


Annak ellenére, hogy az építôipar

óriási mértékben járul hozzá minden

ország GDP-jéhez és a bennünket

körülvevô környezet kialakításához,

hagyományosan elmaradt a straté-

giai technológia alkalmazásában. 

Az iparág nem állja az összeha-

sonlítást más iparágakkal, például 

a gyártásipari, valamint a pénzügyi

és az IT ágazatokkal. A következô 

5 évben óriási változásra számí-

tunk. Olyan jövô elé nézünk, amely-

ben a technológia sokkal jobb ter-

veket, kiszámíthatóbb kivitelezési

eredményeket és költséghatéko-

nyabb épületgazdálkodást eredmé-

nyezhet az épületek teljes élettarta-

ma alatt. 

A jelenlegi gyakorlat szerint 2D-s

környezetben üzemeltetünk és 3D-s

geometriai modelleket használunk,

ami nem teszi lehetôvé az építési

projektek élettartama alatt felmerülô

komplex információ megfelelô keze-

lését. Ezek a technológiák fenntart-

ják továbbá a tervezési és a kivite-

lezési fázis közötti szakadékot, és

kiterjesztik azt az épület üzemel-

tetésének fázisára is. A hatékony

információgazdálkodás meghatáro-

zó szükségszerûség ebben az óriási

ágazatban. Az iparág lépésrôl lépés-

re haladva változik az adatok újra-

alkotásától az adatok sokoldalú

hasznosításának irányába. 

A jobb ellenôrizhetôség érdekében

azt az új „beszállítói láncot”, ami nap-

jainkban még alig-alig létezik az épí-

tôiparban, el kell mozdítani a ge-

ometriai adatoktól az integrált fo-

lyamatmodellezés felé, csökkentve

ezáltal a költségeket és a ciklusidôt,

javítva a minôséget és szem elôtt

tartva a jobb kiszámíthatóságot. 

A Graphisoft feladata, hogy segít-

séget nyújtson a vállalatoknak olyan

nagy épületek megtervezésében,

megépítésében és üzemeltetésé-

ben, amelyekben élünk, dolgozunk

és szórakozunk. Küldetésünk, hogy

évente sokmilliárd dollárt takarítsunk

meg az AEC (építészet-mérnöki ter-

vezés-kivitelezés) ágazat számára.

A Graphisoft biztosítja az iparágban

hamarosan bekövetkezô széleskörû

változás platformját. Innovatív tech-

nológiánkkal és több mint két évti-

zedes szakmai tapasztalatunkkal

lelkesen, minden képességünkkel

segíteni kívánjuk az iparágat ebben

az átalakulásban.  

“A jövôt a legjobban akkor 
jósolhatjuk meg, ha magunk 
találjuk ki azt.”

Alan Kay

DOMINIC GALLELLO

VEZÉRIGAZGATÓ
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1905 óta

TIZENHAT MAGYAR, KÖZTÜK SZÁMOS NEVES TERMÉSZETTUDÓS, 
SZEREPELT A NOBEL-DÍJASOK RANGOS LISTÁJÁBAN

1945
NEUMANN JÁNOS KUTATÓMUNKÁJA

EREDMÉNYEKÉNT MEGÉPÜL AZ ELSÔ

SZÁMÍTÓGÉP.4 5

”AZ ARCHICAD MÁR A KEZDETEKTÔL FOGVA RENDELKEZETT
ÉPÜLETMODELLEZÔ KÉPESSÉGEKKEL, EZÉRT ÚTTÖRÔNEK SZÁMÍT EBBEN

AZ IPARÁGBAN.”
LACHMI KHEMLANI, AEC-ELEMZÔ

Minden épület életciklusa három fô

szakaszból áll: a tervezés, a kivitele-

zés és az üzemeltetés szakaszából.

Hagyományosan ezek a szakaszok

elkülönülnek egymástól, a teljes

folyamat pedig lineáris. Az egyes

szakaszokban a projekteket leíró

adatbázisokat számos eltérô módon

és formában kell feldolgozni és

kommunikálni. 

Az ágazatban vezetô szerepet be-

töltô vállalatok keményen dolgoznak

azon, hogy hatékony és kiszámít-

ható folyamatot hozzanak létre, és

így átfogó, általánosan használható

és könnyen kommunikálható meg-

oldást kínáljanak az épület teljes

életciklusára. 

A Graphisoft úttörô épületmodel-

lezési technológiájával a szakma

legfejlettebb platformját kínálja. Meg-

oldásunk felöleli a projekt teljes élet-

ciklusát, és lehetôvé teszi a külön-

bözô érintett szakterületek számára,

hogy együttmûködjenek, és a terve-

zés, a kivitelezés és az üzemeltetés

szakaszaiban megosszák egymás-

sal az adatokat. A szakterületek és

az életciklus szakaszainak integrá-

lása így átformálja majd az ágazaton

belül követett gyakorlatot. Megren-

delôink és az egész társadalom

hasznát látja a jobb épített környe-

zetnek, a kiszámíthatóbb folyama-

toknak és a kedvezôbb pénzügyi

eredményeknek. 

1982

BOJÁR GÁBOR ÉS TARI ISTVÁN GÁBOR MEGALAPÍTJÁK A GRAPHISOFTOT® BUDAPESTEN. 
A HAGYOMÁNYOSAN ERÔS MAGYARORSZÁGI MATEMATIKA-OKTATÁSRA ALAPOZVA A GRAPHISOFT

KIFEJLESZTI A VILÁG ELSÔ HÁROMDIMENZIÓS MODELLEZÔ SZOFTVERÉT SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉPRE

1947
GÁBOR DÉNES NOBEL-DÍJAS FIZIKUS, 
A HOLOGRÁFIA FELTALÁLÓJA

1974
ERNÔ RUBIK

A BÛVÖS KOCKA FELTALÁLÓJA



Az építésztervezôk feladata a

legmegfelelôbb építészeti tervek

elkészítése, a projekteket pedig mi-

nél gyorsabban és kevesebb hibával

szükséges kidolgozni ahhoz, hogy

több megrendeléshez juthassanak.

Ennek ellenére a tervezôvállalatok

nagy többsége még mindig az elsô

generációs CAD tervezôeszközöket

használja. Ez a korlátozott képessé-

gekkel bíró technológia csak rontja 

a hatékonyságot, ha a tervek felül-

vizsgálatára, koordinálására, vagy 

a folyamatos aktualizálások végre-

hajtására használják, jóllehet az épü-

letek tervezési folyamatában ezek 

a meghatározó feladatok. 

A 2D CAD koncepció nyilvánvalóan

teljesítôképessége határához ért.

Képtelen megfelelô választ adni az

AEC (építészet, mérnöki tervezés,

kivitelezés) ágazat fejlesztési igé-

nyeire, és támogatni a tervezôket

kihívást jelentô feladataik megoldá-

sában. Egyre nagyobb igény mutat-

kozik az AEC tervezôk körében a

testre szabott megoldások iránt. 

A 2D-s paradigmának utat kell en-

gednie az új generációnak, az épü-

letmodellezô és szimulációs rend-

szereknek. 

Az épületmodellezô koncepció para-

digmaváltást vet fel: A tervezési fo-

lyamat alapját a 3D-s épületmo-

dellnek, nem pedig a tervrajzok-

nak kell képezniük. A modell rá-

adásul nem csupán az épület geo-

metriai ábrázolása, hanem képes

arra is, hogy a projekt egész élettar-

tama alatt minden szükséges infor-

mációt hordozzon. 

Jellegébôl adódóan az épületmodel-

lezési koncepció zökkenômentes

együttmôködést feltételez a külön-

bözô szakterületek és megoldások

között. Éppen ezért rendkívül fon-

tos szerepet kapnak az adatcsere-

folyamatok. Csakis a nyílt építészet

elvét követô megoldások, amelyek

tudnak kommunikálni más modell-

alapú alkalmazásokkal, lesznek ké-

pesek teljes mértékben megfelelni

ennek a kihívásnak.  

A Graphisoft 1982-es alapítása

óta elkötelezett támogatója az AEC

(építészet, mérnöki tervezés, kivite-

lezés) ágazatnak, és élvonalbeli

szoftvert kínál a 3D-s alapú terve-

zéshez. A világ különbözô részein a

legkiválóbb építészek által megter-

vezett és megvalósult legnagysze-

rûbb épületeket a cég zászlóshajójá-

nak számító 3D-s tervezôszoftverrel,

az ArchiCAD-del modellezték. 

A globális AEC tervezô ágazatban

végzett több mint két évtizedes inno-

vációs munka és a tapasztalat lehe-

tôvé tette számunkra, hogy intelli-

gens termékeinket — melyek több

mint 80 országban, 23 lokalizált ver-

zióban kaphatók — hozzáigazítsuk 

a helyi piac követelményeihez. Ez 

az elmúlt idôszak igazolta, hogy az

ArchiCAD képes a világ bármely

részén hatékonyan megbirkózni bár-

milyen méretû projekttel. 

Amint a tervezô szakemberek

megismerik és elsajátítják az épü-

letmodellezési koncepciót, bebi-

zonyosodik, hogy a Graphisoft az

ArchiCAD szoftverrel és kiegészí-

tô termékeivel világszerte vezetô

megoldást kínál.

A Graphisoft elkötelezett az új ipari

adatcsere-szabvány, az IFC (Industry

Foundation Classes) mellett, amely

lehetôvé teszi a különbözô építé-

szeti, mérnöki és épületgépészeti al-

kalmazások közötti zökkenômentes,

objektumalapú kapcsolatot. Az IFC

az épületmodellezés terén elérhetô

széleskörû együttmûködés ideális

platformja. A Graphisoft partneri kap-

csolatokat alakít ki a vezetô szoft-

vertervezôkkel minden ipari ágazat-

ban, ideértve a szerkezettervezést,

az épületgépészeti tervezést (HVAC:

fûtés, szellôzés, légkondicionálás

tervezését), a térinformatikai (GIS)

megoldásokat, stb., és integrálja

ezeket az épületmodellel. 

Jövôbeni fejlesztômunkánk során

arra törekszünk, hogy tovább köny-

nyítsük megoldásaink használható-

ságát, erôsítsük a csoportmunkát

szolgáló képességeket, a termelé-

kenységet és a térbeli szabadságot.

Mindezt úgy fogjuk megvalósítani,

hogy közben folyamatosan kiszol-

gáljuk mind a Macintosh, mind a

Windows platformokat. Meggyôzô-

désünk, hogy az operációs rendszer

megválasztása, minden más alapve-

tô döntéshez hasonlóan, ügyfeleink

döntése kell legyen. 

”A GRAPHISOFT AZ ÖSSZES CAD-FEJLESZTÔ KÖZÜL MINDIG IS A LEG-
KOMOLYABB ELKÖTELEZETTSÉGET MUTATTA AZ OLYAN TERMÉKEK ELÔÁLLÍTÁSA

IRÁNT, AMELYEK VALÓBAN KIHASZNÁLJÁK A TERVEZÉSI ADATOK INTELLIGENCIÁJÁT.”
JERRY LAISERIN, AEC-ELEMZÔ

1984
“EZ NEM UGYANAZ AZ 1984” — A GRAPHISOFT FORRADALMASÍTJA AZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS KONCEPCIÓJÁT AZ ÚJ APPLE®

MACINTOSH® SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT ARCHICAD® SZOFTVERÉVEL

1987
A GRAPHISOFT BEVEZETI VIRTUÁLIS ÉPÜLET™ KONCEPCIÓJÁT, AZ ELSÔ

INTEGRÁLT ÉPÜLETINFORMÁCIÓS RENDSZERT

1988
AZ ARCHICAD OLASZORSZÁGBAN OLASZ, FRANCIAORSZÁGBAN FRANCIA, FINNORSZÁGBAN FINN

VERZIÓBAN KAPHATÓ. A GRAPHISOFT A MACINTOSH RENDSZEREK ÉPÍTÉSZETI CAD SZOFTVEREI

KÖZÖTT PIACVEZETÔ

KOVÁCS BENCE
TERMÉKMENEDZSMENT ELNÖKHELYETTES
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KLAGENFURT VÁROSÍ SZÍNHÁZ, GRAZ, AUSZTRIA
ÉPÍTÉSZ: GUNTHER DOMERIG

ÉPÍTÉSZ: L. S. CHEW

ÉPÍTÉSZ: HANI NI JEM, RAINFORTH
– GRAU ARCHITECTS, USA
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Több mint 70 évvel ezelôtt mind-

össze egy évre és 45 napra volt

szükség az építôipar egyik legna-

gyobb alkotása, a New York-i Em-

pire State Building felépítéséhez.

Még manapság is kevés építôipari

vállalat hajlandó vagy képes arra,

hogy ilyen rövid idô alatt ilyen nagy-

ságrendû épületet hozzon létre.

Kiszámíthatóságát tekintve az építô-

ipar alig fejlôdött valamit az elmúlt

hét évtizedben. 

A számítógépek széleskörû alkal-

mazása ellenére az építôipar még

messze jár attól, hogy teljes mérték-

ben kiaknázza az informatikai for-

radalomban rejlô óriási lehetôsé-

geket. A következô évtized nagy

kihívása, hogy megvalósuljon a

gyors és pontos digitális technológia

és e rendkívül fragmentált és kocká-

zatkerülô ágazat teljes integrációja. 

A 3D-s modell koncepciója — a 2D-s

CAD-et nem is említve — nem nyújt

teljes megoldást az építôipar szá-

mára. Hiányzik belôle az építési fo-

lyamat két kritikus dimenziója: az idô

és a költség. Ezen meghatározó 

elemek hatékony követésének és

kontrollálásának lehetôsége egé-

szen a legutóbbi idôkig nem fejlôdött

ki kellô mértékben. 

Az építôipar összetettsége miatt

egyetlen informatikai termék sem

képes arra, hogy teljes mértékben

kielégítse az iparág valamennyi

igényét. Csakis a vezetô szoftver-

fejlesztôk nyitott építészeti koncep-

cióra támaszkodó szoros együttmû-

ködése eredményezhet hatékony

megoldást. 

Ha az építôipar ezt az utat választ-

ja, végül képes lesz olyan projek-

teket kínálni ügyfeleinek, amelyek

minden szempontból, a költség,

az idô és a minôség tekintetében

is kiszámíthatók.  

A Graphisoft már több mint két

évtizede elkötelezte magát az AEC

(építészet, mérnöki tervezés, kivi-

telezés) mellett. A Graphisoft volt 

például az elsô, aki bevezette a 

3D-s alapú tervmodellezést. Elôre-

látásunknak köszönhetôen a teljes

egészében 3D-s környezetben ter-

vezett és kivitelezett projektek nagy

részét a Graphisoft szoftverével dol-

gozták fel. 

