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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A 4iG Nyrt. (továbbiakban: „4iG”, „Társaság”, „Vállalat”, „Cégcsoport”) rugalmas
működésének, kapacitásainak és kiváló szakembereinek köszönhetően eredményesen
alkalmazkodott a koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági környezethez, illetve a
piaci igényekhez. Műszaki felkészültségnek köszönhetően a 4iG teljesítései folyamatosak
maradtak, a vállalat magas szakmai színvonalon szolgálta ki ügyfeleit a második
negyedévben is, így megrendelésállománya tovább növekedett. A Társaság 2020. évre
jelenleg több, mint 20,8 millárd forintnyi rendelésállománnyal rendelkezik az első félévben
elért 20,2 millárd forint értékesítési árbevétel mellett.
A koronavírus járvány miatt mind nemzetközi, mind hazai szinten felerősödött a digitalizáció
és digitális átállás, illetve a szoftver-vezérelt technológiák iránti igény (távmunka, az ITbiztonsági szolgáltatások, adatkommunikáció, a mesterséges intelligencia és robotizáció).
Széles spektrumú megoldásszállítóként a Cégcsoport eredményesen alkalmazkodott a piaci
elvárásokhoz, így a 4iG a megváltozott gazdasági környezet ellenére is kiemelkedően
teljesített a 2020. első félévében.
A megváltozott piaci környezetben nyújtott főbb szolgáltatások








A 4iG új generációs felhő alapú szolgáltatásra váltott az ügyfelei hibabejelentéseit,
szolgáltatási igényeit nyilvántartó és szervező ServiceNow platform Customer Service
Management Professional funkcionalitásának bevezetésével.
A vállalat az iparági trendeknek megfelelően dedikált automatizációs csoportot hozott létre
egyes műszaki, üzemeltetési feladatok robotizált kiszolgálása érdekében.
A megnövekedett jelentős hardverigény maradéktalan kiszolgálása a stabil
partnerhálózatának
köszönhetően,
emellett
megszakítás
nélkül
végezte
szerviztevékenységét is.
A 4iG jól teljesített a kiszervezett távoli rendszerfelügyeleti és üzemeltetési szolgáltatások
területén.
A távmunkában dolgozók valós idejű státuszának nyomon követése, szerződések és
dokumentumok digitális igazolása és aláírása.
Kiberbiztonsági, tevékenységek intelligens végponti biztonsági megoldások, célirányos
adathalász (phishing) támadások elleni védekezés.

Üzleti teljesítmény, pénzügyi eredmények és mutatók
A 4iG felkészültségének és alkalmazkodóképességének köszönhetően a járványhelyzet
ellenére is megőrizte fejlődési dinamikáját. A Társaság piaci és állami
megrendelésállománya tovább növekedett 2020 első hat hónapjában. A 2020-as év
összesített szerződésállományának értéke 2020. augusztus közepén meghaladta a 20,8
milliárd forintot. 2020 első félévben pedig a 4iG IFRS szerinti konszolidált értékesítési
árbevétele 20,2 milliárd forint volt, amely 39%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A
vállalatcsoport üzleti eredményessége szintén jelentősen javult: 2020 első félévében az
árbevétel mellett az EBITDA 1,4 milliárd forintra növekedett, amely 35%-kal magasabb a
2019. első félévi pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredménynél.
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A 4iG tőkehatékonysági mutatói közül 35%-kal emelkedett az egy részvényre jutó EBITDA,
16%-kal az egy részvényre eső saját tőke.
Megnevezés (adatok ezer fortinban)
Értékesítés nettó árbevétele
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti
szokásos eredmény (EBITDA)
Üzleti eredmény (EBIT)
Adózott eredmény (PAT)
Teljes átfogó jövedelem
Egy részvényre jutó
EBITDA**
Nettó eredmény (EPS)**
Hígított EPS mutató**
Saját tőke**

2020. H1
20.190.050

Változás +/%-ban
14.539.021
38,9%
2019 H1

1.360.243

1.009.306

34,8%

990.287
774.890
774.890

715.196
579.242
579.242

38,5%
33,8%
33,8%

14
9
8
40

11
6
6
35

34,8%
34,7%
33,8%
16,3%

* időszak végén ** forintban

2020. első félévében a Társaság 50 fővel növelte munkavállalói létszámát. Míg 2019
december 31-én 594-en dolgoztak a 4iG-nél, a 2020-as első félév végre 644 főre növekedett
a munkavállalói létszám.
A Társaság helyzete továbbra is stabil, a sikeresen zárt első félévnek köszönhetően pedig
továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik. Az iparág sajátossága, hogy az informatikai és
ICT vállalatok jellemzően a III. és IV. negyedévben realizálják bevételeiket, ennek megfelelően
4iG menedzsmentje a második félévben a társaság üzleti teljesítményének további javulására
számít. A változó gazdasági környezet ellenére a Cégcsoport fenntartja a korábban
megfogalmazott növekedési célkitűzéseit.
Tőkepiaci teljesítmény
A 4iG részvények 2020 I. féléves tőzsdei átlagára (538 forint) 40%-kal alacsonyabb a 2019. I.
félév átlagánál, a 2020. június 30-i záróár 645 forint, ami 26%-kal alacsonyabb a 2019. június
végi záróárnál. Jelen beszámoló készítésének idején a részvényárfolyam 640 Ft feletti
tartományban mozog. A 4iG piaci kapitalizációja 2020. június 30-án 60,6 milliárd forint volt.
2020. május 13-án londoni székhelyű Edison Group megjelentette első elemzését a
Cégcsoportról. A független elemzőház a 4iG megbízásából folyamatosan követi majd a
társaság működését, piaci- és eredményességi kilátásait. Az Edison Group várakozása szerint
a 4iG a 2020-2022 közötti időszakban magyarországi informatikai piac első számú
integrátorvállalatává léphet elő, a társaság organikus, illetve akvizíciókkal támogatott
növekedését a világjárvány informatikai piacra gyakorolt hatásai is katalizálhatják majd.
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Kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység
4iG a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által indított programban genetikai
eredmények kiértékelését támogató orvosdiagnosztikai eszköz kutatási projektjében olyan
szoftvercsomagot hoz létre, amellyel az újgenerációs genomszekvenálással előállított óriási
mennyiségű genetikai adat, könnyebben értelmezhetővé válik. Mesterséges intelligencia és
gépi tanuló algoritmusok alkalmazásával teszik lehetővé az előállt adatmennyiség elemzését,
így ez az új orvosdiagnosztikai szoftver automatizálja az eredmények interpretálását és
elősegíti a potenciálisan releváns genetikai eltérések azonosítását. Olyan döntéstámogató
bioinformatikai rendszer létrehozása a cél, amelyre ma még nincs példa a piacon, és amely
iránt jelentős kereslet mutatkozhat a közeli jövőben.
Szintén az első félévben csatlakozott alapító tagként a 4iG a Szent István Egyetem
koordinációjával megalakult Területi Innovációs Platformhoz. A Területi Innovációs
Platformokat bemutató országos programsorozatot tavaly novemberben indította a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az Innovációs és Technológiai Minisztérium
szakpolitikai támogatásával. A kezdeményezés elsődleges célja, hogy egyetemi központok
koordinációjával újuljon meg egy-egy régió innovációs ökoszisztémája. A 4iG Magyarország
egyik vezető IT társaságaként elkötelezett híve a versenyképesség fokozásának, ezért is vesz
részt ebben a munkában. A platform valamennyi tagja hisz abban, hogy az élvonalbeli
alapkutatások, valamint a piaci igényekhez illeszkedő alkalmazott kutatások az európai
innováció élmezőnyébe emelhetik az országot. Ezért mindannyian érdekeltek a tudásbázis
gyarapításában és a kreatív kezdeményezések felkarolásában. A Társaság a szolgáltatói
szektor több területén – e-egészségügy, e-közlekedés, élelmiszerbiztonság – vesz már részt
élvonalbeli alkalmazott kutatásokban. A Gödöllőn alapított innovációs hálózat tagjaként
megoszthatja és elsajátíthatja a Vállalat a legjobb gyakorlatokat, kölcsönösen erősítve a
tagokkal a szakmai kompetenciákat.
Éves rendes közgyűlés
A Társaság Igazgatósága a 102/2020. Kormányrendelet felhatalmazása alapján a Közgyűlés
hatáskörében eljárva 2020. év 04. hónap 29. napján ülés tartása nélküli, írásbeli
döntéshozatal keretében fogadta el a Cégcsoport előző éves üzleti beszámolóit és főbb
pénzügyi mutatóit.
Az Igazgatóság ugyanekkor döntött, hogy a társaság a 2019. üzleti éve után részvényenként
22 forint osztalékot fizet, valamint a Társaságnál a Munkavállalói Résztulajdonosi Program
(„MRP”) megindításáról és szervezetének („MRP Szervezet”) létrehozásáról, illetve elfogadta
az MRP Szervezethez szükséges dokumentumokat is.
Tulajdonosi struktúra változása
Jászai Gellért, a Társaság elnök-vezérigazgatója vagyonkezelő társaságán keresztül
megvásárolta az Opus Global Nyrt. 9,95 százalékos és a Konzum PE Magántőkealap 11,63
százalékos 4iG-ben lévő részvénycsomagját. Az ügylet révén Jászai Gellért közvetett módon
– IKON Befektetési Alapkezelő Zrt.-n és a KZF Vagyonkezelő Kft.-n keresztül – a Társaság
mindösszesen 61,79 százalékos részvénycsomagját tulajdonolja, amely szavazatok 63,86
százalékos arányát biztosítja a jövőben.
A tranzakciót 2020. július 1-jén jelentették be a Budapesti Értéktőzsde honlapján az
igazgatósági és tulajdonosi jóváhagyásokat követően.
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Rangos elismerések
2020. első negyedévében az ITBusiness&Technology konferencián jelentették be a hazai ICT
cégek rangsorát. A közönségszavazatok és a szakmai zsűri döntése alapján a TOP 52 jelölt
vállalat közül a 4iG nyerte el „Az év legsikeresebb ICT cége 2019.” díjat.
A globális piacon meghatározó szereplő One Identity a felhasználók (távoli) azonosítását védi,
amely a felhő alapú világ központi biztonsági elemét jelenti. A 4iG Magyarországon elsőként
legmagasabb Gold partneri szintet érte el, éles bevezetési tapasztalatait pedig egy hazai
kritikus infrastruktúra védelmében is bővítette.
A Társaság júniusban két nemzetközi stratégiai parterétől is díjat vehetett át: a Dell „Az év
kliens Partnere”, míg a Hewlet Packard Enterprise „As a Service” partner kategóriában
ismerte el az elmúlt évben végzett közös munkát.
Piaci környezet, jövőkép
A 4iG sikeres első félévének köszönhetően stabil műszaki, humán és gazdasági háttérrel
vághat neki a második félévnek. A várakozások szerint az informatikai, illetve ICT szektor
fejlődése a Társaság stratégiai szegmenseiben töretlen marad, amely további növekedési
potenciált biztosít a cégcsoport számára.
A Vállalat stratégiai célterületei változatlanul a szoftver vezérelt informatikai szegmensek:
Ipar 4.0, Fintech, Blockchain, a mesterséges intelligencia, adatkommunikáció, illetve az egyedi
megoldásfejlesztés.
A menedzsment célja, hogy a Cégcsoport a következő egy éves időtávlatban további
jelentős növekedést érjen el. A Társaság folyamatos fejlődéséhez szükséges erőforrásokat
az organikus fejlődés mellett, akvizíciókkal is biztosítja.
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Konszolidált átfogó eredménykimutatás

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

2020 H1

2019 H1

Értékesítés nettó árbevétele

3

20.190.050

14.539.021

Egyéb működési bevétel

3

97.597

148.117

20.287.647

14.687.138

Bevételek összesen
Eladott áruk és szolgáltatások

4

14.020.778

10.985.150

Működési ráfordítások

5

1.004.915

672.134

Személyi jellegű ráfordítások

6

3.874.450

2.000.023

Egyéb ráfordítások

7

27.261

20.525

18.927.404

13.677.832

1.360.243

1.009.306

369.956

294.110

990.287

715.196

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

8

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)
Pénzügyi bevételek

9

184.549

71.048

Pénzügyi ráfordítások

9

185.544

83.857

989.292

702.387

Adózás előtti eredmény
Jövedelemadók

10

214.402

123.145

Adózott eredmény

11

774.890

579.242

-

-

774.890

579.242

0

0

Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átfogó jövedelem

12

Ebből: megszűnő tevékenység eredménye
Egy részvényre jutó eredmény (Ft)
Alap

13

9

6

Hígított

13

8

6

Anyavállalatra jutó rész

859.356

579.242

Külső tulajdonosra jutó rész

(84.466)

0

Anyavállalatra jutó rész

859.356

579.242

Külső tulajdonosra jutó rész

(84.466)

0

Adózott eredményből:

Teljes átfogó eredményből:
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adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve
a zárójeles számok negatív értékeket jelölnek

Konszolidált mérleg

Melléklet

2019. 12.31.

2018. 12. 31.

ESZKÖZÖK

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

14
15
16
17
18

633.934
941.224
18.412
411.243
97.487
2.102.300

322.353
1.114.174
3.202
411.243
97.488
1.948.460

19
20
21
22
23
24

3.586.717
8.766.080
3.471.416
0
442.600
1.030.729
17.297.542

6.237.873
12.891.746
2.065.341
0
442.600
523.318
22.160.878

19.399.842

24.109.338

Eszközök összesen
FORRÁSOK
Saját tőke
Jegyzett tőke
Visszavásárolt saját részvények
Tőketartalék
Eredménytartalék
Anyavállalatra jutó saját tőke összesen
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés
Saját tőke összesen:

25
26
27
28

1.880.000
(587.536)
816.750
1.810.161
3.919.375
(148.209)
3.771.166

1.880.000
(92.251)
816.750
2.951.957
5.556.456
(63.743)
5.492.713

29
30
45

6.950
228.320
18.897
254.167

56.718
335.181
0
391.898

31
32
33

6.991.497
2.970.000
3.045.362

11.609.090
1.500.000
4.751.793

34
30

2.001.152
366.498

0
363.843

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

15.374.509

18.224.726

Kötelezettségek és saját tőke összesen

19.399.842

24.109.338

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Céltartalékok
Pénzügyi lízing kötelezettségek
MRP kötelezettség
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítói kötelezettségek
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli
elhatárolások
Osztalékkötelezettség tulajdonosok felé
Pénzügyi lízing kötelezettségek
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Konszolidált saját tőke változás kimutatása
Melléklet

Egyenleg 2019. január 1-én
Leányvállalati goodwill
kivezetése

Jegyzett
tőke

Saját
részvény

Tőketartalék

1.880.000

(101.741)

0

0

0

816.750
)

Eredménytartalék

Anyavállalatra
jutó saját tőke
összesen

Nem
ellenőrzésre
jogosító
részesedés

124.547

2.719.556

0

Saját tőke
összesen

2.719.556

(240.460)

(240.460)

0

(240.460)

9.490

0

175.183

184.673

0

184.673

0

0
(92.251)

0
816.750

579.242
638.512

579.242
3.243.011

0
0

579.242
3.243.011

1.880.000

(92.251)

816.750

2.951.957

5.556.456

(63.743)

5.492.713

Saját részvény vétel

0

(495.285)

0

0

(495.285)

0

(495.285)

Osztalék kötelezettség elkülönítése

0

0

0

(2.001.152)

(2.001.152)

0

(2.001.152)

0

0

0

859.356

859.356

(84.466)

774.890

(587.536)

816.750

1.810.161

3.919.375

(148.209)

3.771.166

Saját részvény eladás
Teljes átfogó jövedelem
Egyenleg 2019. június 30-án

12
1.880.000

Egyenleg 2020. január 1-én

Teljes átfogó jövedelem
Egyenleg 2020. június 30-án

12

1.880.000
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Konszolidált Cash Flow kimutatás

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

2020. 06. 30.

2019. 06. 30.

Működési tevékenységből származó cash flow
Adózott eredmény

11

774.890

579.242

Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés

8

369.956

294.110

Értékvesztés

8

0

0

Céltartalékok

29

(49.768)

(11.247)

Halasztott adó

16

(15.210)

9.369

35

8.580

7.820

Vevő követelések változása

20

4.125.666

(2.810.456)

Készletek változása

24

(507.411)

(2.050.159)

Szállítók változása

31

(4.617.593)

7.666.140

Pénzügyi lízing (éven belüli) változása

30

2.655

401.301

(3.093.608)
(3.001.843)

55.889
4.142.010

Korrekciók:

Kamatok
Működő tőke változásai

Egyéb követelések és kötelezettségek változása

21; 33

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

14

(408.795)

(162.665)

Immateriális javak beszerzése

15

(99.793)

(893.755)

Értékpapírok beszerzése

23

0

0

Pótbefizetések projektcégekbe

36

0

0

Éven túli követelések

37

0

6.393

Érdekeltségek akvizíciója

18

2

300

Befektetések után kapott osztalék és kamatok

38

0

0

(508.586)

(1.049.727)

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow
Rövid lejáratú kölcsönök értékvesztése

32

0

0

Banki hitel felvétel/(visszafizetés)

32

1.470.000

(258.056)

Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés)

30

(106.862)

359.997

Visszavásárolt saját részvények

26

(495.285)

9.490

Hitelek, kölcsönök kamatai

35

(8.580)

(7.820)

Saját részvényeladás nyeresége

34

0

175.183

859.273

278.793

Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow
Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása

19

(2.651.156)

3.371.075

Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege
Készpénz és készpénzjellegű tételek időszak végi
egyenlege

19

6.237.873

175.570

3.586.717

3.546.646
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1.

Általános rész

1.1 A vállalkozás bemutatása
A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Magyarországon bejegyzett társaság,
tevékenységét a magyar jogszabályok előírásainak megfelelően végzi, számviteli és pénzügyi
nyilvántartásait a nemzetközi pénzügyi standardok (IFRS) szerint vezeti, részvényei a
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) „Prémium” kategóriájában forognak.
A 4iG Cégcsoport felett nem rendelkezik másik vállalat önálló kontrollal.
A 4iG Cégcsoport (a továbbiakban: „Társaság”, „Csoport” vagy „Cégcsoport”)
tevékenységének gerincét a platformfüggetlen, egyedi szoftvertervezés és –fejlesztés, a teljes
körű nagyvállalati IT megoldások tervezése, kivitelezése, IT üzemeltetés és támogatás,
szervizszolgáltatás, ERP (komplex vállalatirányítási) rendszerek üzemeltetése, banki
adatszolgálat teljes körű támogatása, dokumentum- és ügykezelő rendszerek fejlesztése,
üzemeltetése adja.
1.2 A mérlegkészítés alapja
i) Elfogadás és nyilatkozat
A konszolidált pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság 2020. 08. 27-én fogadta el. A
konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Sztenderdek szerint, az
Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott
sztenderdek alapján készültek. Az IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Sztenderdek Bizottsága
(IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottsága (IFRIC) által
megfogalmazott sztenderdek és értelmezések alkotják.
A konszolidált pénzügyi kimutatások magyar forintban, ezer forintra kerekítve kerültek
bemutatásra, ha nincs ettől eltérő jelzés. A zárójeles számok negatív értékeket jelölnek.
A jelentés könyvvizsgáló által nincs auditálva.
ii) A beszámoló készítésének alapja (Megfelelőségi nyilatkozat)
A konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Sztenderdek szerint,
az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett és beiktatott
sztenderdek alapján készültek. Az IFRS-t a Nemzetközi Számviteli Sztenderdek Bizottsága
(IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottsága (IFRIC) által
megfogalmazott sztenderdek és értelmezések alkotják.
A beszámolót a bekerülési érték elve alapján állítottuk össze, kivéve azokat az eseteket, ahol
az IFRS más értékelési elv használatát követeli meg, mint ahogy az a számviteli politikában
látható. A pénzügyi év megegyezik a naptári évvel.
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iii) Az értékelés alapja
A konszolidált pénzügyi kimutatások esetében az értékelés alapja az eredeti bekerülési érték,
kivéve a valós értéken bemutatott eszközöket és kötelezettségeket, melyek az eredménnyel
szemben (FVTPL), vagy az egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVTOCI) valós értéken
értékelt pénzügyi instrumentumok.
Az IFRS-nek megfelelő pénzügyi kimutatások elkészítése során szükség van arra, hogy a
menedzsment szakmai megítélést, becsléseket és feltételezéseket alkalmazzon, melyek
hatással vannak az alkalmazott számviteli politikákra, valamint az eszközök és kötelezettségek,
bevételek és költségek beszámolóban szereplő összegére. A becslések és a kapcsolódó
feltételezések múltbeli tapasztalatokon és számos egyéb tényezőn alapulnak, amelyek az
adott körülmények között észszerűnek tekinthetők, és amelyek eredménye képezi azon
eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke becslésének alapját, amelyek egyéb
forrásokból nem határozhatók meg egyértelműen. A tényleges eredmények eltérhetnek
ezektől a becslésektől.
A becslések és az alapfeltételezések felülvizsgálatára rendszeresen sor kerül. A számviteli
becslések módosítása a becslés módosításának időszakában kerül megjelenítésre, ha a
módosítás csak az adott évet érinti, illetve a módosítás időszakában és a jövőbeli
időszakokban, ha a módosítás mind a jelenlegi, mind a jövőbeni éveket érinti.
2.

