MATÁV 2001. ÉVI EREDMÉNYEI
BUDAPEST, 2002. február 14. – A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország
vezeto távközlési szolgáltatója ma közzétette 2001. évi konszolidált, a Nemzetközi Számviteli
Szabványok (IAS) szerinti eredményeit.
A fobb eredmények a következok:
•

A bevételek 22,8%-kal (euróban 24,4%-kal), 547,7 milliárd forintra (2,1 milliárd euróra)
nottek, foként a MakTel elso alkalommal történt konszolidációja valamint a mobil és az
adatátviteli üzletágak dinamikus növekedése eredményeként.

•

A EBITDA (pénzügyi költségek, adófizetés és amortizáció elotti eredmény) 236,0 milliárd
forint volt és az EBITDA ráta 43,1%-ot tett ki, a MakTel kiemelkedo hozzájárulásának és a
mobil üzleti szegmens (Westel) hatékonyságnövekedésének köszönhetoen.

•

A mobil szegmens bevételei 24,9%-kal nottek, ami nagyrészt a forgalom jelentos
növekedésének és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételek emelkedésének
köszönheto.

•

A Westelnek év végén 2,5 millió elofizetoje volt, ami a lakosság 25%-át teszi ki. A Westel
megtartotta piacvezeto pozícióját.

•

A MakTel kiemelkedo, 56,4%-os EBITDA rátát ért el a vezetékes és a mobil üzletágak
folyamatos fejlodésének eredményeként.

•

A pro-forma nettó eredmény1 75,2 milliárd forint volt (293,0 millió euró), ami 9,4%-os
növekedésnek felel meg. Ez foként a Westel nagyobb jövedelmezoségének és a forint euróhoz
viszonyított erosödésének volt köszönheto.

Straub Elek elnök-vezérigazgató az eredményekkel kapcsolatosan elmondta:
“Örömmel számolok be arról, hogy a Matáv ismét sikeres évet zárt, 23%-os bevételnövekedést és
43%-os EBITDA rátát ért el, összhangban a részvényeseinknek korábban tett ígéretünkkel.
Stratégiánknak megfeleloen az év során megerosítettük pozíciónkat a gyorsan növekvo mobilpiacon
azáltal, hogy megvásároltuk a Westel fennmaradó részesedését. Ezenkívül megvalósítottuk elso
nemzetközi befektetésünket Macedóniában, ami jelentosen növelte bevételeinket és a csoport EBITDA
rátáját.
2002-ben a verseny erosödésével számolunk, ezért folytatni kívánjuk azt a határozottan
megfogalmazott stratégiánkat, hogy eroforrásainkat a növekedési területekre koncentráljuk és szinten
tartjuk a vezetékes beszédcélú távközlési piacról származó készpénz-bevételünket. Tekintettel a stabil
szabályozói környezetre és szigorú költségtakarékossági intézkedéseinkre várakozásaink szerint a
Matáv Csoport bevételnövekedése 2002-ben magas egyszámjegyu tartományban lesz. Célkituzésünk
szerint az éves EBITDA ráta meghaladja majd a 40%-ot. A 2002-es beruházásainkat 105 milliárd
forint körül tervezzük."
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Az úgynevezett pro-forma számok alatt a gyorsjelentés „c” részében leírt Westel tranzakcióval kapcsolatos
módosítások elotti számokat értjük.

1

Célkituzések 2002-re
Bevételnövekedés:
EBITDA ráta:
Beuházások (Csoport szinten):

magas egy számjegyu
40% felett
kb. 105 milliárd Ft

Vezetékes szegmens: készpénztermelés, felkészülten a piacnyitásra
Vezetékes szegmensünkben a bevételek 2,3%-kal nottek, az EBITDA ráta 37,8%-os volt.
A vezetékes beszédcélú szolgáltatások terén 2001-ben legjelentosebb marketing erofeszítésünk fo
célja sikeres, testreszabott díjcsomagok kifejlesztése és bevezetése volt. Jelenleg a Matáv számos
díjcsomagot kínál, megcélozva minden jelentos, speciális felhasználói szokásokkal rendelkezo
ügyfélszegmenst.
Az adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételeink továbbra is kimagasló, 25,9%-os növekedést
mutattak, ami foként a menedzselt bérelt vonali, ISDN adatátviteli, internet és kábeltelevízió
elofizetések volumenének számottevo emelkedésébol származott.
A Matáv az év során igen nagy hangsúlyt helyezett a szigorú költségfigyelésre és a hatékonyság
javítására. Ennek eredményeként a Matáv Rt. létszáma éves szinten 17,2%-kal csökkent, így az egy
vezetékes vonali alkalmazottra jutó vonalszám 316-ot tett ki.
Mobil szegmens: Kiemelkedoen eredményes, piacvezeto szereplo
A mobil szegmens bevételei 24,9%-kal 198,9 milliárd forintra nottek az év során. A Westel felülmúlta
versenytársait nettó ügyfélszám-növekedés tekintetében, mialatt EBITDA rátáját az egy évvel korábbi
37,1%-ról 38,2%-ra növelte. A kiváló EBITDA teljesítményhez nagymértékben hozzájárult a belépési
küszöbök körültekinto kezelése, különösen az elore fizetett kártyás szegmensben. A pro-forma nettó
eredmény 41,3%-kal nott éves szinten, ami foként az eroteljes volumenbovülésnek, a hatékonyság
javulásának és a Westel adósság-portfóliójából származó árfolyamnyereségnek volt köszönheto.
2001 végén a Westelnek 2,5 millió elofizetoje volt, GSM piaci részesedése 50,6%-ot tett ki és a piac
teljes 2001-es nettó ügyfélszám-növekményébol 46,5%-kal részesedett. A Westel teljes 2001. évi nettó
ügyfélszám-növekményének 94,3%-a elore fizetett kártyás ügyfél volt. Az év végén az elore fizetett
kártyás ügyfelek a teljes ügyfélkör 67,4%-át tették ki.
Az ügyfélbázis folytatódó felhígulása ellenére a Westel képes volt megfelelo szinten tartani mind az
egy elofizetore jutó havi átlagos perchasználat (MOU), mind pedig az egységre jutó átlagbevétel
(ARPU) értékeit, így az egész évre nézve átlag 146 perces MOU-t és 6 946 forintos ARPU-t ért el.
Nemzetközi szegmens: További növekedés és magas ráták
A MakTel éves árbevétele 60 milliárd forintot tett ki 2001-ben. Elso nemzetközi leányvállalatunk
56,4%-os EBITDA rátát ért el. Minden üzleti szegmensben tovább nott az elofizetok száma. A
vezetékes elofizetok száma 550 000 volt, ami az elozo évhez képest 7,0%-os növekedést jelent. A
mobil ügyfélbázis 134,0%-kal, 234 000-re emelkedett. Mindez szilárd alapot biztosít a további
növekedés számára a második GSM szolgáltató piaci megjelenése elott. Az internet elofizetok száma
2001. végén 21 700 volt, a 2000. végi 9 900-al szemben.
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A Matáv Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója . A Matáv a távbeszélo-, adatátviteli és
értéknövelt szolgáltatások széles skáláját nyújtja, és leányvállalatai révén Magyarország legnagyobb
mobil távközlési szolgáltatója. A Matáv többségi részesedéssel rendelkezik a MakTelt, Macedónia
kizárólagos vezetékes és mobil szolgáltatóját irányító Stonebridge Communications AD-ben. A Matáv
fontosabb részvényesei a 2001. december 31-i állapot szerint: MagyarCom, a Deutsche Telekom AG
tulajdona (59,49%); míg a részvények 40,51%-a nyilvános forgalomban van.
Ezen sajtóközlemény jövore vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, amely nem
múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó
kijelentések), jövore vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és
elorejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kello mértéket meghaladó
módon támaszkodni. A jövore vonatkozó kijelentések azon idopontbeli állapoton alapulnak, amelyben
ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy ezen kijelentések
bármelyikét új információk vagy jövobeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük,
módosítsuk.
A jövore vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényezo van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek
az eloretekinto jellegû megállapításoktól. Az ilyen tényezoket többek között a 2000. december 31-én
végzodött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült
Államok Tozsde- és Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange
Commissionhoz nyújtottunk be.
A Matáv 2001. évi részletes gyorsjelentése a Matáv honlapján (www.matav.hu/vilag/befektetoknek) és a
Budapesti Értéktozsde honlapján (www.bet.hu, Forgalmazott Értékpapírok / Kibocsátói Hírek)
olvasható.