A Graphisoft termékeinek új fejlôdési

szakasza testre szabott megoldá-

sokat biztosít az építôipar számára,

lehetôvé téve az olyan kritikus terüle-

tek hatékonyabb teljesítményelem-

zését, mint például az építkezések

szimulációja és az idô- és költség-

szabályozás, melyek mindegyike 

a nagymértékben megnövekedett

kiszámíthatóságot szolgálja. 

A Graphisoft élen jár az új ipari adat-

csere-szabvány, az IFC (Industry

Foundation Classes) támogatásá-

ban. Sokoldalú megoldásaink lehe-

tôvé teszik, hogy a több szakterület

képviselôit integráló munkacsopor-

tok folyamatosan, egymással szoro-

san együttmûködve dolgozhassa-

nak, ami kulcsfontosságú a nagyobb

hatékonyság elérésében. 

Szerte a világon a vezetô építôipari

vállalatok, például a japán Kajima, a

finn YIT és a svéd Skanska a mi ter-

mékeink alkalmazásával képesek 

a teljes kivitelezési folyamat meg-

tervezésére, a csomópontok ellenôr-

zésére és költségbecslések készíté-

sére közvetlenül az épületmodell 

alapján. A Graphisoft megoldásait

alkalmazva ezek a vállalatok jelen-

tôs mértékben csökkentik a projek-

tekhez hagyományosan társuló koc-

kázatokat. 

Mi a Graphisoftnál úgy véljük, hogy

az, ahogyan mi látjuk, megfogalmaz-

zuk és megvalósítjuk az informatika

jövôbeni, építôiparban betöltött sze-

repét, jelentôs mértékben hozzájárul

az iparág fejlôdési irányának meg-

határozásához. Azáltal, hogy a Gra-

phisoft valamennyi érintett ágazat

számára piacvezetô megoldásokat

kínál, partnereivel együtt el fogja érni

kitûzött célját, nevezetesen, hogy

évente többmilliárd dollárt takarítson

meg az építôipar számára 

”KERÜLJÜK A BONYOLULT MEGFOGALMAZÁSOKAT: 
AZ ARCHICAD SZÁMUNKRA EGYSZERÛEN A LEGJOBB CAD-MEGOLDÁS.”

JARMO LAITINEN, FEJLESZTÉSI IGAZGATÓ, YIT, FINNORSZÁG

1989
A GRAPHISOFT MEGCÉLOZZA A GLOBÁLIS SZOFTVERIPAR

KÖZÉPPONTJÁT AMERIKAI LEÁNYVÁLLALATA, A GRAPHISOFT

US INC. MEGALAPÍTÁSÁVAL

1991
AZ ARCHICAD VILÁGSZERTE AZ ÉLENJÁRÓ

ÉPÍTÉSZETI CAD PROGRAM MACINTOSHON

1993
A GRAPHISOFT MULTIPLATFORMOS STRATÉGIÁT KEZDEMÉNYEZ. 
AZ ARCHICAD-ET ELÔSZÖR ADJÁK KI MICROSOFT® ÉS WINDOWS®

OPERÁCIÓS RENDSZEREKHEZ

1996
AGRAPHISOFT CSATLAKOZIK AZ IAI-HOZ (INTERNATIONAL ALLIANCE FOR INTEROPERABILITY

— NEMZETKÖZI SZÖVETSÉG AZ ALKALMAZÁSOK ÖSSZEKAPCSOLHATÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSÁRA), 
AMELYET AZ ÉPÍTÔIPARI KÖRÖKBEN ÁLTALÁNOSAN ELFOGADOTT ADATCSERE-SZABVÁNY

LÉTREHOZÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN ALAPÍTOTTAK A LEGNAGYOBB AEC CAD VÁLLALATOK

HAJAS TAMÁS
TECHNOLÓGIAI IGAZGATÓ
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ÉPÍTÉSZ: IVAN JOVANOVIC

TORRE NORD, GENOVA, OLASZORSZÁG
ÉPÍTÉSZEK: SKIDMORE, OWINGS & MERRIL LLP; MARIO LANATA

KAJIMA CORPORATION, JAPAN
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”A LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁS (FM) AZ AEC-PIAC EGYIK FÉNYPONTJA... 
MOST VALÓBAN MEGNYÍLIK A LEHETÔSÉG ARRA, HOGY SZOROSAN ÖSSZEKAPCSOL-

JUK AZ ÉPÜLET ÉPÍTÉSZETI MODELLJÉT MÁS ALKALMAZÁSOKKAL, KÖZTÜK AZ FM-MEL IS.”
GARTNER CSOPORT

1997
ÉPÍTÉSZETI EGYÜTTMÛKÖDÉS. A GRAPHISOFT BEVEZETI AZ ARCHICAD FOR TEAMWORK PROGRAMOT, 
AMELY A 3D-S ÉPÜLETMODELLEKEN TÖRTÉNÔ EGYIDEJÛ CSOPORTMUNKA FORRADALMIAN ÚJ MÓDSZERE

A GRAPHISOFT ELNYERI AZ EURÓPAI INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI DÍJAT (EUROPEAN INFORMATION TECHNOLOGY AWARD)

1998
A GRAPHISOFT RÉSZVÉNYEIT SIKERESEN BEVEZETIK A FRANKFURTI ÉRTÉKTÔZSDÉN (FRANKFURT NEUER MARKT) 
AZ ARCHICAD FOR TEAMWORK ELNYERI A „CODIE AWARD FOR BEST GROUPWARE” DÍJAT

ÚJ VÁLLALATKÖZPONTKÉNT BUDAPEST ÉSZAKI RÉSZÉN, A DUNA-PARTON MEGÉPÜL A GRAPHISOFT PARK

A tervezési szakaszban jelent-

kezô költségek az épület teljes

életciklusa alatt felmerülô összes

ráfordításnak csupán csekély részét

képviselik. Miután egyre inkább nyil-

vánvaló a hatékony létesítmény-

gazdálkodás költségcsökkentésben

betöltött kiemelkedô szerepe, a szá-

mítógéppel támogatott létesítmény-

gazdálkodás (CAFM) és a számító-

gépes karbantartás-irányítási rend-

szerek (CMMS) piaca az AEC (épí-

tészet, mérnöki tervezés, kivitelezés)

iparág leggyorsabban bôvülô szeg-

mensévé vált. 

A CAFM/CMMS piac egyre gyorsuló

növekedése hasonlít a pénzügyi

szoftverek piacán megfigyelhetô

korábbi trendekhez. A manuális

számviteli eljárások automatizálá-

sára kifejlesztett vállalati erôforrás-

tervezô (ERP) rendszerek felváltot-

ták az egyszerû számviteli szoftve-

reket. Az ERP elônyei messze túlmu-

tatnak a hatékonyabb számvitelen 

— az átfogó információ javítja a dön-

téshozatalt és segít az egész vállalat

nyereségességének növelésében. 

A vállalat épületei és a hozzájuk

kapcsolódó egyéb berendezések

és eszközök mûködtetése és fenn-

tartása a számviteli eljárások és

rendszerek összetettségéhez ha-

sonlítható, amelyeket ugyanolyan

gondossággal kell kezelni, irányí-

tani és felügyelni. Az épületekre és

ingatlanokra vonatkozó adatokat át-

fogóan, egy integrált rendszer ré-

szeként kell kezelni. A rendszernek

lehetôvé kell tennie a létesítmény-

gazdálkodással foglalkozó vállalat-

vezetôk és ingatlantulajdonosok szá-

mára, hogy megalapozott döntése-

ket hozhassanak és kiküszöbölhes-

sék a valós, naprakész információ

hiányában elôálló igencsak költsé-

ges helyzeteket. 

A létesítménygazdálkodási piac el-

mozdulása a webes, interaktív, multi-

médiás információs környezet felé

az FM-szakemberek elôtt megnyitja

a lehetôséget a nagy ugrásra; pusz-

tán létesítménygazdálkodási szerep-

körükbôl kitörve lényegesen hoz-

zájárulhatnak a szervezet stratégiai

információs erôforrásaihoz. 

DIÓSSY GÁBOR
LÉTESÍTMÉNY-GAZDÁLKODÁSI ÜZLETÁG IGAZGATÓ

1999
PIACRA KERÜL A GRAPHISOFT ARCHIFM®. A VIRTUÁLIS ÉPÜLET KONCEPCIÓT KITERJESZTIK AZ ÉPÜLET

TELJES ÉLETTARTAMÁRA, AMELLYEL A GRAPHISOFT AZ IT-FORRADALOM NYÚJTOTTA LEHETÔSÉGEKET AZ

AEC SZAKMÁBAN MAXIMÁLISAN KIMERÍTI

AZ ARCHICAD-ET KITÜNTETIK A „LEGJOBB ÉPÍTÉSZETI CAD SZOFTVER” CÍMMEL JÁRÓ CAD KUPÁVAL
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A Graphisoft létesítménygazdál-

kodási megoldásai teljes mértékben

kiaknázzák az épületmodellezési

koncepció funkcionalitását. Számító-

géppel támogatott létesítménygaz-

dálkodási és karbantartás-irányítási

(CAFM/CMMS) rendszerünk az épü-

let életciklusának különbözô szaka-

szai között zökkenômentes integrá-

ciót biztosít. A technológia automa-

tizálja a rutinfeladatokat és lehetôvé

teszi az ingatlanokkal és a hozzájuk

kapcsolódó eszközökkel kapcsolatos

tervezési és gazdálkodási feladatok

hatékony elvégzését, valamint az

erôforrások nyomon követését és

ellenôrzését. 

Ingatlangazdálkodási programcso-

magunk magában foglalja ArchiFM

megoldásunkat és egyéb speciá-

lis célirányos termékeinket, vala-

mint a „RealSync” technológiát, a-

mely elôsegíti a zökkenômentes 

és átfogó kapcsolódást a Graphisoft

ArchiCAD-hez, az építôipar vezetô

tervezô- és épületmodellezô eszkö-

zéhez. Adatbázisának egyedül-

álló képességeivel a termékvonal

optimális eszközt kínál az irodakom-

plexumok és ingatlan-portfoliók költ-

séghatékony üzemeltetéséhez és

menedzseléséhez. 

Bebizonyosodott, hogy egy FM

megoldás, például az ArchiFM

bevezetése hosszú távon akár

30%-kal is csökkentheti a létesít-

ménnyel kapcsolatos költségeket.

Jó példa erre egy egyesült államok-

beli, Graphisoft megoldásokat alkal-

mazó nagy pénzintézet, mely rend-

kívüli módon csökkentette kihaszná-

latlansági mutatóját, ezáltal egyedül

az éves bérleti díjban több mint 1 mil-

lió dollárt takarított meg. A kihasz-

nálatlansági mutatót 10%-ról mind-

össze 2%-ra sikerült csökkentenie,

amit a Graphisoft CAFM rendszeré-

nek terület-nyilvántartási modulja tett

lehetôvé. 

A Graphisoft FM üzletágának szol-

gáltatási aspektusa szintén kulcs-

fontosságú értéknövelô elemnek

bizonyult az ügyfeleink számára biz-

tosított csomagban. Tapasztalt mun-

kacsoportjaink szoftverintegrációt,

testre szabott fejlesztést és az üzleti

folyamat újraszervezésére irányuló

tanácsadást végeznek, biztosítva

megoldásaink zökkenômentes és

sikeres alkalmazását. 

Miután mindig odafigyelünk az ügy-

feleinktôl érkezô visszajelzésekre,

folyamatosan finomítjuk szoftverün-

ket és kapcsolódó szolgáltatása-

inkat. Ezzel lehetôvé tesszük, hogy

az épületgazdálkodás minden eddi-

ginél hatékonyabbá váljon.   

NOKIA KÖZPONTI IRODAÉPÜLET, 
HELIN AND CO. ÉPÍTÉSZIRODA, FINNORSZÁG

MESSE BERLIN, 
BERLINI VÁSÁR- ÉS KONFERENCIA-KÖZPONT

NEUES MUSEUM, NUREMBERG; ÉPÍTÉSZ: VOLKER STAAB

HILTON SAN FRANCISCO ULM, VÁROSHÁZA

ROSENHÜGEL KÓRHÁZ

HATÉKONYSÁG MINT KIHÍVÁS 

GRAPHISOFT MEGOLDÁSOK 



„Be kell vallanom, hogy én ArchiCAD-

-hívô lettem. Teljesen fellelkesít az,

hogy a technológia révén — és ez-

alatt az ArchiCAD technológiáját

értem — mennyivel hatékonyab-

ban tudok épületeket tervez-

ni” — mondta Nonda Kat-

salidis, az FKAU tulajdo-

nosa és tervezési igaz-

gatója. „Az informatikai

forradalom egészen a

közelmúltig nem sok

hasznot hozott az építé-

szeknek. Mostanában

kezd ez is megváltozni.” 

„Az elônyök akkor

mutatkoztak elôször,

amikor teljes mérték-

ben elköteleztük ma-

gunkat az ArchiCAD

alkalmazása mellett. 

Amellett, hogy hatéko-

nyabban tudunk tervezni, a munka-

csoportok tagjai összefogottabban

dolgoznak, mivel ugyanannak a vir-

tuális épületnek a létrehozásában

kell együttmûködniük” — fûzi hozzá

David Sutherland. „Az irodában ahe-

lyett, hogy elkülönült törzsekbe tö-

mörülnénk, egymással kooperáló

munkacsoportok jönnek létre, ami

jelentôs hatékonyságbeli növekedést

jelent számunkra.” 

David Sutherland meggyôzô-

dése szerint az ArchiCAD

szerteágazó eszkö-

zeinek teljes mértékû

kiaknázásával cége

megtalálta az utat ahhoz,

hogy az építészeti

tervezés és menedzs-

ment kreatív felada-

taira összpontosíthas-

sanak. „Az ArchiCAD

a gyakorlatban bizo-

nyította, hogy opti-

mális egyensúlyt

biztosít a technológiai

fejlettség és az egyszerû kezelhetô-

ség között, valamint a tervezéstôl 

a kivitelezésig együttmûködô mun-

kakörnyezet létrehozására ösztö-

nöz. Az Eureka-toronynál alkalma-

zott eljárások jelentik azt a módszert,

amellyel a 21. századba léphettünk.”
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A 88 emeletes Eureka Tower, 

a világ legmagasabb lakóépülete, 

22 000 teherautónyi beton, 40 000 m2

üveg és 400 km extrudált alumínium

elem beépítését követôen  hamaro-

san tündöklô világítótoronyként emel-

kedik az ausztráliai Melbourne fölé.