Számviteli politika

Az alábbiakban kerülnek bemutatásra a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során
alkalmazott jelentősebb számviteli politikák. A számviteli politikák következetesen kerültek
alkalmazásra a jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő időszakokra vonatkozóan.
A Cégcsoport minden tagvállalata a Microsoft Dynamics AX rendszerében vezeti
nyilvántartásait, elszámolásait, egységesített számlatükörrel. 2016. január 1-jével e rendszer
AX-2012 változatára tért át a Cégcsoport.
A pénzügyi beszámoló összeállítása során alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a
következők:
2.1 A számviteli politika lényeges elemei
2.1.1 A konszolidáció alapja
Leányvállalatok
A konszolidált beszámoló a 4iG Nyrt.-t, illetve az ellenőrzése alatt álló leányvállalatokat foglalja
magában. Ellenőrzésről általában akkor beszélünk, ha a Csoport közvetve vagy közvetlenül
birtokolja az adott társaság szavazati jogainak több mint 50%-át, és a társaság pénzügyi és
operatív tevékenységébe történő befolyás révén előnyöket élvez annak tevékenységéből.
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A Társaság a cégcsoporthoz tartozó három vállalatára, tulajdonrésze alapján meghatározó
befolyást gyakorol, a leányvállalat adatai teljeskörűen, az előírásoknak megfelelően
konszolidálásra kerülnek.
A HUMANsoft Kft., az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor 3D Kft. 2019. január 31-vel beolvadtak
a 4iG Nyrt.-be. A 2019. I. havi eredményadataik az eredménykonszolidációban szerepelnek.
Leányvállalat neve
Humansoft Szerviz
Kft.*
DOTO Systems Kft.**
Veritas Consulting
Kft.***

Székhelye

Tulajdoni hányad
2020
2019

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

100,00%

100,00%

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

60,00%

60,00%

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

100,00%

100,00%

* A Humansoft Szervíz Kft.-t 2019. április 17-én alapította a 4iG Nyrt., 100%-os tulajdonrésszel.
** A DOTO Systems Zrt.-t 2019. július 7-én alapította a 4iG Nyrt 60%-os tulajdonrésszel és egy magánszemély.
*** A Veritas Consulting Kft.-t 2019. szeptember 10-én vásárolta a 4iG Nyrt., 100%-os tulajdonrésszel.

A megszerzett üzletrészekre az akvizíciós számvitel módszerét alkalmaztuk, amely a
megszerzéskori értékviszonyok alapján történik az eszközök és források akvizíció időpontjára,
azaz az irányítás megszerzésének napjára vonatkozó piaci értéket alapul véve. Az akvizíció
költsége az ellenérték, valamint a nem irányító részesedéseknek a megszerzett üzletben
meglevő részesedésének összege. Az év közben megszerzett vagy értékesített társaságok a
tranzakció időpontjától kezdődően, illetve a tranzakció időpontjáig szerepelnek a konszolidált
pénzügyi kimutatásokban.
A konszolidációba bevont társaságok közötti tranzakciókat, egyenlegeket és eredményeket,
valamint a nem realizált eredményeket kiszűrjük, kivéve, ha az ilyen veszteségek a kapcsolódó
eszközök értékvesztésére utalnak. A konszolidált éves beszámoló készítése során a hasonló
tranzakciókat és eseményeket egységes számviteli elveket követve rögzítik.
A nem ellenőrzésre jogosító tulajdonosokra eső tőke- és eredményrész a mérlegben és az
eredménykimutatásban külön soron jelenik meg. Az üzleti kombinációk vonatkozásában a
nem ellenőrzésre jogosító részesedéseket vagy valós értéken, vagy a megszerzett társaság
nettó eszközeinek valós értékéből a nem irányító tulajdonosokra jutó összeg értékében
határoztuk meg. Az értékelés módjának kiválasztása minden üzleti kombináció
vonatkozásában egyedileg történik. Az akvizíciót követően a nem irányító tulajdonosok
részesedése az eredetileg felvett érték, módosítva a megszerzett társaság tőkéjében
bekövetkező változások nem irányító tulajdonosokra jutó összegével. Az időszaki összes
átfogó jövedelemből abban az esetben is részesülnek a nem ellenőrzésre jogosító
tulajdonosok, ha ez részesedésük negatív egyenlegéhez vezet.
A Csoport leányvállalatokban meglevő részesedésének olyan változásait, amelyek nem
eredményezik a kontroll elvesztését, tőke tranzakcióként számoljuk el. A Csoport, valamint a
nem ellenőrzésre jogosító tulajdonosok részesedése úgy módosul, hogy az tükrözze a
leányvállalatokban meglevő részesedéseik változását. A nem ellenőrzésre jogosító
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2020. június 30.
FÉLÉVES JELENTÉS

tulajdonosok részesedését módosító összeget, valamint a kapott vagy fizetett ellenérték
különbségét a tőkében számoljuk el, mint a Társaság tulajdonosaira jutó értéket.
2.1.2 Beszámolási pénznem és deviza egyenlegek
Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel az
anyavállalat funkcionális, valamint a Csoport beszámolási pénzneme a magyar forint.
A nem forintban nyilvántartott devizaügyletek kezdetben az ilyen tranzakciók végrehajtásának
napján érvényes árfolyamon voltak nyilvántartva. A külföldi devizanemben fennálló
követelések és kötelezettségek a mérleg-fordulónapi Raiffeisen Bank kereskedelmi deviza
eladási árfolyamon (T+2 nap) kerülnek forintra (HUF) átszámításra. A keletkező árfolyam
differenciák az eredménykimutatásban a pénzügyi bevételek, illetve ráfordítások között
szerepelnek.
A pénzügyi kimutatások magyar forintban (HUF) készültek, a legközelebbi ezerre kerekítve,
kivéve ahol ettől eltérően jeleztük. A konszolidált pénzügyi kimutatások szintén magyar
forintban készültek, amely a Csoport prezentálási pénzneme.
A külföldi pénznemben lezajlott ügyletek a funkcionális pénznemben – a külföldi pénznemben
lévő összegre a beszámoló pénznemének és a külföldi pénznemnek az ügylet napján érvényes
átváltási árfolyamát alkalmazva – szerepelnek. Az átfogó jövedelem kimutatásban azokat az
árfolyam-különbözeteket, amelyek monetáris tételek rendezésekor, az időszak során történt
kezdeti megjelenítéskor vagy a megelőző pénzügyi kimutatásokban alkalmazott árfolyamtól
eltérő árfolyam használatból eredően keletkeznek, bevételként vagy ráfordításként
szerepelnek abban az időszakban, amikor keletkeztek. A külföldi pénznemben meghatározott
monetáris eszközöket és kötelezettséget a funkcionális pénznemnek a beszámolási időszak
végén érvényes árfolyamán számítják át. A valós értéken értékelt külföldi pénznemben
meghatározott tételeket a valós érték meghatározásának időpontjában érvényes árfolyamon
számítják át. A vevőkövetelések és a kölcsönök árfolyam különbözeteit a pénzügyi műveletek
bevételei vagy ráfordításai soron szerepelnek.
2.1.3

Árbevétel

A Csoport árbevételét az IFRS 15 szabványával összhangban számolja el (kibocsátva 2014
májusában; az IASB által hatályos a 2018. január 1-én vagy azt követően kezdődő üzleti évekre.
Az EU befogadta a szabványt).
Az új szabvány bevezeti azt az alapvető irányelvet, hogy árbevételt akkor lehet elszámolni,
amikor a javakat vagy szolgáltatásokat átadják a vevőnek a megállapodott áron. Minden
elkülöníthető kapcsolt árut vagy szolgáltatást különállóan kell elszámolni és minden
kedvezményt a szerződés megfelelő elemeire kell osztani. Amikor az ellenérték változik, a
minimum értéket akkor lehet elszámolni, amikor a visszatérítés valószínűsége nem tartalmaz
jelentős kockázatot. A vevőszerződés megszerzése során felmerült költségeket aktiválni kell
és a szerződés időtartama alatt úgy amortizálni, ahogy a kapcsolódó hasznokat a Társaság
megszerzi.
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Az értékesítés nettó árbevétele az üzleti év során teljesített áruszállítás vagy
szolgáltatásnyújtás alapján kiszámlázott összegeket tartalmazza. Az értékesítés nettó
árbevételét akkor lehet elszámolni, amikor a bevétel összege egyértelművé válik, valamint
amikor valószínűsíthető, hogy az ellenértéket a Csoport realizálni tudja. Az értékesítés
árbevétele a kiszámlázott összegek általános forgalmi adóval és engedményekkel csökkentett
értékét foglalja magában.
A szolgáltatások értékesítéséből származó árbevételt a Csoport időarányosan számolja el
(amennyiben ezt a szerződés lehetővé teszi) az adott időtartam alatt, kivéve, ha a vonatkozó
szerződések és megállapodások mérföldköveket tartalmaznak. Ezekben az esetekben az
árbevételt az egyes mérföldkövek elérésekor lehet elszámolni.
A Csoport a vevői szerződések megkötésével kapcsolatos járulékos költségeket, ha számít
annak megtérülésével, eszközként jeleníti meg.
A halasztott bevételeknél az árbevételt diszkontálással számoljuk el.
2.1.4 Ingatlanok, gépek, berendezések
A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. A
halmozott értékcsökkenés magában foglalja az eszköz folyamatos használatával,
működtetésével kapcsolatban felmerült terv szerinti értékcsökkenés, valamint az eszköz nem
várt, rendkívüli esemény miatt bekövetkezett jelentős mértékű megrongálódása, sérülése
miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenés elszámolt költségeit.
A tárgyi eszközök bekerülési értékének része az eszköz beszerzési költsége, saját
vállalkozásban végzett beruházás esetén a felmerült anyag- és bérjellegű költségek és egyéb
közvetlen költségek. A tárgyi eszköz beruházáshoz felvett hitel után elszámolt kamat az eszköz
bekerülési értékét növeli az eszköz rendeltetésének megfelelő állapotba kerüléséig.
A tárgyi eszközök könyv szerinti értékét meghatározott időközönként felül kell vizsgálni annak
érdekében, hogy megállapítsák, hogy a könyv szerinti érték nem haladja-e meg az eszköz
valós, piaci értékét, mivel ez esetben terven felüli leírás elszámolása szükséges az eszköz valós,
piaci értékéig. Az eszköz valós, piaci értéke az értékesítési ár, illetve az eszköz használati értéke
közül a magasabb. A használati érték az eszköz által generált jövőbeni pénzáramlások
diszkontált értéke.
A diszkontláb a társasági adózás előtti kamatlábat tartalmazza, figyelembe véve a pénz
időértékét és az eszközhöz kapcsolódó egyéb kockázati tényezők hatását is. Amennyiben az
eszközhöz önállóan nem rendelhető jövőbeni pénzáramlás, akkor azon egység pénzáramlását
kell alapul venni, amely egységnek része az eszköz. Az így meghatározott értékvesztés, terven
felüli értékcsökkenés az eredménykimutatásban jelenik meg.
A tárgyi eszközök javítási, karbantartási költsége és a tartalék-alkatrészek pótlása a
karbantartási kiadásokat terhelik. Az értéknövelő beruházásokat és a felújításokat aktiváljuk,
míg az eladott, illetve nullára leírt, használaton kívüli eszközök bekerülési értékét és halmozott
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értékcsökkenését kivezetjük. Minden ilyen módon keletkező esetleges nyereség, vagy
veszteség része a tárgyévi eredménynek.
A Csoport eszközeinek értékét az eszközök hasznos élettartama alatt lineáris módszerrel írja
le. Az élettartam eszközcsoportonként a következő.
Ingatlanok:
Gépek és berendezések:
Járművek:
200 ezer forint egyedi értékű eszközök:

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

A K+F tevékenység keretében használt tárgyi eszközök és szoftverek értékcsökkentése 2-10 év
alatt történik.
A Csoport vezetése megítélése alapján, amennyiben a hasznos időtartam az előzőekben
ismertetett időtartamoknál hosszabb, ennek megfelelően, egyedileg határozza meg az
értékcsökkenés leírási kulcsát.
A Csoportnak nincsenek határozatlan élettartamú eszközei.
A hasznos élettartamokat és az értékcsökkenési módszereket legalább évente felülvizsgáljuk
az adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség esetén a módosítást
a tárgyévi eredménnyel szemben számoljuk el.
2.1.5

Immateriális javak

Az egyedileg beszerzett immateriális javakat beszerzési áron, az üzleti kombináció során
megszerzett immateriális javakat pedig valós értéken vesszük fel a megszerzés időpontjában.
A könyvekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz használata
bizonyíthatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását eredményezi, és annak költsége
egyértelműen meghatározható.
A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a bekerülési érték modell
irányadó. Ezen eszközök élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú
eszközök amortizációja lineáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó legjobb becslés
alapján. Az amortizációs időszakot és az amortizáció módszerét minden pénzügyi év végén
felülvizsgáljuk. A saját előállítású immateriális javakat, a fejlesztési költségek kivételével nem
aktiváljuk, hanem felmerülésük évében az eredménnyel szemben számoljuk el. Az
immateriális javakat értékvesztés szempontjából egyedileg, vagy a jövedelemtermelő egység
szintjén évente felülvizsgáljuk.
A saját fejlesztésű szellemi termékeket 2-10 év alatt írjuk le.
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A védjegyeket, licenceket, iparjogvédelem alá eső javak és szoftverek beszerzési költségeit
aktiváljuk és lineáris módszer szerint leírjuk a becsült hasznos élettartamuk alatt:
Szellemi termékek (szoftverek)

2-7 év alatt.

2.1.6 Goodwill
A goodwill a megszerzett leányvállalat azonosítható nettó eszközeinek beszerzési értéke és
valós értéke közötti pozitív különbözet a megszerzés napján. A goodwillt nem amortizáljuk, de
a Csoport minden évben megvizsgálja, hogy vannak-e arra utaló jelek, hogy a könyv szerinti
érték valószínűleg nem térül meg. A goodwill az esetleges értékvesztéssel csökkentett
bekerülési értéken szerepel.
2.1.7 Badwill
A badwill a megszerzett leányvállalat azonosítható nettó eszközeinek beszerzési értéke és
valós értéke közötti negatív különbözet a megszerzés napján. A badwill az IFRS 3 - 34. szakasz
előírásainak megfelelően tárgyévben pénzügyi eredményként kerül könyvelésre. 2019. évben
a Veritas Consulting Kft. megvételekor 154 eFt badwill keletkezett.
2.1.8 Értékvesztés
A Csoport minden beszámolási időszak végén felméri, hogy bármely eszköz esetében történte értékvesztésre utaló változás. Ha igen, a Csoport megbecsüli az eszköz várható megtérülési
értékét. Egy eszköz, vagy pénztermelő egység várható megtérülési értéke az értékesítési
költségekkel csökkentett valós érték és a használati érték közül a magasabb. A Csoport az
eredmény terhére értékvesztést számol el, ha az eszköz várható megtérülési értéke
alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke. A Csoport a szükséges kalkulációkat a hosszú távú
jövőbeni cash-flow tervek megfelelő diszkontálása alapján készíti.
A Csoport évente teszteli, hogy a goodwill tekintetében történt-e értékvesztés.
A pénztermelő egységek megtérülési értékét a használati érték kalkuláció alapján határoztuk
meg. Ezen kalkulációkhoz elengedhetetlen a becslések alkalmazása. A goodwill
értékvesztésének meghatározásához szükséges azon pénztermelő egységek használati
értékének a becslése, amelyekhez a goodwillt rendelték hozzá. A használati érték
kiszámításához elengedhetetlen, hogy a vezetőség megbecsülje a pénztermelő egység
jövőben várható cash flow-ját és a megfelelő diszkontrátát, mivel csak ezekből számítható ki
a jelenérték.
Ha a vevők nem tudnak fizetni, a Csoport értékvesztést számol el a behajthatatlan és kétes
követelésekre az abból adódó veszteségek fedezetére. A behajthatatlan és kétes
követelésekre elszámolt értékvesztés a mérlegben kimutatandó, és egyedileg kerülnek
meghatározásra. A behajthatatlan és kétes követelésekre képzett értékvesztés
megfelelőségének értékeléséhez használt becslések alapja a követelések korosítása, a vevő
hitelképessége és a vevői fizetési szokások változása, illetve egyéb, a Társaság birtokába került
ismeret (pl.: felszámolás, csőd stb.).
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2.1.9 Készletek
A készletek a felesleges, illetve az elfekvő készletekre képzett értékvesztéssel csökkentett
bekerülési értéken vagy a nettó realizálható értéken szerepelnek attól függően, melyik az
alacsonyabb. A készletcsökkenést FIFO módszerrel könyveljük.
2.1.10 Követelések
A követelések a becsült veszteségekre képzett megfelelő mértékű értékvesztéssel csökkentett
nominális értéken szerepelnek a kimutatásokban. Az év végén fennálló kinnlevőségek teljes
körű felülvizsgálata alapján becslés készül a kétes követelésekre vonatkozóan.
2.1.11 Pénzügyi eszközök
Az IFRS 9 standard hatókörébe tartozó pénzügyi eszközök három értékelési kategóriába
sorolandók: bekerülést követően amortizált költségen értékelendők, bekerülést követően
valós értéken értékelendők az egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVOCI), illetve
bekerülést követően valós értéken értékelendők eredménykimutatással szemben (FVPL).
A kezdeti megjelenítést követően a „kereskedési célú” pénzügyi eszközök valós értéken
értékelendők az eredménykimutatással szemben (FVPL). A kereskedési célú értékpapírokon
elért nem realizált árfolyamnyereséget vagy -veszteséget egyéb bevételként (ráfordításként)
számoljuk el.
Az egyéb hosszú lejáratú befektetések, amelyek lejáratig tartottnak minősülnek, mint például
egyes kötvények, az első megjelenítést követően amortizált bekerülési értéken szerepelnek.
Az amortizált bekerülési érték számítása a beszerzéskori diszkont vagy prémium
figyelembevételével történik a lejáratig tartó időszak alatt. Az amortizált bekerülési értéken
nyilvántartott befektetések esetében a befektetés kivezetésekor vagy értékvesztésekor,
illetve az amortizációs időszak alatt keletkező nyereség vagy veszteség bevételként szerepel.
A tőzsdei forgalomban résztvevő befektetések esetén a piaci értéket a mérleg fordulónapon
kihirdetett hivatalos árfolyam alapján határozzuk meg. Tőzsdén nem jegyzett, illetve nem
forgalmazott értékpapírok esetén a piaci érték a hasonló/helyettesítő pénzügyi befektetés
piaci értéke, amennyiben ez a módszer nem alkalmazható, akkor a piaci értéket a
befektetéshez kapcsolódó eszköz becsült jövőbeni pénzáramlása alapján határozzuk meg.
A Csoport minden fordulónapon megvizsgálja, hogy a pénzügyi eszközre, vagy eszközök
csoportjára értékvesztést szükséges-e elszámolni. Ha felmerül olyan körülmény az amortizált
bekerülési értéken kimutatott eszközöknél, hogy értékvesztés elszámolása szükséges, annak
mértéke az eszköz nyilvántartási értéke és az eszköz jövőbeni pénzáramainak eredeti effektív
kamatlábbal diszkontált összegének különbsége. Az értékvesztés az eredménykimutatásban
jelenik meg. Ha a későbbiekben az elszámolt értékvesztés összege csökken, azt visszaírjuk,
azonban csak olyan mértékben, hogy az eszköz nyilvántartási értéke ne haladja meg a
fordulónapi amortizált értékét.
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Az értékpapír-befektetéseket teljesítés-napi árfolyamon és kezdetben beszerzési áron
értékesítjük. Azok a rövid lejáratú befektetések, amelyek kereskedési célból tartott
értékpapírokat tartalmaznak, a következő beszámoló időpontjában érvényes valós piaci
értéken szerepelnek, és értéküket a mérleg fordulónapján érvényes nyilvánosan jegyzett
árfolyam szerint számolják. A nem realizált nyereségeket és veszteségeket az
eredménykimutatás tartalmazza.
2.1.12 Pénzügyi kötelezettségek
A Csoport konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása a következő pénzügyi
kötelezettségeket tartalmazza: szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, kölcsönök,
hitelek, banki folyószámlahitelek és határidős ügyletek. Ezek megjelenítését és értékelését a
konszolidált beszámolóban a kiegészítő melléklet ide vonatkozó részei tartalmazzák az
alábbiak szerint.
A Csoport minden pénzügyi kötelezettséget kezdeti megjelenítésekor valós értékén értékel.
Hitelek esetén még azokat a tranzakciós költségeket is figyelembe veszi, amelyek közvetlenül
a pénzügyi kötelezettség megszerzésének tulajdoníthatók.
Az IFRS 9 hatálya alá tartozó pénzügyi kötelezettségek három értékelési kategóriába
sorolandók: bekerülést követően amortizált költségen értékelendők, bekerülést követően
valós értéken értékelendők az egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVOCI), illetve
bekerülést követően valós értéken értékelendők eredménykimutatással szemben (FVPL). Az
egyes pénzügyi kötelezettségek besorolását a Csoport azok megszerzésekor határozza meg.
Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek olyan
kötelezettségek, melyeket a Csoport kereskedési céllal szerzett, vagy amelyeket azok kezdeti
megjelenítésekor az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek minősített. A
kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek közé azok a kötelezettségek tartoznak, amelyeket
elsősorban a rövid távú árfolyammozgásokból várható nyereség miatt vásárolt a Csoport.
Ebbe a kategóriába tartoznak még azok a határidős ügyletek, amelyek nem minősülnek
hatékony fedezeti instrumentumnak.
A kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési értéken
jelennek meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A kölcsönökhöz és hitelekhez
kapcsolódó nyereségek és veszteségek a jövedelemre vonatkozó kimutatásban szerepelnek az
effektív kamatláb módszer segítségével számított amortizáció során, valamint a pénzügyi
kötelezettség kivezetésekor. Az amortizációt a jövedelemre vonatkozó kimutatásban
számoljuk el pénzügyi ráfordításként.
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2.1.13 Céltartalékok
A Csoport céltartalékokat mutat ki a múltbeli események következtében meglévő (jogi vagy
vélelmezett) kötelmek után, amelyeket a Csoportnak valószínűleg ki kell egyenlítenie, ha a
kötelem összege megbízhatóan mérhető.
A céltartalékként kimutatott összeg a meglévő kötelem rendezéséhez a mérleg fordulónapon
szükséges ráfordításra vonatkozó legjobb becslés, figyelembe véve a kötelmet jellemző
kockázatokat és bizonytalanságokat. Amennyiben a céltartalék értékeléséhez a meglévő
kötelem rendezéséhez várhatóan szükséges cash-flow-t használják, a céltartalék könyv szerinti
értéke ezen cash-flow-k jelenértéke.
Amennyiben a céltartalék rendezéséhez szükséges ráfordítások egy részét vagy annak egészét
egy másik fél várhatóan megtéríti, a követelést eszközként akkor mutatják ki, ha lényegileg
biztos, hogy a gazdálkodó egység megkapja a térítést és a követelés összege megbízhatóan
mérhető.
A hátrányos szerződésekből fakadó meglévő kötelmek céltartalékként szerepelnek. A Csoport
akkor minősít hátrányosnak egy szerződést, ha a szerződés alapján fennálló kötelmek
teljesítésének elkerülhetetlen költségei meghaladják a szerződés alapján várhatóan befolyó
gazdasági hasznokat.
Átszervezési céltartalék akkor jelenik meg, ha a Csoport elkészített egy, az átszervezésre
vonatkozó, részletes, formális tervet és a terv végrehajtásának megkezdésével vagy a terv
főbb jellemzőinek az érintettek számára történő bejelentésével jogos várakozást ébresztett az
érintettekben arra, hogy végre fogja hajtani az átszervezést. Az átszervezési céltartalék csak
az átszervezéssel kapcsolatban felmerülő közvetlen ráfordításokat foglalja magában, melyek
szükségszerűen együtt járnak az átszervezéssel és nem kapcsolódnak a gazdálkodó egység
folytatódó tevékenységéhez.
2.1.14 Társasági adó
A társasági adó mértéke a társasági és osztalékadóról szóló törvény alapján, a helyi iparűzési
adó rendelet valamint az innovációs járulék rendelet által meghatározott adófizetési
kötelezettségen alapul, amely a halasztott adóval módosul. A társasági adófizetési
kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz. A Csoport a látványsportra
fizetett támogatás összegét is a társasági adó sorra sorolja be, mivel ezt tartalmában
jövedelemadónak ítéli meg.
A folyó évi adófizetési kötelezettséget a tárgyévi adózandó nyereség határozza meg. Az
adózandó nyereség eltér a konszolidált beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől,
az adóalapot nem képző nyereségek és veszteségek, illetve az olyan tételek miatt, melyeket
más évek adózandó nyereségében vesznek figyelembe. A Csoport folyó adófizetési
kötelezettségét a mérleg fordulónapjáig hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a
kihirdetés egyenértékű a hatályba lépéssel) adókulcs alapján határozzák meg. A halasztott
adót a kötelezettség módszer szerint számítják ki.
23