A Tokepiaci törvény 53.§-ának eleget téve alulírottak, mint a Matáv Rt. cégjegyzésre jogosult
tisztségviseloi a kibocsátó képviseletében kijelentjük, hogy az alábbi éves gyorsjelentés a valóságnak
megfelelo adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének
megítélése szempontjából jelentoséggel bír.

Straub Elek
elnök-vezérigazgató

dr. Klaus Hartmann
gazdasági vezérigazgató-helyettes
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MATÁV
Konszolidált
IAS Eredménykimutatások
(millió forintban)

2000.
dec. 31.
(auditált)
Módosítás
elott

2001.
dec. 31.
(nem auditált)
Módosítás
elott

%
változás

Bevételek
Elofizetési, bekapcsolási és egyéb díjak

82 918

96 673

16,6%

129 517

123 366

( 4,7%)

19 136

17 254

( 9,8%)

231 571

237 293

2,5%

41 432

34 992

( 15,5%)

108 885

140 234

28,8%

0

59 977

n.a.

Bérelt vonalak és adatátvitel

26 819

33 534

25,0%

Egyéb bevételek

37 238

41 705

12,0%

445 945

547 735

22,8%

Belföldi forgalmi bevételek
Egyéb forgalmi bevételek
Összes belföldi távközlési bevétel
Nemzetközi forgalmi bevételek
Mobil távközlési bevételek
Nemzetközi tevékenységek bevétele

Összes bevétel
Személyi jellegu ráfordítások

(66 024)

(75 962)

15,1%

Értékcsökkenési leírás

(77 940)

(100 211)

28,6%

Kifizetések más hálózati üzemeltetoknek

(55 617)

(72 606)

30,5%

Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke

(34 111)

(39 101)

14,6%

Egyéb muködési költségek

(99 382)

(124 044)

24,8%

Muködési költségek és ráfordítások

(333 074)

(411 924)

23,7%

112 871

135 811

20,3%

(20 992)

(13 104)

( 37,6%)

2 174

1 703

( 21,7%)

Adózás elotti eredmény

94 053

124 410

32,3%

Társasági adó

(8 208)

(11 759)

43,3%

Adózott eredmény

85 845

112 651

31,2%

(17 082)

(37 445)

119,2%

68 763

75 206

9,4%

Muködési eredmény
Nettó pénzügyi eredmény
Részesedések társult vállalatok adózás elotti eredményébol

Kisebbségi részesedések
Nettó eredmény

MATÁV
Konszolidált
IAS Mérlegek
(millió forintban)

2000.
dec. 31-én
(auditált)
Módosítás
elott

2001.
dec. 31-én
(nem auditált)

2001. dec. 31./
2000. dec. 31.
% változás

ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
Pénzeszközök

13 296

10 117

( 23,9%)

Értékpapírok

6 045

327

( 94,6%)

Követelések

71 951

88 079

22,4%

Készletek

10 587

13 297

25,6%

Forgóeszközök összesen

101 879

111 820

9,8%

Tárgyi eszközök

561 702

654 298

16,5%

51 964

306 029

488,9%

14 062

13 199

( 6,1%)

627 728

973 526

55,1%

15 902

18 850

18,5%

745 509

1 104 196

48,1%

Immateriális javak
Társult vállalatok és egyéb hosszú
lejáratú befektetések
Befektetett eszközök
Hosszú lejáratú követelések
Eszközök összesen
FORRÁSOK
Hitelek és egyéb kölcsönök

78 725

33 607

Szállítók és egyéb kötelezettségek

96 068

122 126

3 690

3 430

( 7,0%)

11 624

3 320

( 71,4%)

190 107

162 483

( 14,5%)

110 641

419 763

9 949

7 101

( 28,6%)

30

0

( 100,0%)

0

1 763

7 067

4 617

127 687

433 244

239,3%

40 731

48 169

18,3%

Jegyzett toke

103 736

103 736

0,0%

Toketartalék

22 955

22 955

Halasztott bevételek
Céltartalékok
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
Hitelek és egyéb kölcsönök
Halasztott bevételek
Céltartalékok
Halasztott adó kötelezettség
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Kisebbségi részesedések