Melbourne virágzó Southgate kerü-

letében, a Yarra folyó partján emel-

kedô, lélegzetelállító új építmény a

maga 300 méteres magasságával

pontosan akkora, mint a párizsi

Eiffel-torony. Igazi „függôleges vá-

rosnak” álmodták meg 11 emeletnyi

szórakoztató létesítményével, autó-

parkolóival, butikjaival, kiskereske-

delmi üzleteivel és irodáival. Csú-

csán kilátókomplexum található nyil-

vános terekkel és éttermekkel. 

Az épület legszembeötlôbb jellem-

zôje karcsú profilja, amely ikonszerû

képet közvetít, miközben elegen-

dô fényt biztosít a környezô utcák

számára. 

David Sutherland, az FKAU tervezé-

si igazgatója, az ArchiCAD alkalma-

zásában látja az Eureka-torony ter-

vezési módszerének alapját, amely

a különbözô fázisokban mindvégig 

lehetôvé tette a 3D szimulációt. Min-

den szükséges dokumentációt e-

gyetlen 3D-s virtuális épületmodell

alapján állítottak elô. 

Az Eureka-torony adatbázisát a fôbb

programozási elemek köré szer-

vezték; 25 fôs munkacsoportok dol-

goztak a digitális modell öt modul-

ján. A munkacsoportok által kidolgo-

zott információt közvetlenül hoz-

zákapcsolták a többi modulhoz, így

a teljes 3D-s adatbázis minden sza-

kaszban koordinálva volt. 

"TELJESEN FELLELKESÍT AZ, HOGY A TECHNOLÓGIA RÉVÉN – ÉS EZALATT
AZ ARCHICAD TECHNOLÓGIÁJÁT ÉRTEM – 

HATÉKONYABBAN TUDOK ÉPÜLETEKET
N. KATSALIDIS, TULAJDONOS ÉS TERVEZÉSI IGAZGATÓ, FKAU

MENNYIVEL
TERVEZNI." 

FEJLESZTÔ: EUREKA TOWER PTY LTD

MÉRNÖKI TERVEZÉS: CONNELL MOTT MACDONALD

KIVITELEZÔ: GROCON PTY LTD

ÉPÍTÉSZ: FENDER KATSALIDIS (FKAU) 

A MELBOURNE-I FENDER KATSALIDIS
ARCHITECTS (FKAU) AUSZTRÁL ÉPÍTÉSZIRODA
IGÉNYES, MODERN ÉS SZÍNVONALAS ÉPÜLETEK
TERVEZÉSÉRÔL HÍRES. SZÁMOS OLYAN
DÍJNYERTES LAKÓ-, KERESKEDELMI ÉS
KÖZÉPÜLETET TERVEZTEK, MELYEK MA MIND
AUSZTRÁLIA VÁROSAINAK ÉKESSÉGEI. 

MONTEVETRO PROJECT, LONDON, HRA WITH RICHARD ROGERS PARTNERSHIP

NÉMET SZÖVETSÉGI KANCELLÁRIA, BERLIN; ÉPÍTÉSZEK: AXEL SCHULTES ÉS CHARLOTTE FRANK

2000
GDL OBJEKTUM ESZKÖZÖK — A TERVEZÉSI FOLYAMAT ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM INTEGRÁCIÓJA

A GRAPHISOFT ELNYERI A TECHNOLOGY PIONEER DÍJAT A VILÁGGAZDASÁGI FÓRUMON

A GRAPHISOFT FELVÁSÁROLJA A DRAWBASE SOFTWARE-T, EGY PIACVEZETÔ SZÁMÍTÓGÉPES

LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI (CAFM) RENDSZERT

2001
AZ ARCHICAD MEGKAPJA A CADALYST MAGAZIN „ÖTCSILLAGOS” MINÔSÍTÉSÉT

A VILÁG LEGMAGASABB LAKÓÉPÜLETE



KIRKSEY, USA

2002
MEGKEZDÔDIK A GRAPHISOFT ARCHICAD-DEL TERVEZETT EUREKA TORONY, A VILÁG LEGMAGASABB LAKÓÉPÜLETÉNEK ÉPÍTÉSE

AZ ARCHICAD MEGKAPJA AZ IFC 2X TANÚSÍTVÁNYT

AZ ARCHICAD ELNYERI A CADENCE MAGAZIN SZERKESZTÔSÉGI DÍJÁT

A GRAPHISOFT A XXI. BERLINI ÉPÍTÉSZETI VILÁGKONGRESSZUS FÔ SZPONZORA

2003
A GRAPHISOFT ÉS A SYNERGIS BEJELENTIK STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET

A GRAPHISOFT ÉS A HEWLETT PACKARD MAGYARORSZÁG MEGKEZDI STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT

„Ez a leglátványosabb stadion az
egész világon!” — kiáltotta lelkesen

Dieter Thoma, az
RTL sportriportere,

amikor elôször megpillantotta 
az új, 23 000 fô befogadására
képes Allgäu síugró arénát. 

Mindössze 14 hónap telt el az elsô
tervezési ötletek papírra vetésétôl a
projekt befejezéséig. „Miután az idô
borzasztóan sürgetett” — hangsú-
lyozta Alfred Sieber, a Sieber + Renn
egyik tulajdonostársa, „a munkafo-
lyamatokat nagymértékben optimali-

Az A-konsultit Finnország egyik leg-
nagyobb építészirodája. Az elmúlt
évtizedben tervezési feladataik so-
rán a Graphisoft ArchiCAD szoftverét
alkalmazták. 
A Helsinki Mûszaki Egyetem (Hel-
sinki University of Technology, HUT)
új elôadóterme az eredetileg Alvar
Aalto — a huszadik század és a mo-
dern építészet meghatározó építé-
sze — által tervezett rangos egyetemi
komplexum részévé vált. 
Az ArchiCAD Virtuális Épület™ kon-
cepciójának felhasználása lehetô-
vé tette az építészek számára, hogy
a tervezésre összpontosítsanak. 
A tervdokumentációk mintegy mel-
léktermékként születtek meg. 
„A projekt során az építészek a terv-

dokumentáció elôállításának sza-
kaszában körülbelül 50%-os idômeg-
takarításról számoltak be” — hangsú-
lyozta Martin Fischer és Calvin Kam,
a Stanford Egyetem Integrált Létesít-
ményfejlesztô Központjának (CIFE)
munkatársai. „Következésképpen a
projekten dolgozó munkacsoport
gyorsan elvégezte a rutinfeladatokat
és több idôt fordíthatott a kivitelezés
részleteinek megtervezésére és az
épület életciklusra vetített elemzése-
inek elvégzésére. Az átfogó, precíz
és elôrelátó tervezési munkának és
a folyamatos költségelemzéseknek
köszönhetôen csökkentek a projekt-
tel járó kockázatok, például a költ-
ségtúllépés és az átvétel utáni elé-
gedetlenség.”  

„Egy MOL méretû vállalat csakis vi-
lágklasszis technológiai eszközök
alkalmazásával ôrizheti meg ver-
senyelônyét” — mondta Hernádi Zsolt,
a MOL elnök-vezérigazgatója. „Külö-
nösen igaz ez a létesítménygazdál-
kodásra, ahol rendkívül nagy pénzü-
gyi kihatású döntéseket kell hozni.” 

„Körültekintô piacelemzést követôen
a Graphisoft ArchiFM mellett döntöt-
tünk” — mondta Barts J. Balázs, a
MOL ingatlangazdálkodási igazgató-
ja. „Világossá vált, hogy a Graphisoft
kínálja a legfejlettebb megoldást,
mely megfelel a MOL új ingatlangaz-
dálkodási stratégiájának.” 

KAJIMA,
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

MOL, MAGYARORSZÁG

A világszerte több mint 13 000 mun-
katársat foglalkoztató japán Kajima a
világ negyedik legnagyobb építési
vállalkozója. 
A vállalat nemrégiben megvalósult
angliai Accordia lakóingatlan fejlesz-
tési projektje során az építési folya-
matok ütközésének megakadá-
lyozása nagy kihívást jelentett. A ha-
sonló problémák puszta megelôzése
révén a projekttel kapcsolatos ösz-
szes megtakarítás több millió fontra
rúghat. 
„A törekvés a problémák elkerü-
lésére, mielôtt azok még sokba
kerülnének, teljesen kézenfekvô
dolog” mondta Graham Starkey, a
Kajima UK brit tervezômenedzsere. 

„Az ArchiCAD támogat minket eb-
ben, és ez megér minden idôt és
költséget, amit a 3D-s modellek lét-
rehozására fordítottunk. A térbelisé-
get, valamint a 3D-s funkcionalitást
illetôen az ArchiCAD egyedülálló. 

A program erôteljes és sokoldalú,
mégis alapvetôen rugalmas és 
könnyen kezelhetô. Valahányszor
ArchiCAD-ben dolgozunk fel egy
projektet, meggyôzôdhetünk arról,
hogy a jövô szoftverével dolgozunk.”  

A-KONSULTIT ARCHITECTS, FINNORSZÁG

zálni képes ArchiCAD teljességgel
pótolhatatlanná vált.” 

A helyszín rendkívül nagy kihívást je-
lentô topográfiája miatt az ArchiCAD

3D-s funkciója alapvetô fontosságú
volt a projekt sikere szempontjá-
ból. Az ArchiCAD alkalmazásával 
a 2D-s helyszínrajzot teljes egészé-
ben 3D-s topográfiai modellé alakí-
tották át, ami lehetôvé tette a kör-
nyezetbe ágyazott projekt elemzését
és a tervalternatívák hatékony ösz-
szehasonlítását. 

Az új stadion projektje sikeresen el-
készült; ma ez az egyik legbizton-
ságosabb és legmodernebb síugró
sportaréna a világon. 

SIEBER + RENN, 
NÉMETORSZÁG

A MOL mint vezetô európai olaj- és
gázforgalmazó vállalat, valamint for-
galma alapján Magyarország legna-
gyobb vállalata, a Graphisoft ArchiFM
programját választotta következô ge-
nerációs IT stratégiájához. A vállalat
az ArchiFM-mel üzemelteti vidéki lé-
tesítményeit, melyek teljes alapterüle-
te 1 millió m2. A MOL a 6 000 ingat-
lanára és 3 500 épületére vonatkozó
összes információt egyetlen átfogó, a
vállalat belsô hálózatán hozzáférhetô
adatbázisba szervezte. 
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Az 1971-ben, a texasi Houstonban
alapított Kirksey széleskörû építé-
szeti szolgáltatásokat kínál. A tizen-
egy különbözô munkacsoportból és
részlegbôl álló, több mint 100 szak-
embert foglalkoztató, szerteágazó
szervezet több mint 3,7 millió m2

megvalósult épületet tervezett, és
számos építészeti elismerésben
részesült az elmúlt évtizedek során.
A növekvô vállalat dinamikus szük-
ségleteinek kielégítésére a Kirksey
beindított egy kísérleti programot a
CAD szoftverek tanulmányozására. 
A Graphisoft ArchiCAD-je bizonyult 
a Kirksey céljainak leginkább meg-
felelô programnak. „A rövid tanulási
görbe és a 3D-s modellek gyors elô-
állításának lehetôsége elôsegítette 
a tervkoncepciók hatékony kidol-
gozását és a tervalternatívák elem-
zését ügyfeleink bevonásával” — ma-
gyarázta David Larrew, a Kirksey
építészeti technológiáért felelôs ve-
zetô társigazgatója. 

„Az ArchiCAD nagy terhet vett le ter-
vezôink és technikai munkatársaink
válláról, idôt szabadítva fel arra,
hogy a tervezésre és a kommuniká-
cióra összpontosíthassanak” — ma-
gyarázta Larrew. „Az ArchiCAD al-
kalmazásának e meghatározó elô-
nyei arra késztették a vállalatveze-
tést, hogy egy 70 munkahelyet ki-
szolgáló alkalmazást vásároljunk. Ez
a döntés mindörökre megváltoztatta
tervezési és dokumentációs folya-
matainkat.” 



A Graphisoft által vallott értékek szellemében

munkatársaink jóléte elengedhetetlenül fontos szá-

munkra. Ôszintén hiszünk abban, hogy feladatunk

és kötelességünk a lehetô legjobb munkakö-

rülmények biztosítása azok számára, akik a vállalat

sikeréért dolgoznak. 

A Graphisoft központja a csendes, Duna-parti park

harmonikus környezetébe illeszkedve egyedülálló 

a maga nemében, és felülmúlja bármely „high-tech”

nagyvárosi irodaépület szellemiségét és atmoszfé-

ráját. Az itt biztosított munkafeltételek messze túl-

mutatnak a megszokott, hagyományos normákon,

hozzájárulva ahhoz, hogy a Graphisoft Park nem-

csak Magyarországról, hanem a világ minden tájáról

vonzza a tehetséges szakembereket.  

A fenntartható fejlôdés azon az egyszerû elgondolá-

son alapul, hogy minden ma élô embertársunk, illet-

ve a jövô generációi számára jobb életminôséget

kell biztosítani. 

Az épületek és építmények folyamatosan alakítják

városainkat és a vidéket. Csaknem felmérhetetlenül

nagyobb mennyiségû energiát és erôforrásokat

használnak fel, mint bármely más iparág, így a ha-

tékonyabb és fenntartható fejlôdést biztosító építô-

iparból származó elônyök potenciálisan óriásiak. 

A Graphisoft megoldásainak széles skálája a si-

keres fenntartható fejlôdési folyamatban érintett

valamennyi releváns tényezô alapos vizsgálatát és

szimulációját teszi lehetôvé, ideértve az energia-

hatékonyságra vonatkozó számításokat is. Az a le-

hetôség, hogy egy teljesen koordinált 3D modell

alapján pontos projektbecslések készüljenek, kulcs-

fontosságú az anyagfelhasználás csökkentésében

és a hulladék keletkezésének minimalizálásában. 

Termékeink a legapróbb részlettôl egész városok

modellezéséig bármely mérettartományban elô-

segítik az ismétlôdô munkamûveletek elkerülését,

valamint az értékes energia- és erôforrások meg-

takarítását. Említésre méltó, hogy a budapesti 

Graphisoft Parkot is teljes mértékben e megköze-

lítés alapján tervezték meg. 

