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1. Összefoglaló 

 
A 4iG Nyrt. Magyarországon bejegyzett a Budapesti Értéktőzsde Standard szekciójában jegyzett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak 
megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi nyilvántartásait a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Sztenderdeknek (IFRS) szerint vezeti. 
 
A 2014. április 24-i közgyűlés névváltoztatási döntése óta a Társaság neve 4iG Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság, rövid neve 4iG Nyrt. A Társaság alaptevékenysége számítástechnikai 
szoftverek fejlesztése, üzemeltetése és ehhez kapcsolódóan számítástechnikai eszközök 
értékesítése. 

A menedzsment 2018-ra elsődleges célkitűzésének tekintette, hogy a Társaság növekedést érjen 
el és sikeres üzleti évet zárjon. A prioritás a meglévő vevőkör megtartása mellett új piaci 
szegmensek meghódítása, a növekvő informatikai piacon a pozíciók erősítése, a végrehajtott 
átszervezések, költséghatékonysági intézkedések révén az eredménymutatók erőteljesebb 
növelése volt. 

A fentiek eléréséhez a versenyszférából származó értékesítési bevétel növelése, és az 
eredményesség javítása, új vevők megszerzése és megtartása, a piaci részarány növelése volt 
szükséges. Kiemelt feladat volt a magas hozzáadott értékű, hosszú távú, szolgáltatás típusú 
árbevétel növelése. 

A Társaság IFRS szerinti értékesítési árbevétele 2018-ban jelentős, 185 százalékos növekedést ért 
el. A magasabb árbevétel már fedezetet nyújtott a 4iG Nyrt. viszonylag állandó költségeire. 
Emelkedett a Társaság 2018-ban megvalósult projektjeinek eredménytartalma, s ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy a tavalyi gazdasági év nyereséggel záruljon. 2018-ban a 4iG Nyrt. üzleti 
eredményessége (EBITDA) 326 millió Ft, adózott eredménye 25,6 millió Ft, teljes átfogó 
jövedelme 25,6 millió Ft nyereség volt. 

 

2. Közgyűlések 

2.1. A Társaság 2018. január 17-i rendkívüli közgyűlése 

A Társaság rendkívüli közgyűlésén dr. Felső Gábort és Hegedűs Juditot 2019. október 27. napjáig, 
határozott időre az igazgatóság tagjává újraválasztotta. A Társaság rendkívüli közgyűlése 
Rátkainé Fehér Ágnest 2019. október 27. napjáig, határozott időre a felügyelőbizottság tagjává 
választotta. 
 
A rendkívüli közgyűlés a Társaság alapszabályában néhány technikai változtatást hajtott végre, 
valamint felhatalmazta az Igazgatóságot, hogy az alapszabály 10.1 s) pontja szerinti hatáskörében 
eljárva saját részvényt vásárolhat 2018. január 17-től 2019. június 17-ig terjedően, az alapszabály 
11.10.2 pontjában foglalt, változatlan feltételekkel. 
 

2.2. A Társaság 2018. évi rendes közgyűlése 

A Társaság 2018. április 26-án tartotta évi rendes közgyűlését, melynek jegyzőkönyvét még aznap 
közzétette. A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2017-es üzleti évre vonatkozó, 2016. december 31. 
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napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett IAS-IFRS standardok szerint 
készített egyedi beszámolóját –183.792 eFt adózott eredménnyel, egyben döntött arról, hogy az 
adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. A közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. 
december 31. napi fordulónappal készült, közgyűlési előterjesztésként közzétett, az IAS-IFRS 
standardok szerint készített konszolidált éves jelentését -451.892 eFt adózott eredménnyel. A 
Közgyűlés – figyelemmel a felügyelő bizottság jelentésében, az audit bizottság jelentésében, 
valamint az igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is – döntése alapján a Társaság 2017. évi 
eredménye utáni osztalékot nem fizet. 
 
A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2017-re vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 
4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti jelentését, valamint 
a 2017-es Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot.  
 
A Közgyűlés a 4iG Nyrt. állandó könyvvizsgálójává választja meg az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, 
Honti Tanácsadó Kft.-t (1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 
01-09-063211; kamarai nyilvántartási száma: 000171, könyvvizsgálatért személyében felelős: 
Freiszberger Zsuzsanna) a 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 
2021. április 30. napjáig terjedő időre. A könyvvizsgáló a 2018. üzleti év auditálására vonatkozó 
díjazását a társaság IAS-IFRS szerinti egyedi beszámolója tekintetében 1.750.000 Ft + ÁFA, míg a 
konszolidált beszámoló könyvvizsgálói díja tekintetében 2.050.000 Ft + ÁFA összegben állapítja 
meg a Közgyűlés. 
 
A Közgyűlés értékelte a vezető tisztségviselők 2017-ben végzett munkáját, részükre a 
felmentvényt megadta. A Közgyűlés elfogadta az előterjesztett alapszabály módosításokat és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt.  
 