( 57,3%)
27,1%

279,4%

n.a.
( 34,7%)

Saját toke

Saját részvények
Eredménytartalék
Saját toke összesen
Források összesen

( 127)

( 163)

0,0%
28,3%

260 420

333 772

28,2%

386 984

460 300

18,9%

745 509

1 104 196

48,1%

MATÁV
Konszolidált
Cash-Flow Kimutatás - IAS
(millió Forint)

2001.
dec. 31-ével végzodo év
(nem auditált)
Módosítás
elott

Üzemi/üzleti tevékenységbol származó cash-flow
Üzemi/üzleti tevékenységbol származó cash-flow

231 764

Fizetett kamat
Jutalékok és banki költségek
Fizetett nyereségadó

(19 416)
(2 420)
(13 383)

Üzemi/üzleti tevékenységbol származó nettó cash-flow

196 545

Befektetési tevékenységbol származó cash-flow
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése
Befektetések beszerzése
Leányvállalatok beszerzése
Kapott pénzeszköz
Kapott kamatok
Kapott osztalékok
Pénzügyi eszközök állományának változása
Befektetett eszközök értékesítésébol származó bevétel
Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow

(127 747)
(1 740)
(324 813)
6 314
2 141
779
6 417
9 099
(429 550)

Pénzügyi tevékenységbol származó cash-flow
Részvényeseknek és kisebbségi részesedésben
lévo vállalkozásoknak fizetett osztalék
Nettó hitel felvétel
Saját részvény tranzakciók nettó pénzügyi hatása
Egyéb
Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow
Pénzeszközök átértékelésének hatása
Nettó változás a pénzeszközökben

(18 806)
249 164
( 36)
( 125)
230 197
( 371)
(3 179)

Pénzeszközök az év elején

13 296

Pénzeszközök az év végén

10 117

Változás a pénzeszközökben

(3 179)

A 2001. évi pénzügyi kimutatás elemzése

a.) A Westel és Westel 0660 100%-ának megszerzése
1999-ben a MediaOne International, a Westel Mobil Távközlési Rt. (Westel) és a Westel
Rádiótelefon Kft. (Westel 0660) kisebbségi tulajdonosa, adásvételi szerzodést kötött a
Deutsche Telekom AG-val. Ennek eredményeképpen a Deutsche Telekom AG 1999.
október 21-én egyezséget kötött a MediaOne International B.V és a MediaOne
International Westel 0660-ban való 49 százalékos tulajdoni hányadának megvásárlásáról.
Ez az ügylet 2000. márciusában teljesült.
1999. október 21-én a Matáv közzétette, hogy egy, a Deutsche Telekom AG-val kötött
megállapodás alapján a Matáv vételi opciót szerzett a Deutsche Telekom AG 49 százalékos
Westel és Westel 0660 tulajdonrészének megvásárlására 885 millió dolláros rögzített áron.
2001. december 21-én a Matáv 920 millió eurót (227 milliárd forintot) fizetett a Deutsche
Telekom AG-nak, és megállapodás született arról, hogy a Matáv 2002-ben kifizet egy
további, a Westel által 2001. évre megállapítandó osztalék 49 százalékával megegyezo
összeget a Westel 49 százalékos részesedéséért. A Westel 2001. évre fizetendo
osztalékának összege még nem került megállapításra, de a Matávnak eloreláthatólag 12
milliárd forintot kell majd kifizetnie. A Westel 0660 nem fog megállapítani osztalékot. A
vételárat a Matáv a Deutsche Telekom AG által nyújtott LIBOR+50 bázispont kamatozású
középlejáratú euró alapú hitelbol finanszírozta.
b.) MakTel akvizíció
2000 decemberében a Matáv (a "Társaság") egy konzorcium képviseletében megállapodást
kötött a macedón kormánnyal a Macedonian Telecom ("MakTel") 51%-ának privatizáció
keretében történo megvásárlásáról. A vonatkozó megállapodás rendelkezéseinek
megfeleloen a Társaság a konzorcium nevében a 343,3 millió euró vételárat 2001. január
15-én megfizette, ezzel a tranzakció lezárult. A Matáv a megszerzett 51%-os tulajdoni
hányadot 2001. január 16-án, egy az akvizíció céljára újonnan létesített macedón
társaságba, a Stonebridge Communications AD-be apportállta.
A Matáv, a SEEF Holdings Ltd. és a CosmoTelco Added Value Services S.A. között
létrejött jegyzési megállapodás és alapító okirat értelmében, az utóbbi ketto 6,1, illetve
7,4%-os tulajdoni hányadra tett szert a Stonebridge Communications AD-ben. Ezzel a
Matáv Stonebridge-ben meglévo befektetése 301,5 millió euróra, tulajdoni hányada pedig
86,5%-ra csökkent. A Stonebridge 51%-os tulajdonosa a MakTelnek, így a Matáv
tényleges tulajdoni hányada a MakTelben mintegy 44%.
2001. január 15-tol a MakTel a Matáv konszolidált leányvállalataként szerepel.
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c.) A közzététel elvei
Amikor a Matáv az opciós jogát gyakorolta, jegyzett tokéjének 59 százaléka, illetve a két
Westel jegyzett tokéjének 49 százaléka a Deutsche Telekom AG tulajdonát képezte. Mivel
a tranzakció két azonos irányítás alá eso jogi személy között zajlott, a Matáv Rt.
módosította a pénzügyi kimutatásait a 2000. és 2001. évre a Nemzetközi Számviteli
Szabványok (IAS) rendelkezéseinek megfeleloen, miszerint a Westelek úgy szerepelnek a
konszolidált pénzügyi kimutatásokban, mintha a Matáv Rt. már 2000. márciusától
kezdodoen teljes köru tulajdonosuk lett volna. A módosítások a Deutsche Telekom
konszolidált pénzügyi kimutatásaiban szereplo értéken átvett goodwillel, márkanévvel, az
elofizetoi bázishoz rendelt értékkel, valamint a hozzájuk kapcsolódó halasztott adó
kötelezettségekkel és mindezek amortizációjával kapcsolatosak. Ettol az idoponttól kezdve
a Westelek eredményeinek 100 százalékát tartalmazzák a módosított konszolidált pénzügyi
kimutatások. A korábban közzétett eredmények ténylegesen csak a Westel eredmények 51
százalékát tartalmazták, a 49 százalékos kisebbségi részesedés levonása után.
A módosítás hatására az immateriális javak amortizációja 2000-ben 16,780 millió forinttal,
2001-ben 16,411 millió forinttal növekedett. A negatív halasztott adóköltség 2000-ben 456
millió forinttal nott és a halasztott adóköltség 2001-ben 26 millió forinttal csökkent. A
kisebbségi részesedések 2000-ben 14,213 millió forinttal és 2001-ben 23,739 millió
forinttal csökkentek az eredménykimutatásban.
Annak érdekében, hogy a 2001. évi eredmények összehasonlítása korábbi évekkel
könnyebben értelmezheto legyen, az eredménykimutatásunkat pro-forma alapon mutatjuk
be, azaz a fent említett módosítások hatása nélkül. A pro-forma eredményeink 2000.
valamint 2001. évi összehasonlító elemzését követoen, a módosításokat figyelembe véve is
bemutatjuk a pénzügyi kimutatásainkat.