A fenntartható fejlôdés elôrelendítésének érdekében

továbbra is olyan eszközöket fogunk a Graphisoft

megoldásaiba integrálni, amelyek lehetôvé teszik a

környezetbarát tervek létrehozását. Meggyôzôdé-

sünk, hogy a helyi környezet tiszteletén alapuló, job-

ban megtervezett épületek és terek számos társa-

dalmi és gazdasági elônyt biztosítanak, és erôsítik 

a közösségi szellemet.  

Az oktatás rendkívüli fontosságát felismerve a

Graphisoft egyedülálló programokat és ösztöndí-

jakat finanszíroz egyetemek, diákok és fiatal épí-

tészek számára. Az Graphisoft ArchiCAD-et világ-

szerte körülbelül 1 000 építészkaron oktatják, bele-

értve a patinás Harvard Design School-t, a Yale

Egyetem School of Architecture-t és a Cambridge-i

Egyetemet. 

„Véleményem szerint az ArchiCAD rendkívül haté-

konyan kombinálja a 3D szimulációt és a rajzeszkö-

zöket, amelyekkel még azok is könnyen elboldogul-

nak, akik nem rendelkeznek elôképzettséggel a mû-

szaki rajzban” mondta Mark Mack, a Los Angeles-i

Kaliforniai Egyetem építészkarának professzora. 

A Graphisoft a számítógépek gyakorlatban történô

alkalmazásának, illetve a 3D alapú építészeti ter-

vezés elôsegítésének érdekében alapította az épí-

tészhallgatók és szakmabeliek körében meghir-

detett, nemzetközi versenyben odaítélt Graphisoft

Prize díjat. 

1997-ben a Graphisoft létrehozta A Magyar Mate-

matika Oktatásért alapítványt, mely a kimagasló tel-

jesítményt nyújtó tanárok támogatásával hivatott

megôrizni a magyar matematika színvonalas okta-

tásának tradícióját. Évente két országos matemati-

kai verseny megrendezésére kerül sor. A Graphisoft

révén a nyertes diákok tanárai érmeket és pénzdí-

jakat vehetnek át. 
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Argentína 
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Bolívia 

Botswana 

Brazília 

Bulgária 

Chile 

Csehország 

Dánia 

Dél-Afrika 

Ecuador 

Egyesült Arab
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Portugália 
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Svájc 

Svédország 

Szaúd-Arábia

Szenegál 

Szerbia-Montenegro 

Szingapúr 

Szíria 

Szlovákia 

Szlovénia 

Szváziföld

Tajvan 

Tanzánia 

Thaiföld 

Törökország 

Tunézia 
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Új-Zéland 
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A KERESKEDELMI ÉPÜLETEK KATEGÓRIÁBAN AZ AUSZTRÁLIAI RICE DAUBNEY
ÉPÍTÉSZIRODA ÁLTAL TERVEZETT HENRY DEANE PLAZA NYERTE EL A „MASTER BUILDERS

AUSTRALIA 2001” NEMZETI KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI DÍJAT

ELKÖTELEZETTSÉG 

MUNKATÁRSAINKÉRT 

A SZAKKÉPZÉSÉRT 

A FENNTARTHATÓ FEJLÔDÉSÉRT 
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A GRAPHISOFT LEÁNYVÁLLALATAI

Központi iroda
Graphisoft R&D Rt. 

Graphisoft Park 1

1031 Budapest

Tel.: +36 1 437 3000 

Fax: +36 1 437 3099 

E-mail: mail@graphisoft.hu 

Web: www.graphisoft.com

Németország
Graphisoft Deutschland GmbH. 

Lindwurmstrasse 129e 

D-80337 München

Németország 

Tel.: +49 89 746 430

Fax: +49 89 746 43299 

E-mail: mail@graphisoft.de 

Web: www.graphisoft.de 

Képviseleti iroda 

Entwicklungszentrum Langenfeld 

Düsseldorfer Str. 14 

D-40764 Langenfeld / Rheinland

Németország 

Tel.: +49 2173 9029 5 

Fax: +49 2173 9029 820 

E-mail: gsla@graphisoft.de

Japán
Graphisoft Japan Office 

Caro Akasaka, 6-13-13

Akasaka

Minato-ku

107-0052 

Tel.: +81 3 5545 3800 

Fax: +81 3 5545 3804 

E-mail: mail@graphisoft.co.jp 

Web: www.graphisoft.co.jp 

Képviseleti iroda 

6F OHSACHI 

ShinOsaka Bldg. 5-13-17

Nishi Nakajima

Yodogawaku

Osaka City 

Japán

Tel.: +81 6 6838 6555 

Fax: +81 6 6838 6333 

E-mail: rumiko@graphisoft.co.jp 

Spanyolország
ArchiCAD España, S.L. 

Avda. de Filipinas

1 Bis, 4a Planta 

28003 Madrid 

Spanyolország

Tel.: +34 91 535 8750 

Fax: +34 91 535 8751 

E-mail: mail@archicad.es 

Web: www.archicad.es

Egyesült Királyság 
Graphisoft UK Ltd 

Frankland House 

Frankland Road 

Blagrove 

Swindon 

SN5 8YF 

Egyesült Királyság 

Tel.: +44 1793 492277 

Fax: +44 1793 492288 

E-mail: mail@graphisoft.co.uk 

Web: www.graphisoft.co.uk

USA
Graphisoft U.S., Inc. 

One Gateway Center, Suite 302 

Newton

Massachusetts 

02458-2802 

USA

Tel.: +1 617 485 4203 

Fax: +1 617 485 4201 

E-mail: info@graphisoft.com

Web: www.graphisoftus.com

Címoldal: Helin & Co. Építésziroda 

Fotó Juhász

Hologram: "CityScapes" Nancy Gorglione alkotása 





2003: A KISZÁMÍTHATÓ ÜZLETMENET RESTAURÁCIÓJA

2003 a kiszámítható üzletmenet restaurációjának éve volt. Sikeresen valósítottuk meg két leg-

fontosabb célkitûzésünket: veszteségesbôl nyereségessé vált a Társaság, míg az árbevétel 

korábbi csökkenését növekedés váltotta fel. 2003-ban a nettó nyereség 2,6 millió euró volt,

szemben az elôzô év azonos abszolút értékû és a 2001. év 4,0 millió eurós veszteségével. 

Az értékesítés nettó árbevétele 4,0%-kal, azaz 1,0 millió euróval nôtt, két árbevételcsökkenést

regisztráló évet követôen.

Az új évezred elsô esztendei nemcsak a Graphisoft, hanem az egész információs technológiai

iparág számára kihívást jelentettek. Az 1990-es évek túlfûtött piaci növekedése nem bizonyult

fenntarthatónak. A vásárlók inkább meglévô IT alkalmazásaik elônyeit igyekeztek maximalizálni,

semmint folyamatosan befektetni a legújabb IT fejlesztésekbe. A számítástechnika forradalma

azonban nem ért véget, ellenkezôleg, épp csak elkezdôdött. Azt azonban kijelenthetjük, hogy 

az utóbbi két évtizedben a technológia fejlôdésének sebessége olyan mértékû volt, hogy a fel-

használók zömétôl racionálisan nem is volt elvárható, hogy azzal lépést tartson és azt befogad-

ja. Az IT cégek ma arra kényszerülnek, hogy stratégiájukat ezekhez a tényekhez igazítsák.

A Graphisoft ezekre a kihívásokra sikerrel válaszolt, mivel:

1   konszolidálta kibôvült termékkínálatát

2   erôfeszítéseit meghatározott piacokra és földrajzi régiókra összpontosította

3   egy új, gyorsított növekedési stratégia alapjait rakta le 

A TERMÉKKÍNÁLAT KONSZOLIDÁCIÓJA ÉS A SZELEKTÍV PIACI FÓKUSZ

Mûködésének elsô tizenöt évében, 1982 és 1997 között, a Graphisoft kizárólag az építészeti 

tervezésre koncentrált. Vezetô terméke, az ArchiCAD®, a világ egyik legkedveltebb építészeti 

tervezô szoftvere lett. Az 1998 és 2001 közötti idôszakban a termékpaletta gyorsan bôvült. 

A Graphisoft figyelme új piacok felé fordult, elôsegítendô a tervezôszakma digitális integrációját

az építôipar más szakágaival. 

AZ ELNÖK ÉS A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZÖS LEVELE
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Modellalapú tervezés: A Graphisoft éveken át úttörô volt ezen a területen. Míg számos építészeti

tervezést támogató szoftver csupán automatizálta a kétdimenziós, kézzel történô rajzolást, az

ArchiCAD Virtual Building™ koncepciója vezetô volt a háromdimenziós épületmodellezés terén, és

immár 22 éve sikeres. Az utóbbi idôben ez a koncepció utat tört az A / E / C piacon, és BIM (Building

Information Modeling — épületinformációs modell) néven vált ismertté. Az épületmodellezés, szem-

ben a kétdimenziós rajzolással, immár nem gyökeresen új dolog. A kérdés most már nem az, hogy

vajon az épületmodellezés széles körben ismertté válik-e, hanem az, hogy mikor kerül alkalmazás-

ra a felhasználók zöme által. Egyre több építész ismeri fel, hogy az intelligens épület-szimuláció

elônyei messze túlmutatnak a háromdimenziós vizualizáció vevôcsalogató látványosságán, és foko-

zott hatékonyságot illetve a tervdokumentáció konzisztenciáját eredményezik.

„Az ArchiCAD használatával a tervezésre koncentrálhatunk, miközben a dokumentáció külön erôfeszítés

nélkül áll elô”, véli David Sutherland, az ausztrál Fender Katsalidis Architects építésze, a melbourne-i 90

emeletes Eureka-torony tervezôje. Valójában ma az ArchiCAD az egyetlen BIM alkalmazás, amely ilyen

méretû épületinformációs modelleket hatékonyan képes kezelni. Ugyanakkor ezek a nagy, komplex

épületek azok, amelyek számára a BIM elônyei igazán nagy jelentôségûek. Az a BIM nyújtotta lehetôség,

hogy jelentôs, mérhetô hasznot hozzon az A / E / C ezen szegmense részére, ráirányítja a figyelmet 

az ArchiCAD hagyományos erôsségeire, és kedvezô alkalmat teremt a további növekedésre.

IFC: A háromdimenziós modellalapú tervezés növekvô elfogadottságával párhuzamosan

fokozódik az igény egy nyitott és szállítótól független adatformátum iránt, amely kiváltaná a jelen-

legi kétdimenziós rajzalapú szabványokat. Az IAI (International Alliance for Interoperability —

nemzetközi szövetség az alkalmazások összekapcsolhatóságának biztosítására) azért született,

hogy ennek az igénynek a kielégítését elôsegítse. Feltörekvô adatcsere-szabványát, az IFC-t

(Industry Foundation Classes — ipari alap osztályok) a szakma egyre szélesebb körben elfogadja.

A Graphisoft ennek a folyamatnak haszonélvezôje lesz, mivel az IFC mozgalom egyik vezetô

támogatója a kezdetek óta, és mert az IFC szabványok legkifinomultabb alkalmazását kínálja.

Viszonteladói bizalom: A kedvezô piaci feltételek mellett viszonteladó partnereink helyreállt

bizalma ugyancsak ösztönzô hatással volt a globális piaci részesedés növelésére. Partnereink

folyamatos motiváltságának és elkötelezettségének biztosítása nagy kihívásnak, de ugyanakkor

kifizetôdônek bizonyult. A minden üzletfél számára nyereséget jelentô partnerkapcsolatok a

nehéz piaci körülmények között jelentôs befektetést igényelnek, de ez a befektetés a piac pozi-

tív alakulásával kamatozik igazán. 

A NÖVEKEDÉS ÚJ ALAPJAI

A Társaság 2002-ben bevezetett új irányítási rendszere kiemelkedô szerepet játszott a költség-

takarékosságban és a stabilizációban. 2003-ban továbbléptünk, és leraktuk egy agresszívebb

növekedési stratégia alapjait. Az igazgatóság Dominic Gallello-t nevezte ki a Társaság új elnök-

vezérigazgatójává. Dominic, a tervezôszoftverek világának elismert veteránja, vevôcentrikusságot és

az árbevétel valamint a piaci részesedés növelésének bizonyított képességét hozta a Graphisofthoz.

A Graphisoft azáltal, hogy növekedést és nyereségességet ért el egy a gyökeres változások határán

lévô iparágban, hatalmas lehetôségek elôtt áll. Köszönjük a Graphisoft csapatába vetett bizalmukat.

Budapest, 2004. április 1.

BOJÁR GÁBOR DOMINIC GALLELLO

az igazgatótanács elnöke elnök-vezérigazgató 
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Épületgépészet: Az angliai székhelyû Cymap Ltd. 1999-es akvizíciójával a Társaság profilbôvítést

hajtott végre, amely immár kiterjedt az épületgépészeti megoldásokra is, mint például az HVAC

(Heating, Ventilation and Air Conditioning — fûtés, szellôzés, légkondicionálás) és az elektromos 

hálózat tervezése. Az épületgépészet szorosan kötôdik a Társaság hagyományos építészeti ter-

vezôszoftver üzletágához, ám e piac túlságosan is szerteágazónak és országspecifikusnak bizo-

nyult. Ezért aztán, 2002-ben illetve 2003-ban az épületgépészeti szoftverfejlesztô és marketing 

tevékenységünket az Egyesült Királyság területére koncentráltuk, míg más országokban helyi szál-

lítókkal léptünk stratégiai szövetségre, a saját globális megoldásunk erôltetése helyett.

Létesítménygazdálkodás: Az ArchiFM termékcsalád kifejlesztésével és az amerikai Drawbase

Software, Inc. akvizíciójával a Társaság kilépett a létesítménygazdálkodás és épületfenntartás

piacára (CAFM/CMMS: Computer Aided Facility Management / Computerised Maintenance

Management Systems — számítógéppel támogatott létesítménygazdálkodás / számítógépesített

üzemeltetô rendszerek). Ez a részterület a legdinamikusabban növekvô szegmens az egész A /

E / C (Architecture / Engineering / Construction — építészet, épületgépészet, kivitelezés) piacon,

ám igen szerteágazó és országspecifikus. Mindenekelôtt azonban, a létesítménygazdálkodás

erôsen szolgáltatás-orientált üzlet. 2002-ben és 2003-ban a CAFM/CMMS stratégiánk három 

országra (Amerikai Egyesült Államok, Németország és Magyarország) koncentrált, szoftverter-

mékeinket pedig átfogó FM konzultációs tevékenységgel egészítettük ki. Az ArchiFM eladások

megkétszerezôdtek, így ez az üzletág immár hozzájárul a Társaság üzemi nyereségéhez.

