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1.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az alábbi Összefoglaló teljes egészében a Tájékoztató fejezeteiben szereplı információkon alapul és
ezen fejezetekkel, illetve a Tájékoztató mellékleteiben bemutatott auditált pénzügyi beszámolókkal
együtt értelmezendı. A Részvényekbe befektetni szándékozók számára elengedhetetlen a jelen
Tájékoztató egészének alapos áttanulmányozása és mérlegelése. Befektetési döntéseik
meghozatalakor a Befektetıknek jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a befektetés kockázatait és
elınyeit maguknak kell mérlegelniük, ezért kérjük, fordítsanak külön figyelmet a Tájékoztató 2.
fejezetében („Kockázati tényezık”) foglaltakra.
1.1
Általános információk a Tızsdei Bevezetésrıl
A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 1022 Budapest,
Törökvész utca 30/a., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: 01-10045531), mint kibocsátó közgyőlésének 4/2009. (VIII.18.) számú határozata alapján kezdeményezni
szándékozik a Társaság által kibocsátott teljes törzsrészvény-sorozatának, azaz 6.000.000 darab,
egyenként 10 forint névértékő, névre szóló dematerializált törzsrészvényének bevezetését a
Budapesti Értéktızsde Részvény Szekciójának Részvények „B” kategóriájába.
A PSZÁF a Tızsdei Bevezetésre vonatkozó Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a
Tájékoztatóban szereplı adatok és információk valódiságát nem vizsgálta, és azokért nem vállal
felelısséget. A Tızsdei Bevezetés során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplı, a
Társaságra vagy a Tızsdei Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat
szolgáltatni. A Tájékoztatóban nem szereplı adatok a Társaságtól származó megerısítés nélkül nem
tekinthetık hitelesnek. A befektetni szándékozóknak tekintetbe kell venniük, hogy a Társaság
ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. A Tájékoztató közzététele
és a Részvényekkel való tızsdei kereskedés megkezdése közötti idıszak alatt esetlegesen
bekövetkezı, a Társaság mőködését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások
esetén a Társaság a Tpt. 32. §-ában szereplı rendelkezéseinek megfelelıen kezdeményezi a
Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyezı módon közzéteszi. A Tájékoztatót
olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel.
A RÉSZVÉNYEK AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN A MÓDOSÍTOTT 1933. ÉVI
„SECURITIES ACT” („AMERIKAI ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNY”) HATÁLYOS RENDELKEZÉSEI
SZERINT NEM SZEREPELTEK, ÉS NEM FOGNAK SZEREPELNI A JEGYZETT ÉS
NYILVÁNTARTOTT ÉRTÉKPAPÍROK KÖZÖTT, ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
NEM KERÜLNEK SEM KÖZVETVE, SEM KÖZVETLENÜL FELAJÁNLÁSRA, ÉRTÉKESÍTÉSRE,
ÁTRUHÁZÁSRA VAGY TOVÁBBÍTÁSRA, KIVÉVE OLYAN ÜGYLETEKET, AMELYEKHEZ A
RÉSZVÉNYEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE AZ AMERIKAI ÉRTÉKPAPÍRTÖRVÉNY
ÉRTELMÉBEN NEM SZÜKSÉGES.
A Társaság jelen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni Részvényeit az Európai Unió más
tagállamának, valamint Ausztrália, Kanada vagy Japán egyetlen tızsdéjére sem és ezen
országokban nem kívánja Részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni.
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1.2
A Tızsdei Bevezetés szándéka
A Társaság 2009. augusztus 18-án megtartott közgyőlése 4/2009. (VIII.18.) számú határozatában
elhatározta, hogy a Társaság nyilvánosan mőködı részvénytársasági formában mőködik tovább,
továbbá azt, hogy a Társaság kérelmezni fogja valamennyi törzsrészvényének Tızsdei Bevezetését.
A Fıvárosi Bíróság Cégbírósága a mőködési forma megváltozását 2009. szeptember 18. napján
jegyezte be a cégnyilvántartásba.
A Tızsdei Bevezetés tervezett és várható idıpontja: 2009. október 30. A Tızsdei Bevezetésrıl
további részletes információk a Tájékoztató 6. („Tızsdei Bevezetés és másodpiaci kereskedés”) és
24. fejezetében („Magyar értékpapírpiac”) találhatók.
1.3
A Részvények
1.3.1 Részvények elıállítása
A Társaság részvényei névre szóló, dematerializált értékpapírok. Dematerializált értékpapírnak
minısül minden a Tpt-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton
létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon
tartalmazó adatösszesség.
A dematerializált értékpapírok központi nyilvántartását vezetı szervezet: Központi Elszámolóház és
Értéktár (Budapest) Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.)
1.3.2

Részvényekhez kapcsolódó jogok

Osztalékjogok
A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyőlés által
felosztani rendelt eredménybıl a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg.
A közgyőlés az osztalékfizetésrıl a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával
egyidejőleg, az Igazgatóság javaslatára határoz.
A részvényest megilletı osztalék a közgyőlés döntése alapján nem pénzbeli vagyoni értékő
juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni
hozzájárulása arányában jogosult.
A Társaság a saját részvényre esı osztalékot, illetve kamatot nem osztja fel részvényesei között,
hanem azt a Társaság eredménytartalékába helyezi.
Elsıbbségi jogok
Amennyiben az alaptıke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság
részvényeseit – elsı helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó
részvénnyel rendelkezı részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési
jogot biztosító kötvények tulajdonosait, ebben a sorrendben – jegyzési elsıbbség, illetve zártkörő
alaptıke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsıbbségi jog illeti meg.
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Szavazati jogok
Minden egyes Részvény egy szavazatra jogosít.
Likvidációs hányadhoz főzıdı jogok
A Társaság jogutód nélküli megszőnése esetén a részvények tulajdonosai jogosultak a hitelezık
kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptıkéjével arányos
részére.
1.3.3 Általános információk a Részvényekrıl
A Társaság alaptıkéje összesen 6.000.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékő, dematerializált
formában elıállított, névre szóló törzsrészvénybıl áll. A Részvények egyetlen részvénysorozatot
képeznek.
A Társaság által kibocsátott Részvények ISIN kódja: HU0000099387
1.4
A Kibocsátó
A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságot (székhely: 1022 Budapest,
Törökvész utca 30/a.) a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-10-045531 cégjegyzékszámon tartja
nyilván.
1.5
A Tájékoztatóra vonatkozó szabályok
A tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 20. § (2) bekezdése alapján a zártkörően
forgalomba hozott értékpapír nyilvános értékesítésre történı felajánlására, illetıleg szabályozott
piacra történı bevezetésére az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
A Tpt. 21. § (1) bekezdése alapján az értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve szabályozott
piacra történı bevezetése esetén a kibocsátó, illetıleg az értékpapír szabályozott piacra történı
bevezetését kezdeményezı személy kibocsátási tájékoztatót köteles közzétenni. A jelen magyar
nyelvő Tájékoztató a magyar jog és különösen a Tpt. és a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı
beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történı végrehajtásáról
szóló 809/2004/EK Rendelet értelmében a befektetık számára nyújt a kibocsátó gazdálkodási és
pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat.
A Tpt. 29. § (1) bekezdés rendelkezései értelmében az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató
félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a
forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt
jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott
piacra történı bevezetését kezdeményezı személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmően
azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba
hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak
valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az
információ hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelısségvállalásának.
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A Tpt. 29. § (3) bekezdés rendelkezései értelmében az itt hivatkozott felelısség nem állapítható meg
kizárólag az összefoglaló alapján, kivéve, ha az összefoglaló félrevezetı, pontatlan vagy a
tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelı információt tartalmaz. A Tpt. 30. § rendelkezése
értelmében a 29. § (1) bekezdésében meghatározott személyt a tájékoztató, illetıleg a hirdetmény
közzétételétıl számított öt évig terheli a 29. §-ban meghatározott felelısség. E felelısség
érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható. A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan
Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 1022 Budapest, Törökvész utca 30/a; nyilvántartja a
Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: 01-10-045531) mint Kibocsátó a jelen
Tájékoztatóban foglaltakért kizárólagos felelısséget vállal.
1.6
Társasági jogi alapinformációk
Cégnév: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság
Rövidített cégnév: Kulcs-Soft Nyrt.
Székhely: 1022 Budapest, Törökvész utca 30/a.
Adószám: 13812203-2-41
Gazdasági tevékenység végzésének kezdete:
A Társaság jogelıdje, a Kulcs-Soft ’94 Informatika Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: H1022 Budapest, Törökvész utca 30/a., cégjegyzékszáma: 01-09-365933) gazdasági
tevékenységét 1994-ben kezdte meg. A Kulcs-Soft ’94 Informatika Korlátolt Felelısségő
Társaság zártkörően mőködı részvénytársasággá történt átalakulásának cégbírósági
bejegyzése 2006. október 31-én történt.
Fıtevékenység: Egyéb szoftverkiadás (TEÁOR’08 52.28)
Székhely országa: Magyarország
Irányadó jog: magyar
Telefonszám: 06 1 336 5300
Fax: 06 1 336 5309
A Társaság elektronikus elérhetısége: www.kulcs-soft.hu
1.6.1. A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a Társaság cégjegyzékszáma
A Társaság jogelıdje a Kulcs-Soft ’94 Informatika Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1022
Budapest, Törökvész utca 30/a., cégjegyzékszáma: 01-09-365933) volt, melyet a Fıvárosi Bíróság
mint Cégbíróság 1994. november 17. napján jegyzett be a cégnyilvántartásba.
A Gt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megvalósult átalakulás nyomán a Kulcs-Soft
Számítástechnika Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot, mint a Kulcs-Soft ’94 Informatika
Korlátolt Felelısségő Társaság általános jogutódját a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság 2006.
október 31-i hatállyal jegyezte be a cégnyilvántartásba. A Társaság mőködési formájának
megváltozását a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság 2009. szeptember 18. napján jegyezte be a
cégnyilvántartásba.
A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságot (székhely: 1022 Budapest,
Törökvész utca 30/a) a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság tartja nyilván a 01-10-045531
cégjegyzékszámon.
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1.6.2. A Társaság alaptıkéje
A Társaság alaptıkéje 60.000.000,- Ft (azaz hatvanmillió forint), amely kizárólag pénzbeli
hozzájárulásból áll. A Társaság részvényesei a Tájékoztató aláírásáig a Társaság rendelkezésére
bocsátották az alaptıke teljes összegét, az ıket megilletı Részvényeket pedig átvették. A Társaság
alaptıkéje 6.000.000 db (azaz hatmillió darab) egyenként 10,- Ft (azaz Tíz forint) névértékő, névre
szóló, azonos jogokat biztosító „A” sorozatú törzsrészvénybıl áll.
1.6.3. A Társaság mőködésének idıtartama
A Társaság határozatlan idıtartamra alakult.
1.6.4. Üzleti év
A Társaság jogelıdjének, a Kulcs-Soft ’94 Informatika Kft-nek az elsı üzleti éve 1994. november 17tıl 1994. december 31-ig tartott, a további üzleti évek január 1-jén kezdıdtek és december 31-én
zárultak, tehát megegyeztek a naptári évvel 2005. december 31-ig. A 2006-os üzleti év 2006. január
1-jén kezdıdött és 2006. október 31-én ért véget tekintettel arra, hogy a Kulcs-Soft ’94 Informatika
Kft. zártkörően mőködı részvénytársasággá alakult. A Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörően
Mőködı Részvénytársaság elsı üzleti éve 2006. november 1-tıl 2006. december 31-ig tartott. A
további üzleti évek január 1-jén kezdıdnek és december 31-én zárulnak, tehát megegyeznek a
naptári évvel.
1.6.5. Hirdetmények közzétételi helye
A Társaság Alapszabálya szerint a Társaság hirdetményeit és közleményeit a www.kulcs-soft.hu
címő honlapon teszi közzé. Ezen túlmenıen attól kezdve, hogy a Társaság Részvényeit a Budapesti
Értéktızsdén (“BÉT”) forgalmazzák, a forgalomban tartás idıtartama alatt a BÉT által megkövetelt
közzétételi kötelezettségeknek a Társaság a BÉT szabályzataiban elıírt módon is köteles eleget
tenni a www.bet.hu elnevezéső internetes oldalon. A Társaság hirdetményeit és közleményeit a
PSZÁF által üzemeltetett, www.kozzetetelek.hu elnevezéső honlapon is közzéteszi, eleget téve ezzel
a PSZÁF felé fennálló bejelentési kötelezettségének.
A Kibocsátó a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség alá tartozó információkat egy
honlappal rendelkezı, a befektetık számára hozzáférhetı média szerkesztıségének is megküldi a
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes
szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. §-ában foglaltakkal összhangban.
1.6.6. A Társaság könyvvizsgálója a jelen Tájékoztató készítésének idıpontjában
A könyvvizsgáló neve: MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
székhelye: 1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a, 1. emelet 1.
cégjegyzékszám: 01-09-563031
MKVK nyilvántartási száma: 000870
A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért felelıs személy: Czene Gyızı
anyja neve: Simon Margit
lakcím: 3100 Salgótarján, Béke krt. 42/a
MKVK nyilvántartási száma: 000140
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A megbízás kezdete: 2009. augusztus 18.
A megbízás vége: 2014. május 31.
1.6.7. A Társaság Tızsdei Bevezetést kezdeményezı határozatainak száma és kelte
A Társaság 2009. augusztus 18-án megtartott közgyőlése 4/2009. (VIII.18.) számú határozatában
elhatározta, hogy a Társaság nyilvánosan mőködı részvénytársasági formában mőködik tovább,
továbbá azt, hogy a Társaság kérelmezni fogja valamennyi törzsrészvényének Tızsdei Bevezetését.
A Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság a mőködési forma megváltozását 2009. szeptember 18. napján
jegyezte be a cégnyilvántartásba.
1.6.8. A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvénysorozatának ISIN kódja
A Társaság bevezetni szándékozott „A” sorozatú Részvényeinek ISIN kódja: HU0000099387
1.6.9. A Részvények elıállítása
A Társaság részvényei dematerializált módon kerültek elıállításra.
1.6.10. Részvényesek, tulajdoni részesedésük és szavazati arányok
A Társaság részvényeseinek hatályos adatait a Gt. 202. §-ában rögzítetteknek megfelelıen a
Társaság Igazgatósága által vezetett részvénykönyv tartalmazza.
A Társaság részvényesei a Tájékoztató aláírásnak idıpontjában:
Kulcsár Tibor – részesedése és szavazati aránya: 99,75 %
Turbucz Erika – részesedése és szavazati aránya: 0,2 %
Hoskó Róbert – részesedése és szavazati aránya: 0,05 %
1.7

A Társaság bemutatása

1.7.1. A Társaság története
1988 decemberében az alapító, Kulcsár Tibor egy kereskedı ismerısének megrendelésére 15 nap
alatt elkészített egy készletnyilvántartó programot. Az addig kisszövetkezetben dolgozó Kulcsár Tibor
kilépett munkahelyérıl, majd a munkanélkülieknek járó 300.000,- Forintos újrakezdési hitelbıl
vásárolt egy számítógépet és 1989. december 22-én megalapította a Kulcs-Soft Számítástechnikai
Bt-t, 50.000,- Forint alaptıkével. 1991-ben a cég felvette elsı alkalmazottját. Megjelentek a
termékpalettán a könyvelıprogramok, az útnyilvántartás és a bérszámfejtı program. 1992-ben jelent
meg a „repülı ember” grafika, amely azóta is a Kulcs-Soft emblémája. A Kulcs-Soft 1994-ben egy
belvárosi irodát bérelt ki az Izabella utcában. Ekkor már 7 fı dolgozott a cégnél. 2003-ra az Izabella
utcából a Kulcs-Soft átköltözött elsı székházába, a Rózsadombon található Törökvész utcába. A
munkavállalók létszáma ekkorra elérte a 30-40 fıt. 2005-ben a Kulcs-Soft megjelentette szoftverei
online változatát. 2006-ban a Kulcs-Soft jelenlegi székhelyére, a Rózsadombon található irodaházba
költözött. Ekkorra az alkalmazottak létszáma elérte a 60 fıt, forgalma pedig az 500.000.000,Forintot. A Kulcs-Soft ’94 Informatika Kft. 2006-ban zártkörően mőködı részvénytársasággá alakult.
A Kulcs-Soft árbevétele 2007-ben elérte a 2.000.000,- Eurót, a foglalkoztatottak létszáma pedig a 60
fıt. Az ügyfelek kiszolgálását 20 fıs Ügyfélszolgálat segítette. A meglévı szoftverek a 20 fıs
szoftverfejlesztıi részleg és az ugyanennyi termékmenedzser munkájának köszönhetıen
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folyamatosan frissültek. A Kulcs-Soft elindította külföldre irányuló online-értékesítését is, melynek
következtében az angol nyelvő verziókat közel 100 országban töltötték le.
2009-tıl kezdve megindult a programok fejlesztése Macintosh asztali gépekre és iPhone-ra is. A
fejlesztéseknek köszönhetıen a Kulcs-Soft az elsı magyar cég lett, mely bekerült az Apple Store
"Free" programjainak listájában az elsı 25 közé, míg a "Business" kategóriát sokáig vezette a
Bérkalkulátor terméke.
1.7.2. Társadalmi felelısségvállalás
A Kibocsátó árbevétele 0,5%-ával rászoruló gyermekeket támogató alapítványokat segít. Ezen kívül
az ügyviteli oktatással foglalkozó oktatási intézmények számára egy program keretében ingyenesen
biztosít ügyviteli szoftvereket, illetve oktatást nyújt.
1.7.3. Elismerések, díjak
•
•

•
•
•
•

2003 – A Chip Magazin a Kulcs-Soft Fıkönyvi kettıs könyvelés programját a Legjobb vétel
címmel tüntette ki.
2007 – Az Üzlettárs magazin 100 Kistigris címő kiadványában Magyarország
legdinamikusabban fejlıdı kis- és középvállalkozásainak listájában 43. helyezet lett a KulcsSoft.
2008 – A Kulcs-Soft név "szupermárka" lett, elnyerte a Business Superbrands díjat.
2008 – CAS Software Ag. Prémium Partneri cím elnyerése
2009 – Újabb Business Superbrands kitüntetés elnyerése
2009 – Microsoft Gold Partnership megszerzése

1.7.4. A Társaság jövıképe, stratégiája és célja
A Társaság vezetısége a Kulcs-Soft Nyrt. jövıképét a következıkben látja:
• hazai piacon fennálló piacvezetı pozíció megerısítése;
• piaci részesedés további növelése;
• nemzetközi szoftverpiacokon való térhódítás.
Piacvezetı pozíció erısítése
A magyar piacon a Társaság fı célja a korábban elért piacvezetı pozíció további erısítése, egyre
magasabb arányú piaci részesedés megszerzése. A Társaság elérte azt a pontot, amikor a
Társaságnak már nincs konkurense, csak egyes termékeik versenyeznek az adott termékre
szakosodott cégekkel. A Társaság fı fegyvere az innováció. Mindig egy lépéssel a konkurensei elıtt
jár, ami a szoftveres piacon a legnagyobb fegyvert jelenti. A Társaság folyamatosan erısíti
kapcsolatait vevıivel és beszállítóival, és a belsı folyamatait és taktikai lépéseit a gazdasági
környezet gyorsan változó kihívásaihoz igazítja. A Társaság célja a jelenlegi 40.000 ügyfelével
fennálló hosszú távú kapcsolat fenntartása, és továbbfejlesztése.
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Piaci részesedés növelése
A Társaság piaci részesedését termékportfóliójának vertikális irányú bıvítésével növeli tovább. Az
idei évben a Társaság a termékeit 3 különbözı változatban értékesíti. Minden termékbıl létezik egy
ún. „light”, egy kompakt és egy plusz változat. A „light” változattal a Társaság a mikrovállallati
szegmenset, vagyis a 10 fınél kisebb létszámú cégeket célozza meg. Ennek a piacnak a
meghódításával a Társaság növelni tudja a piaci részesedését. A piaci részesedést a horizontális
termékportfólió bıvítése is elısegíti. A Társaság a 2009. évtıl iPhone-ra is fejleszt ún. minialkalmazásokat, mellyel az iPhone használók táborát célozza meg, illetve a 2009. évben az ún. CAS
PIA Saas CRM szolgáltatás is bekerül a termékpalettába, mellyel a hazai mikro-vállalatoknak egy
újabb szegmensét tudja megcélozni a Társaság.
Külföldi terjeszkedés
A Kulcs-Soft Nyrt. fı termékei a szoftverek, mely termékek disztribúciós csatornája ma már leginkább
az internet. Ezt a trendet és vásárlói szokást kihasználva a Kulcs-Soft Nyrt. a nemzetközi piacokra is
fejleszti megfelelı karakterkódolású és nyelvő szoftvereit. A Kulcs-Soft Nyrt. elsıdlegesen az angol
nyelvterületeken szeretné szoftvereit értékesíteni, a hosszú távú célokban pedig szerepel a KulcsSoft szoftverek spanyol, a német és más idegen nyelveken történı megjelentetése is, és a termékek
értékesítése világszerte.
1.7.5. A Társaság tevékenysége
A Társaság azzal a céllal jött létre, hogy a hazai kis - és középvállalatok részére dobozos, szoftveres
megoldásokat kínáljon az ügyvitel teljes területére. A Társaság termékpalettája lefedi az ügyvitel
teljes területét és a szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal maximálisan megteremti szoftverei
használatának kényelmét.
Termékeire jellemzı:
•
•
•
•
•
•

azonnal használható;
könnyő telepíteni;
egyszerő és logikus mőködés;
áttekinthetı felépítés;
könnyen kezelhetı, egységes dizájn és felület;
kedvezı ár.

Termékei:
•
•
•
•
•
•
•
•

Számlázó program;
Készletgazdálkodás és Számlázás;
Raktárkezelı program;
CRM program;
Bérprogram;
Könyvelı program;
Tárgyi eszköz program;
Házipénztár program;
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•
•
•
•

Egyszeres könyvelı program;
EVA program;
Útnyilvántartási program;
iPhone alkalmazások.

A termékek 3 változatban érhetıek el:
•
•
•

light
kompakt
plusz

A light termékek jellemzıi:
•
•
•
•
•

alapfunkciókat tartalmaz;
egyszerő, könnyen kezelhetı;
minden elıre beállított;
kezdı, illetve kis cégeknek nyújt segítséget;
nagyon alacsony árú program.

Feladata:
•
•
•

ügyfélként megszerezni a kis és induló cégeket, hogy errıl lépjenek tovább;
ha az ár a legfontosabb kérdés, ne legyen az ügyfélnek kifogása;
árverseny kialakítása a piacon.

Plusz szoftverek termékjellemzıi:
•
•
•
•
•

nagy tudású, komplett programok;
könnyen kezelhetı, áttekinthetı;
sokrétő beállítási lehetıségek;
nagy és bonyolult felépítéső cégeknek nyújt segítséget;
magas ár, magas érték, nagyon jó ár/érték arány.

Feladata:
•
•
•

jól prosperáló és anyagilag erıs cégek komplett ügyvitelét szolgálja ki;
ha a tudás a legfontosabb kérdés, ne legyen az ügyfélnek kifogása;
nagy árbevétel elérése.

Kompakt szoftverek jellemzıi:
•

a light és a plusz változat közötti verzió, ha szükséges.
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Feladata:
•

alternatívát kínálni az ügyfélnek, ha a plusz verzió túl drága, vagy a light verzió nem tud
eleget.

A szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatásként a Társaság vállalja:
• a szoftverek folyamatos jogszabályi követését (jogszabályi változások fejlesztését a
szoftverekbe);
• az ügyfelek telefonos, e-mailes vagy helyszíni támogatását, supportálását;
• a szoftverek oktatását;
• a szoftverek telepítését;
• a korábbi adatok migrációját a Kulcs-Soft szoftvereibe;
• egyedi fejlesztési szolgáltatást az egyedi ügyféligények kielégítésére.
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1.8
Pénzügyi összefoglaló
Az alábbi összefoglaló pénzügyi információk a Társaság és jogelıdje 2006. október 31-én, 2006.
december 31-én, 2007. december 31-én és 2008. december 31-én lezárt pénzügyi éveirıl, valamint
2009. I. félévérıl az MSZSZ szerint készített, auditált, pénzügyi beszámolókból származnak.
Emellett a Társaság vezetısége, a 2006. október 31-ével hatályba lépett átalakulásra tekintettel, az
összehasonlíthatóság érdekében az alábbiakban feltüntetett egy a teljes 2006. naptári évre
vonatkozó, nem auditált („pro forma”) pénzügyi adatsort is.

