adókedvezmények és
negatív adóalap vonatkozásában csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy
a Társaság a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, amellyel
szemben a halasztott adóeszköz érvényesíthető.
A Társaság minden mérleg fordulónapon 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, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni
nyereségadójának csökkenéseként, állományba veszi. Ezzel ellentétesen olyan mértékben
csökkenti a Társaság halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére,
várhatóan adózott nyereség nem áll majd rendelkezésre.
A tárgyévi és halasztott adót közvetlenül a saját tőkével szemben számolják el, amennyiben
olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját
tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika
visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is.
A halasztott adó eszközök és kötelezettségek egymással szemben történő elszámolására
akkor van lehetőség, ha a társaságnak törvény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az
adóhatósággal szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit egymással
szemben beszámítsa, valamint a Társaságnak szándékában áll ezen eszközök és
kötelezettségek nettó elszámolása.
3.1.14 Lízing
Az IASB 2016. január 13-án IFRS 16 számon új standardot bocsátott ki a lízingek
elszámolásával kapcsolatban. Az IFRS-t alkalmazó társaságok számára a 2019. január 1-jén
vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakok esetében kötelező az új lízing standard
alkalmazása. Az új standard felváltotta az IAS 17 Lízing standard szabályozását, és alapvetően
megváltoztatta az operatív lízingek eddigi elszámolásait.
Az IFRS 16 hatókörének és pénzügyi hatásának értékelése 2018-ban elkezdődött. A jelentős
pénzügyi hatás az irodabérletekhez kapcsolódik. Társaságnál jelentős változás történt a
pénzügyi helyzet kimutatásában, és az eredménykimutatásban.
Az IFRS 16 lízing standard szerint a lízingbevevőnek párhuzamosan meg kell jelenítenie és
számszerűsítenie mérleg oldalon egy eszközhasználati jogot és forrás oldalon egy ahhoz
kapcsolódó kötelezettséget.
Az eszközhasználati jog kezelése az egyéb nem pénzügyi eszközökhöz hasonlóan történik, és
aszerint számolódik az értékcsökkenés. A lízing kötelezettség kezdeti értékelése a
lízingfizetések jelenértékén történik a lízing futamideje alatt, mely jelenértéket az implicit
kamatláb segítségével kell kiszámolni, ha ez a kamatláb pontosan meghatározható.
Amennyiben ez a kamatláb nem, vagy nehezen meghatározható, abban az esetben a
lízingbevevő használhatja a járulékos hitelfelvételi kamatlábat a diszkontáláshoz.
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Az IFRS 16 szerint, elődjéhez (IAS 17) hasonlóan lízingbeadói oldalon továbbra is vizsgálat
tárgya, hogy egy lízing operatív lízingnek vagy pénzügyinek minősül-e.
Egy lízing akkor minősül pénzügyi lízingnek, ha a lízingbeadó lényegében a mögöttes eszköz
tulajdonlásával járó összes kockázatot és hasznot átadja a lízingbevevő részére. Máskülönben
operatív lízingnek minősül az adott ügylet. A lízingbeadónak a pénzügyi bevételt a lízing
futamideje alatt kell megjelenítenie oly módon, hogy az a lízingbeadó nettó lízingbefektetése
tekintetében állandó időszaki megtérülési rátát eredményezzen.
A lízingbeadónak az operatív lízingből származó lízingdíjakat vagy lineáris módszerrel, vagy
más szisztematikus módszerrel kell megjelenítenie. A lízingbeadónak más szisztematikus
módszert kell alkalmaznia, amennyiben az jobban tükrözi a mögöttes eszköz használatából
eredő haszon csökkenését.
A Tátsaság 2019. január 1-től alkalmazza az IFRS 16 standardot, de a rövid futamidejű és a
kisértékű eszköz lízingek esetében a kivételezi lehetőséggel élve nem alkalmazza, bérleti
díjukat költségként számolja el.
3.1.15 Egy részvényre jutó eredmény (EPS)
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása, a Társaság eredményének és a részvényeknek
a visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a
figyelembevételével történik.
Az egy részvényre jutó hígított eredményt hasonlóan számítják ki, mint az egy részvényre jutó
eredményt. A számításnál azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas
forgalomban lévő részvényt, illetve a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve
az adott időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények osztalékával és
hozamával, módosítva az átváltásból eredő további bevételekkel és ráfordításokkal, továbbá
a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további
részvények súlyozott átlagos darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes
átváltoztatható részvényt átváltanák. 2020. december 31-én a 4iG Nyrt. és leányvállalatai
1.670.086 darab saját részvénnyel rendelkeztek. 2020. végén az EPS értékét az MRP program
keretében adott opciók értéke hígította.
3.1.16 Mérlegen kívüli tételek
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek az éves beszámoló részét képző
mérlegben és eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték. A
kiegészítő mellékletben jelennek meg, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítő források
kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepelnek az
éves beszámoló részét képező mérlegben és eredménykimutatásban, de amennyiben
gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a kiegészítő mellékletben szerepelnek.
3.1.17 Visszavásárolt saját üzletrészek
A visszavásárolt saját részvények beszerzési értéke a mérlegben, a tőkeelemek között külön
soron, negatív előjellel szerepel. A 4iG Nyrt. tulajdonában 2020. december 31-én 1.670.086
darab saját részvény volt.
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3.1.18 Osztalék
Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják.
A Társaság Igazgatósága 2020. április 29-án, a közgyűlés jogaival felhatalmazva 22,Ft/részvény osztalék kifizetéséről döntött, az osztalék kifizetése a KELER Zrt.
közreműködésével 27 eFt kivételével 2020. évben megtörtént.

3.1.19 Pénzügyi műveletek eredménye
A pénzügyi eredmény a kamat és osztalékbevételeket, kamat és egyéb pénzügyi
ráfordításokat, pénzügyi instrumentumok valós értékelésének nyereségét és veszteségét,
továbbá a realizált és a nem realizált árfolyam-különbözeteket tartalmazza.
3.1.20 Állami támogatások
Állami támogatásokat akkor számolnak el, amikor valószínűsíthető, hogy a támogatás befolyik
és a támogatás folyósításához kötött feltételek teljesülnek. Amennyiben a támogatás költség
ellentételezésére szolgál, abban az esetben azt a jövedelemre vonatkozó kimutatás javára
abban az időszakban kell elszámolni, amikor az ellentételezésre kerülő költség felmerül
(egyéb bevételek között). Amennyiben a támogatás eszközbeszerzéshez kapcsolódik, akkor
azt halasztott bevételként tartják nyilván és a kapcsolódó eszköz hasznos élettartama alatt évi
egyenlő összegekben számolják el az eredmény javára.
3.1.21 Fordulónap utáni események
Azok a beszámolási időszak vége után bekövetkezett események, amelyek pótlólagos
információt biztosítanak a Társaság beszámolási időszakának végén fennálló körülményekről
(módosító tételek), szerepelnek a beszámolóban. Azon beszámolási időszak utáni események,
amelyek nem módosítják a beszámoló adatait, a kiegészítő mellékletben jelennek meg.
3.2

A számviteli politika változásai

A Társaság a 2020. január 1-én hatályba lépett összes standard és értelmezés rendelkezésével
összhangban állította össze a beszámolóját.
A Társaság számviteli politikái – a pénzügyi instrumentumok, a vevői szerződésekből származó
bevételektől és a lízingektől eltekintve – megegyeznek a korábbi években használtakkal. A
Társaság az alábbi új, illetve módosított IFRS-t és IFRIC értelmezést alkalmazta az év során. Az
alább leírtakon túl ezek alkalmazása nem gyakorolt jelentős hatást a Társaság pénzügyi
kimutatására, azonban további közzétételi követelményeket eredményezett.
IFRS Koncepcionális Keretelvekre történő hivatkozások módosítása (hatályos 2020. január
1-től)
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Az IFRS standardokban és értelmezésekben lévő hivatkozások módosításra kerültek az új
Koncepcionális Keretelvekhez. A módosításnak nem volt jelentős hatása a Társaság vagyoni
és jövedelmi helyzetére.
IAS 1 és IAS 8 standard módosítása (hatályos 2020. január 1-től)
A standard változások tisztázták a lényegesség fogalmát. A módosításnak nem volt jelentős
hatása a Társaság vagyoni és jövedelmi helyzetére .
IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása (hatályos 2020. január 1-től)
A standard változás az üzleti tevékenység fogalmában bekövetkező változásokat tisztázza,
hogy üzleti tevékenység vagy eszközök csoportjaja került megvásárlásra. A módosításnak nem
volt jelentős hatása a Társaság vagyoni és jövedelmi helyzetére.
IFRS 9 és IAS 8 standard módosítása (hatályos 2020. január 1-től)
A Benchmark Kamatláb Reform eredménye a standardok módosítása. A fedezeti elszámolás
követelményeire gyakorlati útmutatás. A módosításnak nem volt jelentős hatása a Társaság
vagyoni és jövedelmi helyzetére.
IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások és IAS 28 Társult és közös vállalkozásokban lévő
befektetések
Az IASB módosításokat tett közzé az IFRS 10 és az IAS 28 standardokhoz. A módosítások a
befektető és társult vagy közös vállalkozása között létrejött eszközértékesítéseket vagy átadásokat célozzák. Az IAS 28 standardok esetében az EU 2018. február 7-én elfogadott
rendelete alapján a módosításokat 2018. január 1-én vagy azt követően kezdődő beszámolási
időszakokban kell alkalmazni. A standardok módosításának átvétele nincs jelentős hatással a
Társaság pénzügyi kimutatásaira. Az IFRS 10 standard módosításának hatálybalépés
időpontját bizonytalan időre elhalasztották, amíg a kutatási projekt konklúzióra jut a
tőkemódszerrel kapcsolatban.
IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevétel (hatályos 2018. január 1-től) a
Társaság 2018-tól alkalmazza.
IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok: besorolás és értékelés (hatályos 2018. január 1-től) a
Társaság 2018-tól alkalmazza.
IFRS 16 Lízing (hatályos 2019. január 1-től). A 4iG Nyrt. az IFRS 16-nak megfelelően
átalakította nyilvántartásait, s 2019. január 1-től a standard előírásainak megfelelően tartja
nyilván, számolja el a lízingeket. A 2019. évi eszközértéket 693.936 ezer forinttal növelte az
eszközhasználati jog felvétele.
IFRS 16 Lízing (hatályos 2020. június 1-től)
A standard módosítás a COVID 19-el kapcsolatos bérleti szerződés engedmények kezelését
tisztázza, hogy az engedmények ne lízing módosításként kerüljenek figyelembe vételre,
hanem úgy számolják el ezeket a bérleti engedményeket, mintha azok nem lízingmódosítások
lennének. A Társaság alkalmazta a módosítást a 2020. december 31-i fordulónappal végződő
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évre vonatkozóan, és a módosításnak nem volt jelentős hatása a Társaság vagyoni és
jövedelmi helyzetére.
IAS 1 Pénzügyi kimutatások összeállítása (módosított)
Az IASB 2014 decemberében közzétette az IAS 1 módosítását. A módosítás célja a csoportok
ösztönzése arra, hogy szakmai alapon döntsék el, milyen információkat tesznek pénzügyi
kimutatásaikban közzé. A módosítás tisztázza, hogy a lényegességi küszöb a teljes
beszámolóra alkalmazandó, valamint, hogy lényegtelen információ közzététele gátolhatja a
beszámoló használhatóságát. A módosítás továbbá azt is tisztázza, hogy a csoportok szakmai
döntést hozzanak arról, hogy hol és milyen sorrendben mutatják be pénzügyi kimutatásaikban
a közzétételeiket. A módosítást 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő évekre
vonatkozó beszámolókban kell alkalmazni. A módosított standard alkalmazása miatt nem
változnak a Társaság pénzügyi kimutatásai. Az Európai Bizottság 2018. február 7-i rendelete
alapján a módosításokat 2018. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási
időszakokban kell alkalmazni. IAS 1 “Pénzügyi kimutatások prezentálása” és IAS 8 “Számviteli
politikák, a számviteli becslések változásai és hibák” standardok módosításai – Lényegesség
definíciója – az EU által elfogadva 2019. december 10-én (hatályba lépett 2020. január 1-jével,
illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban)
IFRS 2 Részvényalapú kifizetés – A részvényalapú kifizetések besorolására és mérésére
vonatkozó pontosítás miatti módosítás. A Társaság 2020. évben létrehozta MRP szervezetét,
melyre alkalmazza az IFRS 2 standardot. A Társaságra gyakorolt hatását a 30-as pontban
mutatjuk be.
IFRS 4 Biztosítási szerződések – IFRS 4 és IFRS 9 standardok közötti összhang miatti
módosítás. A Társaság szempontjából nem releváns.
2020-ban a Társaság alkalmazta az összes, 2020. január 1-től hatályos IFRS standardot,
módosításokat és értelmezéseket, amelyek a Társaság működése szempontjából relevánsak.
Meglévő standardok módosításai, értelmezései és olyan új standardok, amelyek még nem
hatályosak, illetve amelyeket a Társaság hatálybalépésük előtt nem alkalmaz.
IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai – A rövid és hosszú lejáratú
kötelezettségek osztályozása (hatályba lép a 2022. január 1-jével, illetve az azt követően
kezdődő beszámolási időszakokban).
A kötelezettségek rövid vagy hosszú lejáratúként történő besorolása: 2020 januárjában az
IASB módosította az IAS 1 69–76. bekezdéseit, hogy meghatározza a kötelezettségek rövid és
hosszú lejáratúként való besorolásának követelményeit. A Társaság jelenleg vizsgálja a
módosítások hatását a jelenlei gyakorlatra.
IFRS 1 az IFRS-ek első alkalmazásba vétele - leányvállalat első alkalmazóként standard
módosítása Az IFRS standardok 2018–2020-as éves fejlesztéseinek részeként az IASB
módosította IFRS 1 Az IFRS-ek első alkalmazásba vétele standardot. A módosítás várhatóan
nem lesz jelentős hatással a Társaság beszámolójára.
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IFRS 3 standard módosítása – Az üzlet definíciója (kibocsátva 2018. október 22-én, hatályos
a 2020. január 1-én kezdődő üzleti évtől megvalósuló akvizíciókra, az EU még nem fogadta be
a módosításokat).
Az IASB 2020 májusában kiadta az IFRS 3 Üzleti kombinációk - hivatkozás a Fogalmi
Keretelvekre vonatkozó módosításokat. A módosítások várhatóan nem lesznek jelentős
hatással a Társaság beszámolójára.
IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok – Díjak a pénzügyi kötelezettségek kivezetésének „10
százalékos” tesztjében
Az IFRS standardok 2018–2020-as éves fejlesztésének részeként az IASB kiadta az IFRS 9
módosítását. A módosítás tisztázza a társaság által felszámított díjakat annak értékelésekor,
hogy egy új vagy módosított pénzügyi kötelezettség feltételei lényegesen eltérnek-e az
eredeti pénzügyi kötelezettség feltételeitől. A módosítások várhatóan nem lesznek jelentős
hatással a Társaság beszámolójára.
IFRS 10 ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” és IAS 28 “Társult vállalkozásokban és közös
vállalkozásokban lévő befektetések” standardok módosításai – Eszközök eladása, illetve
átadása a befektető és annak társult vagy közös vezetésű vállalkozása között (a hatálybalépés
időpontját bizonytalan időre elhalasztották, amíg a kutatási projekt konklúzióra jut a
tőkemódszerrel kapcsolatban). A menedzsment megítélése szerint a módosítás alkalmazásba
vételének nem lesz hatása a Társaság beszámolójára.
IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések: Bevétel a rendeltetésszerű használatbavétel
előtt
2020 májusában az IASB kiadta az Ingatlanok, gépek és berendezések - Bevételek a
rendeltetésszerű használatbavétel előtt módosítást, amely megtiltja a társaságoknak az
ingatlanok, gépek és berendezések bekerülési értékéből egy előállított termék eladásából
származó bevétel levonását a rendeltetésszerű használatbavétel előtt. A módosítás várhatóan
nem lesz jelentős hatással a Társaság beszámolójára.
IAS 19 „Munkavállalói juttatások” standard módosításai – Terv módosítása, korlátozás vagy
elszámolás (hatályba lépett a 2019. január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási
időszakokban). A Társaság szempontjából nem releváns, mivel nyugdíj alapú elszámolást nem
alkalmaz.
IAS 37 Hátrányos szerződések - A szerződés teljesítésének költségei - Az IAS 37 módosítása:
2020 májusában az IASB – módosította az IAS 37-et, annak meghatározása érdekében, hogy
egy társaságnak mely költségeket kell figyelembe vennie annak értékelésekor, hogy a
szerződés hátrányos vagy veszteséges-e. A módosítások várhatóan nem lesznek jelentős
hatással a Társaság beszámolójára.
IFRIC 23 „Jövedelemadók kezelésével kapcsolatos bizonytalanságok” (hatályba lépett a
2019. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). A Társaság
szempontjából nem releváns.
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A 2015-2017-es IFRS szabványok éves fejlesztése az IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 és IAS 23-hoz
kapcsolódóan (kibocsátva 2017. december 12-én, az EU még nem fogadta be a
módosításokat).
Egyéb új/módosított standard vagy értelmezés várhatóan jelentős hatással nem lesz a
Társaság pénzügyi beszámolóira.
3.3