A Közgyűlés az éves beszámoló elfogadásával egyúttal döntött arról, hogy a társaság 2017. 
december 31. napjára vonatkozóan fennálló, a 2017. üzleti év eredményével korrigált negatív 
eredménytartalékot töltse fel annak 0 Ft összegű szintjére a rendelkezésre álló 1.074.500 eFt 
összegű tőketartalék terhére, mindösszesen 257.750 eFt összeggel. 
 
Hegedűs Judit, a 4iG Nyrt. együttes cégjegyzésre feljogosított igazgatósági tagja 2018. április 26. 
napjával lemondott tisztségéről. A közgyűlés ezt tudomásul vette és megadta a felmentvényt az 
addig kifejtett tevékenysége vonatkozásában Hegedűs Judit igazgatósági tagnak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján. 
 
A Közgyűlés 2018. április 26-val a 4iG Nyrt. Igazgatóságának tagjává választotta Tóth Béla Zsoltot 
(született: Szekszárd, 1970. december 25.; anyja neve: Rapák Ibolya Mária; lakcíme: 2111 Szada, 
Székely Bertalan út 12.), 2019. október 27. napjáig tartó határozott időre. A Közgyűlés Tóth Béla 
Zsolt igazgatósági tag együttes cégjegyzési jogosultsággal látja el feladatait. Tiszteletdíja havi 
175.000 Ft. 
 

2.3. A Társaság 2018. július 26-i rendkívüli közgyűlése 

A 4iG Nyrt. 2018. július 26-án megtartott rendkívüli közgyűlésén a részvényesek az Igazgatóság, 
a Felügyelő bizottság és az Audit bizottság minden tagjának tisztségéből történő visszahívásáról 
döntött. 
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A Közgyűlés 2018. július 26-tól határozatlan időre az igazgatóságba választotta az alábbi tagokat: 
- Jászai Gellért Zoltán (an.: Nagy Margit, születési idő: 1974. 06. 17. lakcím: 1021 Budapest 

Napraforgó utca 7.) 
- Linczényi Aladin Ádám (an.: Bernáth Julianna; születési idő: 1979. 06. 06.; lakcím: 1141 

Budapest, Jeszenák János u. 35)  
- Tóth Béla Zsolt (an.: Rapcsák Ibolya Mária; születési idő: 1970. 12. 25.; lakcím: 2111 Szada, 

Székely Bertalan út 12.) 
- Zibriczki Béla (an.: Nagy Katalin; születési idő: 1974. 03. 15.; lakcím: 2120 Dunakeszi, Huszt utca 

6.) 
 
A Közgyűlés 2018. július 26-tól határozatlan időre a felügyelő bizottságba, valamint az audit 
bizottságba választotta az alábbi tagokat: 
- Simon Zoltán (an.: Kiss Julianna; lakcím:1033 Budapest, Huszti út 21.). 
- Ódorné Angyal Zsuzsanna (an.: Deme Zsuzsanna; lakcím: 2191 Bag, Jókai utca 44/A.) 
- Tima János (an.: Tóth Zsuzsanna; lakcím: 8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca 9.) 
 
A közgyűlés döntött, hogy módosítja a részvénytársaság alaptőkéjét megtestesítő, összesen 
1.880.000 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvényeinek szerkezetét. A 
módosítás eredményeképpen a részvénytársaság alaptőkéjét – a részvénytársaság által 
kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének egytized részre osztásával 
18.800.000 darab, egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvény alkotja.  
 
A döntésnek megfelelően módosította az alapszabály vonatkozó, pontjait is. Az alapszabály 4.2. 
pontja így módosult: „Az alaptőke 1.880.000 darab, 1.000 Ft-os 18.800.000 darab, 100 Ft-os 
névértékű névre szóló, A-sorozatú, dematerializált törzsrészvényre oszlik. A részvények 
mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos 
részvényesi jogokat biztosítanak.” 
 
Az alapszabály 5.4.1. pontja így módosult: „Minden törzsrészvény feljogosítja a részvényest a 
szavazati jogra, és a szavazati jog mértéke minden részvény esetében egyenlő. Minden 
törzsrészvény egy szavazatra jogosít, tehát a részvények névértékének minden 100 Ft-ja alapján 
egy (1) szavazat gyakorolható.” 
 
Az alapszabály 11.10.2. pontja így módosult: „Az igazgatóság a közgyűlés legfeljebb tizennyolc 
(18) hónapos időtartamra szóló felhatalmazása alapján jogosult a társaság saját részvényeinek – 
a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény 
vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve 
fedezetének biztosítását szolgálhatja. A társaság 2018. január 17. napján megtartott közgyűlése 
a közgyűlési döntéstől számított tizennyolc (18) hónapig, azaz 2019. július 17. napjáig tartó 
időtartamra felhatalmazta az igazgatóságot a társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 
Ft/darab vagy 100 Ft/darab névértékű részvényeiből maximum 470.000 darab vagy 4.700.000 
darab megvásárlására. A vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000 vagy 100 
maximum 5.000 vagy 500 Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor 
vásárolhat saját részvényt az igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 %-
kal alacsonyabb. Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját 
részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, 
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össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított 
arányáról és a kifizetett ellenértékről.” 

