




































































Wipro Holdings Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

CASH FLOW

data in USD

Megnevezés 2018. december 31. 2019. december 31. Description
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 1,87,96,647 4,30,50,266 I. Variation in cash-flow from operations (Operating cash-flow, 1-13)

1. Adózás előtti eredmény + -35,19,162 79,40,755 1) Income before taxes +
2. Elszámolt amortizáció + 0 0 2) Depreciation write-off +
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 0 0 3) Loss in value and backmarking +
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 0 0 4) Difference between formation and utilization of provisions +
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 0 0 5) Invested assets sold +
6. Szállítói kötelezettség változása + -32,323 -10,246 6) Variation in accounts payable +
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -11,97,121 -42,188 7) Variation in other short-term liabilities +
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + -3,477 -6,000 8) Variation in accrued and deferred liabilities +
9. Vevőkövetelés változása + 0 0 9) Variation in trade debtors +
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + 2,26,67,909 3,44,24,317 10) Variation in current assets (without trade debtors and liquid assets) +
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + 10,14,892 16,20,582 11) Variation in accrued and deferred assets +
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -1,34,071 -8,76,954 12) Tax paid or payable (on profit) -
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 0 13) Dividends and profit-sharing paid or payable -

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 0 0 II. Variation in cash-flow from investments (Investment cash-flow, 14-16)
14. Befektetett eszközök beszerzése - 0 0 14) Purchase of invested assets -
15. Befektetett eszközök eladása + 0 0 15) Sale of invested assets +
16. Kapott osztalék, részesedés + 0 0 16) Dividends and profit-sharing received +

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) -30,00,000 -5,65,00,000 III. Variation in cash-flow from financial transactions (Financial cash-flow, 17-27)
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 0 0 17) Receipts from shares issue (capital influx) +
18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 0 18) Receipts from the issue of bonds and securities signifying a creditor relationship +
19. Hitel és kölcsön felvétele + 0 0 19) Borrowings +
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 0 0 20) Repayment, termination or redemption of long-term loans and bank deposits +
21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 0 21) Non-repayable assets received +
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 0 22) Cancellation of shares, disinvestment (capital reduction) -
23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 0 23) Redeemed bonds and securities signifying a creditor relationship -
24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0 0 24) Loan installment payments -
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - -30,00,000 -5,65,00,000 25) Long-term loans and bank deposits -
26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 0 26) Non-repayable assets transferred -
27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + 0 0 27) Variation in liabilities due to founders and in other long-term liabilities +

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) 1,57,96,647 -1,34,49,734 IV. Variation in liquid assets (I+II+III)

   

Budapest, 2020. március 25. / Budapest, March 25 ,2020 A vállalkozás vezetője (képviselője) / Managing Director



Wipro Holdings Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

CASH FLOW

A társaság nem rendelkezik visszavásárolt saját üzletrészekkel.

A társaság nem folytat kutatási és kísérleti fejlesztési tevékenységet.

A társaságnak nem volt és jelenleg sincs folyamatban peres ügye.

Budapest, 2020. március 25

Wipro Holdings Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Üzleti jelentés
az éves beszámolóhoz

2019. január 1. – 2019. december 31.

A vállalkozás vezetője (képviselője)

A mérleg fordulónapja (2019. december 31.) és a mérlegkészítés időpontja (2020. január 22.) között a beszámolóban szereplő 
adatok szempontjából lényeges esemény vagy folyamat nem történt, illetve nem következett be.

A környezetvédelmi területnek a társaság tevékenységével sem közvetlen, sem közvetett kapcsolata nincs, ebből eredően a 
társaságnak nincs környezetvédelmi politikája és nem hozott környezetvédelmi intézkedéseket.

1.

5.

4.

3.

2.



Wipro Holdings Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

CASH FLOW

The Company does not have repurchased own shares. 

The Company does not have research or development activity.

The Company has or had no legal case.

Budapest, March 25 ,2020

Wipro Holdings Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Business Report
to the Annual Report

January 1, 2019 – December 31, 2019

                Managing director

There was no significant transaction or event between the year-end closing date (December 31, 2019) and the preparation date 
(January 22, 2020) of the Balance Sheet which could be relevant for the items of Annual Report.

There is no direct or indirect connection with any environmental protected area, therefore the Company 
has no policy for environmental protection or did not have any environmental protection decision.
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