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A MATÁV 2000. ÉVI EREDMÉNYEI

BUDAPEST, 2001. február 14. - A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország
vezeto távközlési szolgáltatója ma közzétette a 2000. december 31-én végzodo évre vonatkozó pénzügyi
eredményeit.

A fobb eredmények a következok:
A bevételek 445,9 milliárd forintot tettek ki (1.715 millió euró), ami 15,9%-kal (euróban számolva:
12,6%-kal) haladja meg az 1999. évben elért 384,9 milliárd forintos bevételt. Az összbevételek
növekedése foként a Matáv mobil, bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásaiból, illetve az elofizetési
díjakból származó bevételek emelkedésének eredménye.

- A mobil szolgáltatásokból származó bevételek a mobil elofizetok körének gyors
bovülése következtében 31,6%-kal növekedtek. A mobil készülékek eladásából származó
bevételek több, mint a kétszeresére nottek, s ennek eredményeként az egyéb
szolgáltatásokból származó bevételek 68,2%-kal emelkedtek.

- A bérelt vonali és adatátviteli szolgáltatásokból származó bevételek 32,5%-kal
növekedtek. A fejlodés fo motorja a bérelt vonali, kábeltelevíziós, internet és ISDN
adatátviteli szolgáltatások volumenének növekedése volt.

- A vezetékes telefonszolgáltatások havi díjaiból származó bevételek 31,2%-kal
növekedtek a havi díjak 2000. február elején bekövetkezett közel 50%-os emelkedésének
következtében.

 
 Az EBITDA (a pénzügyi költségek, adófizetés és amortizáció elotti eredmény) az egy évvel ezelotti
183,3 milliárd forinthoz képest 4,1%-kal (euróban számolva: 1,2%-kal) növekedett és elérte a 190,8
milliárd forintot (734 millió euró). Az EBITDA ráta 2000-ben 42,8% volt.
 
 Az éves eredmény 68,8 milliárd forint (264 millió euró) volt, ami 12,6%-os (euróban számolva: 15,0%-
os) csökkenést jelent. Ez 15,4%-os éves eredmény rátát jelent. Az EBITDÁ-ra és az éves eredményre
negatívan hatott a Matáv 2000 negyedik negyedévében elszámolt költségei, melyek eredményre
gyakorolt hatása mintegy 13 milliárd forint volt.
 
 Straub Elek, elnök-vezérigazgató mindezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „Az évvégi eredményeink
jelzik, a 2000. év fordulópontot jelentett a Matáv gazdálkodásában: a vonalnövekedés által vezérelt
növekedés a vezetékes üzletágban véget ért, ezért elkezdtük a pénzügyi és emberi eroforrásainkat a
nagy növekedés elott álló területek – mobil, adat, Internet és földrajzi terjeszkedés – felé csoportosítani.
Megállapodtunk a munkavállalói képviseletekkel a vezetékes üzletágban történo 16%-os
létszámleépítésrol, megdupláztuk az Internet elofizetok számát és közel megkétszerezodött mind a mobil
elofizetoi bázis, mind az adatkommunikáció területén értékesített sávszélesség is az elmúlt évben. Az ily
módon középpontba került területek, a megnövekedett muködési költségek, valamint a Maktel
konszolidációjához kapcsolódó egyszeri bevételnövekedés következtében várakozásaink szerint a teljes
bevételek 22%-kal fognak emelkedni 2001-ben, míg magas egyszámjegyu növekedést prognosztizálunk
2002-ben és 2003-ban. Az EBITDA ráta mértéke az elkövetkezendo néhány évben várhatóan 42%
fölött lesz.”
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 Mobil szolgáltatások: a bevételek növekedésének legfontosabb hajtóereje
 A mobil bevételek 31,6%-kal növekedtek és 108,9 milliárd forintot tettek ki, ami a 2000. évi összes
bevételeink 24,4%-a. A Westel elofizetoinek száma 90%-kal nott, és a 2000. év végére elérte a 1,6
milliót, ami 53%-os részesedést jelent a háromszereplos GSM piacon. A növekedés 86%-a az elore
fizetett mobil szolgáltatásokat igénybe vevo ügyfelektol származik, akik 2000 végén a Westel teljes
elofizetoi körének 52%-át jelentették. A nettó növekedés 757 ezer volt, ami az egyéb szolgáltatásból
származó bevételeket 68,2%-kal növelte, és így azok teljes összege 37,2 milliárd forintot tett ki.
 