2020. június 30.
FÉLÉVES JELENTÉS

Halasztott adó akkor keletkezik, amikor egy tétel az éves beszámolóban, illetve az adótörvény
szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik. A halasztott adókövetelés és kötelezettség
megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával
történik, amikor az időbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott
adókötelezettség és követelés mértéke tükrözi a Csoportnak a mérleg fordulónapján fennálló,
az adóeszközök és kötelezettségek realizálódásának módjára vonatkozó becslését.
Halasztott adókövetelés a levonható időbeli eltérések, a tovább vihető adókedvezmények és
negatív adóalap vonatkozásában csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy
a Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, amellyel
szemben a halasztott adóeszköz érvényesíthető.
Minden mérleg fordulónapon a Csoport számba veszi a mérlegben el nem ismert halasztott
adóeszközöket, valamint az elismert adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban mérlegbe
fel nem vett követelések azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet a
jövőbeni nyereségadójának csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti a
Csoport halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére, várhatóan
adózott nyereség nem áll majd rendelkezésre.
A tárgyévi és halasztott adót közvetlenül a saját tőkével szemben számoljuk el, amennyiben
olyan tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját
tőkével szemben számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika
visszamenőleges hatályú változása miatt bekövetkező módosításait is.
A halasztott adó eszközök és kötelezettségek egymással szemben történő elszámolására akkor
van lehetőség, ha a társaságnak törvény általi joga van ahhoz, hogy az ugyanazzal az
adóhatósággal szemben fennálló tényleges adóköveteléseit és kötelezettségeit egymással
szemben beszámítsa, valamint a Csoportnak szándékában áll ezen eszközök és
kötelezettségek nettó elszámolása.
2.1.15 Lízing
Az IASB 2016. január 13-án IFRS 16 számon új standardot bocsátott ki a lízingek elszámolásával
kapcsolatban. Az IFRS-t alkalmazó társaságok számára a 2019. január 1-jén vagy azt követően
kezdődő beszámolási időszakok esetében kötelező az új lízing standard alkalmazása. Az új
standard felváltotta az IAS 17 Lízing standard szabályozását, és alapvetően megváltoztatta az
operatív lízingek eddigi elszámolásait.
Az IFRS 16 hatókörének és pénzügyi hatásának értékelése 2018-ban elkezdődött. A jelentős
pénzügyi hatás az irodabérletekhez kapcsolódik. Társaságnál jelentős változás történt a
konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásában, és a konszolidált eredménykimutatásban.
Az IFRS 16 lízing standard szerint a lízingbevevőnek párhuzamosan meg kell jelenítenie és
számszerűsítenie mérleg oldalon egy eszközhasználati jogot és forrás oldalon egy ahhoz
kapcsolódó kötelezettséget.
Az eszközhasználati jog kezelése az egyéb nem pénzügyi eszközökhöz hasonlóan történik, és
aszerint kerül elszámolásra értékcsökkenésük is. A lízing kötelezettség kezdeti értékelése a
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lízingfizetések jelenértékén történik a lízing futamideje alatt, mely jelenértéket az implicit
kamatláb segítségével kell kiszámolni, ha ez a kamatláb pontosan meghatározható. Ha ez a
kamatláb nem, vagy nehezen meghatározható, a lízingbevevő ez esetben használhatja a
járulékos hitelfelvételi kamatlábat a diszkontáláshoz.
Az IFRS 16 szerint, elődjéhez (IAS 17) hasonlóan lízingbeadói oldalon továbbra is vizsgálat
tárgya, hogy egy lízing operatív lízingnek vagy pénzügyinek minősül-e.
Egy lízing akkor minősül pénzügyi lízingnek, ha a lízingbeadó lényegében a mögöttes eszköz
tulajdonlásával járó összes kockázatot és hasznot átadja a lízingbevevő részére. Máskülönben
operatív lízingnek minősül az adott ügylet. A lízingbeadónak a pénzügyi bevételt a lízing
futamideje alatt kell megjelenítenie oly módon, hogy az a lízingbeadó nettó lízingbefektetése
tekintetében állandó időszaki megtérülési rátát eredményezzen.
A lízingbeadónak az operatív lízingből származó lízingdíjakat vagy lineáris módszerrel, vagy
más szisztematikus módszerrel kell megjelenítenie. A lízingbeadónak más szisztematikus
módszert kell alkalmaznia, ha az jobban tükrözi a mögöttes eszköz használatából eredő haszon
csökkenését.
A Cégcsoport 2019. január 1-től alkalmazza az IFRS 16 standardot, de a rövid futamidejű és a
kisértékű eszköz lízingek esetében a kivételezi lehetőséggel élve nem alkalmazza, bérleti
díjukat költségként számolja el.
2.1.16 Egy részvényre jutó eredmény (EPS)
Az egy részvényre jutó hozam meghatározása a Csoport eredményének és a részvényeknek a
visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a
figyelembevételével történik.
Az egy részvényre jutó hígított eredményt hasonlóan számítjuk ki, mint az egy részvényre jutó
eredményt. A számításnál azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas
forgalomban lévő részvényt a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott
időszakban figyelembe vehető átváltoztatható részvények osztalékával és hozamával,
módosítva az átváltásból eredő további bevételekkel és ráfordításokkal, a forgalomban lévő
részvények súlyozott átlagos darabszámát megnövelve azon további részvények súlyozott
átlagos darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha az összes átváltoztatható részvényt
átváltanánk. 2020. június 30-án a 4iG Nyrt. 3.038.544 darab saját részvénnyel rendelkezett,
ami minimális mértékben hígította az EPS ráta értékét.
2.1.17 Mérlegen kívüli tételek
A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek a konszolidált éves beszámoló részét
képző mérlegben és eredménykimutatásban, hacsak nem üzleti kombinációk során szerezték.
A kiegészítő mellékletben jelennek meg, kivéve, ha a gazdasági hasznot megtestesítő források
kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelések nem szerepelnek a
konszolidált éves beszámoló részét képező mérlegben és eredménykimutatásban, de
amennyiben gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a kiegészítő mellékletben
megjelennek.
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2.1.18 Visszavásárolt saját részvények
A visszavásárolt saját részvények beszerzési értéke a mérlegben, a tőkeelemek között külön
soron, negatív előjellel szerepel. A 4iG Nyrt. tulajdonában 2020. június 30-án 3.038.544 darab
saját részvény volt.
2.1.19 Osztalék
Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják.
A Társaság Igazgatósága 2020. április 29-án, a közgyűlés jogaival felhatalmazva 22,Ft/részvény osztalék kifizetéséről döntött.
2.1.20 Pénzügyi műveletek eredménye
A pénzügyi eredmény a kamat és osztalékbevételeket, kamat és egyéb pénzügyi
ráfordításokat, pénzügyi instrumentumok valós értékelésének nyereségét és veszteségét,
továbbá a realizált és a nem realizált árfolyam-különbözeteket tartalmazza.
2.1.21 Állami támogatások
Állami támogatásokat akkor lehet elszámolni, amikor valószínűsíthető, hogy a támogatás be
fog folyni és a támogatás folyósításához kötött feltételek teljesülnek. Amikor a támogatás
költség ellentételezésére szolgál, akkor a jövedelemre vonatkozó kimutatás javára abban az
időszakban kell elszámolni, amikor az ellentételezésre kerülő költség felmerül (egyéb
bevételek között). Amikor a támogatás eszközbeszerzéshez kapcsolódik, akkor halasztott
bevételként szerepel és a kapcsolódó eszköz hasznos élettartama alatt évi egyenlő
összegekben számoljuk el az eredmény javára.
2.1.22 Fordulónap utáni események
Azok a beszámolási időszak vége után bekövetkezett események, amelyek pótlólagos
információt biztosítanak a Csoport beszámolási időszakának végén fennálló körülményekről
(módosító tételek), szerepelnek a beszámolóban. Azon beszámolási időszak utáni események,
amelyek nem módosítják a beszámoló adatait, de lényegesek, a kiegészítő mellékletben
jelennek meg.
2.2 A számviteli politika változásai
A Csoport a 2020. január 1-én hatályba lépett összes standard és értelmezés rendelkezésével
összhangban állította össze a beszámolóját.
A Csoport számviteli politikái – a pénzügyi instrumentumok és a vevői szerződésekből
származó bevételektől eltekintve – megegyeznek a korábbi években használtakkal. A Csoport
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az alábbi új, illetve módosított IFRS-t és IFRIC értelmezést alkalmazta az év során. A
következőkben leírtakon túlmenően ezek alkalmazása nem gyakorolt jelentős hatást a Csoport
pénzügyi kimutatására, azonban további közzétételi követelményeket eredményezett.
IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok: besorolás és értékelés (hatályos 2018. január 1-től)
A standard új követelményeket vezetett be a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek
besorolásával, értékelésével és értékvesztésével kapcsolatban. Az IFRS 9 standard alkalmazása
hatással volt a Csoport pénzügyi eszközeinek minősítésére és értékelésére, azonban a
pénzügyi kötelezettségek minősítését és értékelését nem befolyásolta.
Az új standard alkalmazása miatt jelentősen nem módosultak a Társaság pénzügyi jelentései.
A Csoport 2018-ra már alkalmazta a standardot.
IFRS 9 “Pénzügyi instrumentumok” standard módosításai – Előtörlesztés jellemzők negatív
kompenzációval – az EU által elfogadva 2018. március 22-én (hatályba lép a 2019. január 1jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban)
IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások és IAS 28 Társult és közös vállalkozásokban lévő
befektetések
Az IASB módosításokat tett közzé az IFRS 10 és az IAS 28 standardokhoz. A módosítások a
befektető és társult vagy közös vállalkozása között létrejött eszközértékesítéseket vagy átadásokat célozzák. A módosítások fő következménye az, hogy a teljes nyereség vagy
veszteség elszámolható, amennyiben az ügylet üzleti tevékenységet is magába foglal
(függetlenül attól, hogy az leányvállalatban van vagy sem). Részleges nyereség vagy veszteség
számolható el, ha az ügylet tárgya olyan eszköz, mely nem jelent üzleti tevékenységet, még
akkor sem, ha ez az eszköz egy leányvállalathoz tartozik. Az IAS 28 standardok esetében az EU
2018. február 7-én elfogadott rendelete alapján a módosításokat 2018. január 1-én vagy azt
követően kezdődő beszámolási időszakokban kell alkalmazni. A standardok módosításának
átvétele nincs jelentős hatással a Csoport pénzügyi kimutatásaira. Az IFRS 10 standard
módosításának hatálybalépés időpontját bizonytalan időre elhalasztották, amíg a kutatási
projekt konklúzióra jut a tőkemódszerrel kapcsolatban.
IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevétel (kötelezően alkalmazandó 2018.
január 1-től.)
Az IFRS 15 Vevői szerződésekből származó bevétel című standard felülír minden korábbi
bevételek elszámolásával kapcsolatos követelményt az IFRS-ben. Az új bevétel elszámolási
standard célja, hogy megszüntesse az inkonzisztenciákat a jelenlegi bevétel standardokban és
egy szilárd alapot hozzon létra az árbevétel elszámolására. Az IFRS 15 standard meghatároz
egy 5 lépésből álló modellt, amely segítséget ad ahhoz, hogy a vállalkozás azonosíthassa, hogy
milyen tartalmú szerződést kötött és ennek alapján az árbevételt hogyan kell elszámolnia.
Továbbá meghatározza, hogy a kiegészítő megjegyzésekben milyen közzétételeket kell tenni
az árbevételekkel kapcsolatban.
IFRS 16 Lízing (hatályos 2019. január 1-től)
Az IASB 2016. január 13-án IFRS 16 számon új standardot bocsátott ki a lízingek elszámolásával
kapcsolatban.
Az IFRS-t alkalmazó társaságok számára a 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő
beszámolási időszakok esetében kötelező alkalmazni az új lízing standardot, amely alapvetően
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megváltoztatta az operatív lízingek korábbi (IAS 17) elszámolásait. A 4iG Nyrt. az IFRS 16-nak
megfelelően átalakította nyilvántartásait, s 2019. január 1-től a standard előírásainak
megfelelően tartja nyilván, számolja el a lízingeket. A 2019. évi eszközértéket 693.936 ezer
forinttal növelte az eszközhasználati jog felvétele.
IAS 1 Pénzügyi kimutatások összeállítása (módosított)
Az IASB 2014 decemberében közzétette az IAS 1 módosítását. A módosítás célja a társaságok
ösztönzése arra, hogy szakmai alapon döntsék el, milyen információkat tesznek pénzügyi
kimutatásaikban közzé. A módosítás tisztázza, hogy a lényegességi küszöb a teljes
beszámolóra alkalmazandó, valamint, hogy lényegtelen információ közzététele gátolhatja a
beszámoló használhatóságát. A módosítás továbbá azt is tisztázza, hogy a társaságok szakmai
döntést hozzanak arról, hogy hol és milyen sorrendben mutatják be pénzügyi kimutatásaikban
a közzétételeiket. A módosítást 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő évekre
vonatkozó beszámolókban kell alkalmazni. A módosított standard alkalmazása miatt nem
változnak a Csoport pénzügyi kimutatásai. Az Európai Bizottság 2018. február 7-i rendelete
alapján a módosításokat 2018. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási
időszakokban kell alkalmazni. IAS 1 “Pénzügyi kimutatások prezentálása” és IAS 8 “Számviteli
politikák, a számviteli becslések változásai és hibák” standardok módosításai – Lényegesség
definíciója – az EU által elfogadva 2019. december 10-én (hatályba lépett
2020. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban)
IAS 40 „Befektetési célú ingatlan” standard módosításai – Befektetési célú ingatlanok
átsorolása (közzététel 2016. december 8., hatályba lépett a 2018. január 1-jével, illetve az azt
követően kezdődő beszámolási időszakokban).
A Csoport nem rendelkezik ilyen ingatlanokkal, így e standard módosításait nem alkalmazza.
IFRS 2 Részvényalapú kifizetés – A részvényalapú kifizetések besorolására és mérésére
vonatkozó pontosítás miatti módosítás. A Csoport szempontjából nem releváns.
IFRS 4 Biztosítási szerződések – IFRS 4 és IFRS 9 standardok közötti összhang miatti módosítás.
A Csoport szempontjából nem releváns.
IFRIC 22 értelmezés „Külföldi pénznemben folytatott ügyletek és előlegek” (hatályba lépett
a 2018. január 1-től, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban).
Az értelmezés választ ad arra, hogyan kell meghatározni az átváltási árfolyam szempontjából
releváns dátum olyan tranzakciók esetében, amelynél a kapcsolódó eszköz, ráfordítás vagy
bevétel (vagy annak egy része) kezdeti megjelenítésekor egy külföldi pénznemben rendezett
előleghez kapcsolódó, nem-monetáris eszközöket vagy nem-monetáris kötelezettséget
kivezetnek. Az IAS 21 hatálya alatt az eszköz, ráfordítás vagy bevétel kezdeti aktiválásakor
alkalmazandó átváltási árfolyamot meghatározó teljesítés dátuma megegyezik majd a
pénzügyileg előre rendezett nem monetáris eszközök vagy nem monetáris kötelezettségek
aktiválásának dátumával. Ha ennek rendezése több részletben történt, a vállalkozás köteles
az egyes részletek pénzügyi teljesítésének időpontját külön megállapítani. Az IFRIC 22 előírásai
csak akkor alkalmazandóak, ha a vállalkozás nem monetáris eszközei vagy nem monetáris
kötelezettségei korábbi pénzügyi teljesítésből adódnak. Az IFRIC 22 nem tartalmaz alkalmazási
útmutatást a monetáris és nem monetáris tételek definíciójára. Az előzetesen fizetett vagy
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átvett pénzösszeg mind monetáris, mind nem monetáris eszközök és kötelezettségek
felvételét is eredményezheti. A társaságoknak kell eldönteni, hogy az egyes tételek monetáris
vagy nem monetáris természetűek. A Csoport értékelte az új értelmezés hatását, ami
mérsékelt hatású a beszámolóra. A Csoport figyelembe veszi ezt az értelmezést.
IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések (módosított) és IAS 38 Immateriális eszközök
(módosított)
Az IASB 2014 májusában közzétette az IAS 16, valamint az IAS 38 standardok módosításait.
Mindkét standard az értékcsökkenési leírás alapjául az eszköz jövőbeli gazdasági hasznainak
várható hasznosulását tekinti. Az IASB tisztázta, hogy az eszközök értékcsökkenésének bevétel
alapú számítási módja nem megfelelő, mivel az olyan tevékenységből származó bevétel,
melynek során használják az eszközt, az eszköz által megtestesített gazdasági hasznokon kívül
általában más tényezőket is tükröz. Az IASB azt is tisztázta, hogy a bevétel általában nem
megfelelő alap az immateriális javak által megtestesített gazdasági hasznok hasznosításának
mérésére. A módosított standardok alkalmazása miatt nem változnak a Csoport pénzügyi
kimutatásai, mivel lineáris értékcsökkenést alkalmaz.
2020-ban a Csoport alkalmazta az összes, 2020. január 1-től hatályos IFRS standardot,
módosításokat és értelmezéseket, amelyek a Csoport működése szempontjából relevánsak.
Meglévő standardok módosításai, értelmezései és új standardok, amelyek még nem
hatályosak, illetve amelyeket a Csoport hatálybalépésük előtt nem alkalmaz.
IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai – A rövid és hosszú lejáratú
kötelezettségek osztályozása (hatályba lép a 2022. január 1-jével, illetve az azt követően
kezdődő beszámolási időszakokban).
IAS 1 és IAS 8 standardok módosítása – A lényegesség definíciója (kibocsátva: 2018. október
31-én, hatályos a 2020. január 1-én és azt követően kezdődő üzleti évekre, az EU még nem
fogadta be a módosításokat)
IFRS 3 standard módosítása – Az üzlet definíciója (kibocsátva 2018. október 22-én, hatályos
a 2020. január 1-én kezdődő üzleti évtől megvalósuló akvizíciókra, az EU még nem fogadta be
a módosításokat)
IFRS 10 ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” és IAS 28 “Társult vállalkozásokban és közös
vállalkozásokban lévő befektetések” standardok módosításai – Eszközök eladása, illetve
átadása a befektető és annak társult vagy közös vezetésű vállalkozása között (a hatálybalépés
időpontját bizonytalan időre elhalasztották, amíg a kutatási projekt konklúzióra jut a
tőkemódszerrel kapcsolatban).
IFRS 17 „Biztosítási szerződések” standard (2021. január 1-én lép hatályba, és az azt követően
kezdődő beszámolási időszakokban hatályos). A Cégcsoport szempontjából nem releváns.
IAS 19 „Munkavállalói juttatások” standard módosításai – Terv módosítása, korlátozás vagy
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elszámolás (hatályba lépett a 2019. január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási
időszakokban). A Társaság szempontjából nem releváns, mivel nyugdíj alapú elszámolást nem
alkalmaz.
IFRIC 23 „Jövedelemadók kezelésével kapcsolatos bizonytalanságok” (hatályba lépett a
2019. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). A Társaság
szempontjából nem releváns.
A 2015-2017-es IFRS szabványok éves fejlesztése az IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 és IAS 23-hoz
kapcsolódóan (kibocsátva 2017. december 12-én, az EU még nem fogadta be a
módosításokat).
Egyéb új/módosított standard vagy értelmezés várhatóan nem lesz jelentős hatással a Csoport
pénzügyi beszámolóira.
2.3 Bizonytalansági tényezők
A 2.1. pontban ismertetett számviteli politika alkalmazásakor becsléseket és feltételezéseket
szükséges alkalmazni egyes eszközök és kötelezettségek adott időpontra vonatkozó értékének
meghatározásakor, melyek más forrásból egyértelműen nem meghatározhatók. A becslési
folyamat a legutolsó rendelkezésre álló információn alapuló döntéseket és releváns
tényezőket tartalmazza. Ezek a jelentős becslések és feltételezések befolyásolják a pénzügyi
kimutatásokban megjelenített eszközök és kötelezettségek, bevételek és ráfordítások értékét,
valamint a függő eszközök és kötelezettségek bemutatását a kiegészítő mellékletben. A
tényleges eredmények eltérhetnek a becsült adatoktól.
A becsléseket folyamatosan aktualizáljuk. A számviteli becslésekben bekövetkező változás
időszakában veendő figyelembe, ha a változás csak az adott időszakot érinti, illetve a változás
időszakában és a jövőbeni időszakokban, amennyiben mindkét időszakot érintő változásokról
van szó.
A becslési bizonytalanság és a számviteli politika terén hozott kritikus döntések fő területei,
amelyek a legjelentősebb hatást gyakorolják a konszolidált pénzügyi kimutatásokban
megjelenített összegekre, az alábbiak.
2.3.1 Goodwill értékvesztése
A jelentős számviteli elvek 2.1.7. pontjában leírtaknak megfelelően a Csoport évente teszteli,
hogy a goodwill tekintetében történt-e értékvesztés. A pénztermelő egységek megtérülési
értéke a használati érték kalkuláció alapján került meghatározásra. Ezen kalkulációkhoz
elengedhetetlen a becslések alkalmazása. A goodwill értékvesztésének meghatározásához
szükséges azon pénztermelő egységek használati értékének a becslése, amelyekhez a
goodwillt rendelték hozzá. A használati érték kiszámításához elengedhetetlen, hogy a
vezetőség megbecsülje a pénztermelő egység jövőben várható cash flow-ját és a megfelelő
diszkontrátát, mivel csak ezekből számítható ki a jelenérték.
30