A csoport eredménykimutatásának elemzése
A következo oldalakon található elemzések a c. pontban említett módosítások hatását nem
tartalmazó eredménykimutatások alapján készültek.
Bevételek
A 2001. évi belföldi távközlési bevételek alakulása tükrözi a 2001. február 1-jétol
érvényben lévo tarifák közötti jelentos kiegyensúlyozási hatást. Az új tarifák nagy elorelépést
jelentenek a tényleges költségek alapján történo ármegállapítás vonatkozásában. Az
elofizetési díjak közel 30%-kal emelkedtek, ezzel szemben a belföldi és nemzetközi tarifák
csökkentek. Ezt a hatást tükrözik az alábbiakban kifejtett különbözo növekedési ráták.
Az elofizetési, bekapcsolási és egyéb díjakból származó bevételek 2001. december 31-ig
elérték a 96.673 millió forintot a 2000. évi 82.918 millió forinttal szemben, ami 16,6%-os
növekedést jelent. Ez a növekedés elsosorban az elofizetési díjak emelésével magyarázható.
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2000-ben az átlagos vonalszám 2.919.631, míg 2001-ben 2.940.383 volt, ez 0,7%-os
növekedésnek felel meg. Az elofizetési díjakból származó bevételek növekedését részben
ellensúlyozta a bekapcsolási díjakból származó bevételek csökkenése, amely a kisebb
mértéku új analóg vonal bekapcsolásokkal, valamint a marketing kampányok részeként
megállapított alacsonyabb bekapcsolási díjakkal magyarázható. Az egyéb díjak a digifon
szolgáltatások, a Hangposta és a tudakozó szélesebb köru használatának, valamint
tarifacsomagokra (pl. Mindenkinek) történo elofizetéseknek köszönhetoen növekedtek.
A belföldi forgalmi bevételek 2001. december 31-ig elérték a 123.366 millió forintot a
2000. évi 129.517 millió forint bevétellel szemben. A 4,1%-os belföldi forgalomnövekedést
a tarifák csökkenése ellentételezte. A helyi és távolsági hívások tarifáinak nominál értéken
történo csökkentése mellett a Matáv kedvezményes tarifákat is kínál, pl. az esti-éjszakai
idoszakban, ill. a Mindenkinek csomag esetében.
Az egyéb forgalmi bevételek a 2000. évi 19.136 millió forintról 2001. december 31-ig
17.254 millió forintra csökkentek (9,8%-os csökkenés). A csökkenés az egyéb belföldi
szolgáltatók által a Matávnak fizetett alacsonyabb díjakból ered, melyet részben ellentételez
a forgalom emelkedése, különös tekintettel a mobil szolgáltatók és a Matáv közötti
jelentosen megemelkedett forgalomra.
A nemzetközi forgalmi bevételek a 2000. évi 41.432 millió forintról 2001. december 31-ig
34.992 millió forintra csökkentek (15,5%-os csökkenés). A kimeno és a bejövo
nemzetközi bevételek is csökkentek. A kimeno nemzetközi forgalmi bevételek csökkenését
a 2001. február 1-jétol érvényben lévo 15%-kal alacsonyabb nemzetközi tarifák, valamint
az alacsonyabb forgalom eredményezik. A nemzetközi bejövo forgalmi bevételek
csökkenését az alacsonyabb bejövo perc forgalom okozza.
A mobil távközlési bevételek 2001. december 31-ig elérték a 140.234 millió forintot a
2000. évi 108.885 millió forintos bevétellel szemben (28,8%-os növekedés). A növekedés
a mobil elofizetok számának emelkedésébol ered, melyet a tarifák csökkenése részben
ellentételezett. A Westel átlagos elofizeto száma 69,3%-kal nott, míg a Westel 0660 átlagos
elofizeto száma 31,3%-kal csökkent. A Westel elofizetoi közül a Domino kártyás csoport
kiemelkedo, 100,5%-os növekedést mutat. Kártyás elofizetok teszik ki a 2001. évi összes
új bekapcsolás 84,9%-át, valamint az összes Westel elofizeto 67,4%-át 2001. december
31-én.
A Westel egy elofizetore jutó havi árbevétele a 2000. évi 9.067 forintról 2001-ben 6.946
forintra csökkent (23,4%-kal). Ennek magyarázata, hogy az elofizetok egyre nagyobb
hányadát teszik ki az új kártyás elofizetok, akiknél az egy elofizetore eso átlagos bevétel
viszonylag alacsony.
A mobil távközlési szolgáltatások közül az értéknövelt szolgáltatások mutatják a
legnagyobb, 85,0%-os növekedést a tavalyi évhez viszonyítva. Az értéknövelt
szolgáltatások jelenleg a mobil távközlési bevételek 7,0%-át teszik ki. Ez a bevételi
kategória elsosorban az SMS bevételekbol áll. A mobil elofizetok számának emelkedését
részben ellensúlyozta a fajlagos forgalom, valamint az átlagos tarifák csökkenése. A Westel
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fajlagos forgalma (egy elofizetore jutó átlag havi forgalom) a 2000. évi 184 percrol 2001
ugyanezen idoszakában 146 percre csökkent. Ez a kártyás elofizetok növekvo hányadának
köszönheto, mivel az ezen elofizetok egy elofizetore jutó havi percforgalma kisebb, mint a
normál elofizetoké. A percenkénti tarifák 2,6%-kal csökkentek, egyrészt a mobil távközlési
piacon uralkodó egyre erosödo versenyhelyzet, másrészt a fogyasztók telefonálási
szokásainak változása miatt. Utóbbi az alacsonyabb tarifájú hívások (pl. hálózaton belüli
vagy csúcsidon kívüli hívások) számának növekedésével magyarázható.
A nemzetközi tevékenységek bevételei sor a 2001-ben szerzett leányvállalatunknak, a
MakTelnek a bevételeit tartalmazza. A nemzetközi tevékenységek bevételei 2001.
december 31-ig elérték a 59.977 millió forintot.
A bérelt vonalakból és adatátvitelbol származó bevételek 2001. december 31-ig elérték a
33.534 millió forintot a 2000. évi 26.819 millió forinttal szemben (25,0%-os növekedés).
Ebben a kategóriában a magas növekedést elsosorban a bérelt és ISDN vonalak, az internet
illetve a kábel TV elofizetok számának emelkedése indokolja. A bérelt vonalak száma a
2000. december 31-i 8.920-ról, 2001. december 31-ig 11.386-ra növekedett. Az ISDN
vonalak száma ez idoszak alatt majdnem 50%-kal nott, a 2000. december 31-i 305.882-rol
448.396-ra. Az ISDN csatlakozások 21,9%-át lakossági ügyfelek teszik ki, az egy évvel
ezelotti 16,2%-kal szemben. Az Internet csatlakozások száma 39,1%-kal, a kábeltelevízió
elofizetok száma pedig 12,6%-kal nott az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva.
Az egyéb bevételek a 2000. évi 37.238 millió forintról 2001. december 31-re 41.705 millió
forintra emelkedtek (12,0%-os növekedés). Az egyéb bevételek között találhatók a
távközlési berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási, audiotex,
telex, távirat és egyéb tevékenységbol származó bevételek. Ebben a bevételi kategóriában a
növekedés elsosorban a Westel készülék értékesítéseibol eredt. Az összes új kártyás
elofizetok jelentos növekedése mellett a készülék eladási ráta (a telefonkészüléket vásárló
elofizetok hányada) is megemelkedett. A Westel által az értékesített mobiltelefon készülékek
átlagos eladási ára 14,7%-kal csökkent 2001. december 31-ig, 2000. december 31-hez
viszonyítva.
Költségek
A személyi jellegu ráfordítások 15,1%-kal növekedtek. 2001-ben elérték a 75.962 millió
forintot, szemben a 2000. évi 66.024 millió forinttal. A növekedés a Matáv Rt-nél 2001.
április 1-jével életbe lépett béremelésre, valamint a 15,7%-os csoport szintu állományi
létszámnövekedésre vezetheto vissza, mely elérte a 16.633 fot a 2000. december 31-i
14.380 fohöz viszonyítva. Míg a Matáv alkalmazottainak száma tovább csökkent, foleg a
MakTel akvizíció vezetett létszámnövekedéshez. 2001. december 31-én a MakTel
alkalmazotti létszáma 3.776 volt, így a MakTel bevonása nélkül a csoport állományi
létszáma 10,6%-kal csökkent volna az elozo évhez képest. A személyi jellegu
ráfordításokból 2001-ben 6.211 millió forint esik a MakTel-re. A Westelnél is állományi
létszámnövekedés mutatkozott, követve GSM leányvállalatunk növekedését. A hatékonyság
tovább erosödött, és ezáltal az egy alkalmazottra jutó vezetékes vonalak száma 2001.
december végére 316-ra nott az egy évvel korábbi 264-rol.
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2001-ben az értékcsökkenési leírás elérte a 100.211 millió forintot a 2000 hasonló
idoszakának 77.940 millió forintjával szemben (28,6%-os növekedés). Ezt az emelkedést a
befektetett eszközök állományának növekedése magyarázza. A MakTel értékcsökkenési
leírása 2001-ben 7.925 millió forint volt. Az értékcsökkenési leírás tartalmazza továbbá a
MakTel akvizíció során keletkezett goodwill amortizációjának összegét is.
Az egyéb hálózatüzemeltetoknek történt kifizetések 2001. december 31-ig elérték a 72.606
millió forintot a 2000. év 55.617 millió forintjával szemben (30,5%-os növekedés). A
költségnövekedést elsosorban a 100 lakosra jutó mobil és vezetékes vonalszám emelkedése
okozta. A MakTel nemzetközi kifizetései 2001-ben 4.957 millió forintot tettek ki.
Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke a 2000. évi 34.111 millió forintról
2001-ben 39.101 millió forintra növekedett (14,6%-os növekedés). Ezt a növekedést
elsosorban a Westel új elofizetoinek 2000-rol 2001-re megnövekedett száma, valamint a
készülék eladási ráta (a telefonkészüléket vásárló ügyfelek hányada) emelkedése
magyarázza. Ezt a növekedést részben ellensúlyozta a mobiltelefon készülékek lecsökkent
átlag beszerzési értéke. A MakTel esetében az értékesített távközlési berendezések
beszerzési értéke 2001-ben 2.544 millió forint volt.
Az egyéb muködési költségek 2001. december 31-re elérték a 124.044 millió forintot a
2000 év hasonló idoszakának 99.382 millió forintjához viszonyítva (24,8%-os növekedés).
Az egyéb muködési költségekben legnagyobb súllyal anyag- és karbantartási, valamint
marketing költségek, szolgáltatásokért fizetett díjak, outsourcing díjak, energia költségek,
illetve tanácsadási díjak találhatók. A MakTel egyéb muködési költségei 12.333 millió
forintot tettek ki a 2001-ben.