A Társaság és jogelıdje eredmény-kimutatásainak fı sorai:

A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Értékesítés nettó
árbevétele
Aktivált saját
teljesítmények
értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegő
ráfordítások
Személyi jellegő
ráfordítások
Értékcsökkenési
leírás
Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI)
TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
PÉNZÜGYI
MŐVELETEK
EREDMÉNYE
SZOKÁSOS
VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY
RENDKÍVÜLI
EREDMÉNY
Adózás elıtti
eredmény
Adófizetési
kötelezettség
MÉRLEG
SZERINTI
EREDMÉNY

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30

413473

100896

514369

542572

607937

369667

28000

5774

33774

57070

51194

38001

2689

130

2819

3465

2601

1153

278128

62170

340298

392082

464322

269614

76362

26823

103185

146936

102452

66650

38067

10354

48421

39684

57324

30493

24487

6667

31154

16001

17655

11029

27118

786

5942

8404

19979

31035

1575

4367

5942

2882

734

3739

28693

5153

33846

11286

20713

34774

-1086

0

-1086

0

0

0

27607

5153

32760

11286

20713

34774

2442

587

3029

486

2626

6496

25165

4566

29731

10800

18087

28278
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A Társaság és jogelıdje mérlegeinek fı sorai:
A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Saját tıke
Jegyzett tıke
Jegyzett, de még
be nem fizetett tıke
Tıketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékesítési tartalék
Mérleg szerinti
eredmény
Kötelezettségek
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Passzív idıbeli
elhatárolások
Források
összesen

A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Befektetett
eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett
pénzügyi
eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív idıbeli
elhatárolások
Eszközök
összesen

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.2
006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

66126
3000

71232
40000

71232
40000

82032
60000

100119
60000

128397
60000

0

0

0

0

0

0

0
29461
8500
0

0
18166
8500
0

0
18166
8500
0

0
9751
1481
0

0
22032
0
0

0
40119
0
0

25165

4566

4566

10800

18087

28278

39818

51078

51078

62416

34982

51409

3953

2116

2116

3775

3337

2908

35865

48962

48962

58641

31645

48501

67162

111136

111136

117590

188810

183182

173106

233446

233446

262038

323911

362988

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

97468

87993

87993

117441

112549

145536

41016
54873

42832
44604

42832
44604

57339
59902

66234
46315

78232
67304

1579

557

557

200

0

0

72822
0
23206
0
49616

114407
0
27389
39091
47927

114407
0
27389
39091
47927

99524
0
46916
24706
27902

147901
0
33219
0
114682

211047
0
78146
20450
112451

2816

31046

31046

45073

63461

6405

173106

233446

233446

262038

323911

362988
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1.9

A Részvényekre, vagy a Részvényekbe történı befektetésre, illetve a Kibocsátóra
jellemzı kockázati tényezık
A Kulcs-Soft Nyrt. által kibocsátott Részvényekbe való befektetés általános és specifikus kockázatai
közül kiemelendı (a teljesség igénye nélkül), hogy:

•

•

•
•
•

•
•

•

•

a magyar gazdaság és politika általános, a többi új EU-tagállamra jellemzı kockázatának,
valamint a 2009. tavaszán felállt új kormány költségvetési egyensúlyt javító intézkedéseinek
nehezen felmérhetı a hatása a vállalatok nyereségességére, illetve a magyar életszínvonalra;
esetleges további kormányzati intézkedések érinthetik a magyar tızsde likviditását,
konjunkturális helyzetét, beleértve a részvényekbıl származó jövedelem adóterheinek
növekedését;
nem adható garancia arra, hogy a Társaság meg tudja ırizni jelenlegi kedvezı piaci pozícióját;
a kulcsalkalmazottak esetleges elvesztése negatívan befolyásolhatja a Társaság
jövedelmezıségét;
nem adható garancia arra nézve, hogy a Társaság által választott üzleti stratégia - a határon
túli megjelenés - sikeres lesz, és nem forgácsolja szét az erıforrásokat és nem jár az
eredményesség csökkenésével;
az esetleges akvizíciók is befolyásolhatják a Társaság eredményességének alakulását;
a Társaság részvényeire ható kockázatok közül kiemelendı a magyar tızsde kisebb méretébıl
fakadó likviditási kockázat, illetve ebbıl fakadóan az árfolyamváltozások fokozottabb
kockázata. A Társaság meglehetısen koncentrált tulajdonosi szerkezetébıl fakadóan már
egyetlen nagyobb eladási megbízás is komoly negatív befolyást gyakorolhat az árfolyamra;
a Társaságnak nincs jóváhagyott osztalékpolitikája, így az osztalék mértéke elıre nem
becsülhetı, az az errıl döntı közgyőlésen esetenként kerül meghatározásra. Ez a jövıben is
fennmaradhat, ami befolyásolhatja a Részvények piaci megítélését;
a magánszemélyek számára a tızsdei árfolyamnyereséget terhelı adó mértéke 20 % és a
tızsdei cégek által fizetett osztalék utáni adó 10 %. Nem adható garancia a tıkejövedelmek
adózásának a jelenleginél kedvezıtlenebb változására, tekintettel a magyar költségvetés
helyzetére.

A fenti összefoglaló nem pótolja a Tájékoztató 2. fejezetében („Kockázati tényezık”) foglaltak
részletes elolvasását.
1.10 További befektetıi tájékoztatás
A Tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének
és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetı részérıl
történı megalapozott megítéléséhez szükséges adatot. A Tájékoztatóban közölt adatnak,
adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelınek, helytállónak kell lennie. A
Tájékoztató és a hirdetmény félrevezetı adatot, téves következtetés levonására alkalmas
csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely lényeges ahhoz,
hogy a befektetı megalapozottan megítélhesse a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi és jogi
helyzetét, valamint annak várható, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogok alakulását.
A Kibocsátó felhívja a befektetık figyelmét arra, hogy:
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•
•
•

•

az Összefoglaló a Tájékoztató bevezetı része;
a befektetési döntést a Tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni;
ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor,
elıfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetınek kell
viselnie a bírósági eljárás megindítását megelızıen a Tájékoztató fordításának költségeit; és
az Összefoglaló tartalmáért felelısséget vállaló személyt kártérítési felelısség terheli a
befektetıknek okozott kárért abban az esetben, ha az Összefoglaló félrevezetı, pontatlan,
vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel.

A fentiek alapján a Felügyelet engedélye szükséges a jelen Tájékoztató közzétételéhez. A
Tájékoztató tizenkét hónapig érvényes. A Részvényeket a Tájékoztató közzétételét követı tizenkét
hónapon belül lehet szabályozott piacra bevezetni. A Kibocsátó köteles a jelen Tájékoztató
kiegészítését kezdeményezni, ha az engedély kiadása és a szabályozott piacon való kereskedés
megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a tudomásukra, amely a Tájékoztató
kiegészítését indokolttá teszi. Ha a Tájékoztató, a szabályozott piacon történı kereskedés
megkezdése elıtt kiegészítésre kerül, az a befektetı, aki a kiegészítés közzététele elıtt a Részvény
megvásárlására megállapodást kötött, jogosult elfogadó nyilatkozata visszavonására, illetıleg a
megállapodástól való elállásra. A befektetı az elállási jogát a kiegészítés közzétételét követı tizenöt
napon belül gyakorolhatja. A befektetı elállása esetén a Kibocsátó köteles a befektetınek a
vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni. Az értékpapír tulajdonosának a Tájékoztató
félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel.
A Tpt. 53. § (1) bekezdése szerint, ha az értékpapírt a Felügyelet engedélyével valamely
szabályozott piacra bevezették, a kibocsátó köteles évente a Felügyelet részére megküldött
összefoglaló jelentésben feltüntetni, illetıleg felsorolni mindazt az információt, amit az összefoglaló
jelentés közzétételét megelızı tizenkét teljes naptári hónap során közzétett, így különösen a
társasági eseményekkel kapcsolatos információkat, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok
kibocsátói részére jogszabályban, vagy a szabályozott piac szabályzatában elıírt tájékoztatás
keretében közzétett információkat, és a számviteli jogszabályok által elıírt kötelezettségek teljesítése
során közzétett információkat. Ha az összefoglaló jelentés hivatkozást tartalmaz, meg kell jelölni,
hogy az érintett információ hol érhetı el.
A jogosulatlan személytıl származó információk, illetve az ilyen személy által a szabályozott piacra
bevezetéssel kapcsolatosan tett kijelentések nem tekinthetık a Kibocsátó felhatalmazásán alapuló
információnak, illetve kijelentésnek.
A jelen Tájékoztató közzététele nem tekinthetı a Kibocsátó ígéretének arra nézve, hogy a jelen
Tájékoztató kibocsátását, illetve szabályozott piacra történı bevezetés lezárását követıen a
Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás, vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi
helyzetében nem következik be kedvezıtlen változás, továbbá arra, hogy a szabályozott piacra
történı bevezetéssel kapcsolatban közzétett bármely információ a közzététel idıpontját, vagy
(amennyiben az ettıl eltér) az információt tartalmazó dokumentumban megjelölt idıpontot követıen
is pontos lesz.
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A Kibocsátó nem állítja, hogy a jelen Tájékoztató valamely más országban az ott alkalmazandó
jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelıen jogszerően terjeszthetı, vagy azt, hogy a
Részvények jogszerően más országban forgalomba hozhatók vagy vásárolhatók, illetve nem vállal
felelısséget az ilyen terjesztés vagy forgalomba hozatal, illetve vásárlás jogszerőségéért.
Magyarországon kívül a Kibocsátó nem tett semmiféle olyan intézkedést, amely a Részvények
szabályozott piacra történı bevezetését vagy a jelen Tájékoztató terjesztését lehetıvé tenné egy
olyan országban, ahol a forgalomba hozatalhoz vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség
van. Ennek megfelelıen az ilyen országban a Részvények nem értékesíthetık sem közvetve, sem
közvetlenül, illetve a jelen Tájékoztató, hirdetés vagy egyéb forgalomba hozatali anyag nem
terjeszthetı vagy hozható nyilvánosságra, kivéve, ha az olyan körülmények között történik, amelyek
biztosítják az adott ország vonatkozó jogszabályainak és egyéb rendelkezéseinek betartását, feltéve
továbbá, hogy a Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy az általa szervezett minden forgalomba hozatal és
értékesítés ilyen feltételek mellett történik majd. A Kibocsátó felkéri azokat, akik a jelen Tájékoztató
birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak és vizsgálódjanak a jelen Tájékoztató terjesztésére, illetve a
Részvények értékesítésre vonatkozó minden esetleges korlátozásról.
A jelen Tájékoztató, illetve egyéb más pénzügyi nyilatkozat nem kíván alapul szolgálni semmilyen
hitelképességi vizsgálatnak vagy egyéb értékelésnek. Minden egyes potenciális befektetınek
magának kell értékelnie a jelen Tájékoztatóban foglalt információkat, és az így lefolytatott
vizsgálódás eredményeképpen kell döntenie a Részvények megvásárlásáról. Ez nem érinti a
Kibocsátó Tpt. 32. §-ában foglalt, a Tájékoztató kiegészítésére vonatkozó kötelezettségeket.
A jelen Tájékoztató a Tpt. és a magyar jog egyéb alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban
készült, és a Kibocsátó pénzügyi helyzetére, eredményeire és vagyonára vonatkozó információkat
tartalmaz. A Kibocsátó felelısségére a Tpt. alábbi rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Tpt. 29. § (1) bekezdése értelmében bármely részvénytulajdonosnak a jelen Tájékoztató
félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel.
A Tájékoztató pontosan, egyértelmően azonosítható módon megjelöli annak a személynek a
nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét,
aki/amely a Tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A Tájékoztatóban foglalt
minden információra, illetıleg az információ hiányára is kiterjed a fenti személy/ek/
felelısségvállalása. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.
A Tájékoztatóban szereplı elırejelzések a Kibocsátó vezetésének jelenlegi információin és
várakozásain alapulnak, és nincs biztosíték arra, hogy az adott folyamatok a jövıben ténylegesen az
elırejelzéseknek megfelelıen alakulnak.
A Kibocsátó éves pénzügyi kimutatásokat (éves beszámolókat) készít és tesz közzé a Magyar
Számviteli Szabályoknak megfelelıen. A féléves és az éves nem auditált pénzügyi kimutatások
(gyorsjelentések) továbbá az idıközi vezetıségi beszámolók közzététele a magyar törvényi
elıírásoknak és a BÉT szabályoknak megfelelıen fog történni.
A jelen Tájékoztatóban szereplı adatok és elemzések a Magyarországon érvényes számviteli
szabályok szerint készültek el.
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Az Összefoglaló a Tájékoztató bevezetı része. A befektetıi döntést a Tájékoztató egészének
ismeretében lehet meghozni. Ha a Tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban
keresetindításra kerül sor, tekintettel arra, hogy a Tájékoztató eredeti nyelve a magyar nyelv,
elıfordulhat, hogy a tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetınek kell viselnie a
bírósági eljárás megindítását megelızıen a tájékoztató fordításának költségeit. Az Összefoglaló
tartalmáért felelısséget vállaló személyt, illetve az Összefoglaló fordítását végzı személyt kártérítési
felelısség terheli a befektetıknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló félrevezetı,
pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más elemeivel.
Rendszeres tájékoztatás
A Tpt. 54. §-ában foglalt rendelkezések szerint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír
kibocsátója a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének,
mőködésének fıbb adatairól. A kibocsátó a közzététellel egyidejőleg köteles a Felügyeletet
tájékoztatni. A kibocsátó a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét féléves jelentés, éves jelentés,
és idıközi vezetıségi beszámoló formájában teljesíti. A kibocsátónak az egyes pénzügyi évek végét
követı legkésıbb négy hónapon belül közzé kell tennie az éves jelentését, és gondoskodnia kell
arról, hogy az legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhetı maradjon. A kibocsátó az adott idıszak
végét követıen mielıbb, de legkésıbb két hónapon belül a pénzügyi év elsı hat hónapjára
vonatkozóan féléves jelentést tesz közzé, és gondoskodik arról, hogy az legalább öt évig
nyilvánosan hozzáférhetı maradjon. A kibocsátó a pénzügyi év elsı, illetve második hat hónapjában
idıközi vezetıségi beszámolót köteles közzétenni az adott hat hónapos idıszak kezdete utáni tizedik
hét és a vége elıtti hatodik hét közötti idıszakban, az adott hat hónapos idıszak kezdete és ezen
beszámoló közzétételének napja közötti idıszakra vonatkozóan. Nem kell idıközi vezetıségi
beszámolót közzétennie azon kibocsátónak, amely legalább a féléves jelentésre vonatkozó
követelményeknek megfelelı tartalmú negyedéves jelentést készít a szabályozott piac szabályai
vagy saját kezdeményezése alapján. A kibocsátó minden naptári hónap utolsó napján köteles
közzétenni a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és az alaptıke nagyságát.
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2.

KOCKÁZATI TÉNYEZİK

A Részvényekbe történı befektetés számos kockázatot hordoz. Minden befektetınek javasolt
mérlegelnie a kockázati tényezıket bemutató, a Társaság legjobb tudomása szerint összeállított
alábbi fejezetet, különösen pedig a Tájékoztató 11. fejezetét („Társaság a pénzügyi elemzése és a
vagyoni helyzete”) és a pénzügyi kimutatásokat, mielıtt a Részvények vásárlásáról döntene.
2.1.
A Társaságra vagy az üzletágra jellemzı kockázati tényezık
A Társaság bevételének túlnyomó részét az internetes kiskereskedelmi piacon éri el. Nem adható
garancia arra nézve, hogy a magyar internet-penetráció növekedése nem torpan meg, illetve, hogy a
Társaság jelenlegi, viszonylag kedvezı pozícióját hosszabb távon is meg tudja ırizni.
2.1.1. Piaci verseny
A Társaság jelenleg piacvezetı pozícióban van Magyarországon az ügyviteli szoftverek
értékesítésének területén a kis - és középvállalati szegmensben. A magyar piacra a nagy nemzetközi
szoftvergyártók azonban nem nagyon teszik be a lábukat, hiszen a magyar piac elég kicsi ahhoz,
hogy megérje a szoftverek magyar nyelvre történı fordítása és azok lokalizációja az adott terület
törvényi szabályozásainak megfelelıen. Amennyiben a jövıben az Európai Unión belül egységes
ügyviteli rend kerülne kialakításra, az a piaci szereplık megsokszorozódását jelentené a magyar
piacon, így az negatívan befolyásolhatná a Társaság jövedelmezıségét.
2.1.2. Kulcsalkalmazottak elvesztése
A Társaság tevékenysége, elsısorban a fejlesztés és a marketing fokozottan épül a Társaságnál
évek óta dolgozó kulcsfontosságú vezetık és alkalmazottak munkájára. Ezek elvesztése – amely
nem zárható ki - adott esetben átmenetileg vagy tartósan negatívan befolyásolhatja a Társaság
jövedelmezıdését. A vezetık megtartását segítheti, hogy közülük többen rendelkeznek a Társaság
részvényeire vonatkozó vételi opcióval, ám nem adható garancia arra nézve, hogy részvényeiket
hosszabb távon is megtartják.
2.1.3. A Társaság stratégiájából fakadó kockázatok
Nem adható garancia arra nézve, hogy a Társaság által választott üzleti stratégia - a határokon túli
megjelenés - sikeres lesz, és nem jár az eredményesség csökkenésével, nem forgácsolja szét az
erıforrásokat és nem vezet középtávon nehezen kezelhetı eladósodási folyamathoz.
2.1.4. A növekedés gyorsaságából fakadó kockázatok
Az új területekre való terjeszkedés, illetve a gyors, extenzív jellegő növekedés a menedzsment
ellenırzı funkcióinak gyengülésével járhat. A növekedés erıltetése hosszabb távon nem igazolható
döntésekre késztetheti a vezetést. Az új területeken történı megjelenés költségeit, a fejlesztési
kiadások nagyságát jelenleg nem lehet pontosan felbecsülni. Ugyancsak nem becsülhetı fel, hogy
az új területek mikor és milyen mértékben tudnak érdemben hozzájárulni a Társaság
eredménytermelı képességének növekedéséhez.
2.1.5. Akvizíciós kockázatok
A dinamikus növekedés érdekében a Társaság tervezi, hogy különbözı akvizíciókat hajt végre a
hazai, illetve a környezı országok piacán. Közép és hosszabb távon azonban az akvizíciók tervezett
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eredményességét befolyásolhatják olyan elıre nem tervezhetı tényezık, melyek a Társaság
mőködésén kívül állnak és elıre nem kalkulálhatóak.
2.1.6. Informatikai kockázat
A Társaság napi mőködése erısen függ komplex informatikai rendszerektıl, amelyek bonyolultságuknál fogva - egyre nagyobb mőködési kockázatot hordoznak. Nem adható garancia
egy esetleges elemi csapásból, vagy szándékos rongálásból fakadó adatvesztés ellen. Elıfordulhat,
hogy az informatikai rendszerek nem megfelelı vagy nem teljesen biztonságos mőködése komoly
veszteségeket okoz, vagy más módon okoz jelentıs hátrányt a Társaság számára. Ezen kockázati
tényezı elkerülése érdekében a Társaság a Tájékoztató 15. fejezetében hivatkozott
minıségbiztosítási rendszerét üzemelteti.
2.1.7. Hatósági kockázatok
Az adóhatóság és más hatóságok is jogosultak ellenırzéseket lefolytatni. Adott esetekben ezek köztük akár a versenyjogi eljárások is - okozhatnak a Társaság számára jelentıs pénzügyi hátrányt.
2.2.
Politikai és gazdasági helyzetbıl adódó kockázati tényezık
A Társaság a magyarországi politikai és gazdasági helyzetbıl adódóan a következı kockázati
tényezıket tartja fontosnak jövıbeli mőködése szempontjából.
Bármely befektetı Magyarországon ki van téve a magyar gazdaság viszonylag kisebb méretébıl,
nyitottságából, illetve az államháztartás helyzetébıl adódó általános kockázatoknak.
A magyar gazdaság utóbbi másfél évtizedében nem voltak ritkák a szabályozási környezet elıre meg
nem jósolható, váratlan változásai, a kormányzati gazdaságpolitika erıteljes fordulatai.
Sem a jelenlegi kormány, sem a választások után felálló kormány nincs és nem lesz könnyő
helyzetben. A várható fiskális megszorító intézkedések érinthetik:
•
•
•

a Társaság adózási környezetét;
a Társaság megrendelıinek pénzügyi helyzetét;
a magyar tızsde likviditását, konjunkturális helyzetét, beleértve a részvényekbıl származó
jövedelem adóterheit.

A gazdaságpolitika, ezen keresztül az infláció, az árfolyam-politika és a kamatkörnyezet alakulása
erıteljesen befolyásolhatja a részvénybefektetések megtérülését.
Nem adható garancia arra nézve, hogy a Társaság üzleti lehetıségeit korlátozó szigorítások, a piaci
helyzetet hátrányosan befolyásoló döntések, lépések vagy szabályozások nem kerülnek bevezetésre
a jövıben.
2.3.
A tulajdonosi szerkezetbıl adódó kockázat
A Társaság részvényeinek túlnyomó többsége az alapító tulajdonos kezében van. A Részvények
árfolyam-alakulására ezért a fı tulajdonos eladási vagy vételi szándéka rendkívül nagy hatást tud
gyakorolni, függetlenül a Társaság tényleges gazdasági teljesítményétıl. Nem adható garancia arra
nézve, hogy egy esetleges tartósan negatív árfolyamtrendet a Társaság fı tulajdonosa nem próbál
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meg kihasználni arra, hogy a kisrészvényesek számára kedvezıtlen árfolyamon nyilvános vételi
ajánlatot tegyen és megkísérelje a Társaság részvényeit kivezetni a BÉT-rıl.
2.4.

A részvényekre, vagy részvényekbe történı befektetésre jellemzı kockázati tényezık

2.4.1. Részvénypiac kockázata
A magyar részvénypiac viszonylagosan kis méreténél és nyitottságánál fogva jelentıs mértékben
reagál a nemzetközi tendenciákra, teljesítményének alakulására kihatnak a nemzetközi, fıleg
európai tıke- és pénzpiaci mozgások. A BÉT-en az aktív külföldi intézményi befektetık magas
aránya erısíti a tızsdei árfolyamok volatilitását. A BÉT forgalmának 85-90%-át a piacvezetı négy
legnagyobb részvény adja, elsısorban a külföldi befektetık ezen értékpapírokra összpontosuló
kereslete miatt. A Társaság Részvényei az esetleges BÉT-re történı bevezetést követıen a kis
kapitalizációjú részvények közé sorolhatók, mely részvények kereskedését általában alacsony
likviditás és az árfolyam nagy volatilitása, vagyis érzékenysége és ingadozása jellemzi.
2.4.2. Bevezetés elmaradásának kockázata
Nem garantálható, hogy a Társaság Részvényeit bevezetik a BÉT-re, a Tızsdei Bevezetést
Társaság csak megfelelı piaci és egyéb körülmények esetén kezdeményezi.
2.4.3. Árfolyamváltozás kockázata
A Részvények árfolyamát a tızsdén a piaci kereslet és kínálat változása mozgatja. Az árfolyam ezért
elıre nem jelezhetı irányban és mértékben változhat.
2.4.4. Likviditási kockázat
A Tájékoztató kibocsátását megelızıen nem folyt nyilvános kereskedés a Részvényekkel. Bár a
Részvények a Társaság tervei szerint megfelelı piaci és egyéb körülmények esetén – a jelen
Tájékoztató alapján – bevezetésre kerülnek a BÉT-re, nincs semmilyen biztosíték arra, hogy a
Tızsdei Bevezetés és azt követıen az értékesítés ténylegesen megvalósul, illetve, hogy a
másodpiacon a Részvényeknek kialakul egy likvid piaca. Egy illikvid piac kialakulása negatív
hatással lehet a Részvények árfolyamára és növelheti volatilitásukat.
2.4.5. Osztalékfizetés kockázata
A Társaság akkor fizet osztalékot részvényeseinek, ha megfelelı mennyiségő szétosztható
nyereséget termel meg egy adott pénzügyi évben. Nincs biztosíték arra vonatkozólag sem, hogy a
jövıben osztalékfizetésre kerül sor.
2.4.6. Kereskedés kockázata
A Társaság üzletmenetét jelentısen befolyásoló hírek nyilvánosságra hozatala, valamint információközlési hiányosságok vagy egyéb a vonatkozó törvények, rendeletek és szabályzatokban elıírt
kötelességek elmulasztása miatt a PSZÁF, továbbá a Bevezetési és forgalombantartási
szabályzatban meghatározott esetekben a BÉT felfüggesztheti a Részvények kereskedését.
2.4.7. Adózási szabályok változásának kockázata
A jelen Tájékoztató összefoglaló információkat tartalmaz a Tájékoztató kibocsátásának idıpontjában
fennálló alapvetı adójogi szabályokról. A magyar adójogszabályok gyakori változása miatt nincs
garancia arra, hogy azok nem változnak meg a jelen Tájékoztató hatálya alatt.
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2.4.8. Kivezetés kockázata
A BÉT-en jegyzett nyilvános társaságok törvény szerint kivezethetık a BÉT-rıl, és zártkörően
mőködı társasággá alakíthatók. Nincs biztosíték arra nézve, hogy a jövıben egy meghatározó
tulajdonos nem vezeti ki a Részvényeket a BÉT-rıl.
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3.

FELELİS SZEMÉLYEK

3.1.

Felelıs személyek – Felelısségvállaló nyilatkozat

A Rendelet I. és III. mellékletének 1. pontja, valamint a Tpt. 29. § (1) bekezdése értelmében az
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhelye: 1022 Budapest,
Törökvész utca 30/a; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: 01-10045531) mint Kibocsátó felelıs a Tájékoztatóban szereplı információkért és a Tájékoztató
félrevezetı tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért. Az alulírott, mint
a Tájékoztatóban szereplı információkért felelıs személy kijelenti, hogy az elvárható gondosság
mellett, a lehetı legjobb tudása szerint a jelen Tájékoztatóban szereplı információk megfelelnek a
tényeknek, a jelen Tájékoztató a valóságnak megfelelı tényeket és adatokat tartalmazza, és nem
mellızi azon körülmények bemutatását, amelyek a Társaság részvényei és a Társaság helyzetének
megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak, illetve befolyásolhatnák az információkból levonható
következtetéseket.
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4.