2020. június 30.
FÉLÉVES JELENTÉS

2.3.2 Behajthatatlan és kétes követelésekre elszámolt értékvesztés
A Csoport értékvesztést számol el a behajthatatlan és kétes követelésekre az abból adódó
veszteségek fedezetére, hogy a vevők nem tudnak fizetni. A behajthatatlan és kétes
követelésekre képzett értékvesztés megfelelőségének értékeléséhez használt becslések alapja
a követelések korosítása, a vevő hitelképessége és a vevői fizetési szokások változása. A
behajthatatlan és kétes követelésekre elszámolt értékvesztés a konszolidált mérlegben 2020.
június 30-án 32.668 ezer forint, 2019. december 31-én 47.338 ezer forint volt.
2.3.3 Értékcsökkenés
Az ingatlanok, gépek és berendezések, valamint az immateriális eszközök nyilvántartása
bekerülési értéken történik, leírásukra pedig lineárisan, hasznos élettartamuk alatt kerül sor.
A Csoport a 2020. I. félévre 369.956 eFt értékcsökkenési és amortizációs ráfordítást számolt
el. Az eszközök hasznos élettartamának meghatározása a hasonló eszközökre vonatkozó
korábbi tapasztalatok, valamint a várható technológiai fejlődés és tágabb gazdasági vagy
iparági tényezőkben bekövetkező változások alapján történik. A becsült hasznos élettartamok
felülvizsgálatára évente kerül sor.
3.

Árbevétel és egyéb működési bevételek
2020 H1

2019 H1

Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények
Egyéb bevételek

20.190.050
0
97.597

14.539.021
0
148.117

Összesen

20.287.647

14.687.138

Az export árbevétel 2020. I. félévben 323.990 eFt, 2019. I. félévben 351.560 eFt export
árbevételt tartalmazott. Az export árbevétel közel egészében Európai Uniós országokból
származott, az Európai Unión kívülre 18 eFt értékesítés történt.
A Cégcsoport árbevételében éven belül ciklikusság tapasztalható. A tevékenység jellegéből
adódóan az árbevételek az I. és a III. negyedévben alacsonyabbak, a II. negyedévben már
jelentősebbek, de az éves árbevétel 40%-a IV. negyedévben realizálódik.
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Az egyéb működési bevételek összetétele a következő volt:
2020 H1

2019 H1

Állami támogatások és visszatérítések
Céltartalék visszaírás
Bírságok, kötbérek, kártérítések
Értékesített immateriális és tárgyi eszközök bevétele
Gyártói szervizköltség visszatérítés
Értékvesztés visszaírás
Dolgozói térítések
Egyéb támogatások
Egyéb

67.368
0
0
788
0
14.670
12.148
2.589
34

106.783
2.050
954
0
27.731
936
7.137
0
2.526

Összesen

97.597

148.117

Az állami támogatásokból 180 eFt a GOP-2011-1.1.1 kódszámú lezárult pályázat „A halsperma
minősítésére, mélyhűtésére és a mélyhűtött sperma rendszerezésére alkalmas komplex
rendszer kifejlesztése” keretében eszközvásárlásra fordított támogatás 2020. évi
értékcsökkenéssel arányos része.
23.000 eFt a „Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program” című
K+F pályázatra az időszakban elszámolt személyi jellegű költségek támogatási intenzitás
alapján elhatárolt bevétele.
22.000 eFt elszámolt támogatás az „UAV eszközök felderítésére alkalmas komplex
szenzorrendszer kifejlesztése” című projekt után keletkezett.
19.000 eFt-ot a „Hálózatosodott technológiák alkalmazása acélszerkezetek tervezése,
gyártása, szerelése, fenntartása és kapcsolódó szolgáltatások területén” megnevezésű
projektre számolta el Társaságunk.
Az elszámolt bevétel a felmerült költségek támogatás intenzitásával arányos része.
Aktivált saját teljesítmények 2020. évben a Cégcsoportnál nem voltak.
A Cégcsoport tagvállalatai között 2020. évben 46.267 eFt árbevétel került elszámlázásra, mely
a konszolidációban kiszűrésre került.
4.

Eladott áruk és szolgáltatások
2020 H1

Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott szolgáltatások beszerzési értéke
Összesen

9.500.071
4.520.707
14.020.778

2019 H1
9.436.698
1.548.452
10.985.150
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5.

Működési ráfordítások
2020 H1

Anyagköltségek
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Saját termelésű készletek állományváltozása
Összesen

6.

2019 H1

62.140
903.980
38.795
1.004.915

48.485
595.678
27.971
672.134

Személyi jellegű ráfordítások
2020 H1

2019 H1

Bérköltség
Egyéb személyi jellegű juttatások
Járulékok

3.134.251
136.647
603.552

1.535.437
123.102
341.484

Összesen

3.874.450

2.000.023

Átlagos statisztikai létszám

615

401

A létszám növekedése a feladatok bővüléséhez kapcsolódik.
7.

Egyéb működési ráfordítások
2020 H1

2019 H1

Alapítványi támogatások
Bírságok, kötbérek, kártérítések
Értékesített immateriális és tárgyi eszközök értéke
Adók, illetékek, hozzájárulások
Készletek selejtezése, értékvesztése
Behajthatatlan követelés
Követelések értékvesztése
Céltartalék
Káreseményekkel kapcsolatos veszteségek
Egyéb

1.746
6.694
203
3.120
0
14.670
0
0
0
828

3.000
2.841
0
2.810
0
11.824
0
0
0
50

Összesen

27.261

20.525
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Értékvesztés mozgástábla 2020. évre:
Nyitó

Növekedés

Visszaírás

Záró

Projekt cégnek adott kölcsön
Adott kölcsön kamata
Vevők

38.789
7.990
29.827

0
0
0

35.948
7.990
0

2.841
0
29.827

Összesen

76.606

0

43.938

32.668

8.

Értékcsökkenés és értékvesztés

A Cégcsoport tevékenysége alapvetően nem eszközigényes. A Cégcsoport az elmúlt években,
kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódóan több százmillió forint értékben hajtott
végre tárgyi eszköz és szoftver beszerzést. A tagvállalatok ebben az időszakban folytatták az
elavult eszközpark cseréjét. A követelések értékvesztése nem itt, hanem az egyéb működési
ráfordítások között szerepelnek.
2020 H1
Értékcsökkenés
Goodwill értékvesztés
Összesen

9.

369.956
0
369.956

2019 H1
294.110
0
294.110

Pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai

Pénzügyi bevételek

2020 H1

2019 H1

Kapott kamatok
Árfolyamnyereség

927
183.622

166
70.882

Összesen

184.549

71.048

Az árfolyamnyereségnél 42.025 eFt átértékelésből és 141.597 eFt követelések és
kötelezettségek árfolyam különbözetéből származott.
Pénzügyi ráfordítások
Fizetett kamatok
Árfolyamveszteség
Egyéb
Összesen

2020 H1
9.507
176.037
0
185.544

2019 H1
7.589
76.268
0
83.857

Az árfolyamveszteségnél 4.140 eFt átértékelésből, 171.897 eFt követelések, kötelezettségek
árfolyam különbözetéből következett.
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10. Jövedelemadók
A jövedelemadókhoz kapcsolódó ráfordítások a következőkből tevődnek össze:
2020 H1

2019 H1

Társasági adó
Halasztott adó
Iparűzési adó
Innovációs járulék

92.007
(15.210)
119.657
17.948

35.449
9.370
68.154
10.172

Összesen

214.402

123.145

A csoportszintű tárgyévi társasági adó 2020-ban, és 2019-ben az általános elvek került
meghatározásra. A társasági adó kulcsa 9%.
Az adó levezetése a következő:
2020 H1
Adózás előtti eredmény
Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési
kötelezettség 9%
Iparűzési adó
Innovációs járulék
Állandó különbségek
Jövedelemadók összesen

2019 H1

989.292
89.036

702.387
63.215

119.657
17.948
(12.239)
214.402

68.154
9.370
(17.594)
123.145

Az egyedi cégekben számolt és a konszolidáltan számolt társasági adó különbözete és a
halasztott adó jelenik meg az állandó különbségek soron.
11. Adózott eredmény

Adózott eredmény

2020 H1

2019 H1

774.890

579.242

2020 H1

2019 H1

774.890

579.242

12. Teljes átfogó jövedelem

Teljes átfogó jövedelem

Egyéb átfogó jövedelem nem került kimutatásra, ezért a teljes átfogó jövedelem megegyezik
az adózott eredménnyel.
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13. Egy részvényre jutó eredmény
Az alap részvényenkénti nyereség számításakor a részvényeseknek kiosztható adózás utáni
eredményt kell figyelembe venni, valamint a kibocsátott törzsrészvények időszaki átlagos
számát, amely nem tartalmazza a saját részvényeket.
2020. 06. 30.
Adózott eredmény
Kibocsátott törzsrészvények súlyozott átlagos száma
Szavazó részvények súlyozott átlaga
Hígított EPS mutató
Egy részvényre jutó eredmény (alap) EPS – Ft-ban

774.890
94.000.000
91.060.941
8
9

2019. 06. 30.
579.242
94.000.000
91.671.043
6
6

A Cégcsoportnál 2020. június 30-án 3.038.544 db, 2019. június 30-án 2.250.000 db saját
részvény tulajdon volt.
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14. Tárgyi eszközök
adatok eFt-ban

Bruttó érték
2019. január 1-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás
Kerekítés
2019. december 31-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás
Kerekítés
2020. június 30-án

Műszaki
gépek és
berendezések

Egyéb
berendezések

Ingatlanok
és
kapcsolódó
vagyoni
jogok

258.337
0
(1.025)

643.493
307.099
(98.896)

42.196
26.633
0

257.312
0
(784)

851.696
102.071
(53.956)

256.528

Halmozott értékcsökkenés
2019. január 1-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás
Kerekítés
2019. december 31-én
Éves leírás
Csökkenés
Kerekítés
2020. június 30-án
Nettó könyv szerinti érték
2019. január 1-én
2019. december 31-én
2020. június 30-án

Befejezetlen
beruházások

Összesen

68.829
310
0

2.518
338.070
(333.732)
(1)
6.855
408.688
(102.071)

946.544
671.802
(433.653)
1.184.693
511.069
(156.811)

899.811

69.139

313.472

1.538.950

246.074
12.224
(1.025)
0
257.273
7
(784)
0
256.496

545.232
140.593
(98.858)
0
586.967
95.121
(53.753)
0
628.335

15.080
3.020
0
0
18.100
2.085
0
0
20.185

0
0
0
0
0
0
0
0
0

806.386
155.837
99.883
0
862.340
97.213
(54.537)
0
905.016

12.263
39
32

98.261
264.729
271.476

27.116
50.729
48.954

2.518
6.855
313.472

140.157
322.353
633.934

A tárgyi eszközök növekedése vásárlás eredménye, selejtezés 102.381 eFt értékben volt.
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15. Immateriális javak
adatok eFt-ban
Bruttó érték
2019. január 1-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás
Kerekítés
2019. december 31-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás
Kerekítés
2020. június 30-án

IFRS16 bérleti
jogok

Vagyoni értékű
jogok

Szellemi
termékek

Összesen

0
1.017.185
0

220.124
0
0

1.715.228
114.128
(54.823)

1.935.352
1.131.313
(54.823)

1.017.185
52.989
0

220.124
17.766
0

1.774.533
29.057
(131.500)

3.011.842
99.812
(131.500)

1.070.174

237.890

1.672.090

2.980.154

Halmozott értékcsökkenés
2019. január 1-én
Növekedés és átsorolás
Csökkenés és átsorolás
Kerekítés
2019. december 31-én
Éves leírás
Csökkenés
Kerekítés/korrekció
2020. június 30-án

0
323.249
0
0
323.249
200.186
0
19
523.454

207.035
11.672
0
0
218.707
746
0
0
219.453

1.158.173
222.580
(54.823)
29.782
1.355.712
71.810
(131.500)
0
1.296.023

1.365.208
557.501
(54.823)
29.782
1.897.668
272.743
(131.500)
19
2.038.930

Nettó könyv szerinti érték
2019. január 1-én
2019. december 31-én
2020. június 30-án

0
693.936
546.720

13.089
1.417
18.437

557.057
462.200
376.067

570.144
1.114.174
941.224

Az IFRS 16 standard előírásainak alkalmazása 2020. I. félévében a Társaság eszközeiben 52.989
ezer forint növekedést eredményezett, az időszak végére a bérleti jogok nettó értéke 546.720
eFt volt.
A Szellemi termékekben 131.500 eFt értékben bekövetkezett csökkenés használaton kívüli
eszközök selejtezésének következménye.
Egyedileg jelentős immateriális javak:
adatok eFt-ban
Megnevezés
Contentum (KIR)
programrendszer
2020. június 30-án

Könyv szerinti érték Amortizációs időszak
245.678

10 év

Amortizáció végső
dátuma
2024.12.31.

245.678
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A jelentős értékű szellemi termékekre a Társaság évente, év végén jelenérték vizsgálatot
végez. A legutóbbi, 2019. december 31-vel elvégzett vizsgálat az ÁKK 5 éves
referenciahozamával (0,44 százalék) diszkontálva történt.
A vizsgálat eredménye a következő években várható bevételekkel és költségekkel számolva az
alábbi jelenértékeket mutatta:
Jelenérték
303.400

Contentum (KIR) programrendszer
Összesen:

303.400

16. Halasztott adó követelések, kötelezettségek
A halasztott adó számítása során a Csoport az adózás szempontjából figyelembe vehető
értéket hasonlítja össze a könyv szerinti értékkel eszközönként és kötelezettségenként. Ha a
különbözet átmeneti különbség, azaz belátható időn belül az eltérés kiegyenlítődik, akkor
előjelének megfelelően halasztott adó kötelezettséget vagy eszközt vesz fel. Az eszköz
felvételekor a megtérülést külön vizsgálja a Csoport.
A halasztott adót a Csoport 9% adókulccsal számolja.
A következő levonható és adóköteles adókülönbözetet okozó eltérések azonosítására került
sor:

Követelések
értékvesztése
Ingatlanok, gépek,
berendezések
Céltartalék
Veszteségelhatárolás
Halasztott
adókövetelés összesen

2019.
december 31.

Növekedés

Felhasználás

2020.
június 30.

6.895

0

(3.955)

2.940

(24.592)

2.481

0

(22.111)

4.972
15.927

0
21.030

(4.346)
0

626
36.957

3.202

23.511

(8.301)

18.412
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2018.
december 31.

Vevőkövetelések
értékvesztése
Ingatlanok, gépek,
berendezések
Céltartalék
Veszteségelhatárolás
Halasztott
adókövetelés
összesen

Növekedés

Felhasználás

2019.
december 31.

4.428

2.724

(257)

6.895

(32.477)

7.885

0

(24.592)

1.637
102.341

4.972
0

(1.637)
(86.414)

4.972
15.927

75.929

15.536

(88.308)

3.202

17. Goodwill
A társaságnál a következő leányvállalatokon került goodwill kimutatásra:

Leányvállalat neve

2020.
június 30.

2019.
december 31.

korábbi FreeSoft Kft.
HUMANsoft Kft.
Axis Rendszerház Kft.

