Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt
2011. december 31-i
éves beszámolója

I

BI~~

Fax: +36 1 266 6438
www.bdo.hu
Te[:
+36 1 235 3010, 235 3090

Könyvvizsgátó Kft.
1103 Magyarország
Budapest, Kőér utca 2/a.
BDO
Laurus Irodaházak C épü[et
1476 Budapest, Pf. 138.

Független Könyvvizsgálói Jelentés
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt tulajdonosa részére
Az éves beszámolóról készult jelentés
Elvégeztük a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt meLlékelt 2011. évi éves beszámolójának a
könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbőL
melyben az eszközök és források egyező végösszege 12 763 653 ezer Ft, a mérleg szerinti eredmény
21127 ezer Ft nyereség-, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásbóL,
valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyaráz6 információkat tartalmazó
kiegészítő mellékletből áll.
-

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon
elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő eLkészítéséért és val6s bemutatásáért,
valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé
váljon az akár csalásból, akár hibáb6l eredő Lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló
elkészítése.
A könyvvizsgáló felelőssége
A mi fetelősségünk az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján.
Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó
Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok
megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot
úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arróL, hogy az éves beszámoló
mentes-e a lényeges hibás áLlításokt6l.
-

-

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekrői. A kiválasztott
eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai
kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáL6 megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása
szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen
meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső
kontroltjának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja
továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli
becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.
Záradék (vélemény)
A könyvvizsgálat során a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt éves beszámolóját, annak
részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és
megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben
foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves
beszámoló a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt 2011. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
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Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről
Elvégeztük a Nemzeti infokommunikációs Szolgáltató Zrt mellékelt 2011. évi üzleti jelentésének a
vizsgálatát.
A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon
elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészitéséért. A ml felelősségünk az üzleti
Jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának meg~télése. Az Uzleti
jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának meg~télésére
korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból
levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt
2011. évi üzleti jelentése a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt 2011. évi éves beszámolójának
adataival összhangban van.
Budapest, 2012. április 26.
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
1103 Budapest, Kőér u. 2/a.
nyilvántartási szám: 002387
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Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése:

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

a vállalkozás címe, telefonszáma:

1081

Budapest, Csokonai u. 3. (Telefon: 1-459-4200)

Éves beszámoló
2011.
üzleti évről

Keltezés: Budapest, 2012. április

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

26.

Vadász Bencéné Huber Eszter
megbízott gazdasági vezérigazgató-helyettes
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Statisztikai számjel: 1 0 5 8 5 5 6 0 6 2 0 9 1 1 4 0 1
Cégjegyzék száma: 0 1
1 0 041 633
-

I

-

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

I

ii

2011.12.31 (év/hó nap)

MÉRLEG “A” változat
Eszközök (aktívák)
Adatok: EFt-ban

7

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

1. A.
T I.
3.
4.
5.
6.
~
8.
9.

Befektetett eszközök (2.+1O.+18.sor)
TMMATERIALIS JAVAK (3.-9. sorok)
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Vagyoni értékű jogok
Szellemi termékek
Üzleti vagy cégérték
Immateriális javakra adott előlegek
Immateriális javak értékhelyesbítése
~5
ESZKOZOK (1 1.-17. sorok)
T~
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
12.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
13.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
14.
Tenyészállatok
15.
Beruházások, felújítások
16.
Beruházásokra adott előlegek
17.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
18. Hi. (19.-26. sorok)
19.
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
20.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
21.
Egyéb tartós részesedés
~•

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
álló vállalkozásban

2~
24.
25.

Egyéb tartósan adott kölcsön
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

~

Tárgyév

d

e

5 252 882
i 447 005

0
0

1 427 248
19 757

3 451
620
2 616
17

4 881 441
1 193 687

1 179 713
13 974

908
153
671
468

0

197 616

3 333 785
507 999
2 137 012
23 187
665 587

353 969
348 920

0

5 049

353 969
348 920
5 049

viszonyban

\emzcti lnfoIJ~rJ~{~iunikációs Szolgáltató
Zárt1~örucn ~lui~.ndő Részvénytársaság
Keltezés: Budapest, 2012. április 26.
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Vadász Bencé~ Hube Eszter
megbízott gazdasági vezérigazgatóhelyettes
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041 633
-
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Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2011.12.31 (év/hó nap)

MÉRLEG “A” változat
Eszközök (aktívák)
Adatok: EFt-ban

•T

A tétel megnevezése

Előző év

~

b

c

d

27. B.
I.
2
30.
31.
31

Forgóeszközök (28.+35.+43.+49.sor)
KESZLETEK (29.-34.sorok)
Anyagok
Befejezetlen termelés és félkész termékek
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
Késztermékek

33.

Áruk

34.

Tárgyév
e
7 732 664

2 022 922
83 151
5470
77 681

0
0

Készletekre adott előlegek
KOVETELESEK (36.-42. sorok)

1 935 291

0

7 702 034

36.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

1 866 427

.

6 974 801

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38.

Követelések egyéb részesedési
vállalkozással szemben

~

H.

viszonyban

Váltókövetelések
Egyéb követelések
Követelések értékelési különbözete

39.

40.
41.
42.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
43 III. ERTEKPAHROK (44.-48. sorok)
44.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
45.
Egyéb részesedés
46.
Saját részvények, Saját üzletrészek
47.
48.

2 547

3 486

66 317

723 747

lévő

Q

O

O

4 480

0

4 247

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Értékpapírok értékelési külőnbőzete

4T IV. PENZESZKOZOK (50.-5 1. sorok)
5~
51.

3 203
1 277
42 529

53.

Pénztár, csekkek
Bankbetétek
Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)
Bevételek aktív időbeli elhatárolása

54.

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

42 529

ss

Halasztott ráfordítások

~

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+27.+52. sor)

~T

26 383
16303
10 080

C.

7 318 333

2 200
2 047
149 548
38 449

0

1 1 1 099

0

‚

12 763 653

Nemzeti I nfoko~J~nikácios Szolgáltató
Keltezés: Budapest, 2012. április 26. Zartkörűen l’4uködö Reszvenvtársaság
081 l3ud9pcst Csokonai u.3.
Szabó Zoltán Attila
s’éflg.~!ató
$2

Vadász Bencéné Huber Eszter
megbízott gazdasági vezérigazgatóhelyettes
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Cégjegyzékszáma: 01
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041633
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Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2011.12.31 (év/hó nap)

MÉRLEG “A” változat
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban
szám

A tétel megnevezése

Előző év

Elozo ev(ek)
módosítása’

b

c

d

a
57.

D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)

58. I.

JEGYZETT TŐKE

59.

visszavasarolt tulajdoni reszesedes neverteKen
( 58. sorból)

60.

II.

1 389 015

••~ IV. EREDMÉNYTARTALÉK
63. V. LEKÖTÖTF TARTALÉK
••~Z VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.+66. sorok)
~.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
66.
Valós értékelés értékelési tartaléka
6~ VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E.

69.
70.
71.
72. F.
73.

I.

2 377 143

949 900

1 916 900

25 136

25 136

397 405

413 980

16 574

21 127

Céltartalékok (69.-71. sorok)

22 667

Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalék

22 667

Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

75.

(74-76. sorok)
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévó vállalkozással szemben

76.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

74.

e

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETEfl TŐKE (-)

••~ LII. TŐKETARTALÉK

~

0

Tárgyév

0

0

i 843 329

0

7 037 011

Q

Q

Q

Nemzeti Infokommunjkác~65 Szolgáltató
Keltezés: Budapest, 2012. április 26.

Zártkörücn ~J~dő Részvént~rsa5~g
W8J Budapc~t~ Csokon’~i
L

Szab. Zoltán Attila
-zérig... ..tó
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Vadász Bencéné Huber Eszter
megbízott gazdasági vezérigazgató-helyettes

Statisztikai számjel: 1 0 5 8 5 5 6 0 6 2 0 9 1 1 4 0 1
Cégjegyzék száma: 0 1

-

1 0

-

041 633
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Az üzleti év mérlegfordulónapj a:

2011.12.31 (év/hó nap)

MÉRLEG “A” változat
Források (passzívák)
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése

~

HOSSZÚ
LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
(78-85. sorok)

78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztatható kötvények

80.

Tartozások kötvénykibocsátásból

81.

Beruházási és fejlesztési hitelek

82.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

83.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben

84.
85.
86.

Tárgyév

0

0

0

1 843 329

0

7 037 01 1

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
HI.

(87. és 89-97. sorok)

87.

Rövid lejáratú kölcsönök

88.

az átváltoztatható kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

90.

Vevőktől kapott elölegek

91.

Kötelezettségek áruszállitásból és szolgáltatásból
(szállítók)

92.

212 783

( 87. sorból)
310 097

94.
95.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

96.

Kötelezettségek értékelési különbözete

97.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

93.

G.

1 086 821
77 600

Váltótartozások
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben

98.

Előző év

Passzív időbeli elhatárolások(99.-101.sorok)

99.

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

100.

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

101.
102.

835 453

4 012 097

45 869

243 024

439 127

1 617 469

4 063 322

0

3 349 499
32 825

294 940

301 616

Halasztott bevételek

3 768 382

3 015 058

FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.±68.±72.±98.)

7 318 333

0

12 763 653

i~emzeti In ~nmunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Muhödő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csoi~onai U.
zabó Zoltán Attila
1.
~~ató
-

Keltezés: Budapest, 2012. április 26.

Vadász Bencéné Hu er Eszter
megbízott gazdasági vezérigazgató-helyettes

Statisztikai számiel: 10585560620911401

Cégjegyzék száma: 0 1

-

1 0

-

041 633
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Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2011.12.31 (év/hónap)

Összköltség eljárással készített eredménykim utatás
“A” változat

Sor-

A tétel megnevezése

adatok E Ft-ban
Tárgyév

Előző év

..T
b
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
ű~ Exportértékesítés nettó árbevétele
1 Ertékesítés nettó árbevétele (01±02.)
t5~ Saját termelésű készletek állományváltozása
tW Saját előállítású eszközök aktivált értéke

c
4411 826

II.

241 802
1 025 774

űr

4411 826
63 063

III. sorból: visszaírt értékvesztés
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Ű~ Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

05.
06.
07.
08.

Anyagjellegű ráfordítások (05+06±07.
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok

V.

e
14 591 901
0

14591 901
-67 600
104 723

0

37 123
970 514

178 739

Aktivált Saját teljesítmények értéke ( 03.+04.)
Egyéb bevételek

IV

d

125 934
1 700 607
9 910
1 900
448 380

08±09)

Személyi jellegű ráfordítások(10. 11. 12.)

VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
VII. sorból: értékvesztés
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
A EREDMÉNYE (I. II. III.-IV.-V.-VI.-VII.)