 

2.4. A Társaság 2018. november 12-i rendkívüli közgyűlése 

A 4iG Nyrt. 2018. november 12-én megtartott rendkívüli közgyűlése jóváhagyta az Igazgatóság 
javaslatát, a leányvállalatok 4iG Nyrt.-vel, 2018. december 31-i nappal beolvadással történő 
egyesülését.  

2.5. A Társaság 2018. december 13-i rendkívüli közgyűlése 

A Közgyűlés elfogadta az előterjesztéshez csatolt a 4iG Nyrt. Átalakulási Tervét (Egyesülési 
tervét). A Közgyűlés elfogadta az Átalakulási Terv részét és mellékletét képező a 4iG Nyrt. 
(egyesülési előtti) vagyonmérleg tervezetét- és vagyonleltár tervezetét, a beolvadással létrejövő 
társaság (Jogutód társaság) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezét, továbbá az azokról készült 
könyvvizsgálói jelentést 

A 4iG Nyrt. 2018. december 13-án megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta a HUMANsoft. Kft., 
az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor3D Kft. (egyesülés előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-
tervezetét, továbbá az azokról készült könyvvizsgálói jelentést.  

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadta az Átalakulási Terv mellékletét képező, 
külön íven is csatolt Egyesülési szerződést, mely mellékletként tartalmazza a beolvadással 
létrejövő Jogutód társaság Alapszabályának módosítását. 

A Közgyűlés meghozta végleges döntését a leányvállalatok beolvadását a 4iG Nyrt.-be. Az 
egyesülés időpontjaként a Közgyűlés 2018. december hónap 31. napját jelölte meg azzal, hogy 
amennyiben a cégbíróság eddig  nem jegyzi be a cégjegyzékbe a beolvadást, úgy a cégbejegyzés 
napja az a nap, amely napon az illetékes cégbíróság az átalakulást a cégjegyzékbe bejegyzi.  

A Közgyűlés, 2019. év január 1-től határozatlan időtartamra, megválasztotta Hetényi Márkot (an.: 
Varsányi Judit; születési idő: 1974. 10. 19.; lakcím: 1055 Budapest, Szent István krt. 17.; 
adóazonosító jel: 8393725445) az Igazgatóság tagjának. Az új igazgatósági tag együttes 
cégjegyzési jogosultsággal, megbízási jogviszony keretében látja el feladatait. Havi díjazását 
bruttó 175.000 Ft-ban állapította meg.  
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3. Általános adatok  

A cég neve:  4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban FreeSoft Nyrt, korábban 
Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) 

Cégforma Nyilvánosan működő részvénytársaság  

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

Fióktelepe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 

 8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B. 

Cégjegyzékszáma: 01-10-044993 

Adószáma: 12011069-2-41 

Statisztikai számjele: 12011069-6209-114-01 

Alaptőke: 1.880.000.000 Ft 

Alakulás ideje: 1995. január 8. 

Átalakulás ideje: 2004. április 2. 

Tőzsdei bevezetés dátuma: 2004. szeptember 22. 

A Társaság honlapja:             www.4ig.hu  
 

A Társaság 2017. január 1-től az IFRS sztenderdek szerint vezeti nyilvántartásait, készíti 
beszámolóit. 

 

3.1. Részvények 

Részvények típusa: névre szóló törzsrészvény, dematerializált 

Részvények névértéke: 100 Ft/darab 

Részvények darabszáma: 18.800.000 darab 

Részvények ISIN kódja:  HU 0000161518 

Részvények sorozata: „A” 

Részvények sorszáma: 00000001 – 18800000 

Visszavásárolt saját részvények: 489.500 darab 

 

Részvényekre vonatkozó egyéb tájékoztatás: 

• Minden részvényhez azonos jogok tartoznak, minden részvény 1 szavazatot jelent. 

  •  A részvények a Budapesti Értéktőzsde „STANDARD” kategóriájában forognak és a teljes jegyzett 

tőkét megtestesítik, nincs egyéb kibocsátott részesedés a 4iG Nyrt-nél. 

  •  A részvények adásvételének nincs korlátozása, elővásárlási jogok nincsenek kikötve, de a 

részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján 

kerülhet sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal szemben részvényesi 

jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a részvénykönyvbe bejegyezték. 

http://www.4ig.hu/
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  • A Társaság részvénykönyvét a KELER Zrt. vezeti. 

  • Különleges irányítási jogok nincsenek kikötve. 

 • Nincs tudomásunk az irányítási jogokkal kapcsolatos részvényesi megállapodásról. 

  • Munkavállalói részvényesi rendszer nem működik a Társaságnál. 

 • Szavazati jogok nincsenek korlátozva, egyedül a visszavásárolt saját részvényekhez nem 

kapcsolódik szavazati jog. 2018. december 31-én 459.500 darab visszavásárolt saját részvény 

volt. 