 A magyarországi mobil ellátottság 2000 végére elérte a 31%-ot, ami a Westel várakozásai szerint 2001-
ben 40-45%-ra bovül. A Westel célja, hogy ebben az éles verseny által jellemzett piaci szegmensben
50% feletti részesedésével továbbra is megtartsa vezeto pozícióját.
 
 Az elore fizetett kártyás szolgáltatást igénybe vevo ügyfelek arányának bovülése ellenére a Westel
elofizetoinek átlagos havi forgalma továbbra is magas, 184 perc maradt, ami az elmúlt évhez képest
8%-os csökkenést jelent. Az átlagos havi elofizetonkénti bevétel 9.067 forint volt, ami az elmúlt évhez
viszonyítva 21,7%-os csökkenésnek felel meg. Az értéknövelt szolgáltatásokból származott a
szolgáltatási bevételek 4,0%-a, ezen belül az SMS részesedése 3,2% volt.
 
 2000-ben a Westel nem konszolidált bevételei elérték a 153,4 milliárd forintot, az EBITDA 59,0 milliárd
forint, az éves eredmény pedig 35,5 milliárd forint volt. A Westel részletes éves beszámolója 2001
áprilisában jelenik meg.
 
 Vezetékes szolgáltatások: stabil beszédcélú, fejlodo adatforgalmi és internetes szolgáltatások
 2000-ben a bérelt vonali és adatátviteli bevételek 32,5%-kal növekedve elérték a 26,8 milliárd forintot.
A bevételek növekedésének legfontosabb tényezoit a menedzselt bérelt vonalak, a kábeltelevíziós és
internet elofizetok számában, illetve az ISDN adatforgalomban mutatkozó volumennövekedés jelentette:
• a menedzselt bérelt vonalak száma 2000-ben 27%-kal növekedett, és elérte a 8.900-at. Ennek oka

a vállalatok egyre fejlodo informatikai igényeiben és a szélesebb sávú összeköttetések iránti
megnövekedett keresletben rejlik,

• a Matáv koncentrált marketing akciója hatásaként az ISDN csatornák száma 167%-kal bovült és
elérte a 306 ezret. Év végén az összes vonal 10%-a volt ISDN csatorna szemben a tavalyi 4%-hoz
képest,

• túlnyomó részt a cégfelvásárlások révén a kábeltelevíziós ügyfélkör megkétszerezodött, és a 2000.
év végére elérte a 267 ezret,

• a MatávNet, a Matáv internetes leányvállalata továbbra is megorizte vezeto szerepét a
magyarországi modemes piacon. 2000-ben modemes elofizetoinek száma majdnem a kétszeresére
nott, és meghaladta a 95 ezret, a béreltvonali elofizetok száma pedig 468 volt, ami 115%-os
bovülést jelent.

A Matáv vezetékes beszédcélú üzletágában mérsékeltebb növekedés volt tapasztalható. A
vonalellátottság (az ISDN csatornákat is beleértve) 2000 végére elérte a 40%-ot, ami 2,3%-os éves
teljes vonalszámnövekedést jelent. A vezetékes vonalakon belüli arány a jobb minoségu és értékesebb
vonalak felé tolódik el: az ISDN csatornák száma 191 ezerrel növekedett. Az ISDN elofizetok
arányának növekedése mellett a mobil szolgáltatás térhódítása is hozzájárult ahhoz, hogy az analóg
vezetékes vonalak száma a 2000. év kezdete óta 126 ezerrel csökkent.

A belföldi forgalom 2000-ben - a vonalak számának bovülését jóval meghaladva – 12,3%-kal
növekedett. A megnövekedett forgalom azonban nem ellensúlyozta a díjak csökkenésébol eredo hatást.
Ennek következtében 3,4%-os csökkenés tapasztalható a belföldi beszédcélú forgalomi bevételek terén,
amelyek összesen 129,5 milliárd forintot tettek ki. Az átlagosan 12%-os tarifacsökkenés ellenére a
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kimeno nemzetközi forgalom 5,1%-kal csökkent; ennek okaként a mobil telefonoknak, nemzetközi
vállalati hálózatoknak és a versenytársak IP hálózatainak a nemzetközi forgalomból való növekvo
részesedése jelölheto meg. A kimeno forgalom csökkenése a díjak csökkenésével járt együtt, s
mindezek eredményeképp a nemzetközi forgalomból származó bevételek 41,4 milliárd forintot értek el,
ami 5,4%-os csökkenést jelent.