245 435
4 659 218

20 655
7 160
5 521 401

2 286 731
1 441 450
140 072
428 735

0

10 453 869
2 506 393
251 320
747 162

2 010 257

0

3 504 875

1 246 183

1 294 290

83 873
4 958

236 516
1 331

52 358

0

109 988
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Az üzleti év mérlegfordulónapja:

2011.12.31 (év/hó nap)

Összköltség eljárással készített eredménykim utatás
“A” változat

adatok E Ft-ban

Előző év

A tétel megnevezése

Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

~ Kapott (járó) osztalék és részesedés
13. sorból: ka.csoltvállalkozástól ka..tt
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
14. sorból: ka.csolt vállalkozástól ka.itt
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
~ Egyéb Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott
~ Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
17. sorból: értékelési különbözet
Pénzügyi műveletek bevételei(13. 14. 15. 16. 17.)
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

~ Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

32 563
16960

75 239

____________
_____________

______
______

10073

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

~ Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

3445

7 338

36 008

82 577

_____________

21. sorból: értékelési külöribözet
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.

19. 20. 21.)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE
(VIII-IX.)

~ SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
(±A_B)

Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Rendkívüli eredmény (X-XI.)
Adózás előtti eredmény ( C D)
Adófizetési kötelezettség ~ü1önadó)
Adózott eredmény (±E-XII.)

______________

-35 824

O

16534

-82 322
27666
19678
26217
-6 539

__________

16574

21127

___________

____________

16574

21127

16 574

21127

___________

~ Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
~ Jóváhagyott osztalék, részesedés
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (F 22.-23.)

Keltezés: Budapest, 2012. április 26.
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1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Éves beszámolójának Kiegészítő melléklete a
Számviteli törvény (továbbiakban SZTV) valamint a társaság Számviteli Politikájának
figyelembevételével készült, azzal a céllal, hogy az előírt Mérleg és Eredmény-kimutatás adatain
túl az SZTV-ben meghatározott egyéb információkat nyújtson.
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban a “Társaság”), melynek székhelye 1081 Budapest, Csokonai u. 3, fő tevékenységi
köre 6209 egyéb információ-technológiai szolgáltatás.
A Zrt. 2005. szeptember 21. napjától egyszemélyes részvénytársaságként működik. A közgyűlés
hatáskörét az egyedüli részvényes gyakorolja, alapítói határozat formájában. A részvényeket
2008. április 22-én vette át a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Az Alapító pénzbeli hozzájárulással 174/2011 .(V.30.) alapítói határozattal a Zrt-ben tőkét emelt,
így a társaság alaptőkéje 1.916.900.000,- Ft, amelyet a Cégbíróság 2011. augusztus 15-én
jegyzett be.
A határozat egyidejűleg a Társaság könyvvizsgálójává 2011. június 1. napjától 2014. május 31-ig
terjedő időtartamra a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft-t választotta meg.
Az 51/2011. (111.21) alapítói határozat szerint a határozat napjával visszahívásra került Csizmadia
Attila és Dr. Gellén Márton FB tag, valamint a tulajdonosi jogokat gyakorló tudomásul vette
Czakó Ferenc FB tag lemondását. Dr Solymár Károly Balázs megválasztásra került az Felügyelő
Bizottságba 2015. szeptember 7-ig.
A határozat szerint továbbá döntött az alapító arról, hogy a társaság ügyvezetését az Alapítói
Határozat kiadásának napjától Igazgatóság lássa el. 2013. május 31-ig a Zrt. Igazgatóságának
elnökévé választotta Both Zoltán, tagjává Czakó Ferenc, Kovacsics Iván, Szadai Károly és Hajzer
Károly urakat.
A határozat elrendeli a Társaság nyomdai úton előállított részvényeinek dematerializált névre
szóló törzsrészvénnyé történő átalakítását. A dematerializált értékpapírok előállítása 2012.
januárjában megtörtént, a Társaság értékpapírszámláját a KELER vezeti.
Az MNV Zrt. 195/2011. (VI.06.) Alapítói határozatában dr. Pásztory Tamás vezérigazgató
munkaviszonyát közös megegyezéssel 2011. június 7. napjával megszüntette, egyidejűleg Száray
Lorántot 2011. június 8. napjától megbízta a vezérigazgatói feladatok ellátásával eredeti
munkaköre ellátása mellett.
A tulajdonos továbbá a határozattal elfogadta Czakó Ferenc és Szadai Károly lemondását a Zrt.
igazgatósági tisztségéről.
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Az MNV Zrt. 249/2011. (VIII.29.) számú Alapítói határozattal döntött, hogy a Társaság cégneve
2011. augusztus 29-étől Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársasággá, rövidített cégneve NISZ Zrt.-re módosul.
A cégbíróság hiánypótlási felhívására tekintettel a Tulajdonos 270/20 1 1. (IX. 19.) számú Alapítói
határozatában akként döntött, hogy a Társaság neve Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített cégnév nélkül.
Az MNV Zrt. 343/20 1 1. (XII.05.) számú Alapítói határozatában 2011. december 5. napjától
2013. május 31. napjáig a Társaság igazgatósági tagjának választotta Székely Attilát és dr.
Holbok Sándort.
Ezen túl a Tulajdonos a Felügyelő Bizottság létszámát 3-6 főre módosította, egyidejűleg 2011.
december 5. napjától 2015. szeptember 7. napjáig megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjának
Oláh Gábor és dr. Nagydaróci Szilvia munkavállalói küldötteket.
Az MNV Zrt. 22/2012. (11.03.) számú határozatával Szabó Zoltán Attilát nevezte ki a Társaság
vezérigazgatójává 2012. február 6. napjától határozatlan időre, egyidejűleg megválasztotta az
Igazgatóság tagjává 2012. február 3. napjától 2013. május 31. napjáig.

Szabályozói környezet és annak hatásai a Társaságra
A társaság tevékenysége a 2011. évtől jelentős mértékben bővült, a korábban nagyrészt a
központi elektronikus szolgáltató rendszer üzemeltetésével foglalkozó társaság közigazgatásban
betöltött szolgáltatói szerepvállalása erősödött. Az Új elvárásoknak megfelelően a Társaság a
névváltoztatással is kifejezte a kormányzati piacon betöltött szerepét, a Kopint-Datorg Zrt. helyett
2011. augusztus 29-től Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. lett.
Tekintettel arra, hogy a társaság az új feladataira a forrást a központi költségvetés biztosítja, a
jogszabályi kötelezettségét teljesítve, 2011. augusztus 1-jei hatállyal a közbeszerzési törvény
hatálya alá bejelentkezett.
Az egyik nagy változást a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm.
rendelet kihirdetésével a kormány az egykapus szolgáltatásnyújtás megvalósítását célzó
hálózatkonszolidációs folyamata jelentette. A 2011. évben megjelent 309/20 1 1 (XII.23.) Korm.
rendelet módosította fenti jogszabályt az EDR szolgáltatás tekintetében, mely alapján
Társaságunk e tevékenysége nem képezi az un. Távközlési adó alapját.
2011. március 1-jén a KEK KH-tól átvételre kerültek az alábbi hálózatok üzemeltetése:
.
.
.
.

Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és alrendszerei (EKG)
Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR)
Zártcélú Rendészeti Hálózat (ZRH)
Informatikai Közháló (IKH)

—
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K-600IKTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer (K-600/KTIR)
Országos Légiriasztási Rendszer végpontjai közötti adatátviteli hálózat (OLGI)

A fennmaradó hálózatok tekintetében az átadás-átvételhez szükséges egyeztetések folyamatban
vannak, a hálózatok műszaki felmérése és az eszközök tisztázása megkezdődött. A hálózati
eszközök leltározása a tárgyév során megtörtént, azonban átvételükre a mérlegkészítésig nem
került sor.
A rendelet szerint a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás ellátására Társaságunk a
közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszterrel 2011. március 1-jétől közszolgáltatási szerződést, valamint az átvett hálózatok
vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást igénybe vevő intézményekkel a
korábban hatályos szerződés 2011. december 31-i lejártát követően 2012. január 1-jétől
felhasználói szerződéseket kötött. A felhasználói szerződésekben a műszaki tartalmak
felülvizsgálata megtörtént, és az intézmények a ténylegesen szükséges szolgáltatásokra kötöttek
szerződést. A közszolgáltatási szerződés 2011. december 31-én lejárt, meghosszabbítása jelenleg
folyamatban van.
A hálózatkonszolidációval kapcsolatos feladatokat a miniszteri biztos kinevezéséről szóló
38/2011. (VII. 14.) NFM utasítás, majd 2012. január 1-jétől az utasítást felváltó 1/2012. (I. 13.)
NFM utasítás határozta meg, amelyben a társaság aktívan részt vesz. A NISZ kiemelten
közreműködött a teljes állami intézményrendszert lefedő új szolgáltatási konstrukció
kidolgozásában, amelynek hosszú távú célja az állami társaságok tulajdonában lévő hálózatok
megfelelő összekapcsolása és egységes koncepció szerinti fejlesztése, illetve a meglévő szabad
kapacitások ésszerű felhasználása.
A hálózatkonszolidáció részét képezi a végponti migráció, amelynek eredményeként a korábbi
elektronikus kormányzati gerinchálózat összeköttetései új távközlési rendszeren, a Nemzeti
Távközlési Gerinchálózaton üzemelnek. Az új infrastruktúra kialakításával a műszaki
tartalombővítés mellett költségcsökkentés is elérhető. Ennek megvalósítása érdekében a felhordó
hálózat infrastruktúra biztosítására Társaságunk a Magyar Villamos Művek Zrt-vel
hálózathasználati szerződést kötött. A végpontok átterhelése folyamatosan történik.
A társaság az egységes digitális rádiótávközlő rendszer tekintetében a 346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint EDR működtetéséért felelős szervezetként is kijelölésre
került, amelynek keretében a rendszer üzemeltetését ellátó Pro-M Zrt., mint EDR-közreműködő
hírközlési szolgáltatási tevékenységét, így különösen az EDR-szolgáltatás szakmai
megfelelőségét ellenőrzi. Az NFM miniszteri döntésnek megfelelően erre a feladatra 2011.
május 1-jétől külön közszolgáltatási szerződéssel rendelkezünk.
A társaság a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet
kihirdetésével központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtását végző
szolgáltatóvá vált, amely feladatot a rendelet hatályba lépését megelőzően a Központi
Szolgáltatási Főigazgatóság (KSZF
új nevén Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság,
továbbiakban: KEF) látta el. A központosított szolgáltatási feladatra a társaság kijelölését az
—
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egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 92. ~ (1) n) pontja tartalmazza. Társaságunk ennek
keretében az igénybevevők informatikai és telekommunikációs eszközökkel történő ellátását és
az ilyen eszközök működtetését végzi, amelyre 2011. május 1-jétől az NFM-mel
közszolgáltatási szerződést kötött.
A központosított szolgáltatások igénybevételére jogosult költségvetési szervek körét a
központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg, amelynek a kötelezően biztosítandó központosított
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások tartalma kidolgozásában a társaság aktívan
részt vett.
A társaság a rendeletben rögzítettek szerint a többietigényekre már több intézménnyel is egyedi
megállapodást kötött.
A szolgáltatáshoz kapcsolódó informatikai és távközlési eszközök a KEF adatbázisa alapján
leltározásra került, az eszközöket jelenleg használati szerződés alapján üzemelteti a társaság. Az
átadás-átvétel a mérlegkészítés napjáig nem történt meg, az előkészítő tárgyalások folyamatban
vannak.
A 2010. január 1 -jétől kötött központi elektronikus szolgáltató rendszer üzemeltetésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2011. december 31-én lejárt. A tevékenységet a társaság a
hatályban lévő jogszabályokra figyelemmel változatlan formában továbbfolytatta és
kezdeményezte a közszolgáltatási szerződés 2012. évre történő meghosszabbítását.
A Kormány a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről
szóló 2010. évi CLVII. törvényben deklarálta a nemzeti adatvagyon körébe tartozó
nyilvántartások fokozott biztonságának szükségességét. A törvény végrehajtására született a
nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
szóló 38/20 1 1. (III. 22.) Korm. rendelet nevesíti azokat a szervezeteket, akik az adatfeldolgozást
az egyes nyilvántartások tekintetében elláthatják. A társaság az alábbi három állami nyilvántartás
esetében került kijelölésre:
.
.
.