A TÁRSASÁG BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓJA

A Társaság és jogelıdje a 2006. október 31-én, 2006. december 31-én, 2007. december 31-én és
2008. december 31-én végzıdı üzleti évekre Tolnai István könyvvizsgáló (an: Hidas Éva, székhelye:
1048 Budapest, Székpatak u. 24, Kamarai tagsági száma: 002532) által auditált beszámolót készített
az MSZSZ szerint, amelyek jelen Tájékoztató mellékleteiben találhatóak.
A tájékoztató készítésének idıpontjában a könyvvizsgáló a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
A könyvvizsgáló neve: MANTAX Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a, 1. emelet 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-563031
MKVK nyilvántartási száma: 000870
A könyvvizsgálói feladatok ellátásáért felelıs személy: Czene Gyızı
Anyja neve: Simon Margit
Lakcím: 3100 Salgótarján, Béke krt. 42/a
MKVK nyilvántartási száma: 000140
A megbízás kezdete: 2009. augusztus 18.
A megbízás vége: 2014. május 31.
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5.

KIEMELT PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

Az alábbi táblázatok összefoglaló pénzügyi információkat tartalmaznak a Társaság és jogelıdje
2006. október 31-én, 2006. december 31-én, 2007. december 31-én és 2008. december 31-én lezárt
pénzügyi éveirıl az MSZSZ szerint készített auditált, nem konszolidált pénzügyi beszámolók,
valamint a 2009. június 30-ával elkészített nem konszolidált, auditált pénzügyi beszámoló alapján.
Emellett a Társaság vezetısége, a 2006. október 31-ével hatályba lépett átalakulásra tekintettel, az
összehasonlíthatóság érdekében az alábbiakban feltüntetett egy a teljes 2006. naptári évre
vonatkozó, nem auditált („pro forma”) pénzügyi adatsort is.
Az összefoglaló pénzügyi adatok az 1-5. számú Mellékletben szereplı auditált, MSZSZ szerinti nem
konszolidált éves pénzügyi beszámolókkal, a 2009. év I. félévérıl készült auditált pénzügyi
beszámolójával, illetve a jelen Tájékoztató 11. fejezetében („A Társaság pénzügyi elemzése és
vagyoni helyzete”) foglaltakkal együtt értelmezendık.
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A Társaság és jogelıdje eredmény-kimutatásainak fı sorai:
A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Értékesítés
nettó árbevétele
Aktivált saját
teljesítmények
értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegő
ráfordítások
Személyi jellegő
ráfordítások
Értékcsökkenési
leírás
Egyéb
ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI)
TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
PÉNZÜGYI
MŐVELETEK
EREDMÉNYE
SZOKÁSOS
VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY
RENDKÍVÜLI
EREDMÉNY
Adózás elıtti
eredmény
Adófizetési
kötelezettség
MÉRLEG
SZERINTI
EREDMÉNY

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

413473

100896

514369

542572

607937

369667

28000

5774

33774

57070

51194

38001

2689

130

2819

3465

2601

1153

278128

62170

340298

392082

464322

269614

76362

26823

103185

146936

102452

66650

38067

10354

18421

39684

57324

30493

24487

6667

31154

16001

17655

11029

27118

786

27904

8404

19979

31035

1575

4367

5942

2882

734

3739

28693

5153

33846

11286

20713

34774

-1086

0

-1086

0

0

0

27607

5153

32760

11286

20713

34774

2442

587

3029

486

2626

6496

25165

4566

29731

10800

18087

28278
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A Társaság és jogelıdje mérlegeinek fı sorai:
A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Saját tıke
Jegyzett tıke
Jegyzett, de még
be nem fizetett
tıke
Tıketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
Értékesítési
tartalék
Mérleg szerinti
eredmény
Kötelezettségek
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Passzív idıbeli
elhatárolások
Források
összesen

A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Befektetett
eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett
pénzügyi
eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív idıbeli
elhatárolások
Eszközök
összesen

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

66126
3000

71232
40000

71232
40000

82032
60000

100119
60000

128397
60000

0

0

0

0

0

0

0
29461
8500

0
18166
8500

0
18166
8500

0
9751
1481

0
22032
0

0
40119
0

0

0

0

0

0

0

25165

4566

4566

10800

18087

28278

39818

51078

51078

62416

34982

51409

3953

2116

2116

3775

3337

2908

35865

48962

48962

58641

31645

48501

67162

111136

111136

117590

188810

183182

173106

233446

233446

262038

323911

362988

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

97468

87993

87993

117441

112549

145536

41016
54873

42832
44604

42832
44604

57339
59902

66234
46315

78232
67304

1579

557

557

200

0

0

72822
0
23206
0
49616

114407
0
27389
39091
47927

114407
0
27389
39091
47927

99524
0
46916
24706
27902

147901
0
33219
0
114682

211047
0
78146
20450
112451

2816

31046

31046

45073

63461

6405

173106

233446

233446

262038

323911

362988
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6.

TİZSDEI BEVEZETÉS ÉS MÁSODPIACI KERESKEDÉS

6.1.
A Kibocsátó
A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságot (székhely: 1022 Budapest,
Törökvész utca 30/a.) a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság a 01-10-045531 cégjegyzékszámon tartja
nyilván.
6.2.

Részvények

6.2.1 A Részvények elıállítása, típusa és fajtája
A Részvények elıállítására vonatkozó alapvetı szabályokat a Gt. és a Tpt. tartalmazzák. A Társaság
Részvényei dematerializált formában lettek elıállítva.
A Társaság alaptıkéje összesen 6.000.000 darab, egyenként 10,- Ft névértékő, dematerializált
formában elıállított, névre szóló törzsrészvénybıl áll. A részvények egyetlen részvénysorozatot
képeznek. A Társaság egyenként 10 Forint névértékő, dematerializált formában elállított
törzsrészvényeit kívánja bevezetni a Budapesti Értéktızsde részvények „B” kategóriájába. A
Részvények ISIN kódja: HU0000099387
6.2.2

A Részvényekhez kapcsolódó jogok

Osztalékjogok
A részvényest a Társaságnak az irányadó jogszabályok szerint felosztható és a közgyőlés által
felosztani rendelt eredménybıl a részvényei névértékére jutó arányos hányada (osztalék) illeti meg.
A közgyőlés az osztalékfizetésrıl a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásával
egyidejőleg, az Igazgatóság javaslatára határoz. A részvényest megilletı osztalék a közgyőlés
döntése alapján nem pénzbeli vagyoni értékő juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az
osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
A Társaság a saját részvényre esı osztalékot, illetve kamatot nem osztja fel részvényesei között,
hanem azt a Társaság eredménytartalékába helyezi.
A közgyőlés az osztalékfizetésérıl a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával
egyidejőleg, az Igazgatóság Felügyelı Bizottság által jóváhagyott javaslatára határozhat. Legkésıbb
minden év április 30-ig a közgyőlés meghatározza a nyereségbıl a tartalékok képzését, az osztalék
mértékét, kifizetésének helyét és idejét.
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre
vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a
részvénykönyvben szerepel. A Társaság köteles az ún. ex-kupon nap elıtt 2 (kettı) tızsdenappal
nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon
mértékét megállapító közgyőlést követı harmadik tızsdenap lehet.
Az Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns
idıpont az osztalékfizetésrıl döntı közgyőlés idıpontjától eltér. Az osztalékfizetésre vonatkozó
tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja legkorábban a közgyőlést követı 5. (ötödik) tızsdenap lehet.
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Az osztalékfizetés mértékérıl, valamint az osztalékfizetés kezdı napjáról rendelkezı közgyőlési
határozaton alapuló, és az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény elsı megjelenése és az
osztalékfizetés kezdı napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak el kell telnie.
Az osztalék vagy a Részvényekkel kapcsolatban fizetendı egyéb összeg után a Társaságot
kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
Két, egymást követı számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti idıszakban a
Társaság Igazgatósága, a Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyása mellett, a Gt. és a Társaság
alapszabálya rendelkezései szerint osztalékelıleg fizetésérıl határozhat.
Elsıbbségi jogok
Amennyiben az alaptıke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a Társaság
részvényeseit – elsı helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó
részvénnyel rendelkezı részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési
jogot biztosító kötvények tulajdonosait, ebben a sorrendben – jegyzési elsıbbség, illetve zártkörő
alaptıke-emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó elsıbbségi jog illeti meg.
Az alapszabály az elsıbbségi jogokat érvényesen nem korlátozhatja, illetve nem zárhatja ki. A
közgyőlés azonban – az Igazgatóság írásbeli elıterjesztése alapján – az elsıbbségi jogok
gyakorlását kizárhatja az alaptıke felemelését tárgyaló napirendi pont tekintetében, és az alaptıke
felemelésérıl rendelkezı közgyőlési határozat meghozatalát megelızıen. Ilyen esetben az
igazgatóság elıterjesztésében be kell mutatni az elsıbbségi jog kizárására vonatkozó indítvány
üzleti indokait, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét. Az Igazgatóság a közgyőlés
határozatát köteles megjelentetni a Társaság hirdetményi helyein, valamint ezzel egyidejőleg a
határozatot megküldeni az illetékes cégbíróságnak.
Alaptıke-emelés esetén az Igazgatóság a Társaság hirdetményi helyein közzétett hirdetmény útján
köteles tájékoztatni a részvényeseket – ideértve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító
kötvények tulajdonosait is – a jegyzési elsıbbség, illetve a részvények átvételére vonatkozó
elsıbbségi jog lehetıségérıl, valamint a részvények névértékérıl, kibocsátási értékérıl, az
elsıbbségi jog gyakorlására nyitva álló 15 (tizenöt) napos határidı kezdı és zárónapjáról, továbbá
az elsıbbségi jog gyakorlásának helyérıl. A hirdetményben az igazgatóság közzéteszi az alaptıkeemelés nagyságát, a kibocsátandó részvények számát, sorozatát, a részvényekhez főzıdı jogokat,
valamint a részvények ellenértéke megfizetésének módját és határidejét.
Elsıbbségi jogukkal az arra jogosultak az Igazgatósághoz eljuttatott írásbeli nyilatkozatukkal
élhetnek, amely akkor szabályszerő, ha megfelel a hirdetményben elıírt feltételeknek és a 10.6.3
pontban rögzített 15 (tizenöt) napos határidın belül érkezik meg az Igazgatósághoz.
Az elsıbbségi jog jogosultja nyilatkozatában kijelenti, hogy az új részvények átvételét vállalja és a
megjelölt feltételek mellett hány részvényt átvételére kötelezi magát.
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Amennyiben az elsıbbségi jog jogosultjai által tett elızetes nyilatkozatok alapján az átvenni vállalt
részvények száma meghaladja az alaptıke-emelés során forgalomba hozni rendelt új részvények
számát, az új részvények átvételére – részesedésük arányában – elıször az elsıbbségi jogukkal élni
kívánó részvényesek, majd az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai
jogosultak, ebben a sorrendben. Amennyiben a különbözet összege egy részvény névértékét nem
teszi ki, úgy a részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenı sorrendjében, a jogosultság
törvényi sorrendje alapján kell elosztani.
Amennyiben valamely jogosult a megadott határidın belül nem jutatja el nyilatkozatát az
Igazgatósághoz az alapszabályban foglaltak szerint, úgy kell tekinteni, hogy elsıbbségi jogával nem
kívánt élni.
Szavazati jogok
Minden egyes Részvény egy szavazatra jogosít.
Likvidációs hányadhoz főzıdı jogok
A Társaság jogutód nélküli megszőnése esetén a Részvények tulajdonosai jogosultak a hitelezık
kielégítése után fennmaradó vagyon részvényei névértékének a Társaság alaptıkéjével arányos
részére.
6.2.3 A Részvényekhez kapcsolódó adózási kérdések
A Részvényekhez kapcsolódó alapvetı adózási kérdéseket a Tájékoztató 23. Fejezete (Adózás)
ismerteti.
6.3.
Tızsdei bevezetés szándéka
A Társaság 2009. augusztus 18-án megtartott közgyőlése 4/2009. (VIII.18.) számú határozatában
elhatározta, hogy a Társaság nyilvánosan mőködı részvénytársasági formában mőködik tovább,
továbbá azt, hogy a Társaság kérelmezni fogja valamennyi törzsrészvényének Tızsdei Bevezetését.
A Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság a mőködési forma megváltozását 2009. szeptember 18. napján
jegyezte be a cégnyilvántartásba.
A Tızsdei Bevezetés tervezett és várható idıpontja: 2009. október 30. A Tızsdei Bevezetésrıl
további részletes információk a jelen Tájékoztató 24. fejezetében („Magyar értékpapírpiac’)
találhatók.
A Tızsdei Bevezetés kezdeményezése nem jelenti a Részvények automatikus tızsdei bevezetését,
a bevezetésre csak a Budapesti Értéktızsde bevezetési és forgalombantartási szabályzatában
(Szabályzat a bevezetési és forgalombantartási szabályokról) leírt bevezetési eljárás sikeres
végrehajtásának eredményeként kerülhet sor. A bevezetési eljárás elhúzódhat, illetve akár meg is
hiúsulhat.
A Társaság a Részvények Tızsdei Bevezetésének kérelmezése során, illetve a jelen Tájékoztató
összeállításához forgalmazót nem vesz, illetve nem vett igénybe.
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A Kibocsátó nem kívánja a Részvényeket más tızsdékre, illetve azzal egyenértékő piacra bevezetni.
A Társaság jelen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni Részvényeit az Európai Unió más
tagállamának, valamint Ausztrália, Kanada vagy Japán egyetlen tızsdéjére sem és ezen
országokban nem kívánja Részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni.
A Részvények az Amerikai Egyesült Államokban a módosított 1933. évi „Securities Act” („Amerikai
Értékpapírtörvény”) hatályos rendelkezései szerint nem szerepeltek, és nem fognak szerepelni a
jegyzett és nyilvántartott értékpapírok között, és az Amerikai Egyesült Államokban nem kerülnek sem
közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra, kivéve olyan
ügyleteket, amelyekhez a részvények nyilvántartásba vétele az Amerikai Értékpapírtörvény
értelmében nem szükséges.
A PSZÁF a Tızsdei Bevezetésre vonatkozó Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a
Tájékoztatóban szereplı adatok és információk valódiságát nem vizsgálta, és azokért nem vállal
felelısséget. A Tızsdei Bevezetés során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplı, a
Társaságra vagy a Tızsdei Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat
szolgáltatni. A Tájékoztatóban nem szereplı adatok a Társaságtól származó megerısítés nélkül nem
tekinthetık hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság
ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. A Tájékoztató közzététele
és a Részvényekkel való tızsdei kereskedés megkezdése közötti idıszak alatt esetlegesen
bekövetkezı, a Társaság mőködését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások
esetén a Társaság a Tpt. 32. §-ában szereplı rendelkezéseinek megfelelıen kezdeményezi a
Tájékoztató kiegészítését és azt a Tájékoztatóval megegyezı módon közzéteszi. A Tájékoztatót
olyan személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel.
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7.

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

7.1. Társasági jogi alapinformációk
Cégnév: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság
Rövidített cégnév: Kulcs-Soft Nyrt.
Székhely: 1022 Budapest, Törökvész utca 30/a
Adószám: 13812203-2-41
Hatályos létesítı okirat kelte: 2009. augusztus 18.
Fıtevékenység: Egyéb szoftverkiadás (TEÁOR’08 52.28)
Székhely országa: Magyarország
Irányadó jog: magyar
Telefonszám: 06 1 336 5300
Fax: 06 1 336 5309
A Társaság elektronikus elérhetısége: www.kulcs-soft.hu
7.1.1 A Társaság cégbejegyzésének helye és kelte, a Társaság cégjegyzékszáma
A Társaság jogelıdje a Kulcs-Soft ’94 Informatika Korlátolt Felelısségő Társaság (székhely: 1022
Budapest, Törökvész utca 30/a., cégjegyzékszáma: 01-09-365933) volt, melyet a Fıvárosi Bíróság
mint Cégbíróság 1994. november 17. napján jegyzett be a cégnyilvántartásba.
A Gt. vonatkozó rendelkezéseivel összhangban megvalósult átalakulás nyomán a Kulcs-Soft
Számítástechnika Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot, mint a Kulcs-Soft ’94 Informatika
Korlátolt Felelısségő Társaság általános jogutódját a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság 2006.
október 31-i hatállyal jegyezte be a cégnyilvántartásba. A Társaság mőködési formájának
megváltozását a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság 2009. szeptember 18. napján jegyezte be a
cégnyilvántartásba.
A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaságot (székhely: 1022 Budapest,
Törökvész utca 30/a) a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság a 01-10-045531 cégjegyzékszámon tartja
nyilván.
7.1.2 A Társaság alaptıkéje
A Társaság alaptıkéje 60.000.000,- Ft (azaz hatvanmillió forint), amely kizárólag pénzbeli
hozzájárulásból áll. A Társaság Részvényesei a Tájékoztató aláírásáig a Társaság rendelkezésére
bocsátották az alaptıke teljes összegét, az ıket megilletı részvényeket pedig átvették. A Társaság
alaptıkéje 6.000.000 db (azaz hatmillió darab) egyenként 10,- Ft (azaz Tíz forint) névértékő, névre
szóló, azonos jogokat biztosító „A” sorozatú törzsrészvénybıl áll.
7.1.3 A Társaság mőködésének idıtartama
A Társaság határozatlan idıtartamra alakult.
7.1.4 Üzleti év
A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.
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7.1.5 Hirdetmények közzétételi helye
A Társaság Alapszabálya szerint a Társaság hirdetményeit és közleményeit a www.kulcs-soft.hu
címő honlapon teszi közzé. Ezen túlmenıen attól kezdve, hogy a Társaság Részvényeit a Budapesti
Értéktızsdén (“BÉT”) forgalmazzák, a forgalomban tartás idıtartama alatt a BÉT által megkövetelt
közzétételi kötelezettségeknek a Társaság a BÉT szabályzataiban elıírt módon is köteles eleget
tenni a www.bet.hu elnevezéső honlapon. A Társaság hirdetményeit és közleményeit a PSZÁF által
üzemeltetett, www.kozzetetelek.hu elnevezéső honlapon is közzéteszi, eleget téve ezzel a PSZÁF
felé fennálló bejelentési kötelezettségének.
A Kibocsátó a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség alá tartozó információkat egy
honlappal rendelkezı, a befektetık számára hozzáférhetı média szerkesztıségének is megküldi a
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes
szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 4. §-ában foglaltakkal összhangban.
7.1.6 Részvényesek, tulajdoni részesedésük és szavazati arányok
A Társaság részvényeseinek hatályos adatait a Gt. 202. §-ában rögzítetteknek megfelelıen a
Társaság Igazgatósága által vezetett részvénykönyv tartalmazza.
A Társaság részvényesei a Tájékoztató aláírásnak idıpontjában:
Kulcsár Tibor – részesedése és szavazati aránya: 99,75 %
Turbucz Erika – részesedése és szavazati aránya: 0,2 %
Hoskó Róbert – részesedése és szavazati aránya: 0,05 %
7.1.7 A Társaság tevékenységi körei
A Társaság tevékenységi körébe a tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR'03) és a 2008. január 1-jén hatályba lépett TEÁOR’08 szerint a következık tartoznak:
Fıtevékenység:

58.28 Egyéb szoftverkiadás

Egyéb tevékenységi körök:
5821’08 Számítógépes játék kiadása
1820’08 Egyéb sokszorosítás
6201’08 Számítógépes programozás
6202’08 Információ-technológiai szaktanácsadás
6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
4741’08 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742’08 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
5819’08 Egyéb kiadói tevékenység
8532’08 Szakmai középfokú oktatás
8559’08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
9511’08 Számítógép, periféria javítása
6312’08 Világháló-portál szolgáltatás
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7.1.8 A Társaság Igazgatóságának tagjai
Kulcsár Tibor
Anyja neve: Kocsis Margit
Lakcíme: 1023, Budapest, Zsigmond tér 11/A
Jogviszony kezdete: 2006. augusztus 14.
Turbucz Erika
Anyja neve: Kiss Erzsébet
Lakcíme: 1023, Budapest, Zsigmond tér 11/A
Jogviszony kezdete: 2006. augusztus 14.
Eperjesi Zsolt
Anyja neve: Juhász Julianna
Lakcíme: 1035, Budapest, Vörösvári út 15.
Jogviszony kezdete: 2006. augusztus 14.
7.1.9

A Társaság Felügyelı Bizottságának tagjai

Dr. Gyorgyevics Benedek
S. Nagy Csaba
Lehoczki Mihály
Zsinkó Bálint
Szetei Tibor
7.1.10 A Társaság Audit Bizottságának tagjai
Dr. Gyorgyevics Benedek
S. Nagy Csaba
Lehoczki Mihály
7.1.11 A Társaság BÉT-re bevezetni szándékozott részvénysorozatának ISIN kódja
HU0000099387
7.1.12 A Részvények elıállítása
A Társaság zártkörő részvénytársasággá történı átalakulásával egyidejőleg a Társaság részvényei
dematerializált formában kerültek elıállításra.
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7.1.13 Részvényesek
A Társaság részvényeseinek hatályos adatait a Gt-ben rögzítettek rendelkezéseknek megfelelıen a
Társaság Igazgatósága által vezetett részvénykönyv tartalmazza. A Társaság részvényeseinek
hatályos adatai a Részvényesek címő fejezetben találhatóak.
7.2.