 • Kisebbségi jogok: A szavazatok legalább 1 százalékát képviselő részvényesek a Társaság 

közgyűlésének összehívását az ok és cél megjelölésével bármikor kérhetik. 

 • A választott tisztségviselőket az Alapszabály szerint a Közgyűlés egyszerű többséggel választja. 

  • A Társaságot operatív irányítását az Igazgatóság végzi.  

 • Az alaptőke felemeléséről az Igazgatóság előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz. A 

Közgyűlés határozatára csak abban az esetben nincs szükség, ha az alaptőke felemelése az 

Alapszabály felhatalmazása alapján igazgatósági jogkörben történik. Az Üzleti jelentés 

készítésekor az Igazgatóságnak nincs felhatalmazása új részvények kibocsátására. 

 • A Társaság 2018. július 26-i közgyűlése legfeljebb 18 hónapos időtartamra felhatalmazta az 

Igazgatóságot a társaság saját részvényeinek – a Ptk.-ban foglalt korlátozások betartásával 

történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői 

és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A 

felhatalmazás a Társaság saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000, vagy 100 forint/darab 

névértékű részvényeiből maximum 470.000 vagy 4.700.000 darab megvásárlására szól. A 

vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000 vagy 100 maximum 5.000 vagy 500 

forintos árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak akkor vásárolhat saját 

részvényt az igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál legalább 20 százalékkal 

alacsonyabb. Az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját 

részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a megszerzett részvények számáról, 

össznévértékéről, valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított 

arányáról és a kifizetett ellenértékről. 

  • Nincs olyan megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a vállalkozó 

irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg.  

 • Az OPUS – KONZUM tulajdonosi csoport 2018-ban megszerezte a 4iG részvények több mint 

50 százalékát, ezzel megszerezte a Társaság feletti irányítás jogait. 

 • Nincs olyan, a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója közötti megállapodás, 

amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló 

felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen 

megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg. 
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3.2. A Társaság főbb tulajdonosai 2018.12.31 

 

A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt: 

 2018.  
december 

31. 

 2017.   
december 

31. 

     
KONZUM PE Magántőkealap  26,74%  n.a. 
REPRO I. INVEST Kft.  22,57%  n.a. 
OPUS GLOBAL Nyrt.  13,80%  n.a. 
Fehér István  n.a.  15.24% 
Dr. Móricz Gábor  n.a.  14,06% 
GridLogic Kft.  n.a.  8,09% 
Tóth Béla Zsolt  n.a.  5,57%* 
HS Board Kft.  n.a.  5,71% 
4iG-Csoport saját részvény tulajdon  2,59%  2,59% 
Közkézhányad  34,30%  51,44%* 

Összesen  100,00%  100,00% 

 
*Tóth Béla Zsolt 107.266 darab részvénytulajdonából 35.525 darab (1,89%) HS Board Kft.-n keresztül közvetett tulajdon, mely a 

közkézhányadnál kiszűrendő (hozzáadásra került). 
  

3.3. Telephelyi és fióktelepi információk 

A Társaságnak két fióktelepe van. 

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B. 

4. A Társaság gazdálkodásának elemzése 

A jelentésnek ebben a részében a vállalkozás 2018. évi eredményeit elemezzük az előző évi 
teljesítményhez és a tervhez képest. 
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4.1. A tárgyév gazdálkodásának eredménye 

 
 
 
A 4iG Nyrt. megrendeléseinek jelentős részét az állami intézmények és állami vállalatok adják, s 
jelentős szerepet játszik a megrendelésekben az uniós támogatás. A Társaság 2018-ban jelentős, 
185 százalékos árbevétel növekedést ért el az előző évhez képest. Export árbevétele az előző 
évhez hasonlóan nem volt. Annak ellenére, hogy a személyi jellegű ráfordítások közel 84 millió 
forinttal, az egyéb ráfordítások 52 millió forinttal és az értékcsökkenés költségek 56 millió 
forinttal emelkedtek, sikerült a nyereséges szintet elérni. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a 
külső erőforrások (ELÁBÉ és alvállalkozók) árbevételhez viszonyított aránya jelentősen javult 
(2017. évi 60 százalékról 22 százalékra), a belső erőforrások hatékonysága emelkedett. Az egy 
főre jutó hozzáadott érték 4.938 eFt-ról 33.303 eFt-ra javult. Mindezek hatására az üzemi 

2018 2017

Értékesítés nettó árbevétele 897.231 314.323

Egyéb működési bevétel 138.366 103.738

Bevételek összesen 1.035.597 418.061

Eladott áruk és szolgáltatások 197.872 187.033

Működési ráfordítások 131.963 131.703

Személyi jellegű ráfordítások 325.913 242.120

Egyéb ráfordítások 53.509 1.572

Értékcsökkenés és értékvesztés 284.557 228.462

Működési költségek 993.814 790.890

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT) 41.783 (372.829)

Pénzügyi bevételek 1.316 198.514

Pénzügyi ráfordítások 5.329 12.056

Adózás előtti eredmény 37.770 (186.371)

Jövedelemadók 12.170 2.579

Adózott eredmény 25.600 (183.792)

Egyéb átfogó jövedelem 0 0

Teljes átfogó jövedelem 25.600 (183.792)

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti 

eredmény (EBITDA) 326.340 (144.367)
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eredmény a 2017. évi 373 millió forintos veszteséggel szemben 42 millió forintos nyereséget 
mutat. 