Foglalkoztatási és Szociális Adatbázis
Az Áht. 124. ~ (2) bekezdés I) pontjában foglalt felhatalmazás alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott nyilvántartások
Kulturális örökségvédelmi nyilvántartás

A jogszabályok szerint az adatkezelővel az adatfeldolgozás feltételeit tartalmazó megállapodás
megkötésére kell sor kerüljön, azonban a megállapodások jelenleg egyeztetés alatt vannak.

—
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2. Számviteli Politika
A Társaság számviteli politikája a számviteli alapelveket, értékelési módszereket és eljárásokat, a
számviteli törvény végrehajtásának módszereit és eszközeit foglalja magába.
A Társaság a magyar Számviteli Törvény előírásainak megfelelően vezeti könyveit.
Az üzleti év mérleg-fordulónapja december 31.
A Társaság mérlegkészítési időpontja a tárgyévet követő év április 15.
A Társaság a Számvitelről szóló Törvény alapján készített éves beszámoló mérlegének
elkészítésekor az „A” típusú mérlegváltozatot, az eredménykimutatás elkészítésekor szintén „A”
típusú formátumot alkalmazza.
A Társaság rendelkezik a Számviteli Törvényben előírt szabályzatokkal.
A MÉRLEG készítése során alkalmazott értékelési eljárások
Befektetett eszközök értékelése
A Társaság az immateriális javakat bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel csökkentett
értékén tartja nyilván. Az immateriális javak értékcsökkenést azok hasznos élettartama alatt
számolja el.
Szellemi termékek

3 év

Vagyoni értékű jogok

6 év

Az immateriális javak között a Társaság nem mutat ki értéken olyan vagyoni értékű jogot, mely
valamely oknál fogva részben, vagy egészben a Társaság által nem érvényesíthető.
Ertékhelyesbítést a Társaság jelen időszakban nem végzett.
A Társaság a tárgyi eszközöket bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel csökkentett
értékén tartja nyilván.
A tárgyi eszközök értékcsökkenése hasznos élettartamuk alapján történik, amely a társasági
adótörvényben előírtaktól jelentősen eltérhet. A gazdaságilag ésszerű hasznos élettartam
alkalmazása csökkenti annak kockázatát, hogy a jövőben jelentős selejtezési költségek
merüljenek fel.
A tárgyi eszközöket használatba vételkor azonnal aktiválni kell. Aktiváláskor maradványérték
meghatározására is van lehetőség, majd az eszköz értékét annak hasznos élettartama alatt lineáris
elszámolással csökkenteni kell. Az értékcsökkenés elszámolása havi gyakorisággal történik. A
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Társaság az 50.000 Ft érték alatti tárgyi eszközöket egy összegű, azonnali értékcsökkenési
leírással számolja el.
Az egyes eszközcsoportok hasznos élettartama a következő:
Épületek (bérelt ingatlanon végzett beruházás)

17 év

Berendezések, felszerelések

7 év

Gépjárművek

5 év

Számítástechnikai és telekommunikációs eszközök

3 év

A tartós befektetések (részesedések) piaci értéken, a dolgozók részére nyújtott lakásépítési
kölcsön egy éven túl esedékes része a várható térülési értéken kerül bemutatásra.
Forgóeszközök
A készletek a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbikon szerepelnek
a kimutatásokban. A bekerülési érték súlyozott átlagár alapján kerül kiszámításra.
Követelésként azok a vevő követelések (áruszállításból és szolgáltatásból) valamint minden
egyéb követelések kerülnek kimutatásra, amelyek megtérülése 1 éven belüli. A követeléseket
megtérülő értékükön tartjuk nyilván, az egyéb ráfordításként elszámolt értékvesztés elszámolása
után. Az értékvesztési politika a követelések egyedi értékelését írja elő.
Az értékpapírok között csak a nem befektetési céllal vásárolt értékpapírok szerepelnek, ha az
értékpapír fizikailag is a Társaság birtokában van, vagy megfelelő bizonylat áll rendelkezésre a
tulajdonlásról.
A pénzeszközök között mutatja ki a Társaság a pénztárakban, bankszámlákon, illetve az úton
levő pénzeszközöket.
Aktív időbeli elhatárolások
A Társaság az aktív időbeli elhatárolások között csak olyan tételeket mutat ki, amelyek megfelelő
dokumentációval (kalkuláció, szerződés, üzleti partner elfogadható nyilatkozata) alá vannak
támasztva.
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Saját tőke
A Társaság a jegyzett tőkén belül elkülönítve mutatja ki a jegyzett, de még be nem fizetett tőkét.
A tőketartalék és az eredménytartalék a számviteli törvény szerinti tételeket tartalmazza.
Céltartalék
A Társaság az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot képez:
biztos jövőbeni kötelezettségre,
korengedményes nyugdíjra,
végkielégítésre,
függő kötelezettségekre,
környezetvédelmi illetve garanciális kötelezettségre.
-

-

Kötelezettségek
A Társaság a kötelezettségeket a számviteli törvényben meghatározott bontásban a bekerülési
értéken mutatja ki.
Passzív időbeli elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások között csak olyan tételeket mutatunk ki, amelyek megfelelő
dokumentációval (kalkuláció, szerződés, üzleti partner elfogadható nyilatkozata) alá vannak
támasztva.
Jelentős és lényeges hibák minősítése
A Társaság jelentős összegűnek tekint egy hibát, ha a hiba feltárásának évében a különböző
ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját
tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az adott év
mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 500
millió forintot, akkor az 500 millió forint.
-

-

A Társaság a megbízható és valós képet lényegesen befolyásolónak tekint egy hibát, ha a
megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott
saját tőke legalább 20 %-kal változik.
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1. A Társaság vagyoni, pénzügyi jövedelmi helyzetének elemzése
A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét az alábbi mutatók szemléltetik:
2010. december 31.

2011. december 31.

1 389 015/7 318 333

2 377 143/12 763 653

0,190

0,186

0/1 389 015
0,000

0/2 377 143
0,000

1 389 015/949 900

2 377 143/1 916 900

1,462

2,240

1 389 015/5 252 882
0,264

2 377 143/4 881 441
0,486

Vagyoni helyzet elemzése
Saját tőke aránya = (Saját tőke / Összes forrás)
Eladósodottsági mutató = (Hosszú lejáratú
kötelezettségekiSaját tőke) =
Tőkenövekedési mutató

=

(Saját tőke/ Jegyzett tőke)

Befektetett eszközök fedezettsége I.
Befektetett eszközök) =

=

=

(Saját tőke!

Befektetett eszközök fedezettsége II. = (Saját tőke±idegen
hosszúlejáratú tőke! Befektetett eszközök) =

(1 389 015±0)15 252 882 (2377
0,264
143±0)14881 441
0,486

Pénzügyi helyzet vizsgálata
Likviditási mutató
kötelezettségek)=

=

_____________________________________

(forgóeszközök / rövid lejáratú

Gyors likviditási mutató = (forgóeszközök mínusz
készletek I rövid lejáratú kötelezettségek)=

Készpénz likviditási mutató
lejáratú kötelezettségek) =

Eszközarányos bevétel
eszkoz) =

=

(pénzeszközök! rövid

(Értékesítés árbevétele/Összes

2 022 922/1 843 329
1,097

7 732 664/7 037 011
1,098

(2022922-83 15 1)/
1 843 329

(7732664-26383)1
7 037 011

1,052

1,095

4 480/1 843 329
0,002

4 247/7 037 011
0,000

4411 826/7 318 333
0,602

14591 901/12 763 653
1,143

52 358/4 411 826

0,011

109 988/14 591 901
0,007

16534/
(1 389 015±1 843 329)

27666/
(2 377 143+7 037 011)

0,005

0,002

16534/1 389 015

27666/2393 867

0,012

0,011

16534/949900

27666/1 916 900

0,017

0,014

Jövedelmezőségi mutatók
Árbevétel arányos nyereség = (Üzemi
eredmény/Ertékesítés nettó árbevétele)

=

Összes tőkejövedelmezősége = (Szokásos váll.
Eredmény/Saját és idegen tőke)

Saját tőke jövedelmezősége
Eredmény!Saját tőke) =
Alaptőke jövedelmezősége
Eredmény/Jegyzett tőke) =

=

=

( Szokásos váll.
( Szokásos váll.

—
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2. Az alábbi táblázat mutatja a Társaság cash-flow kimutatását:
Megnevezés

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozas:
Adózás előtti eredmény
Elszámolt amortizáció
Elszámolt értékvesztés és visszaírás
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
Passzív dőbeli ethatárolások változása
Vevőkövetelés változása
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül)
változása
Aktív időbeli elhatárolások változása
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközvaltozas:
Befektetett eszközök beszerzése
Befektetett eszközök eladása
Kapott osztalék, részesedés
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközvaltozas:
Tőkeemelés
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő ért. papír
kibocsátásának bevétele
Hitel és kölcsön felvétele
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett
~ törlesztése,
megszüntetése, beyáltása
V~ég~gesen kapott pénzeszköz (utólagos eng.)
R~y~b~evonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
visszafizetése
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett
bankbetétek
Véglegesen átadott pénzeszköz
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek változása
Pénzeszközök változása (1+11+111. sorok)

2010.
138 722

Adatok: ezer Ft-ban
2011.
-785 017

16 574
1 247 886
4 929
-74 124
192
-852
-51 619
-828 331
-1 103 530
109 945

21 127
1 294 290
1 331
-22 667
583
3 176 644
1 453 098
-891 098
-5 109 ‘705
-601 601