GDL™ technológia: Az ArchiCAD alapját képezô objektumtechnológia, a GDL (Geometric

Description Language — geometriai leíró nyelv), egy kiváló paraméterezhetô eszköz az épületele-

mek, mint például ajtók, ablakok, bútorzat és más elôregyártott tartozékok leírására. A GDL tech-

nológiával foglakozó csoport kifejlesztett egy széleskörûen alkalmazható szoftvercsaládot az intel-

ligens épületelemek elektronikus megjelenítésének („iCatalogues”) és konfigurálhatóságának

elôsegítésére. Három éven keresztül a GDL technológia önálló üzletágként létezett a Graphisofton

belül, majd 2003-ban úgy határoztunk, hogy ezeket a szoftveralkalmazásokat ingyenesen

elérhetôvé tesszük partnereink számára. Úgy ítéltük meg, hogy a közvetlen árbevétel elérése 

érdekében megnövelt kiadások helyett jobban szolgálhatjuk felhasználóink érdekeit, ha a GDL

elônyeit helyi partnerek által kínáljuk (akik egyébként örömmel mûködnek együtt az épületelemek

gyártóival). Ez a stratégia lehetôvé teszi, hogy a gyártók elektronikus katalógusainak száma tovább

növekedjék, és így építész felhasználóink számára a Graphisoft által hozzáadott érték is nô.

Az üzletágak konszolidációja és az új fókusz kialakítása révén üzemi költségeinket 10%-kal

csökkentettük, míg az árbevétel összességében 4%-kal nôtt. 

FORDULAT A MEGHATÁROZÓ ARCHICAD ÜZLETÁGBAN

Míg versenytársaink zöme stagnáló vagy csökkenô bevételekrôl ad számot, a Graphisoft hagyo-

mányos építészeti tervezést támogató szoftverekbôl származó bevételei 8%-kal nôttek. Ez a si-

ker mind külsû, mind belsô tényezôknek köszönhetô, többek között: 

• a modell alapú tervezés elismertségének növekedése

• az IAI/IFC szabványok növekvô befolyása

• megújult bizalom és lendület viszonteladóink körében

AZ ELNÖK ÉS A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZÖS LEVELE
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AZ ÁRBEVÉTEL FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA

A Társaság árbevételének kétharmada Európából származott 2003-ban. Európa az értékesíté-

sek növekedését tekintve is az elsô helyen állt 2003-ban, a bevételek 13%-kal haladták meg a

2002-es szintet. Olaszország, Svájc és Skandinávia mellett más országok, mint Franciaország,

Belgium, Lengyelország és Magyarország is jelentôs eredményeket értek el 2003-ban. Németor-

szágban, a Graphisoft egyik legfontosabb piacán ugyanakkor csökkent az árbevétel. Az új

ArchiCAD verzió kibocsátása itt inkább 2002 utolsó hónapjaiban lendítette fel az értékesítést,

mintsem 2003-ban. Az üzletmenet itt továbbra is kihívásokkal teli az építôipar visszaesése miatt.

Észak-Amerikában - Németországhoz hasonlóan - az ArchiCAD kibocsátás ciklikussága 2002-

ben hozott jelentôsebb eredményeket és számottevôen kevesebb hatása volt a 2003-as bevéte-

lekre. Emellett az USA-ban az ügyvezetés bizonytalanságai is szerepet játszottak az árbevétel

visszaesésében. Az amerikai dollár csaknem 20%-os értékvesztése az euróhoz képest fel-

erôsítette a csökkenést, a térség euróban számított árbevétele 23%-kal múlta alul az elôzô évi

szintet. (Amerikai dollárban számítva az árbevétel 7%-kal csökkent az észak-amerikai régióban.)

Ázsiában és a csendes-óceáni térségben 6%-kal nôttek az eladások 2003-ban. Ehhez számot-

tevôen járult hozzá Ausztrália, Új-Zéland és Korea értékesítési eredménye.

A világ többi részébôl származó árbevétel a gyenge dollár hatására csökkenést mutatott 2003-

ban. A térség hozzájárulása a Graphisoft árbevételéhez továbbra is jelentéktelen, a számok

nagyságrendje miatt a változás számítása félrevezetô lehet.

2003-ban az értékesítés árbevétele elérte a 27,2 millió eurót, ami 1,0 millió euróval, azaz 4%-kal

magasabb, mint 2002-ben. Az eladások növelése és az üzemi költségek visszafogása együtte-

sen vezetett az üzemi eredmény kedvezô irányú változásához: az üzemi nyereség 2003-ban el-

érte a 2,8 millió eurót, ami 10,3 %-os nyereséghányadot jelent, míg az elôzô évben 1,4 millió euró

üzemi veszteséget mutattunk ki. A nettó eredmény még jelentôsebb javulást mutatott: az elôzô

évi 2,6 millió eurós veszteséget követôen 2,6 millió eurós nyereséget tett ki 2003-ban. 

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

Az értékesítés két éven át tartó csökkenése után a Társaság 4%-kal növelte árbevételét 2003-

ban, elérve a 27,2 millió eurót. Az ArchiCAD 8 összes nyelvi verziójának elérhetôsége és a kap-

csolódó frissítésekbôl származó bevételek nagymértékben hozzájárultak az értékesítésben be-

következett javuláshoz. A siker másik tényezôje, hogy a létesítménygazdálkodási szoftverekbôl

származó árbevétel Németországban és Közép-Európában megduplázódott: a 2002-es 0,6 mil-

lió euróról 1,2 millió euróra nôtt 2003-ban. Az eladások annak ellenére növekedtek, hogy az ame-

rikai dollár és a japán jen gyengült a Társaság jelentéseinek pénzneméhez képest. Az értékvesz-

tés becsült negatív hatása 1,5 millió euró. 

2003-ban az értékesítés árbevétele elérte a 27,2 millió eurót, ami 1,0 millió euróval, azaz 4%-kal

magasabb, mint 2002-ben. Az eladások növelése és az üzemi költségek visszafogása együtte-

sen vezetett az üzemi eredmény kedvezô irányú változásához: az üzemi nyereség 2003-ban el-

érte a 2,8 millió eurót, ami 10,3 %-os nyereséghányadot jelent, míg az elôzô évben 1,4 millió euró

üzemi veszteséget mutattunk ki. A nettó eredmény még jelentôsebb javulást mutatott: az elôzô

évi 2,6 millió eurós veszteséget követôen 2,6 millió eurós nyereséget tett ki 2003-ban. 

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

Az értékesítés két éven át tartó csökkenése után a Társaság 4%-kal növelte árbevételét 2003-

ban, elérve a 27,2 millió eurót. Az ArchiCAD 8 összes nyelvi verziójának elérhetôsége és a kap-

csolódó frissítésekbôl származó bevételek nagymértékben hozzájárultak az értékesítésben be-

következett javuláshoz. A siker másik tényezôje, hogy a létesítménygazdálkodási szoftverekbôl

származó árbevétel Németországban és Közép-Európában megduplázódott: a 2002-es 0,6 mil-

lió euróról 1,2 millió euróra nôtt 2003-ban. Az eladások annak ellenére növekedtek, hogy az ame-

rikai dollár és a japán jen gyengült a Társaság jelentéseinek pénzneméhez képest. Az értékvesz-

tés becsült negatív hatása 1,5 millió euró. 

A december 31-vel

végzôdô Változás

12 hónapos idôszak %

ÁRBEVÉTEL RÉGIÓNKÉNT 2003 2002 03/02 

Európa 17.897 15.795 13,3

Észak-Amerika 4.262 5.548 (23,2)

Ázsia/Csendes-óceáni térség 4.425 4.157 6,4

A világ többi része 664 711 (6,6)

Összesen 27.248 26.211 4,0

4000

3000

2000

1000

0

-1000

-2000

-3000

-4000

Árbevétel
Profit

Negyedévek

Á
rb

ev
ét

el

32 000

31 000

30 000

29 000

28 000

27 000

26 000

25 000

24 000

23 000
01

Q1
01

Q2
01

Q3

01

Q4

02

Q1
02

Q2

02

Q3
02

Q4

03

Q1
03

Q2

03

Q3
Q3

Q4

12 havi gördülô árbevétel és üzemi eredmény



PÉNZÜGYI ELEMZÉS

7

PÉNZÜGYI ELEMZÉS

6

AZ ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

Az értékesített termékek közvetlen költségei kompakt lemezekbôl (CD-ROM), a szoftver védel-

mét ellátó védôdugókból, kézikönyvekbôl, csomagolóanyagokból, jogdíjakból és jutalékokból,

szállítási költségekbôl és a készletek kezeléséhez kapcsolódó közvetlen költségekbôl tevôdnek

össze. Az értékesítés közvetlen költségei a bevételek százalékában kifejezve 14,3%-ról 10,5%-

ra csökkentek az év folyamán. Annak ellenére, hogy a bevételek 4%-kal nôttek, ezek a bevéte-

lekhez közvetlenül hozzárendelhetô költségek 23,7%-kal alacsonyabbak lettek. A szoftvercsoma-

gok kisebb elôállítási költsége, a rendelési folyamat infrastruktúrájának fejlesztése és a

logisztikai folyamatok ésszerûsítésének eredményei egyaránt jelentôs szerepet játszottak a

megtakarításokban. 

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

A Társaság 9,5%-kal, vagyis 2,3 millió euróval csökkentette üzemi költségeit. A vezetés szigorú-

an ellenôrizte a kiadásokat és hangsúlyt fektetett az üzemi költségek visszafogására, átstruktu-

rálására, hogy növelje a mûködés hatékonyágát  

Az értékesítési és marketingköltségek között a hirdetésekre, kiállításokra, értékesítést támo-

gató programokra, a területen dolgozók bérére és juttatásaira, valamint az utazásokra és ará-

nyos irodaüzemeltetésre fordított kiadásokat számoljuk el. Az értékesítési és marketingköltségek

4,8%-kal csökkentek és 10,1 millió eurót tettek ki 2003-ban. A szerény csökkenés a meglévô erô-

források hatékonyabb felhasználásának tulajdonítható. A Graphisoft döntô fontosságúnak tekinti

az értékesítési és marketingköltségeket az árbevétel-növekedés felgyorsításában és a 2004-re

tervezett befektetések támogatásában, így az erre az évre tervezett értékesítési és marketingki-

adások szorosan kapcsolódnak a bevételi tervekhez és a befektetési stratégiához. Nem számí-

tunk ezeknek a költségeknek a további csökkenésére.

A kutatási és fejlesztési költségek tartalmazzák a szoftvermérnökök javadalmazását, az alvál-

lalkozóknak fizetett fejlesztési díjakat, a termékek nyelvi verzióinak fejlesztési és fordítási költsé-

geit, valamint a szoftverfejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra ráfordításait. A kutatás és fejlesz-

tés költségei 28,8%-kal, 4,0 millió euróra csökkentek 2003-ban, szemben a 2002-es 5,7 millió

euróval. A csökkenés a következô tényezôknek tulajdonítható:

• A szoftverfejlesztés alkalmazotti állománya 13 fôvel csökkent 2003-ban, 

míg 2002-ben csupán 6 fôvel. A csökkenés 2003-ban elsôsorban abból származott, 

hogy a Társaság megszüntette a HVAC szoftverek saját fejlesztését.

• A 2002 utolsó negyedévében kiadott új ArchiCAD verzió miatt jelentôsen megugrottak 

a szoftverfejlesztés ráfordításai, ez torzítja a bázisév költségeit.

• A kutatási és fejlesztési költségek zömmel forintban merülnek fel, emiatt kedvezôen 

befolyásolta alakulásukat a forint értékvesztése. Ezzel szemben 2002-ben a forint 

jellemzôen erôsödött az euróhoz képest.

AZ ÁRBEVÉTEL TERMÉKCSOPORTONKÉNTI MEGOSZLÁSA

Két üzletágban, az építészeti tervezést támogató és a létesítménygazdálkodási szoftverek terü-

letén mutatott javulást az értékesítés árbevétele 2003-ban, a többi termékcsoport esetében csök-

kentek az eladások. Éves összehasonlításban a Társaság építészeti tervezést támogató

szoftvereibôl származó árbevétele 8,3%-kal nôtt, elérve a 19,9 millió eurót. A növekedés nagy-

részt azoknak a frissítésekbôl és karbantartásból származó bevételeknek tulajdonítható, melyek

az ArchiCAD® 8 és 8.1 lokalizált verzióihoz kapcsolódnak. A létesítménygazdálkodási üzletág-

ban az eladások lényegesen növekedtek Európában, ugyanakkor változatlanok maradtak

Észak-Amerikában (dollárban mérve). A dollár gyengülése miatt, ha euróban számítjuk ezeket

a bevételeket, akkor csökkenést mutatnak, így ellentételezik az Európában bekövetkezett javu-

lást. Éves összehasonlításban a létesítménygazdálkodás árbevétele mindössze 2,7%-kal nôtt.

A HVAC/E üzletág bevételei 25%-os csökkenést mutattak a 12 hónapos idôszakban. Annak elle-

nére, hogy a Társaság nem tudta kiküszöbölni az értékesítés bizonytalanságait, az üzletág ered-

ményességét sikerült visszaállítani. A GDL és az egyedi fejlesztések területén gyenge árbevéte-

leket realizáltunk az év elsô kilenc hónapjában, míg az utolsó negyedév 61%-os növekedést

hozott 2002 hasonló idôszakához képest. Mivel a Társaság úgy döntött, hogy ingyenes hozzáfé-

rést biztosít a GDL-alapú elektronikus épületelem-könyvtárak publikálását támogató megoldásá-

hoz, a negyedik negyedév bevételeinek zöme az egyedi fejlesztésekbôl származott. Éves össze-

hasonlításban az üzletág bevételei 3%-kal csökkentek. Az egyéb árbevétel irodák

bérbeadásából, szolgáltatásnyújtásból és egyéb értékesítésekbôl tevôdik össze. A bérbeadásból

származó árbevétel, 2002-höz hasonlóan 1,4 millió euró volt a 12 hónapos idôszakban.  

A KÖLTSÉGEK ALAKULÁSA

A nyereségesség lényeges javulása nagyrészt a költségek csökkentésébôl ered. A 2003-ban elért

költségmegtakarítások elsôsorban olyan visszafogási intézkedéseknek tulajdoníthatóak, mint a lét-

szám befagyasztása, a HVAC piacra szánt saját új termékek fejlesztésének leállítása és a GDL

technológiához kapcsolódó közvetlen értékesítési ráfordítások megszûnése. Mivel 2003-ban nem

került sor új ArchiCAD verzió kibocsátására, így csökkentek a marketing költségek is. A szigorú költ-

séggazdálkodást támogatta az euró erôsödése a leányvállalatok helyi devizáihoz képest.