A Társaság története

7.2.1 A Kulcs-Soft Számítástechnika Bt-tıl a Kulcs-Soft Számítástechnika Zrt-ig
1989. december 22.-én Kulcsár Tibor megalapította a Kulcs-Soft Számítástechnika Bt-t 50.000,Forint alaptıkével. A Kulcs-Soft története azonban 1988-ban kezdıdik, amikor megjelentek az elsı
vállalkozások, kereskedések. Az alapító, Kulcsár Tibor ekkor még egy kisszövetkezetben dolgozott,
mint rendszerszervezı. 1988. decemberében egy ismerısének volt egy ruhakereskedése és
szeretett volna naprakész nyilvántartást az üzlet készleteirıl. Kulcsár Tibor elvállalta a munkát és 15
nap alatt a karácsonyi szünetben elkészítette az elsı készletnyilvántartási programot. A program
annyira sikeres lett, hogy a megrendelı mindenkinek dicsekedett, hogy milyen pontosan és
naprakészen tudja nyilvántartani készleteit. Így néhány hónap múlva a kereskedés egyik beszállítója
szintén rendelt egy hasonló programot. Mivel ez a cég fémbútorokat készített, itt már szükség volt
gyártás modulra is. Ekkor még magánszemélyek nem rendelkeztek otthoni számítógéppel, így a
fejlesztés elvégzése nem volt egyszerő: 9-17 óráig a munkahelyen, majd 17-24 óráig a megrendelı
irodájában folyt a programozás. Néhány hét múlva a cég külsıs villanyszerelıje alapított egy
vállalkozást, és szintén rendelt egy készletprogramot, de számlázás modullal.
Kulcsár Tibor úgy érezte, egy lapra kell feltenni mindent. Kilépett a munkahelyérıl és elment
munkanélkülinek, ugyanis ebben az idıben a munkanélküliek felvehették az ún. újrakezdési hitelt. A
300.000,- Forint hitelbıl vásárolt egy számítógépet és 1989. december 22.-én megalapította a KulcsSoft Számítástechnikai Bt-t, 50.000,- Forint alaptıkével, ugyanis ennyi maradt a hitelbıl. Kibérelte
szülei lakásának egy szobáját Újpesten (6m), ami a cég székhelye lett.
A szoftverek jól mőködtek és Kulcs-Soft egyre több új ügyfélre tett szert. Egy idı után Kulcsár Tibor
megkereste a hardverekkel kereskedı cégeket, hogy ajánlják termékeit. Ezt a kereskedık szívesen
megtették, hiszen ez nekik is elınyös volt. Az ügyfélszám emelkedésével jött az ötlet, hogy
egységesíteni kell a termékeket, kész megoldásokat kell adni az ügyfeleknek. Megszületett a
dobozos szoftver ötlete. Ez lehetıvé tette az árak drasztikus csökkenését és a példányszám
korlátlan bıvítését. Megindult a marketingkampány. Az akkori idık legnépszerőbb üzleti újságja, a
HVG lett a megjelenés fı médiuma, amelynek minden számban volt Kulcs-Soft hirdetés. Ezzel egy
idıben a Kulcs-Soft drasztikus árcsökkenéssel támadta az induló konkurenseket.
Megindult a növekedés. 1991-ben a Kulcs-Soft felvette az elsı alkalmazottat és székhelyét áttette
Zuglóba. Ezzel egy idıben a termékpaletta is bıvült. Megjelentek a könyvelı programok, az
útnyilvántartási és a bérszámfejtı program. Az új termékötletek könnyen jöttek. Az ügyfelek
elmondták, mire van szükségük a Kulcs-Soft pedig mindent kifejlesztett, amire igény volt. Az alapító
mindig fontosnak érezte, hogy az ügyfelek érzelmileg is kötıdjenek a Kulcs-Soft-hoz, ezért a KulcsSoft felvette az azóta is használt grafikai arculatát. 1992-ben megjelent a repülı ember grafika,
amely azóta is a Kulcs-Soft emblémája. A repülı ember azt reprezentálja, hogy a Kulcs-Soft
szoftverek segítségével bárki kiszabadulhat az ügyviteli adminisztráció fogságából.
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1994-ben a nagy ügyfélforgalom miatt a Kulcs-Soft egy belvárosi irodát bérelt ki az Izabella utcában.
Ekkor már 7 fı dolgozott a Kulcs-Soft-nál. 1995-ben megjelent a Windows 95 operációs rendszer,
mely óriási kihívást jelentett minden szoftverfejlesztı cég számára. Igaz lesz-e, hogy megszőnik a jól
és könnyen használható DOS operációs rendszer és jön helyette a nehézkes és bizonytalan
Windows? Az alapító a Windowsra szavazott. A konfliktus méretét jelzi, hogy minden dolgozó
távozott a cégtıl, mert nem hittek a Windowsban, és így a Kulcs-Soft új Windows alapú
termékcsaládját 18 éves közremőködık programozták le, akik azóta országosan elismert
szakemberek lettek.
Ez a döntés újabb lökést adott a Kulcs-Soft fejlıdésének, mivel Kulcs-Soft-nak volt elıször Windows
operációs rendszerre kifejlesztett terméke, és az ügyfelek elkezdték keresni a Windows alatt
alkalmazható termékeket, a DOS alapú ügyviteli szoftvereket kínáló konkurensek pedig lemaradtak.
Majd jött az új probléma, a 2000. év átállása. A hisztériát leszámítva ez azért volt fontos, mert azok a
felhasználó cégek, amelyeknek ügyviteli programja nem tudta kezelni a 2000. évet és a fejlesztıi
vagy eltőntek, vagy nem tudták megoldani a problémát, váltásra kényszerültek. A Kulcs-Soft az
addigi legnagyobb marketing kampányával több ezer új ügyfelet szerzett és a 2000-es években is
biztosan mőködı Windows alapú szoftvert biztosított számukra.
A Kulcs-Soft 2003-ban beköltözött elsı székházába a Rózsadombon a Törökvész utcába. Ekkor a
munkavállalók létszáma elérte a 30-40 fıt. 2006-ban a Kulcs-Soft továbbköltözött jelenlegi
székhelyére, a Rózsadombon található irodaházba. Ekkora a Kulcs-Soft alkalmazottainak létszáma
már elérte a 60 fıt, és a forgalma pedig az évi 500.000.000, Forintot. A Kulcs-Soft 2006-ban
zártkörően mőködı részvénytársasággá alakult.
2005-re az internet elterjedése és sebessége olyan mértékő lett, hogy újabb lehetıséget adott a
növekedésre. Megjelentek az online szoftverek. Az online szoftver lényege, hogy a terméket úgy jut
el az ügyfélhez, hogy semmilyen fizikai eszköz, semmilyen emberi beavatkozás nem kell az üzlet
lebonyolításához. Az ügyfél ingyenesen letöltheti a termék bemutató változatát (demo verzió).
Kézikönyvek, bemutató filmek, tudásbázisok segítik a termék megismerésében, és ha megfelelı
számára a program, az ügyfél bankkártyával elektronikusan fizethet, és azonnal letöltheti az „éles”
terméket. Ha új verzió jelenik meg, akkor a termék ezt érzékeli és automatikusan letölti a
frissítéseket. Az internet adta lehetıségekkel olyan online-típusú oktatás, támogatás adható a
szoftverhez, mely elégséges egy egyszerő program kezeléséhez. Az online szoftver népszerőségét
jelzi, hogy két év alatt - amióta az online szoftver megjelent -, 28.000 cég 38.000 terméket töltött le.
Ez azt jelenti, hogy a Kulcs-Soft 2 év alatt szerzett annyi ügyfelet, mint az azt megelızı 17 évben. Az
online szoftver megszünteti a fizikai távolságokat, szabadon forgalmazható a világ minden pontján.
7.3.
A Társaság jövıképe, stratégiája és célja
A Társaság vezetısége a Kulcs-Soft Nyrt. jövıképét a hazai piacon való piacvezetı pozíció
megerısítésében és a nemzetközi szoftverpiacokon való térhódításban látja.
7.3.1 Piaci részesedés növelése, piacvezetı pozíció megırzése
A magyar piacon fı a Társaság fı célja a korábban elért piacvezetı pozíció további erısítése, egyre
magasabb arányú piaci részesedés megszerzése. A Társaság elérte azt a pontot, amikor a
Társaságnak már nincs konkurense, csak az egyes termékeink versenyeznek az adott termékre
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szakosodott cégekkel. A Társaság fı fegyvere az innováció. Mindig egy lépéssel a konkurensei elıtt
jár, ami a szoftveres piacon a legnagyobb fegyvert jelenti. A Társaság folyamatosan erısíti
kapcsolatait vevıivel és beszállítóival, és a belsı folyamatait és taktikai lépéseit a gazdasági
környezet gyorsan változó kihívásaihoz igazítja. A Társaság célja a jelenlegi 40.000 ügyfelével
fennálló hosszú távú kapcsolat fenntartása, és továbbfejlesztése.
A Társaság piaci részesedését termékportfóliója vertikális irányú bıvítésével növeli tovább. A 2009.
évben a Társaság a termékeit 3 különbözı változatban értékesíti. Minden termékbıl létezik egy ún.
„light”, egy kompakt és egy plusz változat. A light változattal a Kulcs-Soft Nyrt. a mikrovállalati
szegmenset, vagyis a 10 fınél kisebb létszámú cégeket célozza meg. Ennek a piacnak a
meghódításával a Kulcs-Soft Nyrt. növelni tudja a piaci részesedését.
7.3.2 Külföldi terjeszkedés
A Kulcs-Soft Nyrt. fı termékei a szoftverek, mely termékek disztribúciós csatornája ma már leginkább
az internet. Ezt a trendet, és vásárlói szokást kihasználva a Társaság a nemzetközi piacokra is
fejleszti megfelelı karakterkódolású és nyelvő szoftvereit. A Kulcs-Soft Nyrt. elsıdlegesen az angol
nyelvterületeken szeretné a szoftvereit értékesíteni, a hosszú távú célokban pedig szerepel a KulcsSoft szoftverek megjelentetése a spanyol, a német és más idegen nyelveken is, és a termékek
értékesítése világszerte.
7.4.

Befektetések és beruházások

7.4.1 A Társaság befektetései és részesedései
A Társaságnak a jelen Tájékoztató elkészítésének idıpontjában nincs tartós részesedése semmilyen
vállalkozásban.
A Társaság 2006-ban 557.000,- Forint értékő, míg 2007-ben 200.000,- Forint értékő részesedéssel
rendelkezett az Újpalotai Energiabefektetési Korlátolt Felelısségő Társaságban.
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8.

A TÁRSASÁG Fİ PIACAINAK ÉS VERSENYTÁRSAINAK BEMUTATÁSA

8.1.
Célcsoport
A Kulcs-Soft Nyrt. elsıdleges célcsoportjai a magyarországi mikro-, illetve kis - és középvállalatok.
A teljes magyar piac nagyságát vizsgálva elmondható, hogy jelenleg Magyarországon 75 000 vállalat
található a kis - és középvállatok között.
A mikro-vállalatok száma Magyarországon a 2008. decemberi statisztikai adatok alapján 150 000
körül van. A Társaság a mikro-vállalatok számára fejlesztette ki ún. „light” termékeit, melyek
tökéletesen kiszolgálják az induló mikro-vállalatok igényeit.
225 000 olyan cég található Magyarországon, amelyek a mikro-, illetve a kis - és középvállalatok
csoportjába tartoznak. Ezek a vállaltok tekinthetık a Kulcs-Soft Nyrt. jelenlegi célcsoportjának.
8.2.
A Kulcs-Soft Nyrt. ügyfelei és piaci részesedése
A Kulcs-Soft Nyrt. ügyfeleinek száma 2008. decemberében elérte a 33 ezret, így Kibocsátó piaci
részesedése 2008. év végén elérte a 18%-ot.
8.3.
Versenytársak, piacon elfoglalt helyük
Magyarországon nagyon sok cég gyárt és értékesít ügyviteli szoftvereket. Ezek a cégek általában
helyi kisvállalkozások, 1-2 fıs munkatársi létszámmal, és 10-100 ügyféllel. Körülbelül harminc olyan
piaci szereplı van, aki az ország egész területén értékesíti szoftvereit. Ezeknek a cégeknek
körülbelül ezer köré tehetı az ügyfélszámuk, azonban ezek a cégek is általában egy piaci
szegmensre, egy iparágra specializált szoftvereket kínálnak. Tíznél kevesebb azoknak a cégeknek a
száma, amelyek az ügyvitel teljes területére kínálnak megoldásokat a magyarországi kis - és
középvállalatok számára.
A most piacra lépı gyártó cégek nem jelentenek valós veszélyt a Kulcs-Soft Nyrt. számára, hiszen
tıkeerı és márkaismertség híján nagyon nehezen tudnak boldogulni a piacon.
A multinacionális külföldi vállalkozásoknak a magyar piac mérete, és a magyar jogszabályi rendszer
bonyolultsága miatt nem érdemes belépniük a piacra. Nagyobb befektetést igényelne részükrıl a
szoftverek lefordítása és lokalizálása, melyet egy Magyarország mérető piac esetében nem érdemes
megkockáztatniuk.
Az ügyvitelbázis 2008-as felmérése alapján a Kulcs-Soft Nyrt. piacvezetı azon ügyviteli szoftvereken
kínáló cégek versenyében, amelyek a magyar kis - és középvállalatok részére kínálnak termékeket.
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Magyar ügyviteli szoftvergyártó cégek piaci részesedése 2008. I. félévében:
Forrás: Ügyvitelbázis http://www.ugyvitelbazis.hu/img/partnerek/gyartotop20.jpg
A Kulcs-Soft Nyrt. fı versenytársainknak az Ügyvitelbázis felmérése alapján a következı cégek
tekinthetık:
•

RLB 60 Bt.
Az RLB 60 Bt. a következı szoftvereket kínálja az ügyfeleinek az ügyvitel területeire:
o Könyvelés
o Házipénztár
o Fıkönyv
o Útnyilvántartás

•

Infocentrum Szoftver Stúdió
Az Infocentrum Szoftver Stúdió a következı szoftvereket kínálja az ügyfeleinek az ügyvitel
területeire:
o Számlázás
o Útnyilvántartás

•

Infotéka Szoftver Kft.
Az Infotéka Szoftver Kft. a következı szoftvereket kínálja az ügyfeleinek az ügyvitel
területeire:
o Számlázás
o Könyvelés
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o Bérszámfejtés
A fentiekbıl is látható, hogy a Kulcs-Soft Nyrt. versenytársai közül egyetlen cég sem rendelkezik
olyan széles termékpalettával, mint a Kulcs-Soft Nyrt.
A Kulcs-Soft Nyrt. saját maga által fejlesztett szoftverei a következık:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Számlázó program;
Készletgazdálkodás és Számlázás;
Raktárkezelı program;
CRM program;
Bérprogram;
Könyvelı program;
Tárgyi eszköz program;
Házipénztár program;
Egyszeres könyvelı program;
EVA program;
Útnyilvántartási program;
iPhone alkalmazások.

Ez a széles termékpaletta és a kapcsolódó magas minıségő szolgáltatások teszik lehetıvé, hogy a
Kulcs-Soft Nyrt. továbbra is megtartsa piacvezetı szerepét és évrıl-évre növelje piaci részesedését
az ügyviteli szoftverek területén.
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9.

SZABÁLYOZÁS

Ez a fejezet – a teljesség igénye nélkül – áttekinti a Társaságra és piacaira vonatkozó kiemelt
fontosságú jogi szabályozási kérdéseket.
9.1.
Tevékenységhez szükséges engedélyek
A Társaság Igazgatóságának elnöke tájékoztatása szerint a Társaság valamennyi, a gazdasági
tevékenysége során nyújtott szolgáltatásával kapcsolatban rendelkezik a szükséges hatósági
engedélyekkel és érvényes szerzıdésekkel, illetve a Társaság által kötött szolgáltatási szerzıdések
a hatályos jogszabályoknak megfelelnek és a hatóságok által engedélyeztetve vannak.
9.2.
Felügyeleti szervek
A Társaságnak a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. Törvénybe ütközı magatartása esetén:
Gazdasági Versenyhivatal
Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u.5.
Telefon: +36 1-472-8900
A Társaság általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén a helyi
önkormányzat jegyzıje illetékes.
II. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzıje
Cím: 1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +36 1 346-5400
A Társaság pénzügyi, tıkepiaci tárgyú tevékenysége tekintetében – a Tpt-ben és az egyéb
kapcsolódó jogszabályokban meghatározott – engedélyezési hatáskörrel rendelkezı szerv:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Cím: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.
Telefon: +36 1-489-9100
A Társaság üzleti tevékenységével kapcsolatos jogvitákra az általános hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezı jogalkalmazói fórumok (rendes bíróságok) rendelkeznek illetékességgel.
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10.

TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

10.1. Részesedés más vállalkozásban
A Társaság jelen Tájékoztató elkészítésének idıpontjában nem rendelkezett tartós részesedéssel
más gazdasági társaságban.
10.2.

Belsı szervezeti struktúra

Elnök vezérigazgató

Ügyfélszolgálati
igazgató

Gazdasági
igazgató

Egyedi fejlesztés
csoport

Angol nyelvő
szoftverek csoport

Fıkönyvi szoftver
ügyfélszolgálati
csoport

Mőszaki
igazgató

Informatikai
igazgató

Készlet és számla
program csoport

WEbfejlesztés csoport

Bér szoftver
ügyfélszolgálati
csoport

Fejlesztési
igazgató

Fıkönyvi szoftver
csoport

iPhone fejlesztés
csoport

Készlet és számla szoftver
ügyfélszolgálati csoport

HR igazgató

Bér szoftver csoport

CRM
csoport

Oktatás szervezés

Társadalmi
felelısségvállalás
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11.

A TÁRSASÁG PÉNZÜGYI ELEMZÉSE ÉS VAGYONI HELYZETE

A jelen fejezet pénzügyi információkat és szöveges magyarázatokat tartalmaz a Társaság és
jogelıdje 2006. október 31-én, 2006. december 31-én, 2007. december 31-én és 2008. december
31-én lezárt pénzügyi éveirıl az MSZSZ szerint készített auditált, nem konszolidált pénzügyi
beszámolók, valamint a 2009. június 30-ával elkészített nem konszolidált pénzügyi beszámolója
alapján.
Emellett a Társaság vezetısége, a 2006. október 31-ével hatályba lépett átalakulásra tekintettel, az
összehasonlíthatóság érdekében az alábbiakban feltüntetett egy a teljes 2006. naptári évre
vonatkozó, nem auditált („pro forma”) pénzügyi adatsort is.
Az összefoglaló pénzügyi adatok az 1-5. számú Mellékletben szereplı auditált, MSZSZ szerinti nem
konszolidált éves pénzügyi beszámolókkal, 2009. I. félévérıl készült auditált pénzügyi
beszámolójával együtt értelmezendık.
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11.1.

Befektetett eszközök

A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Befektetett
eszközök
Immateriális
javak
Szellemi
termékek
TÁRGYI
ESZKÖZÖK
Ingatlanok és
a kapcsolódó
vagyoni értékő
jogok
Mőszaki
berendezések,
gépek,
jármővek
Egyéb
berendezések,
felszerelések,
jármővek
Beruházások,
felújítások
Beruházásokra
adott elılegek
Befektetett
pénzügyi
eszközök
Tartós
részesedés
kapcsolt
vállalkozásban
Egyéb tartós
részesedés

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

97468

87993

87993

117441

112549

145536

41016

42832

42832

57339

66234

78232

41016

42832

42832

57339

66234

78232

54873

44604

44604

59902

46315

67304

8659

8387

8387

7915

7443

7209

6024

2724

2724

2196

2059

2179

40190

33493

33493

32877

23166

41944

0

0

0

16914

13647

15972

0

0

0

0

0

0

557

557

557

200

0

0

0

0

0

0

0

0

557

557

557

200

0

0

A befektetett eszközök tekintetében mintegy 30 százalékos növekedés mutatható ki a 2007.
december 31-ével záruló pénzügyi évben a 2006. december 31-ével záruló pénzügyi évhez képest,
valamint 2009. I. félévében a 2008. december 31-ével záruló pénzügyi év adataihoz képest, míg a
befektetett eszközök 2008. december 31. szerinti mértéke elmarad a 2007. december 31. szerinti
állapothoz képest.
A befektetett eszközök fenti változásainak okai között szerepel részint a saját fejlesztéső szoftverek
aktiválása, másrészt pedig a Kibocsátó gépjármőállományának megújítása, pótlása, annak
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érdekében, hogy a Kibocsátó maradéktalanul el tudja látni a kiszálló csoportok vevıkkel szembeni
kötelezettségeit.
11.2.

Forgóeszközök és aktív elhatárolások

A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Aktív idıbeli
elhatárolások

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

72822
0
23206
0
49616

114407
0
27389
39091
47927

114407
0
27389
39091
47927

99524
0
46916
24706
27902

147901
0
33219
0
114682

211047
0
78146
20450
112451

2816

31046

31046

45073

63461

6405

A 2007. december 31-ével záruló pénzügyi évben a követelések állománya mintegy 71 százalékos,
míg az árbevétel 6 százalékos növekedést mutat a 2006. december 31-ével záruló pénzügyi évhez
képest. A nagyarányú növekedés viszont az értékpapírok és a pénzeszközök állományában
csökkenést eredményezett, mivel a vevıi kintlévıség finanszírozásra került. A 2008. december 31ével záruló pénzügyi évben mintegy 30 százalékkal csökkent a vevıi kintlévıség a 2007. december
31. szerinti állapothoz képest, az árbevétel pedig 12 százalékkal nıtt, így a pénzeszközváltozás is
számottevı. A 2009. I. félévének adatai, mivel csak fél évre vonatkoznak, nem hasonlíthatók össze.
A Kibocsátó várakozásai alapján a 2009. év végéig a követelések állománya valószínőleg
nagymértékben csökkeni fog.
11.3. Saját tıke
A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Saját tıke
Jegyzett tıke
Jegyzett, de
még be nem
fizetett tıke
Tıketartalék
Eredménytartalé
k
Lekötött tartalék
Értékesítési
tartalék
Mérleg szerinti
eredmény

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

66126
3000

71232
40000

71232
40000

82032
60000

100119
60000

128397
60000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29461

18166

18166

9751

22032

40119

8500

8500

8500

1481

0

0

0

0

0

0

0

0

25165

4566

4566

10800

18087

28278
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2006. október 31-én a Kulcs-Soft ’94 Informatika Kft. átalakult zártkörően mőködı
részvénytársasággá, melynek során jelentıs tıkeemelésre került sor az eredménytartalék terhére. A
2007. évben újabb emelés következett be az alaptıke összegében. A tıkeemelések következtében
az eredménytartalék csökkent, majd a 2009. évre az adózott eredmény évenkénti elszámolásával
újra elérte a 2006. évi kiinduló szintet. Ezen idıszak alatt a tulajdonosi kör osztalékot nem vett fel, a
megtermelt eredményt a Társaság fejlesztésére fordította. A saját tıke összege évrıl-évre dinamikus
fejlıdést mutat.
11.3.1 Tıkeszerkezet
Az alábbi táblázat a Társaság tıkestruktúráját mutatja be 2008. december 31-én és 2009. június 30án. Az adatok a Társaság számviteli nyilvántartásából származnak.
A tétel megnevezése
(adatok ezer Forintban)
Összes forrás
Saját tıke
Jegyzett tıke
Tıketartalék
Saját részvény
Rövid lejáratú kötelezettség
Ebbıl rövid lejáratú bankhitelek
Hosszú lejáratú kötelezettség
Ebbıl hosszú lejáratú bankhitelek

2008.12.31.

2009.06.30.

323911
100119
60000
0
0
31645
1216
3337
3337

362988
128397
60000
0
0
48501
818
2908
2908

A hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepel két gépjármő vételénél igénybe vett részletfizetés,
mely az esedékes éves kiegyenlítések összegével csökken. Rövid lejáratú kötelezettségek a szállítói
tartozások, valamint a decemberi adók, járulékok szerepelnek. A Társaságnak, illetve jogelıdjének
adótartozása nem volt és jelenleg sincsen.
A passzív idıbeli elhatárolások az áthúzódó költségek és árbevételek tárgyévet befolyásoló tételei.
11.3.2 Nyilatkozat a Társaság mőködı tıkéjérıl
A Társaság mőködı tıkéje elegendı a Társaság hosszú távú mőködésének elısegítéséhez, illetve
elegendı a Társaság jelenlegi szükségleteinek kielégítésére.
11.3.3 Nyilatkozat a Társaság eladósodottságáról
A Társaság tıkésítettsége és eladósodottsági szintje jelen Tájékoztató elkészítésének idıpontjában
és az azt megelızı 90 napban az iparági szintnek megfelelı volt, és annak mértéke a jövıben sem
veszélyezteti a Társaság hosszú távú mőködését. A Társaságnak nincs tudomása olyan
korlátozásról, amely a tıkeforrások felhasználását, illetve a Társaság üzleti tevékenységét akár
közvetlenül, akár közvetve jelentısen befolyásolná.

49

11.4. Kötelezettségek és passzív elhatárolások
A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Hosszú
lejáratú
kötelezettség
ek
Rövid lejáratú
kötelezettség
ek
Passzív
idıbeli
elhatárolások
Források
összesen

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

3775

3337

2908

58641

31645

48501

117590

188810

183182

262038

323911

362988

2116
3953

2116

35865

48962

67161

111136

173106

233446

48962

111136

233446
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11.5. Eredmény-kimutatás
A Társaság jogelıdje 2006. október 31. dátummal mőködési formát váltott, melynek során korlátolt
felelısségő társaságból zártkörően mőködı részvénytársasággá alakult. Ennek megfelelıen a
Társaság jogelıdje a fent említett dátummal, mint fordulónappal elkészítette beszámolóját, majd
zártkörően mőködı részvénytársaságként új számviteli idıszakot kezdett.
A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Értékesítés
nettó
árbevétele
Aktivált saját
teljesítmények
értéke
Egyéb bevételek
Anyagjellegő
ráfordítások
Személyi jellegő
ráfordítások
Értékcsökkenési
leírás
Egyéb
ráfordítások
ÜZEMI
(ÜZLETI)
TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE
PÉNZÜGYI
MŐVELETEK
EREDMÉNYE
SZOKÁSOS
VÁLLALKOZÁSI
EREDMÉNY
RENDKÍVÜLI
EREDMÉNY
Adózás elıtti
eredmény
Adófizetési
kötelezettség
MÉRLEG
SZERINTI
EREDMÉNY

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

413473

100896

514369

542572

607937

369667

28000

5774

33774

57070

51194

38001

2689

130

2819

3465

2601

1153

278128

62170

340298

392082

464322

269614

76362

26823

103185

146936

102452

66650

38067

10354

48421

39684

57324

30493

24487

6667

31154

16001

17655

11029

27118

786

27904

8404

19979

31035

1575

4367

5942

2882

734

3739

28693

5153

33846

11286

20713

34774

-1086

0

-1086

0

0

0

27607

5153

32760

11286

20713

34774

2442

587

3029

486

2626

6496

25165

4566

29731

10800

180087

28278
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11.5.1 A Társaság árbevételei és ráfordításai

A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Árbevétel
Anyagi
ráfordítások

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

413473

100896

542572

607937

369667

278128

62170

514369
340298

392082

464322

269614

700000
600000
500000
400000

Árbevétel

300000

Anyagi ráfordítások

200000
100000
0
2006.10.31

2006.12.31 2006.01.01.- 2007.12.31
2006.12.31.

2008.12.31

2009.06.30

1. számú grafikon: a Kulcs-Soft árbevételeinek és anyagi ráfordításainak alakulása, 2006 - 2009. június 30.

11.5.2 A Társaság pénzügyi eredménye

A tétel
megnevezése
(adatok ezer
Forintban)
Pénzügyi
eredmény

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31.

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

1575

4367

5942

2882

734

3739
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6000
5000
4000
3000

Pénzügyi eredmény

2000
1000
0
2006.10.31

2006.12.31

2006.01.01.2006.12.31.

2007.12.31

2008.12.31

2009.06.30

2. számú grafikon: a Kulcs-Soft pénzügyi eredményének alakulása, 2006 - 2009. június 30.

A Társaság árbevétele a lefedett idıszakban dinamikus növekedést mutat, melyet az alábbi grafikon
is szemléltet. A 2009-es évben csak az elsı féléves idıszak eredménye látható, de az elsı félév
tendenciái alapján statisztikailag kiszámítva a 2009. év végére a Társaság hozzávetıleg
739.334.000,- Forintos árbevétellel (a 2009. I. féléves árbevétel - 369.667.000,- Forint – kétszeres
összege) számolhat.
A növekedés az ügyfélszám folyamatos növekedésével magyarázható. Az üzleti eredményben a
legnagyobb növekedést a szoftverek on-line értékesítési formájának elindítása hozta.

3.

számú grafikon: A Kulcs-Soft árbevételének alakulása, 2006 - 2009. június 30.
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11.5.3 A Társaság egyéb bevételei és ráfordításai:

35000
30000
25000
20000

Egyéb bevételek
Egyéb ráfordítások

15000
10000
5000
0
2006.10.31

4.

2006.12.31 2006.01.012006.12.31.

2007.12.31

2008.12.31

2009.06.30

számú grafikon: A Kulcs-Soft egyéb bevételeinek és egyéb ráfordításainak alakulása, 2006 - 2009. június 30.
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11.6. Cash Flow kimutatás
(adatok ezer Forintban)

Cash Flow

2006.10.31.

2006.12.31.

2006.01.01.
2006.12.31

2007.12.31.

2008.12.31.

2009.06.30.

I.

Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszközváltozás (1-13. sorok)

65089

5128

70217

48089

144 309

62774

1.

Adózás elıtti eredmény

27607

5153

32760

11286

20 713

34774

2.

Elszámolt amortizáció

38067

10354

48421

39684

57 324

30493

3.

Elszámolt értékvesztés és visszaírás

238

-116

122

3 269

698

4.

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

5.

Befektetett eszközök érékesítésének eredménye

4673

4673

1653

6.

Szállítói kötelezettség változása

7.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

8.