821 966
-4 314
O
-255 915

-107 019
0
O
-923 432

-264 102
8 187
O
-10 652

-927 129
3 697
O
1 708 216

1 19 820

967 000

155 028

776 724

0

196 227

-285 000

-212 783

-500

-18 952

-127 845

-233

1
•
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5. MÉRLEG és EREDMÉNYKIMUTATÁS
5.1. A MÉRLEG és az azzal kapcsolatos kiegészítő adatok, információk
Az immateriális javak és tárgyi eszközök állomány változását részletesen az 1 számú melléklet
tartalmazza.
A vagyoni értékű jogok könyv szerinti értékét 160 millió Ft beruházási érték mellett az
elszámolt értékcsökkenés módosította. A beruházások között 55 millió Ft értékben, szoftverek
folyamatban lévő bevezetéseihez kapcsolódó tételek szerepelnek. Ezen kívül jelentős változás
nem történt.
A szellemi termékek között kerültek elszámolásra a saját előállítású szoftverek. A Zrt. a
tárgyévben szellemi terméket nem aktivált, az értékcsökkenés 5,8 millió Ft értékben csökkentette
ezen sor értékét. Osszességében a szellemi termékek közel 14 millió Ft nettó értéket mutatnak.
Az ingatlanok értéke a bérelt ingatlanokon végzett beruházásokkal növekedett 29,3 millió Ft
értékben, az elszámolt értékcsökkenés 141,4 millió Ft.
A műszaki gépek, berendezések összességében 479,7 millió Ft csökkenést mutat. A tárgyévi
üzembe helyezett beruházások 253 millió Ft-al növelték az értéket, az elszámolt értékcsökkenés
729 millió Ft-al csökkentette. Az egyéb módosító tételek nem jelentősek.
Az egyéb berendezések nettó értéke az előző évekhez képest minimálisan növekedett, a
kormányzati célú hálózatok és a kormányzati informatika átvételével kapcsolatos munkatársak
részére vásárolt irodai berendezések okozták a növekedést.
A beruházások növekedése első sorban a kormányzati célú informatikai és hálózati
szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, melyek számítástechnikai és távközlési hálózati eszközök
beszerzését takarják, továbbá jelentős értéket képvisel a támogatási programok keretében
beszerzett eszközök és a kapcsolódó saját teljesítések értéke.
Részletezése a következő:

Megnevezés
Számítástechnikai eszközök
Hálózati eszközök
E-levél tár eszköz és saját teljesítés
KKIR projekt eszköz és saját teljesítés
Egyéb
Összesen:

Adatok: ezer Ft-ban
2011

1 14 238
35 617
219 072
291 015
5 645
665 587
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A befektetett pénzügyi eszközök
A befektetések a következő tételeket tartalmazzák:
-

-

-

tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
egyéb részesedés
és az adott kölcsönök

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2011. december 31-én
(Adatok a kapcsolt vállalkozás 2011. évi beszámolója alapján ezer Ft):
KOP]NT-DATORG Informatikai és
Vagyonkezelő Kft.

‚

Neve, szekhelye

1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Saját üzletrész aránya (%)
Részesedés névértéke
Saját tőke
Jegyzett tőke
Tartalékok összege
Mérleg szerinti eredmény

99,97%

348 920
475 908
349 020

107 998
18 890

Egyéb tartós részesedés
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. egyéb tartós részesedései, befektetései
viszonylag csekély jelentőségűek és alacsony összegűek (ezer Ft):
Megnevezés

Összeg

Részvénytársaságok

4 949

ebből: INTERAG Holding Zrt

4 949

Egyéb befektetések

100

ebből: Firma

100

t.

5 049

Összesen

A Hódiköt Rt. felszámolás alatt áll. Nincs fedezet a 62 ezer Ft-os befektetés visszanyerésére,
ezért értékvesztés került elszámolásra még a 2010-es év során.
1998-ban a FIRMA közhasznú társaság megalapításában a Zrt. 100 ezer Ft-tal vett részt.
13

-
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Az INVESTOR Zrt., valamint az Agrimill-Agrimpex Zrt. INTERAG Zrt-be történt 2009.
szeptember 30-i beolvadása miatt a cserearány számításnál a Zrt-nek 3093 db 1000 Ft értékű
összevont 3.093.000 Ft össznévértékű részvénye keletkezett.
A számviteli törvény hatályos rendelkezése alapján az INTERAG Holding Zrt-be (1051
Budapest, Szent István tér 11.) szerzett részesedés bekerülési értéke az INVESTOR Zrt. végleges
vagyonmérlege alapján számított, megszűnt részesedésre jutó saját tőke összege.
Adott kölcsönök között a társaság 221 ezer Ft még vissza nem fizetett (ebből következő évben
esedékes 36 ezer Ft), dolgozói lakásépítési kölcsönt tart nyilván 100% értékvesztett összegben.
A befektetett pénzügyi eszközök összesen (ezer Ft)
Megnevezés

Összeg

Üzletrészek

348 920

Részvények

4 949

KHT, Szövetség
Összesen

100
353 969

Az egyéb tartósan adott kölcsönök állományánál a nem értékvesztett kölcsönök visszafizetésre
kerültek. A tartós kölcsönökön belül az OTP-n keresztül történő lakásépítési számla részbeni
egyenlegére 2002-ben értékvesztés elszámolására került sor. Ezek a kölcsönök kamatmentesek,
már elvesztették befektetés jellegüket. Az értékvesztett dolgozói lakáskölcsön tartozás az
analitikai nyilvántartás szerint 221 ezer Ft, minimálisan csökkent. Jelenleg 5 főnek van tartozása,
a legtávolabbi kiegyenlítési határidő 2020. június 30.
Az anyagkészlet a kormányzati informatikai szolgáltatás ellátásának következtében emelkedett,
értéke a Zrt. méreteihez képest továbbra sem számottevő. Az anyagok között az ellátás
folyamatos biztosításához szükséges informatikai kellékanyagok találhatóak.
A befejezetlen termelés és félkész termékek összege az előző évhez képest lényegesen
csökkent, mivel a 2010 év végén befejezetlen szolgáltatásként kimutatott informatikai szakértő
munka 2011. március 31-én befejeződött és kiszámlázásra került. Tárgyév végén befejezetlen
informatikai szolgáltatás nem volt. A Zrt. 2010-es év során megkezdte az ISO 27001 szabvány
kidolgozását, melyre fordított költségek beépülnek a 2012-ik évben folytatódó bevezetés
önköltségébe.

-
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Az árukészlet nyitó összegére, miután több mint két éve nem történt mozgás, 2010-es évben
100%-os értékvesztés került elszámolásra 443 ezer Ft értékben, mely a tárgyév során nem

változott.
A vevők állománya a Zrt. forgalma szempontjából igen magas,

az előző évi ugyancsak magas
szinthez képest több mint 5 milliárd Ft-tal nőtt. A kintlévőségi helyzet folyamatosan elemzésre
került, a nem fizető partnerek felszólításra kerültek.
-

—

A vevőkövetelések esedékesség szerinti bontása a következő:
Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
Következő évben esedékes

2010

2011

1 663 881

5 611 789

87 299

341 341

115247

1021671

1 866 427

6 974 801

Lejárt:
-

30 napon belül lejárt

-30napontúllejárt
Összesen:

A táblázat szerint a követelések több mint 80%-a 2012-ben esedékes. A tárgyidőszakban
forgalomarányosan nőtt a lejárt kintiévőségek állománya. A társaság a számviteli politika
előírásainak megfelelően a 90 napon túl lejárt, 100 ezer Ft-t meghaladó kintlévőségekre 1.331
ezer Ft értékvesztést számolt el a tárgyév során.
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés

2011

Nyitó értékvesztés

2 819

Tárgyévi értékvesztés
elszámolás
Tárgyévi értékvesztés visszaírás

1 331

Értékvesztés összesen:

O
4 150

A követelések pénzügyi teljesítésében volt ugyan késedelem, de 90 %-a a mérlegkészítés
időpontjáig befolyt. A lejárt követelések között a Magyar Telekom Nyrt-vel szemben fennálló
számlakövetelés 969.750 ezer forint, melyet a társaság 2012-es év elején kompenzáció keretében
egyenlített ki.

—
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A KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft-vel, mint kapcsolt vállalkozással
szemben 3.486 ezer Ft szolgáltatásból származó vevői követelés, mely határidőben pénzügyileg
teljesítésre került, mérlegkészítésig nem született osztalék kifizetésről döntés.
Az egyéb követelés összege jelentősen megnőtt a folyamatos teljesítésű szolgáltatásokhoz
kapcsolódó áthúzódó ÁFA növekedésének hatására.
Részletezése a következő:

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2010

2011

Adótúlfizetések (Iparűzési,
áthúzódó ÁFA, kiilönadó, stb.)

16785

712318

Dolgozók tartozásai (munkabér
előleg, stb.)

2410

5796

Elszámolásra fizetett összegek

17 264

654

TB ellátások

1 498

2 007

Óvadék

1 392

2392

Pénzügyi egyéb elszámolás

26 968

580

Összesen:

66 317

723 747

Az adótúlfizetés az iparűzési adónemnél képződött, mivel 2011-ik évben az alvállalkozói
teljesítmények értéke megnövekedett az előző évhez viszonyítva, valamint itt kerül kimutatásra a
társasági adóelőleg költségvetési befizetése is. További jelentős tétel a folyamatos teljesítésű
szállítói kötelezettségek áthúzódó áfája 673.025 ezer Ft értékben.
Az elszámolásra fizetett összegek között a 2011-es évre megvásárolt BKV bérletek és étkezési
utalványok maradvány értéke szerepel.

A Zrt-nek nincs értékpapír állománya, a működéshez szükséges pénzeszközigény feletti részt
esetenként bankbetétbe helyezte.
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A pénzeszközök záró állománya nem változott lényegesen, a társaság a támogatott projektek
finanszírozása miatt folyószámlahitel felhasználására szorul, melynek év végi értéke a rövid
lejáratú hitelek közé került átsorolásra.
Az aktív időbeli elhatárolások értéke az előző évhez képest jelentősen megnövekedett. A
bevételek aktív elhatárolása között a 2011 évre vonatkozó késedelmesen elfogadott teljesítés
igazolások alapján 2012 évben kiállított számlák szolgáltatási díjai szerepelnek 31. 425 ezer Ft
összegben. Itt szerepel továbbá a Puzzled by Policy projekt 2011. évi költségek ellentételezésére
kapott, mérlegkészítésig befolyt támogatás összege 7 millió Ft értékben.
A költségelhatárolások között olyan munkák költségei kerültek könyvelésre, mint a 2012. évre
áthúzódó karbantartási és követési díjak, folyóirat előfizetési költségek, valamint a
munkavállalók részére vásárolt 2012 évi BKV bérletek ellenértéke. További jelentős növekedést
okozott a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján megkötött közszolgáltatási szerződés
keretében az ellátottak részére beszerzett szoftver licencek éves követési díjának 2012-re
áthúzódó összegei.
A saját tőke a 2010 évi mérleg szerinti eredmény összegével, valamint az 174/201 1.(V.30)
számú Alapítói Határozatban foglalt tőkeemelés összegével nőtt.
A jegyzett tőke a tőkeemelés összegével 967.000 ezer Ft-tal nőtt.
A társaság részvényese a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján
gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ezt a változást a Cégbíróság 2007. szeptember 25-i hatállyal
2008. április 28-án jegyezte be.
—

—

—

A 2011. december 31-i részvényesi szerkezet
Megnevezés
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

ezer Ft

%

1 916 900

100

Az alapító a 174/2011. (V.30.) sz. Alapítói Határozattal a Zrt-ben tőkét emelt 967.000 ezer Ft
értékben. A tőkeemelés teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A Cégbíróság a tőkeemelést
2011. augusztus 15-én jegyezte be. A társaság alaptőkéje 191.690 db egyenként 10.000 Ft
névértékű és kibocsátási értékű nyomdai úton előállított, azonos jogokat biztosító, névre szóló
részvény. Az alaptőke 1.509.853 ezer Ft pénzbeli betétből és 407.047 ezer Ft nem pénzbeli
betétből áll.
Az eredménytartalék nőtt az előző év mérleg szerinti eredményével.