Bizonytalansági tényezők

A 2.1. pontban ismertetett számviteli politika alkalmazásakor becsléseket és feltételezéseket
szükséges alkalmazni egyes eszközök és kötelezettségek adott időpontra vonatkozó
értékének meghatározásakor, amennyiben ezek más forrásból egyértelműen nem
meghatározhatók. A becslési folyamat a legutolsó rendelkezésre álló információn alapuló
döntéseket és releváns tényezőket tartalmazza. Ezek a jelentős becslések és feltételezések
befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített eszközök és kötelezettségek,
bevételek és ráfordítások értékét, valamint a függő eszközök és kötelezettségek bemutatását
a kiegészítő mellékletben. A tényleges eredmények eltérhetnek a becsült adatoktól.
A becsléseket folyamatosan aktualizáljuk. A számviteli becslésekben bekövetkező változás
annak időszakában veendő figyelembe, amikor a változás bekövetkezett.
A becslési bizonytalanság és a számviteli politika terén hozott kritikus döntések fő területei,
amelyek a legjelentősebb hatást gyakorolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített
összegekre, az alábbiak.
3.3.1 Goodwill értékvesztése
A jelentős számviteli elvek 2.1.7. pontjában leírtaknak megfelelően a Társaság évente teszteli,
hogy a goodwill tekintetében történt-e értékvesztés. A pénztermelő egységek megtérülési
értéke a használati érték kalkuláció alapján került meghatározásra. Ezen kalkulációkhoz
elengedhetetlen a becslések alkalmazása. A goodwill értékvesztésének meghatározásához
szükséges azon pénztermelő egységek használati értékének a becslése, amelyekhez a
goodwillt rendelték hozzá. A használati érték kiszámításához elengedhetetlen, hogy a
vezetőség megbecsülje a pénztermelő egység jövőben várható cash flow-ját és a megfelelő
diszkontrátát, mivel csak ezekből számítható ki a jelenérték.
3.3.2 Behajthatatlan és kétes követelésekre elszámolt értékvesztés
A Társaság értékvesztést számol el a behajthatatlan és kétes , illetve olyan veszteségek
fedezetére, amelyek abban az esetben keletkeznek, amikor amikor a vevők nem tudnak
fizetni. A behajthatatlan és kétes követelésekre képzett értékvesztés megfelelőségének
értékeléséhez használt becslések alapja a követelések korosítása, a vevő hitelképessége és a
vevői fizetési szokások változása. A behajthatatlan és kétes követelésekre elszámolt
értékvesztés 2020. december 31-én 39.668 ezer forint, 2019. december 31-én 47.338 forint
volt.
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3.3.3 Értékcsökkenés
Az ingatlanok, gépek és berendezések, valamint az immateriális eszközök nyilvántartása
bekerülési értéken történik, leírásukra pedig lineárisan, hasznos élettartamuk alatt kerül sor.
A Társaság a 2019. évre 694.686 eFt értékcsökkenési és amortizációs ráfordítást számolt el.
Az eszközök hasznos élettartamának meghatározása a hasonló eszközökre vonatkozó korábbi
tapasztalatok, valamint a várható technológiai fejlődés és tágabb gazdasági vagy iparági
tényezőkben bekövetkező változások alapján történik. A becsült hasznos élettartamok
felülvizsgálatára évente kerül sor.
4 Árbevétel és egyéb működési bevételek
2020

2019

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
Egyéb bevételek

55.026.791
134.814
239.424

40.463.187
47.769
292.969

Összesen

55.401.029

40.803.925

Az árbevétel megoszlása főbb típusonként:
Szolgáltatásból származó 21 622 892 eFt
Termékértékesítés
33 255 067 eFt

A Társaság árbevétele a 2019. évi ugrást követően jelentősen tovább emelkedett, a
kereskedelmi szervezet átszervezése és megerősítése, valamint a vezetőség megnőtt lobby
ereje következtében. Az árbevétel növekedés a többi költség, ráfordítás elem növekedésére
is hatással van.
Az árbevétel 2020. évben 552.157 eFt, 2019. évben 1.278.755 eFt export árbevételt
tartalmazott. Az export árbevétel teljes egészében Európai Uniós országokból származott.
A Társaság árbevételében éven belül ciklikusság tapasztalható. A tevékenység jellegéből
adódóan az árbevételek az I. és a III. negyedévben alacsonyabbak, a II. negyedévben már
jelentősebbek, de az éves árbevétel 40%-a IV. negyedévben realizálódik. Ez részben adódik
abból, hogy az állami megrendelések nagyrész év végével kerülnek átadásra.
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Az egyéb működési bevételek összetétele a következő volt:

2020

2019

Aktivált saját teljesítmények
K+F támogatások elszámolt bevétele
Értékvesztés/céltartalék visszaírás
Szerviz költség visszatérítés
Dolgozói térítések
Értékesített tárgyi és immateriális eszközök
bevétele
Egyéb állami visszatérítések
Kötbérek bevétele
Más vállalattól kapott támogatás
Egyéb

134.814
147.132
24.620
0
25.567

47.769
190.892
4.909
35.054
14.753

1.614
5.201
3.000
31.201
1.089

29.900
3.561
1.857
9.695
2.348

Összesen

374.238

340.738

Aktivált saját teljesítmények 2020-ben fejlesztés keretében, 101.987 eFt értékben belső
felhasználásra fejlesztett adattárház volt. A Társaság megvizsgálata a fejlesztéssel előállított
szoftvert és az megfelel az IAS 38 standard 8-17. bekezdésben meghatározott immateriális
eszköz definíciónak és a 21-23. bekezdésben előírt megjelenítési feltételeknek. Az adattárház
fejlesztése már 2019 során elkezdődött. A fejlesztéseket a Társaság mint befejezetlen
fejlesztési projektek tartja nyilván. Az adattárház fejlesztés a kereskedelmi, a pénzügyiszámviteli, valamint a vállalatirányítási tevékenység támogatását szolgálja. Az IAS 38
standardnak megfelelő beazonosítás alapján a felmerült költségeket (anyagjellegű és
fejlesztők személyi jellegű költségeit) fejlesztési tevékenységnek minősítette és szellemi
termékként tüntette fel.
5 Eladott áruk és szolgáltatások
2020
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott szolgáltatások beszerzési értéke
Összesen

2019

27.032.137 22.251.298
13.379.264 7.501.097
40.411.401 29.752.395

Ezek nagyságát a Cégcsoport tevékenységének jellege határozza meg és az, hogy forgalmának
kiemelkedő növekedéséhez kapcsolódóan külső erőforrás igény mutatkozott.
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6 Működési ráfordítások
2020

2019

Anyagköltségek
Igénybevett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke

156.868
2.042.778
86.426

118.279
1.565.638
71.246

Összesen

2.286.072

1.755.163

7 Személyi jellegű ráfordítások
2020

2019

Bérköltség
Egyéb személyi jellegű juttatások
Járulékok

6.102.390
673.269
1.121.822

3.856.482
314.894
801.896

Összesen

7.897.481

4.973.272

Átlagos statisztikai létszám

599

424

A Társaság fejlődéséhez a létszám hasonló ütemű növekedésére, kiemelkedő szaktudású
dolgozók felvételére is szükség volt, s ennek következtében a személyi jellegű költségek
jelentősen emelkedtek.
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8 Egyéb működési ráfordítások
2020
Alapítványi támogatás
Behajthatatlan követelés
Értékesített tárgyi eszköz kivezetési értéke
Fizetett bírság, késedelmi kamat, kötbér
Készletek selejtezése, értékvesztése
Követelések értékvesztése
Adók, illetékek, hozzájárulások
Engedményezett követelés vesztesége
Egyéb
Összesen

26.170
14.670
804
26.720
77.701
28.951
5.597
0
1.090
181.703

2019
3.500
11.824
37
9.676
0
30.764
4.510
0
1.634
61.945

Az alapítványi támogatások összege azért emelkedett, mert a Társaság 2020. évben 20.229
eFt-tal támogatta az ÁGOTA (Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok
Támogatásáért) Alapítványt.
A 4IG Nyrt. minden évben felülvizsgálja készleteinek forgalmi képességét és kereskedők piaci
ismerete alapján a nehezen mozgó készletekre értékvesztést számol el, az elfekvő készleteket
selejtezi.

9 Értékcsökkenés és értékvesztés
2020
Értékcsökkenés
Goodwill értékvesztése
Összesen

763.094
0
763.094

2019
694.686
0
694.686

A 2020. évi értékcsökkenésből a tárgyi eszközök értékcsökkenése 222.966 eFt, az immateriális
javak értékcsökkenése 540.129 eFt volt, melyből 377.590 eFt az IFRS 16 lízing standart
előírásai szerint a bérelt eszközök vagyoni értékű jogaira elszámolt amortizáció volt. A
goodwill értékvesztésével kapcsolatos információk a 18. megjegyzésnél találhatók.
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10 Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai
Pénzügyi bevételek

2020

2019

Kapott kamatok
Árfolyamnyereség
Kapott osztalék

12.473
330.322
0

2.717
156.576
0

Összesen

342.795

159.293

A kamatbevételből 10.272 eFt kapcsolt vállalkozástól származott, az árfolyamnyereség
devizás tételek pénzügyi kiegyenlítéséből, és átértékelésből keletkezett.
Pénzügyi ráfordítások

2020

Fizetett kamatok
Árfolyamveszteség
Opciós díj
Összesen

37.753
323.317
0
361.070

2019
14.061
163.191
0
177.252

Az árfolyamveszteség devizás tételek pénzügyi kiegyenlítéséből és devizás követelések,
kötelezettségek év végi értékeléséből származott. Az elszámolt kamatköltség teljes
egészében kifizetésre került.

11 Jövedelemadók
A jövedelemadókhoz kapcsolódó ráfordítások a következőkből tevődnek össze:
2020

2019

Társasági adó
Halasztott adó
Iparűzési adó
Innovációs járulék
Kerekítés

392.063
(32.494)
281.200
42 180

172.556
91.660
204.219
30.633
1

Összesen

682.949

499.069

A tárgyévi társasági adót az IFRS szerinti beszámolót készítő Társaságokra vonatkozó
szabályok alapján határozták meg. A társasági adó kulcsa 2020-ban 9 százalék volt.
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A 2020. éves társasági adó levezetése az általános szabályok szerint a következő:
2020. év
Adózás előtti eredmény (IFRS)
Helyi iparűzési adó miatti korrekció (-)
Innovációs járulék miatti korrekció (-)
Speciális IFRS miatti korrekciós tényezők
Korrigált adózás előtti eredmény
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés (+)
Terven felüli értékcsökkenés
Ráfordításkén elszámol jogerős bírság (+)
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés (+)
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben
elengedett követelés
Követelésekre visszaírt értékvesztés (-)
Adótörvény szerinti értékcsökkenés (-)
Adomány, támogatás meghatározott összege (20%
közhasznú szervezetnek) (-)
K+F ráfordítás miatti csökkentés (-)
Társasági és osztalékadó alapja
Társasági és osztalékadó (9%)

3.843.003
(281.200)
(42.180)
895.141
4.414.764
488.948
0
14
10.000
0
(17.670)
(433.887)
(5.234)
(100.683)
4.356.252
392.063

A 2019. éves társasági adó levezetése az általános szabályok szerint a következő:
2019. év
Adózás előtti eredmény (IFRS)
Helyi iparűzési adó miatti korrekció (-)
Innovációs járulék miatti korrekció (-)
Speciális IFRS miatti korrekciós tényezők
Korrigált adózás előtti eredmény
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés (+)
Terven felüli értékcsökkenés
Ráfordításkén elszámol jogerős bírság (+)
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés (+)
Behajthatatlan követelésnek nem minősülő adóévben
elengedett követelés
Követelésekre visszaírt értékvesztés (-)
Adótörvény szerinti értékcsökkenés (-)
Egyéb csökkentő tételek (elhat. veszteség) (-)
K+F ráfordítás miatti csökkentés (-)
Társasági és osztalékadó alapja
Társasági és osztalékadó (9%)

3.548.505
(204.219)
(30.633)
129.155
3.442.808
462.521
29.782
0
1.496
0
(2.859)
(348.432)
(1.468.030)
(200.000)
1.917.268
172.556
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12 Adózott eredmény
2020
Adózott eredmény

3.160.054

2019
3.049.436

13 Teljes átfogó jövedelem
2020

2020

Adózott (nettó) eredmény
Egyéb átfogó jövedelem

3.160.054
0

3.049.436
0

Teljes átfogó jövedelem

3.160.054

3.049.436

Egyéb átfogó jövedelem az időszak végén nem jelent meg.
14 Egy részvényre jutó eredmény
A Társaság kétféle EPS mutatót alkalmaz a jövedelmezőség bemutatására.