Passzív idıbeli elhatárolások változása

9.

6097

5024

11121

17878

-31 158

19119

10383

6479

16862

-9211

5 552

-1865

-47599

43975

-3624

6454

71 220

-5628

Vevıkövetelés változása
Forgóeszközök változása
10. (vevıkövetelés és pénzeszköz nélkül)

-6886

4035

-2851

-1918

5 364

-58413

24344

-45633

-21289

-3224

33 039

-6964

11. Aktív idıbeli elhatárolások változása

15279

-28229

12950

-14027

-18 388

57056

12. Fizetett, fizetendı adó (nyereség után)

-2442

-587

-3029

-486

-2 626

-6496

13. Fizetett, fizetendı osztalék, részesedés
Befektetési tevékenységbıl származó
II. pénzeszköz- változás (14-16. sorok)

-19058

-6574

-25632

-70785

-56 038

-63990

14. Befektetett eszközök beszerzése

-21058

-6574

-27632

-72964

-56 921

-63990

2000

2179

883

-243

2671

-1 491

-1015

15. Befektetett eszközök eladása

2000

16. Kapott osztalék részesedés
Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz
III. változás (17-27. sorok)

-243

17. Részvénykibocsátás, tıkebevonás bevétele
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
18. kibocsátásnak bevétele
19. Hitel és kölcsön felvétele
Hosszú lej. nyújtott kölcsön és bankb. törlesztése,
20. megszüntetése

4089

21. Véglegesen kapott pénzeszköz
22. Részvénybevonás, tıkekivonás (tıkeleszállítás)
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítı értékpapír
23. visszafizetése
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése
Hosszú lej. nyújtott kölcsönök és elhelyezett
25. bankbetétek

-1616

-243

-1859

-1418

-1 491

-1015

44415

-1689

42726

-20025

86780

-2231

26. Véglegesen átadott pénzeszköz
Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú
27. lej.kötelezettségek változása
IV.

Pénzeszközök változása I+II+III.
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12.

OSZTALÉK POLITIKA

A Társaság és jogelıdje a 2008. évig egyetlen üzleti év eredményét sem fizette ki osztalék
formájában, a keletkezett nyereséget fejlesztésre fordította. A Társaság a realizált nyereséget középés hosszú távon elsıdlegesen nem osztalék kifizetésre, hanem fejlesztésekre kívánja fordítani.
Amennyiben a piaci környezet jelentısen nem változik meg, a Társaság a jövıben sem kíván
változtatni ezen a gyakorlaton. Amennyiben nem keletkezik hosszabb idın keresztül osztalékalap,
vagy a Társaság közgyőlése nem az osztalékfizetés mellet dönt, a Részvények tulajdonosai emiatt
nem támaszthatnak semmilyen igényt a részvénytársasággal szemben.
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13.

SZÁMVITELI POLITIKA

13.1 A számviteli politika tartalma
A számviteli politika fogalmába tartozik a számviteli elvek, értékelési módszerek, eljárások
alkalmazása, melyeket a Társaság vezetése érvényesít az éves beszámoló elkészítése és
bemutatása során. A számviteli politika keretében a Társaság írásban rögzíti azokat a vállalkozási
tevékenységre jellemzı szabályokat, elıírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit
tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentısnek, nem
lényegesnek, nem jelentısnek, továbbá meghatározza azt is, hogy a törvényben biztosított
választási, minısítési lehetıségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz és az
alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.
A fentiek eredményeként az éves beszámoló megbízható és valós képet kell, hogy mutasson a
Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl, annak változásáról.
A Társaság írásban összeállított számviteli politikájának részeként, de önálló szabályzatban foglalta
össze:
•
•
•

az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;
az eszközök és a források értékelési szabályzatát;
a pénzkezelési szabályzatot.

A mérlegkészítés idıpontját a Társaság egységesen, minden mérlegsor vonatkozásában az üzleti
évet követı év február 28. napjával határozza meg. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári
évvel, hossza 12 hónap.
Az éves beszámoló tartalma: mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítı melléklet. Az éves
beszámolóval egyidejőleg a Társaság üzleti jelentést is készít, amely azonban nem része az éves
beszámolónak. Az éves beszámoló összeállításának a fordulónapja az üzleti év utolsó napja,
december 31.
13.2 Mérleg és eredmény-kimutatás formája
A Társaság „A” típusú mérleget készít, melynek dátumozása a könyvvizsgálói munka lezárásának
rögzített napja szerint történik.
13.3 Könyvvezetés, számviteli zárlat
A Társaság könyvviteli zárlatot évente készít. A zárlati munka folyamán a folyamatos könyvelés
teljessé tétele érdekében kiegészítı, helyesbítı, egyeztetı könyveléseket végez, a számlarendben
meghatározott módon egyezteti a fıkönyvet az analitikával.
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13.4

Kiemelt fogalmak, egységes eljárások

13.4.1 Ellenırzés, önellenırzés
•

•

Jelentıs összegő a hiba, ha a feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelıcsökkentı - értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti
év mérlegfıösszegének 2 százalékát, vagy az 500.000.000,- Forintot.
Lényeges a hiba, ha a hibák és hibahatások összevont értéke a saját tıke értékét 20
százalékkal megváltoztatja.

13.4.2 Jelentıs, lényeges minısítések
Az értékelési módszereknél alkalmazott, adott mérlegtételre vonatkozó jelentıs minısítések az
egyes mérlegtételek mellett kerülnek rögzítésre. A Társaság által alkalmazott árfolyam a CIB Bank
által meghatározott árfolyam.
13.4.3 Kiemelt értékelési szempontok
Minden olyan gazdasági eseményt, melynek hatása a mérlegkészítésig ismertté vált és a mérleg
fordulónapon meglévı eszközöket érinti, az értékelés során figyelembe kell venni.
13.5 Mérleg
A mérleg eszköz és forráscsoportjait fıkönyvi számonként analitikus nyilvántartás támasztja alá. Az
év végi záráskor leltárt kell készíteni az analitikus nyilvántartással történt egyeztetés alapján, mely
alól kivételt képeznek a tárgyi eszközök, melyekrıl 3 évente készül mennyiségi és értékadatokat
tartalmazó tételes leletár.
A követelések és kötelezettségek alátámasztására olyan leltár összeállítása szükséges, amely
tételesen (adósonként) és ellenırizhetı módon tartalmazza a követeléseket, kötelezettségeket
értékben. Az év végi állomány leltározása az analitikus nyilvántartással való egyeztetéssel, a
vevıállomány, a szállítóállomány esetén az adós által visszaigazolt és értékben elfogadott
folyószámla-egyeztetı, illetve a mérlegkészítésig megtörtént pénzügyi rendezés figyelembevételével
kell, hogy történjen.
A követeléseket a mérleg fordulónapján minısíteni kell. A határidın túli követeléseket ki kell mutatni
a követelések között, de a várható veszteségek miatt értékvesztést kell elszámolni.
Az adókötelezettségek értékelése évközben a kivetésnek vagy az önbevallásnak megfelelıen,
adófolyószámla-kivonat egyeztetésével, azzal egyezıen, könyvszerinti értékben történik.
A forgóeszközök között nyilvántartott értékpapírokat beszerzési értékükön (vételár) kell
nyilvántartásba venni. A Társaság által választott egyedi beszerzési áras nyilvántartás beszerzési
árai: vételár, sajátos bekerülési értékek. A beszerzési ár tartalmát az értékelési szabályzat rögzíti. Az
azonos nemő, több beszerzésbıl származó értékpapírok elidegenítése, bevonása során a
könyvszerinti érték csökkentése FIFO módszerrel történik, vagyis az elıször beszerzett eszközök
könyv szerinti értéke kerül elsıként kivezetésre.
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A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a csekkeket, továbbá a
bankbetéteket foglalják magukban. A valutapénztár és a deviza betétszámla esetében az
elszámolásokat devizanem szerint, illetve Forintban is meg kell bontani. A valutapénztárban és a
deviza számlán történı pénzmozgások esetén alkalmazandó árfolyamokat a Társaság belsı
szabályzatában rögzíti.
A házipénztár pénzszükségletét a pénzkezelési szabályzat tartalmazza és szabályozza.
Az éves beszámoló fontos része, mely a mérleg szerinti eredményt, illetve az eredmény összetevıit
mutatja. Ellenırzés, önellenırzés esetén elkülönítetten az elızı, adott évi mérleg szerinti
eredményét módosító tételeket is tartalmazza.
13.6 Eredmény-kimutatás
Az eredménykimutatás tartalmazza a naptári év bevételeit és ráfordításait.
Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerzıdés szerinti teljesítés idıszakában az
üzleti évben értékesített, vásárolt és saját termeléső készletek, valamint a teljesített szolgáltatások
árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - általános forgalmi adót nem
tartalmazó – ellenértékét, a szerzıdésben meghatározott feltételek szerinti teljesített, kiállított,
elküldött, a vevı által elismert, elfogadott számla értékében.
Saját elıállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni a saját vállalkozásban végzett és az
eszközök között állományba vett saját teljesítmények, továbbá a tenyészállattá átminısített
növendékállatok, valamint a törvény elıírásai szerint az egyéb ráfordítások, illetve a rendkívüli
ráfordítások között elszámolandó saját elıállítású eszközök és saját teljesítmények közvetlen
önköltségen számított értékét (ideértve a saját termeléső készletek értékvesztését is).
A Társaság anyagjellegő ráfordításként számolja el az anyagköltséget, az igénybevett szolgáltatások
értékét, az egyéb szolgáltatásokat, az eladott áruk beszerzési értékét, a közvetített szolgáltatásokat.
Személyi jellegő ráfordítások között szerepelnek a bérköltség, a személyi jellegő egyéb kifizetések
és a bérjárulékok. Az üzemi eredmény az értékcsökkenési leírás és az egyéb ráfordítások
figyelembe vételével kerül megállapításra. Az üzemi eredmény, a pénzügyi eredmény és a rendkívüli
eredmény összhatása adja az adózás elıtti eredményt.
13.7 Kiegészítı melléklet
Az éves beszámoló kiegészítéseként a Társaság kiegészítı mellékletet, valamint az üzleti jelentést
készít, az üzleti jelentés azonban nem része a beszámolónak.
A kiegészítı melléklet közvetlenül a beszámoló számszerő részeihez kapcsolódva a tulajdonosok,
befektetık, hitelezık számára szükséges magyarázatokat mutatja be a Társaság vagyoni, pénzügyi
helyzetének, mőködési eredményének megítéléséhez.
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14.

TRENDEK

A Társaság legutóbb ellenırzött pénzügyi beszámolójának közzététele óta nem következtek be olyan
jelentısen hátrányos változások, melyek negatívan befolyásolnák a Társaság jövıbeni kilátásait.
14.1

Várható trendek a Társaság szolgáltatásainak és piacainak területén

16.1.1 Papírmentes iroda elve, környezettudatos gondolkodásmód
A papírmentes iroda és a környezettudatos gondolkodásmód egyre inkább teret hódít a kis és
középvállalatok cégvezetıi, döntéshozói között is. Ezek a vállalatok szeretnék kiváltani a papiros
alapú számlatömböt, az ügyféladatok dossziéban tartását, így további célpiacot jelentenek a
Társaság ügyviteli és kiegészítı szoftverei számára.
16.1.2 iPhone, mobileszközök terjedése
A mobileszközök elterjedése, mint trend a Kulcs-Soft Nyrt. iPhone alkalmazásokat fejlesztı
részlegének nyújtanak értékesítési lehetıséget a szoftveres mini-alkalmazások terén.
16.1.3 Internet, és internetes vásárlási kedv
Az Internet további térhódítása, illetve az egyre magasabb internetes vásárlási kedv kedvezı trend a
Kulcs-Soft Nyrt. számára, hiszen az Internet olcsó, gyors, hatékony, a nap 24 órájában elérhetı
értékesítési felületet biztosít a Társaság számára.
16.1.4 Igény az integrált szoftverekre
A hazai kis és középvállalatok ma már nem csak szoftvereket szeretnének minden egyes területre,
hanem egymással kommunikálni tudó, integrált megoldásokat keresnek. A Kulcs-Soft Nyrt. szoftverei
egymással kommunikálnak, így elkerülhetı a többszörös adatrögzítés és adattárolás.
16.1.5 Magyarországi szoftverpiac fehéredése
A sajtóban és a televízióban is egyre gyakrabban láthatunk kampányokat a legális szoftverek
használatáról. Ennek a trendnek köszönhetıen azok a vállalatok is, akik eddig esetlegesen nem
törvényes keretek között használták a Kulcs-Soft Nyrt. szoftvereit, meg fogják vásárolni azokat.
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15.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS, LICENCEK, SZABADALMAK

15.1 Kutatás és fejlesztés
A Társaság tevékenységei közül kiemelt fontosságú a fejlesztési tevékenység. Fejlesztési
tevékenység során készülnek el és érik el a forgalmazásra kész állapotot a Társaság ügyviteli
szoftvertermékei. Számos területet érint a kutatási és fejlesztési tevékenység úgy, mint a dobozos
ügyviteli szoftverek, egyedi felhasználási célra fejlesztett rendszerek, weben át használható
alkalmazások és az Apple iPhone platformra fejlesztett programok. A Társaság budapesti
központjában végzett fejlesztés során nem csak a szoftverek programozására fordít kiemelt
figyelmet, hanem az ahhoz szorosan kapcsolódó technológiai folyamatokra is, mint a
minıségbiztosítás, szakértıi folyamatok és az informatikai rendszerek biztonsága, melyek
mőködtetése folyamatos ellenırzés mellett zajlik.
Modern felhasználói felülettel rendelkezı, operációs rendszerbe illeszkedı ügyviteli rendszerek
fejlesztéséhez mindig gondosan kell kiválasztani a szükséges fejlesztı rendszereket, ezért a
fejlesztés folyamat során olyan fejlesztı eszközök kerülnek felhasználásra, mint a Borland Delphi és
a Microsoft Visual Studio, melyek már világszinten bizonyították, hogy megfelelı eszköznek
bizonyulnak Windows alapú szoftverek elıállítására. Az adatok tárolására országos szinten is elsık
között került alkalmazásra a Microsoft SQL Server, mely biztosítja, hogy a hálózaton át történı
felhasználás gyors és hatékony legyen, az adatbázisok biztonsága pedig elérje nagyvállalati
követelményeket.
Termékkiadás elıtt, egy rendszeresített minıségbiztosítási eljárás során, az erre szolgáló
automatizált tesztrendszereket is felhasználva, erre felkészített és képzett szakemberek szigorú
vizsgálatoknak vetik alá az elkészült szoftvertermékeket, így csak egy minden szempontból
átvizsgált termék kerülhet forgalmazásra.
További szegmentuma a minıségbiztosításnak a szakértıi folyamat, mellyel proaktív módon,
megfelelı háttérismerettel és szakmai elıképzettséggel rendelkezı szakemberek a jogszabályi
háttér folyamatos változásait figyelemmel kísérik, és biztosítják, hogy a szükséges idıpontban már
rendelkezésre álljon a jogszabályi változásoknak megfelelı szoftververzió. Így az olyan ügyviteli
szoftvereknél, mint pl. a Bér- és munkaügyi rendszer, a szövevényes törvényi szabályozás ellenére a
szakértıi tevékenységnek köszönhetıen biztosított az összhang a mindenkori jogszabályi
környezettel.
A fejlesztési folyamat során számos olyan rendszer kerül felhasználásra, mely biztosítja, hogy mindig
folyamatos legyen az információáramlás, a csoportmunka, és a fejlesztés során elvárható forráskód
biztonság is garantálva legyen. Ilyen rendszerek a Microsoft Visual SourceSafe forráskód követı, a
Microsoft Sharepoint információmegosztó rendszer, Microsoft Project, illetve a Microsoft Data
Protection Manager. Ezen rendszerek üzembiztos mőködtetésérıl a Társaság informatikai részlege
gondoskodik.
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15.2 Licencek
Saját fejlesztési tevékenységnek köszönhetıen minden elıállított szoftverkód saját és teljes körő
licencjogot keletkeztet, melynek jogosultja teljes egészében a Társaság. Harmadik gyártótól
származó fejlesztıi komponensek közül is kizárólag ún. „royalty-free”, vagyis átfüggı jogok nélküli
fejlesztıi komponensek kerülnek a fejlesztési folyamat során felhasználásra.
15.3 Szabadalmak
Jelen Tájékoztató elkészítésének idıpontjában a Társaság nem rendelkezik bejegyzés alatt álló vagy
bejegyzett szabadalmi joggal.
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16.

NYERESÉG ELİREJELZÉS

A Társaság a jelen Tájékoztatóban nem tesz közzé nyereség-elırejelzést vagy becslést.
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17.

VEZETİK ÉS ALKALMAZOTTAK

17.1 A Kibocsájtó Igazgatósága
A Társaság ügyvezetı szerve az Igazgatóság, amely felelıs a Társaság irányításáért. Ennek
részeként meghatározza a Társaság stratégiai irányelveit. Az Igazgatóság feladata és hatásköre
minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály
vagy a Gt. rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság
jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Közgyőlés
kizárólagos hatáskörébe.
A Társaság ügyvezetését a Közgyőlés részére a Felügyelı Bizottság ellenırzi. A Felügyelı Bizottság
a vezetı tisztségviselıktıl és a Társaság vezetı állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelı Bizottság köteles továbbá megvizsgálni a
Közgyőlés napirendjén szereplı valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan
elıterjesztést, amely a Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.
A Társaság munkaszervezetének vezetıje az Igazgatóság elnöke, aki a Gt. 28. § (2) bekezdése
alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett.
A Társaság legalább 3 fıs Igazgatósággal mőködik. Az Igazgatóság tagjai határozatlan idıre lettek
megválasztva.
17.1.1 Az Igazgatóság tagjai
Kulcsár Tibor
az Igazgatóság elnöke
Kulcsár Tibor az Igazgatóság elnöke, a Társaság elnök-vezérigazgatója, 48 éves. Kulcsár Tibor
1989-ben alapította a Kulcs-Soft Számítástechnika Bt-t, majd 1994-ben a Társaság jogelıdjét a
Kulcs-Soft ’94 Informatika Kft-t. Kulcsár Tibor tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolán
végezte 1984 és 1988 között.
Turbucz Erika
az Igazgatóság tagja
1975-ben született, Gyulán. 1993-ban Bessenyei György Pedagógiai Szakközépiskolában óvónıként
végzett. 1998-ban a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolán szerzett gyógypedagógusi diplomát.
Nem dolgozott a szakmájában, diploma után az üzleti szféra felé fordult.
1996-2002-ig a Fair Play Kft-nél kezdett dolgozni rendezvényszervezıként, késıbb játékmesterként
és mősorvezetıként. Itt tett szert elsı vezetıi tapasztalataira. Ezután vállalkozó lett, pályázatírással
kezdett foglalkozni, illetve egy befektetésekkel foglalkozó vállalatban volt projektmenedzser.
Idıközben 1-1 félévet járt a Vállalkozási Fıiskolára és a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolájára, de
a Kulcs-Soft mindkettınél jobb tanítónak bizonyult számára. 2003-ban kezdett a Kulcs-Soft
Számítástechnika Zrt-ben dolgozni, mint mőszaki igazgató.
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A Társaság munkájába 2009-ben kapcsolódott be ismét, mint humánpolitikai munkatárs. Jelenleg az
ügyfélszolgálat vezetıje, és az elnök-vezérigazgató helyettese.
Eperjesi Zsolt
az Igazgatóság tagja
Eperjesi Zsolt 31 éves, 1997-ben csatlakozott a Társaság jogelıdjéhez, mint szoftverfejlesztı. Részt
vett a Társaság Windows alapú számlázó szoftvereinek, illetve bérügyviteli szoftverének
létrehozásában és a fejlesztési, valamint informatikai rendszereinek kialakításában. Jelenleg a
Társaság informatikai igazgatója, igazgatósági tag. Számítástechnikai programozó képzettségét a
Kandó Kálmán Mőszaki Fıiskolán szerezte meg, továbbá a Microsoft által kiadott MCP és MCTS
képesítésekkel rendelkezik.
17.2 Felügyelı Bizottság
A Társaság 5 tagú Felügyelı Bizottsággal mőködik. A Felügyelı Bizottság tagjai határozatlan idıre
lettek megválasztva.
17.2.1 A Felügyelı Bizottság tagjai

Dr. Gyorgyevics Benedek
1978. szeptember 5-én született Budapesten. Diplomáját Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog és
Államtudományi Karán szerezte 2003. májusában.
2003. júniusától 2005. januárjáig a Körics Üzletviteli Tanácsadó Kft. ügyvezetı igazgatója. Feladatai
közé tartozott az Európai Uniós pályázatok elkészítése lebonyolítása a KKV szektor és települési
önkormányzatok számára, továbbá önkormányzati projekt tanácsadás és menedzsment. 2005.
szeptemberétıl 2008. novemberéig a Nagyvásártelep Ingatlanforgalmazó Kft. operatív igazgatói
posztját töltötte be. Feladatai közé tartozott a soroksári Duna-szakasz partján található 32 hektáros
(500.000 nm bruttó szintterület), barnamezıs ingatlanfejlesztés megvalósításra létrehozott projekt
társaság kiválasztása, a szervezet kialakítása és felépítése, továbbá a projektmenedzserek
munkájának koordinálása. 2008. novemberétıl a DunaCity Budapest Ingatlanfejlesztı Kft. ügyvezetı
igazgatója. Németül, angolul és latinul beszél.
S. Nagy Csaba
1963. június 22-én született Debrecenben. Tanulmányait Debrecenben folytatta, a Tóth Árpád
Gimnázium után a Debreceni Agrártudományi Egyetemre járt, ahol agrármérnöki diplomát szerzett
1988-ban. 1988. óta Budapesten él és dolgozik. 1988-tól 1991-ig külkereskedıként dolgozott a Skála
World Trade-nél, ahol magyar termékek eladásával és konstrukciós üzletek létrehozásával
foglalkozott elsısorban nyugat európai ügyfelekkel. 1991-tıl 1994-ig a német Schering Ag-t
képviselte, és mint fejlesztési és marketing igazgató mőködött közre magyar leányvállalatának
megalakításában és az üzleti tevékenység beindításában.
1994-tıl 2006-ig egy országos hálózatot kiépítı német-magyar média és reklámcég ügyvezetıje és
társtulajdonosa.
2006-tól egy energetikai beruházás megvalósításával foglalkozik. 1993-tól 1996-ig a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetıképzı Intézetében MBA képzésen vett részt. Németül és
angolul folyékonyan beszél.
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Lehoczki Mihály
1965. június 22-én született. Diplomáját a Budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fıiskolán
szerezte kereskedelmi üzemgazdász és gazdasági szaktanári szakon.
1989-tıl 1992-ig a nagyüzemi haltenyésztéssel foglalkozó Aquatrade Kft. ügyvezetı igazgatója, majd
1992-tıl 1995-ig a pénzügyi szolgáltatásokkal és lízinggel foglalkozó ÁVK Rt. üzletágvezetıje. 1995tıl 2000-ig a Pólus Holding Zrt. értékesítési igazgatójaként dolgozott, majd 2000-tıl 2006-ig az
ingatlanfejlesztéssel és tanácsadással foglalkozó Transfer SL Kft. ügyvezetı igazgatója és
tulajdonosa. 2006-tól az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Grupo Lar Hungria Kft. cégvezetıje.
Középfokú, tárgyalási szintő angol nyelvtudással rendelkezik. Nıs, három nagykorú gyermek
édesapja.