A pénzügyi műveletek eredménye a kölcsönökért és hitelekért fizetett kamatok következtében 
4.013 eFt veszteség.  

A Társaság 2018. évi adózott eredménye 25.600 eFt nyereség. 

     

4.2. Eredmények a tervhez képest 

A Társaság 2018. évi terveiben a nyereséges gazdálkodást tűzte ki célul, melyet maradéktalanul 
sikerült teljesítenie. 

 

4.3. Pénzügyi mutatók 

A Társaság 2018. és 2017. évi főbb pénzügyi-hatékonysági mutatóit az alábbi táblázat 
tartalmazza. 

 

4.3.1. Likviditás 

A likviditási mutatókból jól látható, hogy a társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek eleget tett, 
kellő készpénzzel rendelkezett ahhoz, hogy a kötelezettségek kiegyenlítése a megadott fizetési 
határidőkig megtörténjen.   

4.3.2. Adóssági és hitelképességi mutatók  

A saját tőke forrásokhoz viszonyított aránya 69 százalékos és 81 százalékos volt a bemutatott 
időpontokban, ami megfelelő szintet mutat.  

4.3.3. Hatékonysági mutatók    

A pozitív eredmény következtében fő mutatók 2018-ban pozitív értéket mutatnak, az 
eszközmegtérülési ráta és az árbevétel arányos nyereség (ROS) is javuló értéket mutat, a többi 
mutatónál is általában javulás tapasztalható.  

Mutató megnevezése 2018.12.31 2017.12.31

Likviditási ráta 1,29 1,07

Likviditási gyorsráta 1,28 1,05

Dinamikus likviditási ráta 0,04 (0,61)

Nettó forgótőke forgási sebessége (fordulatszám) 0,83 0,47

Nettó működő tőke 332.644 40.201

Saját tőke aránya a forrásokhoz 69% 81%

Idegen tőke aránya a saját tőkéhez 44% 24%

Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya a tartós 

forrásokhoz
0% 0%

Hosszú távú dinamikus likviditási ráta 1.322% n.a.

Kamatfedezettségi mutató 7.650% 1242%

Adóssági és hitelképességi mutatók

Likviditási ráták
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4.4. Üzleti kapcsolatok alakulása 

A cég üzleti kapcsolatainak nagy része stabil, az árbevétel növeléséhez új megrendelőket kell 
felkutatni, megszerezni.   

A 2018. évi árbevétel piaci szegmensek szerinti összetételét az alábbi diagram mutatja: 

 

 

 

4.5. Piaci pozíciók, gazdasági környezet hatása a vállalkozásra 

Továbbra is a Társaság kiemelt elképzelései között szerepel a piaci pozícióinak erősítése. A 2017-
es veszteséges év után 2018-ban a Társaság nyereséges gazdálkodást folytatott, melyet a 2019-
es tervek szerint tovább javít. 

 

4.6. Létszám alakulása, foglalkoztatáspolitika 

A Társaság foglalkoztatáspolitikáját a cég hosszútávú érdekei és a megrendelés állomány 

Mutató megnevezése 2018.12.31 2017.12.31

Eszközmegtérülési ráta (ROA) (%) 0,67% (5,71)%

Árbevétel-arányos nyereség (ROS) (%) 2,85% (58,47)%

Eszközök forgási sebessége (fordulat) 13,33 14,09

Vevők forgási sebessége (fordulat) 0,04 0,24

Vevők átlagos beszedési ideje (nap) 15,05 88,74

Készletek forgási sebessége (fordulat) n.a. n.a.

Készletek átlagos tárolási ideje (nap) n.a. n.a.

Tárgyi eszközök megtérülési mutatója (fordulat) 23,75 4,49

Személyi jellegű ráfordítások hozzáadott értékhez 

viszonyított aránya (%)
47% 1,90

Hozzáadott érték (eFt) 699.359 127.291

Jövedelmezőségi ráták
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volumene határozza meg. A vállalat kiválasztási gyakorlata a képzett és kvalifikált munkaerő 
mellett a pályakezdő diplomasokat is megcélozza. A képzési rendszer és karrierprogram 
lehetőséget biztosít arra, hogy intenzív szakmai fejlődési utat járjanak be munkavállalóink. Olyan 
munkatársi gárda kialakítása és megőrzése a cél, amely a várható feladatokat a legmagasabb 
színvonalon tudja ellátni a hatékonyság megőrzése mellett.  A 4iG törekszik arra, hogy a magyar 
munkaerőpiachoz viszonyítva méltányos es versenyképes jövedelmet biztosítson dolgozói 
számára.  

   2018.          2017.  