Muködési eredmény
A muködési eredmény 2001. december 31-re elérte a 135.811 millió forintot a 2000. évi
112.871 millió forinthoz viszonyítva. 2001-ben az összes bevétel 22,8%-kal emelkedett, a
2000. évi 445.945 millió forintról 547.735 millió forintra. 2001-ben az összes muködési
költség 23,7%-kal emelkedett, a 2000. évi 333.074 millió forintról 411.924 millió forintra.
A muködési eredményráta 2001-ben 24,8%, míg 2000 hasonló idoszakában 25,3% volt.
Nettó pénzügyi eredmény
2001-ben a nettó pénzügyi eredmény mínusz 13.104 millió forint volt, szemben a 2000. évi
mínusz 20.992 millió forinttal. A nettó pénzügyi eredmény (költség) csökkenést mutat, mivel
13,8 milliárd forint deviza árfolyam nyereség realizálódott a forint erosödése következtében
(nem számítva a derivatív ügyleteken keletkezo árfolyamnyereséget). A forint erosödését a
Magyar Nemzeti Bank intervenciós sávjának szélesítése okozta. Ez a deviza árfolyam
nyereség több, mint ellentételezte a deviza kamatok 3,7 milliárd forintos emelkedését, mely
az átlagos hitelállomány emelkedésébol adódott. A hitelállomány a 2000. december 31-i
189.366 millió forintról 2001. december 31-re 453.370 millió forintra emelkedett. Ez
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elsosorban a MakTel akvizíció finanszírozására, illetve a negyedik negyedévben a Westel
akvizíció finanszírozására a Deutsche Telekom AG-tól felvett hiteleknek köszönheto. A
MakTel 2001. évi nettó pénzügyi eredménye mínusz 2.027 millió forint volt.
Részesedések társult vállalatok eredményébol
A társult vállalatok eredményének részesedésekre jutó része 2001-ben 1.703 millió forint
volt a 2000. évi 2.174 millió forinttal szemben. A változást a HUNSAT csökkeno nettó
pénzügyi eredménye okozza.