Zsinkó Bálint
Zsinkó Bálint 1979-ben született. Az ELTE Trefort Gyakorló Gimnázium elvégzése után a Modern
Üzleti Tudományok Fıiskoláján diplomázott közgazdászként, majd az IAA által akkreditált
Kommunikációs Akadémián szerzett másoddiplomát, mint marketing kommunikációs szakértı.
Szakmai tevékenységét 2001-ben a Zwack Unicum Nyrt-nél kezdte, ahol jelenleg a Kereskedelmi
Üzletfejlesztés és Trade marketing vezetıje. Feladatai közé tartozik a kereskedelmi stratégia
lépcsıin át a külsı és belsı folyamatok szabályozása és új üzleti lehetıségek feltárása és
implenentálása.
Szakmai publikációival elıadásaival elismert tagja a TradeMarketing klubnak és a POPAI
magyarországi egyesületének, melyek a FMCG piac vezetıit tömörítik.
Szetei Tibor
Szetei Tibor Budapesten született 1962-ben. A Magyar Rádió humánpolitikai igazgatója, a DGS
GLOBAL RESEARCH szakmai igazgatója és társtulajdonosa. Tanári végzettségének megszerzése
után humánszervezı diplomát szerzett a Janos Pannonius Tudományegyetemen. Az államigazgatás
(Munkaügyi Minisztérium, Miniszterelnöki Hivatal) és a versenyszféra (Malév, Bábolna, Magyar
Villamos Mővek, ING) különbözı területein töltött be különféle humánpolitikai közép- és felsıvezetıi
beosztásokat, s a HR valamennyi területével behatóan foglalkozott.
Fı szakterülete a szervezetfejlesztés, a stratégiai tervezés, illetıleg a humánerıforrások fejlesztése.
Pályafutása során számos projektet vezetett többek között munkakör-értékelés, humán kontrolling,
képzéskorszerősítés, stratégiaalkotás témaköreiben. Részt vett a közép- és felsıfokú személyügyi
szakképzés oktatásirányításában, tananyagfejlesztésében, az országos szakképzési rendszerbe
történı integrálásában.
Korábban a Humán Szakemberek Országos Szövetségének elnökségi tagjaként, régióvezetıjeként
részt vállalt a humánpolitikai szakemberek szakmai-érdekvédelmi-közéleti tevékenységének
szervezésében, míg jelenleg az SZVT Emberi Erıforrás Szakosztály elnökeként tevékenykedik. A
Lotz Károly Kulturális Alapítvány kuratóriumának alelnöke, a BGF Menedzsment és Emberi Erıforrás
Intézet tanácsadó testületének tagja, címzetes fıiskolai docens. Óraadóként, vizsgabiztosként a
felsıoktatási intézményeknél folyó humánpolitikai, személyügyi képzésben is szerepet vállal. A
Human Resources Magazin szakmai felügyelıbizottságának és szerkesztıbizottságának tagja.
Részt vett HR informatikai megoldások fejlesztésében, bevezetésében.
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Rendszeresen publikál szakfolyóiratokban és menedzserlapokban, az Állásvadászat és
karriertervezés címő könyv társszerzıje. Számos humánpolitikai vonatkozású elıadást tartott
konferenciákon, szakmai rendezvényeken.
17.3 Nyilatkozatok összeférhetetlenségrıl
Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjait sem a megelızı öt évben, sem ezen idıszakot
megelızıen nem ítélték el csalárd bőncselekmény elkövetése miatt. Az Igazgatóság és a Felügyelı
Bizottság tagjai a megelızı öt évben nem voltak és jelenleg sem tagjai, vezetı tisztségviselıi,
felügyelı bizottsági tagjai olyan gazdasági társaságnak, amely ellen csıd vagy felszámolási eljárás
volt, illetve van folyamatban. A megelızı öt évben ellenük büntetıeljárás nem volt folyamatban,
bírósági ítélettel egyiküket sem tiltották el foglalkozástól. Ellenük büntetıeljárás, vagy egyéb
felügyeleti eljárás jelenleg sincs folyamatban.
Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjaival szemben az említett idıszakban szabályozó
hatóság, szakmai ellenırzı szervezet szankciót nem alkalmazott, ellenük eljárást nem indított.
Magánjellegő érdekeik, illetve esetleges más jellegő feladataik nem összeférhetetlenek a Társaság
részére végzett feladataival.
Az Igazgatóság és/vagy a Felügyelı Bizottság tagjai vonatkozásában családi kapcsolat Turbucz
Erika igazgatósági tag és Kulcsár Tibor az Igazgatóság elnöke között áll fenn, akik házastársi
kapcsolatban élnek. Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság más tagjai között egyéb családi, rokoni
kapcsolat nincs.
17.4 Operatív irányítás
A Társaságnál az operatív irányítás nagy részben az Igazgatóság hatáskörébe tartozik. A
Tájékoztató 10. fejezetében („A Társaság szervezeti felépítése”) található szerkezeti ábrán látható,
hogy az operatív irányítás nagy részét az Igazgatóság végzi, az alájuk rendelet csoportvezetıkkel
koordinálva.
17.5 Az Igazgatóság tagjai ellen indított peres eljárások
A Társaság tudomása szerint a jelen dokumentum készítését megelızı öt évben nem állt fenn peres
eljárás a Társaság igazgatási-, irányítói- és felügyelı szerveinek tagjai ellen csıd bőntett vagy más
egyéb gazdasági bőncselekmény következtében. A fenti személyek egyikét sem ítélték el az elmúlt
öt évben csalárd bőncselekmény miatt, egyikük sem volt az elmúlt öt évben tisztségébıl fakadóan
csıd illetve felszámolási eljárásnak részese, illetve az elmúlt öt évben bíróság egyiküket sem tiltotta
el vezetı tisztség betöltésétıl.
17.6

Javadalmazás és juttatások

A Társaság Igazgatóságának díjazását a Társaság Közgyőlése állapítja meg. Az Igazgatóság tagjai
megbízási jogviszony keretében töltik be e tisztségüket, melynek ellenében semmilyen javadalmazásban
nem részesülnek.
Az Igazgatóság tagjai, az e tisztségükre vonatkozó megbízási jogviszonyuk mellett, munkaviszonyban is
állnak a Társasággal, mely munkaviszony során és a munkaviszony megszőnésekor a
munkaszerzıdésükben és a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvényben
meghatározottaknak megfelelı munkabérben részesülnek. Ezen felül a munkaszerzıdésük alapján
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semmilyen javadalmazásban nem részesülnek. A Társaság elnök-vezérigazgatójának javadalmazási
rendszerét az elnök-vezérigazgató feletti munkáltatói jogok gyakorlói, az Igazgatóság tagjai testületként
állapítják meg.
A Felügyelı Bizottság tagjai tisztségük ellátásáért nem részesülnek díjazásban.

17.7 Vállalatirányítás - Testületi tagsággal kapcsolatos gyakorlat
Az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan
idıre szól.
A Társaság ellenırzı testületeinek tagjai nem kötöttek a Kibocsátóval olyan munkaszerzıdéseket,
melyek megszőnése esetén a tagok juttatásra lennének jogosultak.
A Társaság kijelenti, hogy Gt. rendelkezéseinek és a BÉT szabályzatainak megfelelıen Felelıs
Társaságirányítási Jelentést fog elfogadni a 2009. évrıl készült éves beszámoló elfogadásával
egyidejőleg. A Felelıs Társaságirányítási Jelentés elkészítése során figyelembe fogja venni a BÉT
Felelıs Társaságirányítási Ajánlásait.
17.8 Audit Bizottság
Az Audit Bizottság feladatai:
•
•
•
•

•
•
•

a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
a könyvvizsgálóval megkötendı szerzıdés elıkészítése;
a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi elıírások
érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttmőködéssel
kapcsolatos teendık ellátása, valamint szükség esetén az Igazgatóság számára
intézkedések megtételére való javaslattétel;
a pénzügyi beszámolási rendszer mőködésének értékelése és javaslattétel a szükséges
intézkedések megtételére; valamint
az Igazgatóság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelı
ellenırzése érdekében;
a belsı ellenırzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése.

17.8.1 Az Audit Bizottság tagjai
A Társaság a 2009. augusztus 18-án megtartott közgyőlése 15/2009. (VIII.18.) számú határozatával
3 tagú Audit Bizottság létrehozásáról döntött, melynek tagjait a Felügyelı Bizottság független tagjai
közül választották meg. Az Audit Bizottság tagjai: Dr. Gyorgyevics Benedek, S. Nagy Csaba,
Lehoczki Mihály.
17.9 Alkalmazottak
Az alábbi táblázat a Társaság által a 2006 – 2008. években alkalmazott munkavállalók átlagos
létszámát és megoszlását tartalmazza a Társaság éves beszámolóiban foglalt adatok alapján:
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2006

2007

2008

Foglalkoztatottak átlagos
létszáma

66

58

35

ebbıl fizikai
szellemi
teljes munkaidıben
részmunkaidıben

1
65
65
1

58
57
1

35
34
1

A Társaság kölcsönzött munkaerıt nem alkalmaz.
A Kibocsátó részvényesei mindannyian munkaviszonyban is állnak a Kibocsátóval.
A munkavállalók sem munkaszerzıdésük, sem a Kibocsátónál érvényben lévı belsı program vagy
szabályzat alapján nem jogosultak bármilyen kedvezményes részesedésszerzésre munkaviszonyuk
megszőnése esetén.
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18.

RÉSZVÉNYESEK

18.1 Tulajdonosi struktúra
A Társaság tulajdonosai a Tájékoztató jóváhagyásának idıpontjában az alábbi személyek:
Sorozat

Névérték
(Forint)

Darabszám
(db)

Szavazat

Aktuális tulajdonos

Aktuális tulajdonos címe

A

10,-

5.985.000

5.985.000

Kulcsár Tibor

A

10,-

12.000

12.000

Turbucz Erika

1023 Budapest,
Zsigmond tér 11/a
alagsor 1
1023 Budapest,
Zsigmond tér 11/a alagsor
1

A

10,-

3.000

3.000

Hoskó Róbert

6.000.000

6.000.000

Összesen

3561, Felsızsolca,
Kenderföld u. 19.

Kulcsár Tibor
Kulcsár Tibor az Igazgatóság elnöke, a Társaság elnök-vezérigazgatója, 48 éves. Kulcsár Tibor
1989-ben alapította a Kulcs-Soft Számítástechnika Bt-t, majd 1994-ben a Társaság jogelıdjét a
Kulcs-Soft ’94 Informatika Kft-t. Kulcsár Tibor tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Fıiskolán
végezte 1984. és 1988. között.
Turbucz Erika
1975-ben született, Gyulán. 1993-ban Bessenyei György Pedagógiai Szakközépiskolában óvónıként
végzett. 1998-ban a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fıiskolán szerzett gyógypedagógusi diplomát.
Nem dolgozott a szakmájában, diploma után az üzleti szféra felé fordult.
1996-2002-ig a Fair Play Kft-nél kezdett dolgozni rendezvényszervezıként, késıbb játékmesterként
és mősorvezetıként. Itt tett szert elsı vezetıi tapasztalataira. Ezután vállalkozó lett, pályázatírással
kezdett foglalkozni, illetve egy befektetésekkel foglalkozó vállalatban volt projektmenedzser.
Idıközben 1-1 félévet járt a Vállalkozási Fıiskolára és a Modern Üzleti Tudományok Fıiskolájára, de
a Kulcs-Soft mindkettınél jobb tanítónak bizonyult számára. 2003-ban kezdett a Kulcs-Soft
Számítástechnika Zrt-ben dolgozni, mint mőszaki igazgató.
A Társaság munkájába 2009-ben kapcsolódott be ismét, mint humánpolitikai munkatárs. Jelenleg az
ügyfélszolgálat vezetıje, és az elnök-vezérigazgató helyettese.
Hoskó Róbert
Részvényes
Hoskó Róbert 36 éves, a Kulcs-Soft Nyrt. értékesítési munkatársa. Munkáját a Kulcs-Soft ’94
Informaika Kft-nél kezdte, 12 éve a Kulcs-Soft Nyrt. alkalmazottja Diplomát a Miskolci Egyetem
igazságügyi ügyintézı szakán szerezte. Kulcs-Soft részvényekkel 2006. óta rendelkezik.
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18.2

Dolgozói részvény, vezetı állású munkavállalók részesedése

A Kibocsátónál sor kerülhet dolgozói részvények kibocsátására a Gt. és az Alapszabály rendelkezéseinek
megfelelıen. A Tájékoztató aláírásának idıpontjában a Társaságnak nem voltak dolgozói részvényei.
Az Igazgatóság tagjai, az e tisztségükre vonatkozó megbízási jogviszonyuk mellett, munkaviszonyban is
állnak a Társasággal. Kulcsár Tibor a Társaság elnök-vezérigazgatója, Turbucz Erika pedig az elnökvezérigazgató helyettese. Ezen jogviszonyuk alapján az 1992. évi XXII. törvény rendelkezései
értelmében Kulcsár Tibor és Turbucz Erika egyben vezetı állású munkavállalónak is minısülnek.
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19.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKKAL FOLYTATOTT ÜGYLETEK

A Társaság nem kötött megállapodásokat a Tpt. 5. §. szerint kapcsolt vállalkozásnak minısülı
gazdálkodó szervezetekkel.
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20.

BÍRÓSÁGI ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

A Társaság a jelen Tájékoztató elkészítésének idıpontjában nem fél és az elmúlt 12 hónapban a
Társaság nem is volt fél olyan kormányzati, bírósági vagy választott-bírósági eljárásban, amely
jelentıs hatást gyakorolhatna vagy a közelmúltban ilyen hatást gyakorolt volna a Társaság pénzügyi
helyzetére vagy jövedelmezıségére.
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21.

AZ ALAPSZABÁLY ISMERTETÉSE

Az alábbiakban a Társaság 2009. augusztus 18-án megtartott közgyőlésének 24/2009. (VIII.18.)
számú határozatával elfogadott Alapszabályának lényeges rendelkezéseit ismertetjük. Az alábbiak
nem tekinthetık az Alapszabály teljes körő leírásának. A Társaság Alapszabálya teljes
terjedelmében megtalálható a www.kulcs-soft.hu honlapon, valamint megtekinthetı a Társaság
székhelyén (1022 Budapest, Törökvész utca 30/a.). A Kibocsátó célkitőzéseinek bemutatását az
Alapszabály nem foglalja magában, ezt a Tájékoztató 7. fejezete („A Társaság bemutatása")
tartalmazza. A Társaság Alapszabályában, illetve belsı szabályzatában az Igazgatóságra vonatkozó
fıbb rendelkezések összefoglalása a Tájékoztató 17. fejezetében ("Vezetık és Alkalmazottak")
található.
21.1 A Társaság alaptıkéje és Részvényei
A Társaság alaptıkéje 60.000.000,- Ft (azaz hatvanmillió forint), amely kizárólag pénzbeli
hozzájárulásból áll. A Társaság részvényesei a Tájékoztató aláírásáig a Társaság rendelkezésére
bocsátották az alaptıke teljes összegét, az ıket megilletı részvényeket pedig átvették. A Társaság
alaptıkéje 6.000.000 db (azaz hatmillió darab) egyenként 10,- Ft (azaz Tíz forint) névértékő, névre
szóló, azonos jogokat biztosító „A” sorozatú törzsrészvénybıl áll.
A Társaság részvényei szabadon átruházhatók.
21.2 Az Alapszabály közgyőlésre vonatkozó rendelkezései
A Társaság legfıbb szerve a közgyőlés, amely a részvényesek összességébıl áll. Éves rendes
közgyőlést minden évben egyszer a jogszabály által elıírt határidıben kell tartani. Rendkívüli
közgyőlést hívhat össze az Igazgatóság, ha azt a Társaság mőködése szempontjából szükségesnek
tartja. A jogszabályokban, illetve az Alapszabályban meghatározott egyes esetekben a rendkívüli
közgyőlés összehívása kötelezı. A közgyőlésre szóló meghívást a Társaság hirdetményeinek
közzétételére meghatározott módon, a tervezett közgyőlést megelızıen 30 nappal az Igazgatóság
teszi közzé.
A közgyőlésen a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott akkor szavazhat, amennyiben neve
a közgyőlés megkezdését megelızıen, a Társaság által KELER-nél kérelmezett tulajdonosi
megfeleltetés eredményeként, a részvénykönyvbe bejegyezésre került. A tulajdonosi megfeleltetés a
KELER szabályzataiban elıírt módon történik, amelynek idıpontja (fordulónapja) kizárólag a
közgyőlést megelızı 5. (ötödik) és 10. (tizedik) munkanap közötti idıszakra eshet.
Egy törzsrészvény a részvényeseket egy szavazatra jogosítja.
A közgyőlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak a következı ügyek:
•

döntés – ha a Gt. vagy az Alapszabály eltérıen nem rendelkezik – az Alapszabály
megállapításáról és módosításáról;

•

döntés a Társaság mőködési formájának megváltoztatásáról;
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•

a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszőnésének elhatározása;

•

az Igazgatóság, a Felügyelı Bizottság és az Audit Bizottság tagjainak és a Társaság
könyvvizsgálójának megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;

•

a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény
felhasználásra vonatkozó döntést is;

•

az egyes részvénysorozatokhoz főzıdı
részvényfajták, osztályok átalakítása;

•

döntés – ha a Gt. másként nem rendelkezik – átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító
kötvény kibocsátásáról;

•

döntés az igazgatóság felhatalmazásáról a Társaság saját részvényének megszerzésére;

•

döntés - ha a Gt. vagy az Alapszabály másként nem rendelkezik – az alaptıke felemelésérıl;

•

döntés - ha a Gt. másként nem rendelkezik – az alaptıke leszállításáról;

•

döntés az elsıbbségi jogok gyakorlásának kizárásáról;

•

döntés a Társaság Részvényeinek tızsdére vagy más szabályozott piacra történı
bevezetésérıl, illetve onnan történı kivezetésérıl;

•

döntés az Igazgatóság által beterjesztett, a Budapesti Értéktızsde részére benyújtandó
Felelıs Társaságirányítási Jelentésrıl;

•

a Felügyelı Bizottság és az Audit Bizottság ügyrendjének jóváhagyása;

•

döntés az Igazgatóság tagjai éves munkájának értékelésérıl és a részükre adandó
felmentvényrıl;

•

döntés cégvezetı kinevezésérıl;

•

döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a közgyőlés kizárólagos
hatáskörébe utal.

jogok

megváltoztatása,

illetve

az

egyes

21.3 Igazgatóság
Az Igazgatóság felelıs a Társaság irányításáért. Ennek részeként meghatározza a Társaság
stratégiai irányelveit. Az Igazgatóság legalább 3 (három) tagból áll. Az Igazgatóság tagjait a
közgyőlés választja határozatlan idıtartamra.
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21.4 Felügyelı Bizottság
A Felügyelı Bizottság a Társaság ügyvezetésének általános ellenırzı szerve. A Felügyelı Bizottság
legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) tagból áll, tagjait a közgyőlés választja meg
határozatlan idıtartamra. A Felügyelı Bizottság tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatók. A
Felügyelı Bizottság tagjai többségének függetleneknek kell lennie. A Felügyelı Bizottság független
tagjai közül a közgyőlés legalább három (3) tagú Audit Bizottságot választ.
21.5 A nyereség felosztása
A részvényest a Társaságnak a Gt. szerinti felosztható és a közgyőlés által felosztani rendelt, a
számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredménybıl, illetve a szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredménybıl a részvényei névértékére jutó
arányos hányada (osztalék) illeti meg. Nem kerülhet sor osztalék kifizetésre, ha a Társaságnak a
számviteli törvény szerint helyesbített saját tıkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem
érné el a Társaság alaptıkéjét.
A részvényest megilletı osztalék a közgyőlés döntése alapján nem pénzbeli vagyoni értékő
juttatásként is teljesítésre kerülhet. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni
hozzájárulása arányában jogosult. A fentiek alkalmazására az Alapszabályban az egyes
részvényosztályokra meghatározott esetleges külön jogok, illetve korlátozások figyelembevételével
kerülhet sor.
Legkésıbb minden év április 30-ig a közgyőlés meghatározza a nyereségbıl a tartalékok képzését,
az osztalék mértékét, kifizetésének helyét és idejét.
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre
vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a
részvénykönyvben szerepel. A Társaság köteles az ún. ex-kupon nap elıtt 2 (kettı) tızsdenappal
nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkorábban a kupon
mértékét megállapító közgyőlést követı harmadik tızsdenap lehet.
Az Alapszabály 13.5 pontja alapján Igazgatóság által meghatározott, az osztalékfizetésre való
jogosultság szempontjából releváns idıpont az osztalékfizetésrıl döntı közgyőlés idıpontjától eltér.
Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja legkorábban a közgyőlést
követı 5. (ötödik) tızsdenap lehet.
Az osztalékfizetés mértékérıl, valamint az osztalékfizetés kezdı napjáról rendelkezı közgyőlési
határozaton alapuló, és az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény elsı megjelenése és az
osztalékfizetés kezdı napja között legalább 10 (tíz) munkanapnak el kell telnie.
Az osztalék vagy a részvényekkel kapcsolatban fizetendı egyéb összeg után a társaságot
kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
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21.6 Az alaptıke befizetése
Az alaptıke teljes egészében készpénzben kerül befizetésre. A Társaság alaptıkéje a jelen
Tájékoztató aláírásának idıpontjában teljes egészében befizetésre került.
21.7 Az alaptıke leszállítása
Az alaptıke leszállításának a közgyőlés határozata vagy a cégbíróság határozata alapján van helye.
A Gt-ben meghatározott esetekben az alaptıke leszállítása kötelezı.
A Társaság alaptıkéje nem szállítható le húsz millió forint alá, kivéve a feltételes tıkeleszállítás
esetét (Gt. 268. § (5) bekezdés).
Az alaptıke leszállításáról döntı közgyőlést összehívó meghívónak tartalmaznia kell az alaptıke
leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre
sor kerül, az alaptıke feltételes leszállításának tényét.
Az alaptıke leszállítása esetén mindenekelıtt a Társaság tulajdonában álló saját részvényeket kell
bevonni. Az alaptıke leszállításának meghiúsulását az Igazgatóság köteles a cégbíróságnak 30
(harminc) napon belül bejelenteni.
A részvényesnek csak az alaptıke-leszállítás cégjegyzékbe történı bejegyzése után szabad az
alaptıke, illetve az alaptıkén felüli vagyon terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó,
még be nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését
elengedni.
21.8 Az alaptıke felemelése
A Társaság alaptıkéjének felemelése történhet:
•

új részvények zártkörő vagy nyilvános forgalomba hozatalával;

•

az alaptıkén felüli vagyon terhére;

•

dolgozói részvény forgalomba hozatalával;

•

feltételes alaptıke-emelésként, átváltoztatható kötvény zártkörő vagy nyilvános forgalomba
hozatalával.

Az alaptıke-emelés fenti típusai és módjai egyidejőleg is elhatározhatók.
Az alaptıke felemelésérıl az Igazgatóság elıterjesztése alapján – az Alapszabályban foglalt
kivétellel – a közgyőlés határoz.
A közgyőlés határozatával felhatalmazhatja az Igazgatóságot a Társaság alaptıkéjének
felemelésére. Az alaptıke-emelésrıl szóló határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb
összeget, amellyel az Igazgatóság a Társaság az alaptıkéjét felemelheti, valamint azt a legfeljebb öt
éves idıtartamot, amelyre a felhatalmazás szól. A felhatalmazás bármilyen típusú és bármely módon
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történı alaptıke-emelésre szólhat. A felhatalmazást kimondó közgyőlési határozatot az Igazgatóság
köteles harminc napon belül megjelentetni a Társaság honlapján és más közzétételi helyein.
Az igazgatósági hatáskörben végrehajtott alaptıke-emelés esetén az Igazgatóság jogosult (és
köteles) az Alapszabály megfelelı módosítására is.
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22.

LÉNYEGES SZERZİDÉSEK

22.1 A Társaság szokásos üzletmenetén kívül kötött lényeges szerzıdései
Jelen Tájékoztató elkészítésének idıpontjában a szokásos üzletmenet során kötött szerzıdéseken
kívül nincsenek olyan fontosabb szerzıdések, amelybıl a Kibocsátót jelentıséggel bíró kötelezettség
terheli, illetve ilyen jogosultság illeti meg.
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23.