EPS mutató – (nettó eredmény/szavazó részvények átlagos darabszáma)
Hígított EPS – (nettó eredmény/ szavazó részvények és opciók száma)

Nettó eredmény = 3 .438.803.380 Ft
Szavazó részvények átlagos darabszáma = 91.268.857 db
Valószínűleg lehívásra kerülő MRP-nek adott részvényopció = 1.733.092 db

Mutató (Ft/részvény)

2020

Hígított EPS mutató
Egy részvényre jutó eredmény (alap) (Ft) EPS

34,0
34,6

2019
33,2
33,2

2020. december 31-én a 4iG Nyrt. 1.733.092 darab MRP Szervezet részére adott és várhatóan
lehívásra kerülő részvényopciót vett figyelembe, ami minimális mértékben hígította az EPS
ráta értékét.
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15 Tárgyi eszközök

adatok eFt-ban

Műszaki
gépek és
berendezések

Egyéb
berendezések

Ingatlanok
és
kapcsolódó
vagyoni
jogok

Befejezetlen
beruházások

Összesen

Bruttó érték
2019. január 1-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás

247.707
10.630
(1.026)

17.931
907.706
(98.896)

4.200
64.629
0

527
341.074
(308.746)

270.365
1.298.039
(408.668)

2019. december 31-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás
Kerekítés
2020. december 31-én

257.311
0
(784)
1
256.528

826.741
321.082
(63.073)
(1)
1.084.749

68.829
5.219
0

6.855
949.199
(714.925)

1.159.736
1.275.500
(778.782)

74.048

241.129

1.656.454

Halmozott értékcsökkenés
2019. január 1-én
Éves leírás
Csökkenés
Kerekítés
2019. december 31-én
Éves leírás
Csökkenés
Kerekítés
2020. december 31-én

235.443
22.854
(1.025)
0
257.272
15
(784)
1
256.504

10.200
665.906
(98.858)
0
577.248
218.696
(62.269)
(1)
733.674

1.005
17.095
0
0
18.100
4.255
0
0
22.355

0
0
0
0
0
0
0
0
0

246.648
705.855
(99.883)
0
852.620
222.966
(63.053)
0
1.012.533

Nettó könyv szerinti érték
2019. január 1-én

12.263

7.731

3.195

527

23.716

2019. december 31-én

39

249.493

50.729

6.855

307.116

2020. december 31-én

24

351.075

51.693

241.129

643.921

A tárgyi eszközök 2020. évi növekedése 561.301 eFt összegben vásárlás eredménye.
Selejtezés tárgyévben 63.857 eFt értékben, olyan pályázati eszközök tekintetében volt,
melyekre a Társaságnak már nincs szüksége.
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16 Immateriális javak
adatok eFt-ban

IFRS16 bérleti
vagyoni
értékű jog

Vagyoni értékű
jogok

Szellemi
termékek

Összesen

Bruttó érték
2019. január 1-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás

0
951.531
0

14
218.789
0

769.615
1.059.742
(54.823)

769.629
2.230.062
(54.823)

2019. december 31-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás
Befejezetlen/ félkész
2020. december 31-én

951.531
206.396
0
0
1.157.927

218.803
0
0
69.571
288.374

1.774.534
388.624
(131.500)
0
2.031.658

2.944.868
595.020
(131.500)
69.571
3.477.959

Halmozott értékcsökkenés
2019. január 1-én
Éves leírás
Csökkenés
Egyéb változás/kerekítés
2019. december 31-én
Éves leírás és beolvadás
Csökkenés
Egyéb változás/kerekítés
2020. december 31-én

0
315.954
0
0
315.954
377.590
0
(1)
693.543

1
218.595
0
0
218.596
193
0
0
218.789

394.494
986.260
(54.823)
29.782
1.355.713
162.346
(131.500)
(1)
1.386.558

394.495
1.520.809
(54.823)
29.782
1.890.263
540.129
(131.500)
(2)
2.298.890

Nettó könyv szerinti érték
2019. január 1-én

0

13

375.121

375.134

2019. december 31-én

635.577

207

418.821

1.054.605

2020. december 31-én

464.384

69.585

645.100

1.179.069

Az immateriális eszközök 2019. évi növekedése alapvetően a leányvállalatok beolvadásának
következménye. Aktivált saját teljesítmények 2020-ben fejlesztés keretében, 104.252 eFt
értékben belső felhasználásra fejlesztett adattárház, 54.010 eFt értékben a 2020/2019-1.1.1PIACI-KFI-2019-0,0308 K+F pályázathoz kifejlesztett szoftver volt. Az adattárház fejlesztése
már 2019 során elkezdődött. A fejlesztéseket egy részét (2020. 12. 31-én 93.020 eFt) a
Társaság mint „befejezetlen fejlesztési projektek” tartaja nyilván. Ezekre nincs
értékcsökkenés elszámolva, mert nem állnak készen a használatra, minden periódus végén
értékvesztés tesztnek vannak alávetve. A 2020. évi vizsgálat alapján értékvesztésre utaló
indikáció nem volt, így értékvesztés nem került elszámolásra.
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2020. év során 250.655 eFt kutatási és fejlesztési kiadás költségként került elszámolásra. A
tárgyi eszközök és immateriális eszközök a Raiffeisen Bank hitelfedezeti jelzálog jogával
vannak terhelve.
Egyedileg jelentős immateriális javak:
A Társaságnak egy egyedileg jelentős (50 millió forint feletti nettó érték) immateriális jószága
volt 2020-ben, melyek felhasználása a futó projekteknél történik.
Amortizációs
időszak
4iG Contentum KIR szoftver

7 év

Amortizáció végső
dátuma
2024.12.31

Összesen:

Könyv szerinti
érték
218.256
218.256

E jelentős értékű szellemi termékre a Társaság 2020. december 31-vel jelenérték
vizsgálatot végzett, az ÁKK 3 éves referenciahozamával (0,7 százalék) diszkontálva.
A vizsgálat eredménye a 2020-ban felhasználásukkal elért és a következő években várható
bevételekkel és költségekkel számolva az alábbi jelenértéket mutatja:
4iG Contentum KIR szoftver
Összesen:

Jelenérték
252.231
252.231

A szoftver felhasználásával a Társaság folyamatosan bevételekhez jut, használatából 2020ban 69.664 eFt bevétel származott, a 2020-2024. években évi 70-90 millió bevételre számít
a szoftver felhasználásából, emiatt értékvesztés elszámolása nem indokolt.

17 Halasztott adó követelések
A halasztott adó számítása során a Társaság az adózás szempontjából figyelembe vehető
értéket hasonlítja össze a könyv szerinti értékkel, eszközönként és kötelezettségenként.
Amennyiben a különbözet átmeneti különbség, azaz belátható időn belül az eltérés
kiegyenlítődik, akkor előjelének megfelelően halasztott adó kötelezettséget vagy eszközt vesz
fel. Az eszköz felvételekor a megtérülést külön vizsgálja a Társaság.
A halasztott adót a Társaság 9 százalékos adókulccsal számolja. A halasztott adókövetelés
kimutatását az indokolja, hogy a Társaság tervek szerinti eredménye lehetővé teszi a
halasztott adó követelés érvényesítését.
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A következő levonható és adóköteles adókülönbözetet okozó eltérések azonosítására került
sor:

Követelések
értékvesztése
Ingatlanok, gépek,
berendezések
Céltartalék
Egyéb követelések
értékvesztése
Negatív adóalapra
Halasztott
adókövetelés összesen

2019.
december 31.

Növekedés

4.260

900

(1.590)

3,570

(24.591)

4.955

0

(19.636)

4.972
2.634

37.540

(4.972)
(4.340)

37.540
(1.706)

0

0

0

0

(12.725)

43.395

(10.902)

19.768

Növekedés

Felhasználás

2018.
december 31.

Vevőkövetelések
értékvesztése
Ingatlanok, gépek,
berendezések
Céltartalék
Egyéb követelések
értékvesztése
Negatív adóalapra
Halasztott adókövetelés összesen

Felhasználás

2020.
december 31

2019. december
31

0

4.260

0

4.260

(32.477)

7.886

0

(24.591)

284
0

4.972
2.634

(284)
0

4.972
2.634

84.034

48.089

(132.123)

0

51.841

67.841

(132.407)

(12.725)
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18 Goodwill
A goodwill a megszerzett leányvállalat, társult társaság, illetve közös vezetésű vállalat
azonosítható nettó eszközeinek beszerzési értéke és valós értéke közötti pozitív különbözet a
megszerzés napján. A goodwillt nem amortizálják, de a Társaság 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 szerepel.
A Társaság az IFRS előírásoknak megfelelően az egyedi beszámolójában leányvállalati
goodwillt nem tart nyilván. A leányvállalati goodwill a befektetések értékét növeli.
A nyilvántartott FreeSoft goodwill 2004. április 2-án, a FreeSoft Kft. megvásárlásakor
keletkezett az akkori számviteli szabályok szerint, mely társaság később a FreeSoft Rt-be (4iG
Nyrt. jogelődje) beolvadt.
A Társaságnál kimutatott FreeSoft goodwill változása:
2019. január 1-én
Értékvesztés
2019. december 31-én
Értékvesztés

411.243
0
411.243
0

2020. december 31-én

411.243

A Társaság évente teszteli, hogy a goodwill tekintetében értékvesztésre utaló jeleket
azonosít-e. Ennek megítélésére évente elkészíti a pénztermelő egységek üzleti értékének
kiszámítását.
A 2020-as értékelés alapján értékvesztést indukáló körülményt nem azonosítottunk.
A Freesoft goodwill a FreeSoft Kft megvásárlásával átvett IT tevékenységre, mint pénztermelő
egységre került allokálásra. A pénztermelő egység értékelését a jövőbeni nettó pénzáramok
jelenértéke alapján kalkuláljuk (DCF számítás).
A 4iG Csoport IT tevékenysége, mint pénztermelő egység a beolvadások és cégvásárlások,
valamint a tevékenység jelentős növekedése miatt az elmúlt időszakban jelentősen kibővült.
Az IT tevékenység, mint működési szegmens megtérülő értékét minden évben kimutatjuk,
azonos elvek alapján. A dinamikusan fejlődő IT piac folyamatosan változó tényezői miatt a
DCF számítást az óvatosság elve alapján 5 éves időtáv figyelembe vételével készítjük el.
A 2020. év végi goodwill értékeléshez használt alapadatok az alábbiak:
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ALAPADATOK-PREMISSZÁK
Kockázatmentes kamatláb (ÁKK Referenciahozam 10 év)
Kockázati tényező
Elvárt piaci hozam
BUBOR
Kamatprémium (szerződés szerinti súlyozott átlag)
Hitel kamatláb
Saját tőke aránya
Idegen tőke aránya
Beta
WACC (súlyozott átlagos tőkeköltség)
Diszkontfaktor

%

-

2021
0,00
5,50
5,50
0,80
2,0
2,80
63,24
37
1,05
4,52
1,00

2022
0
5,50
5,50
0,80
2,00
2,80
63
37
1,05
4,52
0,96

2023
0
5,50
5,50
0,80
2,00
2,80
63
37
1,05
4,52
0,92

2024
0
5,50
5,50
0,80
2,00
2,80
63
37
1,05
4,52
0,88

2025
0
5,50
5,50
0,80
2,00
2,80
63
37
1,05
4,52
0,84

A 2020. évi értékelés alapján az IT szegmens, mint pénztermelő egység DCF alapú megtérülési
értéke:
IT szegmens nettó
eszközértéke
Ebből goodwill
2.635.455
2.635.455

IT szegmens
megtérülő
értéke
42.714.526

411.243
411.243

42.714.526

A fenti számítás alapján értékvesztést indukáló körülményt nem azonosítottunk, értékvesztés
elszámolása nem szükséges.
19 Egyéb befektetések
A Társaságnak a leányvállalatokban lévő befektetései az egyéb befektetések mérlegsoron
jelennek meg. A leányvállalatokban, a közös vállalkozásokban és a társult vállalkozásokban
lévő befektetéseket az IAS 27 alapján bekerülési értéken mutatjuk ki.
A részesedések kapcsán a Társaság minden évben megvizsgálja, hogy szükséges-e
értékvesztés elszámolása. Az értékeléshez vizsgáljuk a megvásárolt vállalkozások
tőkehelyzetét, és értékeljük a társaságok jövőbeni kilátásait az elfogadott tervek és az előző
pontban bemutatott megtérülési számítások segítségével. A fent bemutatott feltételezések
és számítások alapján egyik részesedésre sem szükséges értékvesztést elszámolni.
A tárgyév során megszerzett leányvállalatok megszerzéséért fizetett ellenértéket a
részesedések értéke mutatja. A kifizetett vételárakból 850.000 eFt összeg került saját
részvény átadással rendezésre. A leányvállalatok főbb adatai:

45

4iG Nyrt.
2020. december 31.
EGYEDI IFRS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

TR Consult Kft.

DTSM Kft.

INNObyte Zrt.

Bekerülés éve
Bekerülés módja
Részesedés
Kifizetett nettó pénzáram

2020
Vásárlás
100%
257 091

2020
Vásárlás
100%
-

2020
Vásárlás
70%
388 975

Nettó eszköz könyv szerinti
Valós érték korrekciók
Valós nettó eszközérték
Ebből:
Befektetett eszközök
Pénzeszközök
készletek
Követelések és aktív elhatárolás
Hosszú lejáratú kölcsönök
Rövid lejáratú kötelezettségek

59 915
(55 077)
4 838

89 343
(15 708)
73 635

728 485
(20 330)
708 155

440
223
0
505 685
(28 000)
(473 510)

59 904
46 198
616
206 778
(24 156)
(215 704)

643 578
35 779
158 505
997 795
(468 935)
(658 567)

Badwill
Goodwill
Nem ellenőrző részesedés

0
252 253
0

0
76 366
0

0
593 267
212 446

Bevétel a felvásárlás óta
Eredmény a felvásárlás óta

435 030
57 640

83 803
-5 745

1 068 048
279 713

Megnevezés
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A befektetések nyilvántartási értéke 2020. december 31-én:

2020.
december 31.