Földrajzi terjeszkedés: a Maktelben megszerzett stratégiai részesedés
A Matáv vezetése alatt álló konzorcium 51%-os részesedést szerzett a Maktelben, Macedónia
legjelentosebb távközlési szolgáltatójában. A macedón távközlési piac a szolgáltatásokkal való
ellátottságot tekintve a fejlodés kezdeti szakaszában tart; a vezetékes vonallal való ellátottság a 2000.
év végén mintegy 25% volt, a mobil ellátottság pedig 5%. Mindez a Matáv részvényesei számára
további növekedési lehetoségeket kínál. 2001-ben a Matáv legfontosabb célkituzése az, hogy sikeresen
átvegye a társaság irányítását, illetve hogy felgyorsítsa a hálózat és a szolgáltatások fejlesztését. A
Matáv várakozásai szerint a Maktel-akvizíció mérleg szerinti eredményre gyakorolt hatása 2002-ben
válik pozitívvá.

2000 végén az Emitel-ben korábban 50%-os tulajdonrészt birtokló Matáv megállapodást írt alá, amely
alapján megvásárolja a vegyesvállalat másik tulajdonosának üzletrészét és a vállalatot 100%-ban saját
ellenorzése alá vonja. Az Emitel Magyarország déli területén három helyi koncessziós területen muködo
társaság, a hozzá tartozó vezetékes vonalak száma meghaladja a 85.000-et. A tranzakciót még a
szabályozó hatóságoknak is jóvá kell hagynia.

A negyedik negyedévben elszámolt költségek az összköltséget jelentosen növelték1

A személyi jellegu ráfordítások 2000-ben 16,6%-kal emelkedtek, és elérték a 66,0 milliárd forintot, mely
magában foglalja a 2001-ben esedékes hozzávetoleg 9,5 milliárd forint nagyságú végkielégítésre
elkülönített céltartalékot is. A hatékonyság tovább javult, az egy alkalmazottra jutó vonalak száma 2000
végén elérte a 264-et.

Az értékcsökkenés, amortizáció, valamint az egyéb muködési költségek tartalmazzák a hozzávetoleg 5
milliárd forint nagyságú, negyedik negyedévet érinto tételeket is. Ezen költségtételek 25,4%-kal illetve
26,7%-kal növekedtek.

Eroteljes cash-flow
A muködésbol származó nettó cash-flow 13,0%-kal növekedve elérte a 156,4 milliárd forintot, ami
jelentosen meghaladta 2000. évi beruházások 152,8 milliárd forint nagyságú összegét. A szokásos üzleti
tevékenységen túlmenoen a 2000. évi beruházások tartalmaztak egy 6,5 milliárd forint összegu
koncessziós díjat is, amelyet a Westel 2000 folyamán a 1800 MHz-es sávra kapott engedélyért fizetett.
A jelenlegi üzletmenetet figyelembe véve a Matáv mintegy 340 milliárd forint összegben fog beruházni
a 2001-2003 közötti három év során, a Maktel beruházásai nélkül.

A Matáv Rt. fontosabb részvényesei a 2000. december 31-i állapot szerint: a Magyar Állam (az Arany
Részvény birtokosa); MagyarCom, a Deutsche Telekom AG tulajdona (59,49%); míg a részvények
40,51%-a nyilvános forgalomban van.