Átlagos statisztikai létszám  21 fő           24 fő  

 

5. A 4iG Nyrt. üzleti elképzelései 

A 2019. évi üzleti terv a 2018. évi árbevétel jelentős növelésével, pozitív eredménnyel számol.  

A Társaság 2019. évi tervét már annak tudatában fogalmazta meg, hogy a 2018 közepén történt 
tulajdonosváltás az így megszerzett menedzsmenttudás révén a jövőben nagyban támogatja 
majd a Társaságot növekedési céljai elérésében. Az új, stabil, tőkeerős tulajdonosi háttér 
biztosítja, hogy a 4iG Nyrt. a jövőben a hazai informatikai piac legdinamikusabban növekvő 
szereplőjévé váljon. A közgyűlés által elhatározott fúzió, a leányvállalatok 4iG Nyrt-be történő 
beolvadása megerősíti piaci pozíciónkat, javítja a költséghatékonyságot és az eredményességet. 

6. A kapacitások kihasználása 

A rendelkezésre álló gépek és programok és munkaerő kihasználtsága az elmúlt év során 
jelentősen javult. Az egy főre jutó árbevétel 12.193 eFt-ról 42.725 eFt-ra, az egy főre számított 
hozzáadott érték 4.938 eFt-ról 33.303 eFt-ra növekedett.  

7.  Innováció, kutatás-fejlesztés 

2018-ban tovább folytatódott a „Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás 
program elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése” című K+F projekt, melyet az 
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, az Országos Onkológiai Intézet, az 
Oncompass Medicine Hungary Kft., valamint a 4iG Nyrt. konzorciuma valósít meg. A projekt célja, 
hogy a Nemzeti Innovációs Onkogenomikai és Precíziós Program elindításával és egy precíziós 
onkológiai klinikai vizsgálóhely létrehozásával elősegítse, hogy a hazai daganatos betegek is 
hozzáférjenek a világszínvonalú precíziós onkológiai ellátáshoz és ehhez kapcsolódóan 
optimalizált, személyre szabott kezelésben részesüljenek. 

A 3 éves projektben a 4iG Nyrt. feladata a legmodernebb informatikai megoldások használatával 
a molekuláris profilok klaszteranalízise, a molekuláris profilok és klinikai paraméterek korrelációs 
elemzése és az „On-Target” klinikai vizsgálatok eredményeinek elemzése. A projekt teljes 
összköltsége 3,5 milliárd forint. A 4iG Nyrt. által elnyert támogatás 3 év alatt 349 millió forint, 
amely mellett a saját erőből elvégzendő fejlesztési munka 202 millió forintot tesz ki.  

8. A 4iG Nyrt. biztonsági alapelvei 

A 4iG Nyrt és lányvállalatai minden esetben az elvárható legnagyobb körültekintéssel járnak el 
ügyfelei, beszállítói és saját dolgozói érdekében. A cégcsoport a biztonságra a versenytársakkal 
szembeni üzleti előnyként tekint.  A partnerek felé meglévő bizalom fenntartását helyezi 
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fókuszba, ehhez belső szabályzatokkal, oktatásokkal és fejlesztésekkel mélyíti a munkatársak 
biztonságtudatosságát. Informatikai piacon működő társaságként az adatbiztonság minden 
területén kihívásokkal nézünk szembe, amelyeket kiemelt ügyként kezelünk. Tőzsdei cégként a 
befektetői bizalom fenntartása érdekében folyamatos oktatásokat és ellenőrzéseket végzünk. 
Partnereinket a legtöbb esetben, saját tapasztalatainkat bemutatva győzzük meg az 
adatbiztonsági megoldások szükségességéről. 2018-ban elkészítettük átfogó és a vonatkozó 
jogszabály minden pontjára megfelelő választ adó GDPR irányelveinket, melyek megalkotása és 
dokumentálása révén kollégáink biztonságtudatosabban dolgoznak, illetve segítik partnereinket 
is a tudatosság útján. 

9. Környezetvédelem 

A Társaság szolgáltató tevékenységet folytat, környezetre veszélyes anyagokat nem forgalmaz, 
ilyen készletei nincsenek, számára kiemelt fontosságú a környezetvédelmi irányelvek betartása.  
ISO 14001-es szabvány szerinti minőségbiztosítással rendelkezik, melyet rendszeresen megújít.  
Működésünk során folyamatosan törekszünk arra, hogy a környezet számára kedvezőbb 
lehetőségeket válasszuk, igyekszünk a lehető legkisebb ökológia lábnyomot hagyni magunk után. 
Szabályzataink és a mindennapok is ezt tükrözik. 
 
Forgalmazott termékeink minden esetben megfelelnek a RoHS irányelveknek. A javíthatatlan, 
selejtezésre kerülő eszközök, alkatrészek megsemmisítésében minden esetben törvényileg 
minősített, szakértő cég közreműködését vesszük igénybe, ők végzik a szabályszerű elszállítást, 
illetve megsemmisítést.  