CarpathiaSat Zrt.(leányvállalat)
DOTO Systems Zrt. (leányvállalat)
DTSM Kft. (leányvállalat)
Humansoft Szerviz Kft. (leányvállalat)
INNObyte Zrt. (leányvállalat)
TR Consult Kft. (leányvállalat)
Veritas Consulting Kft. (leányvállalat)
Alliance Klaszter Menedzsment Kft.
(11,11%)
Ökopolisz Kft.(14,29%)
iCollWare Kft. (19,80%)
MMATT Kft. (19,90%)
SziMe3D Kft. (19,00%)
Egyéb éven túli eszközök pótbefizetések
Összesen

2019.
december 31.

188.700
3.000
150.001
3.000
1.088.975
257.091
3.000
350

0
3.000
0
3.000
0
0
3.000
350

430
700
0
570
246.805

430
700
2
570
260.436

1.942.622

271.488

Egyéb éven túli eszközök:
2020.
december 31.
DOTO Systems Zrt. pótbefizetés
iCollWare Kft. pótbefizetés
Garancia letét
Összesen

165.000
75.805
6.000
246.805

2019.
december 31.
165.000
86.436
9.000
260.436

Az iCollWare Kft. pótbefizetése kapcsán a 2020. évben a várható megtérülést figyelembe véve
18 951 eFt értékvesztés került elszámolásra.
20 Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
2020
2019.
december 31. december 31.
Pénztár
Bank

5.512
6.249.415

6.537
6.218.974

Összesen

6.254.927

6.225.511
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A pénzeszközökből 2020. december 31-én 109.064 eFt euroban, 114.082 eFt amerikai
dollárban állt rendelkezésére.

21 Vevőkövetelések
2020.
december 31.
Vevőkövetelések
Vevőkövetelések értékvesztése
Összesen

2019.
december 31.

15.676.552

12.906.168

(10.000)

(29.827)

15.666.552

12.876.341

Lejárati elemzés: 30 napnál régebben lejárt vevő követelés 523.193 eFt, 1 évnél régebbi
16.444 eFt.
A Társaság az IFRS 9 standard előírásaival összhangban felmérte a követelések kapcsán
elszámolandó hitelezési veszteség szükségességét. A hitelezési veszteség számításakor a
vevők és szerződéses eszközök kapcsán az egyszerűsített modellt alkalmazza a Társaság
(élettartam alatti módszer), az egyéb eszközöknél - mivel felmérésünk szerint a hitelezési
kockázat nem nőtt meg jelentősen a kezdeti megjelenítés óta – a 12 havi várható hitelezési
veszteséggel számolt a Társaság.
A várható hitelezési veszteségeket együttes alapon értékeltük az egyes eszközcsoportoknál a
következők szerint:
•
vevőkövetelések
•
egyéb követelések: aktív elhatárolások (szerződéses eszközök), adott kölcsönök
A hitelezési veszteség mérésekor figyelembe vett tényezők:
•
a pénzügyi instrumentumok hitelkockázata nőtt-e jelentősen a kezdeti megjelenítés
óta:
- adott kölcsönök, szerződéses eszközök: ezen pénzügyi instrumentumainkat alacsony
hitelkockázatúnak tekintjük, mivel ezen eszközök a fordulónapon jellemzően nem
késedelmesek, a nem teljesítés kockázata elhanyagolható
- vevőkövetelések: a 30 napnál régebbi késedelmes állomány 3%, korábbi években
jelentős vevői leírás nem történt, jelentős késedelmek sincsenek, emiatt ezen
követeléseinket is alacsony kockázatúnak tekintjük
•
értékvesztett pénzügyi eszközök: a beszámolóban kimutatott pénzügyi eszközöket
jellemzően nem minősítettük értékvesztettnek, mivel teljes megtérülést várunk, a
nemteljesítés kockázata elhanyagolható. Értékvesztettnek minősül: 29.668 eFt összegű időközben eladott és egyéb követeléssé minősített - követelés, melyre 100%-os értékvesztést
képeztünk még a korábbi években.
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•
a hitelezési veszteség becslésekor előre tekintő információkat is figyelembe vettünk
(különösen a Covid helyzet hatásait). A Társaságnak nincsenek jelentős kintlévőségei a Covid
által sújtott szegmensekben.
•
a vevőkövetelések kapcsán a Társaság 10 MFt hitelezési veszteséget számolt el.
Hitelezési veszteség és értékvesztések mozgásai:
Hitelezési veszteség
vevők
egyéb követelések
Értékvesztés

Záró
10.000
0

Növekedés
10.000
0

Csökkenés
0
0

Nyitó
0
0

vevők
egyéb követelések

0
29 668

0
29.668

(29 827)
0

29 827
0

A vevőállomány jelentős növekedésének oka, hogy a megrendelések felfutásával a Társaság
árbevétele jelentősen megnőtt és a projektzárások, kiszámlázások 2020 decemberében
csúcsosodtak.

22 Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások
2020.
december 31.

2019.
december 31.

Egyéb követelések
Követelések kapcsolt vállalattal szemben
Aktív időbeli elhatárolások

2.163.885
534.475
2.895.652

1.161.366
19.481
882.565

Összesen

5.594.012

2.063.412
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Egyéb követelések összetétele:
2020.
december 31.
Adott előlegek
Bérleti kaució
Egyéb adókövetelések
Költségvetési kiutalási igény
Egyéb követelés
Adott garancia
Rövid lejáratú kölcsönök
Összesen

1.922.445
89.052
0
0
7.177
141.933
3.278
2.163.885

2019.
december 31.
594.661
78.805
0
0
341.398
143.398
3.104
1.161.366

Az aktív időbeli elhatárolások összetétele:
2020.
2019.
december 31. december 31.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

2.700.178
195.474

775.694
106.871

Összesen

2.895.652

882.565

A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása a mérleg fordulónap előtt számlázott,
de a 2021. évet terhelő költséget, ráfordításokat tartalmazza. A bevételek aktív időbeli
elhatárolása az IFRS 15 sztenderdnek megfelelően, a 2020-ban elvégzett, bizonylatolt, de csak
2021. év elején kiszámlázott bevétel részeket tartalmazza, ezen kívül tartalmazza még az IAS
20 sztenderd szerint 2021. évre költségekkel arányosan, a támogatás intenzitásának
megfelelően elhatárolt állami támogatások 166.271 eFt-os összegét. Amennyiben a Társaság
a szolgáltatás feletti ellenőrzést – a standard-ben meghatározott feltételek teljesülésekor folyamatosan adja át, a szolgáltatások értékesítéséből származó is folyamatosan jeleníti meg
a standard által meghatározott módszerek szerint, a szolgáltatás jellegének megfelelően.
A Társaságnak kapcsolt vállalkozással szembeni követelései az alábbiak voltak:
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2020.
december
31.

2019.
december
31.

CarpathiaSat Zrt.
DOTO Systems Zrt.
Humansoft Szerviz Kft.
TR Consult Kft.
Veritas Consulting Kft.

67
334.000
7.698
17.376
175.334

n.a.
17.478
2.003
n.a
0

Összesen

534.475

19.481

23 Tényleges jövedelemadó követelések, kötelezettségek
2020.
2019.
december 31. december 31.
Társasági és osztalékadó
Helyi iparűzési adó
Innovációs járulék
Összesen

(306.322)
(56.148)
(34.522)
(396.802)

5.957
3.570
(27.018)
(17.491)

A jövedelemadó követelés negatív összege a mérlegben átsorolásra került a kötelezettségek
közé.

24 Értékpapírok
A Társaság 2020. december 31-i értékpapír állománya 417.730 eFt volt, az alábbiak szerint.
Beszerzési
érték
Csokréta Holding részvény 490 darab (19,84%)
EBPP.HU részvény 64 darab (9,14%)
GridLogic Kft. üzletrész (9,91%)
Összesen

237.500
94.100
111.000
442.600

BÉT
árfolyam
2020.12.31
nincs
nincs
nincs

Valós érték
2020.12.31
237.500
94.100
86.130
417.730

A GridLogic Kft. üzletrész valós értéke a 2020. évi mérlegének adatai alapján került
megállapításra,
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(24.870) eFt valós érték értékelési különbözettel. Az EBPP.HU, a Csokréta részvények valós
érték becsléséhez nem állt rendelkezésre friss információ, a befektetést bekerülési értéken
mutatjuk ki, mint a valós érték kielégítő becslése. Az előző évek adatainak vizsgálata nem
indokol értékvesztés elszámolást.

25 Készletek
A Társaság 2020. év végén meglévő készletei:
2020.
december
31.
Anyagkészlet
Árukészlet
Göngyölegek
Készletek értékvesztése
Összesen

77.814
3.122.706
190
(55.955)
3.144.755

2019.
december
31.
56.412
530.779
130
(55.955)
531.366

A készletek állománya a tevékenység bővüléséhez kapcsolódóan nőtt meg, további
értékvesztés elszámolására nem volt szükség, a beszerzett készleteket a tevékenységhez
felhasználják.
A 4IG Nyrt. minden évben felülvizsgálja készleteinek forgalmi képességét és kereskedők piaci
ismerete alapján a nehezen mozgó készletekre értékvesztést számol el, az elfekvő készleteket
selejtezi. A készletek nyilvántartott értéke emiatt az értékesítési költségekkel csökkentett
eladási érték vagy a bekerülési érték közül az alacsonyabb.
A készletek a Raiffeisen Bank hitelfedezeti jelzálog jogával vannak terhelve.

26 Jegyzett tőke
A Társaság jegyzett tőkéje 1.880.000 eFt.
2020.
december 31.
Nyitó érték
Növekedés
Csökkenés
Záró érték

1.880.000
0
0
1.880.000

2019.
december 31.
1.880.000
0
0
1.880.000
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Az IFRS szerinti alaptőke megegyezik a HAS szerinti és a Cégbíróságon kimutatott alaptőkével.
Alaptőke változás nem következett be.
27 Visszavásárolt saját üzletrészek
A Társaság 2020. december 31-én 1.670.086 darab visszavásárolt saját részvénnyel
rendelkezett, melyek nyilvántartási értéke 322.930 eFt. A részvények visszavásárlására
további akvizíciók érdekében került sor.

28 Tőketartalék

Nyitó érték
Növekedés
Csökkenés
Záró érték

2020.
december
31.
816.750
0
0
816.750

2019.
december
31.
816.750
0
0
816.750

29 Eredménytartalék
Az eredménytartalék soron összevontan szerepel az előző években
eredménytartalék és a tárgyidőszaki eredmény.
2020.
december 31.
Eredménytartalék (korábbi évek eredménye)
Beolvadó leányvállalatok eredménytartaléka
Leányvállalati goodwill kivezetése
Osztalék
Saját részvény értékesítés eredménye
Tárgyévi eredmény
Összes eredménytartalék

3.045.012
0
0
(2.001.152)
585.394
3.160.054
4.789.308

képződött

2019.
december 31.
25.600
35.252
(240.460)
0
175.184
3.049.436
3.045.012
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30 Céltartalékok, MRP kötelezettségek
A Társaság a 2020. évről 2021. évre áthúzódó szabadságok költségére 72.301 eFt céltartalékot
képezett.
Az időszakokban a céltartalék képzés alábbiak szerint történt.
2020.
december 31. Éves képzés
Céltartalék szabadságáthúzódás
miatt
Céltartalék várható
veszteségekre
MRP kötelezettségek
Összesen:

2019.
december 31.

Visszaírás

72.301

72.301

48.294

48.294

0

0

6.950

6.950

344.813

344.813

0

0

417.114

417.114

55.244

55.244

A Társaság Igazgatósága a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet
(„Rendelet”) felhatalmazása alapján a Közgyűlés hatáskörében eljárva 2020. év 04. hónap 29.
napján ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal keretében a 9/2020. (IV.29.) számú
határozatával elfogadta a Társaságnál a Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”)
megindítását és szervezetének („MRP Szervezet”) létrehozását, amelynek neve 4iG
Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rövidítve 4iG MRP Szervezet, és elfogadta
annak alapszabályát (továbbiakban: „Alapszabály”) és javadalmazási politikáját (a
továbbiakban: „MRP Javadalmazási Politika).
Az MRP Javadalmazási Politika tervezett végrehajtása érdekében a Társaság mint alapító
2.500.000 (kettőmillió-ötszázezer) db 20,- Ft névértékű HU0000167788 ISIN azonosítóval
rendelkező 4iG Nyrt. törzsrészvény megszerzésére jogosító vételi opciót mint nem pénzbeli
vagyoni hozzájárulás juttatott az MRP Szervezet részére. Ezzel a lépésével a Társaság a
dolgozók fokozottabb érdekeltségét kívánja megvalósítani.
A 4iG Nyrt. az MRP Szervezet várható költségeinek fedezeteként 2020. évre a Black-Scholes
kalkulátor alapján 344.813 eFt személyi jellegű költséget számolt el az MRP kötelezettséggel
szemben. Az értékelés során figyelembe vett paraméterek:
 2 éves megszolgálási időszak
 26 fő opcióban résztvevő dolgozó
 Black-Scholes modell
 a súlyozott átlagos részvényár: 588,01 Ft
 lehívási ár: 20 Ft
 várható volatilitás: 58,4%
 az opció élettartama: 2 év
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 a várható osztalék 3,5%
 kockázatmentes kamatláb: 0,54%

31 Pénzügyi lízing kötelezettségek
A 2019. január 1-vel életbe lépett IFRS 16 standard előírásainak megfelelően a lízing fogalma
jelentősen kibővült. Ettől az időponttól az eszközök közé, mint vagyoni értékű jog, fel kell
venni a standard előírásainak megfelelő bérleti jogokat.
A klasszikus lízingfogalomnak megfelelően a mérlegben kimutatott lízing nincs.
Az IFRS 16 standardnak megfelelően kibővített lízing kötelezettségeket az alábbiakban
mutatjuk be:
2020.
december 31.

Tárgyi eszköz pénzügyi lízing kötelezettség
Vagyoni értékű jogok lízingdíj kötelezettség (IFRS16)
Pénzügyi lízing kötelezettség (hosszú lejáratú)

0
182.724
182.724
2020.
december 31.

Tárgyi eszköz pénzügyi lízing kötelezettség
Vagyoni értékű jogok lízingdíj kötelezettség (IFRS16)
Pénzügyi lízing kötelezettség (rövid lejáratú)

0
312.265
312.265

2019.
december 31.