                                                                
1 Ezzel a negyedéves beszámolóval kezdve a végkielégítésekre képzett céltartalékok át lettek sorolva. Korábbi
beszámolóinkban a végkielégítésekre képzett céltartalékok, valamint a végkielégítésekre képzett céltartalékok
feloldása az egyéb költségek között szerepeltek. Ebben a beszámolóban a végkielégítésekre képzett céltartalékok, a
végkielégítésekre képzett céltartalékok feloldásával együtt, a személyi jellegu ráfordítások részeként lettek
feltüntetve. Az ebben a beszámolóban szereplo 1999-es költségek is át vannak sorolva.
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A Matáv 2000. évi teljes gyorsjelentése a MATÁV web-oldalán is olvasható:
http://www.matav.hu/vilag/befektetoknek/index.html

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 jellegu megállapításoktól. Az ilyen tényezoket többek között az 1999. 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.
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A 2000. évi pénzügyi kimutatás elemzése

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Bevételek

A 2000. évi belföldi távközlési bevételek alakulása tükrözi a 2000. február 1-tol érvényben lévo
tarifák közötti jelentos kiegyensúlyozási hatást. Az új tarifák nagy elorelépést jelentenek a tényleges
költségek alapján történo ármegállapítás vonatkozásában. A tarifák közötti kiegyensúlyozás
továbbra is alapveto fontosságú a magyar távközlési piac teljes liberalizációjának közeledtével. Az
elofizetési díjak közel 50%-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 2000. december 31-ig elérték a
82.918 millió forintot az 1999. évi 63.191 millió forinttal szemben, ami 31,2%-os növekedést jelent.
Ez a növekedés elsosorban az elofizetok számának emelkedésével, illetve az elofizetési díjak
emelésével magyarázható. 1999-ben az átlagos vonalszám 2.767.184, míg 2000-ben 2.919.631
volt, ez 5,5%-os növekedésnek felel meg.

A belföldi forgalmi bevételek 2000. december 31-ig elérték a 129.517 millió forintot az 1999. évi
134.071 millió forint bevétellel szemben (3,4%-os csökkenés). A 12,3%-os belföldi forgalom
növekedést a tarifák csökkenése ellentételezte.

Az egyéb forgalmi bevételek az 1999. évi 18.743 millió forintról 2000. december 31-ig 19.136
millió forintra emelkedtek (2,1%-os növekedés). A növekedés a forgalom emelkedésébol ered,
melyet részben ellentételeznek az egyéb belföldi szolgáltatók által a MATÁV-nak fizetett
alacsonyabb díjak.

A nemzetközi forgalmi bevételek az 1999. évi 43.807 millió forintról 2000. december 31-ig 41.432
millió forintra csökkentek (5,4%-os csökkenés). A csökkenés elsosorban a nemzetközi tarifák
csökkenésébol ered.

A mobil távközlési bevételek 2000. december 31-ig elérték a 108.885 millió forintot az 1999. évi
82.746 millió forintos bevétellel szemben (31.6%-os növekedés). A növekedés a mobil elofizetok
számának emelkedésébol ered, melyet a tarifák csökkenése részben ellentételezett.

A bérelt vonalakból és adatátvitelbol származó bevételek 2000. december 31-ig elérték a 26.819
millió forintot az 1999. évi 20.241 millió forinttal szemben (32,5%-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 2000. elso negyedévi és az azt megelozo jelentésekben az audiotex, telex és távirat bevételek a
bérelt vonalakból és adatátvitelbol származó bevételek között voltak kimutatva. A 2000. június 30-i
jelentéstol kezdve ezek a bevételek az egyéb bevételek között vannak feltüntetve. E változtatással a
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fobb adatátviteli termékeink jobb bemutatása volt a cél. A korábbi évek megfelelo adatai is át lettek
sorolva az összehasonlíthatóság érdekében.

Az egyéb bevételek az 1999. évi 22.133 millió forintról 2000. december 31-re 37.238 millió forintra
emelkedtek (68,2%-os növekedés). Az egyéb bevételek között találhatók a távközlési
berendezések értékesítésének bevétele, valamint az építési, fenntartási és egyéb tevékenységbol
származó bevételek.

Költségek

Ezzel a negyedéves beszámolóval kezdve a végkielégítésekre képzett céltartalékok át lettek sorolva.
Korábbi beszámolóinkban a végkielégítésekre képzett céltartalékok, valamint a végkielégítésekre
képzett céltartalékok feloldása az egyéb költségek között szerepeltek. Ebben a beszámolóban a
végkielégítésekre képzett céltartalékok, a végkielégítésekre képzett céltartalékok feloldásával együtt,
a személyi jellegu ráfordítások részeként lettek feltüntetve. Az ebben a beszámolóban szereplo
1999-es költségek is át vannak sorolva.