411.243
0
0

411.243
0
0

Goodwill összesen

411.243

411.243

A goodwill a megszerzett leányvállalat, társult társaság, illetve közös vezetésű vállalat
azonosítható nettó eszközeinek beszerzési értéke és valós értéke közötti pozitív különbözet a
megszerzés napján. A goodwillt nem amortizálják, de a Társaság minden évben megvizsgálja,
hogy vannak-e arra utaló jelek, hogy a könyv szerinti érték valószínűleg nem fog megtérülni.
A goodwill az esetleges értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepel.
A Társaság az IFRS előírásoknak megfelelően leányvállalati goodwillt nem tart nyilván az
egyedi beszámolójában, a leányvállalati goodwill a befektetések értékét növeli.
A nyilvántartott FreeSoft goodwill 2004. április 2-án, a FreeSoft Kft. megvásárlásakor
keletkezett az akkori számviteli szabályok szerint, mely társaság később a FreeSoft Rt-be (4iG
Nyrt jogelődje) beolvadt.
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Mértékegység

ALAPADATOK-PREMISSZÁK

2020

0

Kockázatmentes kamatláb (ÁKK Referenciahozam 10 év)

Kockázati tényező
Elvárt piaci hozam
BUBOR
Kamatprémium (szerződés szerinti súlyozott átlag)
Hitel kamatláb
Saját tőke aránya
Idegen tőke aránya
Beta
WACC (súlyozott átlagos tőkeköltség)
Diszkontfaktor

2021

%

7,31
7,31
0,52
2,00
2,52
79,02
20,98
1,10
6,80
1,00

2022

0
7,31
7,31
0,52
2,00
2,52
79,02
20,98
1,10
6,80
0,94

2023

0
7,31
7,31
0,52
2,00
2,52
79,02
20,98
1,10
6,80
0,88

2024

0
7,31
7,31
0,52
2,00
2,52
79,02
20,98
1,10
6,80
0,82

0
7,31
7,31
0,52
2,00
2,52
79,02
20,98
1,10
6,80
0,77

A goodwillt évente megvizsgáljuk az esetleges értékvesztés szükségességének megállapítása
miatt. A goodwill a Freesoft kapcsán átvett IT tevékenységre, mint pénztermelő egységre
került allokálásra. A pénztermelő egység értékelését a jövőbeni nettó pénzáramok jelenértéke
alapján kalkuláljuk (DCF számítás). Az eddig alkalmazott módszert a 2019-es évtől
felülvizsgáltuk, mivel 2019. 01.31-én három leányvállalat, a HUMANsoft Kft, az Axis
Rendszerház Kft. és a Mensor3D Kft. beolvadt a 4iG Nyrt-be, így az eredeti FreeSoft vállalat IT
tevékenységét nem lehet különválasztani a beolvadt társaságok hasonló tevékenységeitől;
emellett a 2019. évben jelentősen megnőtt az IT tevékenység forgalma a cég dinamikus
növekedése miatt.
A goodwillt továbbra is a 4iG Nyrt. (kibővült) IT tevékenységére, mint pénztermelő egységre
vonatkozóan értékeljük. A dinamikusan fejlődő IT piac folyamatosan változó tényezői miatt a
DCF számítást az óvatosság elve alapján 5 éves időtáv figyelembe vételével készítjük el, és
eltekintünk a korábban használt szélesebb időtávot felölelő maradványérték számítástól.
A 2019. évi értékelés alapján a megmaradt goodwill DCF alapú megtérülési értéke:
IT tevékenység
saját tőke

FreeSoft goodwill
Összesen

5.393.886
5.393. 886

Goodwill
411.243
411.243

Összesen

DCF érték

5.804.886

42.714.526

5.804.886

42.714.526

18. Egyéb befektetések
Ezen a kisebb, korlátolt felelősségű társaságokban (jellemzően projektcégekben) lévő, nem
meghatározó mértékben tulajdonolt üzletrészeit, valamint a nekik nyújtott pótbefizetések
összegét tartja nyilván a Társaság, melyeket a befektetések saját tőkéjének alakulása és/vagy
a DCF megtérülési értékek alapján minden év végén értékelik esetleges értékvesztés
elszámolásának céljából, a 18. megjegyzésben bemutatott feltételezések alapján.
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adatok eFt-ban
Társaság neve

Befektetés
törzstőkében

Alliance Klaszter
Menedzsment Kft.
Ökopolisz Kft.
iCollWare Kft.
SziMe3D Kft.
4iG bankgarancia letét
2020. június 30-án

Szavazati arány Pótbefizetések/
%-ban
garancialekötés

Befektetés
összesen

350

11,11

0

350

430
700
570

14,28
19,80
19,00

0
86.437
0

-

86.437

430
87.137
570
9.000
97.487

2.050

A Szime3D Kft. pótbefizetése 18.312 eFt értékben 2020. évben elengedésre került.
19. Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
2020.
június 30.

2019.
december 31.

Pénztár
Bank

4.542
3.582.175

7.005
6.230.868

Összesen

3.586.717

6.237.873

A pénzeszközökből 2020. június 30-án 134.153 eFt EUR-ban, 20.471 eFt USD-ben állt a Csoport
rendelkezésére.
20. Vevőkövetelések
2020.
június 30.

2019.
december 31.

Vevőkövetelések
Vevőkövetelések értékvesztése

8.795.907
(29.827)

12.921.573
(29.827)

Összesen

8.766.080

12.891.746

42

2020. június 30.
FÉLÉVES JELENTÉS

21. Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások
2020.
június 30.

2019.
december 31.

Egyéb követelések
Aktív időbeli elhatárolások

1.462.701
2.008.715

1.166.966
898.375

Összesen

3.471.416

2.065.341

Az egyéb követelések értéke a következőket tartalmazza:
2020.
június 30.

2019.
december 31.

Adott előlegek
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök
Bérleti díj kaució
Adott garanciák
Egyéb rövid lejáratú követelés

1.151.229
65.217
89.556
142.533
14.166

594.661
3.104
83.805
143.998
336.398

Összesen

1.462.701

1.166.966

A rövidtávra kölcsönadott pénzeszközök a Cégcsoport dolgozóinak adott kölcsönöket
tartalmazzák.
A Cégcsoport tagvállalatainak egymással szemben 2020. június 30-án az alábbi követelések
álltak fenn, melyek a konszolidáció során kiszűrésre kerültek:
4iG Nyrt. követelése a DOTO Systems Zrt.-vel szemben:
Az aktív időbeli elhatárolások összetétele:

335.881 eFt.
2020.
június 30.

2019.
december 31.

Bevételek aktív időbeli elhatárolása
Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

1.924.209
84.506

791.504
106.871

Összesen

2.008.715

898.375

A bevételek aktív időbeli elhatárolása mérleg fordulónapja után kiszámlázott, az IFRS 15
standardnak megfelelően, a 2020 I. félévében évben elvégzett, bizonylatolt, de csak 2020 II.
félévében kiszámlázandó bevétel részeket tartalmazza.
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A költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása mérleg fordulónap előtt számlázott, de
a 2020. II. félévet terhelő költséget-ráfordításokat tartalmazza. Projekthez tartozó költségek
elhatárolásánál az elhatárolandó értéket a készültségi fok alapján határozzuk meg. Egyéb
költségeknél a számlán feltüntetett teljesítési dátum a mérvadó.
22. Tényleges jövedelemadó követelések/(kötelezettségek)
2020.
június 30.
Társasági és osztalékadó
Helyi iparűzési adó
Innovációs járulék
Összesen

(85.049)
(104.849)
(44.823)
(234.721)

2019.
december 31.
5.133
2.798
(27.133)
(19.202)

23. Értékpapírok
2020.
június 30.

2019.
december 31.

Részvények
Üzletrészek

331.600
111.000

331.600
111.000

Összesen

442.600

442.600

A Cégcsoport értékpapír állománya rövid távú pénzügyi befektetésnek szánt 331.600 eFt
értékű tőzsdén nem forgó részvények és 111 millió forint értékben, nem meghatározó, 20%
alatti tulajdoni és szavazati hányadú, rövidtávú befektetés üzletrészbe. Ezek a pénzügyi
instrumentumok, mivel nyílt piaci információi a Társaságnak nincsenek, 3. szintnek
megfelelően kerülnek valós értéken értékelve. IFRS besorolásuk egyéb átfogó eredménnyel
szemben valós értéken értékelendő rövidtávú pénzügyi instrumentumok.
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24. Készletek
2020.
június 30.
Késztermék
Áruk
Anyagok
Göngyölegek
Készletek értékvesztése
Összesen

1.030.390
56.064
230
(55.955)
1.030.729

2019.
december 31.
522.731
56.412
130
(55.955)
523.318

A készletek minden év végén piaci értékre átértékelésre kerülnek. A 2020. június 30-i
készletállományra 55.955 eFt értékvesztés volt elszámolva.
25. Jegyzett tőke
A Társaság jegyzett tőkéje 1.880.000 eFt, a Társaság alaptőkéje 94.000.000 db, egyenként
20 Ft névértékű, dematerializált úton kibocsátott, névre szóló törzsrészvényekből áll. Minden
részvényhez 1 szavazat kapcsolódik. Elsőbbségi, vagy más különleges jogokat hordozó
részvény nincs. A visszavásárolt saját részvények nem szavazhatnak.
A részvények a Budapesti Értéktőzsde Standard szekciójában forognak, a részvény ISIN kódja:
HU0000167788
A 4iG részvények 2019. június 19. óta a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában
forognak.
26. Visszavásárolt saját részvények
A Cégcsoport tulajdonában lévő 4iG (saját) részvényállomány (db) változását (a splitnek
megfelelően 20,- Ft/db-os névértékre átszámítva) az alábbi táblázat mutatja:
2020.
június 30.

2019.
december 31.

4iG Nyrt.

3.038.544

2.250.000

Összesen

3.038.544

2.250.000

A saját részvények visszavásárlási értéke 587.536 eFt, átlagárfolyama 193,36 Ft/db. Az időszak
tőzsdei záró árfolyama 645,- Ft/db, átlagárfolyama 538,- Ft/db volt.
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27. Tőketartalék
A 4iG Nyrt. tőketartalékában a részvénykibocsátáskor a névérték és a kibocsátási érték közötti
különbözet került elszámolásra, 1.074.500 eFt értékben. A 2018. 04. 26-i közgyűlés a 4iG Nyrt.
negatív eredménytartalékának 257.750 eFt összegű feltöltését rendelte el a tőketartalék
terhére. Így a tőketartalék 2020. 06. 30-i összege 816.750 eFt.
28. Eredménytartalék
Az eredménytartalék soron összevontan kerül bemutatásra az előző években képződött
eredménytartalék és a tárgyidőszaki eredmény.
2020.
június 30.
Eredménytartalék

2019.
december 31.

1.810.161

2.951.957

29. Céltartalékok
2019.
december 31.

Növekedés

Felhasználás

2020.
június 30.

Ki nem vett
szabadságra képzett
céltartalék
Várható veszteségekre
Garanciális
kötelezettségek

49.767

0

(49.767)

0

6.950
0

0
0

0
0

6.950
0

Összesen

56.717

0

(49.767)

6.950
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2018.
december 31.

Növekedés

9.197

49.767

(9.197)

49.767

9.000
0

0
0

(2.050)
0

6.950
0

18.197

49.767

(11.247)

56.717

Ki nem vett szabadságra
képzett céltartalék
Várható veszteségekre
Garanciális
kötelezettségek
Összesen

Felhasználás

2019.
december 31.

2019. 12. 31-én a Cégcsoport céltartalék állományából 49.767 eFt-ot a Cégcsoportban ki nem
vett 2019. évi szabadságok fedezetére képeztek. E céltartalék 2020. évben visszaírásra került.
Várható veszteségekre megrendelő késedelmi kötbérigénye miatt képeztünk céltartalékot.
30. Pénzügyi lízing kötelezettségek
A 2019. január 1-vel életbe lépett IFRS 16 standard előírásainak megfelelően a lízing fogalma
jelentősen kibővült. Ettől az időponttól az eszközök közé, mint vagyoni értékű jog, fel kell venni
a standard előírásainak megfelelő bérleti jogokat.
A klasszikus lízingfogalomnak megfelelően a mérlegben nem szerepelnek lízingdíjak.
Az IFRS 16 standardnak megfelelően kibővített lízing kötelezettségeket az alábbiakban
mutatjuk be:
2020.
június 30.

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

0
228.320
228.320
2020.
június 30.

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

0
366.498
366.498

2019.
december 31.

0
335.181
335.181
2019.
december 31.
0
363.843
363.843
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IFRS 16 szerinti használatijog-lízingek bemutatása (2020.06.30.):
Ingatlanhoz
kapcsolódó
574.341
52.970
0
627.311

Gépekhez,
berendezésekhez,
járművekhez kapcsolódó
442.863
1.012
0
443.875

Nyitó értékcsökkenés
Növekedés
Csökkenés
Záró értékcsökkenés

155.566
125.714
0
281.280

167.702
74.472
0
242.174

323.268
200.186
0
523.454

Záró nettó érték

346.031

201.701

547.732

1.194

697

1.891

0

104

104

13.464

95.889

109.353

140.372

171.162

311.534

Megnevezés
Nyitó bruttó érték
Növekedés
Csökkenés
Záró bruttó érték

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

Tényleges díjak
2020. évben
2021. évben
2022. évben
2023. évben
Összes lízingdíj:

208.185
286.971
93.924
5.738
594.818

Összesen
1.017.204
53.982
0
1.071.186

Díjak jelenértéke
188.362
267.114
86.968
5.288
547.732

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

A rövid futamidejű lízingeket vagy a kisértékű eszközlízingeket a 6. bekezdés szerint bérleti
költségként számolja el a Cégcsoport.
31. Szállítói kötelezettségek változása
2020.
június 30.
Szállítói kötelezettségek
Összesen

6.991.497
6.991.497

2019.
december 31.
11.609.090
11.609.090

32. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
2020.
június 30.

2019.
december 31.

Raiffeisen Bank rulírozó hitel
Raiffeisen folyószámlahitel
Kölcsönök

2.970.000
0
0

1.500.000
0
0

Összesen

2.970.000

1.500.000

A fenti adatok a Társaság rendelkezésére álló hitelkeretekből ténylegesen lehívott, illetve
kihasznált összegeket mutatják.
A 4iG Nyrt.-nek a Raiffeisen Bankkal 3.180.000 eFt keretösszegű Bankhitelszerződése állt fenn
2019. december 31-én. A Társaság jövőbeli követelésén 3.657.000 eFt zálogjog alapítására
került sor a hitelkeret fedezetéül a 2007. december 4-ét megelőző bejegyzések fenntartása
mellett, ami 1.620.000 eFt volt.
A Bankhitelszerződés keretén belül a Társaság a Bankkal rulírozó hitel megállapodást kötött,
melynek keretösszege 1.500.000 eFt. A hitel kamata 1 havi BUBOR + 0,55% havonta, valamint
a le nem hívott részre 0,3%-os rendelkezésre tartási jutalék.
A fenti rulírozó hitel mellett a Társaság számára rendelkezésre állt összesen 250.000 eFt
folyószámlahitel, amelyből 100.000 eFt keretösszeg HUF-ban és EUR-ban is lehívható, illetve
150.000 eFt keret EUR-ban használható fel. A hitel lehívása esetén 1 havi BUBOR + 0,75%,
illetve 1 havi EURIBOR + 1,75% kamatot kell fizetni, valamint a rendelkezésre tartási jutalék
0,3%.
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A 4iG Nyrt. részére a fentieken kívül rendelkezésre állt 250.000.000, - Ft-os bankgarancia keret
is.
2020. február 1. napján a Raiffeisen Bankkal kötött Bankszámlahitel szerződés felülvizsgálatra
és meghosszabbításra került 2020. július 31. napi lejárattal. A teljes Bankszámlahitel keret
összege 6.450.000 eFt-ra növekedett. A Bankhitelszerződés fedezetéül további
jelzálogbejegyzés történt a Társaság 30 napnál nem régebben lejárt vevő követelésére
3.763.000 eFt értékben, a korábbi bejegyzésekkel együttesen 7.420.000 eFt értékben, illetve
a 2007. december 4-ét megelőző bejegyzések is fennmaradtak 1.620.000 eFt értékben, ezáltal
az összes zálogjog értéke 9.040.000.000 Ft lett.
A Bankszámlahitelkereten belül a rulírozó hitelkeret 2.970.000 eFt-ra emelkedett, a hitel
kamatfizetési feltételei változatlanul 1 havi BUBOR + 0,55%-os kamat, valamint a le nem hívott
részre 0,3%-os rendelkezésre tartási jutalék.
A folyószámlahitel 500.000 eFt-ra emelkedett, amely az allokációs megbízás alapján 100.000
eFt értében EUR-ban és 400.000 eFt értékben HUF-ban vehető igénybe. A hitel
igénybevételének feltételei változatlanok, lehívás esetén 1 havi BUBOR + 0,75%, illetve 1 havi
EURIBOR + 1,75% a kamat, valamint az igénybe nem vett rész után 0,3% rendelkezésre tartási
jutalék.
A bankgarancia keret 250.000 eFt-ról 1.000.000 eFt-ra emelkedett. A jótállási és szavatossági
garanciák esetén készpénzóvadék elhelyezése szükséges a Társaság vevőkövetelésén alapított
zálogjog mellett.
A Bankszámlahitel fennmaradó, még le nem szerződött 1.980.000 eFt terhére a Társaság
további 1.650.000 eFt rulírozó hitel és 330.000 eFt faktoring finanszírozásra köthet szerződést,
ezt a keretösszeget a Társaság a kilátásban lévő projektek megvalósulásához igazítva, illetve a
vállalat csoporton belüli projektek finanszírozásához tervezi igénybe venni.
Tekintettel a 2020. március közepén indult pandémiás időszakban a Társaság a folyamatban
lévő projektek esetleges időbeli eltolódása miatt úgy döntött, hogy élni kíván a törvényi
lehetőségekkel, azaz a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet, illetve az abban meghatározott
intézkedések részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) sz. Korm. rendelet biztosította
lehetőséggel: „A fizetési moratórium időtartama alatt lejáró szerződések 2020. december 31.
napjáig meghosszabbodnak.” Ennek következtében az eredetileg 2020. július 31-én lejáró
bankszámla hitelszerződés lejárata 2020. december 31-re eltolódott.
2020. április 14-i értéknappal 1.470.000 eFt rulírozó hitel lehívásra került, ezzel a teljes
2.970.000 eFt rulírozó hitel keretösszeg kihasználásra került, amely 2020. június 30-án is a
Társaság bankszámláján rendelkezésre állt.
A folyószámlahitel nem került felhasználásra, a Társaság bankszámláján likviditási tartalékként
rendelkezésre állt.
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A 4iG Nyrt. 2019. július 29-én a Budapest Bankkal Folyószámlahitel szerződést kötött
1.000.000 eFt keretösszegben. A hitel kamata 1 havi BUBOR+2%, illetve az igénybe nem vett
rész után 0,5% rendelkezésre tartási jutalék. A hitel biztosítéka ingót terhelő zálogjog és
dematerizált értékpapíron alapított óvadék.
A folyószámlahitel 2020. január 31-én lejárt és nem került meghosszabbításra. A
folyószámlahitel a futamidő során nem került kihasználásra.
Bankgaranciák elemzése (Ft-ban):
4iG Nyrt. Bankgaranciái 2020.06.30.
Kedvezményezett
Garanciát nyújtó Garancia típusa
Összeg
Lejárat
2020.08.31
Sys IT Services Kft.
Raiffeisen Bank teljesítési
85 680 000
Testnevelési Egyetem
Raiffeisen Bank előlegvisszafizetési 127 760 130 2020.09.15
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. Raiffeisen Bank adatszolgáltatási
10 000 000 2020.09.30
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. Raiffeisen Bank adatszolgáltatási
10 000 000 2020.09.30
IdomSoft Informatikai Zrt.
Raiffeisen Bank teljesítési
4 099 200 2020.09.30
IdomSoft Informatikai Zrt.
Raiffeisen Bank teljesítési
2 016 000 2020.09.30
Getronics Zrt.
Raiffeisen Bank teljesítési
10 000 000 2020.12.07
NIF-Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Raiffeisen Bank teljesítési
9 987 350 2021.04.11
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Raiffeisen Bank jóteljesítési
7 789 000 2021.12.21
Raiffeisen Bank összesen:
267 331 680
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. CIB Bank
adatszolgáltatási
3 000 000 2020.08.31
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. CIB Bank
adatszolgáltatási
3 000 000 2021.12.30
Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. CIB Bank
adatszolgáltatási
3 000 000 2021.12.30
CIB Bank összesen:
9 000 000
Garanciák összesen:
276 331 680

A 4iG Nyrt. 2019. december 31-én a Raiffeisen Banknál 250.000 eFt-os bankgarancia kerettel
rendelkezett, amelyből 135.287 eFt (54%) volt a kihasznált keret. A 2020. februárban
meghosszabbított és 1.000.000 eFt összegű bankgarancia keretszerződés lejárata 2025. július
31., amelyből 267.332 eFt (27%) volt a kihasznált.
A jóteljesítési garancia fedezetéül 10% (779 eFt) óvadéki betét került elhelyezésre a
Raiffeisen Banknál erre a célra elkülönített számlán.
A CIB Bank által kibocsátott garanciák fedezetéül pénzletét került elhelyezésre. A Társaságnak
a CIB Bankkal nincs hitelkapcsolata.
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33. Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások

2020.
június 30.