A december 31-vel

végzôdô Változás

12 hónapos idôszak %

ÁRBEVÉTEL TERMÉKENKÉNT 2003 2002 03/02 

ArchiCAD és kiegészítô szoftverek 19.943 18.409 8,3

Létesítménygazdálkodás 3.373 3.283 2,7

HVAC/E* 466 619 (24,8)

GDL és egyedi fejlesztések 1.365 1.407 (3,0)

Egyéb árbevétel 2.101 2.493 (15,7)

Összesen 27.248 26.211 4,0

* HVAC/E jelölés a fûtés, ventilláció, légkondicionálás és elektromos hálózatok tervezését támogató szoftvereket takarja
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Valójában a forint gyengült az euróhoz képest az év során. Ennek eredményeként a Társaság

átértékelési nyereséget realizált számos euróban denominált eszközén, ezzel szemben a fede-

zeti ügyleteken keletkezett veszteség elérte a 931 ezer eurót. Mindezek eredôje 305 ezer euró

konszolidált veszteség volt 2003-ban.

A jövedelemadókra képzett céltartalék 842 ezer eurót tett ki, míg a megelôzô évben 131 ezer

eurót. A nem elhanyagolható növekedés az adózás elôtti eredmény változásának tulajdonítható:

a 2002-es 2 millió eurós veszteség után 3,4 millió euró adózás elôtti eredményt realizáltunk. Emel-

lett az alkalmazandó adókulcs a 2002-es 7,2%-ról 18%-ra nôtt. A Graphisoft 2.602 ezer euró net-

tó nyereséget és 0,26 euró egy részvényre jutó hozamot ért el 2003-ban, míg az elôzô évben

2.569 ezer euró nettó veszteséget és 0,26 euró egy részvényre jutó veszteséget mutatott ki.

LIKVIDITÁS, BERUHÁZÁSOK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK

A Társaság mérlege 2003 december 31-én jelentôs erôsödést mutatott 2002 év végéhez képest. A

mûködô tôke értéke 9,2%-kal magasabb, összesen 21,6 millió euró volt 2003 végén. A készpénz

és piacképes értékpapírok állománya 23%-kal nôtt, elérve a 16,6 millió eurót, ami a forgóeszközök

66%-át teszi ki (2002-ben: 56%). A forgóeszközök 25 millió eurós (az összes eszköz 60%-a) érté-

ke nagymértékben erôsíti a likviditást A vevôi kintlévôségek 714 ezer euróval alacsonyabbak, a

kintlévôségek értékesítési napokban számított értéke 83 volt év végén, míg az elôzô év végén 96.

A vevôkövetelésekhez kapcsolódó hitelezési kockázat hatékony kezelése folytán a kétes követelé-

sekre képzett céltartalék 21%-kal csökkent. A tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történt be-

ruházások 972 ezer eurót tettek ki, ami csekély mértékben a 2002-es szint alatt maradt.

Ahogy a korábbi években is, a Graphisoft döntôen (91,7% 2003-ban) saját tôkébôl finanszírozta

mûködését. A Társaság nem rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettséggel (az egy évnél hosz-

szabb kötelezettséget jelentô bérleti szerzôdések pénzügyi hatását a Kiegészítô Melléklet 11.

pontjában mutatjuk be). 

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

A Társaság teljes alkalmazotti állománya 1 fôvel nôtt éves összehasonlításban, a belsô arányok

viszont jelentôsen módosultak. A folyamatos létszámnövekedés az értékesítés és a marketing te-

rületén 2003-ban azt tükrözi, hogy a Graphisoft egyre erôsebb hangsúlyt helyez értékesítési te-

vékenységére. A szoftverfejlesztés és az általános és adminisztratív területek csökkenô alkalma-

zotti állománya a szigorú költségmegtakarítási program eredménye. 

Az alábbi táblázat összefoglalja az alkalmazotti létszámban bekövetkezett változásokat 2002 és

2003 december 31. között.

2002 2003

Értékesítés és marketing 93 112 

Kutatás, fejlesztés 120 107 

Általános és adminisztratív 64 59 

Összesen  277 278 
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Az általános és adminisztratív költségek magukban foglalják az emberi erôforrás-gazdálkodás,

a pénzügyi, jogi, számviteli és számítástechnikai infrastruktúra mûködtetésével és egyéb admi-

nisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat. Az általános és adminisztratív költsé-

gek 3,5%-kal, 5,5 millió euróra csökkentettük 2003-ban. A Társaság felülvizsgálta tevékenysége-

it, és néhány korábban adminisztratív besorolású munkatársa értékesítéssel kapcsolatos

feladatot is kapott, melynek következtében alacsonyabbak lettek az általános és adminisztratív

költségek.

A tárgyi eszközök és a meghatározható élettartamú immateriális javak körében elszámolt érték-

csökkenési leírás és amortizáció csaknem megegyezett az elôzô évivel.

ÜZEMI NYERESÉG

A bruttó fedezet növekedése és a szigorú költséggazdálkodás több mint 2,8 millió euró üzemi

nyereséget eredményezett 2003-ban, ami 10,3%-os üzemi nyereséghányadnak felel meg. Ösz-

szehasonlításként 2002-ben a Társaság csaknem 1,4 millió euró üzemi veszteséget mutatott ki. 

EBITDA, A SZÁMVITELI ELVEKBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS HATÁSA, NETTÓ

NYERESÉG ÉS EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ HOZAM

A kamatbevétel, adózás, értékcsökkenés és amortizáció nélküli eredmény (EBITDA) lényegesen

nôtt az elôzô évhez viszonyítva, elérte a 4,7 millió eurót (2002-ben 427 ezer euró). A Graphisoft

a „SFAS No. 142” elôírásait 2002. január 1-én adoptálta. Az elôírások átvétele jelentôsen meg-

változtatta az immateriális eszközök nyilvántartása során alkalmazott számviteli gyakorlatot: a

Társaság megszüntette a cégérték amortizációját és helyette a határozatlan élettartamú imma-

teriális javak esetében e javak könyvszerinti értékét tesztelte a valódiság szempontjából. A vizs-

gálat által kimutatott értékvesztés 352 ezer euró volt, amelyet a Társaság mint a számviteli el-

vekben bekövetkezett változás hatását mutatta ki. A 2003 végén elvégzett értékállósági teszt

alapján nem számoltunk el értékhelyesbítést 2003-ban.

A kamat- és egyéb bevételek 948 ezer eurót tettek ki 2003-ban, szemben az elôzô évi 174 ezer

euróval. A Graphisoftnál realizált kamatbevételek csaknem megegyezôek voltak 2003-ban és

2002-ben (0,8 millió euró). Bár a kamatlábak csökkentek, a Társaság piacképes értékpapír-port-

foliójának értéke folyamatosan nôtt 2003-ban. A 2002-es 0,6 millió euró egyéb veszteség sze-

rény, 0,2 millió euró egyéb nyereségbe fordult át a következô évben. 2002-ben a Társaság ér-

tékvesztést számolt el néhány kisebbségi részesedésére, 2003-ban nem került sor hasonló

kiigazításra a befektetések értékelésekor.

Az árfolyam-ingadozások számottevôen befolyásolják a Társaság pénzügyi helyzetét. 2002-ben a

Graphisoft 862 ezer euró árfolyamveszteséget számolt el a forint euróval szembeni erôsödése, va-

lamint a japán jen és az amerikai dollár gyengülése miatt. A forint potenciális erôsödésébôl szárma-

zó árfolyamveszteség semlegesítése érdekében a Graphisoft fedezeti ügyleteket kötött 2003-ban.
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A Graphisoft N.V. Igazgatóságának és a Tulajdonosoknak

Amszterdam, Hollandia

Elvégeztük a Graphisoft N.V. és leányvállalatai („Társaság”), 2002. és 2003. december 31-i kon-

szolidált mérlegének, a kapcsolódó eredménykimutatásának, a saját tôkeváltozás és cash flow

kimutatásának könyvvizsgálatát („Pénzügyi kimutatás”). A pénzügyi kimutatások elkészítése a

Társaság vezetésének feladata. A mi feladatunk a pénzügyi kimutatások hitelesítése könyvvizs-

gálatunk alapján. 

A könyvvizsgálatot az Egyesült Államokban általánosan elfogadott könyvvizsgálati szabványok

szerint végeztük el. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése ré-

vén kellô bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz-e jelen-

tôs mértékû tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a pénzügyi kimutatás tényszámait

alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott

számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a pénzügyi kimuta-

tás bemutatásának értékelését. Meggyôzôdésünk, hogy munkánk megfelelô alapot nyújt a füg-

getlen könyvvizsgálói jelentés megadásához.

Véleményünk szerint a konszolidált pénzügyi kimutatások minden lényeges szempontból meg-

bízható és valós képet nyújtanak a Graphisoft N.V. és leányvállalatai 2002. és 2003. december

31-i konszolidált pénzügyi helyzetérôl, valamint tevékenységének konszolidált eredményérôl és

cash flow-járól, az Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelôen.

2004. február 16.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

10
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Megjegyzés 2002 2003

Árbevétel, nettó 10 26.211 27.248

Értékesítés közvetlen költségei 3.746 2.859

BRUTTÓ FEDEZET 22.465 24.389

Üzemi költségek

Értékesítési és marketing költségek 10.644 10.138

Kutatási és fejlesztési költségek 5.658 4.029

Általános és adminisztrációs költségek 5.736 5.534

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 1.822 1.883

Üzemi költségek összesen 23.860 21.584

ÜZEMI NYERESÉG (VESZTESÉG) (1.395) 2.805

Árfolyamveszteség, nettó (862) (305)

Kamat és egyéb bevételek, nettó 174 948

ADÓZÁS, KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK

ÉS A SZÁMVITELI VÁLTOZÁSOK KUMULÁLT

HATÁSA ELÔTTI NYERESÉG (VESZTESÉG) (2.083) 3.448

Adófizetési kötelezettség 13 131 842

NETTÓ NYERESÉG (VESZTESÉG) 
A KISEBBSÉGI RÉSZESEDÉSEK ÉS A SZÁMVITELI

VÁLTOZÁSOK KUMULÁLT HATÁSA ELÔTT (2.214) 2.606

Kisebbségi részesedések (3) (4)

NETTÓ NYERESÉG (VESZTESÉG) A SZÁMVITELI

VÁLTOZÁSOK KUMULÁLT HATÁSA ELÔTT (2.217) 2.602

A számviteli változások kumulált hatása 352 -

NETTÓ NYERESÉG (VESZTESÉG) (2.569) 2.602

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség) 

a számviteli változások kumulált 

hatása elôtt (EUR/share)* 2 (0,22) 0,26

A számviteli változások egy részvényre jutó 

kumulált hatása  (EUR/share) (0,04) -

Egy részvényre jutó alap, és hígítással módosított

nyereség (veszteség)  (EUR/share) 2 (0,26) 0,26

* A hígítással módosított részvényszám: 10.034.463 és 10.138.778 a 2002. illetve 2003. december 31-i állapot szerint.

Megjegyzés 2002 2003

ESZKÖZÖK

Forgóeszközök

Készpénz és készpénz egyenértékesek 3.546 2.820

Értékpapírok 3 9.961 13.811

Vevôkövetelések, nettó 4 6.891 6.177

Készletek 638 346

Látens adó eszközök 13 887 440

Egyéb forgóeszközök 5 2.061 1.451

Forgóeszközök összesen 23.984 25.045

Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök, nettó 6 16.425 13.830

Immateriális javak, nettó 7 2.305 2.057

Befektetések és egyéb eszközök 8 609 526

Befektetett eszközök összesen 19.339 16.413

43.323 41.458

FORRÁSOK ÉS SAJÁT TÔKE

Rövid lejáratú kötelezettségek

Bankhitelek 56 -

Látens adó kötelezettségek 13 499 267

Szállítói tartozások és passzív idôbeli elhatárolások 9 2.994 2.494

Halasztott bevételek 617 649

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 4.166 3.410

Kisebbségi részesedés 9 13

Saját tôke

Jegyzett tôke, 0,05 NLG (0,023 EUR) névérték,

40,000,000 kibocsátható, 30.000.000 törzs, 

10.000.000 elsôbbségi részvény, 10.631.674 

kibocsátva 2002. és 2003. december 31-én 243 243

Tôketartalék 19.916 19.916

Visszavásárolt saját részvény: 588.910 darab, 

bekerülési értéken, 2002. és 2003. december 31-én (5.498) (5.498)

Eredménytartalék 28.459 31.061

Egyéb felhalmozott veszteség (3.972) (7.687)

Saját tôke összesen 39.148 38.035

43.323 41.458

GRAPHISOFT N.V. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI
2002. ÉS 2003. DECEMBER 31-I KONSZOLIDÁLT MÉRLEGEK
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A kapcsolódó megjegyzések a konszolidált mérlegek szerves részét képezik.