Adózás elotti eredmény
Az adózás elotti eredmény 2001-ben 124.410 millió forint volt, szemben a 2000. évi
94.053 millió forinttal.
Társasági adó
A társasági adó összege 2001-ben 11.759 millió forintra emelkedett, szemben a 2000. évi
8.208 millió forinttal a MakTel bevonása, valamint a halasztott adóköltség növekedése
miatt.
Kisebbségi részesedések
2001. december 31-én a kisebbségi részesedések összege 37.445 millió forint volt, a 2000.
évi 17.082 millió forinttal szemben (119,2%-os növekedés). E növekedés oka a Westel
magasabb jövedelmezosége és a MakTel bevonása. A kisebbségi részesedések 2000-hez
viszonyított 2001. évi növekedésének MakTelre eso része 13.983 millió forint.
Nettó eredmény
2001-ben a nettó eredmény 75.206 millió forint volt, a 2000. évi 68.763 millió forinttal
szemben (9,4%-os növekedés).
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e.) Az eredménykimutatás szegmensek szerinti elemzése
Az alábbi három szegmens eredményeinek összege nem egyenlo a csoport eredményeivel, a
szegmensek közötti tranzakciók kiszurése miatt.
Az alábbi elemzések nem tükrözik a c. pontban említett módosítások hatását.
Vezetékes távközlési szegmens
A vezetékes távközlési szegmens a Matáv Rt-t és konszolidált leányvállalatait foglalja
magába, a MakTel, a Stonebridge, a Telemacedónia Rt., a Westel és a Westel 0660
kivételével.
2000. dec. 31-re
végzodött
12 hónap
Bevételek
EBITDA*
Muködési eredmény
Adózott eredmény
Kisebbségi részesedések
Nettó eredmény

326.280
131.769
70.837
50.945
93
51.038

2001. dec. 31-re
végzodött
12 hónap
333.685
126.091
60.036
45.139
267
45.406

Százalékos
változás

2,3%
(4,3%)
(15,2%)
(11,4%)
187,1%
(11,0%)

* nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenés elotti eredmény
A vezetékes távközlési szegmens bevételei 2000 évhez viszonyítva 2,3%-kal növekedtek
2001-ben. A bevétel növekedést elsosorban a béreltvonali és adatátviteli szolgáltatásokból
származó bevételek magyarázzák, melyek a 2000. évhez képest 25,9%-kal emelkedtek
2001-ben. A béreltvonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek növekedését
elsosorban a bérelt és ISDN vonalak, az internet illetve a kábel TV elofizetok számának
jelentos emelkedése indokolja. A Matáv belföldi vezetékes távközlési bevételei mérsékelten,
2,2%-kal emelkedtek. A növekedést az elofizetési díjak emelkedése magyarázza, melyet
részben ellentételez a helyi és távolsági tarifák csökkenése. A nemzetközi forgalmi bevételek
15,2%-kal csökkentek, a kimeno és bejövo forgalom, valamint a nemzetközi tarifák
csökkenése miatt.
A vezetékes távközlési szegmens muködési eredménye 15,2%-kal csökkent, mivel a
muködési költségek nagyobb arányban emelkedtek, mint a muködési bevételek. A
muködési költségek növekedését elsosorban a Matáv Rt-nél a 2001. április 1-jével
megemelkedett bérek és fizetések, a Matáv Rt. és a mobil szolgáltatók között
megemelkedett forgalom miatti nagyobb arányú kifizetések, a megemelkedett outsourcing-,
marketing költségek és alvállalkozói díjak, illetve a magasabb helyi adók indokolják.
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Mobil szegmens
A mobil szegmens a Westelt és a Westel 0660-t fogalja magába.
2000. dec. 31-re
végzodött
12 hónap
Bevételek
EBITDA*
Muködési eredmény
Adózott eredmény
Kisebbségi részesedések
Nettó eremény