10. Minőségpolitika  

A 4iG tevékenységének középpontjában a vevő áll. Működésének alapfeltétele a korrekt és 
pontos ügyfélkiszolgálás. Törekszünk arra, hogy vevőink igényeinek maradéktalanul 
megfeleljünk, és azokat az elégedettségükre irányuló mérésekkel folyamatosan kielégítsük. 
 
Ennek elérésére olyan, az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015, és az ISO/IEC 27001:2013 szabvány 
követelményeinek megfelelő hatékony integrált minőség-, környezetirányítási és 
információbiztonsági irányítási rendszert vezettünk be és működtetünk, amely garantálja 
szolgáltatásaink állandó, kifogástalan minőségét, vevőink megelégedettségét, illetve olyan 
megfelelő és arányos védelmi intézkedések kialakítását, amelyek megfelelően védik az 
információs vagyontárgyainkat (ügyfeleink adatai, tőlük származó információk, technológiáink, 
szállítóink adatai, velük kapcsolatos információk). A bevezetett rendszer garantálja azt is, hogy 
mindezen tevékenységünket környezetbarát módon, a lehető legkisebb környezeti terhelés 
mellett hajtsuk végre.  
 
Mindezeket igazolja a 2018. májusában tartott felügyeleti-, valamint az ügyfeleink által tartott 
beszállítói auditok sikeressége is.  

11.  Információs és érdekeltségi rendszer 

A Társaság és leányvállalatai egy közös vállalatirányítási rendszerben működtek 2018-ban. A 
folyamatok átláthatóak, a mindennapok generálta igényeket a lehető legnagyobb mértékben 
lekövetik, hogy a működés rugalmassága biztosítva legyen. 2019-ben szervezetünket és a 
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kapcsolódó érdekeltségi rendszert tovább finomítjuk, az új stratégiai elképzeléseinkhez igazítjuk, 
hogy a tervezett eredmények elérését az maximálisan támogatni tudja. 

12. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett, lényeges változások 

12.1. Leányvállalati fúzió bejegyzése 

A  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. január 29-én meghozott 01-10-044993/158 számú 
változásbejegyző végzésével bejegyezte a cégjegyzékbe annak tényét, hogy a Társaság 
leányvállalatai, azaz az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, 
Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-199169), a Mensor3D Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; 
Cg.: 01-09-328695) és a HUMANsoft Elektronikai Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 
01-09-062054) beolvadás útján egyesülnek a Társasággal. A végzés értelmében a beolvadás 
dátuma: 2019. január 31.  

12.2. Nagy értékű szerződéskötés 

A 4iG Nyrt. nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött a DXC Technology 
Magyarország Kft-vel (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.; cégjegyzékszám: 01-09-075933) 
mint fővállalkozóval, a MÁV INKA2 projektjének keretében „Gördülő állomány-, és a humán 
erőforrás tervezési és vezénylési rendszer”, továbbá „Adattárház és riporting rendszer” 
megvalósítására. A projekt európai uniós forrásból valósul meg. A projekt célja a MÁV 
hatékonyabb működésének biztosítása, informatikai alkalmazásainak konszolidációja.  
A szerződés értéke 900.000.000 Ft + áfa. 

12.3. Tulajdonosváltozás 

A KZF Vagyonkezelő Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-294248) tőzsdén kívüli 
ügylet keretében 2019. február 13-án megszerezte a szintén az Alapkezelő által kezelt REPRO I. 
Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57) tulajdonában álló REPRO I. Invest Kft. (1062 
Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-326193) 4.242.610 darab, a Társaság által kibocsátott 100 
forint névértékű 4iG részvényből álló részvénycsomagját. Ezzel a tranzakcióval a 4iG Nyrt.  5 
százalék felletti tulajdonosai a következőkre változott: 
 

Név Letétkezelő Mennyiség (darab) Részesedés (%) 

KONZUM PE 

Magántőkealap 
nem 5.026.930 26,74 

KZF Vagyonkezelő 

Kft. 
nem 4.242.610 22,57 

OPUS GLOBAL Nyrt. nem 2.594.160 13,79 

12.4. A 4iG részvények FTSE területi indexeibe kerülése 

A FTSE Russell féléves felülvizsgálatának eredményeként a Társaság részvényei a „FTSE Global 
Equity Index – Emerging Europe” sorozatán belül, a FTSE Micro Cap, és a FTSE Total-Cap indexek 
részévé vált. 
 
A fenti változások 2019. március 18. napjával váltak hatályossá. 
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12.5. Nagy értékű szerződéskötés 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) hálózati aktív eszközök szállítására és 
kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására indított két központosított közbeszerzési eljárásán a 
4iG Nyrt. pályázata lett a nyertes.  
 
A projekt célja a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális 
átalakításához és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának megvalósításához 
kapcsolódóan: 
 
1. a közoktatási intézmények telephelyei közötti kapcsolatok kiépítéseinek támogatása CPE 

router-ek szállításával és üzembe állításával,  
2. a KIFÜ központi gerinchálózatának bővítése aktív hálózati eszközökkel és bővítő 

modulokkal, helyszíni telepítéssel és rendszerintegrációval együtt. 