A kapcsolódó megjegyzések a konszolidált eredménykimutatások szerves részét képezik.
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2002 2003

MÛKÖDÉSI CASH FLOW

Nettó nyereség (veszteség) (2.569) 2.602

Az üzemi eredmény és a mûködési csah-flow 

egyeztetését szolgáló helyesbítések:

Értékcsökkenési leírás 2.229 1.883

A számviteli elvek változásának hatása 352 -

Értékpapírok átértékelése (4) 20

Céltartalékok kétes követelésekre 322 314

Befektetések leírása 700 -

Látens adók elôírása (71) 230

Nem pénzbeni kompenzáció 50 -

Az eszközök és források változása:

Vevôkövetelések 1.751 400

Egyéb eszközök (1.199) 827

Készletek 469 292

Piacképes értékpapírok eladásából származó

jövedelem - -

Szállítói tartozások és passzív idôbeli elhatárolások 2 (784)

Halasztott bevételek (138) 32

Árfolyamváltozások hatása 878 (2.053)

Üzemi tevékenységbôl származó cash flow 2.772 3.763

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGBÔL SZÁRMAZÓ

CASH FLOW

Immateriális javak vásárlása (52) (293)

Piacképes értékpapírok vásárlása —  

értékesítési céllal illetve lejáratig tartott, nettó (1.603) (3.874)

Tárgyi eszközök vásárlása (1.069) (679)

Hosszútávú befektetések vásárlása (457) 83

Tárgyi eszközök értékesítésébôl származó  

bevétel 481 274

A befektetési tevékenység során felhasznált készpénz, nettó (2.700) (4.489)

Készpénz és készpénz-egyenértékesek növekedése,

(csökkenése) 72 (726)

Készpénz és készpénz-egyenértékesek az év elején 3.474 3.546

Készpénz és készpénz-egyenértékesek az év végén 3.546 2.820

KIEGÉSZÍTÔ CASH FLOW INFORMÁCIÓ:

Kamatfizetés - 8

Társasági adóra kifizetett összeg 811 465

Jegyzett Tôke Saját Eredmény- Egyéb felhalmozott Saját

tôke tartalék részvény tartalék veszteség tôke

2002. január 1-én 243 20.021 (5.631) 31.028 (5.587) 40.074

10.000 részvény  

adományozása a saját

részvények állományából - (105) 133 - - 28

Egyéb felhalmozott eredmény

Eladási céllal tartott 

értékpapírok nem

realizált nyeresége - - - - 4

Átváltási 

különbözet - - - - 1.611

Nettó nyereség 

(veszteség) - - - (2.569) -

Egyéb

felhalmozott eredmény  

összesen - - - - - (954)

2002. december 31-én 243 19.916 (5.498) 28.459 (3.972) 39.148

Egyéb felhalmozott eredmény

Eladási céllal tartott 

értékpapírok nem

realizált nyeresége - - - - 24

Átváltási

különbözet - - - - (3.739)

Nettó nyereség 

(veszteség) - - - 2.602 -

Egyéb 

felhalmozott eredmény 

összesen (1.113)

2003. december 31-én 243 19.916 (5.498) 31.061 (7.687) 38.035

GRAPHISOFT N.V. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI

KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁS A SAJÁT TÔKE VÁLTOZÁSAIRÓL A 2002. ÉS 2003. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZÔDÔ ÉVEKRE
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A kapcsolódó megjegyzések a saját tôke konszolidált változásainak szerves részét képezik.

A kapcsolódó megjegyzések a konszolidált cash flow kimutatás szerves részét képezik.
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2. SZÁMVITELI POLITIKA

Jelen konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott fôbb számviteli elvek a

következôk voltak:

A KONSZOLIDÁCIÓ ALAPJA

Jelen konszolidált pénzügyi kimutatásokban azok a leányvállatok kerültek konszolidálásra, ame-

lyek a Csoport ellenôrzése alatt állnak (amelyekben tulajdoni hányada meghaladja az 50%-ot).

Mivel 2002. és 2003. december 31-én az egész Csoport a Graphisoft N.V. ellenôrzése alatt állt,

ezért a 2002. és 2003. december 31-ével végzôdô évekre készült pénzügyi beszámolók a

Graphisoft N.V. és leányvállalatai konszolidált kimutatásait tartalmazzák. A Csoport tagjai közöt-

ti minden lényeges követelés/kötelezettség illetve tranzakció kiszûrésre került.

DEVIZA ÁTSZÁMÍTÁS

A Társaság minden leányvállalatának funkcionális valutája annak az országnak a pénzneme,

amelyben az adott vállalat mûködik. A Csoport konszolidált pénzügyi beszámolóit euróban készí-

ti el. A leányvállalatok egyedi beszámolói a Pénzügyi- és Számviteli Szabványok („SFAS”) 52.

számú, a devizák átváltásáról szóló állásfoglalásának megfelelôen kerülnek euróban átszámítás-

ra. Az 52. számú állásfoglalás rendelkezései szerint az eredménykimutatás átszámítása az adott

idôszak átlagárfolyamán történik. A mérlegtételek, a saját tôke elemeit kivéve, fordulónapi árfo-

lyamon számítódnak át, míg a saját tôke elemei esetében múltbéli árfolyamokon kell értékelni. A

valuták átszámításából fakadó különbözeteket a saját tôke elemeként mutatja ki a Társaság.

JELENTÔS BECSLÉSEK

Az Egyesült Államokban általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelô pénzügyi kimuta-

tások elkészítése megkívánja, hogy a vezetés olyan becsléseket és feltételezéseket alakítson ki,

amelyek hatással vannak az eszközök és források fordulónapi értékére, csakúgy, mint az idôsza-

kra kimutatott árbevétel és költségek összegére. Ezen becslések részét képezik a kétes követe-

lésekre képzett céltartalékok, a tárgyi eszközök és immateriális javak várható élettartama, bizo-

nyos költségelhatárolások, a bevételek és költségek elszámolhatósága, a látens adó eszközök

megtérülése. A tényleges eredmények eltérhetnek ezen becslésektôl.

KÉSZPÉNZ ÉS KÉSZPÉNZ-EGYENÉRTÉKESEK

A Csoport a három hónapnál rövidebb futamidejû, magas likviditású, követelést megtestesítô

eszközöket készpénz-egyenértékesnek tekinti. 2002. és 2003. december 31-én a készpénz és

készpénz-egyenértékes állomány készpénzbôl és határidôs betétekbôl állt.

PIACKÉPES ÉRTÉKPAPÍROK

A cég vezetése vásárláskor határozza meg a piacképes értékpapírok besorolását, és ezt minden

mérlegfordulónapkor felülvizsgálja. A lejáratig tartott értékpapírokat a prémium/diszkont amorti-

zációjával módosított bekerülési értéken tartja nyilván a Társaság, mely összeg a valós piaci ér-

tékhez közelít. Az eladhatónak minôsített értékpapírok piaci árfolyamon kerülnek bemutatásra,

mely árfolyam meghatározása a mérlegfordulónaphoz legközelebbi kereskedelmi ár alapján tör-

ténik. Az eladhatónak minôsített értékpapírok nettó módon számított, nem realizált nyeresége

vagy vesztesége az egyéb felhalmozott nyereség (veszteség) elemét képezi. A forgatási céllal

tartott értékpapírok bekerülési értékét az év végi valós piaci értékhez igazítja a Társaság. Ezek

nem realizált nyeresége vagy vesztesége megjelenik az erdménykimutatásban.

1. ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ÉS A KÖZZÉTÉTEL ALAPJA

Üzleti tevékenység — A Graphisoft N.V. 1996-ban jött létre a holland törvényeknek megfelelôen.

A Graphisoft N.V. és leányvállalatai (a „Társaság” vagy a „Csoport”) fô tevékenysége a számító-

géppel támogatott tervezésben (CAD) és a létesítménygazdálkodásban (CAFM) alkalmazott

szoftverek fejlesztése és forgalmazása.

A Csoport mûködésében központi helyet foglal el a Graphisoft R&D Rt., amelyet Magyarorszá-

gon részvénytársaságként hoztak létre 1993. november 1-én. A Magyarországon kívüli leányvál-

lalatok elsôsorban értékesítési és marketing tevékenységet folytatnak.

1998. júniusában a Graphisoft N.V. részvényeit bevezették a Frankfurti Értéktôzsde Neuer Markt

szegmensére. 2000. májusában a Csoport bevezette részvényeit a Budapesti Értéktôzsdére is. A

Társaság részvényeit a 2003. szeptember 5-i kereskedési nap zárását követôen kivonták a Frank-

furti Értéktôzsdérôl. Jelenleg a papírok kereskedelme egyedül a Budapesti Értéktôzsdén zajlik.

A közzététel alapja — a Csoport csatolt konszolidált pénzügyi kimutatásait az Egyesült Államok-

ban általánosan elfogadott számviteli elvek szerint állították össze. A 2002. és 2003. december

31-ével végzôdô évekre készített konszolidált pénzügyi kimutatások a Graphisoft N.V. és az

alább felsorolt leányvállalatok konszolidált pénzügyi adatait tartalmazzák:

* 10% részvényhányad a Graphisoft R&D Rt.-ben dolgozói elsôbbségi részvényt takar 2002. 

és 2003. december 31-én.

** A CYMAP Ltd. összeolvadt a Graphisoft U.K.-vel 2003. január 1-én.

A vállalat átalakítási program keretében a Graphisoft eladta brazíliai leányvállalatát, a Graphisoft

Brasil Ltda-t a 2003-as év folyamán.

A Társaság azt tervezi, hogy a GDL Technologies tevékenységét beolvasztja a Graphisoft R&D

Rt.-be 2004-ben, a GDL végelszámolásának befejezését követôen.

GRAPHISOFT N.V. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI
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Részesedés %-a december 31-én

LEÁNYVÁLLALAT 2002 2003

Graphisoft R&D Számítástechnikai Fejlesztô Rt 90%* 90%*

Graphisoft Deutschland GmbH 100% 100%

Graphisoft USA Inc. 100% 100%

Graphisoft Japan KK 100% 100%

ArchiCad España SL. 100% 100%

Graphisoft UK Ltd. 100% 100%

Graphisoft CAD Stúdió Kft. 92% 92%

Graphisoft Brasil Ltda 90% -

CYMAP Ltd.** 95% -

CAD Works Inc.  (Drawbase) 100% 100%

GDL Technologies 100% 100%
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CÉGÉRTÉK, EGYÉB IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖK ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAMÚ ESZKÖZÖK

A hosszú élettartamú eszközök elsôsorban tárgyi eszközökbôl és véges élettartamú immateriális

eszközökbôl (vásárolt szoftver, aktivált saját fejlesztésû szoftver, vevôlisták) állnak. A Pénzügyi-

és Számviteli Szabványok 144. számú, a „Hosszú élettartamú eszközök értékvesztésének és ér-

tékelésének számvitelérôl” szóló állásfoglalásának megfelelôen a Társaság idôrôl-idôre felülvizs-

gálja hosszú élettartamú eszközeinek értékállóságát, amikor események, vagy az üzleti feltéte-

lek változása azt jelzi, hogy az eszközök könyvszerinti értéke esetleg nem lesz teljes egészében

kitermelhetô, vagy az eszköz becsült hasznos élettartama többé már nem helytálló. Minden ér-

tékállósági teszt a nem diszkontált cash flow és a könyvszerinti eszközérték összevetésén ala-

pul. Ha a teszt értékvesztést jelez, az eszköz nyilvántartási értékét a pénzforgalmi analízis által

becsült valós piaci értékre csökkenti a Társaság.

AZ ÁRBEVÉTEL ELSZÁMOLÁSA

Az árbevétel elsôsorban szoftvercsomagok, frissítések és bôvítések értékesítésébôl származik,

és nem tartalmaz forgalmi adókat valamint árengedményeket. A Társaság szoftverlicensz

szerzôdései általában elôzetes fizetést írnak elô, és 2002 elôtt nem járt hozzájuk vásárlást

követô támogatás. 

A Csoport a Bejegyzett Amerikai Könyvvizsgálók Intézete által kiadott 97-2 számú, „A szoftver 

értékesítés árbevételének elszámolása”, valamint a 98-9 számú, „A 97-2 számú állásfoglalás

módosítása bizonyos ügyletek tekintetében” címû állásfoglalásai alapján számolja el a szoftver-

licensz értékesítésbôl és szoftver karbantartásból származó árbevételét.

Ennek megfelelôen a szoftverlicenszek, frissítések és bôvítések értékesítésébôl származó árbe-

vételt a Társaság akkor számolja el, ha a megállapodás ténye hitelt érdemlôen bizonyított, a ter-

mék szállítása megtörtént, az ár rögzített és annak behajthatósága megállapítást nyert. Ameny-

nyiben a megállapodás értelmében a szállító egyéb szolgáltatások nyújtására is köteles, az

árbevétel a szoftverlicensz, frissítés és bôvítés, valamint a kapcsolódó szolgáltatás viszonylagos

valós piaci értéke szerinti arányban kerül felosztásra. A karbantartási szerzôdésekbôl származó

árbevételt a Csoport elhatárolja, és a szerzôdéses feltéteknek megfelelô idôszakokban arányo-

san ismeri el.

Amennyiben a szoftver jelentôs mértékû testreszabására van szükség, a Társaság, összhang-

ban a 97-2 számú állásfoglalással, a szerzôdésekre vonatkozó elôírásokat alkalmazza, és az ár-

bevételt a készültségi fok függvényében ismeri el.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL

A Graphisoft központja Budapesten, egy Duna-menti parkban található, mely a Társaság szán-

déka szerint információs technológiai cégeknek ad majd otthont. A Park a Graphisoft tulajdoná-

ban és kezelésében van, azonban csupán a hasznos irodaterület mintegy 40%-át használja 

a Társaság maga. A fennmaradó területet más high-tech vállalkozások bérlik. A Graphisoft veze-

tésének az a véleménye, hogy a különleges környezet és a hasonló profilú cégek közelsége nö-

veli a Graphisoft vonzerejét, és hozzájárul ahhoz, hogy kvalifikált munkaerôt tudjon alkalmazni.

A bérbeadásból származó árbevétel 1.406 illetve 1.350 euró volt 2002-ben és 2003-ban, amely

a teljes árbevétel 5,36%-át illetve 4,95%-át tette ki ezekben az években.

A PÉNZESZKÖZÖK VALÓS PIACI ÉRTÉKE

A Társaság meggyôzôdése szerint pénzeszközeinek valós piaci értéke megközelítôleg azonos a

mérlegben szereplô értékekkel.

HITELEZÉSI KOCKÁZAT

A Csoport hitelezési kockázatnak kitett pénzügyi instrumentumai elsôsorban piacképes értékpa-

pírokból és vevôkövetelésekbôl állnak. A Társaság vevôkövetelései földrajzilag szétszórt vevôál-

lománnyal szemben állnak fenn, akiknek a Társaság általában fedezet nélkül hitelez. A Csoport

idôrôl idôre értékeli vevôi hitelezési kockázatát, és az esetleges veszteségek fedezetére céltar-

talékokat képez. A cégvezetés véleménye szerint a képzett céltartalékok nagysága megfelel a

vevôkövetelések hitelezési kockázatának. A Társaság általában kormányzati fedezettel ren-

delkezô, vagy magas besorolású vállalati kibocsátású kötvényekbe fektet, a piacképes értékpa-

pírok esetleges hitelkockázatának limitálása érdekében.