159.345
59.042
42.034
34.900
(17.175)
17.725

2001. dec. 31-re
végzodött
12 hónap
198.947
76.075
52.311
48.787
(23.738)
25.049

Százalékos
változás

24,9%
28,8%
24,4%
39,8%
38,2%
41,3%

* nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenés elotti eredmény
A mobil szegmens bevételei 2000. évhez viszonyítva 24,9%-kal növekedtek 2001-ben, a
mobil elofizetok számának eroteljes emelkedése miatt. A Westel elofizetok száma 55,9%kal emelkedett, elérve a 2.493.485 fot, beleértve a 2001. december 31-én meglévo
1.681.621 kártyás elofizetot is. A Westel elofizetokre jutó átlagos havi perc forgalom
20,7%-kal csökkent, a 2000. évi 184 percrol 146 percre 2001-ben. A 100 lakosra jutó
GSM mobil vonalszám 48,3%-ot ért el Magyarországon, és a Westel piaci részesedése
50,6%-ot tesz ki a szoros versenyhelyzetu GSM piacon.
A muködési eredmény 24,4% növekedést mutat. Míg a muködési bevételek 24,9%-kal
emelkedtek, a muködési költségek nagyobb arányban, 25,0%-kal növekedtek az idei évet
az elozo évvel összehasonlítva. A muködési költségek növekedését elsosorban az ügyfélkör
bovítésének költségei, mint pl. a telefonkészülékek és a SIM kártyák beszerzési költsége,
marketing költségek stb. indokolják. A személyi jellegu ráfordítások szintén emelkedtek a
Westelnél, mivel mind a dolgozói létszám, mind a fizetések emelkedtek. Alkalmazkodva a
megnövekedett elofizetoi tábor által generált forgalomhoz, a mobilhálózat folyamatosan
terjeszkedik, és ez megnöveli az értékcsökkenési leírás mértékét. Az értékcsökkenés az
1800-as DCS koncessziós jog 2000 második félévében történt bevonása következtében is
növekedett. Az értékcsökkenés 39,7%-os növekedése miatt a muködési eredmény
növekedés az EBITDA növekedése alatt maradt. A mobil szegmens nettó eredménye
41,3%-kal emelkedett, jóval nagyobb arányban, mint a muködési eredmény. Ezt a nettó
pénzügyi eredmény 79,4%-os csökkenése indokolja. Ezt a csökkenést az
árfolyamveszteség 2,3 milliárd forintos csökkenése okozta, mely a forint erosödése miatt
következett be.
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Nemzetközi szegmens
A nemzetközi szegmens a MakTelt, a Stonebridge-t, a Telemacedónia Rt-t, és a MakTel
akvizícióból származó goodwill amortizációját fogalja magába.
2001. dec. 31-re végzodött
12 hónap
Bevételek
EBITDA*
Muködési eredmény
Adózott eredmény
Kisebbségi részesedések
Nettó eremény

60.034
33.856
23.464
18.725
(13.974)
4.751

* nettó pénzügyi eredmény, adófizetés és értékcsökkenés elotti eredmény
A MakTel a Matáv konszolidált leányvállalata 2001. január 15-e óta. 2001. december 31én a MakTelnek 549.988 vezetékes elofizetoje, 233.820 mobil elofizetoje és 21.674
internet elofizetoje volt.
A MakTel bevételének körülbelül 44,1%-a belföldi távközlési szolgáltatásokból származik,
körülbelül 23,8%-a nemzetközi forgalomból és körülbelül 27,5%-a pedig mobil távközlési
szolgáltatásokból. A bérelt vonali és adatátviteli bevételek illetve az egyéb bevételek az
összes bevételnek mindössze 4,6%-át teszik ki.
2001-ben a nemzetközi szegmens EBITDA rátája igen magas, 56,4%, míg a muködési
eredmény ráta 39,1% volt.
Az 13.974 millió forint kisebbségi részesedés foleg a MakTel és a Stonebridge kisebbségi
tulajdonosainak eredménybol való részesedését mutatja. A MakTel akvizícióval
kapcsolatban felmerült goodwill amortizációs költségébol a kisebbségi tulajdonosok nem
részesednek.
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f.) A csoport mérlegének elemzése
A 2000. december 31-i mérlegen alapuló elemzések a c. pontban említett módosítások
hatását nem tükrözik.
A mérlegfoösszeg 2000. december 31-én 745.509 millió forint volt, mely 2001. december
31-re 1.104.196 millió forintra emelkedett. Az emelkedés elsosorban a MakTel
akvizíciónak tudható be.
Követelések
A követelések 22,4%-kal növekedtek 2000. december 31. és 2001. december 31. között,
elérve a 88.079 millió forintot. Ez a növekedés elsosorban a MakTel akvizíciónak az
eredménye.
Immateriális javak
Az immateriális javak 2000. december 31-hez képest 488,9%-kal nottek, elérve a 306.029
millió forintot 2001. december 31-én. A növekedést a leányvállalatok - foleg a Westel, a
MakTel és az Emitel - akvizíciója során keletkezo goodwill magyarázza.
Hitelek és kölcsönök
A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 2000. december 31-hez képest 2001. december 31re 57,3%-kal 33.607 millió forintra csökkentek. Ezt a csökkenést az Rt., valamint a Westel
rövid lejáratú hitelállományából történt visszafizetések magyarázzák, mivel azok 2001. év
folyamán voltak esedékesek. (A Westel szindikátusi hiteleinek visszafizetése 2001-ben volt
esedékes, ezért 2000. év végén a rövid lejáratú hitelállományba lett átcsoportosítva.)
A hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 2000. december 31-hez képest 2001. december 31re 279,4%-kal 419.763 millió forintra emelkedtek. Ezt a növekedést elsosorban a Deutsche
Telekom AG-tól a MakTel, valamint a két Westel akvizíció miatt felvett hitelek
magyarázzák.
Ezen kívül, a rövid és hosszú lejáratú hitelek a MakTel hiteleinek a konszolidált mérlegbe
történo bevonása miatt is növekedtek.
Szállítók és egyéb kötelezettségek
A szállítók és egyéb kötelezettségek 2000. december 31-hez képest 27,1%-kal nottek,
elérve a 122.126 millió forintot 2001. december 31-én. A növekedés foképpen a Deutsche
Telekom AG-nak a Westelekért fizetendo 12 milliárd forint plusz elhatárolt kötelezettséggel
magyarázható, amely a Westeltol várt összes osztalék 49%-át képviseli.
Eredménytartalék
Az eredménytartalék 2000. december 31-hez képest 28,2%-kal nott, 333.772 millió forint
volt 2001. december 31-én. A növekedés elsosorban a nettó eredménynek köszönheto.
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MATÁV
Konszolidált
IAS Eredménykimutatások

2000.
dec. 31.
(auditált)

2000.
dec. 31.
(nem auditált)

2001.
dec. 31.
(nem auditált)

2001.
dec. 31.
(nem auditált)