A személyi jellegu ráfordítások a 2000 december 31-ével záródó évben elérték a 66.024 millió
forintot, szemben az 1999. évi 56.630 millió forinttal (16.6%-os növekedés). A személyi jellegu
ráfordítások növekedése a magasabb végkielégítésekre képzett céltartalékokra, valamint a 2000.
április 1-jével életbe lépett béremelésekre vezetheto vissza, amit részben ellensúlyozott az
alkalmazottak számának a csökkenése. A hatékonyságot tovább növelve az elmúlt 12 hónapban
6,5%-kal 14.380-ra csökkentettük az állományi létszámot. Ezáltal az egy alkalmazottra jutó
vezetékes vonalak száma 264-re nott az 1999. december végi 240-rol.

2000-ben az értékcsökkenési leírás elérte a 77.940 millió forintot az 1999 hasonló idoszakának
62.145 millió forintjával szemben (25,4%-os növekedés). Ezt az emelkedést a befektetett eszközök
állományának növekedése, valamint bizonyos tárgyi  eszközök 2000 negyedik negyedévében történt
leírása magyarázza.

Az egyéb hálózatüzemeltetoknek történt kifizetések 2000. december 31-ig elérték a 55.617 millió
forintot az 1999. év 44.184 millió forintjával szemben (25,9%-os növekedés). A költségnövekedést
a mobil és vezetékes penetráció emelkedése okozta.

Az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke az 1999. évi 22.392 millió forintról 2000-
ben 34.111 millió forintra növekedett (52,3%-os növekedés). Ez a növekedés elsosorban az
értékesített mobilkészülékek megnövekedett volumenébol adódik.

Az egyéb muködési költségek 2000. december 31-re elérték a 99.382 millió forintot az 1999 év
hasonló idoszakának 78.450 millió forintjához viszonyítva (26,7%-os növekedés). Az egyéb
muködési költségekben legnagyobb súllyal anyag- és karbantartási, valamint marketing költségek,
szolgáltatásokért fizetett díjak, energia költségek, illetve tanácsadási díjak találhatók. Az egyéb
muködési költségek növekedésének legfobb kiváltói az új elofizetok megszerzéséhez kapcsolódó
ügynöki díjak és SIM-kártya költségek, informatikai költségek, a vezetékes telefonközpontok és a
mobil bázisállomások karbantartási költségei, valamint a kihelyezett tevékenységek voltak.
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Muködési eredmény

A muködési eredmény 2000. december 31-re elérte a 112.871 millió forintot az 1999. évi 121,131
millió forinthoz viszonyítva. 2000-ben az összes bevétel 15,9%-kal emelkedett, az 1999. évi
384.932 millió forintról 445.945 millió forintra. 2000-ben az összes muködési költség 26,3%-kal
emelkedett, az 1999. évi 263.801 millió forintról 333.074 millió forintra. A muködési eredményráta
2000-ben 25,3%, míg 1999 hasonló idoszakában 31,5% volt.

Nettó pénzügyi eredmény

2000-ben a nettó pénzügyi eredmény mínusz 20.992 millió forint volt, szemben az 1999. évi mínusz
22.133 millió forinttal. A nettó pénzügyi eredmény javulása egyrészt a csökkeno mértéku havi
leértékelések, másrészt a forint intervenciós sávon belüli kedvezobb mozgásának következménye.
Mivel a MATÁV hitelállományában növekszik a forinthitelek aránya, a MATÁV a csökkeno forint
kamatlábak kedvezo hatását is élvezi. A hitelállomány az 1999. december 31-i 182.519 millió
forintról 2000. december 31-re 189.366 millió forintra emelkedett.

Részesedések társult vállalatok eredményébol

A társult vállalatok eredményének részesedésre jutó része 2000-ben 2.174 millió forintra nott az
1999. évi 1.428 millió forintról, ez a társult vállalatok javuló eredményének köszönheto.

Adózás elotti eredmény

Az adózás elotti eredmény 2000-ben 94.053 millió forint volt, szemben az 1999. évi 100.426 millió
forinttal.

Társasági adó

A társasági adó összege 2000-ben 8.208 millió forintra emelkedett, szemben az 1999. évi 6.911
millió forinttal. A növekedést a csoport magasabb társasági adóköteles eredménye okozza.