0
301.537
301.537
2019.
december 31.
0
339.227
339.227
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IFRS 16 szerinti használatijog-lízingek bemutatása (2020.12.31.):

Nyitó bruttó érték
Növekedés
Csökkenés
Záró bruttó érték

Ingatlanhoz
kapcsolódó
508.668
77.291
0
585.959

Gépekhez,
berendezésekhez,
járművekhez kapcsolódó
442.863
129.124
0
571.987

Nyitó értékcsökkenés
Növekedés
Csökkenés
Záró értékcsökkenés

148.252
236.543
0
384.795

167.702
141.066
0
308.768

315.954
377.609
0
693.563

Záró nettó érték

201.164

263.219

464.383

1.571

1.471

3.042

0

0

0

72.388

214.816

287.204

458.754

524.055

983.809

Megnevezés

Lízing kamatráfordítás
Kis értékű eszközökhöz
kapcsolódó ráfordítás
Rövid
futamidejű
lízingekhez
kapcsolódó
ráfordítás
Lízingek
teljes
pénzkiáramlása 2020-ben

Összesen
951.531
206.415
0
1.157.946

Hátralévő IFRS 16 szerinti lízingdíjak évenként (jelenérték Raiffeisen Bank hitelkamattal
számolva 1 hónapos BUBOR+0,55%):
Tényleges díjak.
2021. évben
2022. évben
2023. évben
2024. évben
Összes lízingdíj:

Díjak jelenértéke

312.265
113.791
42.349
26.585
494.990

280.869
116.180
41.451
25.883
464.383

IFRS 16 51. bekezdés szerinti közzététel:
a) a lízingbevevő lízingtevékenységeinek jellege - ingatlan és gépbérlet
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b) a lízingkötelezettségek értékelésében figyelmen kívül hagyott olyan jövőbeli
pénzkiáramlások, amelyeknek a lízingbevevő potenciálisan ki van téve; Ide tartoznak a
következőkből származó kitettségek:
i. változó lízingdíjak (a B49. bekezdésnek megfelelően) -Irodabérletnél
ii. hosszabbítási opciók és megszüntetési opciók (a B50. bekezdésnek
megfelelően) nincsenek
iii. maradványérték-garanciák (a B51. bekezdésnek megfelelően) -Nincsenek
iv. olyan, még el nem kezdődött lízingek, amelyek mellett a lízingbevevő elkötelezte
magát - nincsenek

A rövid futamidejű lízingeket vagy a kisértékű eszközök lízingeket a 6. bekezdés szerint bérleti
költségként számolja el a Társaság.

32 Szállítói kötelezettségek változása
2020.
december 31.
Szállítói kötelezettségek
Összesen

18.029.487
18.029.487

2019.
december 31.
11.473.063
11.473.063

A Társaság árbevételének növekedéséhez alvállalkozókat, beszállítókat is nagyobb
mértékben kellett igénybe venni. A szállítók egy részével olyan a megállapodás, hogy csak a
4iG vevőszámlájának kiegyenlítése után válik esedékessé a szállítói számla kifizetése.
33 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
A hitelállomány és kölcsönállomány az előző két időszak végén az alábbiak szerint alakult.
2020.
december 31.
Raiffeisen Bank rulírozó hitel
Raiffeisen folyószámlahitel
Összes rövid lejáratú hitel

2.970.000
0
2.970.000

2019.
december 31.
1.500.000
0
1.500.000

A fenti adatok a Társaság rendelkezésére álló hitelkeretekből ténylegesen lehívott, illetve
kihasznált összegeket mutatják.
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2020. január 1-én a 4iG Nyrt-nek a Raiffeisen Bankkal 3.180.000.000 Ft keretösszegű
Bankhitelszerződése állt fenn. A Társaság jövőbeli követelésén 3.657.000.000 Ft zálogjog
alapítására került sor a hitelkeret fedezetéül a korábbi összesen 1.620.000.000 Ft bejegyzések
mellett. Ez összesen 5.277.000.000 Ft zálogjogot jelentett a Társaság mindenkori ingóságain
és követelésein.
A Bankhitelszerződés keretén belül a Társaságnak rulírozó hitel megállapodása volt, melynek
keretösszege 1.500.000.000 Ft. A hitel kamata 1 havi BUBOR + 0,55% havonta, valamint a le
nem hívott részre 0,3%-os rendelkezésre tartási jutalék.
A fenti rulírozó hitel mellett a Társaság számára rendelkezésre állt összesen 250.000.000 Ft
folyószámlahitel, amelyből 100.000.000 Ft keretösszeg HUF-ban és EUR-ban is lehívható,
illetve 150.000.000Ft keret EUR-ban használható fel. A hitel lehívása esetén 1 havi BUBOR +
0,75%, illetve 1 havi EURIBOR + 1,75% kamatot kell fizetni, valamint a rendelkezésre tartási
jutalék 0,3%. A 4iG Nyrt. részére a fentieken kívül rendelkezésre állt 250.000.000, - Ft-os
bankgarancia keret is.
2020. február 1-én a Raiffeisen Bankkal kötött Bankszámlahitel szerződés felülvizsgálatra és
meghosszabbításra került 2020. július 31. napi lejárattal. A teljes Bankszámlahitel keret
összege 6.450.000.000 Ft-ra növekedett. A Bankhitelszerződés fedezetéül további
jelzálogbejegyzés történt a Társaság 30 napnál nem régebben lejárt vevő követelésére
3.763.000.000 Ft értékben, így a korábbi bejegyzésekkel a készlet, vevő és egyéb
követeléseken az összes zálogjog értéke 9.040.000.000 Ft lett.
A Bankszámlahitelkereten belül a rulírozó hitelkeret 2.970.000.000 Ft-ra emelkedett, a hitel
kamatfizetési feltételei változatlanul maradtak.
A folyószámlahitel 500.000.000 Ft-ra emelkedett, amely az allokációs megbízás alapján
100.000.000 Ft értében EUR-ban és 400.000.000 Ft értékben HUF-ban vehető igénybe. A hitel
igénybevételének feltételei változatlanok.
A bankgarancia keret 250.000.000 Ft-ról 1.000.000.000 Ft-ra emelkedett. A jótállási és
szavatossági garanciák esetén készpénzóvadék elhelyezése szükséges a Társaság
vevőkövetelésén alapított zálogjog mellett.
A Bankszámlahitel fennmaradó, még le nem szerződött 1.980.000.000 Ft terhére a Társaság
további 1.650.000.000 Ft rulírozó hitel és 330.000.000 Ft faktoring finanszírozásra köthet
szerződést, ezt a keretösszeget a Társaság a kilátásban lévő projektek megvalósulásához
igazítva, illetve a vállalat projektek finanszírozásához tervezte igénybe venni.
Tekintettel a 2020. március közepén indult pandémiás időszakban a Társaság a folyamatban
lévő projektek esetleges időbeli eltolódása miatt úgy döntött, hogy élni kíván a törvényi
lehetőségekkel, azaz a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet, illetve az abban meghatározott
intézkedések részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) sz. Korm. rendelet biztosította
lehetőséggel: „A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró szerződések 2020. december 31.
napjáig meghosszabbodnak.” Ennek következtében az eredetileg 2020. július 31-én lejáró
bankszámla hitelszerződés lejárata 2020. december 31-re eltolódott.
2020. április 14-i értéknappal 1.470.000.000 Ft rulírozó hitel lehívásra került, ezzel a teljes
2.970.000.000 Ft rulírozó hitel keretösszeg kihasználásra került, amely 2020. december 31-én
is a Társaság bankszámláján rendelkezésre állt.
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A folyószámlahitel nem került felhasználásra, a Társaság bankszámláján likviditási
tartalékként rendelkezésre állt.
2020. júniusától kezdődően a Raiffeisen Bank felülvizsgálta a 4iG Nyrt. hitelkeret
megállapodását és a 6.450.000.000 Ft-os Bankszámlahitel keretet szinten tartva a struktúra
változtatásával a Bankhitelszerződés meghosszabbításra került 2020.11.01-én 2021.07.30-ig.
A társaság a hitel meghosszabbításával egyidejűleg kérte a járványintézkedések kapcsán
hozott fizetési moratórium megszüntetését. A 2020. március közepétől felhalmozódott
kamatok kifizetésre kerültek.
A rulírozó hitelkeret 4.620.000.000 Ft-ra módosult, a bankszámlahitel változatlanul 500 mFt
maradt, viszont a teljes összeg a 4iG Nyrt. kezdeményezésére átcsoportosításra került HUF
lehívási lehetőségre. A 330 mFt-os faktoring keret átcsoportosításra került a garancia keretre,
így a garancia keret 1.330.000.000 Ft-ra emelkedett.
2020. december 1-én a teljes rulírozó hitelkeret leszerződésre került azaz a 2.970.000.000 Ft
mellett 1.650.000.000Ft keretre is megnyílt a lehetőség, így a 4.620.000.000 Ft hitel teljes
egészében lehívható.
2020.december 31-én további rulírozó hitel lehívás nem történt, a hitelkeret kihasználtság
2.970.000.000 Ft szinten maradt, a folyószámlahitel nem került igénybevételre. A garancia
keretből 449.490.880 Ft került felhasználásra.
Bankgaranciák elemzése (Ft-ban):
Kedvezményezett
Garanciát nyújtó
Testnevelési Egyetem
MagNet Bank/TR Consult Kft
IdomSoft Informatikai Zrt.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
NIF-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Sys IT Services Kft.
IdomSoft Informatikai Zrt.
Raiffeisen Bank
IdomSoft Informatikai Zrt.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Csongrád Megyei Kormányhivatal
MagNet Bank/TR Consult Kft
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Raiffeisen Bank összesen:
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
CIB Bank
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
CIB Bank összesen:

Garancia típusa
Összeg
előlegvisszafizetési127 760 130
hitelfedezeti garancia
100 000 000
teljesítési
1 159 200
teljesítési
3 000 000
teljesítési
9 987 350
teljesítési
10 000 000
teljesítési
85 680 000
jótállási
4 099 200
jótállási
2 016 000
teljesítési
10 000 000
teljesítési
5 000 000
teljesítési
5 000 000
teljesítési
10 000 000
teljesítési
10 000 000
jóteljesítési
7 789 000
hitelfedezeti garancia
50 000 000
teljesítési
8 000 000
449 490 880
adatszlgáltatási
3 000 000
adatszlgáltatási
3 000 000
6 000 000

Lejárat
2020.12.31

2021.01.15
2021.01.20
2021.03.31

2021.04.11
2021.08.10
2021.08.31

2021.09.19
2021.10.13
2021.11.10
2021.11.30
2021.11.30
2021.11.30
2021.11.30
2021.12.14
2022.05.15
2022.12.31
2021.12.30
2021.12.30
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A 4iG Nyrt. 2020. január 1-én a Raiffeisen Banknál 250.000 eFt-os bankgarancia kerettel
rendelkezett, amelyből 135.287.500 Ft (54%) volt a kihasznált keret.
A 2020. november 1-én meghosszabbított és 1.330.000.000 Ft összegű bankgarancia
keretszerződés, lejárata 2026. július 31., amelyből 449.490.880 Ft (34%) volt a kihasznált.
A jóteljesítési garanciák fedezetéül 10% (1.390.420 Ft) óvadéki betét került elhelyezésre a
Raiffeisen Banknál erre a célra elkülönített számlán.
A CIB Bank által kibocsátott garanciák fedezetéül pénzletét került elhelyezésre. A Társaságnak
a CIB Bankkal nincs hitelkapcsolata.
34 Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások
2020.
2019.
december 31. december 31.
Adókötelezettségek és járulékok
Munkabér átutalási kötelezettségek
Egyéb kötelezettség
Vevőktől kapott előlegek
Költségvetéstől kapott előleg
Társasági adó kötelezettségek
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek passzív időbeli elhatárolása
Kapott támogatások, halasztott bevétel
Kapcsolt kötelezettségek
Összesen

1.289.046
709
0
2.183.710
573.341
396.802
21.656
1.404.102
8.171

1.861.839
262.679
150
1.565.024
277.257
0
140.269
607.070
180

322.317

137.907

6.199.854

4.852.375

A Társaság adókötelezettségei között lejárt tartozás nincs, a vállalat a köztartozásmentes
adatbázisban megtalálható.
A 4iG Nyrt. 2020-ban 452.938 eFt előleget kapott K+F projekttámogatásra.
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35 Kapcsolt kötelezettségek, osztalékkötelezettség tulajdonosok felé
A Társaságnak kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettsége az az alábbiak voltak.
2020.
december 31.
Kapcsolt szállítói kötelezettség
Kapcsolt kölcsön kötelezettségek
Kapcsolt kamat kötelezettség
Kapcsolt váltó kötelezettség
Kapcsolt osztalék kötelezettség
Összesen

2019.
december 31.

322.317
0
0
0
27

137.907
0
0
0
0

322.344

137.907

A kapcsolt szállítói kötelezettségek 2020. december 31-i az alábbiak voltak:
2020.
december 31.
DOTO System Zrt.
INNObyte Zrt.
TR Consult Kft.
Veritas Consulting Kft.
Összesen

2019.
december 31.