Adókötelezettségek és járulékok
Társasági adókötelezettségek
Munkabér átutalási kötelezettségek
Vevőktől kapott előlegek
Költségvetéstől kapott előlegek
Egyéb kötelezettség
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
Költségek passzív időbeli elhatárolása
Kapott támogatások, halasztott bevétel
Összesen

2019.
december 31.

538.932
234.721
347.109
909.097
467.729
100
28.722
518.187
765

1.854.471
19.202
286.473
1.565.024
277.257
250
140.269
608.667
180

3.045.362

4.751.793

A Cégcsoport egyéb adókötelezettségei között lejárt tartozás nincs, minden vállalat a
köztartozásmentes adatbázisban megtalálható.
Bevételek elhatárolása a kiszámlázott éves support díjak következő időszakokat illető része.
A 4iG Nyrt. az NKFIH-tól 60.443 eFt támogatási előleget kapott az NVKP-16-2016-0005
azonosító számú, a „Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program
elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése” elnevezésű K+F projekthez.
A 4iG Nyrt. részvételével folyó „UAV eszközök felderítésére alkalmas komplex szenzorrendszer
kifejlesztése” című projekthez kapott előleg 157.727 eFt.
A „Hálózatosodott technológiák alkalmazása acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése,
fenntartása és kapcsolódó szolgáltatások területén” megnevezésű projektre 118.172 eFt
előleget biztosítottak.
A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési, Innovációs Hivatal által kiírt, „Piacvezérelt kutatás-fejlesztési
és innovációs projektek támogatása (2019-1.1.1-PIACI KFI)” tárgyú felhívás keretében
benyújtott „Genetikai eredmények kiértékelését támogató orvosdiagnosztikai eszköz” c.
projektre 131.387 eFt előleget utaltak ki.
34. Osztalékkötelezettségek tulajdonosok felé
A Társaságnak 2020. június 30-án osztalékkötelezettsége a tulajdonosok felé 2.001.152.032,Ft volt, kifizetése 2020. december 31-ig esedékes.
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35. Kapott és adott kamatok hatása a cash-flow-ra
A Cégcsoportnak 2019. évben csak finanszírozási tevékenységgel kapcsolatos kamatbevételei
és kamatráfordításai voltak.
2020.
június 30.

Kapott kamatok
Fizetett kamatok
Kamatkülönbözet

2019.
december 31.

927
9.507

2.033
14.602

(8.580)

(12.569)

A kamatbevételek és kamatráfordítások nem voltak jelentős befolyással a Cégcsoport cashflow-jára.
36. Pótbefizetések projektcégekbe
A Cégcsoportnál 2020. évben 18.312 eFt értékben volt pótbefizetés elengedés a Sime3D Kft.ben. Új pótbefizetés nem történt.
37. Éven túli követelések
Az éven túli követeléseknél a Cégcsoport cégjeinek bankgarancia fedezeteként kötelezően
lekötött, betétként elhelyezett hosszútávú bankbetétjei találhatók.
2020.
június 30.

2019.
december 31.

4iG Nyrt.

9.000

9.000

Összesen

9.000

9.000

38. Befektetések után kapott osztalék és kamatok
A Cégcsoportnak 2020. évben nem voltak ilyen bevételei.
39. Szegmensinformációk
A Csoport működése szempontjából a stratégiai döntéseket az Igazgatóság hozza, így a
szegmensek megállapítása szempontjából a neki készített kimutatásokat vette alapul a
menedzsment e pénzügyi kimutatás összeállítása során.
A 4iG Csoport tevékenységének két nagy szegmense az IT kereskedelmi tevékenység (hardverés szoftver viszonteladás), és az IT szolgáltatás (fejlesztés, üzemeltetés, támogatás,
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tanácsadás, megvalósítás és egyéb IT szolgáltatás). A két szegmens eredményességét
mutatjuk be az alábbiakban, a tevékenységekre terhelhető közvetlen költségek szintjéig. A
szegmens eszközöket a tevékenységekre elszámolt értékcsökkenés és a szegmens árbevétele
arányában osztottuk meg. A szegmensek között semmilyen tevékenység, átszámlázás nem
történik.
2020. I. félévre:
Megnevezés
Nettó árbevétel
Eladott áruk
beszerzési értéke
Közvetített
szolgáltatások
Egyéb bevételek
Fedezet 1
Közvetlen költségek
Fedezet 2
Szegmensekre
közvetlenül nem
allokálható költségek
és ráfordítások
Üzemi eredmény
(EBIT)
Pénzügyi eredmény
Adózás előtti
eredmény
Szegmens eszközök
Szegmensekre nem
allokálható eszközök
Eszközök összesen

IT szolgáltatás

Kereskedelem

Egyéb
tevékenység

Összesen

8.269.997
-

11.920.053
(9.500.072)

-

20.190.050
(9.500.072)

(4.073.550)

(402.460)

(44.697)

(4.520.707)

4.196.447
(3.153.311)
1.043.136

2.017.521
(649.777)
1.367.744

97.597
52.900
52.900

97.597
6.266.868
(3.803.088)
2.463.780
(1.473.493)
990.287
(995)
989.292

5.496.690

8.297.404

52.187

13.846.281
5.553.561
19.399.842
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2019. I. félévre:
Megnevezés
Nettó árbevétel
Eladott áruk
beszerzési értéke
Közvetített
szolgáltatások
Egyéb bevételek
Fedezet 1
Közvetlen költségek
Fedezet 2
Szegmensekre
közvetlenül nem
allokálható költségek
és ráfordítások
Üzemi eredmény
(EBIT)
Pénzügyi eredmény

IT szolgáltatás

Kereskedelem

Egyéb
tevékenység

Összesen

2.577.346
-

11.866.550
(9.436.698)

95.125
-

14.539.021
(9.436.698)

(946.364)

(507.628)

(94.460)

(1.548.452)

27.731
1.658.713
(1.705.501)
(46.788)

41.637
1.963.861
(632.027)
1.331.834

78.749
79.413
79.413

148.117
3.701.988
(2.337.528)
1.364.460
(649.264)
715.196
(12.809)

Adózás előtti
eredmény
Szegmens eszközök
Szegmensekre nem
allokálható eszközök
Eszközök összesen

702.387

2.268.695

10.301.715

162.978

12.733.388
5.398.415
18.131.803
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40. Kockázatkezelés
A Csoport eszközei közé tartoznak a pénzeszközök, értékpapírok, vevői és egyéb követelések,
valamint egyéb eszközök – kivéve az adókat. A Csoport forrásai közé tartoznak a hitelek és
kölcsönök, szállítói és egyéb kötelezettségek, kivéve az adókat és a pénzügyi kötelezettségek
valós értéken történő átértékeléséből származó nyereséget vagy veszteséget.
A Csoport a következő pénzügyi kockázatoknak van kitéve:
 hitelkockázat,
 likviditási kockázat,
 piaci kockázat.
Ez a fejezet bemutatja a Csoport fenti kockázatait, a Csoport célkitűzéseit, politikáit,
folyamatok mérését és kockázatkezelését, valamint a Csoport menedzsment tőkéjét. Az
Igazgatóság általános felelősséget visel a Csoport létrehozása, felügyelete és kockázatkezelése
terén.
A Csoport kockázat menedzsment politikájának célja, hogy kiszűrje és kivizsgálja azokat a
kockázatokat, amelyekkel szembesül a Csoport, valamint, hogy beállítsa a megfelelő
kontrollokat és felügyelje a kockázatokat. A kockázat menedzsment politika és rendszer időről
időre felülvizsgálatra kerül, hogy tükrözhesse a megváltozott piaci körülményeket és a Csoport
tevékenységeit.
Tőkemenedzsment
A Csoport politikája, hogy megőrizze az alaptőkét, amely elegendő ahhoz, hogy a befektetői
és hitelezői bizalmat fenntartsa, és biztosítsa a Csoport fejlődését. Az Igazgatóság igyekszik
fenntartani azt a politikát, hogy kölcsönadásokból eredő magasabb kitettséget csak magasabb
hozam mellett vállal, az erős tőkepozíció által nyújtott előnyök és a biztonság alapján.
A Csoport tőkeszerkezete a nettó idegen tőkéből, valamint a Csoport saját tőkéjéből áll (ez
utóbbi a jegyzett tőkét, a tartalékokat és a nem ellenőrző tulajdonosok részesedését foglalja
magában).
A Csoport a tőke kezelése során igyekszik biztosítani, hogy a Csoport tagjai folytatni tudják
tevékenységüket és egyúttal maximalizálják a tulajdonosok számára a megtérülést a
kölcsöntőke és a saját tőke optimális egyensúlyozásával, valamint az optimális tőkestruktúra
megtartását a tőkeköltségek csökkentése érdekében. A Csoport azt is figyeli, hogy
tagvállalatainak tőkeszerkezete megfelel-e a helyi törvényi előírásoknak.
A Társaság tőkekockázata 2020-ban, ahogyan 2019-ben sem volt jelentős, mivel jellemzően
saját forrásból finanszírozza a tevékenységét.
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Hitelezési kockázat
A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós vagy a partner nem teljesíti
szerződéses kötelezettségeit, amely pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Csoport
számára. Pénzügyi eszközök, amelyek hitelezési kockázatoknak vannak kitéve, lehetnek
hosszú vagy rövid távú kihelyezések, pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, vevők és
egyéb követelések.
A pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke a maximális kockázati kitettséget mutatják. Az
alábbi táblázat a Csoport maximális hitelkockázati kitettségét mutatja 2020. június 30-án és
2019. december 31-én.

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

2020. június 30.

2019. december 31.

8.766.080
3.471.416

12.891.746
1.732.619

442.600
3.586.717

442.600
6.237.873

16.266.813

21.304.838

A vevőkövetelések korosítása 2020. június 30-án a következő volt:
Kintlévőség

Értékvesztés

Összesen

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

7.683.907
689.720
241.957
73.455
54.741
52.126

(29.826)

7.683.907
689.720
241.957
73.455
54.741
22.300

Összesen

8.795.907

(29.826)

8.766.080

A vevők minősítése folyamatosan történik. Kezdetben csak készpénzre, illetve előre utalásra
szolgáljuk ki őket. Hosszabb kapcsolat után van lehetőség 8-15-30-60 napos utalás elérésére.
A le nem járt vevői követeléseinken a behajtási kockázat minimális.
A lejárt követeléseink behajtási kockázatát folyamatosan figyelve, értékvesztés elszámolásával
mérséklődik a kockázat. A késedelmes vevői követelések jelentős részével együtt kell vizsgálni
a késedelmesen fizetett szállítókat, mert a vevő nem fizetése esetén a megállapodások szerint
a kapcsolódó szállítókat sem lehet kifizetni. Így a hitelezési veszteség az árrésre, fedezetre
korlátozódik.
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Likviditási kockázat
A likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Csoport nem tudja pénzügyi kötelmeit
esedékességkor teljesíteni. A Csoport likviditásmenedzselési megközelítése, hogy amennyire
lehetséges, mindig megfelelő likviditást biztosítson kötelezettségei esedékességkor történő
teljesítéséhez, mind szokásos, mind feszített körülmények között anélkül, hogy
elfogadhatatlan vesztesége merülne fel vagy kockáztatná a Csoport jóhírét.
A szállítói kötelezettségek korosítása 2020. június 30-án a következő volt:
Kintlévőség
Még nem esedékes
1-30 napja lejárt
30-90 nap között lejárt
90-180 nap között lejárt
180-360 nap között lejárt
360 napon túli

5.935.066
556.140
478.558
2.329
11.813
7.590

Összesen

6.991.497

A szállítói kötelezettségeink túlnyomó részben a vevőkhöz kapcsolódnak, a lejárt
kötelezettségeket megállapodások alapján a vevő fizetése után egyenlítjük ki. A vevők nem
fizetése esetén a szállítók sem kerülnek kifizetésre, ezért a kockázat minimális.
Hitelek lejárati elemzése (eFt-ban):
Hitelező bank

Hitel fajtája

Hitelkeret

Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank

Rulírozó
Folyószámla

2.970.000
500.000

2.970.000
0

3.470.000

2.970.000

Összesen

Igénybe vett

Lejárata

2020. 12. 31
2020. 12. 31

A COVID-19 járvány gazdasági hatásainak csökkentésére meghozott kormányzati
intézkedésekben szereplő hitelvisszafizetési moratórium nem vonatkozik az Társaság
hiteleire, a törlesztések nem lesznek átütemezve.
A Raiffeisen Bank hitelei magasabb összeggel (lásd 32. megjegyzés) 2020. július 31-ig
meghosszabbításra kerültek. E hitelek fedezete vevő követelésre bejegyzett zálogjog.
A Budapest Bank hitele 2020. 01. 31-én lejárt, nincs hosszabbítás.
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Bankgaranciák elemzése (Ft-ban):

A 4iG Nyrt. 250.000 eFt-os bankgarancia kerettel rendelkezett, a keretet általában nem
használjuk ki. A garanciakeretek lehívásának lehetőségét mutatják a szerződés lejárati
dátumai. A garanciakereteket a hitelekhez hasonlóan folyamatosan megújítjuk. A kibocsátott
(lehívott) bankgaranciák, amennyiben a szerződés lejárati dátumán túl nyúlnak, a szerződés
értelmében érvényben maradnak.
Piaci kockázat
A piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci árak, mint az átváltási árfolyamok, kamatlábak
és a befektetési alapokba történő befektetések árai, változása befolyásolja a Csoport
eredményét vagy pénzügyi instrumentumokban lévő befektetéseinek értékét. A piaci
kockázat kezelésének célja a piaci kockázatnak való kitettségek kezelése és ellenőrzése
elfogadható keretek között, a haszon optimalizálása mellett.
Covid-19 (koronavírus) okozta járvány miatti kockázat
A Társaság koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak kivédése érdekében időben
kialakította a dolgozók home-office munkavégzésének feltételeit, és elrendelte az otthonról
történő munkavégzést.
A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak tevékenységének döntő része, a szoftverfejlesztés, a szoftver
bevezetés, szoftver supportálás távolról is végezhető, így várhatóan nem okoz jelentős kiesést
az árbevételből és a nyereségből. A Cégcsoport tagjai koronavírus helyzet miatt elkészítették
az erre vonatkozó becsléseket. Megvizsgálták azt is, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság a
vállalkozás folytatására való képesség tekintetében, és arra jutottak, hogy lényeges
bizonytalanság nem áll fenn.
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Érzékenységi elemzés
A Csoport megállapította, hogy eredménye alapvetően két pénzügyi természetű
kulcsváltozótól függ lényegesen, az árfolyamkockázattól és a kamatkockázattól. Ezen
kulcsváltozókra elvégezte az érzékenységi vizsgálatokat. A kamatkockázatok csökkentését
elsősorban a szabad pénzeszközök lekötésével igyekszik a Csoport biztosítani.
A Csoport devizakitettsége 2020. június 30-án a következőképpen alakult:

Vevőkövetelések
Szállítói kötelezettségek
Pénzeszközök
Hitelek

HUF

EUR

USD

Összesen

7.203.709
5.709.889
3.444.107
2.970.000

1.071.126
773.250
125.995
0

491.245
508.358
16.615
0

8.766.080
6.991.497
3.586.717
2.970.000

A Cégcsoport, bár finanszírozásához bankhiteleket vesz igénybe, kamatkockázata nem
jelentős, a kamatváltozás minimális áttétellel jelenik meg az eredményben.
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Kamat érzékenység vizsgálat
Kamatemelkedésnél
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Eszközök összesen

997.872
(8.580)
989.292
19.399.842

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

997.872
(8.665)
989.206
(86)
(0,009%)
19.399.756
(86)
(0,000%)

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

997.872
(9.009)
988.863
(429)
(0,043%)
1.399.413
(429)
(0,002%)

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

997.872
(9.437)
988.434
(858)
(0,087%)
19.398.984
(858)
(0,004%)
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Kamatcsökkenés esetén
-1%
Adózás előtti eredmény (kamatok nélkül)
Nettó kamatráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adózás előtti eredmény változása
Adózás előtti eredmény változása (%)
Eszközök összesen
Eszközök összesen változása
Eszközök összesen változása (%)

997.872
(8.494)
989.378
86
0,009%
19.399.928
86
0,000%

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

997.872
(8.151)
989.721
429
0,043%
19.400.271
429
0,002%

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

997.872
(7.722)
990.150
858
0,087%
19.400.700
858
0,004%
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A Csoport jelentős árfolyamkockázattal bír, mivel vevőink jelentős részének devizában
számlázunk, így az árfolyamkockázat kezelésére árfolyam fedezeti ügyleteket köt. A Társaság
nem alkalmazza a fedezeti elszámolás szabályait.
Árfolyam érzékenység vizsgálat
Nem monetáris és forintban denominált eszközök
Devizás eszközök
Forintban denominált kötelezettségek
Devizás kötelezettségek
Nettó eszközállomány
Adózás előtti eredmény

17.694.861
1.704.981
14.347.068
1.281.608
3.771.166
989.292

Árfolyam emelkedésnél
1%

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

17.694.861
1.722.031
14.347.068
1.294.424
3.775.400
4.234
0,112%
993.526
4.234
0,428%

5%

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

17.694.861
1.790.230
14.347.068
1.345.688
3.792.335
21.169
0,561%
1.010.461
21.169
2,140%

10%

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

17.694.861
1.875.479
14.347.068
1.409.769
3.813.503
42.337
1,123%
1.031.629
42.337
4,280%
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Árfolyamcsökkenés esetén
-1%

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

17.694.861
1.687.931
14.347.068
1.268.792
3.766.932
(4.234)
(0,112)%
985.058
(4.234)
(0,428)%

-5%

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

17.694.861
1.619.732
14.347.068
1.217.528
3.749.997
(21.169)
(0,561)%
968.123
(21.169))
(2,140)%

-10%

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

17.694.861
1.534.483
14.347.068
1.153.447
3.728.829
(42.337)
(1,123)%
946.955
(42.337)
(4,280)%
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41. Pénzügyi instrumentumok
Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a befektetett pénzügyi eszközök, a forgóeszközök
közül a vevőkövetelések, adott kölcsönök, adott előlegek, a bankbetétek az értékpapírok és a
pénzeszközök, valamint a felvett hitelek, kölcsönök, a szállítói kötelezettségek, kapott előlegek
és egyéb pénzügyi kötelezettségek. A pénzügyi instrumentumokat a Cégcsoport az IFRS 9
előírásai szerint értékeli, könyveiben az időszak végén, ennek megfelelően mutatja ki.
Pénzügyi instrumentumok

2020.06.30

Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke
Pénzügyi eszközök
Tőkeinstrumentumok
Egyéb
Adott kölcsönök
befektetett
Betétek
pénzügyi
Pénzügyi lízing követelések
eszközök
Egyéb
Befeketett pénzügyi eszközök összesen
Vevő- és egyéb követelések
Pénzügyi lízing követelések
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Adott kölcsönök
Egyéb rövid
Adott előlegek
lejáratú pénzügyi Adott garanciák
eszközök
Bérleti díj kaució
Egyéb
Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi kötelezettségek
Kölcsönök (Hosszú lejáratú hitelek)
Pénzügyi lízing kötelezettségek IFRS16
Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
összesen
Szállítói- és egyéb tartozások
Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek)
Vevőktől kapott előlegek
Költségvetéstől kapott előlegek
Pénzügyi lízing kötelezettségek IFRS16
Osztalék kötelezettség
Adókötelezettségek
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen
Pénzügyi kötelezettségek összesen

Kölcsönök,
Fedezeti
követelések és
Eredménnyel elszámolásba kötelezettségek
szemben
bevont
amortizált bek.
valós értéken derivatívák
Értéken
FVTPL
fedezeti elsz. amortizált bek. ért.

2.050

442.600
442.600
444.650

-

-

-

-

-

-

-

2.050

9.000
86.437
95.437
8.766.080
3.586.717
65.217
1.151.229
142.533
89.556
14.166
13.815.498
13.910.935

228.320
18.897
247.217
6.991.497
2.970.000
909.097
467.729
366.498
2.001.152
773.653
347.209
14.826.835
15.074.052

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

-

2.050

3.586.717
442.600
65.217
1.151.229
142.533
89.556
14.166
14.258.098
14.355.585

-

228.320
18.897
247.217
6.991.497
2.970.000
909.097
467.729
366.498
2.001.152
773.653
347.209
14.826.835
15.074.052

9.000
86.437
97.487
8.766.080
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2019.12.31
Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értéke
Pénzügyi eszközök
Tőkeinstrumentumok
Egyéb
Adott kölcsönök
befektetett
Betétek
pénzügyi
Pénzügyi lízing követelések
eszközök
Egyéb
Befeketett pénzügyi eszközök összesen
Vevő- és egyéb követelések
Pénzügyi lízing követelések
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Adott kölcsönök
Egyéb rövid
Adott előlegek
lejáratú pénzügyi Bérleti díj kaució
eszközök
Egyéb
Rövid lejáratú pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi eszközök összesen
Pénzügyi kötelezettségek
Kölcsönök (Hosszú lejáratú hitelek)
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Egyéb hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Hosszú lejáratú pénzügyi kötelezettségek
összesen
Szállítói- és egyéb tartozások
Kölcsönök (Rövid lejáratú hitelek)
Vevőktől kapott előlegek
Költségvetéstől kapott előlegek
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Adókötelezettségek
Egyéb rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek összesen
Pénzügyi kötelezettségek összesen

Kölcsönök,
Fedezeti
követelések és
Eredménnyel elszámolásba kötelezettségek
szemben
bevont
amortizált bek.
valós értéken derivatívák
Értéken
FVTPL
fedezeti elsz. amortizált bek. ért.