A két eljárás összértéke 2.353.060.000 Ft + áfa. Az ügylethez tartozó szerződést aláírták a felek. 

12.6. Nagy értékű pályázat elnyerése 

A ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (székhelye: 1136 Budapest Pannónia u. 40., 
Cg.01 10 047581) által „a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkének, 
valamint az EU Bizottság 2018/574 végrehajtási rendeletének teljesítésére DAKIR - 
dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai rendszer és működtetésére vonatkozó 
szolgáltatások beszerzése” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a 4iG Nyrt. nyertes konzorcium 
tagjaként került kihirdetésre. 
Ez azt jelenti, hogy a 2019. május 20. után előállított dohánytermékeken a DAKIR rendszer által 
előállított kódoknak kell szerepelnie. 
A beszerzés becsült értéke a szerződés teljesítésének időtartamára 4 milliárd Ft + áfa.  
A szerződéskötés folyamatban van. 

13.  Kockázatok 

13.1. Globalizáció, koncentráció 

A világon egyértelmű tendencia a globalizáció és a koncentráció. Mindennaposak az akvizíciók, 
összeolvadások, egyre kevesebb nemzetközi cég (csoport) kezében összpontosulnak egyes 
ágazatok. Igaz ez az informatikára is, és Magyarországon is érvényesül ez a trend. A nagyvállalattá 
válás stratégiai célként való publikálása, és ennek megfelelő arculat kialakítása oldhatja ezt a 
bizonytalanságot az ügyfelek felé, de élezheti a versenyt a konkurencia és a partnerek irányába. 

13.2. Gyorsuló technológiai változások 

A technológiai változások, sőt váltások nem csupán gyorsan követik egymást, de ütemük, 
gyakoriságuk is növekszik. Ez rendkívül gyors és rugalmas alkalmazkodást igényel. A változások 
követéséhez, a versenyképesség megőrzéséhez folyamatos képzésre, a cégben halmozódó 
tudásanyaggal történő hatékony gazdálkodásra, erre alkalmas belső kommunikálására van 
szükség. Kritikus az alkalmazott technológiák megalapozott, körültekintő kiválasztása abból a 
szempontból, hogy a Társaság mindig a konkurencia előtt járjon, de érett, a gyakorlatban jól 
alkalmazható technológiát használjon. 
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13.3. Finanszírozás 

A Társaság tevékenységének folyamatos finanszírozása érdekében tervezhetően rendszeres 
bevételeket biztosító termékeket, szolgáltatásokat érdemes kifejleszteni. Új ügyfelek, feladatok 
beindítása jelentős idő- és ráfordítástöbblettel jár. Ezért leginkább a tartós ügyfélkapcsolatok, és 
a folyamatos szolgáltatások (rendszerfelügyelet, üzemeltetés, ütemezett rendszerkövetés) 
értékesítése, biztosítása kerül előtérbe. Ehhez járulhatnak hozzá az ilyen területen alkalmazható 
termék-képviseletek kialakítása és megerősítése, és az ilyen típusú tevékenységet kommunikáló 
piacépítő tevékenység. 

13.4. A Társaság akvizíciós törekvései 

A Társaság az akvizíciós folyamatokban többségi vagy kisebbségi részesedéseket szerezhet meg. 
Azon társaságok esetében, ahol a 4iG kisebbségi tulajdonossá válik, ott kérdéses, hogy milyen 
befolyása lehet a kisebbségi tulajdonosnak a társaság jövőbeli működési és osztalék politikájára. 
Abban az esetben, ha a 4iG többségi tulajdonossá válik, vagy akár egyesül más társasággal, akkor 
a kockázati tényező az, hogy a korábbi üzletmenetet figyelembe véve hozta meg a döntését, ami 
nem jelent garanciát az adott társaság jövőbeli teljesítményére.  

13.5. Kockázatos projektek 

A Társaság kockázati kitettségét erőteljesen befolyásolja, hogy növekedésének alapja néhány 
nagyobb vagy számos kisebb projektmunka lesz. Minél kevesebb számú projekt megvalósítása 
révén sikerül a tervezett piaci növekedést elérnie, annál nagyobb az eredményhatása egy-egy 
feladat később történő indulásának vagy egyéb okok miatti csúszásának.  
 
Emellett törekedni kell professzionális színvonalú probléma-kezelésre alkalmas, jól terhelhető 
projektirányítói gárda kinevelésére, kiképzésére, a meglévő kulcsemberállomány megtartására, 
akik a projektmunkák sikerességét jelentősen befolyásolhatják. 
 

14.   Felelősségvállalás a 2018.12.31-i beszámolóért 

Jelen, a 2018. év éves beszámoló adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, a jelentés 
megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és teljesítményét, nem hallgat el olyan tényt, 
amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentős. 

Jelen, a 2018. évi beszámoló számszaki adataiért, valamint az elemzések és következtetések 
tartalmi valóságáért felelősséget vállalunk. 

 

Budapest, 2019. április 3. 

 

                                        