Kisebbségi részesedések

2000. december 31-ig a kisebbségi részesedések összege 17.082 millió forint volt, az 1999. évi
14.883 millió forinttal szemben (14,8%-os növekedés). E növekedés oka a Westel magasabb
jövedelmezosége.
Nettó eredmény

2000-ben a nettó eredmény 68.763 millió forint volt, az 1999. évi 78.632 millió forinttal szemben
(12,6%-os csökkenés).
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MÉRLEG

A mérlegfoösszeg 1999. december 31-én 647.870 millió forint volt, mely 2000. december 31-re
745.509 millió forintra emelkedett. Az emelkedés elsosorban a muködési eredménynek tudható be.

Hitelek és egyéb kölcsönök

A rövid lejáratú hitelek és egyéb kölcsönök 1999. december 31-hez viszonyítva 342,2%-kal nottek,
míg a hosszú lejáratú hitelek és egyéb kölcsönök 32,8%-kal csökkentek 2000. december 31-ére.
Ennek oka az, hogy az egy éven belül visszafizetendo hitelek átsorolásra kerültek.

Kisebbségi részesedések

A kisebbségi részesedések mérlegsor 1999. december 31-hez képest 77,0%-kal nott, 40.731 millió
forint volt 2000. december 31-én. Ez a növekedés a Westel magasabb eredményének köszönheto.

Eredménytartalék

Az eredménytartalék 1999. december 31-hez képest 29,6%-kal nott, 260.420 millió forint volt
2000. december 31-én.  A növekedés a nettó eredménynek köszönheto, melyet részben
ellentételezett a 9.335 millió forint összegben kifizetett osztalék.



1998. 1999. 2000. 1999. dec. 31.-

MATÁV én december 31-én 2000. dec. 31.

Konszolidált (auditált) (auditált) (nem auditált)  % változás

IAS Mérlegek
 (millió forintban)

ESZKÖZÖK

Forgóeszközök

Pénzeszközök 3 613 6 584 13 296 101,9%

Értékpapírok 1 274 3 732 6 045 62,0%

Követelések 51 662 66 667 71 951 7,9%

Készletek 8 117 9 539 10 587 11,0%

Forgóeszközök összesen 64 666 86 522 101 879 17,7%

Befektetett eszközök 479 474 555 099 627 728 13,1%

Hosszú lejáratú követelések 5 400 6 249 15 902 154,5%

Eszközök összesen 549 540 647 870 745 509 15,1%

FORRÁSOK

Hitelek és egyéb kölcsönök 19 311 17 804 78 725 342,2%

Szállítók és egyéb kötelezettségek 74 956 87 945 96 068 9,2%

Halasztott bevételek 5 638 4 685 3 690 -21,2%

Céltartalékok 4 322 4 925 11 624 136,0%

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 104 227 115 359 190 107 64,8%

Hitelek és egyéb kölcsönök 153 160 164 715 110 641 -32,8%

Halasztott bevételek 18 260 13 606 9 949 -26,9%

Céltartalékok 4 513 3 599 30 -99,2%

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 7 067 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 175 933 181 920 127 687 -29,8%

Kisebbségi részesedések 12 135 23 012 40 731 77,0%

Saját toke

Jegyzett toke 103 728 103 728 103 736 0,0%

Toketartalék 22 834 22 834 22 955 0,5%

Saját részvények 0 0 -127 

Eredménytartalék 130 683 201 017 260 420 29,6%

Saját toke összesen 257 245 327 579 386 984 18,1%

Források összesen 549 540 647 870 745 509 15,1%
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1999. 2000.
MATÁV december 31-vel %
Konszolidált végzodo 12 hónap változás
IAS Eredménykimutatások (auditált) (nem auditált)
 (millió forintban)

Bevételek

Elofizetési, bekapcsolási és egyéb díjak 63 191 82 918 31,2%

Belföldi forgalmi bevételek 134 071 129 517 -3,4%

Egyéb forgalmi bevételek 18 743 19 136 2,1%

Összes belföldi távközlési bevétel 216 005 231 571 7,2%

Nemzetközi forgalmi bevételek 43 807 41 432 -5,4%

Mobil távközlési bevételek 82 746 108 885 31,6%

Bérelt vonalak és adatátvitel 20 241 26 819 32,5%

Egyéb bevételek 22 133 37 238 68,2%

Összes bevétel 384 932 445 945 15,9%

Személyi jellegu ráfordítások (56 630) (66 024) 16,6%

Értékcsökkenési leírás (62 145) (77 940) 25,4%

Kifizetések más hálózati üzemeltetoknek (44 184) (55 617) 25,9%

Értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke (22 392) (34 111) 52,3%