2.052
-

-

2.052
442.600
442.600
444.652

9.000
-

-

-

-

-

86.436
95.436
13.035.744
6.237.873
3.104
594.661
83.805
8.676
19.963.863
20.059.299

-

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

-

2.052
9.000
86.436
97.488
13.035.744
6.237.873
442.600
3.104
594.661
83.805
8.676
20.406.463
20.503.951

335.181

-

335.181
-

-

335.181

-

335.181

-

11.609.090
1.500.000
1.232.302
277.257
363.843
1.873.673
286.724
17.142.889
17.478.070

-

11.609.090
1.500.000
1.232.302
277.257
363.843
1.873.673
286.724
17.142.889
17.478.070

-

-
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Valós érték hierarchia
2020. június 30.
2. szint Elérhető
és figyelemmel
1. szint
kísérhető piaci
Nem
adatokon
módosított
alapuló
aktív piacokon
értékelési
jegyzett árak
eljárások

2019. december 31.

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

Pénzügyi eszközök
Tőkeinstrumentumok
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
Származékos ügyletek
Pénzügyi eszközök összesen

-

-

-

-

-

-

Pénzügyi kötelezettségek
Származékos ügyletek
Pénzügyi kötelezettségek összesen

-

-

-

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

442.600
442.600

442.600
442.600
-

-

-

-

-

-

-

-

Valós érték
összesen

442.600
442.600

-

442.600
442.600
-

42. Kapcsolt felekkel történt tranzakciók
Kapcsolt külső felekkel történt tranzakció 2020 I. félévében nem volt.
A Cégcsoporton belül végbement ügyletek árbevétele 335.881 eFt-ot tett ki, melyek a
konszolidáció során kiszűrésre kerültek.
43. Igazgatóság és Felügyelő Bizottság javadalmazása
Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai
javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt.
A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait
fejenként 175.000,- Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti
meg.
A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság
tagjait fejenként 155.000,- Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000,- Ft/hó összegű
tiszteletdíj illeti meg.
Az Audit Bizottságban végzett munkájukért, annak tagjai, külön díjazásban nem részesülnek.
44. Függő követelések és függő kötelezettségek
2020. június 30-án le nem zárt jogi ügyletei, peres eljárásai a 4iG Nyrt.-nek a beolvadt
leányvállalatának, a HUMANsoft Kft.-től jugutódlással megörökölten, az alábbiak szerint
voltak:

Alperesként
Felperesként

Típus

Leírás

kötelezettség
végrehajtás alatt

folyamatban
hitel és kamatai

Megtérülés
/költség
29.354.000
33.000.000

Időpon
t
évek
folyam
aban

Cég
„TEDEJ” Zrt.
Infokom-Innovátor
Nonprofit Kft.
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45. 4iG MRP Szervezet
A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet („Rendelet”) adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság
9/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági határozatával elfogadta a Társaságnál a Munkavállalói
Résztulajdonosi Program („MRP”) megindítását és szervezetének („MRP Szervezet”)
létrehozását, amelynek neve 4iG Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rövidítve
4iG MRP Szervezet, és elfogadta annak alapszabályát (továbbiakban: „Alapszabály”) és
javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „MRP Javadalmazási Politika”), továbbá
gondoskodott az Alapszabály és a Javadalmazási Politika ügyvéd által ellenjegyzett okiratba
foglalásáról. Az Igazgatóság úgy határozott, hogy a döntéstől számított hét (7) évig terjedő
határozott időre bízza meg a Kertész és Társai Ügyvédi Irodát (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy út 59.), hogy az MRP Szervezet legfőbb szerve jogkörében, mint meghatalmazott
járjon el.
Az Igazgatóság úgy határozott, hogy az MRP Javadalmazási Politika tervezett végrehajtása
érdekében a Társaság mint alapító 2.500.000 (kettőmillió-ötszázezer) db 20,- Ft névértékű
HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező 4iG Nyrt. törzsrészvény megszerzésére jogosító
vételi opciót mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás juttasson az MRP Szervezet részére. Az
MRP Szervezet részére összesen 2.500.000 (kettőmillió-ötszázezer) darab 4iG Nyrt.
törzsrészvény megszerzésére jogosító vételi opció került átadásra.
A részvényopció valós értéke 2020. 06. 30-án (Black-Scholes-Merton-formula szerint):
625,97581 Ft/db
Az alapító tagok várható lehívását figyelembe véve 18,9 millió forint személyi jellegű költséget
számolt el a Társaság 2020. I. félévére.
Részvényopciókra vonatkozó közzétételek:
- IFRS 2 45.bekezdés (b)
Megnevezés
Részvényopciók száma
(db)
Időszak elején meglévő
0
(2020. 01. 01.)
Tárgyidőszakban
2.500.000
nyújtott (2020. 04. 29.)
Tárgyidőszakban
0
jogvesztetté vált
Tárgyidőszakban
0
lehívott
Tárgyidőszakban lejárt
0
Időszak végén meglévő
2.500.000
Időszak
végén
0
lehívható

Valós értéke (eFt)
0

Súlyozott lehívási
ára (Ft/db)
0

1.564.940

0

0

0

0

0

0
1.564.940
0

0
0
0
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- IFRS 2 45.bekezdés (c) – az időszakban lehívott részvényopciókra vonatkozóan a súlyozott
átlagos részvényárat a lehívás időpontjában – lehívás az időszakban nem történt.
- IFRS 2 45.bekezdés (d) – az időszak végén meglévő részvényopciókra vonatkozóan a lehívási
árak tartományát, valamint a súlyozott átlagos hátralévő szerződéses élettartamot – nem volt
lehívás.
46. Mérlegfordulónap utáni események
46.1 Tulajdonosi szerkezet módosulása (2020. 07. 01.)
A KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo
utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-294248; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága; „KZF Vagyonkezelő Kft.”) által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG
Nyrt. által kibocsátott HUF 20, - névértékű dematerializált törzsrészvények („4iG Részvény”)
száma a 2020. év 07. hónap 01. napján létrejött tőzsdén kívüli ügyletek következtében
20.284.650 db-bal, azaz húszmillió-kétszáznyolcvannégyezer-hatszázötven darabbal, vagyis
32.918.850 db-ról, azaz harminckétmillió-kilencszáztizennyolcezer-nyolcszázötven darabról
53.203.500 db-ra, azaz ötvenhárommillió-kétszázháromezer-ötszáz darabra emelkedik, így a
Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 36,19%-ről 58,49%-ra nő, átlépve ezzel a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 61. § (3) bekezdése szerinti 40%-os, 45%-os,
valamint 50 %-os határértéket.
46.2 Nagy összegű szerződés megkötése (2020. 07. 03.)
A 4iG Nyrt. és a MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.) között 2020. június 16-án nagy összegű
szerződés került megkötésre.
A MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. és a 4iG Nyrt. „WDM eszközök szállítása” tárgyában
kötött keretszerződést és a felek aláírták a keretszerződés részét képező első egyedi
megrendelést.
A keretszerződés első egyedi megrendelésének értéke: nettó 1.313.507,- EUR.
46.3 A Társaság cégvásárlása (2020. 07. 09.)
A 4iG Nyrt. a TR Consult Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi utca 61-65.,
cégjegyzékszáma: 01-09-686917, a továbbiakban: Céltársaság) üzletrészének 100%
tulajdonrészét megszerezte, ezzel a Céltársaság kizárólagos tulajdonosává vált.
46.4 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 07. 16.)
A Társaság a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által „Megjelenítő eszközök beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, két részajánlati körben két keretmegállapodás
megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráson volt eredményes. Az egyik részben 4
különböző, a másik részben 5 különböző közös ajánlattevői konzorcium került nyertesként
kihirdetésre.
A keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket, az intézményi igények
alapján az egyes konkrét beszerzések újra versenyeztetésre kerülnek a bejutott konzorciumok
között. A keretmegállapodás maximális mennyisége az 1. rész tekintetében projektorok és
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kiegészítők: maximum 34.750 darabos mennyiség, a 2. rész tekintetében interaktív táblák:
maximum 3.700 darabos mennyiség.
46.5 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 07. 17.)
Társaság nyertes ajánlatot tett a IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. által „Digitális
tananyagok fejlesztése, pilot rendszerű bevezetése és tesztelése, valamint kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárásán.
A beszerzési eljárás a GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 forrásból valósul meg célja:
digitális tananyagok, taneszközök pilot rendszerű bevezetése és tesztelése;
taneszközfejlesztés;
digitális tananyagok, taneszközök beválásvizsgálata;
digitális tananyagok készítése a tanárok projektben kidolgozott digitális tananyagok,
taneszközök alkalmazására való felkészítése céljából;
a projektben kidolgozott digitális tananyagok, taneszközök alkalmazására való tanári
felkészítések megvalósítása.
Az eljárás összértéke 4 239 000 000,- Ft + ÁFA.
46.6 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 07. 30.)
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiírt „eKereskedelem szerver infrastruktúra és licence
beszerzés” megnevezésű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként hirdette ki a 4iG Nyrt.,
Getronics Magyarország Kft., ASH Szoftverház Kft. közös ajánlattevők ajánlatát.
A beszerzési eljárás a KEF által kötött KM02SRVT17 keretmegállapodás alapján verseny
újranyitással történt. A beszerzés célja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézményei részére
szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése A konzorcium
tagjai közül a szállító a 4iG Nyrt.
Az ajánlat értéke 1.103.498.538,- Ft + ÁFA.
46.7 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 08. 05.)
A 4iG Nyrt. a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség „WIFI lefedettség biztosítása a
konvergencia régió szakképzési intézményeiben” tárgyú verseny újranyitással megindított
központosított közbeszerzési eljárásán a Társaság nyertes ajánlatot tett.
A beszerzési eljárás GINOP 3.4.6-17-2017-00001 forrásból valósul meg, célja a konvergencia
régiókban (Budapesten és Pest megyén kívül az ország minden részén) lévő, köznevelési és
szakképzési intézmények korszerű, és egységes vezeték nélküli hálózati infrastruktúrájának
kialakítása.
Az eljárás összértéke az összegző dokumentum alapján: 3.310.483.720,- Ft + ÁFA
46.8 Leányvállalat alapítása (2020. 08. 17.)
A 4iG Nyrt. Igazgatósága a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. (a továbbiakban:
„Leányvállalat” vagy „CarpathiaSat”) megalapításáról döntött. A Leányvállalat 5.000.000,- Ft
jegyzett tőkével és 365.000.000,- Ft tőketartalékkal került megalapításra, amelyben a 4iG 51%os többségi tulajdoni hányaddal és irányítóbefolyással rendelkezik. A CarpathiaSat-ban a 4iG
mellett az Antenna Hungária Zrt. 44%-os, a New Space Industries Zrt. pedig 5%-os tulajdoni
résszel rendelkezik.
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47. A pénzügyi kimutatások közzétételre engedélyezése
A pénzügyi kimutatásokat a Csoport anyavállalatának Igazgatósága 2020. 08. 27-én jóváhagyta
és ebben a formában közzétételre engedélyezte.
A konszolidált beszámoló készítéséért felelős regisztrált IFRS mérlegképes könyvelő:
Piros Ferenc
2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 1.
IFRS mérlegképes könyvelői regisztrációs szám: 145011
A konszolidált beszámoló aláírására jogosult személyek:
A Társaság beszámolójának aláírására jogosult az Igazgatóság elnöke önállóan, vagy az
Igazgatóság bármely két tagja együttesen.
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Konszolidált átfogó eredménykimutatás

Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti
szokásos eredmény (EBITDA)
Üzleti eredmény (EBIT)
Adózott eredmény (PAT)
Teljes átfogó jövedelem
Tőzsdei mutatók
Részvény tőzsdei záróára* (Ft-ban)
Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban)
P/E mutató
A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban)
Egy részvényre jutó
EBITDA**
Nettó eredmény (EPS)**
Hígított EPS mutató**
Saját tőke**

2020. H1
20.190.050

Változás +/%-ban
14.539.021
38,9%
2019 H1

1.360.243

1.009.306

34,8%

990.287
774.890
774.890

715.196
579.242
579.242

38,5%
33,8%
33,8%

645
538
76

1.076
731
170

(40,1)%
(26,4)%
(55,5)%

60,6

101,1

(40,1)%

14
9
8
40

11
6
6
35

34,8%
34,7%
33,8%
16,3%

* időszak végén
** forintban
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A Cégcsoport eredményességének negyedéves változását az következő táblázat mutatja:
A 4 iG Nyrt. IFRS szerin ti kon szolid ált átfogó jöv ed elem (eredmény ) kimu tatása
Megnev ezés
Bevételek
- ebből: Értékesítés nettó árbevétele

2 0 2 0 H1

Változás +/ %-ban

2 0 1 9 H1

2 0 .2 8 7 .6 4 7 1 4 .6 8 7 .1 3 8

2020 Q2

Változás +/%-ban

2 0 1 9 Q2

38,13%

11.625.388

9.754.966

1 9 ,1 7 %

20.190.050

14.539.021

38,87%

11.567.048

9.688.735

19,39%

14.020.778

10.985.150

27,63%

8.139.055

7.789.120

4,49%

Működési ráfordítások

1.004.915

672.134

49,51%

511.865

335.251

52,68%

Személyi jellegű ráfordítások

3.874.450

2.000.023

93,72%

2.169.542

1.087.352

99,53%

27.261

20.525

32,82%

22.553

17.013

32,56%

1 .3 6 0 .2 4 3

1 .0 0 9 .3 0 6

3 4 ,7 7 %

7 8 2 .3 7 3

5 2 6 .2 3 0

4 8 ,6 8 %

369.956

294.110

25,79%

179.718

164.742

9,09%

9 9 0 .2 8 7

7 1 5 .1 9 6

3 8 ,4 6 %

6 0 2 .6 5 5

3 6 1 .4 8 8

6 6 ,7 2 %

Pénzügyi bevételek

184.549

71.048

159,75%

113.550

30.113

277,08%

Pénzügyi ráfordítások

185.544

83.857

121,26%

126.138

49.125

156,77%

9 8 9 .2 9 2

7 0 2 .3 8 7

4 0 ,8 5 %

5 9 0 .0 6 7

3 4 2 .4 7 6

7 2 ,2 9 %

214.402

123.145

74,11%

126.970

43.763

190,13%

7 7 4 .8 9 0

5 7 9 .2 4 2

3 3 ,7 8 %

4 6 3 .0 9 7

2 9 8 .7 1 3

5 5 ,0 3 %

0

0

n.a.

0

0

n.a.

7 7 4 .8 9 0

5 7 9 .2 4 2

n .a.

4 6 3 .0 9 7

2 9 8 .7 1 3

5 5 ,0 3 %

0

0

0

0

ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások

Egyéb ráfordítások
P énzügyi és értékc sökken ési
leírások előtti szok ásos eredmén y
(EBITD A)
Értékcsökkenés
P énzügyi műv eletek előtti
eredmény (EBIT)

Adózás előtti ered mén y (P BT)
Nyereség típusú adók
Nettó ered mény
Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átf ogó jöv ed elem
Ebből: megszűnő tevékenység eredménye
Egy részv ényre ju tó eredmény
Egy részvényre jutó eredmény alapértéke
(EPS)
Egy részvényre jutó eredmény hígított
értéke

2 0 2 0 .0 6 .3 0 2 0 1 9 .0 6 .3 0

A n ettó ered ményb ől:
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész
Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész

2 0 2 0 .0 6 .3 0 2 0 1 9 .0 6 .3 0
859.356
579.242
(84.466)
-

A teljes átfogó jöv edelemb ől:
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó rész
Nem ellenőrző részesedésekre jutó rész

2 0 2 0 .0 6 .3 0 2 0 1 9 .0 6 .3 0
859.356
579.242
(84.466)
-
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1. Általános adatok a kibocsátóról
A cég neve:
Cégforma:
Székhelye:
Fióktelepe:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Alaptőke:
Alakulás ideje:
Átalakulás ideje:
Tőzsdei bevezetés dátuma:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nyilvánosan működő részvénytársaság
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
6782 Mórahalom, Röszkei út 43.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
01-10-044993
12011069-2-41
12011069-6201-114-01
1.880.000.000,- Ft
1995. január 8.
2004. április 2.
2004. szeptember 22.

2. Részvényinformációk
Részvények típusa:
Részvények névértéke:
Részvények darabszáma:
Részvények ISIN kódja:
Részvények sorozata:
Részvények sorszáma:
Visszavásárolt saját részvények:

névre szóló törzsrészvény, dematerializált
20 Ft/db
94.000.000 db
HU 0000167788
„A”
0000001 – 94000000
2.038.544 db

Részvényekre vonatkozó egyéb tájékoztatás:
•
Minden részvényhez azonos jogok tartoznak, minden részvény 1 szavazatot jelent.
•
A részvények a Budapesti Értéktőzsde „PRÉMIUM” kategóriájában forognak és a teljes
jegyzett tőkét megtestesítik, nincs egyéb kibocsátott részesedés a 4iG Nyrt.-nél.
•
A részvények adásvételének nincs korlátozása, elővásárlási jogok nincsenek kikötve, de
a részvények átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve
jóváírás útján kerülhet sor. A részvény átruházása esetén a részvényes a Társasággal
szemben részvényesi jogát csak akkor gyakorolhatja, ha az új tulajdonos nevét a
részvénykönyvbe bejegyezték.
•
A Társaság részvénykönyvét a KELER Zrt. vezeti.
•
Különleges irányítási jogok nincsenek kikötve.
•
Nincs tudomásunk az irányítási jogokkal kapcsolatos részvényesi megállapodásról.
•
Munkavállalói részvényesi rendszer nem működik a Társaságnál.
•
Szavazati jogok nincsenek korlátozva, egyedül a visszavásárolt saját részvényekhez
nem kapcsolódik szavazati jog. 2020. június 30-án 2.038.544 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.
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•
•
•

•

•
•

•





A választott tisztségviselőket az Alapszabály szerint a Közgyűlés egyszerű többséggel
választja.
A Társaság 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. január 17-én tartott közgyűlése a döntésétől számított 18 hónapig,
azaz a 2019. július 17-ig tartó időtartamra felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság
saját, A sorozatú, dematerializált, 1.000 Ft/darab vagy 100 Ft/darab névértékű
részvényeiből maximum 470.000 darab vagy 4.700.000 darab megvásárlására. A
vásárlás elsősorban tőzsdei forgalomban, minimum 1.000 Ft vagy 100 Ft maximum
5.000 Ft vagy 500 forintos árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli ügylet keretében csak
akkor vásárolhat saját részvényt az Igazgatóság, ha az árfolyam az aktuális tőzsdei árnál
legalább 20 százalékkal alacsonyabb. Az Igazgatóság a soron következő közgyűlésen
köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról és jellegéről, a
megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a
részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett ellenértékről.
Nincs olyan megállapodás, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a vállalkozó
irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg.
Nincs olyan, a Társaság és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója közötti
megállapodás, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő
lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló
jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony nyilvános vételi ajánlat
miatt szűnik meg.
Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója 2019. 06. 14-én megvásárolta a KZF
Vagyonkezelő Kft. üzletrészeinek 100%-át. Az ezen a napon végbement egyéb
részvénytranzakciók révén a KZF Vagyonkezelő Kft. és ezzel Jászai Gellért a 4iG Nyrt.ben 32,01%-os tulajdont szerzett. A többi részvényre kötelező vételi ajánlatot tett,
mellyel 2019. augusztus 28-ig lehetett élni.
A Társaság 2018. július 26-i közgyűlése a részvények splitjéről döntött, melynek
értelmében a részvények névértéke 100 forint/darabra változott.
2018. október 5-től 100 forint/darab névértéken forogtak a 4iG Nyrt. részvényei a
Budapesti Értéktőzsde standard szekciójában.
A Társaság 2019. április 25-i közgyűlése a részvények újabb splitjéről döntött, melynek
értelmében a részvények névértéke 20 forint/darabra változott.
2019. június 17-től 20 forint/darab névértéken forognak a 4iG Nyrt. részvényei a
Budapesti Értéktőzsdén.
2019. június 19-vel a 4iG részvényeket a Budapesti Értéktőzsde igazgatója Prémium
kategóriába sorolta át.
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48. Tulajdonosi szerkezet