••

I

Z

~b’MZ~TI It”FOKOMML
SZOLGÁLTATÓ
ZRT

A Zrt. mérleg szerinti eredménye 21.127 ezer Ft. A mérleg szerinti eredmény megegyezik az
adózás utáni eredménnyel.
A társaság menedzsmentje tekintettel a várható 2012 évi feladatok finanszírozási igényére
nem javasolja a tulajdonos részére az adózás utáni eredményből osztalék kifizetését.
—

—

A céltartalék várható kötelezettségekre sornál a korábban garanciális kötelezettségre képzett
céltartalék a garancia lejártát követően feloldásra került a tárgyév során.
A Zrt-nek hosszúlejáratú kötelezettségei nincsenek.
A rövid lejáratú hitel az ING Banktól igénybe vett folyószámlahitel összege. A tárgyév során a
társaság Igazgatósága a feladatok megnövekedése és ezek likviditási vonzata miatt jóváhagyta a
folyószámla hitel keret 2 milliárd Ft-al történő megemelését, így az engedélyezett keret 2,59
milliárd Ft lett. Az év végén a felhasznált hitel 1,087 milliárd Ft.
Az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettségek jelentős mértékben növekedtek
a társaság megnövekedett feladataival és forgalmával összhangban. A kötelezettségek lejárata a
következőek szerint alakul:
_______________________

Megnevezés

2010

Adatok: ezer Ft-ban
2011

Határidőn belüli

405 972

3 604 482

30 napon belül lejárt

429481

140930

30 napon túl lej árat

0

266 685

835 453

4 012 097

Összesen

A szállítói kifizetések késedelme részben a megnövekedett számlaforgalomból adódott, valamint
a számlák feldolgozását hátráltatta a társaság névváltozásából (rövid név nem alkalmazható)
adódó tömeges számlavisszaküldések. A társaság egyik kiemelt szállítói partnere a Magyar
Telekom Nyrt., mellyel szemben év végén fennálló kötelezettségét részben a 2012 év elején
történt kompenzálással rendezte.
A kapcsolt vállalkozással szembeni szállítói tartozás 59.49 1 ezer Ft, melyet határidő szerint
pénzügyileg rendezett a társaság. További kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség a közös
cash-pool bankszámlán keresztül a leányvállalat által nyújtott kölcsön, melynek év végi
egyenlege 183.533 ezer Ft.
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Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek az egyéb rövid lejáratú követeléseknél már említett
folyamatos teljesítésű szolgáltatásokhoz kapcsolódó áthúzódó AFA miatt jelentősen növekedett,
a részletezése az alábbi:
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés

2010

2011

Fizetendő ÁFA

98 917

42 444

SZJA

36179

54580

TB

45245

94534

Egyébadók,járulékok

16501

107836

0

64 178

114323

114323

0

15 214

3 200

0

0

18 952

123883

1 104262

879

1 146

439 127

1 617 469

EKOP KR2 előleg
Levéltárelőleg

Puzzled by Policy előleg
SZIR- KR garancia

Támogatás visszafizetés
kötelezettség
Alapítóval szembeni
kötelezettség
ÁthúzódóÁFA
Egyéb

Összesen

Az adókkal kapcsolatos, 2011. december 31-én kimutatott kötelezettségek az előírt határidőben
pénzügyileg teljesítésre kerültek.
A passzív időbeli elhatárolások, jelentősen csökkentek a KR2 projekt keretében történő
fejlesztési munka értékcsökkenésének megfelelő halasztott bevétel kivezetésével, melynek
tárgyévi összege 930.599 ezer Ft, ugyanakkor az E-Levéltár és a KKIR folyamatban lévő
projektekhez kapott támogatások halasztott bevételei növelték 196.227 ezer Ft-tal. További

csökkentő tétel az Sztv. 45
(2) bekezdés alapján a visszafizetendő támogatás összegével
egyező halasztott bevétel megszüntetése 18.952 ezer Ft értékben.
~.
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Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
KR rendszer halasztott bevétele

E-levéltár halaszott bevétele
KK]R halasztott bevétele
Egyéb
Összesen:

2010
2011
3 642 186 2 692 635
126 046
161 694
0
160 579

150
150
3 768 382 3 015 058

A bevételek elhatárolása között 2012 évre, előre számlázott bérleti díjak, support szolgáltatási
díjak szerepelnek 32.825 ezer Ft összegben. A költségek elhatárolása között a késve érkezett
számlák alapján 2011 évet terhelő könyvvizsgálói, közüzemi, karbantartási díjak, support
szolgáltatások, december havi hitelkamatok, valamint szerződés alapján fizetendő, de nem
számlázott tételek szerepelnek 301.616 ezer Ft értékben.

Mérleghez kapcsolódó egyéb tények
A Számviteli törvényen alapuló Számviteli Politika által előírt további információs
kötelezettségek:
az eredménytartalék terhére nincs lekötött fejlesztési tartalék,
váltót nem bocsátott ki a társaság,
öt évnél hosszabb idejű kötelezettség, zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs,
a társaság nem rendelkezik egyéb mérlegen kívüli követeléssel, kötelezettséggel,
-

-

-

-

-

vállalkozási tevékenységként nem folytat a társaság kutatás-fejlesztési tevékenységet.
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5.2. Az EREDMÉNYKIMUTATÁS-sal kapcsolatos kiegészítő adatok, információk
Az év végi beszámolóhoz tartozó eredménykimutatás adataiban bekövetkezett változások
indoklása a következő:
Az értékesítés nettó árbevétele 10,2 milliárd Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A növekedés oka
az 1. pontban részletezett jogszabályi feladatkijelölések alapján kötött közszolgáltatási
szerződésekből származó árbevétel. Exportértékesítés, valamint EU-n belüli értékesítés 2011
évben nem volt.
Az értékesítés nettó árbevétele tevékenységenkénti bontásban:

Megnevezés
Távközlési szolgáltatások
ebből EDR szolgáltatás
Információ-technológiai
-

szolgáltatások
Adatfeldolgozás
Egyéb
Összesen:

Adatok ezer Ft-ban
2011
7 149 718
5 047 665
6 933 184

393 314
115685

14 591 901

A saját termelésű készletek csökkentek, ami a befejezetlen termelés állományváltozásából
adódik.
A saját előállítású eszközök aktivált értéke csökkent, tárgyévben az e-Levéltári rendszer
fejlesztési költségei, valamint a KKIR projekt keretén belül felmerült, eszköz bekerülési értékét
növelő saját teljesítmény került elszámolásra.
Az egyéb bevételek között a KR2 rendszerhez kapcsolódó halasztott bevétel értékcsökkenéssel
arányos feloldása (930.599 ezer Ft), költségek ellentételezésére kapott támogatások (9.178 ezer
Ft), továbbá a tárgyévben feloldott céltartalék összege (22.667 ezer Ft) került elszámolásra.
Az anyagköltség 95 %-kal emelkedett. Ezt indokolja a jogszabály alapján ellátott feladatokhoz
kapcsolódó hálózati létesítmények energia igény, és az átvett állományi létszám miatt
megnövekedett kapcsolódó közüzemi díjak, irodaszer és az Üzemanyag költségek.
Az igénybe vett szolgáltatások a hivatkozott kormányrendeletek alapján ellátott, Új
szolgáltatások következtében 3 milliárd Ft-tal emelkedett a bázis időszakhoz viszonyítva. A
növekedés hatása egyrészt a megnövekedett létszám elhelyezését biztosító ingatlanbérlet és
üzemeltetés költségek között jelentkezett, másrész az ellátáshoz szükséges
közvetített
szolgáltatásnak nem minősülő alvállalkozói teljesítéseket (rendszerkarbantartás-, üzemeltetés)
emelte.
—

—

—
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Az igénybe vett szolgáltatások részletezése a következő:
Megnevezés

2010

Adatok ezer Ft-ban
2 011

Bérleti díjak (eszköz, épület, gépkocsi)

158 471

326 171

Számítógépes és egyéb szolgáltatás

259 329

173 334

O

O

12 162

16483

525

3 197

3388
96 682

3818
13 955

Piackutatás, taiiulmány
Takarítás
Kiállítás, reklám, hirdetés, marketing
Tagdíjak
Könyvvizsgálat, szárny. tev., külső audit
(ISO is)
Jogi díj

7 002

Nyomdai szolgáltatások

592

198

Oktatás, szakképzés
Hardver, szoftver tanácsadás, szakértő,
pályázati díj, ügyviteli szolg.
Utazási költség

21 107
9 568

33 427
103 591

2 783

7 442

Fenntartási költség (épület, te. gk. stb.)

92900

191 091

Napilap, könyv, on-line ~s

3 232

27 743

Posta, telefon, futárszolgálat, internet

53 340

401 901

Vagyonvédelem

29 ‘797

20 859

Parkolási, autópálya díj

15 715

34 868

257 279

499 250

Munkaerőközv, FIR tanácsadás

35850

28 255

Licenszdíjak

25802

192328

Közhálő üzemeltetés

0

1 003 291

Rendszer karbantartás

36 992

344 128

Rendszer üzemeltetés

488 040

1 151 221

Rendszer tanácsadás

45 973

7 450

Adatbázis szolgáltatás

50481

52 834

599

15 381

1 700 607

4 659 218

Üzemeltetési szolgáltatás (KÜK, stb.)