226.521
69.100
26.696
0
322.317

0
0
0
137.907
137.907

A Társaságnak 20. december 31-én 27 eFt osztalékkötelezettsége volt a tulajdonosok felé,
melyet 2021. januárjában fizetett ki.
36 Kapott és adott kamatok hatása a cash-flow-ra
A Társaságnak 2020-ban csak finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos kamatbevételei és
kamatráfordításai voltak.
2020
Kapott kamatok (ténylegesen befolyt)
Fizetett kamatok
Kerekítés
Kamatkülönbözet

12.473
(37.753)

2019
2.717
(14.061)

(1)
(25.280)

(11.345)

A kamatbevételek és kamatráfordítások nem voltak jelentős befolyással a Társaság cashflow-jára.
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37 Szegmensinformációk
A Társaság tevékenységének két nagy szegmense az IT kereskedelmi tevékenység (hardverés szoftver viszonteladás), és az IT szolgáltatás (fejlesztés, üzemeltetés, támogatás,
tanácsadás, megvalósítás és egyéb IT szolgáltatás). Ezen két szegmens eredményességét
mutatjuk be az alábbiakban, a tevékenységekre terhelhető közvetlen költségek szintjéig. A
szegmens-eszközöket a tevékenységekre elszámolt értékcsökkenés és a szegmens árbevétele
arányában osztottuk meg. A szegmensek között semmilyen tevékenység, átszámlázás nem
történik.
2020. évre:
Megnevezés

Nettó árbevétel
Eladott áruk beszerzési
értéke
Közvetített
szolgáltatások
Egyéb bevételek
Fedezet 1
Közvetlen költségek
Fedezet 2
Szegmensekre
közvetlenül nem
allokálható költségek és
ráfordítások
Üzemi eredmény (EBIT)
Pénzügyi eredmény
Adózás előtti eredmény

IT szolgáltatás

Kereskedelem

21.621.892
0

33.255.067
(27.032.137)

149.832
0

55.026.791
(27.032.137)

(12.006.217)

(1.262.121)

(109.925)

(13.379.264)

4.960.808
(1.375.038)
3.585.770

374.238
414.145
0
414.145

374.238
14.989.628
(7.410.386)
7.579.242
(3.717.964)

9.614.675
(6.035.348)
3.579.327

Egyéb
tevékenység

Összesen

3.861.278
(18.275)
3.843.003

Szegmens eszközök
Szegmensekre nem
allokálható eszközök
Eszközök összesen

12.479.409

Szegmens kötelezettség
Szegmensekre nem
allokálható
kötelezettség
Kötelezettség összesen

11.566.204

18.191.860

430.256

31.101.524
4.173.075
35.274.599

15.825.765

146.490

27.538.459
573.013

28.111.472
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2019. évre:
Megnevezés

Nettó árbevétel
Eladott áruk
beszerzési értéke
Közvetített
szolgáltatások
Egyéb bevételek
Fedezet 1
Közvetlen költségek
Fedezet 2
Szegmensekre
közvetlenül nem
allokálható költségek
és ráfordítások
Üzemi eredmény
(EBIT)
Pénzügyi eredmény
Adózás előtti
eredmény

Szegmens eszközök
Szegmensekre nem
allokálható eszközök
Eszközök összesen

IT szolgáltatás

Kereskedelem

Egyéb
tevékenység

Összesen

10.785.185
0

29.678.002
(22.251.298)

0
0

40.463.187
(22.251.298)

(3.933.329)

(3.405.523)

(162.245)

(7.501.097)

35.017
6.886.873
(4.177.445)
2.709.428

915
4.022.096
(1.240.348)
2.781.748

304.806
142.561
0
142.561

340.738
11.051.530
(5.417.793)
5.633.737
(2.067.273)

3.566.464
(17.959)
3.548.505

4.496.809

11.513.593

9.438

16.019.839
8.163.843
24.183.682
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38 Kockázatkezelés
A Társaság eszközei közé tartoznak a pénzeszközök, értékpapírok, vevői és egyéb követelések,
valamint egyéb eszközök – kivéve az adókat. A Társaság forrásai közé tartoznak a hitelek és
kölcsönök, szállítói és egyéb kötelezettségek, kivételt képez az adókat és pénzügyi
kötelezettségek valós értéken történő átértékeléséből származó nyereség vagy veszteség.
A Társaság a következő pénzügyi kockázatoknak van kitéve:
 hitelkockázat
 likviditási kockázat
 piaci kockázat
Ez a fejezet bemutatja a Társaság fenti kockázatait, a Társaság célkitűzéseit, politikáit, a
folyamatok mérését és kockázat kezelését, valamint a Társaság tőke menedzsmentjét. Az
Igazgatóság általános felelősséget visel a Társaság létrehozása, felügyelete és
kockázatkezelése terén.
A Társaság kockázatmenedzsment politikájának célja, hogy kiszűrje és kivizsgálja azokat a
kockázatokat, amelyekkel szembesül a Társaság, valamint, hogy beállítsa a megfelelő
kontrollokat és felügyelje a kockázatokat. A kockázat menedzsment politikát és rendszert
felülvizsgálják, hogy az tükrözze a megváltozott piaci körülményeket és a Társaság
tevékenységeit.
Tőkemenedzsment
A Társaság politikája, hogy megőrizze az alaptőkét, amely elegendő ahhoz, hogy a befektetői
és hitelezői bizalmat fenntartsa, és biztosítsa a Társaság fejlődését. Az ügyvezetés igyekszik
fenntartani azt a politikát, hogy kölcsönadásokból eredő magasabb kitettséget csak magasabb
hozam mellett vállal, az erős tőkepozíció által nyújtott előnyök és a biztonság alapján.
A Társaság tőkeszerkezete a nettó idegen tőkéből, valamint a Társaság saját tőkéjéből áll (ez
utóbbi a jegyzett tőkét, a tartalékokat és a nem ellenőrző tulajdonosok részesedését foglalja
magában).
A Társaság a tőke kezelése során igyekszik biztosítani, hogy a Társaság tagjai folytatni tudják
tevékenységüket és - a kölcsöntőke és a saját tőke optimális egyensúlyozásával - egyúttal
maximalizálják a tulajdonosok számára a megtérülést, valamint az optimális tőkestruktúra
megtartását a tőkeköltségek csökkentése érdekében.
A Társaság tőke kockázata 2020-ban - ahogyan 2019-ben - nem volt jelentős, mivel jellemzően
saját forrásból finanszírozza a tevékenységét.
Hitelezési kockázat
A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós vagy a partner nem teljesíti
szerződéses kötelezettségeit, amely pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Társaság
számára. Pénzügyi eszközök, amelyek hitelezési kockázatoknak vannak kitéve, lehetnek
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hosszú vagy rövid távú kihelyezések, pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, vevők és
egyéb követelések.
A pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke a maximális kockázati kitettséget mutatják. Az
alábbi táblázat a Társaság maximális hitelkockázati kitettségét mutatja 2020. december 31én és 2019. december 31-én.

Vevőkövetelések
Egyéb és kapcsolt követelések és
aktív elhatárolások
Értékpapírok
Pénzeszközök és pénzeszköz
egyenértékesek
Összesen

2020. december 31.

2019. december 31.

15.666.552
5.594.012

12.876.341
2.063.412

417 730
6.254.927

442.600
6.225.511

27.933.221

21.256.665

A vevőkövetelések korosítása 2020. december 31-én a következő volt:
Kintlévőség

Értékvesztés

Összesen

Még nem esedékes
1 - 30 napja lejárt
30-90 nap között lejárt
90-180 nap között lejárt
180-360 nap között lejárt
360 napon túli
Értékvesztés

15.143.359
264.911
184.984
40.552
16.302
26.444

0
0
0
0
0
(10.000)

15.143.359
264.911
184.984
40.552
16.302
26.444
(10.000)

Összesen

15.676.552

(10.000)

15.666.552

A lejárt követeléseink behajtási kockázatát
elszámolásával általában a kockázat mérséklődik.

folyamatosan

figyelve,

értékvesztés

A vevők minősítése folyamatosan történik. A lejárt vevői követelés 523.193 eFt értékű volt, a
le nem járt és a lejárt vevői követeléseken a behajtási kockázat arányaiban nem jelentős, a
beszámoló készítés időpontjáig minden vevőkövetelésünket visszaigazolták, illetve azok
befolytak. A Társaság felmérte a várható hitelezési veszteségét és 10.000 eFt értékvesztés
számolt el (lásd még 21-es pont).
Likviditási kockázat
A likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Társaság nem tudja pénzügyi kötelmeit
esedékességkor teljesíteni. A Társaság likviditásmenedzselési megközelítése, hogy amennyire
lehetséges, mindig megfelelő likviditást biztosítson kötelezettségei esedékességkor történő
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teljesítéséhez - mind szokásos, mind feszített körülmények között - anélkül, hogy
elfogadhatatlan vesztesége merülne fel vagy kockáztatná a Társaság hírnevét.
A szállítói kötelezettségek korosítása 2020. december 31-én a következő volt:
Kintlévőség
Még nem esedékes
1 - 30 napja lejárt
30-90 nap között lejárt
90-180 nap között lejárt
180-360 nap között lejárt
360 napon túli

16.976.528
962.092
69.391
3.233
1.373
16.870

Összesen

18.029.487

Hitelek lejárati elemzése (ezer forintban):
A Társaságnak az időszak zárásakor az alábbi hitelkeretei és igénybe vett hitelei voltak.
Hitelkeret
Folyószámla hitel
Rulírozó hitel

500.000
2.970.000

igénybe vett
2020.12.31
0
2.970.000

Összesen

3.470.000

2.970.000

Lejárat
2021.07.31
2021.07.31

A COVID-19 járvány gazdasági hatásainak csökkentésére meghozott kormányzati
intézkedésekben szereplő hitelvisszafizetési moratórium nem vonatkozik az Társaság
hiteleire, a törlesztések nem lettek átütemezve.
Bankgaranciák elemzése (ezer forintban):
A Társaságnak 2020. december 31-én 19 darab összességében 455.491 eFt értékű, CIB Bank
Zrt. és Raiffeisen Bank Zrt. által kibocsátott bankgarancia igénybevétele volt. A 6.000 eFt
összértékű CIB bankgaranciákat a 4iG Nyrt. 100 százalékos banki letét mellett kapta. A
Raiffeisen Bank garanciái mögött nincs a Társaságnak készpénz letéte. (részleteket lásd a 34.
pontnál)
Piaci kockázat
A piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci árak - mint az átváltási árfolyamok, kamatlábak
és a befektetési alapokba történő befektetések árai - változása befolyásolják a Társaság
eredményét vagy pénzügyi instrumentumokban lévő befektetéseinek értékét. A piaci
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kockázat kezelésének célja a piaci kockázatnak való kitettségek kezelése és ellenőrzése
elfogadható keretek között, a haszon optimalizálása mellett.
2019-nCoV (koronavírus) okozta járvány miatti kockázat
A Társaság koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak kivédése érdekében időben
kialakította a dolgozók home-office munkavégzésének feltételeit, és elrendelte az otthonról
történő munkavégzést.
Érzékenységi elemzés
A Társaság megállapította, hogy eredménye alapvetően két pénzügyi természetű
kulcsváltozótól függ lényegesen, az árfolyamkockázattól és a kamatkockázattól, ezen
kulcsváltozókra elvégezte az érzékenységi vizsgálatokat. A kamatkockázatok csökkentését a
Társaságelsősorban a szabad pénzeszközök lekötésével igyekszik biztosítani.
A Társaság devizakitettsége 2020. december 31-én a következőképpen alakult:

Vevőkövetelések
Szállítói kötelezettségek
Pénzeszközök
Hitelek

HUF

EUR

USD

Összesen

14.150.075
15.955.947
6.031.781
2.970.000

1.442.114
1.943.354
109.064
0

74.363
130.186
114.082
0

15.666.552
18.029.487
6 254 927
2.970.000

A Társaság árfolyamkockázata jelentős.
A Társaság nem alkalmazza a fedezeti elszámolás szabályait.
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Kamat érzékenység vizsgálat
Kamatemelkedésnél
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Eszközök összesen

3.868.283
(25.280)
3.843.003
35.274.599

1%
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
Eszközök összesen
Eszközök összesen változása
Eszközök összesen változása (%)

3.868.283
(25.533)
3.542.750
(253)
(0,007%)
35.274.346
(253)
(0,001%)

5%
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
Eszközök összesen
Eszközök összesen változása
Eszközök összesen változása (%)

3.868.283
(26.544)
3.841.739
(1.264)
(0,033%)
35.273.335
(1.264)
(0,004%)

10%
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
Eszközök összesen
Eszközök összesen változása
Eszközök összesen változása (%)

3.868.283
(27.808)
3.840.475
(2.528)
(0,066%)
35.272.071
(2.528)
(0,007%)
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Kamatcsökkenés esetén
-1%
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
Eszközök összesen
Eszközök összesen változása
Eszközök összesen változása (%)

3.868.283
(25.027)
3.843.256
253
0,007%
35.274.852
253
0,001%

-5%
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
Eszközök összesen
Eszközök összesen változása
Eszközök összesen változása (%)

3.868.283
(24.016)
3.844.267
1.264
0,033%
35.275.863
1.264
0,004%

-10%
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
Eszközök összesen
Eszközök összesen változása
Eszközök összesen változása (%)

3.868.283
(22.752)
3.845.531
2.528
0,066%
35.277.127
2.528
0,007%

69

4iG Nyrt.
2020. december 31.
EGYEDI IFRS PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

Árfolyam érzékenység vizsgálat
Nem monetáris és forintban denominált eszközök
Devizás eszközök
Forintban denominált kötelezettségek
Devizás kötelezettségek
Nettó eszközállomány
Adózás előtti eredmény

33.534.976
1.739.623
26.037.930
2.073.541
7.163.128
3.843.003

Árfolyam emelkedésnél
1%
Nem monetáris és forintban denominált eszközök
Devizás eszközök
Forintban denominált kötelezettségek
Devizás kötelezettségek
Nettó eszközállomány
Nettó eszközállomány változása
Nettó eszközállomány változása (%)
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)

33.534.976
1.757.019
26.037.930
2.094.276
7.159.789
(3.339)
(0,047%)
3.839.664
(3.339)
(0,087%)

5%
Nem monetáris és forintban denominált eszközök
Devizás eszközök
Forintban denominált kötelezettségek
Devizás kötelezettségek
Nettó eszközállomány
Nettó eszközállomány változása
Nettó eszközállomány változása (%)

33.534.976
1.826.604
26.037.930
2.177.218
7.146.432
(16.696)
(0,233%)

Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
10%
Nem monetáris és forintban denominált eszközök
Devizás eszközök
Forintban denominált kötelezettségek
Devizás kötelezettségek
Nettó eszközállomány
Nettó eszközállomány változása
Nettó eszközállomány változása (%)
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
Árfolyamcsökkenés esetén

3.826.307
(16.696)
(0,434%)

33.534.976
1.913.585
26.037.930
2.280.895
7.129.736
(33.392)
(0,466%)
3.809.611
(33.392)
(0,869%)
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-1%
Nem monetáris és forintban denominált eszközök
Devizás eszközök
Forintban denominált kötelezettségek
Devizás kötelezettségek
Nettó eszközállomány
Nettó eszközállomány változása
Nettó eszközállomány változása (%)
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)

33.534.976
1.722.227
26.037.930
2.052.806
7.166.467
3.339
0,047%
3.846.342
3.339
0,087%

-5%
Nem monetáris és forintban denominált eszközök
Devizás eszközök
Forintban denominált kötelezettségek
Devizás kötelezettségek
Nettó eszközállomány
Nettó eszközállomány változása
Nettó eszközállomány változása (%)
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)

33.534.976
1.652.642
26.037.930
1.969.864
7.179.824
16. 696
0,233%
3.859.699
16. 696
0,434%

-10%
Nem monetáris és forintban denominált eszközök
Devizás eszközök
Forintban denominált kötelezettségek
Devizás kötelezettségek
Nettó eszközállomány
Nettó eszközállomány változása
Nettó eszközállomány változása (%)
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)

33.534.976
1.565. 661
26.037.930
1.866.187
7.196.520
33.392
0,466%
3.876.395
33.392
0,869%
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39 Pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a befektetett pénzügyi eszközök, a forgóeszközök
közül a vevőkövetelések, adott kölcsönök, adott előlegek, a bankbetétek, az értékpapírok és
a pénzeszközök, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, a szállítói kötelezettségek, kapott
előlegek és egyéb pénzügyi kötelezettségek. A pénzügyi instrumentumokat a Társaság az IFRS
9 előírásai szerint értékeli, könyveiben az időszak végén, ennek megfelelően mutatja ki.
Pénzügyi instrumentumok

2020.12.31

Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke
Pénzügyi eszközök
Tőkeinstrumentumok
Egyéb
Adott kölcsönök
befektetett
Betétek
pénzügyi
Pénzügyi lízing követelések
eszközök
Egyéb
Befeketett pénzügyi eszközök összesen
Vevő- és egyéb követelések
Pénzügyi lízing követelések
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Adott kölcsönök
Egyéb rövid
Adott előlegek
lejáratú pénzügyi
Bérleti díj kaució
eszközök
Egyéb
Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi kötelezettségek
MRP kötelezettségek
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
összesen
Szállítói- és egyéb tartozások
Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek)
Vevőktől kapott előlegek
Költségvetéstől kapott előlegek
Adókötelezettségek
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen
Pénzügyi kötelezettségek összesen

Kölcsönök,
követelések és
kötelezettségek
amortizált bek.
Értéken
amortizált bek. ért.