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

2020.
június 30.
35,02%
3,29%
1,90%
11,63%
9,95%
3,23%
35,82%

2019.
június 30.
32,01
n.a.
n.a.
19,82%
9,95%
2,39%
35,83%

100.00%

100.00%

Összesen

49. Tisztségviselők
A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2020. 01. 01- 06. 30. időszakban az alábbiak voltak.
49.1 Cégvezetés
Igazgatóság:

Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató
Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja
Linczényi Aladin, az igazgatóság tagja
Zibriczki Béla, az igazgatóság tagja
Simon Zoltán, az igazgatóság tagja

Felügyelő Bizottság:

Tomcsányi Gábor az FB elnöke
Kunosi András tag
Ódorné Angyal Zsuzsanna tag
Tima János tag

Audit Bizottság:

Tomcsányi Gábor az AB elnöke
Kunosi András tag
Ódorné Angyal Zsuzsanna tag
Tima János tag

49.2 Tisztségviselők díjazása
Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai
javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt.
A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait
fejenként 175.000,- Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti
meg.
A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság
tagjait fejenként 155.000,- Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000,- Ft/hó összegű
tiszteletdíj illeti meg.
Az Audit Bizottságban végzett munkájukért, annak tagjai, külön díjazásban nem részesülnek.
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49.3 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona 2020. június 30-án (db)
Név

Tisztség

Jászai
Gellért elnökZoltán
vezérigazgató
Tóth Béla Zsolt
Igazgatóság
tagja

Közvetlen
tulajdon

0

1.052.200

Közvetett
tulajdon
37.798.850
0

Közvetlen és
közvetett
37.798.850

Tulajdoni
arány (%)
40,21%

1.052.200

1,12%

49.4 A Jelentés aláírására jogosultak
A Társaság 2013. január 21-én megtartott, rendkívüli közgyűlésének határozatai értelmében,
a beszámoló aláírására az Igazgatóság elnöke önállóan, vagy az Igazgatóság bármely két tagja
együttesen jogosult.
49.5 Tisztségviselők választása és elmozdítása
A Társaság vezető tisztségviselőit a Közgyűlés választja és mozdíthatja el.
49.6 Tisztségviselők hatásköre
A Társaság vezető tisztségviselőinek sem részvénykibocsátásra, sem részvény vásárlásra nincs
felhatalmazásuk. A Közgyűlés esetenként az Igazgatóságot hatalmazhatja fel saját részvény
kibocsátásra vagy visszavásárlásra.
50. Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat
A Társaság rendelkezik Felelős Társaságirányítási Jelentéssel és Nyilatkozattal, és minden
évben felülvizsgálja vállalatirányítási rendszerét, s ha kell, módosítja. Az éves rendes
közgyűlésen jóváhagyja a változtatásokat, és a közgyűlés után Felelős Társaságirányítási
Nyilatkozatot tesz közzé.
A Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a www.4ig.hu, a www.bet.hu és
www.kozzetetelek.hu honlapon tekinthető meg.
•
A Társaság a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által közzétett Felelős Társaságirányítási
Ajánlások alapján készíti el Felelős Társaságirányítási Jelentését és Nyilatkozatát.
•
A Társaság a kötelezően előírt vállalatirányítási szabályokat alkalmazza.
•
A Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot a Felügyelő Bizottság javaslata
alapján az Igazgatóság fogadja el és a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felelős
Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat tartalmazza a BÉT ajánlásait és az attól való
eltérés részleteit és indokait.
•
A Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat tartalmazza a jogszabályok
előírásain kívül alkalmazott gyakorlat indokait. A Vezetői jelentés készítésekor a
Társaság operatív vezetését az Igazgatóság látja el, az Igazgatóságot külső felek előtt
az Igazgatóság elnöke képviseli.
•
Az Alapszabályban és a Felelős Társaságirányítási Jelentésben és Nyilatkozatban
meghatározott cégvezetői megbízása senkinek sincs.
•
A Társaság belső ellenőrzési folyamatába beépített belső ellenőrzés és kontrolling
munkája biztosítja a folyamatos ellenőrzést. A kockázatok kiküszöbölése heti
rendszerességű vezetői értekezletek révén valósul meg.
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51. Alapszabály módosítás
A Társaság Alapszabályát csak a Közgyűlés módosíthatja.
52. Leányvállalatok
Leányvállalat neve
Humansoft Szerviz Kft.
DOTO Systems Zrt.
Veritas Consulting Kft.

Tulajdoni
hányad
2019 2018
1037 Budapest, Montevideo u. 100% n.a.
8.
1037 Budapest, Montevideo u. 60%
n.a.
8.
1037 Budapest, Montevideo u. 100% n.a.
8.
Székhelye

Megjegyzés
Alapítva 2019.04.17.
Alapítva 2019.07.03.
Vásárolva 2019.09.10.

53. Az időszak fontosabb eseményei (időrendben)
53.1 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 01. 10.)
A Külgazdasági és Külügyminisztérium „NAHU” 20 14-2020 szoftverfejlesztési szolgáltatások”
tárgyú verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt.
ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki.
A „NAHU 2014-2020” az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok mindösszesen
tíz programjának nemzeti adatnyilvántartását támogató informatikai rendszere.
Az eljárás összértéke 563.445.500,- Ft + ÁFA.
53.2 Nagy összegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2020. 01. 13.)
Az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) „Magyar Falu Program” keretében az „Orvosi
ellátást segítő orvosi eszköz mintaprogram” című alprogramhoz kapcsolódó informatikai
rendszerek megvalósítása tárgyú verseny-újraindításával megindított központosított
közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki.
A szerződéskötést követően a 4iG által megvalósítandó fejlesztések az egészségügyi
alapellátás keretében végzett tanácsadási, prevenciós, illetve lakossági szűrésekhez
kapcsolódó háziorvosi tevékenységek megfelelő informatikai támogatását fogják szolgálni.
Az eljárás összértéke 1.555.346.000,- Ft + ÁFA.
53.3 A Társaság saját részvény vásárlásai (2020. 01. 15 – 2020. 01. 27.)
A 4iG Nyrt. 2020. január 15. és január 27. között 508.519 db saját részvényt vásárolt a
Budapesti Értéktőzsdén, tőzsdei ügylet keretében az Equilor Zrt., mint befektetési szolgáltató
közreműködésével. A 2019. év végi és a 2020. januári tranzakciók eredményeként a Társaság
tulajdonában lévő saját részvények állomány 2.250.000 darabról 2.938.544 darabra változott.
A Társaság saját részvény állománya mindösszesen 3,13%. Sávhatár átlépés nem történt.
53.4 MNB elmarasztaló határozata (2020. 01. 23.)
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: „Felügyelet”) a 2020. január 22. napján kelt, és a 4iG
Nyrt. által 2020. január 23. napján átvett h-PJ-III-B-4/2020. számú határozatában
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1.
Figyelmeztette a 4iG Nyrt.-t, mint Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor teljeskörűen,
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tegyen eleget a bennfentesek jegyzékének
összeállítására vonatkozó kötelezettségeinek.
2.
Az Felügyelet felszólította a 4iG Nyrt.-t, mint kibocsátót, hogy jelen határozat
véglegessé válását követő 3 munkanapon belül küldje meg az MNB részére a T-Systems
Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 36., cégjegyzékszám: 01 10 044852) (T-Systems Magyarország Zrt.)
felvásárlásával kapcsolatos tárgyalások megszüntetése vonatkozásában elkészített, a piaci
visszaélésekről szóló európai uniós rendelettel és az MNB jelen határozatban tett
megállapításaival összhangban álló bennfentesek jegyzékét.
3.
A Felügyelet a bennfentesek jegyzékének a piaci visszaélésekről szóló európai uniós
rendeletben előírtaknak nem megfelelő összeállítása miatt a 4iG Nyrt.-t 5.000.000,- Ft, azaz
ötmillió forint felügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a 4iG Nyrt.-t.
53.5 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 01. 30.)
A Nemzeti Fejlesztési Programiroda „KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú, „Országos
Közhiteles Víziközmű Adatbázis” elnevezésű, valamint a KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002
azonosítószámú, „Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis” elnevezésű projekt keretében
megvalósult szakrendszerek alkalmazás üzemeltetési feladatainak komplex ellátása” tárgyú
verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt.
ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették. A szolgáltatás megvalósításának ideje 24 hónap.
Az eljárás összértéke 906.624.000,- Ft + ÁFA.
53.6 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 02. 02.)
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: „Kincstár”) „Számlavezető Rendszer fejlesztés,
implementáció, paraméterezés szolgáltatások beszerzése” tárgyú verseny-újraindításával
megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként
hirdették ki.
Az eljárás összértéke 3.469.838.990,- Ft + ÁFA.
53.7 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 02. 03.)
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: „ÁEEK”) „Egészséges Budapest
projektben résztvevő intézmények részére Routerek cseréje” tárgyú versenyújranyitással
megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként
hirdették ki.
Az eljárás összértéke 754.535.000,- Ft + ÁFA.
53.8 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 03. 09.)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: „NAV”) „HP Service Manager eszközzel
támogatott szolgáltatás menedzsment folyamatok bővítése, licence követés 3 évre” tárgyú
versenyújranyitással megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát
nyertes ajánlatként hirdették ki. Az ajánlat értéke 1.083.556.965,- Ft + ÁFA
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53.9 A Társaság saját részvény vásárlása (2020. 03. 12.)
A 4iG Nyrt. 2020. március 10-én 100.000 db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén,
tőzsdei ügylet keretében az Equilor Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A
tranzakció eredményeként a Társaság tulajdonában lévő saját részvények állomány 2.938.544
darabról 3.038.544 darabra változott. A Társaság saját részvény állománya mindösszesen
3,23%. Sávhatár átlépés nem történt.
53.10 COVID-19 járvány
A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak tevékenységének döntő része, a szoftverfejlesztés, a szoftver
bevezetés, szoftver supportálás távolról is végezhető, így várhatóan nem okoz jelentős kiesést
az árbevételből és a nyereségből. A Cégcsoport tagjai koronavírus helyzet miatt elkészítették
az erre vonatkozó becsléseket. Megvizsgálták azt is, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság a
vállalkozás folytatására való képesség tekintetében, és arra jutottak, hogy lényeges
bizonytalanság nem áll fenn.
53.11 A 4iG Nyrt. Igazgatóságának határozata a Társaság éves rendes közgyűlését érintően
A 4iG Nyrt. Igazgatósága, tekintettel Magyarország Kormányának 102/2020. (IV.10.)
rendeletére (a továbbiakban: „102/2020. Kormányrendelet”), a koronavírus-járvány miatti (a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett)
veszélyhelyzet időtartama alatt a már összehívott közgyűlés sem tartható meg olyan módon,
hogy az a részvényes személyes részvételét igényelje, ezért a Társaság nem tartotta meg a
2020. év 04. hónap 29. napjának 10:00 órájára összehívott éves rendes közgyűlését.
A Társaság Igazgatóságának határozatai a 2020. 04. 29. napi évi rendes közgyűlése helyett
A Társaság Igazgatósága a 102/2020. Kormányrendelet felhatalmazása alapján a Közgyűlés
hatáskörében eljárva 2020. év 04. hónap 29. napján ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal
keretében az alábbi határozatokat hozta:
1/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2019. évi éves
beszámolójának főbb adatai:
HUF 24.183.682 e eszközök/tőke és források összesen
HUF 5.649.511 e saját tőke
HUF 3.049.436 e adózás utáni eredmény
A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2019. évi összevont
(konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai:
-

HUF 24.109.338 e eszközök/tőke és források összesen
HUF 5.492.713 e saját tőke
HUF 2.826.944 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság továbbá úgy határoz, – figyelemmel az
ismertetett 2019. évi éves beszámolók tartalmára -, hogy a Társaság a 2019. üzleti év után
részvényenként 22,- Ft, azaz huszonkettő forint osztalékot fizessen. A Rendelet adta
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felhatalmazás alapján az Igazgatóság továbbá úgy határoz, hogy felhatalmazza a Társaság
Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkori likviditási helyzetét figyelembe véve határozza
meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2020.
december 31. napjáig megtörténik.
2/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Társaság 2019. évre
vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelő tartalommal
elfogadja.
3 - 7/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - figyelemmel a Társaság Jelölő és
Javadalmazási Bizottságának álláspontjára – megállapítja, hogy Jászai Gellért ElnökVezérigazgató, Linczényi Aladin Ádám igazgatósági tag, Zibriczki Béla igazgatósági tag, Tóth
Béla Zsolt igazgatósági tag és Simon Zoltán igazgatósági tag munkáját a 2019. évben a Társaság
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezte és erre tekintettel megadja részükre a
felmentvényt a 2019. évre vonatkozóan.
8/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával megállapítja, hogy a
Társaság és az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09063211; adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy:
Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta,
Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „INTERAUDITOR Kft.” vagy
„Könyvvizsgáló”) között 2018. év 07. hónap 18. napján létrejött könyvvizsgálati (megbízási)
szerződés alapján, a Társaság könyvvizsgálatát a 2020. üzleti évre vonatkozóan is az
INTERAUDITOR Kft. látja el.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - a Könyvvizsgálóval előzetesen
folytatott tárgyalások alapján – továbbá úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a 2020.
évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében
7.900.000,- HUF + ÁFA, azaz hétmillió-kilencszázezer magyar forint + ÁFA, (tehát bruttó
10.033.000 magyar forint), míg a Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében
2.500.000,- HUF + ÁFA, azaz kettőmillió-ötszázezer magyar forint + ÁFA, (tehát bruttó
3.175.000 magyar forint) összegben állapítja meg.
9/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával elfogadja a
Társaságnál a Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) megindítását és szervezetének
(„MRP Szervezet”) létrehozását, amelynek neve 4iG Munkavállalói Résztulajdonosi Program
Szervezet rövidítve 4iG MRP Szervezet, és elfogadja annak alapszabályát (továbbiakban:
„Alapszabály”) és javadalmazási politikáját (a továbbiakban: „MRP Javadalmazási Politika”),
továbbá gondoskodik az Alapszabály és a Javadalmazási Politika ügyvéd által ellenjegyzett
okiratba foglalásáról. Az MRP Szervezet Alapszabálya a jelen határozat 1. számú, az MRP
Javadalmazási Politika a jelen határozat 2. számú mellékleteit képezik.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a döntéstől számított
hét (7) évig terjedő határozott időre bízza meg a Kertész és Társai Ügyvédi Irodát (székhely:
1062 Budapest, Andrássy út 59.), hogy az MRP Szervezet legfőbb szerve jogkörében, mint
meghatalmazott járjon el.
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A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával úgy dönt, hogy az
MRP Szervezet képviseletét határozatlan időtartamra önálló képviseleti jogosultsággal Salánki
Olga Katalin (születési idő: 1977. 05. 14.; lakcím: 1117 Budapest, Fehérvári út 31., 5. em. 41.,
anyja neve: Bacsa Katalin, adóazonosító jel: 8403103646) lássa el.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az MRP Szervezet a
4iG elnevezést nevében és rövidített nevében használhatja.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az MRP Javadalmazási
Politika tervezett végrehajtása érdekében a Társaság mint alapító 2.500.000 (kettőmillióötszázezer) db 20,- Ft névértékű HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező 4iG Nyrt.
törzsrészvény megszerzésére jogosító vételi opciót mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
juttasson az MRP Szervezet részére. Az MRP Szervezet részére összesen 2.500.000
(kettőmillió-ötszázezer) darab 4iG Nyrt. törzsrészvény megszerzésére jogosító vételi opció
kerül átadásra legkésőbb 2020. év 04. hónap 30. napjáig.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az MRP Javadalmazási
Politikában meghatározott általános elvek mentén a 4iG Nyrt. nevében meghozza az MRP
Szervezet felállításához, fenntartásához és működéséhez szükséges minden egyéb döntést és
nyilatkozatot. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP Szervezet
alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezetti körének meghatározására és
a Programok keretében megszerezhető részvények számára és megszerzésének feltételeire.
10/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával úgy dönt, hogy a
Társaság legfőbb szerve vagy jogszabályi felhatalmazás alapján a legfőbb szerv nevében eljáró
döntéshozó szerve a 2020. év során egy későbbi időpontban dönt a Társaság Javadalmazási
Politikájának véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásáról.
11/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy elfogadja a jelen
határozati javaslat mellékletét képező Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt hatályos szövegét.
12/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az Alapszabálynak az
egyes napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett
rendelkezéseit módosítja.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az Alapszabály
módosításai a következők szerint kerüljenek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az
újonnan beillesztett szövegrész pedig dőlt, aláhúzott, és félkövér szerkesztési módban
kerüljön feltüntetésre.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az Alapszabály egyes
rendelkezései az alábbiak szerint módosuljanak:
„1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
…
1.3. A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i
közgyűlése fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes
szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a közgyűlés a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020.
(IV.10.) Korm. rend. felhatalmazása alapján közgyűlési hatáskörben 2020. év 04. hónap 29.
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napján meghozott 12/2020. (IV. 29.) Igazgatósági Határozat alapján és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása
alapján készült.”
„10. A KÖZGYŰLÉS
…
10.1. A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály
megállapításáról és módosításáról;
b)
döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
c)
a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
d)
az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a
könyvvizsgálónak, valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának
megállapítása;
e)
az éves beszámoló elfogadása;
f)
döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;
g)
az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes
részvényfajták, osztályok átalakítása;
h)
döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;
i)
döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
j)
döntés az alaptőke leszállításáról;
k)
döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság
felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
l)
döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
m)
döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések
megtételéről;
n)
a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás döntés a vezető
tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú
díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről, keretéről;
o)
az auditbizottság tagjainak megválasztása;
p)
döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve
kivezetésének kezdeményezéséről;
q)
Törölve;
r)
a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
s)
döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.”
„11. AZ IGAZGATÓSÁG
…
11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések
…
11.10.4.
Az Igazgatóság jogosult az Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”)
keretében Szervezet („MRP Szervezet”) felállítására, fenntartására és működéséhez szükséges
minden egyéb döntés és nyilatkozat megtételére. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem
kizárólagosan az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a
kedvezményezetti körének meghatározására és a Programok keretében megszerezhető
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törzsrészvények, illetve törzsrészvényekhez kapcsolódó jogok számára, mértékére és
megszerzésének feltételeire.
11.10.45.
Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.”
„14. Felügyelőbizottság, auditbizottság
…
14.12. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén három (3) tagú bizottság
esetében valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok
kétharmada, de legalább négy (4) három (3) tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait
egyszerű szótöbbséggel hozza.”
A Rendeletnek megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a
Társaság a Ptk. 3:279. §-a szerint közzétette a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde
(www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank (kozzetetelek.mnb.hu) honlapján is.
A Társaság tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket és Részvényeseket, hogy a Rendelet 9. § (7)
bekezdése alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő
határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés
összehívását az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat
– a beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot
ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából. A Rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, az éves
beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának utólagos jóváhagyásra irányuló
közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a szavazatok legalább 1%-ával
rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük.
Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam
kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs
lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje
alatt meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.
53.12 A Társaság elemzése az EDISON Investment Research Limited által (2020. 05. 13.)
A EDISON Investment Research Limited mint a világ egyik legnagyobb tőkebefektetési
lehetőségeket vizsgáló elemző cége, átfogó elemzést készített a 4iG Nyrt.-ről, amely az alábbi
linken keresztül érhető el angol nyelven:
https://www.edisongroup.com/publication/building-on-a-transformational-fy19/26819
A kezdeti átfogó elemzést követően az EDISON negyedéves rendszerességgel tesz elemzést
közzé a 4iG Nyrt.-ről.
53.13 Az I. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató közzététele (2019. 05. 20.)
A Társaság 2020. május 20-án közzétette 2020. I. negyedéves gazdálkodási adatait bemutató
vezetői jelentését.
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53.14 A Társaság elemzése az EDISON Investment Research Limited által (2019. 05. 21.)
Az EDISON Investment Research Limited a 4iG Nyrt. 2020. év első negyedéves gyorsjelentését
követően elemzést készített a 4iG Nyrt.-ről, amely az alábbi linken keresztül érhető el angol
nyelven:
https://www.edisongroup.com/publication/continuing-momentum-despite-lockdown/26892
53.15 A Társaság nagy összegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2019. 05. 25.)
A 4iG Nyrt. ajánlatának nyertes ajánlatként történő kihirdetése az Élelmiszerlánc-biztonsági
Centrum Nonprofit Kft. által „A NÉBIH szakrendszereinek szoftverfejlesztési és alkalmazás
támogatási feladati” tárgyú verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési
eljárás eredményeképpen.
Az eljárás összértéke 3.721.242. 000,- Ft + ÁFA.
53.16 A Társaság nagy összegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2019. 05. 26.)
A 4iG Nyrt. ajánlatának nyertes ajánlatként történő kihirdetése az NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által „AZ EES
bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések” tárgyú verseny-újraindításával
megindított központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen.
Az eljárás összértéke: 970.447.184.- Ft + ÁFA.
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