Egyéb
Összesen
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Az egyéb szolgáltatások értéke a tárgyévben kétszeresére emelkedett a megnövekedett banki
forgalom utáni bankköltségek hatására (11.403 ezer Ft). További jelentősebb tételek a
közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó eljárási díjak, és biztosítási költségek.
Az eladott áruk beszerzési értéke az eredményt jelentősen nem befolyásolja, az eseti jelleggel
értékesítés céljából beszerzett eszközök értéke jelenik meg.
Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékében az SZT törvény 78.*. (6.) bekezdésében
foglalt közvetített szolgáltatások kerültek elszámolásra. A szolgáltatások értéke a jogszabály által
átvett feladatok ellátásához szükséges közvetített szolgáltatások miatt jelentősen 5,073 milliárd
Ft-tal megnőtt, melyből a legnagyobb tétel az egységes digitális rádiótávközlő (EDR) rendszer
üzemeltetéséhez igénybevett alvállalkozói díj 5,047 milliárd Ft.
A bérköltség 2011 évben az érdekeltségi rendszerünknek és a létszámváltozásnak megfelelően
alakult. A Zrt. éves bérköltsége: 2.506.393 ezer Ft volt. Ez a bázis évhez képest 73,9 %-kal
magasabb, ami a megnövekedett létszám eredménye. A bérköltségen belül általános
alapbérfejlesztésre nem került sor, a társaság teljesítette a szja-kompenzációs kötelezettségét. A
tárgyévre vonatkozóan érdekeltségi rendszerhez kapcsolódó kifizetés nem történt, továbbá a
tulajdonosi döntés alapján nem várható.
Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
2011
Az egyéb személyi jellegű kifizetések
Nyugdíjpénztári befizetés:
Segély, skola kezdési támogatás:
Étkeztetés:
Utazási költség térítés:
Foglalkozás eü. szolg.:
Táppénzes állománnyal kapcs. kifiz.:
Kifizetőt terhelő SZ~.JA:
Napidíj:
Egyéb személyi (pid. monix szemüveg,
egyéb természetbeni járandóság)
Internet használat
Üdülési csekk
Reprezentáció, reklám, üzleti ajándék

251 320
29 858
6 393
48 048
46 214
8 763
13 145
29 681

1 348
22 286
3 480
19 651
6 079

Végkielégítés

16 374

A bérjárulékok költségének növekedése igazodik a bérköltség és a személyi jellegű
kifizetésekhez.
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Az értékcsökkenési leírás az előző évihez képest nem változott jelentősen, mivel az átvett
feladatokhoz kapcsolódó eszköz állomány mérlegkészítésig nem került át a társaság tulajdonába.
Az értékcsökkenési leírás 71,9%-át a KR2 rendszer értékcsökkenése teszi (930.599 ezer Ft),
melyet a halasztott bevétel feloldása 100%-ban ellentételez.
Az egyéb ráfordítások 152,6 millió Ft-tal növekedett. Oka elsősorban, hogy 2011-ben a bővülő
tevékenység miatt jelentősen megnövekedett az iparűzési adó és innovációs járulék fizetési
kötelezettség (összesen 145 millió Ft), továbbá tárgyévben először a társaság távközlési adó
fizetésére kötelezetté vált, mely ráfordítás összege 72 millió Ft.
Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 109.98 8 ezer Ft. Az üzemi tevékenység
eredményének emelkedését a tevékenység növekedése okozta.
A kapott kamatok minimális összegűek, az egész évre jellemzően elmondható, hogy a Zrt.
elsősorban cash-pool egyenlegből és folyószámlahitelből gazdálkodott.
A pénzügyi műveletek egyéb bevételei nem számottevő összegűek.
A fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások a folyószámla és a cash-pool kamatokat
tartalmazzák. A KOPINT-DATORU Informatikai és Vagyonkezelő Kft-nek fizetett kamat 10.073
ezer Ft, a folyószámlahitel kamata 65.166 ezer Ft.
A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 100%-ban devizakötelezettség árfolyam veszteséget
tartalmaz.
Pénzügyi műveletek eredménye veszteséget mutat a likviditási helyzet romlása miatt, melyet a
projektek előfinanszírozási igénye okozott.
A rendkívüli bevételek között a leltározás során fellelt többlet összegét (726 ezer Ft), továbbá a
visszafizetendő támogatáshoz kapcsolódó halasztott bevétel megszüntetését (18.952 ezer Ft)
tartalmazza.
A rendkívüli ráfordításokként elengedett követelés értékét (‘7.200 ezer Ft), visszafizetendő
támogatás összegét (18.952 ezer Ft), valamint csekély összegű térítés nélkül átadott eszköz
értékét számolta el a társaság.
Rendkívüli eredmény a fentiek következtében 6.539 ezer Ft veszteséget mutat.
Adózás előtti eredmény arányaiban ugyan növekedett, de értékében csekély összegű.
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2011. évi társasági adó levezetés
A Társaság él az Art. 91/A. * (1) lehetőségével, mely szerint, ha az adózó bevallásában
nyilatkozik arról, hogy nem választja adóalapként a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény 6. *-ának (7) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség-) minimumot, az adóbevallásához
mellékelni kell az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt, így
mentesül az adófizetési kötelezettség alól.
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
2010
2011
Adózás előtti eredmény
16 574
21 127
Adóalap csökkentő tételek:
Előző évi céltartalék felhasználás, visszaírt értékvesztés:
74 125
22 667
Adótörvény szerinti écs, eladott selejtezett eszközök kivezetett értéke
1 544 568 1 574 753
Kapott osztalék
O
O
Közérdekű kötelezettségvállalás, adomány
540
0
Egyéb csökkentő tételek (fejleszési tartalék)
O
O
Kutatás-fejlesztés közvetlen költsége:
O
O
Egyéb csökkentő tételek (adóellenőrzés, önellenőrzés)
O
O
Összes csökkentő tétel:
1 619 233 1 597 420
Adóalap növelő tételek:
Céltartalékképzés várható költségekre, és a vevők értékvesztése miatt
3 154
1 331
Számviteli törvény szerinti écs, eladott, selejtezett eszközök kivezetésének
1 256 282 1 298 024
értéke
Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségek
3 414
6 145
(ráfordítások)
Adóhiány, kamat, bírság, kötbér,
989
4 530
Behajthatatlannak nem minősülő elengedett követelés
0
7 200
Befektektés, követelés leírás, támogatás
100
0
Egyéb növelő tételek
443
0
Összes növelő tétel:
1 264 382 1 317 230
Adóalapot módosító tételek
-354 851
-280 190
Adóalap:
-338 2’77
-259 063
Számított társasági adó
O
O
Adókedvezmény
O
O
Fizetendő adó:
O
O
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6. Önrevízió és adóhatósági ellenőrzés hatása az éves beszámolóra
A társaságnak 2011-ben nem volt előző éveket érintő mérleg és eredménykimutatásra vonatkozó
önrevíziós könyvelése.

6.1 Adóhatósági ellenőrzés hatása az eredményre
A Nemzeti adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adóigazgatósága Társas Vállalkozások
Ellenőrzési Osztály 3 a 11/42/370034/242. sz. megbízólevél alapján 2011. augusztus8-án
megkezdte ellenőrzését a bevallások utólagos vizsgálatára valamennyi adónemre. Az ellenőrzés
alá volt időszak 2009, 2010 évek.
A revízió az ellenőrzést az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 6. ~ (3) bekezdése, a
87. * (1) bekezdés a) pontja (bevallások utólagos vizsgálata) alapján végezte. Az ellenőrzés a
2011. november 24. napján kelt jegyzőkönyvében megállapításai a következő tárgyakat érintette:
az adózás előtti eredmény módosítását, az általános forgalmi adót, a magánszemélyek
jövedelemadóját, a társadalombiztosítási alapokat, a magánnyugdíj-pénztárakat, egyéb adók és
támogatások, társasági adó, számviteli rend és bizonylati fegyelem, ellenőrzés akadályozását.
Az ellenőrzés az Art. 104.
(4) bekezdése szerint a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló
ellenőrzés ellenőrzéssel lezárt időszakot teremt.
~.

Az ellenőrzés hibát, hiányosságot, szabálytalanságot nem tárt fel.
A Nemzeti adó- és Vámhivatal Kelet-budapesti Adóigazgatósága Társas Vállalkozások
Ellenőrzési Osztály 3 2012. január 20. napján kelt határozatában értesítette a Társaságot arról,
hogy a vizsgálat alá vont évekre adózó adókötelezettségeit a bevallásokkal megegyezően
állapította meg, az adózó terhére illetve javára adókülönbözetet nem állapított meg.
6.2 KR 2 VATI záró ellenőrzése
Az EKOP -2.1.2.-07-2008-0001-es számú „Központi Elektronikus Szolgáltató rendszer bővítése,
a közművesített szolgáltatások kialakítása és fejlesztése” című kiemelt projekt záró elszámolási
csomagja ( ZPEJ, záró kifizetési kérelem, könyvvizsgálói jelentés) 2010. március 1-én a
közreműködő szervezetnek benyújtásra került.
A projekt záró ellenőrzésére 2010. április 13. 2010. április 23-a között a VÁTI Nonprofit Kft.
(a továbbiakban VATI) záró helyszíni ellenőrzést végzett.
—

A dokumentum alapú ellenőrzés során a következő intézkedési terv került elfogadásra:
1. A kedvezményezett készítsen kimutatást minden bérjellegű költséggel elszámolt
tevékenységekről a projekt menedzsment és a saját teljesítés keretén belül.
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2. A projektgazdának évente igazolnia kell az éves vagyonbiztosításának meglétét a projekt
fenntartási jelentés beadásával együtt.
A helyszíni ellenőrzés során tett bejárás eredményeképpen intézkedési terv nem született. A
helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve 2010. május 1 1-én került elfogadásra és aláírásra.
2010. szeptember 8-án az EUTAF (mint Ellenőrző Hatóság) vizsgálatot kezdeményezett a
projekttel kapcsolatban (mintavételes ellenőrzés) A vizsgálat lefolytatására 2010. szept. 20. és
okt. 15 között került sor. Az ellenőrzés módszere adatbekérésen és ellenőrzési kérdőíven alapuló
elemzés és helyszíni ellenőrzés volt.
.

A 2010. december 28-i keltezésű, a vizsgálatot lezáró jegyzőkönyv szerint a minőségbiztosítási
eljárás tekintetében az eljárásfajta nem kellően megalapozott megválasztása miatt az ellenőrzés
szabálytalansági gyanút tárt fel a következő tárgykörökben: 1. hiányos az ajánlati felhívás
indoklása, 2. egy ajánlattevő jogszerűtlenül került meghívásra, mivel nem szerepelt az irányadó
jegyzéken, továbbá 3. nem kellően átlátható, hogy egy érvénytelennek nyilvánított ajánlattevő
esetében a későbbiekben miért került az érvénytelenségre vonatkozó döntés visszavonásra. A
vizsgálat emellett a beszerzésekhez kapcsolódóan több alacsony kockázatú eljárási hiba mellett a
minősített adatok kezelése tekintetében magas kockázatú eseti hibát tárt fel.
Az EUTAF a szabá1yta1ai~sági gyanú tekintetében a VÁTI-t szabálytalansági eljárás
lefolytatására szólította fel, a többi hiba esetében pedig a Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt-t a hibák kijavítására felállított intézkedési terv kidolgozására hívta fel.
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a rá rótt feladatok tekintetében az intézkedési
tervet elkészítette és 2011. január 20-án jóváhagyásra továbbította az EUTAF-nak. Az EUTAF az
intézkedési tervet 2011. február 02-i keltezésű levelében jóváhagyólag tudomásul vette és a
végrehajtásról a jogszabályokban előírt módon tájékoztatást kért. A Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. az intézkedési tervben vállalt és jóváhagyott feladatok végrehajtását elvégezte és
erről 2011. március 9-én tájékoztatta az EUTAF-ot.
A szabálytalansági eljárás tekintetében 2011. április 19-i keltezéssel és április 21-i átvéttel levél
érkezett az NFU IH-tól a szabálytalansági eljárás indításáról. (Az időközben életbe lépett 4/20 1 1.
sz. kormányrendelet értelmében minden folyamatban levő és Új szabálytalansági ügy a
közreműködő szervezetek hatásköréből átkerült az NFÜ-höz, így jogkör megvonás miatt nem a
VATI-tól érkezett a levél).
Ebben felszólít a hatóság, hogy a fenti 3 ügykörben tegyük meg észrevételeinket. Az
észrevételeket 2011. április 28-án személyesenjuttattuk el az NFÜ-höz.
2011. május 26-án levél érkezett az NFÜ IH-tól, mely szerint külső szakértők bevonása miatt a
szabálytalansági eljárás felfüggesztésre kerül, majd a szakvélemény beérkezése után folytatódik.
2011. június 21-én adatbekérés alapján ismételt adatszolgáltatást nyújtottunk mind az NFÜ-nek,
mind a VATI-nak.
2011. július 26-án a társaság megkapta az NFÜ levelét, miszerint lezárult a szabálytalansági
eljárás, és megállapítást nyert, hogy szabálytalanság történt. A levél szerint a visszafizetés
módszeréről, pontos lebonyolításáról a későbbiekben a VATI közreműködő szervezet ad
tájékoztatást.
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2012. január 18-án érkezett a VATI levele a visszafizetési kötelezettség lebonyolításáról, a
pontos számításokkal egyetemben. A 18.952.000 Ft támogatási összeget és a 3.041.745 Ft ügyleti
kamatot a társaság 2012. január 31-én átutalta.