ADÓZÁS

Jelen összefoglaló a Tájékoztató aláírásakor hatályos adótörvényeken alapul és célja ezek rövid
leírása, illetve a Társaságot valamint a Tranzakciót érintı adókérdések rövid bemutatása.
23.1 Adózási szabályok
A Részvényt jegyzı/igénylı belföldi/külföldi magánszemély, és
magyarországi adózására vonatkozó fıbb szabályok összefoglalása.

belföldi/külföldi

társaság

Az összefoglaló a Tájékoztató aláírásának idıpontjában hatályos magyar adójogi jogszabályokon és
szabályozáson alapul, melyek a Tájékoztató közzétételét követıen változhatnak, ideértve többek
között a Tájékoztató aláírása után létrejött bármilyen kettıs adózás elkerülésére vonatkozó
egyezményt, illetve a fennálló kettıs adózás elkerülésére vonatkozó egyezmények módosítását. Az
összefoglaló nem ad átfogó ismertetést a Részvények megvásárlásáról, birtoklásáról és késıbbi
értékesítésérıl való döntés meghozatalához szükséges valamennyi adójogi szabályról, ezért a
leendı befektetıknek az adójogszabályok alapos áttekintése javasolt. Jelen Tájékoztató nem
minısül adótanácsnak. A Tızsdei Bevezetést követıen Részvényt jegyzıknek azt tanácsoljuk, hogy
konzultáljanak saját adószakértıjükkel a rájuk vonatkozó egyes sajátos körülményekbıl adódó
konkrét adózási következmények tekintetében. Javasoljuk, hogy a külföldi részvénytulajdonosok
abban a kérdésben, hogy melyik országban rendelkeznek adóilletıséggel, kérjék ki adószakértıjük
véleményét.
A Társaság a forrásadó levonásáért a felelısséget vállalja.
23.2 A legfontosabb adózási szabályok belföldi illetıségő magánszemélyek esetén
A belföldi illetıségő magánszemélyek által az árfolyamnyereség, illetve az osztalék után fizetendı
jövedelemadóval kapcsolatos rendelkezéseket az SZJA tv. határozza meg.
Árfolyamnyereség
Az SZJA tv. 67. § (1) bekezdése szerint árfolyamnyereségbıl származó jövedelem az értékpapír
átruházása (ide nem értve a kölcsönbe adást) ellenében megszerzett bevételnek az a része, amely
meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított érték és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos
költségek együttes összegét. Az árfolyamnyereségbıl származó jövedelem után az adó mértéke 25
százalék. A kifizetı az adót, adóelıleget a kifizetés idıpontjában állapítja meg, és az adózás
rendjérıl szóló törvényben meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg. Ha a jövedelem nem
kifizetıtıl származik, a magánszemély az adót adóbevallásában állapítja meg, és a bevallás
benyújtására elıírt határidıig fizeti meg. Nem minısül árfolyamnyereségbıl származó jövedelemnek
az említett különbözetbıl az a rész, amelyet az SZJA tv. elıírásai szerint más jövedelem
megállapításánál kell figyelembe venni. Az árfolyamnyereségbıl származó jövedelem összege után
14 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik az egészségügyi
hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény alapján mindaddig, amíg a tárgyévben a
magánszemély után befizetett egészségbiztosítási járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék
valamint a egészségügyi hozzájárulás összege nem éri el a 450.000,- Forintot.
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Tızsdei ügyletbıl származó jövedelem
Az Szja tv. 67/A. § (1) bekezdése értelmében tızsdei ügyletbıl származó jövedelemnek minısül a
magánszemély által az adóévben a tıkepiacról szóló törvény szerinti tızsdén, valamint bármely
EGT-államban, továbbá az OECD tagállamában mőködı tızsdén kötött ügylet(ek) alapján a
magánszemély által az adóévben elért pénzben elszámolt összes ügyleti nyereség összegének a
magánszemélyt az adóévben terhelı pénzben elszámolt összes ügyleti veszteség összegét
meghaladó része. A tızsdei ügyletbıl származó jövedelem után az adó mértéke 20 százalék. A
tızsdei ügylet(ek)rıl a befektetési szolgáltató az adóévet követı év január 31-éig a
magánszemélynek ügyletenként részletezett igazolást állít ki, és adatot szolgáltat az állami
adóhatósághoz. A magánszemély a tızsdei ügyletekrıl nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak –
figyelemmel e törvénynek az értékpapírokra, értékpapírra vonatkozó jogokra, járulékos költségekre
elıírt rendelkezéseire is, azok értelemszerő alkalmazásával – ügyletenként tartalmaznia kell
különösen az ügyletekben megszerzett pénzbevételeket, a pénzbevételt eredményezı ügyletekhez
kapcsolódó járulékos költségeket, tızsdei termék átruházása esetén a megszerzésre fordított
kiadást, illetıleg ügyletenként a nyereséget/veszteséget (értékpapír átruházása esetén
árfolyamnyereséget/árfolyamveszteséget). Egyebekben a tızsde mőködési rendjét meghatározó
szabályozások az irányadóak. A tızsdén kötött ügylettel összefüggésben a befektetési szolgáltatót
adó(adóelıleg)-levonási kötelezettség nem terheli. A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerzı
magánszemély a tızsdei ügylet(ek)rıl a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok, igazolások,
illetıleg az általa vezetett nyilvántartás alapján állapítja meg, az adóévrıl benyújtandó bevallásában
vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására elıírt határidıig fizeti meg.
Tızsdei ügylet keretében értékesített részvény utáni jövedelem után nem keletkezik egészségügyi
hozzájárulás fizetési kötelezettség.
Osztalék
A SZJA tv. 66. § (1) bekezdése értelmében a magánszemély osztalékból származó bevételének
egésze jövedelem. Az SZJA tv. alkalmazása során osztaléknak minısül a társas vállalkozás adózott
eredményébıl a társas vállalkozás magánszemély tagjának (részvényesének), tulajdonosának
részesedése, ideértve az adózott eredménybıl a kamatozó részvény utáni kamatot is. Szintén
osztaléknak kell tekinteni a külföldi állam joga szerint osztaléknak minısülı jövedelmet is. Az
osztalék után az adóalap megállapítása úgy történik, hogy az osztalékra jogosult személy vagyoni
betétje (pl. részvény) arányában ki kell számítani a társas vállalkozás saját tıkéjének az értékelési
tartalékkal csökkentett részébıl ezen magánszemélyre jutó értéket, majd ki kell számítani az így
megkapott érték 30 százalékát. Az adó mértéke a magánszemélynek osztalék címén kifizetett
összegbıl - az elıbbiek szerint meghatározott - harminc százalékot meg nem haladó rész után 25
százalék, míg a további rész után 35 százalék. Az adót a kifizetı, azaz az a személy, akinek a
vagyona terhére az osztalékot juttatják (pl. a részvénytársaság) a kifizetés idıpontjában állapítja meg
és az adózás rendjérıl szóló törvényben meghatározottak szerint vallja be és fizeti meg. A
magánszemély az osztalékelıleget és annak adóját a kifizetés évérıl szóló adóbevallásban
tájékoztató adatként tünteti fel, az osztalékot megállapító beszámoló elfogadásának évérıl szóló
adóbevallásában az osztalékot bevallja, az osztalékelıleg után megfizetett adót levont adóként veszi
figyelembe.
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A fentiektıl eltérıen bármely EGT-államban mőködı, a Tpt. szerint elismert (szabályozott) piacnak
minısülı tızsdére bevezetett értékpapírnak az adott tagállam joga szerint osztaléknak
(osztalékelılegnek) minısülı hozama után az adó mértéke 10 százalék.
A 25 százalékkal, illetve 35 százalékkal adózó osztalék összege után 14 százalékos egészségügyi
hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI.
törvény alapján mindaddig, amíg a tárgyévben a magánszemély után befizetett egészségbiztosítási
járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék valamint a egészségügyi hozzájárulás összege nem éri el
a 450.000,- Forintot.
23.3 A legfontosabb adózási szabályok külföldi illetıségő magánszemélyek esetén
Az Szja tv. szerint a külföldi illetıségő magánszemély adókötelezettsége kizárólag a
jövedelemszerzés helye alapján belföldrıl származó, vagy egyébként nemzetközi szerzıdés,
viszonosság alapján a Magyar Köztársaságban adóztatható bevételére terjed ki (korlátozott
adókötelezettség). A külföldi illetıségő személyek adókötelezettségének megállapítása kapcsán
figyelemmel kell lenni a nemzetközi egyezményekre és a viszonosságra is. Amennyiben a törvénnyel
vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi egyezmény vagy viszonosság az Szja tv.
szabályaitól eltér, akkor az egyezmény vagy a viszonosság szabályait kell alkalmazni. Viszonosság
alkalmazása az adózó számára nem eredményezhet a törvényben meghatározottakhoz képest
kiterjesztı adókötelezettséget.
Árfolyamnyereség
Az Szja tv. a jövedelemszerzés helyének meghatározásakor nem nevesíti az árfolyamnyereségbıl
megszerzett jövedelmet, így az árfolyamnyereségbıl megszerzett jövedelem esetén a
magánszemély illetısége szerinti államot kell a jövedelemszerzés helyének tekinteni.
Tızsdei ügyletbıl származó jövedelem
A Szja tv. értelmében a tızsdei ügyletbıl származó jövedelem vonatkozásában szintén a jövedelmet
szerzı magánszemély illetısége szerinti államot kell a jövedelemszerzés helyének tekinteni.
Osztalék
Osztalék esetében – az Szja tv. szerint – a jövedelemszerzés helye az osztalék fizetésére kötelezett
jogi személy, egyéb szervezet illetısége szerinti állam. Magyarországon székhellyel rendelkezı jogi
személy esetén tehát a jövedelemszerzés helye belföld, azaz az Szja tv-t kell alkalmazni.
23.4 A legfontosabb adózási szabályok belföldi illetıségő társaságok esetén
A belföldi illetıségő társaságok adókötelezettsége tekintetében a Tao. és az államháztartás
egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény szabályait kell alkalmazni.
Árfolyamnyereség
A belföldi illetıségő társaság vállalkozási tevékenységébıl származó jövedelem adóköteles. A
társasági adó alapja az adózás elıtti eredmény, módosítva a csökkentı és a növelı tételekkel, a
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különös módosító tételekkel, a kapcsolt vállalkozások miatti korrekcióval, a kettıs adóztatás
elkerülése miatti tételekkel, valamint az átmeneti rendelkezések miatti korrekciókkal. A társasági adó
mértéke - általános esetben - a pozitív adóalap 16 százaléka.
Osztalék
A belföldi illetıségő társaságok tekintetében 2006. január 1-étıl megszőnt az osztalékadó
Magyarországon.
23.5 A legfontosabb adózási szabályok külföldi illetıségő társaságok esetén
Árfolyamnyereség
A Tao. szerint külföldi illetıségő adózó a külföldi személy, ha belföldi telephelyen végez vállalkozási
tevékenységet ("külföldi vállalkozó"). A külföldi vállalkozó adókötelezettsége a belföldi telephelyen
végzett vállalkozási tevékenységbıl származó jövedelemre terjed ki. Amennyiben a külföldi
vállalkozó nem rendelkezik a Tao. szerinti telephellyel a Magyar Köztársaság területén, úgy az
árfolyamnyereség után Magyarországon nem kell társasági adót fizetnie.
Osztalék
A külföldi illetıségő társaságok tekintetében 2006. január 1-étıl megszőnt az osztalékadó
Magyarországon.
Különadó
Különadó-kötelezettséget a külföldi vállalkozó kizárólag a belföldi telephelye útján végzett
tevékenysége alapján állapítja meg.
23.6 Adóhatósági vizsgálatok
Az adóhatósági ellenırzésekre vonatkozó szabályokat az adózás rendjérıl szóló - 2004. január 1.
napjától hatályos - 2003. évi XCII. törvény ("Art.") állapítja meg. A 2004. január 1-ét megelızı
idıszakban az adózás rendjére vonatkozó rendelkezéseket az 1990. évi XCI. törvény szabályozta
("Régi Art."). Az ellenırzés lefolytatására az adó megállapításához való jog elévülési idején belül van
lehetıség. Az adóhatóságnak azonban az Art. értelmében lehetısége van arra is, hogy egy
ellenırzéssel lezárt idıszakot ismételten vizsgáljon. Ismételt ellenırzésre sor kerülhet (i) annak
érdekében, hogy az elsıfokú adóhatóság a korábbi adóellenırzés megállapításának a végrehajtását
vizsgálja (utóellenırzés); (ii) az adózó kérésére; (iii) társadalombiztosítási, illetıleg nyugdíjbiztosítási
szerv megkeresésének teljesítése érdekében; valamint (iv) felülellenırzés keretében.
23.7 ÁFA utólagos vizsgálatára irányuló ellenırzés a Társaságnál
A Társaság jogelıdjénél, a Kulcs-Soft ’94 Informatika Kft-nél 2006. szeptemberében kezdeményezett
vizsgálatot az APEH Észak-budapesti Igazgatósága utólagosan, 2005. szeptember hónapot
vizsgálat alá vonva az ÁFA adónem tekintetében. A lefolytatott ellenırzés az adókötelezettségek
teljesítésében hiányosságot nem tárt fel, így jogkövetkezményt sem állapított meg.
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23.8 Az egyes további adónemek a Társaság gyakorlatában
23.8.1 Helyi adók
Gépjármőadó
A hatályos jogszabályok értelmében a belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármő,
pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedı, külföldön nyilvántartott tehergépjármő
(a továbbiakban együtt: gépjármő) után kell gépjármőadót fizetni.
Ha az adó alapja a teljesítmény, az adómérték a (személy)gépjármő
•
•
•
•

gyártási évében és az azt követı 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt,
gyártási évét követı 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt,
gyártási évét követı 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt,
gyártási évét követı 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt.

Az adó alanya - vagyis akinek a gépjármőadót meg kell fizetnie –
•
•
•
•
•

fıszabály szerint a gépjármő azon üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely
az év elsı napján a hatósági jármőnyilvántartásban szerepel;
amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjármőnek több tulajdonosa vagy több
üzemben tartója van, akkor közülük az, aki/amely nevére a forgalmi engedélyt kiállították;
év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármő után az, aki/amely a forgalomba
helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel;
az "E" és "P" betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármő esetén az,
akinek/amelynek a nevére a rendszámtáblát az eljáró hatóság kiadta;
gyártási évét követı 16. naptári évben és az azt követı naptári években 120 Ft/kilowatt.

Az adókötelezettség kezdete fıszabály szerint a gépjármő forgalomba helyezését követı hónap elsı
napja (az E és P betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármő esetén a rendszámtábla
kiadása).
Helyi iparőzési adó
A hatályos jogszabályok értelmében adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparőzési tevékenység).
Az adó alanya a vállalkozó.
Vállalkozónak minısül a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés
céljából, üzletszerően végzı
•
•

•
•

a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó;
a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezıgazdasági ıstermelı,
feltéve, hogy ıstermelıi tevékenységébıl származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot
meghaladja;
a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll;
egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
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Az adókötelezettség az iparőzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szőnik meg. Az önkormányzat illetékességi területén
ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének
idıtartama az irányadó az adókötelezettség idıbeni terjedelmére.
A helyi iparőzési adó alapját az ÁFA-mentes árbevételbıl kiindulva kell megállapítani. Állandó
jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó alapja - fıszabály szerint - az értékesített
termék, illetıleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési
értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint az anyagköltséggel. Mentes az
adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységbıl származik,
közszolgáltató szervezetnek nem minısülı vállalkozó külföldi adóalaprésze esetén azonban csak
akkor, ha azt a telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendı, a vállalkozási tevékenységet
terhelı adó terheli. Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegő
iparőzési tevékenységet, akkor az adó alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzıen a vállalkozónak kell megosztania, az 1990. évi C. törvény 3. számú mellékletben meghatározottak
szerint.
Állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felsı határa az
adóalap 2 százaléka
Vállalkozók Kommunális adója
A Társaság nem fizet kommunális adót, mivel nem rendelkezik saját ingatlannal.
23.8.2 Általános forgalmi adó
Az általános forgalmi adóra vonatkozó szabályok legfontosabb forrása az általános forgalmi adóról
szóló, 2008. január 1-jén hatályba lépett 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény). Az adófizetési
kötelezettség - fıszabály szerint - a teljesítés idıpontjában keletkezik. Az adófizetési kötelezettség
beáll abban az esetben is, ha teljesítés hiánya ellenére számlakibocsátás történik, kivéve, ha a
számlán a termék értékesítıjeként, illetve a szolgáltatás nyújtójaként szereplı személy vagy
szervezet kétséget kizáróan bizonyítja, a számlakibocsátás ellenére teljesítés nem történt, vagy
teljesítés történt ugyan, de azt más teljesítette, és ezzel egyidejőleg a kibocsátott számla
érvénytelenítésérıl is haladéktalanul gondoskodik, illetıleg - nevében, de más által kiállított számla
esetében - az elıbbiekben meghatározottak fennállásáról haladéktalanul értesíti a számlán a termék
beszerzıjeként, szolgáltatás igénybevevıjeként szereplı személyt, szervezetet. A fizetendı adót eltérı rendelkezés hiányában - a teljesítéskor kell megállapítani.
A teljesítés idıpontja egybeesik annak a ténynek a bekövetkeztével, amellyel az adóztatandó ügylet
megvalósul. (2008. január 1. elıtt a teljesítés idıpontjának megállapítására, ha a régi ÁFA törvény,
vagyis az 1992. évi LXXIV. törvény alapján más nem következett, a Ptk. rendelkezései voltak
irányadók).
Termék értékesítésénél és szolgáltatás nyújtásánál, ha az ügylet tárgya természetben osztható, a
részteljesítés is teljesítésnek minısül.
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Olyan szerzıdés alapján történı termékértékesítés esetén azonban, amely a termék határozott idıre
szóló bérbeadásáról vagy részletvételérıl azzal a kikötéssel rendelkezik, hogy a jogosult a
tulajdonjogot legkésıbb a határozott idı lejártával, illetıleg az ellenérték maradéktalan
megtérítésével megszerzi, a fıszabály, vagyis az áfatörvény 55. §-ának (1) bekezdése érvényesül,
így - a 10. § a) pontjának megfelelıen - a teljesítés idıpontja az a nap, amikor a jogosult a terméket
birtokba veszi.
Az ún. folyamatosan teljesített termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás törvényi kategóriája
2008. január 1-jével megszőnt, helyét a részletfizetés, illetve az idıszakos elszámolás fogalma vette
át (ezek szabályai alább, az új fogalmakkal azonos cím alatt olvashatók).
Az új ÁFA törvény a teljesítés idejére vonatkozóan kevesebb speciális rendelkezést tartalmaz, mint a
2007. december 31-ig hatályban volt 2002. évi LXXIV. törvény, aminek folytán a régi ÁFA törvényben
külön szabályozott esetek zömének megítélése is az ügylet tényállásszerő megvalósuláshoz köthetı.
Közösségen belüli beszerzése esetében a teljesítés megállapítására az áfatörvény azon
rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek az ahhoz hasonló termékértékesítésre lennének
alkalmazandók.
Az adólevonási jog lényege, hogy abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany - ilyen
minıségében - a terméket, szolgáltatást adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása
érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, megilleti az a jog, hogy az általa fizetendı adó
összegébıl levonja az elızetesen felszámított adót, vagyis azt az adóösszeget, amelyet
•
•
•

•
•

termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany ideértve az Eva. hatálya alá tartozó személyt, szervezetet is - rá áthárított;
termék beszerzéséhez - ideértve a termék Közösségen belüli beszerzését is -, szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódóan fizetendı adóként megállapított;
termék importjához kapcsolódóan az adóalany maga vagy közvetett vámjogi képviselıje
megfizetett, illetıleg maga vagy közvetett vámjogi képviselıje fizetendı adóként
megállapított;
az adóalany elıleg részeként megfizetett;
az adóalany a vállalkozásán belül végzett saját beruházása eredményeként megvalósuló
tárgyi eszköz elıállításához, valamint a gazdasági tevékenységének folytatásához a
vállalkozásában kitermelt, elıállított, összeállított, átalakított, megmunkált, illetıleg
vállalkozásához vásárolt vagy importált termék felhasználásához kapcsolódóan fizetendı
adóként megállapított, az utóbbi körben felsorolt (vagyis a vállalkozásában kitermelt,
elıállított, összeállított, átalakított, megmunkált, illetıleg vállalkozásához vásárolt vagy
importált) termék esetében feltéve, hogy ha azt ilyen állapotában másik adóalanytól szerezte
volna be, adólevonási jog nem illetné meg.

A levonható elızetesen felszámított adó összegében nem haladhatja meg az abban az okiratban
adóként szereplı, illetıleg az abból adóként kiszámítható összeget, amely okiratot a törvény az
adólevonási jog gyakorlásának tárgyi feltételeként meghatároz
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24.