Egyéb muködési költségek (78 450) (99 382) 26,7%

Muködési költségek és ráfordítások (263 801) (333 074) 26,3%

Muködési eredmény 121 131 112 871 -6,8%

Nettó pénzügyi eredmény (22 133) (20 992) -5,2%

Részesedések társult vállalatok adózás elotti eredményébol 1 428 2 174 52,2%

Adózás elotti eredmény 100 426 94 053 -6,3%

Társasági adó (6 911) (8 208) 18,8%

Adózott eredmény 93 515 85 845 -8,2%

Kisebbségi részesedések (14 883) (17 082) 14,8%

Nettó eredmény 78 632 68 763 -12,6%

 10



MATÁV 2000. december 31-ével
Konszolidált végzodo 12 hónap
Cash Flow Kimutatás - IAS (nem auditált)
 (millió Forint)

Üzemi/üzleti tevékenységbol származó cash-flow

Üzemi/üzleti tevékenységbol származó cash-flow 181 764 

Fizetett kamat -15 123 

Jutalékok és banki költségek -2 042 

Fizetett nyereségadó -8 150 

Üzemi/üzleti tevékenységbol származó nettó cash-flow 156 449 

Befektetési tevékenységbol származó cash-flow

Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -152 784 

Befektetések beszerzése -3 568 

Kapott kamatok 2 067 

Kapott osztalékok 1 009 

Egyéb pénzügyi eszközök állományának változása -2 313 

Befektetett eszközök értékesítésébol származó bevétel 9 784 

Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow -145 805 

Pénzügyi tevékenységbol származó cash-flow

Részvényeseknek és kisebbségi részesedésben 

     lévo vállalkozásoknak fizetett osztalék -9 411 

Hitel portfolió állományváltozása 4 915 

Saját részvény tranzakciók nettó pénzügyi hatása -23 

Egyéb 587 

Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow -3 932 

Nettó változás a pénzeszközökben 6 712 

Pénzeszközök az év elején 6 584 

Pénzeszközök az év végén 13 296 

Változás a pénzeszközökben 6 712 
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A muködési statisztikák összefoglalója

1999. dec. 31. 2000. dec. 31. 99 dec. - 00 dec.

% 
EBITDA ráta 47,6% 42,8% -10,1%
Muködési eredmény ráta 31,5% 25,3% -19,7%
Nyereség ráta 20,4% 15,4% -24,5%
Eszköz arányos megtérülés 13,1% 9,9% -24,4%
Nettó adósság / összes toke 32,9% 28,4% -13,7%

Vonalszám idoszak végén
Egyéni 2 370 579 2 296 351 -3,1%
Üzleti  378 605  326 503 -13,8%
Nyilvános  36 205  36 774  1,6%
ISDN csatornák  114 466  305 882  167,2%
Összes vonalszám 2 899 855 2 965 510  2,3%

Központok digitalizáltsága ISDN-nel együtt 79,0% 85,1%  7,7%
Vonalsuruség 38,6% 39,5%  2,3%

Vezetékes hálózati alkalmazottak (záró létszám, 
redukált foben)  12 093  11 227 -7,2%
Alkalmazottak száma (záró létszám, redukált foben)  15 377  14 380 -6,5%
Vonalszám vezetékes hálózati alkalmazottanként   240   264  10,0%

Forgalom percben (ezer)
Belföldi 8 632 345 9 692 678  12,3%
Nemzetközi kimeno  192 356 182 479 -5,1%

Westel 450 elofizetok 97 753 75 866 -22,4%
Westel 900 elofizetok 842 279 1 599 086  89,9%
Összes mobil elofizetok 940 032 1 674 952  78,2%

Westel 900 egy elofizetojére jutó havi forgalom 
percben  200 184 -8,0%
Westel 900 egy elofizetojére jutó havi árbevétel 11 582  9 067 -21,7%
Westel 900 elofizetok teljes lemorzsolódás -28,1% -13,1% -53,5%
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