7. Kiegészítő adatok
A Számviteli törvény alapján a Kiegészítő mellékletben szerepeltetni kell minden egyéb olyan
adatot, információt, ami a megbízható, valós kép kialakításához szükséges, de közvetlenül nem
kapcsolódik a Mérleghez és az Eredménykimutatáshoz.
Létszám
A társaság teljes munkaidős dolgozóinak átlagos statisztikai állományi létszáma 399,9 fő, ami az
előző évhez képest a kormányzati célú hálózatok és a kormányzati informatika Zrt-hez való
kerülésének következtében jelentősen megnövekedett. A tárgyévi átlagos statisztikai létszám

405,4fő.
Teljes munkaidős

Részmunkaidős

Áiiományon

Állománycsoport
Fizikai

Szellemi

Fizikai

Szellemi

..

Osszesen

Átlagos létszám (fő)

13,0

386,9

0,0

5,5

0,0

405,4

Bérköltség (ezer Ft)

30 399

2 347 677

0

23 840

104 477

2 506 393

4627

176 100

0

1 480

69 113

251 320

Egyénhez kapcsolódó
személyi jellegű egyéb
kifizetések I Természetbeni
juttatások (ezer Ft)

Igazgatóság és Felügyelő Bizottság díjazása
Adatok: ezer Ft-ban
A választott tisztségviselők
tiszteletdíjai az alapítói döntésnek
megfelelően
Igazgatósági tagok tiszteletdíja

FB tagok tiszteletdíj a

2011.
4 263

3 005

Egyéb kifizetés a választott tisztségviselők részére nem történt.

28

..

NPMZ.I~TJ
SZOLGÁLTAn~2RT

Részvények
A társaság részvényese

a Magyar Állam nevében a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács,
amely a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja a tulajdonosi jogokat. Ezt a
változást a Cégbíróság 2007. szeptember 25-i hatállyal 2008. április 28-án jegyezte be.
—

—

—

—

A 2011. december 31-i részvényesi szerkezet
Megnevezés
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

ezer Ft

%

1 916 900

100

Az alapító a 174/2011. (V.30.) sz. Alapítói Határozattal a Zrt-ben tőkét emelt 967.000 ezer Ft
értékben. A tőkeemelés teljes egészében pénzbeli hozzájárulás. A Cégbíróság a tőkeemelést
2011. augusztus 15-én jegyezte be. A társaság alaptőkéje 191.690 db egyenként 10.000 Ft
névértékű és kibocsátási értékű nyomdai úton előállított, azonos jogokat biztosító, névre szóló
részvény. Az alaptőke 1.509.853 ezer Ft pénzbeli betétből és 407.047 ezer Ft nem pénzbeli
betétből áll.

Költségvetési kapcsolatok
2011-ben a költségvetésnek fizetett, és visszaigényelt összegek:
Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés

2010

2011

Társasági adó

4 314

0

O

O

-48

10 211

366417

696711

Munkaadói járulék

O

O

Helyi iparűzési adó

54 377

126 440

Szakképzési hozzájárulás

18 894

34 857

Rehabilitációs hozzájárulás

8 873

18 904

Gépj árműadó (cégautó-i- súlyadó)

2 549

1 612

Adó (Nagy teljesítményű szgk. adója)

43

0

Építmény- és telekadó

70

70

425 228

600 998

O

O

8 157

18966

ülönadó (társaság)
Különadó (magánszemély)
ÁFA

Magánszemélyek jöv.adója
Munkavállalói járulék
Innovációs járulék
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Megnevezés

2010.

2011.

yugdíjbiztosítási járulék
Egészségbiztosítási jár./

366 906

913 601

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci
járulék
EHO/EHO %
Távközlési adó
Összesen

137 086

295 694

60
0
1 392 926

0
72 092
2 790 156

A költségvetési befizetések több mint a duplájára emelkedtek 2010 évhez viszonyítva a 2011
évben.
Társasági adónemben befizetési kötelezettsége nem volt a társaságnak, mivel előző évben a
társaság élt az Art. 91/A. ~ (1) lehetőségével, mely szerint, ha az adózó bevallásában nyilatkozik
arról, hogy nem választja adóalapként a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 6.
ának (‘7) bekezdése szerinti jövedelem-(nyereség-) minimumot, köteles az adóbevallásához
mellékelni az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt.
~-

Az ÁFA adónemben az első negyedévet követően havi bevallások alapján nagyrészt jelentős
összegű befizetési kötelezettsége volt a társaságnak. Ezt a jelentős árbevétel megemelkedésével
hozható összefüggésbe.
A rehabilitációs hozzájárulás befizetésének összege a megemelkedett átlagos statisztikai
állományi létszámnak köszönhető, amely 2010 évben 179,9 fő volt, 2011 évben ez a szám 405,4
főre emelkedett.
A magánszemélyek jövedelmeihez kapcsolódó költségvetési befizetések, így a magánszemélyek
jövedelem adója, a nyugdíjbiztosítási járulék, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék,
különadó (magánszemély) fizetendő összegének megemelkedése szintén a dolgozói létszám
jelentős emelkedésének tudható be.
Bevezetésre került 2010. évi XCIV. törvény az egyes ágazatokat terhelő különadó, mely
távközlési tevékenység végzése miatt érintette társaságunkat, 2010 évben fizetési kötelezettség
nem keletkezett, mivel az ilyen tevékenységből származó bevétel nem haladta meg 2010 évben
az 500 millió forintot, 2011 évben a fizetendő összeg az árbevétel értékhatár túllépése miatt
jelentős értéket képvisel.
—

-

A helyi iparűzési adó, és innovációs járulék összege az előzőekhez hasonlóan jelentős mértékben
megemelkedett, ami az árbevétel emelkedésével hozható összefüggésbe.
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. bevallási és befizetési kötelezettségeinek eleget
tett, adótartozása nincs, benne van a köztartozásmentes adatbázisban.
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Kapcsolt vállalkozással szembeni ügyletek:
Az eredménykimutatásból a kapcsolt vállalkozással szemben 2011-ben elszámolt bevételek,
költségek:
Árbevétel kapcsolt vállalkozástól (közvetített szolgáltatások)

15.0 18 ezer Ft

Költségek, ráfordítások kapcsolt vállalkozástól

506.908 ezer Ft

A kapcsolt vállalkozással szemben felmerült költségek megoszlása:
Adatok: ezer Ft-ban
Megnevezés
2011
Irodaszer és számítástechnikai
13 305
anyagok, alkatrészek anyagköltsége
Ingatlanbérlet és üzemeltetés költségei

89 055

Egyéb igénybevett szolgáltatások

18 062

Közvetített szolgáltatások
~~lig~~)
Osszesen:

386 486
506 908

Az eredménykimutatást közvetetten érintő kapcsolt vállalkozással kötött ügyletek között kell
megemlíteni a leányvállalattal kötött keretmegállapodás alapján történő eszközbeszerzéseket.

8. Támogatási programok 2011 évben

Az e-Levéltár projektben a 2011 évben befolyt 37.354 ezer Ft-ból 2010 évre vonatkozó
elszámolható költségek összege 26.3 89 ezer Ft, 2011. évre vonatkozó elszámolható költségek
összege pedig 10.965 ezer Ft. 2011-ben felmerült összes elszámolható költség a Levéltár
projektre 30.359 ezer Ft, melyből 19.394 ezer Ft-ra még nem került kifizetési kérelem
benyújtásra. A projektre 2011-ben 1.623 ezer Ft nem elszámolható költség merült fel.
A KKIR (Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer) projekt Támogatási Szerződése
2011. október 7-én került aláírásra a Zrt. és a Közreműködő Szervezet (VATI Nonprofit Kft.)
között. A projekt kapcsán felmerült költségeket 2010. október 1-jétől számoltuk el. 2011-ben a
Támogatási Szerződés megkötését követően 64.178 ezer Ft előleg folyt be. A projekt kapcsán
269.90 1ezer Ft elszámolható költség merült fel, melyből 211.601 ezer Ft szállítói finanszírozású
tétel, 58.300 ezer Ft utófinanszírozású tétel volt.
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A szállítói finanszírozású tételek mérlegkészítésig a Közreműködő Szervezet által kifizetésre
kerültek (ebből a 2011-ben kiegyenlített szállítók 160.579 ezer Ft). Az utófinanszírozással érintett
tételek vonatkozásában pedig a kifizetési kérelem benyújtásra került.
A MO.HU (Magyarország.hu tartalomfejlesztés) projekt Támogatási Szerződése 2011. december
2-án került aláírásra, melyben a Zrt. konzorciumi tagként vesz részt, konzorciumvezető a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. A projekt felmerült költség 2.248 ezer Ft,
melyből elszámolható költség várhatóan 654 ezer Ft lesz, erre azonban még kifizetési kérelem
nem került benyújtásra.
A FAIR (Fejlesztéspolitika egységes informatikai rendszer) projekt tárgyévben felmerült
elszámolható költsége 5.886 ezer Ft, melyre a Támogatási Szerződés megkötéséig kifizetési
kérelmet nem adhatunk be.
Az ESR-112 (Egységes Segélyhívó Rendszer) projekt felmerült költsége ‘7.803 ezer Ft volt, ez a
projektben nem elszámolható költség, kifizetési kérelmet a Támogatási Szerződés megkötése
után sem fogunk beadni erre a projekt előkészítési költségre vonatkozóan.
A Puzzled by Policy projektben 2011 év elején előleget folyósítottak a Zrt. számára, melynek
összege 15.214 ezer Ft volt. A projekthez 2011-ben lett kifizetési kérelem benyújtva a 2010 évi
és a 2011. szeptember 30-ig felmerült költségek ellentételezésére, mely alapján 2012-ben,
mérlegkészítésig befolyt 7.023 ezer Ft támogatás. A projekt 50%-os támogatási intenzitású.
9. Peres ügyek
9.1. A mérlegkészítés időpontjában a Társasággal szemben fennálló jogviták, jogigények
a) A Társaság volt munkavállalója (felperes) munkaviszony rendkívüli felmondása
jogellenessége megállapítása iránti jogcímen indított pert 2011 novemberében a
Társaság ellen. A perérték a 2012. március 5-i tárgyaláson pontosított kereseti
követelés szerint 475 000,- Ft (felmentési időre járó munkabér).
Ugyanakkor a volt munkavállaló a Munka Törvénykönyve 100. ~-a alapján jóval több
jogcímen élhetne kereseti követeléssel, mely követelését az első fokú ítélet
meghozatalági megváltoztathatja.
A fentiek alapján, amennyiben a volt munkavállaló fenntartja eredeti kereseti
követelését, és a bíróság kérelmének helyt ad, a Társaságot terhelő várható költségek:
a kereseti kérelemben meghatározott 450.000,- Ft elmaradt jövedelem;
a peres eljárás illetéke, illetve az ügyvédi munkadíj.
-