A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC

A jelen fejezet a Tpt., a Rendelet, a Budapesti Értéktızsde szabályzata a bevezetési és
forgalombantartási szabályokról és egyéb nyilvánosan hozzáférhetı adatok alapján került
összeállításra.
24.1 A Tıkepiaci törvény
A magyar tıkepiacot átfogóan szabályozó Tpt. (2001. évi CXX. törvény) 2002. január 1-jén lépett
hatályba. A Tpt. jelentıs módosítását jelentette a 2005. évi LXII. törvény, amely 2005. július 1-én
lépett hatályba, majd a 2007. évi LII. törvény, amely 2007. július 1-tıl hatályos. A Tpt. hatálya többek
között kiterjed a sorozatban kibocsátott értékpapírok Magyar Köztársaság területén történı
forgalomba hozatalára, nyilvános értékesítésére, valamint a sorozatban kibocsátott értékpapír
Magyar Köztársaság területén mőködı tızsdére történı bevezetésére.
A Tpt. szerint a Tájékoztató közzétételéhez a PSZÁF engedélye szükséges. A befektetık fokozott
védelme érdekében a Tpt. szabályozza a Befektetıvédelmi Alapot, amelyet alapvetıen a Tpt-ben
meghatározott biztosított tevékenységeket végzı szervezetek finanszíroznak. A Befektetıvédelmi
Alap a Tpt-ben meghatározott feltételek szerint korlátozott mértékben nyújt kártalanítást az arra
jogosult befektetıknek.
24.2 Befolyásszerzés nyilvánosan mőködı részvénytársaságban
A Tpt. alapján a Társaságban a 33 százalékot meghaladó mértékő befolyásszerzéshez elızetesen –
a PSZÁF által jóváhagyott – nyilvános vételi ajánlatot kell tenni. Ha a Társaságban a befolyást
szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik – sem közvetlenül, sem
közvetve – a szavazati jogok több mint 10 százalékával, a vételi ajánlat megtétele már a 25
százalékot meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelezı.
A Tpt. szerint befolyásszerzés a céltársaság szavazati jogot megtestesítı részvényének, illetıleg
szavazati jognak a megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi
jog, visszavásárlási jog, határidıs vételi megállapodás érvényesítését, vagy a szavazati jog
használati, haszonélvezeti jog alapján történı gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a
befolyásszerzı közvetlenül erre irányuló magatartása révén, hanem egyéb körülmények - így
különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek szavazati jogát érintı, a
szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok feléledése - következtében, illetve
összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttmőködésének eredményeképpen jön
létre. A befolyás mértékének megállapítása során a közvetlen és a közvetett befolyást, az
összehangoltan eljáró személyek, valamint a közeli hozzátartozó befolyásának mértékét egybe kell
számítani.
A vételi ajánlatot a részvénytársaság valamennyi szavazati jogot megtestesítı részvényére,
valamennyi szavazati joggal rendelkezı részvényese számára kell megtenni. A Tpt. 72. §
értelmében a vételi ajánlatban a szabályozott piacra bevezetett részvény esetében az ellenérték
legalább az alábbiak közül a legmagasabb összeg: (i) a vételi ajánlat Felügyelet részére történı
benyújtását megelızı 180 nap forgalommal súlyozott tızsdei átlagára, (ii) az ajánlattevı, valamint a
kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelızı 180 napon belül a céltársaság
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részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerzıdés legmagasabb ára, (iii) amennyiben
rendelkezésre áll, a vételi ajánlat Felügyelet részére történı benyújtását megelızı 360 nap
forgalommal súlyozott tızsdei átlagára, (iv) az ajánlattevı, valamint a kapcsolt személyek által a
vételi ajánlat benyújtását megelızı 180 napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a
szerzıdésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege, (v) az ajánlattevı, valamint a
kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelızı 180 napon belül megkötött
megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerzıdésben meghatározott lehívási ár
és díj együttes összege, (vi) az ajánlattevı, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat
benyújtását megelızı 180 napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog
összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték, és (vii) az egy részvényre jutó saját tıke értéke. Ha a
céltársaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor
saját tıkén a konszolidált saját tıke értendı.
24.3 A Tájékoztatóra vonatkozó szabályozás
A jelen Tájékoztató formátumát és a Tájékoztatóban feltüntetendı minimális információk körét - Tpt.ben foglalt szabályok mellett - a 2005. július 1. napján hatályba lépett 809/2004/EK Rendelet
határozza meg. A Rendeletben foglaltakat az EU tagállamokban közvetlenül alkalmazni kell. A
Rendelet a különbözı értékpapírok tekintetében eltérı követelményeket állapít meg. Részvények
nyilvános forgalomba hozatala esetén a Rendelet I. és III. mellékleteiben meghatározott sémák
határozzák meg azon információknak a körét, amelyeket a részvény regisztrációs okmányában és
értékpapírjegyzékében minimálisan fel kell tüntetni.
A Rendeletnek megfelelıen a tájékoztató elkészíthetı egyetlen dokumentumként, illetve a
tájékoztató elkészíthetı úgy is, hogy több, különálló dokumentumból állítják össze. A Rendelet a
tájékoztatóval kapcsolatos reklámok alapvetı szabályait is meghatározza.
24.4 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Az 1999. évi CXXIV. törvény alapján 2000-ben jött létre a bankrendszer, a pénz- és tıkepiacon
tevékenykedı szervezetek, valamint a nyugdíjpénztárak és a biztosító társaságok felügyeletét ellátó
szervezetek átszervezésével és összevonásával a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. A
Felügyelet jogállását, mőködését és eljárásait jelentısen módosította a 2007. december 1-én
hatályba lépett a 2007. évi CXXXV. törvény. A PSZÁF kormányhivatal, vezetését a Felügyeleti
Tanács látja el. A Felügyeletnek az irányítását ellátó Kormány felé beszámolási és tájékoztatási
kötelezettsége áll fenn.
A PSZÁF látja el többek között (i) a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”), (ii) a
hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény („Hpt.”), (iii) a
befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”), (iv) a biztosítókról és a
biztosítási tevékenységrıl szóló 2003. évi LX. törvény („Bit.”) hatálya alá tartozó szervezetek,
személyek és tevékenységek felügyeletét. A PSZÁF feladatai közé tartozik különösen a tıkepiac és
a tızsde mőködésének ellenırzése, a Tpt. elıírásait be nem tartók szankcionálása, valamint az
értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalának, értékesítésének engedélyezése.
A Felügyelet feladata a törvény 4. § szerint többek között: (i) engedélykérelmek és más beadványok
elbírálása, (ii) a törvényekben meghatározott nyilvántartások vezetése, (iii) meghatározott
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szervezetek és személyek információszolgáltatási rendszerének és adatszolgáltatásának
ellenırzése, (iv) meghatározott szervezetek és személyek mőködésére és tevékenységére
vonatkozó, a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések betartásának, továbbá a felügyeleti
határozatok végrehajtásának ellenırzése, illetve vizsgálata; és ha törvény eltérıen nem rendelkezik,
az ezen pontban foglaltak megsértése esetén, és ennek során intézkedések alkalmazása, kivételes
intézkedések alkalmazása, bírság kiszabása, (v) bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás,
engedély vagy bejelentés nélküli tevékenység végzésének gyanúja és a vállalatfelvásárlásra
vonatkozó szabályok ellenırzése esetén piacfelügyeleti eljárás indítása, (vi) a nyilvánosan mőködı
részvénytársaságban történı befolyásszerzéssel kapcsolatos szabályok és elvek betartásának,
érvényesülésének ellenırzése, illetve vizsgálata.
A Tpt. 54. § értelmében a nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója köteles a
nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatni vagyoni, jövedelmi helyzetének, mőködésének fıbb
adatairól. A Tpt. 55. § alapján ugyanezen kibocsátó rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul,
de legkésıbb 1 munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, az értékpapír értékét vagy
hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintı információról. A kibocsátó
a közzétételekkel egyidejőleg köteles a Felügyeletet tájékoztatni. A szabályozott információk
nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezetı tartalmával okozott kár megtérítéséért
a kibocsátó felel. A rendszeres tájékoztatási kötelezettséget a kibocsátó féléves jelentés és éves
jelentés formájában, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója idıközi vezetıségi
beszámoló formájában teljesíti. Az idıközi vezetıségi beszámolót az adott hat hónapos idıszak
kezdete utáni tizedik hét és a vége elıtti hatodik hét közötti idıszakban, az adott hat hónapos
idıszak kezdete és ezen beszámoló közzétételének napja közötti idıszakra vonatkozóan köteles
közzétenni a kibocsátó. Nem kell idıközi vezetıségi beszámolót közzétennie azon kibocsátónak,
amely legalább a féléves jelentésre vonatkozó követelményeknek megfelelı tartalmú negyedéves
jelentést készít a BÉT szabályai alapján. A kibocsátónak az egyes pénzügyi évek végét követı
legkésıbb négy hónapon belül közzé kell tennie az éves jelentését, és gondoskodnia kell arról, hogy
az legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhetı maradjon. A részvény kibocsátója az adott idıszak
végét követıen mielıbb, de legkésıbb két hónapon belül a pénzügyi év elsı hat hónapjára
vonatkozóan féléves jelentést tesz közzé, és gondoskodik arról, hogy az legalább öt évig
nyilvánosan hozzáférhetı maradjon.
A Tpt. 61.§ alapján
„(1) A nyilvánosan mőködı részvénytársaság részvényese vagy a szavazati jog birtokosa (e §
alkalmazásában a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésıbb 2 naptári napon belül
tájékoztatja a kibocsátót és a Felügyeletet, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot
biztosító részvényének és szavazati jogának aránya eléri, meghaladja a (3) bekezdésben
meghatározott mértéket vagy az alá csökken. Elsı napnak azt a napot követı nap számít, amelyen a
részvényes tudomást szerzett vagy az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva
tudomást kellett volna szereznie
a) a szavazati jogot biztosító részvény megszerzésérıl, eladásáról és a szavazati jog gyakorlásának
lehetıségérıl, megszőnésérıl, függetlenül attól, hogy ez mely napon következik be, vagy
b) a kibocsátó által közzétett tájékoztatás alapján, hogy megváltozott azoknak a részvényeknek a
mennyisége, amelyekhez a kibocsátó létesítı okiratának rendelkezése alapján szavazati jog
kapcsolódik.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséget a saját részvények esetén a kibocsátónak
kell teljesítenie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési mértékek a következık: öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt,
harminc, harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven,
kilencvenegy, kilencvenkettı, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat,
kilencvenhét, kilencvennyolc és kilencvenkilenc százalék.
24.5 A Budapesti Értéktızsde
24.5.1 Történet
A Budapesti Értéktızsde (BÉT) az egyetlen hazai tızsde, ahol részvényekkel kereskednek. Az elsı
magyarországi tızsde a Ferenc József által kezdeményezett Áru és Értéktızsde volt, amely 1864ben jött létre. A tızsde szervesen bekapcsolódott a nemzetközi piacok vérkeringésébe, árfolyamait
mindenütt közölték. A nagy gazdasági világválság a magyar részvénypiacot is érzékenyen érintette,
olyannyira, hogy 1931-tıl 1932-ig zárva is tartott. A tızsdét végül 1948-ban zárták be, politikai
okokból.
A BÉT és a szabályozott tızsdén kívüli piac több mint negyvenévi szünet után 1990. június 21-én
nyitotta meg újra kapuit. A 41 alapító taggal, egyedileg szabályozott szervezetként létrejött Budapesti
Értéktızsde életében meghatározó szerepet játszott az alapítással egy idıben kezdıdött
magyarországi privatizáció. A Budapesti Értéktızsde 2002. június 30-án alakult hivatalosan át
részvénytársasággá. A BÉT, mint zártkörő részvénytársaság jegyzett tıkéje a 2009. július 31-i
részvénykönyv alapján 541.348.000.- Ft, és jelenleg 57 regisztrált tulajdonos kezében van. A
Tájékoztató aláírásakor 36 tızsdei kereskedı rendelkezik szekciótagsággal a BÉT-en.
24.5.2 Jegyzett értékpapírok
A BÉT-nek értékpapír forgalmazók, illetve kereskedık a tagjai, akik két – „A” és „B” – kategóriákban
jegyzett részvényekkel, illetve egyéb értékpapírokkal kereskednek. Jelenleg a BÉT-en jegyzett
értékpapírok száma meghaladja a 250-et. A legutolsó adatok szerint ezek között 44 részvény (22 „A”
és 22 „B” kategóriás), 18 államkötvény, 7 kincstárjegy, 33 vállalati kötvény, 55 jelzáloglevél, 114
befektetési jegy, 13 ún. certifikát és 1 kárpótlási jegy volt megtalálható. Az egyes kategóriákra eltérı
bevezetési illetve forgalmazási elıírások, valamint információnyújtási elıírások vonatkoznak.
24.5.3 Bevezetési szabályok
A BÉT 2009. május 1-tıl hatályos Bevezetési és Forgalombantartási Szabályokról szóló szabályzata
("Szabályzat") határozza meg az értékpapírok tızsdei bevezetésének általános és az egyes
értékpapírok vonatkozásában elıírt különös feltételeit. A Szabályzat valamennyi a BÉT-re
bevezethetı értékpapír tekintetében kimondja, hogy a bevezetési kérelem csak a teljes értékpapírsorozat tızsdei bevezetésére vonatkozhat. A Szabályzat megállapítja a bevezetési kérelemben
meghatározott értékpapír-sorozatra, valamint az adott értékpapír kibocsátójára vonatkozó
feltételeket, továbbá a bevezetési kérelemhez csatolandó meghatározott dokumentumokat,
információkat.
A bevezetést kérelmezı a bevezetési kérelem mellékleteként – amennyiben jogszabály, illetıleg
Tızsdei Szabály másként nem rendelkezik – szabályozott piacra történı bevezetéshez készített
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olyan érvényes tájékoztatót köteles a BÉT-re benyújtani és közzétenni, amelynek közzétételét a
Felügyelet (vagy az Európai Unió tagállamainak illetékes hatósága) engedélyezte.
24.5.4 Tızsdei tájékoztatás
A Kibocsátó köteles olyan belsı eljárási rend kidolgozásáról és alkalmazásáról gondoskodni, amely
megfelelıen biztosítja a rendszeres, soronkívüli, illetve az egyéb információszolgáltatási
kötelezettségének a tızsdei szabályok elıírásainak megfelelı teljesítését.
A rendszeres információnyújtás keretében a tızsdére bevezetett részvény kibocsátója az adott üzleti
év eltelt idıszakára vonatkozóan, ’A’ kategóriában szereplı részvény esetében az üzleti év minden
negyedévét követıen 60 napon belül, míg a ’B’ kategóriában szereplı részvény esetében az adott
üzleti év eltelt idıszakára vonatkozóan, az üzleti év minden félévét követıen 60 napon belül köteles
gyorsjelentést készíteni és a BÉT közzétételi szabályzata szerint közzétenni. A részvény kibocsátója
az üzleti év lezárását követı 120 napon belül tızsdei éves jelentést köteles készíteni.
A Kibocsátó köteles a Tızsde által kiadott „Felelıs Társaságirányítási Ajánlások” alapján készült
Felelıs Társaságirányítási Jelentését az üzleti évet követı 120 napon belül a Tızsdének megküldeni
és a BÉT Közzétételi Szabályzata szerint közzétenni.
Soronkívüli tájékoztatásra kötelezett a tızsdére bevezetett értékpapír kibocsátója, amennyiben
olyan, a gazdálkodásában beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására,
amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve
befolyásolhatják, illetve a piaci szereplık számára lényegesek befektetési döntéseik
meghozatalakor. A soronkívüli tájékoztatás körébe esı, délelıtt 7.30 óra és a kereskedési idı vége
elıtt tudomására jutott információról a kibocsátó a tudomására jutást követı 30 percen belül köteles
tájékoztatni a BÉT-et. Az adott napi kereskedési idı végétıl a következı tızsdenap délelıtt 7.30
óráig terjedı idıszakban tudomására jutott információról a kibocsátó a kereskedés indulását
megelızıen, délelıtt 8.00 óráig köteles tájékoztatni a BÉT-et. Amennyiben a Kibocsátó szóban
tájékoztatta a BÉT-et, úgy a szóbeli tájékoztatást követıen 30 percen belül az elıírt módon köteles
tájékoztatását a BÉT-nek megküldeni.
Egyéb tájékoztatási kötelezettség keretében a Kibocsátónak a róla közzétett és tudomására jutott
olyan hírrel kapcsolatban, amely az általa kibocsátott értékpapír értékét, vagy hozamát érintheti,
legkésıbb a hír tudomásra jutását követı 2 órán belül meg kell küldenie a BÉT–nek a hírrel
kapcsolatos észrevételét, amit - amennyiben a BÉT indokoltnak tartja - a Közzétételi Szabályzat
rendelkezései szerint köteles közzétenni.
24.5.5 A tızsdei részvénypiac alakulása
A BÉT hivatalos részvényindexét („BUX”) 1991. január 2-án hozták létre, bázisa 1.000 pont. Értékét
1997. április 1-tıl öt másodpercenként számítják, és azóta a záróárakból kalkulálják a napi hivatalos
BUX záró értéket. A BUX tıkeérték típusú index, ami azt jelenti, hogy az egyes részvények
mutatóbeli súlyát alapvetıen a cégek mérete (tızsdei kapitalizációjuk aránya) szabja meg. Az index
a kosárban szereplı részvénytársaságok piaci értékének változásait tükrözi. Az index kosarába
meghatározott kritériumok alapján legalább 12, legfeljebb 25 részvény vehetı fel. Az index a BÉT
indexszabályzatának rendelkezései, illetve az évente kétszer ülésezı indexbizottság döntései
alapján változik.
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A kosárba való bekerüléshez illetve onnan való kikerüléshez 2000. decembere óta a következı
mutatókat vizsgálja a tızsde: önkötések száma és kereskedett napok száma, saját tıke, piaci
kapitalizáció, a forgalom üzletszámban illetve árfolyamértéken és a forgási sebesség. A hét
mutatóból legalább ötnek kell teljesülnie annak eldöntéséhez, hogy egy részvény (sorozat)
bekerülhessen a BUX kosárba. Alapvetı feltétel, hogy a kosárba csak olyan törzsrészvény kerülhet,
amellyel a felülvizsgálati napot megelızıen már legalább három hétig kereskedtek a BÉT-en. A BUX
kosár a Tájékoztató kibocsátásakor a következı 13 kibocsátó részvényeit tartalmazza: Econet, Egis,
ÉMÁSZ, FHB, Fotex, Magyar Telekom, MOL, OTP, PannErgy, Rába, Richter, Synergon, TVK.
A BÉT 2004. június 1-tıl számítja folyamatosan a közepes és kis piaci tıkeértékő tızsdei cégeket
tömörítı indexet, a BUMIX indexet. A BUMIX a BUX-hoz hasonlóan teljes hozam indexként mőködik.
A BUMIX kosárba csak olyan részvénysorozatok kerülhetnek, amelyek közkézhányaddal korrigált
piaci kapitalizációja nem haladja meg a 100 milliárd forintot. Az index kosarába meghatározott
kritériumok alapján legalább 12, legfeljebb 25 részvény vehetı fel. Az index a BÉT
indexszabályzatának rendelkezései, illetve az évente kétszer ülésezı indexbizottság döntései
alapján változik. A kosárba való bekerüléshez illetve onnan való kikerüléshez a tızsde az
árfolyamértéken és üzletszámban vett forgalmat vizsgálja.
A BUMIX kosár a Tájékoztató aláírásakor a következı 14 kibocsátó részvényeit tartalmazza: Állami
Nyomda, Danubius, Econet, Egis, Émász, FHB, Fotex, Genesis, Humet, PannErgy, Phylaxia, Rába,
Synergon, TVK.
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25.

PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

A Társaság nem konszolidált éves beszámolókat készít a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény
(„Sztv”), a vonatkozó jogszabályok elıírásainak és az MSZSZ-nek megfelelıen.
Az utolsó pénzügyi évet 2008. december 31-i dátummal a Társaság lezárta, az éves beszámolót,
melyet a Társaság könyvvizsgálója auditált, a Társaság közgyőlése elfogadta.
A könyvvizsgálónak semmilyen érdekeltsége nincsen a Kibocsátóban.
A Társaság a 2006. október 31-én, 2006. december 31-én, 2007. december 31-én és 2008.
december 31-én lezárt pénzügyi évei, MSZSZ szerint készített auditált, nem konszolidált pénzügyi
beszámolói a Tájékoztató 1-4. számú Mellékleteiben találhatók. A Tájékoztató 5. számú Mellékletét
képezi a Társaság 2009. I. féléves auditált, nem konszolidált pénzügyi beszámolója.
A pénzügyi beszámolókhoz a kapcsolódó könyvvizsgálói jelentéseket a Társaság a Mellékletekben
szintén csatolta.
Az 1-5. számú Mellékletekben szereplı pénzügyi beszámolók a Tájékoztató 11. fejezetében („A
Társaság pénzügyi elemzése és vagyoni helyzete”) foglaltakkal együtt értelmezendık.
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26.

KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK

26.1

A Tájékoztatóra vonatkozó szabályok

A Tpt. az alábbiakról rendelkezik:
"21. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve
szabályozott piacra történı bevezetése esetén a kibocsátó, az ajánlattevı, illetıleg az értékpapír
szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı személy kibocsátási tájékoztatót (a
továbbiakban: tájékoztató) és a Bizottság 809/2004/EK rendeletének 31. cikkében meghatározott
hirdetményt (a továbbiakban: hirdetmény) köteles közzétenni.”
A jelen magyar nyelvő Tájékoztató a magyar jog és különösen a Tıkepiaci Törvény és a 2003/71/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az
információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése
tekintetében történı végrehajtásáról szóló 809/2004/EK Rendelet („Rendelet”) értelmében a
befektetık számára nyújt a Társaság gazdálkodási és pénzügyi helyzetére, eredményeire és
vagyonára vonatkozó információkat.
A Tpt. a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban az alábbiakról rendelkezik:
"29. § (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezetı tartalmával és az információ
elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium
esetében a vezetı forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló
személy, az ajánlattevı vagy az értékpapír szabályozott piacra történı bevezetését kezdeményezı
személy felel. A tájékoztatóban pontosan, egyértelmően azonosítható módon meg kell jelölni annak
a személynek a nevét/megnevezését, a forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint
lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak valamely részének tartalmáért felel. A
tájékoztatóban foglalt minden információra, illetıleg az információ hiányára is ki kell terjednie
valamely személy felelısségvállalásának.
(2) A tájékoztatót a felelıs valamennyi személy köteles külön aláírt felelısségvállaló nyilatkozattal
ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelı adatokat és
állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír,
valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért kezességet (garanciát) vállaló
személy helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bírnak.
(3) Felelısség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján - ideértve annak bármely
nyelvre lefordított változatát is - kivéve, ha az összefoglaló félrevezetı, pontatlan vagy a
tájékoztatóban foglalt információnak nem megfelelı információt tartalmaz.”
30. § A 29. § (1) bekezdésében meghatározott személyt a hirdetmény közzétételétıl számított öt
évig terheli a 29. §-ban meghatározott felelısség. E felelısség érvényesen nem zárható ki és nem
korlátozható."
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26.2 További kiegészítı információk
A Részvényekbe befektetni szándékozók számára elengedhetetlen a jelen Tájékoztató egészének
alapos áttanulmányozása és mérlegelése. Befektetési döntéseik meghozatalakor a befektetıknek
jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a befektetés kockázatait és elınyeit maguknak kell mérlegelniük,
ezért kérjük, fordítsanak külön figyelmet a Tájékoztató 2. fejezetében („Kockázati tényezık”)
foglaltakra.
A PSZÁF a tızsdei bevezetésre vonatkozó Tájékoztató közzétételének jóváhagyása során a
Tájékoztatóban szereplı adatok és információk valódiságát nem vizsgálta, és azokért nem vállal
felelısséget. A Tızsdei Bevezetés során senki sem jogosult a jelen Tájékoztatóban szereplı, a
Társaságra vagy a Tızsdei Bevezetésre vonatkozó adatokon kívül más információkat vagy adatokat
szolgáltatni. A Tájékoztatóban nem szereplı adatok a Társaságtól származó megerısítés nélkül nem
tekinthetık hitelesnek. A befektetni szándékozóknak figyelembe kell venniük, hogy a Társaság
ügyeiben a Tájékoztató közzététele után változások következhetnek be. A Tájékoztató közzététele
és a Részvényekkel való tızsdei kereskedés megkezdése közötti idıszak alatt esetlegesen
bekövetkezı, a Társaság mőködését és megítélését érdemben befolyásoló lényeges változások
esetén a Társaság a Tpt. 32. §-ában szereplı rendelkezéseinek megfelelıen kezdeményezi a
Tájékoztató módosítását és azt a Tájékoztatóval megegyezı módon közzéteszi. A Tájékoztatót olyan
személyek, akik erre nem jogosultak, üzleti ajánlatként nem használhatják fel.
A részvények az Amerikai Egyesült Államokban a módosított 1933. évi „Securities Act” („Amerikai
Értékpapírtörvény”) hatályos rendelkezései szerint nem szerepeltek, és nem fognak szerepelni a
jegyzett és nyilvántartott értékpapírok között, és az Amerikai Egyesült Államokban nem kerülnek sem
közvetve, sem közvetlenül felajánlásra, értékesítésre, átruházásra vagy továbbításra, kivéve olyan
ügyleteket, amelyekhez a részvények nyilvántartásba vétele az Amerikai Értékpapírtörvény
értelmében nem szükséges.
A Társaság jelen Tájékoztató alapján nem kívánja bevezetni Részvényeit az Európai Unió más
tagállamának, valamint Ausztrália, Kanada vagy Japán egyetlen tızsdéjére sem és ezen
országokban nem kívánja Részvényeit más formában sem nyilvánosan forgalomba hozni.
A Társaság jelen Tájékoztatóban nem szerepeltet a Társaság jövıjére vonatkozó elırejelzéseket
vagy becsléseket, amennyiben valamely a jelen Tájékoztatóban szereplı információ elırejelzésnek
vagy becslésnek minısülne, úgy a Társaság kifejezetten kijelenti, hogy az esetlegesen
elırejelzésnek vagy becslésnek minısülı információk nem tekinthetık a jövıre vonatkozó
kötelezettségvállalásnak.
A Tájékoztatóban a források megjelölését nem tartalmazó ábrák és táblázatok a Társaságtól
származó információk alapján kerültek összeállításra. A Tájékoztatóban az adatok bemutatása során
kerekítéseket végeztünk a kerekítés általános szabályai alapján, aminek eredményeképpen eltérés
adódhat az egyes sorok összege és az összegzı sorok értéke között.
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27.

HARMADIK SZEMÉLYTİL SZÁRMAZÓ INFORMÁCIÓK

A Tájékoztatóban szereplı adatok és információk összeállítása során a Társaság szakértıt nem vett
igénybe. A Tájékoztatóban szereplı adatokat és információkat az Igazgatóság állította össze, a
Tájékoztató megállapításai az Igazgatóság megítélését tükrözik. A Tájékoztatóban az Igazgatóság
az Ügyvitelbázis információit is felhasználta a forrás megjelölésével.
A Tájékoztatóban szereplı azon információkat, amelyek harmadik személytıl származnak, a
Társaság pontosan vette át és a Társaság tudomása szerint, illetve olyan mértékig, amennyire a
harmadik fél által közzétett információkból a Társaság errıl megbizonyosodhatott, a harmadik féltıl
átvett információkból nem maradtak ki olyan tények, amelyek az információkat pontatlanná vagy
félrevezetıvé tennék. A Tájékoztatóban szereplı, harmadik személyektıl származó információk
felhasználása esetén feltüntetésre került az információ forrása is.
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28.

MEGTEKINTHETİ DOKUMENTUMOK

A Társaság alapszabálya elektronikus formában megtekinthetı a www.kulcs-soft.hu honlapon,
nyomtatott formában pedig a Társaság székhelyén (1022 Budapest, Törökvész utca 30/a). A 2006.
2007. és 2008. pénzügyi évekre, valamint a 2009. I. félévére vonatkozó pénzügyi információk és az
auditált jelentések megtalálhatók elektronikus formában a Társaság honlapján (www.kulcs-soft.hu)
és a jelen Tájékoztató 1-5. számú Mellékletében, illetve nyomtatott formátumban a Társaság
székhelyén.
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29.

A TÁJÉKOZTATÓBAN SZEREPLİ KIFEJEZÉSEK ÉS FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA

A jelen Tájékoztatóban szereplı egyes fontosabb definíciók és rövidítések meghatározása az
alábbiakban kerül ismertetésre. Az egyéb, vagyis e részben meg nem határozott definíciók és
rövidítések meghatározásai a jelen Tájékoztató megfelelı helyein találhatóak.
Alapszabály
A Társaság alapszabálya, melynek legutóbbi módosításait a Társaság közgyőlése 24/2009. (VIII.18.)
sz. számú határozatával fogadott el
Amerikai Értékpapírtörvény
Az Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi „Securities Act” címő törvénye
APEH
Adó és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal
Art.
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl
Audit Bizottság
A Társaság pénzügyi ellenırzı testülete
Bszt.
A Magyar Köztársaság 2007. évi CXXXVIII. törvénye A befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól
Budapesti Értéktızsde vagy BÉT
Budapesti Értéktızsde Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1062 Budapest, Andrássy út 93.)
Bit.
A Magyar Köztársaság 2003. évi LX. törvénye a Biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl
BUX
A BÉT hivatalos részvényindexe
EGT
Európai Gazdasági Térség
EU
Európai Unió
EUR vagy Euró
Az Európai Unió „euró zónájának” (Ausztria, Belgium, Ciprus, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia) hivatalos fizetıeszköze
Felügyelı Bizottság
A Társaság belsı, a Gt. alapján felállított ellenırzı szerve
Ft vagy forint
A Magyar Köztársaság hivatalos fizetıeszköze
Gt.
A Magyar Köztársaság 2006. évi IV. törvénye a gazdasági társaságokról
Hpt.
A Magyar Köztársaság 1996. évi CXII. törvénye a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról
Igazgatóság
A Társaság igazgatósága, a Társaság képviseletét és ügyvezetését ellátó vezetı-irányító testület
KELER
Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (1075 Budapest, Asbóth utca 9-11.)
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Kulcs-Soft
A Kibocsátó, valamint a Kulcs-Soft Számítástechnika Bt., a Kulcs-Soft ’94 Informatika Korlátolt
Felelısségő Társaság és a Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
együttesen és külön-külön
MSZSZ
Magyar Számviteli Szabályok
OECD
Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet
Ptk.
A Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvénye a Polgári Törvénykönyvrıl
PSZÁF vagy Felügyelet
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina körút 39.)
Rendelet
A Bizottság 809/2004/EK Rendelete a 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a
tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a
tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történı végrehajtásáról
Régi Art.
A Magyar Köztársaság 1990. évi XCI. törvénye az adózás rendjérıl
Részvény vagy Részvények
A Társaság Törzsrészvényeinek és az Elsıbbségi Részvényeinek összessége, a teljes bevezetendı
részvénymennyiség, mely megtestesíti a Társaság teljes alaptıkéjét
SZJA törvény
A Magyar Köztársaság 1995. évi CXVII. törvénye a személyi jövedelemadóról
Sztv.
A Magyar Köztársaság 2000. évi C. törvénye a számvitelrıl
Tájékoztató
A Budapesti Értéktızsdére történı bevezetés céljából készített jelen magyar nyelvő összevont
tájékoztató, amely megfelel a Tpt. és a Rendelet és a BÉT Bevezetési és Forgalombantartási
Szabályokról szóló Szabályzat elıírásainak
Tao.
A Magyar Köztársaság 1996. évi LXXXI. törvénye a társasági adóról és osztalékadóról
Társaság vagy Kibocsátó vagy Kulcs-Soft Nyrt.
Kulcs-Soft Számítástechnika Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság, székhelye: 1022 Budapest,
Törökvész utca 30/a., nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság; cégjegyzékszáma: 01-10045531
Tızsdei Bevezetés
A Társaság Részvényeinek bevezetése a BÉT-re
Tpt. vagy Tıkepiaci Törvény
A Magyar Köztársaság 2001. évi CXX. törvénye a tıkepiacról
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MELLÉKLETEK

1

Kulcs-Soft ’94 Informatika Korlátolt Felelısségő Társaság tevékenységét lezáró auditált, nem
konszolidált, Magyar Számviteli Szabályok szerint készült pénzügyi beszámoló, kiegészítı
melléklet és könyvvizsgálói jelentés a 2006. október 31-ével átalakulás miatt lezárult
pénzügyi évrıl

2

Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörően Mőködı Részvénytársaság auditált, nem
konszolidált, Magyar Számviteli Szabályok szerint készült pénzügyi beszámoló, kiegészítı
melléklet és könyvvizsgálói jelentés a 2006. december 31-ével zárult pénzügyi évrıl

3

Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörően Mőködı Részvénytársaság auditált, nem
konszolidált, Magyar Számviteli Szabályok szerint készült pénzügyi beszámoló, kiegészítı
melléklet és könyvvizsgálói jelentés a 2007. december 31-ével zárult pénzügyi évrıl

4

Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörően Mőködı Részvénytársaság auditált, nem
konszolidált, Magyar Számviteli Szabályok szerint készült pénzügyi beszámoló, kiegészítı
melléklet és könyvvizsgálói jelentés a 2008. december 31-ével zárult pénzügyi évrıl

5

Kulcs-Soft Számítástechnika Zártkörően Mőködı Részvénytársaság auditált, nem
konszolidált, Magyar Számviteli Szabályok szerint készült pénzügyi beszámoló, kiegészítı
melléklet és könyvvizsgálói jelentés a 2009. június 30-ával záruló féléves idıszakról
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