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Üzleti jelentés 
 
 

A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Részvénytársaság 2000 októberi alakulása óta a cég az 
ország nyolcadik legnagyobb kábeltévé-szolgáltatójává nőtte ki magát. 2006 augusztusában a cég rész-
vényei bekerültek a Budapesti Értéktőzsdére. 
2009 végén jelentős változások történtek a cég életében. A DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. Szakmai 
befektetőként 30%-os részesedést szerzett a társaságban. 2010-ben a cég a értékesítette az összes távköz-
lési hálózatát és megszüntette a távközlési tevékenységét.  
 
A mérleg és eredménykimutatás kiegészítése:  

 
A 2010-ben tapasztalható üzleti folyamatok tovább folytatódtak, az eredeti üzleti tevékenység teljesen megszűnt, az 
eszközök év eleji állományának egy jelentős további része értékesítésre került, a vagyon összességében csökkent. 
 
Az értékesítés nettó árbevétele 2011. december 31-én 49.228 e Ft, amelynek tételei a korábbi évektől eltérően már 
alapvetően nem a távközlési szolgáltatásból, hanem az év elején még tulajdonban lévő eszközök és anyagok to-
vábbi értékesítéséből, illetve a korábbi tevékenységhez kötődően érkezett, de továbbszámlázandó tételek tovább-
értékesítéséből származtak. 
 

 
2010-ben döntés született a társaság Tőzsdei kivezetéséről. A hálózatok értékesítéséből befolyt vételárat a kötele-
zettségek rendezése után a TvNetWork kölcsönadta a Digi Távközlési Kft-nek, 2011-ben már az említett kölcsön 
után fizetett kamat adja a cég bevételének legnagyobb részét, ami 2012-ben sem változott. 
 
Az egyéb bevételek között került bemutatásra a jelentős összegű céltartalék feloldás, 145.199 e Ft értékkel. A 
céltartalék a 2010. évi üzleti év zárásakor került képzésre a 2007-ben igénybe vett jelentős összegű társasági adó-
kedvezmény várható visszafizetésére tekintettel. Közvetlenül a 2010. évi mérlegkészítést követően az adókedvez-
mény elvesztésének összegszerű jogkövetkezményei feltárásra és önellenőrzésre kerültek, amely alapján a tényle-
ges összegek jelen beszámoló egyéb ráfordítás sorában kerültek feltüntetésre. 
 
Az egyéb ráfordítások között legjelentősebb összeg a fejlesztési adókedvezmény elvesztése, illetve az abból szár-
mazó késedelmi pótlék, amely társasági adó különbözetként: 110.809e Ft visszafizetendő adókedvezményt vont 
maga után és 34.815e Ft önellenőrzési pótlékot. 
 
A Társaság alaptőkéje jelenleg 1.732.600 e forint, mely 17.326.000 db, egyenként 100 Ft névértékű, névre szóló 
dematerizált törzsrészvényből áll, a saját tőke 2.674.957 e forint. Saját töke állomány az előző évhez képest 3,6%-
kal emelkedett, ami az előző év és tárgyév pozitív mérleg szerinti eredményének köszönhető. 2010. július 28-án a 
Társaság saját részvényt vásárolt, jelenleg 2.199.500 db saját részvénnyel rendelkezik. 
 
A Társaság alaptőkéjének összetétele: 
 
Részvénysorozat  Kibocsátott részvények (db) Névérték (Ft/db)  Névérték össz. (Ft) 
„A” sorozat (törzsrészvény) 17 326 000   100  1 732 600 000 
 
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: 
 

Részvénysorozat 
Kibocsátott részvé-

nyek (db) 
Saját részvények 
száma (db) 

Szavazati jogra 
jogosító részvé-

nyek (db) 
Részvényenkénti 
szavazati jog 

Össz szavazati 
jog 

„A” sorozat 
(törzsrészvény) 17 326 000 2.199.500 17 326 000  1 17 326 000 



Az Immateriális javak között kimutatott Vagyoni értékű jog a Maverix Integrált Ügyviteli szoftver könyv szerinti 
értéke, a program alapvetően az előfizetők folyószámla egyenleg nyilvántartását szolgája. A szellemi termékek 
között kimutatott Charm Integrált Vállalatirányítási szoftver az iktatás és pénzügyi folyamatok ellátását, könyve-
lést támogatja. 
 
Környezetvédelemmel és Kutatásfejlesztéssel kapcsolatos állásfoglalás: 
A Társaság működése során semmilyen környezeti hatást nem fejt ki, környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztése-
ket nem végez, környezetvédelmi intézkedéseket nem tesz. A Társaság nem végez kutatási és kísérleti fejlesztési 
tevékenységet. 
 
Egyéb: 
2010-ben döntés született a társaság Tőzsdei kivezetéséről, melynek feladatai a 2011-es évben sem fejeződtek be, 
így a 2012-es gazdasági évre húzódnak át. 
A Társaság - Tőzsdei kivezetés utáni – további működéséről a tulajdonosok még nem hozták meg döntésüket, így 
ez az Igazgatóság előtt még nem ismert. 
 
 
 
 
 
   Ellenes László 
   Vezető tisztségviselő 
   Igazgatósági tag 