Módosítás elott

Módosított

Módosítás elott

Módosított

(millió forintban)

Bevételek
Elofizetési, bekapcsolási és egyéb díjak

82 918

82 918

96 673

96 673

129 517

129 517

123 366

123 366

Egyéb forgalmi bevételek

19 136

19 136

17 254

17 254

Összes belföldi távközlési bevétel

231 571

231 571

237 293

237 293

41 432

41 432

34 992

34 992

108 885

108 885

140 234

140 234

0

0

59 977

59 977

Bérelt vonalak és adatátvitel

26 819

26 819

33 534

33 534

Egyéb bevételek

37 238

37 238

41 705

41 705

445 945

445 945

547 735

547 735

Személyi jellegu ráfordítások

(66 024)

(66 024)

(75 962)

(75 962)

Értékcsökkenési leírás

(77 940)

(94 720)

(100 211)

(116 622)

Kifizetések más hálózati üzemeltetoknek

(55 617)

(55 617)

(72 606)

(72 606)

Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke

(34 111)

(34 111)

(39 101)

(39 101)

Egyéb muködési költségek

(99 382)

(99 382)

(124 044)

(124 044)

(333 074)

(349 854)

(411 924)

(428 335)

112 871

96 091

135 811

119 400

(20 992)

(20 992)

(13 104)

(13 104)

2 174

2 174

1 703

1 703

94 053

77 273

124 410

107 999

(8 208)

(7 752)

(11 759)

(11 733)

85 845

69 521

112 651

96 266

(17 082)

(2 869)

(37 445)

(13 706)

68 763

66 652

75 206

82 560

Belföldi forgalmi bevételek

Nemzetközi forgalmi bevételek
Mobil távközlési bevételek
Nemzetközi tevékenységek bevétele

Összes bevétel

Muködési költségek és ráfordítások
Muködési eredmény
Nettó pénzügyi eredmény
Részesedések társult vállalatok adózás elotti eredményébol
Adózás elotti eredmény
Társasági adó
Adózott eredmény
Kisebbségi részesedések
Nettó eredmény

MATÁV
Konszolidált
IAS Mérlegek

2000.
dec. 31-én
(auditált)

2000.
dec. 31-én
(nem auditált)

Módosítás elott

Módosított

2001.
dec. 31-én
(nem auditált)

(millió forintban)

ESZKÖZÖK
Forgóeszközök
Pénzeszközök

13 296

13 296

Értékpapírok

6 045

6 045

327

Követelések

71 951

71 251

88 079

Készletek

10 587

10 587

13 297

Forgóeszközök összesen

101 879

101 179

111 820

Tárgyi eszközök

561 702

561 702

654 298

51 964

262 416

306 029

14 062

14 062

13 199

627 728

838 180

973 526

15 902

15 065

18 850

745 509

954 424

1 104 196

Hitelek és egyéb kölcsönök

78 725

78 725

33 607

Szállítók és egyéb kötelezettségek

96 068

93 876

122 126

Immateriális javak

10 117

Társult vállalatok és egyéb hosszú
lejáratú befektetések
Befektetett eszközök
Hosszú lejáratú követelések
Eszközök összesen
FORRÁSOK

Halasztott bevételek

3 690

3 690

3 430

11 624

11 624

3 320

190 107

187 915

162 483

110 641

110 641

419 763

9 949

9 949

7 101

30

30

0

0

313

1 763

7 067

7 067

4 617

127 687

128 000

433 244

40 731

1 228

48 169

Jegyzett toke

103 736

103 736

103 736

Toketartalék

22 955

22 955

22 955

Céltartalékok
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
Hitelek és egyéb kölcsönök
Halasztott bevételek
Céltartalékok
Halasztott adó kötelezettség
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Kisebbségi részesedések
Saját toke

Saját részvények
Eredménytartalék
Saját toke összesen
Források összesen

( 127)

( 127)

( 163)

260 420

510 717

333 772

386 984

637 281

460 300

745 509

954 424

1 104 196

A muködési statisztikák összefoglalója
Az alábbi mutatók azon pénzügyi beszámolók adatai alapján készültek,
melyek nem tartalmazzák a c pontban leírt módosítások hatását.
2000. dec. 31.

2001. dec. 31.

42,8%
25,3%
15,4%
9,9%
28,4%

43,1%
24,8%
13,7%
8,1%
46,6%

0,7%
(2,0%)
(11,0%)
(18,2%)
64,1%

2 296 351
326 503
36 774
305 882
2 965 510

2 151 346
299 267
37 432
448 396
2 936 441

(6,3%)
(8,3%)
1,8%
46,6%
(1,0%)

85,1%
39,5%

85,4%
39,1%

0,4%
(1,0%)

11 227
14 380
264

9 298
16 633
316

(17,2%)
15,7%
19,7%

9 692 678
182 479

10 088 137
166 649

4,1%
(8,7%)

80 899
91 567
1 370

n.a.
n.a.
n.a.

75 866
1 599 086
1 674 952

44 308
2 493 485
2 537 793

(41,6%)
55,9%
51,5%

184
9 067
-13,1%

146
6 946
(13,7%)

(20,7%)
(23,4%)
4,8%

8 920
95 726
267 246

11 386
133 171
300 857

27,6%
39,1%
12,6%

00 dec.-01 dec.

%
EBITDA ráta
Muködési eredmény ráta
Nyereség ráta
Eszköz arányos megtérülés
Nettó adósság / összes toke

Vonalszám idoszak végén
Egyéni
Üzleti
Nyilvános
ISDN csatornák
Összes vonalszám
Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt
Vonalsuruség

Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, redukált foben)
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált foben)
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként

Forgalom percben (ezer)
Belföldi
Nemzetközi kimeno
Emitel vonalszám (beleértve az ISDN csatornákat)
Emitel belföldi forgalom (ezer perc)
Emitel nemzetközi kimeno forgalom (ezer perc)

Westel 0660 elofizetok
Westel elofizetok
Összes mobil elofizetok
Westel egy elofizetojére jutó havi forgalom percben
Westel egy elofizetojére jutó havi árbevétel
Westel elofizetok teljes lemorzsolódás
Bérelt vonalak (FLEX-Com összeköttetések)
Internet elofizetok
Kábel TV elofizetok