Egyéb átfogó
eredménnyel
Könyv
szemben
szerinti
valós értéken
érték
FVTOCI*
összesen

Eredménnyel
szemben
valós értéken
FVTPL

Bekerülési
értéken
értékelt

417.730
417.730
417.730

1.695.817
1.695.817
1.695.817

-

-

344.813
182.724

-

-

527.537

-

527.537

-

-

-

-

-

18.029.487
2.970.000
2.183.710
573.341
1.289.046
312.265
397.538
25.755.387
26.282.924

18.029.487
2.970.000
2.183.710
573.341
1.289.046
312.265
397.538
25.755.387
26.282.924

240.805
6.000
19.768
266.573
15.666.552
6.254.927
3.278
1.922.445
89.052
683.585
24.619.839
24.886.412

-

1.695.817
240.805
6.000
19.768
1.962.390
15.666.552
6.254.927
417.730
3.278
1.922.445
89.052
683.585
25.037.569
26.999.959

-

344.813
182.724

-

-
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Pénzügyi instrumentumok

2019.12.31

Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke
Pénzügyi eszközök
Tőkeinstrumentumok
Egyéb
Adott kölcsönök
befektetett
Betétek
pénzügyi
Pénzügyi lízing követelések
eszközök
Egyéb
Befeketett pénzügyi eszközök összesen
Vevő- és egyéb követelések
Pénzügyi lízing követelések
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Adott kölcsönök
Egyéb rövid
Adott előlegek
lejáratú pénzügyi
Bérleti díj kaució
eszközök
Egyéb
Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi kötelezettségek
Kölcsönök (Hosszú lejáratú hitelek)
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
összesen
Szállítói- és egyéb tartozások
Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek)
Vevőktől kapott előlegek
Költségvetéstől kapott előlegek
Adókötelezettségek
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen
Pénzügyi kötelezettségek összesen

Eredménnyel
szemben
valós értéken
FVTPL

Bekerülési
értéken
értékelt

Kölcsönök,
követelések és
kötelezettségek
amortizált bek.
Értéken
amortizált bek. ért.

442.600
442.600
442.600

11.052
11.052
11.052

-

-

-

-

314.262

-

314.262

-

-

-

-

-

11.473.062
1.500.000
1.565.024
277.257
1.861.839
339.227
400.737
17.417.146
17.731.408

11.473.062
1.500.000
1.565.024
277.257
1.861.839
339.227
400.737
17.417.146
17.731.408

-

-

Egyéb átfogó
eredménnyel
Könyv
szemben
szerinti
valós értéken
érték
FVTOCI*
összesen

-

11.052
251.436
9.000
271.488
12.876.341
6.225.511
442.600
3.104
594.661
78.805
504.277
20.725.299
20.996.787

301.537
12.725

-

301.537
12.725

251.436
9.000
260.436
12.876.341
6.225.511
3.104
594.661
78.805
504.277
20.282.699
20.543.135

-

-
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Valós érték hierarchia
2020. december 31.

Valós érték hierarchia

Pénzügyi eszközök
Tőkeinstrumentumok
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
Származékos ügyletek
Pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi kötelezettségek
Származékos ügyletek
Pénzügyi kötelezettségek összesen

2. szint Elérhető
és figyelemmel
1. szint
kísérhető piaci
Nem
adatokon
módosított
alapuló
aktív piacokon
értékelési
jegyzett árak
eljárások

2019. december 31.

3. szint Nem
elérhető és
figyelemmel
nem kísérhető
adatokon
alapuló
értékelési
eljárások

-

-

-

-

-

-

-

-

442.600
442.600

3. szint Nem
2. szint Elérhető elérhető és
1. szint
és figyelemmel figyelemmel
Valós érték
Nem
kísérhető piaci nem kísérhető
összesen
módosított
adatokon
adatokon
aktív
alapuló
alapuló
piacokon
értékelési
értékelési
jegyzett árak
eljárások
eljárások

417.730
417.730
-

-

-

-

-

-

-

-

442.600
442.600

-

Valós érték
összesen

442.600
442.600
-

40 Kapcsolt felekkel történt tranzakciók
Kapcsolt felekkel történt tranzakció 2020-ban a következő volt:
CarpathiaSat Zrt-vel
Belső szolgáltatás
DOTO Systems Zrt-vel

Összeg
53
Összeg

Áruértékesítés
Belső szolgáltatás nyújtása
Alvállalkozói igénybe vétel
Beruházás

1.683
17.376
431.368
66.555

Humansoft Szerviz Kft-vel
Belső szolgáltatás nyújtása

Összeg
6.061

INNObyte Zrt-vel
Alvállalkozó igénybevétel

Összeg
58.646

TR Consult Kft-vel
Belső szolgáltatás
Alvállalkozó igénybe vétele
Áruvásárlás
Költség átszámlázás

Összeg
3.781
9.901
22.207
189

Veritas Consulting Kft-vel
Árueladás
Belső szolgáltatás nyújtása
Szolgáltatás igénybe vétel

Összeg
1.480
9.946
3.788
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41 Függő követelések és függő kötelezettségek
2020. december 31-én le nem zárt jogi ügyletei, peres eljárásai a 4iG Nyrt.-nek a beolvadt
leányvállalatának, a HUMANsoft Kft.-től jogutódlással megörökölten, az alábbiak szerint
voltak:

Alperesként
Felperesként

Típus

Leírás

kötelezettség
végrehajtás alatt

folyamatban
hitel és kamatai

Megtérülés
/költség
29.354.355
33.000.000

Időpon
t
évek
folyam
aban

Cég
„TEDEJ” Zrt.
Infokom-Innovátor
Nonprofit Kft.

A TEDEJ perből a Társaság nem számol kiadással. A 4iG Nyrt. az Infokommal szemben
felszámolási eljárást indított, 2020. évben az Infokom-mal szembeni követelését a Társaság
értékesítette , ezért a felszámolási eljárás megszüntetését indítványozta.
Ezen kívül több nem fizető cég ellen felszámolási eljárást indított.
42 Mérlegfordulónap utáni események
42.1 A Rotors & Cams Zrt. 24%-os részvénycsomagjának megvásárlása (2021. 01. 26.)
A 4iG Nyrt. részvény átruházási szerződést írt alá és a mai napon megszerezte a Rotors & Cams
Zrt. („Rotors & Cams”) 24%-os részvénycsomagját.
42.2 Nagy összegű szerződés megkötése (2021. 02. 02.)
A 4iG Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. „MNB”) által
kiírt „Budapalota IT infrastruktúra” megnevezésű, uniós, nyílt eljárás keretében lefolytatott
közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlatként a T-Systems Magyarország Zrt., Officium
Szolgáltató Kft. és a 4iG konzorcium ajánlata került kihirdetésre.
A szerződés értéke: 2.617.950.265,- Ft + ÁFA
42.3 Nagy összegű nyertes pályázat kihirdetése (2021. 02. 02.)
A 4iG Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. „MNB”) által
kiírt „KLIR rendszer megvalósítása” megnevezésű, uniós, nyílt eljárás keretében lefolytatott
közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlatként a 4iG ajánlata került kihirdetésre.
Az eljárás összértéke 1.022.378.624,- Ft + ÁFA
42.4

A Poli Computer PC Kft. üzletrészének 100%-os tulajdonrész megszerzésére
irányuló üzletrészadásvételi szerződés aláírása a KZF Vagyonkezelő Kft. által (2021.
02. 03.)
A 4iG Nyrt. fő részvényese, a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság („KZF”)
üzletrészadásvételi szerződést írt alá a Poli Computer PC Kft. („Poli Computer”) üzletrészének
100%-os tulajdonrésze megszerzésére. A Poli Computer üzletrésze a jövőben a KZF által
apport útján a 4iG tulajdonába kerül. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”)
versenyfelügyeleti eljárását követően zárul.
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42.5 Az MNB által meghirdetett NKP programban való részvételről (2021. 02. 08.)
A 4iG a jövőbeni növekedési stratégiájának végrehajtása érdekében, a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) által meghirdetett, NKP programban való részvétel előfeltételeként ismételten
teljesítette a részvételhez szükséges független hitelminősítési eljárást.
Figyelemmel a 3/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatban foglaltakra, 15 milliárd forint
keretösszeg erejéig tervez kötvénykibocsátást akvizíciós céljának megvalósítására.
42.6 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2021. 02. 15.)
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. („DKÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát
nyertes ajánlatként hirdette ki. Az eljárásban három különböző közös ajánlattevői
konzorciumot hirdetett ki nyertesként a DKÜ, amelyből az egyik a 4iG vezette közös
ajánlattevői konzorcium .
A keretmegállapodás keretösszege nettó 14.800.000.000,- Ft.
42.7

A Hungaro DigiTel Kft. 75%-os tulajdonrészének megszerzésére irányuló előzetes
megállapodás aláírása (2021. 02. 23.)
A 4iG Nyrt. előzetes megállapodást („Megállapodás”) írt alá az Antenna Hungária Zrt.-vel
(„AH”) és a Portuguese Telecommunication Investments Kft.-vel („PTI”), mint az Alpac Capital
- Sociedade de Capital de Risco, S.A. közvetett kezelésében álló társasággal annak érdekében,
hogy a 4iG 75%-os tulajdonrészt szerezzen a Hungaro DigiTel Kft.-ben („HDT”). A
Megállapodás alapján az AH 25%-os üzletrészt értékesítene a 4iG részére, a PTI 50%-os
üzletrészre pedig apport útján – a szükséges eljárások lefolytatását követően - kerülne a 4iGhoz. A tranzakció az üzletrészek értékelését, a végleges adásvételi, illetve apportszerződés
megkötését, valamint a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti eljárását
követően zárulhat.
42.8 EDISON Group általi elemzés (2021. 03. 04.)
Az EDISON Investment Research Limited mint a világ egyik legnagyobb tőkebefektetési
lehetőségeket vizsgáló elemző cége, a 4iG-ről a 2020. év negyedik negyedéves gyorsjelentését
követően elemzést készített, amely az alábbi linken keresztül érhető el angol nyelven:
https://www.edisongroup.com/publication/strong-q4-helps-4ig-beat-fy20-estimates/28973
42.9 A Scope Ratings hitelminősítői felülvizsgálat (2021. 03. 04.)
A Scope Ratings GmbH („Scope Ratings”) (www.scoperatings.com), mint független
nemzetközi hitelminősítő pozitív felülvizsgálat alá helyezte a 4iG-t a Hungaro DigiTel Kft.
(„HDT”) többségi, 75 százalékost tulajdonának megszerzésére vonatkozó tranzakció
bejelentését követően.
A Scope Ratings elemzése az alábbi weboldalon érhető el:
https://www.scoperatings.com/#!search/research/detail/166751EN
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42.10 A Spacenet Zrt. 70%-os részvénycsomagjának megszerzésére irányuló részvény
adásvételi szerződés aláírása (2021. 03. 10.)
A 4iG Nyrt. részvény adásvételi szerződést írt alá a Spacenet Zrt. („Spacenet”) 70 százalékos,
többségi irányító befolyást biztosító részvényeinek megszerzésére. A tranzakció a Gazdasági
Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti eljárását követően zárul.
42.11 Sikeres kötvényaukció (2021. 03. 25.)
A 4iG Nyrt. sikeres aukció eredményeként a „4iG NKP Kötvény 2031/I.” elnevezésű (ISIN:
HU0000360276) kötvényt, tíz éves futamidővel, 2,7328% átlaghozammal (kupon mértéke:
2,9%), összesen 15,45 milliárd forint össznévértékben 2021. március 29-én bocsátja ki.
42.12 A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 100%-os tulajdonrészének megszerzésére
irányuló előzetes megállapodás aláírása (2021. 03. 29.)
A 4iG Nyrt. előzetes, nem kötelező érvényű, megállapodást írt alá az RCS & RDS
konzorciummal („RCS & RDS”) a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. és leányvállalatai, azaz Invitel
Zrt. és az I TV Zrt. megvásárlásáról. A tervezett tranzakció a DIGI Csoport átvilágítását, a
végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat követően 2021.
szeptember végéig zárulhat.
43 A pénzügyi kimutatások közzétételre engedélyezése
A pénzügyi kimutatásokat a Társaság Igazgatósága 2021. április 19-én jóváhagyta és ebben a
formában közzétételre engedélyezte.
44 A beszámoló készítéséért felelős regisztrált mérlegképes IFRS könyvelő:
Piros Ferenc
2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 1.
IFRS mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: 145011
45 A beszámoló aláírására jogosult személyek:
A Társaság beszámolójának aláírására jogosult az igazgatósági elnök önállóan, vagy két
igazgatósági tag együttesen.
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46 Kiegészítő adatok
46.1

Általános kiegészítések

A cég neve:

Cégforma:
Székhelye:
Telephelyek:
Fiók telepe:

Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Alaptőke:
Alakulás ideje:
Átalakulás ideje:
Tőzsdei bevezetés dátuma:
A Társaság honlapja:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban
FreeSoft Nyrt., korábban Fríz 68 Szolgáltató és
Kereskedelmi Rt.)
Nyilvánosan működő részvénytársaság
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
1037 Budapest, Montevideo utca 6.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
6782 Mórahalom, Röszkei út 43.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
4025 Debrecen, Barna utca 23.
01-10-044993
12011069-2-44
12011069-6201-114-01
1.880.000.000,- Ft
1995. január 8.
2004. április 2.
2004. szeptember 22.
www.4ig.hu

A 4iG Nyrt. jelen kiegészítő melléklet készítésekor a Budapesti Értéktőzsde Prémium
szekciójában jegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság.
46.2

Részvényinformációk

Részvények típusa:

névre szóló törzsrészvény, dematerializált

Részvények névértéke:

20 forint/darab

Részvények darabszáma:

94.000.000 darab

Részvények ISIN kódja:

HU 0000167788

Részvények sorozata:

„A”

Részvények sorszáma:

0000001 – 94000000

Visszavásárolt saját részvények:

1.670.086 darab
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Részvényekre vonatkozó egyéb tájékoztatás:
•
Minden részvényhez azonos jogok tartoznak, minden részvény 1 szavazatot jelent.
•
A részvények a Budapesti Értéktőzsde „PRÉMIUM” kategóriájában forognak és a teljes
jegyzett tőkét megtestesítik, nincs egyéb kibocsátott részesedés a 4iG Nyrt.-nél.
•
A részvények adásvételének nincs korlátozása, elővásárlási jogok nincsenek kikötve,
de a részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve
jóváírás útján kerülhet sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal
szemben részvényesi jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a
részvénykönyvbe bejegyezték.
•
A Társaság részvénykönyvét a KELER Zrt. vezeti.
•
Különleges irányítási jogok nincsenek kikötve.
•
Nincs tudomásunk az irányítási jogokkal kapcsolatos részvényesi megállapodásról.
•
Munkavállalói részvényesi rendszer nem működik a Társaságnál.
•
Szavazati jogok nincsenek korlátozva, egyedül a visszavásárolt saját részvényekhez
nem kapcsolódik szavazati jog. 2020. december 31-én 1.670.086 darab visszavásárolt
saját részvény volt.
•
Kisebbségi jogok: A szavazatok legalább 1 százalékát képviselő részvényesek a
Társaság közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik.
•
A választott tisztségviselőket az Alapszabály szerint a Közgyűlés egyszerű többséggel
választja.
•
A Társaság irányítását az Igazgatóság végzi.
•
Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.
A Közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke
felemelése az Alapszabály felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. Az
Üzleti jelentés készítésekor az Igazgatóságnak nincs felhatalmazása új részvények
kibocsátására.
•
A Társaság 2018. január 17-én tartott közgyűlése a döntésétől számított 18 hónapig,
azaz a 2019. július 17-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság
saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 Ft/darab vagy 100 Ft/darab névértékű
részvényeiből maximum 470.000 darab vagy 4.700.000 darab megvásárlására. A
vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000 Ft vagy 100 Ft maximum
5.000 Ft vagy 500 forintos árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak
akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei
árnál legalább 20 százalékkal alacsonyabb. Az Igazgatóság a soron következő
közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról
és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e
részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett
ellenértékről.
•
Nincs olyan megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a vállalkozó
irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg.
•
Nincs olyan, a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója közötti
megállapodás, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő
lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló
jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat
miatt szűnik meg.
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•

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója 2019. 06. 14-én megvásárolta a KZF
Vagyonkezelő Kft. üzletrészeinek 100%-át. Az ezen a napon végbement egyéb
részvénytranzakciók révén a KZF Vagyonkezelő Kft. és ezzel Jászai Gellért a 4iG Nyrt.ben 32,01%-os tulajdont szerzett. A többi részvényre kötelező vételi ajánlatot tett,
mellyel 2019. augusztus 28-ig lehetett élni.
A Társaság 2018. július 26-i közgyűlése a részvények splitjéről döntött, melynek
értelmében a részvények névértéke 100 forint/darabra változott.
2018. október 5-től 100 forint/darab névértéken forogtak a 4iG Nyrt. részvényei a
Budapesti Értéktőzsde standard szekciójában.
A Társaság 2019. április 25-i közgyűlése a részvények újabb splitjéről döntött, melynek
értelmében a részvények névértéke 20 forint/darabra változott.
2019. június 17-től 20 forint/darab névértéken forognak a 4iG Nyrt. részvényei a
Budapesti Értéktőzsdén.
2019. június 19-vel a 4iG részvényeket a Budapesti Értéktőzsde igazgatója Prémium
kategóriába sorolta át.



46.3

A Társaság telephelyei
1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
1037 Budapest, Montevideo utca 6.

46.4

A Társaság fióktelepei

A Társaság fióktelepei:
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
6782 Mórahalom, Röszkei út 43.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
4025 Debrecen, Barna utca 23.
46.5

Tevékenységi körök
A vállalkozás fő tevékenységi köre: 6201 ’08 Számítógépes programozás

A Társaság egyéb tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati
Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerint:
2620 '08

Számítógép, perifériás egység gyártása

2823 '08

Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)

3320 '08

Ipari gép, berendezés üzembe helyezése

4651 '08

Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme

4741 ’08

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
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4690 '08

Vegyestermékkörű nagykereskedelem

4741 '08

Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme

4742 '08

Telekommunikációs termék kiskereskedelme

5811 '08

Könyvkiadás

5812 '08

Címtárak, levelező jegyzékek kiadása

5821 '08

Számítógépes játék kiadása

5829 '08

Egyéb szoftverkiadás

6203 '08

Számítógép-üzemeltetés

6311 '08

Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás

6312 '08

Világháló-portáli szolgáltatás

6420 '08

Vagyonkezelés (holding)

6920 '08

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

7021 '08

PR kommunikáció

7022 '08

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

7219 '08

Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7490 '08

Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység

7830 '08

Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás

8532 '08

Szakmai középfokú oktatás

8551 '08

Sport, szabadidős képzés

8552 '08

Kulturális képzés

8559 '08

Máshova nem sorolt, egyéb oktatás

8560 '08

Oktatást kiegészítő tevékenység

9511 '08

Számítógép, -periféria javítása

4110 ’08

Épületépítési projekt szervezése

4312 ’08

Építési terület előkészítése

5819 ’08

Egyéb kiadói tevékenység

5911 ’08

Film-, video-, televízióműsor-gyártás

6202 ’08

Információ-technológiai szaktanácsadás

6820 ’08

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
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7112 ’08

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

7120 ’08

Műszaki vizsgálat, elemzés

7311 ’08

Reklámügynöki tevékenység

7733 ’08

Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

8230 ’08

Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

9499 ’08

Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

46.6
Tisztségviselők, ellenőrzött gazdasági társaságok
46.6.1 Tisztségviselők 2020-ban
Igazgatóság:

Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató
Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja
Linczényi Aladin, az igazgatóság tagja
Blénessy László az igazgatóság tagja
Fekete Péter Krisztián, az igazgatóság tagja

Felügyelő Bizottság:

Simon Zoltán az FB elnöke
Kunosi András, tag
Büdyné dr. Rózsa Ildikó, tag

Audit Bizottság:

Simon Zoltán, az AB elnöke
Kunosi András, tag
Büdyné dr. Rózsa Ildikó tag

46.6.2 Tisztségviselők díjazása 2020-ban
A Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai
javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt. A Közgyűlés a
37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként
175.000 forint/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000 forint/hó összegű tiszteletdíj illeti
meg.
A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság
tagjait fejenként 155.000 forint/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000 forint/hó
összegű tiszteletdíj illeti meg. Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett
munkájukért külön díjazásban nem részesülnek.
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4iG Nyrt. Vezető tisztségviselők javadalmazása
2020. évben, Ft-ban
Név
Jászai Gellért
Linczényi Aladin
Blénessy László
Fekete Péter Krisztián
Tóth Béla Zsolt
Zibriczki Béla
Simon Zoltán
Kunosi András
Tomcsányi Gábor
Ódorné Angyal Zsuzsanna

Tima János
Büdyné dr. Rózsa Ildikó
Összesen

Tisztség
elnök-vezérigazgató
Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja
FB és AB tagja
FB és AB elnöke
FB és AB tagja
FB és AB tagja
FB és AB tagja

Bér
36 292 000
48 292 000
4 250 000
59 380 000
61 153 985
33 167 956
32 196 762

Tiszteletdíj
2 400 000
2 100 000
208 333
208 333
2 100 000
1 900 000
2 102 605

274 732 703

11 019 271

Megbízási díj Egyéb juttatás
353 148
365 206
30 434
353 148
353 166
2 995 238
20 228 000

288 270
1 860 000
1 900 000
1 682 858
1 682 858
184 524
9 053 612

23 223 238

Összesen
39 045 148
50 757 206
4 488 767
59 941 481
63 607 151
35 067 956
37 582 875
22 088 000
1 900 000
1 682 858
1 682 858
184 524
318 028 824

Ezen felül sem kölcsönben, sem másféle juttatásban nem részesültek.

46.7

A beszámoló aláírására jogosultak

A Társaságnál a beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az
igazgatóság bármely két tagja együttesen.

46.8

Kapcsolt vállalkozások adatai a mérleg fordulónapján

Leányvállalat neve

Székhelye

Tulajdoni
hányad
2020 2019
51% n.a.

Megjegyzés

CarpathiaSat Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

DOTO Systems Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

60%

60%

Alapítva 2019.07.03.

DTSM Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

100%

n.a.

Vásárolva 2020.12.07

Humansoft Szerviz Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

100%

100%

Alapítva 2019.04.17.

INNObyte Zrt.

n.a.

Vásárolva 2020.10.14

TR Consulting Kft.

1115 Budapest, Bartók Béla út 70%
105-113. 6. em.
1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100%

n.a.

Vásárolva 2020.07.09

Veritas Consulting Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

100%

Vásárolva 2019.09.10.

100%

Alapítva 2020.08.17.
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A kapcsolt vállalkozások 2020.12.31-i főbb gazdálkodási adatai:
Cég neve
CarpathiaSat Zrt.
DOTO Systems Zrt.
DTSM Kft.
Humansoft Szerviz Kft.
INNObyte Zrt.
INNOWARE Kft.
TR Consulting Kft.
Veritas Consulting Kft.

46.9

Jegyzett
tőke
5.000
5.000
10.000
3.000
100.000
3.000
8.000
3.000

Saját
tőke
337.762
8.148
73.446
18.282
989.353
11.241
62.478
37.488

Eredménytartalék
0
(178.856)
19.389
7.842
451.019
108
39.030
6.186

Tőke/Lekötött
Adózott
tartalék
eredmény
365.000
(32.238)
165.000
17.004
0
44.057
0
7.440
0
438.334
0
8.133
0
15.448
500
27.802

A konszolidált beszámoló

A cégcsoport konszolidált beszámolóját a 4iG Nyrt. készíti az IAS-IFRS nemzetközi
standardjai szerint, melyhez a leányvállalatok adatokat szolgáltatnak. A konszolidált
beszámoló nyilvános. Megtekinthető a www.4ig.hu; a www.bet.hu és a
www.kozzetetelek.hu weboldalakon, valamint a 4iG Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u.
8. sz. alatti irodájában.
46.10

Tulajdonosi szerkezet 2020. december 31-én

KZF Vagyonkezelő Kft
Manhattan Invest Kft.
MANHATTAN Magántőkealap
KONZUM PE Magántőkealap
OPUS GLOBAL Nyrt.
4iG saját részvény tulajdon
Közkézhányad
Összesen

46.11

2020.
december 31.
57,47%
3,29%
1,03%
n.a.
n.a.
1,78%
36,43%

2019.
december 31..
35,02%
3,29%
1,90%
11,63%
9,95%
2,39%
35,82%

100.00%

100.00%

A könyvvizsgálója
A 4iG Nyrt. könyvvizsgálója:
INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft (székhely: 1074 Budapest,
Vörösmarty u. 16-18.; Cg: 01 09 063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171)
A könyvvizsgálatért személyében felelős:
Freiszberger Zsuzsanna (lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa u. 7.; tagsági száma:
007229)
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46.12

Áttérés az IFRS alkalmazására
A Társaság 2017. január 1-vel tért át az IFRS-ek alkalmazására.

46.13

A Társaság jegyzett tőkéje

A Társaság alaptőkéje 2020. december 31-én 1.880.000.000 forint volt. A cégbíróságon
bejegyzett tőke megegyezik az IFRS-ek szerinti alaptőke összegével: 1.880.000.000 forint.

46.14

Leányvállalatok beolvadása

A tárgyévi és előző évi adatok összehasonlítását nehezíti, hogy 2019. január 31-gyel 3
leányvállalat, a HUMANsoft Kft, az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor3D Kft. beolvadt a 4iG
Nyrt-be, a tevékenységük eredményét 2019. februártól a 4iG Nyrt. egyedi adatai
tartalmazzák.
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46.15

Saját tőke megfeleltetés 2019. december 31-i és 2020. december 31-i időpontokra

2020.12.31
Átcsoportosítások
Tőkeelem

Jegyzett tőke
Visszavásárolt
saját részvény
Tőketartalék
Lekötött tartalék
Eredménytartalék
Adózott eredmény
Összesen
2019.12.31

IFRS szerinti
saját tőke

1.880.000
(322.930)
816.750
1.629.254
3.160.054
7.163.128

Halasztott
adó miatt
39.819
(32.494)
7.325

Szabadság
Saját
MRP szem.
áthúzódás részvény
jell. Ktg
miatt
vétel miatt
miatt
25.608
24.007
49.615

322.930
92.251
92.251
322.930

344.813
344.813

IFRS16
Vevők
GW
Saját
Leányvállalatok
árfolyam
Pótbefizetések
értékvesztés értékvesztés részvényeladás
beolvadása Saját tőke (HAS)
veszteség
miatt
e miatt
különbözet
nyeresége
miatt
miatt
1.880.000
5.418
25.419
30.837

-

(101.480)
(103.160)
(204.923)

(585.395)
585.395
-

(132.259)
18.951
(113.308)

(132.135)
(132.135)

816.750
92.251
656.579
4.022.702
7.468.282

Átcsoportosítások
Tőkeelem

Jegyzett tőke
Visszavásárolt
saját részvény
Tőketartalék
Lekötött tartalék
Eredménytartalék
Adózott eredmény
Összesen

IFRS szerinti
saját tőke

1.880.000
(92.251)
816.750
(4.425)
3.049.436
5.649.510

Halasztott
adó miatt
(51.841)
96.928
39.819

Szabadság
Saját
HAS-ben
áthúzódás részvény kivezetett
miatt
vétel miatt Goodwill
3.161
22.447
25.608

92.251
92.251
(92.251)
92.251

-

IFRS16
Vevők
GW
Saját
Leányvállalatok
árfolyam
Pótbefizetések
értékvesztés értékvesztés részvényeladás
beolvadása Saját tőke (HAS)
veszteség
miatt
e miatt
különbözet
nyeresége
miatt
miatt
1.880.000
5.418
5.418

-

1.680
(103.160)
(101.480)

(175.183)
175.183
-

(153.207)
29.268
(123.939)

(132.135)
(132.135)

816.750
92.251
(604.201)
3.270.252
5.455.052
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4iG Nyrt.
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Tel.: +36 1 270 7600
Fax: +36 1 270 7679
Web: www.4ig.hu
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