-

Amennyiben a bíróság a tanúvallomások alapján a felmondásnak a jogszerűségét
megállapítja, úgy a felperes fenti követelését nagy valószínűséggel még a 2012-es
évben I. fokon elutasítja. A II. fokú eljárás dolgozói fellebbezés esetén nagy
valószínűséggel átcsúszik a 2013-as évre, ezért bármilyen vagyoni hátrány, vagy előny
a társaságnál valószínűleg csak 2013-ban realizálódik.
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b) A Társaság (felperes) pert indított a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési
Döntőbizottság ellen, tekintve, hogy a Döntőbizottság az E-levéltár projekthez
kapcsolódóan, a ProoflT Kft.-vel kötött szerződést illetően marasztaló határozatot
hozott a Kbt. megsértése miatt. Ebben 1.000.000,- Ft bírsággal sújtotta a Társaságot,
melynek befizetése megtörtént. A Társaság ez ellen keresettel élt. Első fokon a
Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma a Társaság keresetét elutasította,
mely döntés ellen a társaság fellebbezést nyújtott be. A Fővárosi Itélőtábla az első fokú
ítéletet hatályon kívül helyezte, és az eljárt bíróságot Új eljárásra utasította. Az új
tárgyalás időpontja 2012. augusztus 24. A perben perveszteség esetén perköltség
megítélése várható, a KDB által kiszabott bírság befizetése a perindítástól függetlenül
megtörtént.
c) A társaság (felperes) pert indított a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési
Döntőbizottság ellen, tekintve, hogy a Döntőbizottság az E-levéltár projekthez
kapcsolódóan, a Stratis Kft.-vel kötött szerződést illetően a Kbt. megsértése miatt
marasztaló határozatot hozott. Ebben 3.000.000,- Ft bírsággal sújtotta a Társaságot,
melynek befizetése megtörtént. A Társaság ez ellen keresettel élt. Első fokon a
Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma a Társaság keresetét elutasította,
mely döntés ellen a társaság fellebbezést nyújtott be. A Fővárosi Ítélőtábla az első fokú
ítéletet hatályon kívül helyezte, és az eljárt bíróságot Új eljárásra utasította. Az új
tárgyalás időpontja 2012. április 27. A perben perveszteség esetén perköltség
megítélése várható, a KDB által kiszabott bírság befizetése a perindítástól függetlenül
megtörtént.
d) A Sportran Kft. (felperes) pert indított a „Külkerpark” (Budakeszi Út) tulajdonosai,
köztük XXVIII. r. alperesként a társaság ellen. A per I. rendű alperes a Magyar Allam.
A felperes a Magyar Állammal szemben kéri a Külkerpark vonatkozásában
4.647/10.000-ed arányú tulajdoni hányada tulajdonjogának megállapítását, a többi
alperes a tulajdonostársi pozícióból adódóan áll perben, velük szemben felperes tűrésre
kötelezést kér. A Sportran Kft. miután keresetét mind az első, mind a másodfokú
bíróság elutasította felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúria felé, amely hatályában
fenntartotta a másodfokú ítéletet, amely a felperes Sportran Kft. keresetét elutasította.
Figyelemmel a felperes a társasággal szemben volt kérelmére, társaság által viselendő
perköltség megítélésére nem került sor, továbbá a korábbi ítéletek sem tartalmaztak
ilyen rendelkezést.
—

—
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9.2 A Társaság terhére 2011 évben kirótt bírságok, igazgatási szolgáltatási díjak
a) Az E-levéltár projekt kapcsán az IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt. kérelmére
indult jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy a
Társaság megsértette a Kbt. rendelkezéseit, melyre tekintettel 900.000,- Ft igazgatási
szolgáltatási díjat szabott ki, mely kapcsán arra kötelezte a Társaságot, hogy a díj
megfizetési helyett a Döntőbizottság Titkárságára utaljon vissza 180.000,- Ft-ot, a
kérelmező részére 720.000,- Ft-ot fizessen meg.
b) Az E-levéltár projekt kapcsán a FreeSoft Nyrt. és a HUMANsoft Elektronikai Kft.
kérelmére indult jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság
megállapította, hogy a Társaság megsértette a Kbt. rendelkezéseit, melyre tekintettel
900.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat szabott ki, mely kapcsán arra kötelezte a
Társaságot, hogy a díj megfizetési helyett a Döntőbizottság Titkárságára utaijon vissza
180.000,- Ft-ot, a kérelmező részére 720.000,- Ft-ot fizessen meg.
c) Az E-levéltár projekt kapcsán a Compuworx Informatikai Zrt. kérelmére indult
jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy a
Társaság megsértette a Kbt. rendelkezéseit, melyre tekintettel 720.000,- Ft igazgatási
szolgáltatási díj megfizetésére kötelezte a Társaságot.

9.3 2011 évben lezárult munkaügyi pere
a) A Társaság munkavállalója munkaviszony jogellenes megszüntetése okán indított pert
a Fővárosi Munkaügyi Bíróság előtt, melyben a pertárgy értéke 2010. május 1-től
2011. március 31-ig terjedő időszakra 2.318.200,- Ft + kamatai, valamint 44.000,- Ft
üdülési támogatás és 66.150,- Ft iskolakezdési támogatás (3 gyermek után). A pert
végül a Társaság megnyerte, mely ítéletet a munkavállaló megfellebbezte, de
fellebbezését a későbbiek során visszavonta, így a bíróság 100.000,- Ft perköltség
megfizetésére kötelezte a munkavállalót.
b) Egy másik munkavállaló által indított munkaügyi pert első fokon a Társaság
megnyerte, a felperes keresetét a bíróság elutasította, és a bíróság az ítéletben a
felperest 100.000,- Ft perköltség megfizetésére kötelezte a Társaság javára. Az ítéletet
a munkavállaló megfellebbezte, a másodfokú bíróság helyben hagyta az elsőfokú
bíróság ítéletét, és 50.000,- Ft perköltség megfizetésére kötelezte a munkavállalót.
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9. Környezetvédelem
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok
A 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően teljesítette a Környezetvédelmi
Főfelügyelőség felé az adatszolgáltatási kötelezettségét az elszállított hulladékok állományáról.
Környezetvédelmi költségek
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben
költség nem került elszámolásra.
Környezetvédelmi céltartalékok
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek
fedezetére sem az előző, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek
A társaságnak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási
kötelezettsége nincs.

10. Egyéb
A Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a személyes adatok védelméről és közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv-ben (a továbbiakban: Avtv.), a közpénzek
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. tv
ben (a továbbiakban: „üvegzseb-törvény”), az elektronikus információszabadságról szóló 2005.
évi XC. törvényben (a továbbiakban: Eitv) és végrehajtási rendeleteiben, valamint a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben (takarékossági törvény) előírt, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
közzétételére vonatkozó kötelezettsége alapján a közérdekű adatait a Társaság honlapján
(www.nisz.hu/kozadat) teszi közzé.

35

••

I

Z

NI M7L~I
SZOLGÁLTATÓ
ZRT.

A 222/2009.(X.14.) kormányrendelet alapján a Zrt. a Kormányzati Portálon közzé teszi a
Központi Rendszer üzemeltetésének bevételi és költségadatait, valamint a látogatottsági adatokat
(https:// segitseg.Magyarorszag.hu/segitseg/portal).
Az éves beszámoló aláírására jogosult:
Szabó Zoltán Attila
2094 Nagykovácsi, Gyöngyvirág utca 16.
Vadász Bencéné Huber Eszter
1022 Budapest, Hermann Ottó utca 2/C.
Az éves beszámolót összeállította:
Sári Ildikó Éva
1161 Budapest, Rigó utca 13
MKVK tagszáma: 000552
A Társaságnál a 2000. évi C. törvény előírásai szerint a könyvvizsgálat kötelező.
Könyvvizsgáló a 2011-es üzleti év vonatkozásában:
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
HU- 1103 Budapest, Kőér u. 2/A.
Cégjegyzékszám: 01-09-867785
Díjazása: 3.600 ezer Ft ±ÁFAI2O1 1. év
A könyvvizsgálatra szóló megbízás 2014. május 31-ig tart.
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Nagy András
1118 Budapest, Somlói Út 47. C. ép.
MKVK tagsági igazolványszáma: 005718

Budapest, 2012. április 26.
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vezérigazgató

Vadász Bencéné Huber Eszter
megbízott gazdasági
vezérigazgató-helyettes
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Adatok: ezer Ft-ban

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

számú melléklet

Immateriális javak és tárgyi eszközök
állományának alakulása
2011i2.31.-ig

IMMATERIÁLIS JAVAK
Megnevezés

BRUTTÓ Nyitó
Üzembehelvezés
Beruházás-befejezetlen
Tévi envéb növ.
Seleitezés
Eladás

Tévi egyéb csökk.
BRUTTÓ ZARO
..

NYITÓ Értékcsökkenés
Tárqyévi écs.
Terven felüli ÉCS
Egyéb növ.
Seleitezés
Eladás
Tévi egyéb csökk.(átvez.)
ZÁRÓ Értékcsökkenés
IZAROEGYENLEG

Vagyoni értékű
jogok

2 247 275

TÁRGYI ESZKÖZÖK
Műszaki

-

Szellemi
termékek

2

184 013

160 431

Egyéb berend.,
járművek
Építmények berend.,
gépek,
járművek.

Epületek,
telkek

.

Osszesen

780 777
29 270

1 704

431 288
160 431

197616

74 848

3 589 912

252

Beruházások

767 398

9

9

700

700

2 406 997

184 013

2 591 010

820 027
407 266

164 256
5 783

984 283
413 049

15 349

I

1 227 284

170 039

1 179 713

13 974

I

7 076 145

427

459 858

767 398

767 398

603

603
722

299 427

16 889
300 030

16 898
300 730

665 587

5 394 644

7 985 654

1 704

810 047

3 827 443

89 863

577
30

161 751
141 394

973 241
729 066

57 380
10 751

1 192949
881 241

2 177 232
294 290

170
11 707

7
1 447

177
13 154

177
13 163

303 145

1 690 430

66 677

2 060 859

3 458 182

506 902

2 137 013

3 333 785

4 527 472

9

9

8
1 540
603

Mindösszesen

722

603
714

4 644 857

299

17 166

991

Összesen

1 397 323

607

1 193 687

1 097

I

I

23 186

I

665 587

