Befektetői közlemény
További tájékoztatás a vizsgálat helyzetéről és a 2005. évi gyorsjelentés
változásairól
Budapest – 2006. december 6. – A Magyar Telekom Nyrt. (Reuters: NYSE: MTA.N, BÉT: MTEL.BU és
Bloomberg: NYSE: MTA US, BÉT: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója a mai napon
közzétette a Közgyűlésre beterjesztett 2005. évi gazdálkodásáról szóló éves jelentés főbb pénzügyi számait
valamint tájékoztatást adott a vizsgálatról, amely Társaság és az egyik leányvállalata által kötött tanácsadói
szerződések kapcsán folyik. Ez a közlemény összefoglalja a Magyar Telekom ellenőrzési folyamatok
fejlesztésére irányuló helyesbítő intézkedéseit, valamint azt a két jelentős tényezőt, ami a 2006. februárban
közzétett gyorsjelentésben foglalt eredmények változását okozta: a vizsgálat hatását és az Egyetemes
Távközlési Támogatási Alappal kapcsolatos későbbi változásokat.
Annak ellenére, hogy a vizsgálat még nem zárult le, a vizsgálatot folytató független cég által a mai napig tett
megállapítások és következtetések alapján a szerződéseket nem teljes egészében a szerződéskötés belső vállalati
folyamatának megfelelően kötötték. Ezen felül a vizsgálat során nem sikerült elégséges bizonyosságot szerezni
afelől, hogy a szerződések teljesítéséért fizetett ellenértékért a Társaság megfelelő értéket kapott. A Magyar Telekom
2005. évi gyorsjelentése a szerződések közül kettőt - 1,1 mrd Ft kifizetést - aktivált költségként tartalmazott. A
vizsgálat megállapításai alapján a Társaság megváltoztatta ezen szerződések számviteli kezelését és ezeket a
kifizetéseket költségként számolta el, szintúgy mint az ezekhez kapcsolódó 0,2 mrd Ft esetlegesen felmerülő
adófizetési kötelezettséget. Mindez az egyéb működési költségek 1,3 mrd forinttal történő növekedéséhez vezetett.
A gyorsjelentés közzétételét követően, egy bírósági döntés semmisnek nyilvánította azt a 2005. szeptemberi bírósági
határozatot, ami az Egyetemes Távközlési Támogatási Alappal és a T-Mobile Magyarország vonatkozó
kötelezettségeivel kapcsolatban született. Bár ennek pénzügyi hatásai a 2006. negyedéves gyorsjelentésekben
szerepeltek, a változás mégis a 2005. évhez kapcsolódik. Ennek megfelelően a 2005. évi jelentésben módosultak a
kapcsolódó követelések, kötelezettségek és adó egyenlegek, valamint működési költségek és adó kötelezettségek.
A csoport konszolidált működési eredménye így 0,4 milliárd forinttal csökkent a 2005. évi gyorsjelentéshez képest.
A különböző változások együttes hatása miatt a 2005. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok
(IFRS) szerinti konszolidált működési eredmény a gyorsjelentéshez képest 1 776 millió forinttal 133 388 millió
forintra csökkent, a nettó eredmény pedig 1 564 millió forinttal 78 564 millió forintra csökkent. A Magyar Telekom
köteles átvezetni a 2005. évi kimutatásain a 2005. éves jelentés kiadása előtt a köztes időben bekövetkezett
kapcsolódó események hatásait, vagyis az esetlegesen felmerülő további események újabb módosításokhoz
vezethetnek.
A Társaság már bevezetett bizonyos helyesbítő intézkedéseket a tanácsadói szerződések megkötésére vonatkozó
ellenőrzési folyamatainak fejlesztésére, ideértve egy új irányítási modell bevezetését, a Crnogorsi Telekom
Igazgatósági tagjainak leváltását, illetve a vizsgálatok akadályozása érdekében adatok megsemmisítését
kezdeményező dolgozók munkaszerződésének felbontását.
A Társaság Igazgatósága 2006. november 8-án jóváhagyott egy szélesebb körű helyesbítő intézkedésekről szóló
programot, amelyet a közeljövőben tervez bevezetni. Döntés született az akvizíciók és a beszerzések szerkezetének
és folyamatának megváltoztatásáról és egy új belső ellenőrzési rendszer bevezetéséről. 2006. december 5-én a
Társaság Igazgatósága további belső ellenőrzési folyamatok fejlesztéséről és azok bevezetéséről döntött.
A Közgyűlési háttéranyagok teljes szövege elérhető a Magyar Telekom honlapján a Befektetőknek, Közgyűlések
menüpont alatt: http://www.magyartelekom.hu/befektetoknek/kozgyulesek.vm
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak
(azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és
előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó
kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a
kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések inherens kockázatokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek
hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegû megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2004.
december 31-én végződött évre vonatkozó, 20-F formátumú éves jelentésünk is részletezi, amelyet az Egyesült Államok Tőzsde- és
Értékpapírfelügyeletéhez (SEC), azaz a U.S. Securities and Exchange Commissionhoz nyújtottunk be.