KÉSZLETEK

A vásárolt anyagok nyilvántartása költségáron történik. A készletek értékelése a FIFO-elv szerin-

ti, vagy a realizációs elv szerinti érték közül az alacsonyabbikon történik. A 2002. és 2003. de-

cember 31-én meglévô készletek a szoftvercsomagok alkotórészeibôl, csomagolóanyagokból,

vásárolt, más szállító által fejlesztett szoftverekbôl és marketing anyagokból álltak.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

A tárgyi eszközök értékcsökkenéssel módosított bekerülési értéken kerülnek bemutatásra. A föld

kivételével minden eszközfajtára lineáris leírási móddal számolja el az értékcsökkenést a Társa-

ság, úgy hogy az eszközök bekerülési költségét a várható hasznos élettartamra teríti szét, az

alábbi kulcsok szerint:

SZOFTVERFEJLESZTÉSI KÖLTSÉGEK

A Pénzügyi- és Számviteli Szabványok 86. számú, az „Értékesítésre, bérbeadásra vagy egyéb

hasznosításra fejlesztett számítógépes szoftverek költségeinek számvitelérôl” szóló állásfoglalá-

sával összhangban, a Csoport a szoftverfejlesztés költségeit azok felmerülésekor költségként el-

számolja, illetve kapitalizálja azokat a technológiai megvalósíthatóság elérése és a kereskedel-

mi forgalomba kerülés közötti idôszakban, majd amortizálja ôket a termék forgalmazásának

idôszakában. A technológiai megvalósíthatóság elérése elôtti koncepció kialakítási és kezdeti

tervezési költségek, valamint a termék kereskedelmi megjelenését követô idôszak ráfordításai

szoftverfejlesztési költségnek minôsülnek, és felmerüléskor költségként kerülnek elszámolásra.
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Saját tulajdonú ingatlanok 50 év

Bérbeadott ingatlanok és bérbeadott ingatlanon végzett beruházások 10 év

Gépek és berendezések 3-7 év

Jármûvek 5 év
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DERIVATÍV INSTRUMENTUMOK

Minden derivatíva, függetlenül attól, hogy fedezeti ügylethez kapcsolódik vagy sem, a mérlegben

valós értéken kerül bemutatásra. Amennyiben a származékos ügylet aktuális mérlegpozícióhoz

kötôdik, mind a fedezett eszközfajta, mind a származékos ügylet valós értékelésébôl származó

különbség érinti az eredménykimutatást. Ha a derivatíva cash flow ügylethez kötôdik, akkor a va-

lós értékelésbôl származó különbözet hatásos része az egyéb felhalmozott eredmény elemeként

kerül kimutatásra, és akkor számoljuk el az eredménykimutatás terhére/javára, amikor a fedezet

pénzeszköz ténylegesen befolyik. A cash flow fedezeti ügylet valós értékelésébôl származó kü-

lönbözet hatástalan részét azonnal átvezeti a Társaság az eredménykimutatáson.

A Graphisoft származékos ügyleteket használ a külföldi valuták árfolyam-ingadozásából szárma-

zó kitettségének kezelésére. Bizonyos ügyletek és eszközök várhatóan árfolyamkockázattal bír-

nak. A Társaság azért köt származékos ügyleteket, hogy semlegesítse vagy csökkentse ezt a ki-

tettségét. A Graphisoft idôszakonként felülvizsgálja külföldi valutában lévô kitettségét, annak

érdekében, hogy javítsa fedezeti ügyleteinek hatékonyságát. Fedezeti ügyleteket elsôsorban

euróra köt a Társaság. Ezek a forward ügyletek a várható éves nemzetközi értékesítés egy ré-

szének fedezésére szolgálnak. Az ügyletek nem realizált nyeresége jelentéktelen volt 2003. de-

cember 31-én. Nyitott opciós szerzôdéssel nem rendelkezett a Graphisoft mérlegfordulónapkor.

A következô táblázat a nyitott forward ügyleteket mutatja be 2003. december 31-én, ahol a

szerzôdés szerinti árfolyamon mutatjuk be a névleges összeget.

* a helyi valuta egysége forintban kifejezve

EGYÉB FELHALMOZOTT EREDMÉNY

Az egyéb felhalmozott eredmény tartalmazza az átváltási különbözeteket és a befektetések nem

realizált nyereségeit és veszteségeit. Az átváltási különbözetek hatása 1.611 ezer euró nyereség

volt 2002. december 31-én, míg 2003. december 31-én ez a hatás 3.739 ezer eurós veszteség.

A felhalmozott nem realizált nyereség a befektetéseken 24 ezer euró illetve 4 ezer euró volt,

2003. illetve 2002. december 31-én.

HÍRDETÉSI KÖLTSÉGEK

A hírdetési költségeket a Társaság azok felmerülésekor számolja el. A 2002. és 2003. december

31-ével végzôdô években 2.741 ezer euró illetve 1.870 ezer euró ilyen kiadás volt.

RÉSZVÉNYALAPÚ JUTTATÁS

A Társaság alkalmazásában álló dolgozóknak nyújtott opciókkal és egyéb részvényjuttatásokkal

kapcsolatos személyi jellegû költség meghatározása a belsôérték (instrinsic value) módszerrel

történik, a Számviteli Elvek Bizottságának 25. számú véleményével összhangban. Az alkalma-

zásban nem állóknak adott opciók és egyéb részvényjuttatások költségvonzatának meghatáro-

zása a piaci érték (fair value) módszerrel történik. 

ADÓZÁS

A Társaság eszközeinek és forrásainak a pénzügyi beszámolókban bemutatott és az adótörvé-

nyek szerinti eltérô értékelésébôl származó átmeneti különbözetek várható jövôbeni adóvonza-

tának bemutatására halasztott adó követeléseket és kötelezettségeket számol el. A halasztott

adó követelések elsôsorban az átvitt üzemi veszteségek, adójóváírások, a számviteli politika

szerinti és az adótörvényben elismert értékcsökkenési leírás és a céltartalék képzés külön-

bözôségei folytán keletkeztek, és olyan mértékben kerülnek elszámolásra, amilyen mértékben

ezen elônyök megtérülése inkább valószínû mint sem.

EGY RÉSZVÉNYRE JUTÓ HOZAM

Az egy részvényre jutó hozam nem tartalmazza az opciók, utalványok és átváltható értékpapír-

ok okozta esetleges módosító hatásokat. Az egy részvényre jutó hozam meghatározásához a

nettó nyereséget (veszteséget) elosztják az adott idôszakban forgalomban lévô részvények sú-

lyozott átlagával. Az egy részvényre jutó, hígítással módosított hozam azt a hatást tükrözi, amit

a részvényekre jogosító értékpapírok beváltása illetve az ilyen jogok gyakorlása okozna, a forga-

lomban lévô részvények számának növekedése által.

Az alábbi táblázat bemutatja az egy részvényre jutó nyereség (veszteség) számítása során al-

kalmazott részvényszám alakulását a december 31-re végzôdô években:

A részvényopciók treasury stock módszerrel számított hígító hatását figyelmen kívül hagyta a

Társaság 2002-re vonatkozóan, mivel az év veszteséges volt.
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2002 2003

Részvényszám az alaphozam meghatározásához 10.034.463 10.042.764

Részvényopciók (treasury stock módszer) - 96.014

Részvényszám a hígítással módosított

hozam számításhoz 10.034.463 10.138.778

Funkcionális valuta A forint ellenében A külföldi valuta 

(ezer egység) átváltásra ellenében átváltásra Súlyozott átlagos

kerülô összeg kerülô forint összeg átváltási árfolyam*

Euró 10.000 - 284,74
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ÚJ SZÁMVITELI SZABVÁNYOK

2003 januárjában a Pénzügyi- és Számviteli Szabványok Bizottsága („FASB”) kiadta 46. számú

értelmezését (FIN 46) a „Változó érdekeltségû vállalkozások konszolidációja, egy értelmezés az

Accounting Research Bulletin 51. számával — Konszolidált Pénzügyi Kimutatások — kapcsolat-

ban”. A FIN 46 iránymutatást ad az olyan változó érdekeltségû vállakozások konszolidációját

illetôen, amelyek fô funkciója egy kedvezményezett tevékenységének támogatása. A FIN 46 min-

den gazdasági társaságra, nyilvánosra és privátra egyaránt vonatkozik, amely meghatározó be-

folyással rendelkezik, szerzôdéses vagy más viszonyban áll egy változó érdekeltségû entitással.

A Graphisoft nem rendelkezik ilyen befolyással illetve nincs szerzôdéses vagy más viszonyban

semmilyen változó érdekeltségû társasággal, így a szabvány átvétele nincs hatással a Társaság

konszolidált pénzügyi pozícióira vagy mûködésének eredményeire.

2003 áprilisában a FASB kiadta 149. számú pénzügyi szabványát „A 133. számú, derivatívákról

és fedezeti ügyletekrôl szóló szabvány módosítása” (SFAS 149). Ez a szabvány következete-

sebb jelentéseket szándékozik elérni mind a teljesen a 133. számú szabvány hatálya alá esô

önálló származékos ügyletek „A származékos és fedezeti ügyletek számvitele” (SFAS 133), mind

a hibrid instrumentumok vonatkozásában. Továbbá, az SFAS 149 megadja a derivatíva definíci-

óját, amennyiben értelmezi a származékos ügylethez kapcsolódó kezdeti nettó befektetés fogal-

mát. Az SFAS 149 a 2003. június 30. után kötött vagy módosított szerzôdésekre érvényes. Az

SFAS 149 adoptációja nincs materiális hatással sem a Társaság konszolidált pénzügyi helyzeté-

re, sem eredményére sem cash flow-jára.

2003 májusában a FASB kiadta 150. számú „Bizonyos, mind idegen forrás, mind saját tôke jel-

legzetességet mutató pénzügyi instrumentumok számvitele” (SFAS 150) szabványát. Az SFAS

150. szabványokat hoz létre bizonyos pénzügyi instrumentumok kötelezettségkénti osztályozá-

sára és mérésére, melyek a kibocsátó kötelezettségét testesítik meg, és mind az idegen forrá-

sok, mind a saját tôke jellegzetességeivel bírnak. Az SFAS 150 jelentôs változás a pénzügyi inst-

rumentumok könyvelési gyakorlatában, mint például a kötelezôen beváltható saját tôkéhez

kapcsolódó eszközök illetve saját tôkéhez kapcsolódó származékos termékek, melyeket gyakor-

ta használnak a részvény visszavásárlási programok során. A Társaság nem alkalmaz ilyen inst-

rumentumokat a saját részvény visszavásárlási programja során. Az SFAS 150. vonatkozik min-

den 2003. május 31. után kiadott vagy módosított pénzügyi instrumentumra. Az SFAS 150

adoptációja nincs materiális hatással sem a Társaság konszolidált pénzügyi helyzetére, sem

eredményére sem cash flow-jára.

VÁLTOZÁSOK A SZÁMVITELI SZABÁLYOKBAN

2001 júliusában a FASB közzétette 141. számú pénzügyi-számviteli szabványát a „Cégek egye-

sülésének elszámolásá”-ról. A 141. számú szabvány a 2001. június 30-át követô akvizíciók és

cégegyesítések vonatkozásában elôírja a „purchase” módszer alkalmazását, megszüntetve a

„pooling of interests” módszer használatát. A Társaság úgy véli, hogy a szabvány átvétele nem

gyakorol majd jelentôs hatást konszolidált pénzügyi beszámolóira.

Ugyancsak 2001. júliusában a FASB kiadta 142. számú pénzügyi-számviteli szabványát „Good-

will és más immateriális eszközök” címen, mely 2002. január 1-én lépett hatályba. A 142. számú

szabvány, egyebek között, elôírja a goodwill értékcsökkenési leírásának megszüntetését.

A Társaság adoptálta a 142. számú pénzügyi-számviteli szabványt („Goodwill és más immater-

iális eszközök”), és 2002. január 1-ével, a szabvány elsô alkalmazásának dátumával végrehaj-

totta az immateriális javak átmeneti, esetleges értékvesztés szempontjából történô felülvizsgála-

tát. Goodwill és a szabvány által érintett immateriális javak két üzletágban, az épület

karbantartás (FM) és az épületgépészet (HVAC) terén merültek fel. Az immateriális javak érték-

vesztési tesztje a két üzletág nyilvántartási értékét hasonlította össze azok becsült valós piaci ér-

tékével. A valós piaci érték meghatározása az üzletágak cash flow-jának nettó jelenértéke alap-

ján történt. 2002. január 1-én, az átmeneti értékvesztési teszt során, a Társaság FM üzletágának

valós piaci értéke magasabb volt a könyv szerinti értéknél. Ugyanez a teszt a Társaság HVAC

üzletága esetében kimutatta, hogy ezen üzletág könyv szerinti értéke 352 ezer euróval maga-

sabb annak valós piaci értékénél. Ezért a 2002. január 1-én végrehajtott átmeneti értékvesztési

teszt 352 ezer euró értékvesztést állapított meg a Társaság goodwill-je vonatkozásában.

A Társaság úgy tervezi, hogy az immateriális javak körében évente elvégzendô értékvesztési

tesztet minden év december 1-én teszi meg. Olyankor, ha események, vagy a körülményekben

bekövetkezô változások valószínûsítik, hogy az érintett üzletágak valós piaci értéke a könyv sze-

rinti érték alá süllyedt, a Társaság évközi ellenôrzést fog végrehajtani. 

A 2002. illetve 2003. december 31-re vonatkozó értékvesztés teszt nem állapított meg további

értékvesztést a 2002-es és a 2003-as esztendôre vonatkozóan.
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5. EGYÉB FORGÓESZKÖZÖK

Az egyéb forgóeszközök állománya december 31-én a következô volt:

2002 2003

Adókövetelések 1.218 577

Elhatárolt kamat 339 346

Szállítóknak és munkavállalóknak adott elôleg 14 6

Aktív elhatárolások 83 17

Egyebek 407 505

Egyéb forgóeszközök összesen 2.061 1.451

6. TÁRGYI ESZKÖZÖK, NETTÓ

A tárgyi eszközök könyv szerinti értékének változásai a 2002-es és a 2003-as decemberre

végzôdô pénzügyi évben a következôk voltak:

Föld és Gép és Befejezetlen

épület berendezés Jármû beruházás Összes

BRUTTÓ ÉRTÉK

Egyenleg 2002. január 1-én 15.502 4.253 1.318 316 21.389

Növekedés - 498 351 220 1.069

Csökkenés - (209) (406) - (615)

Átváltási különbözet 764 62 61 22 909

Egyenleg

2002. december 31-én 16.266 4.604 1.324 558 22.752

HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Egyenleg 2002. január 1-én 1.298 2.986 615 - 4.899

Növekedés 709 649 239 - 1.597

Csökkenés - (135) (227) - (362)

Átváltási különbözet 87 77 29 - 193

Egyenleg

2002. december 31-én 2.094 3.577 656 - 6.327

Nettó könyv szerinti érték

2002. január 1-én 14.204 1.267 703 316 16.490

Nettó könyv szerinti érték

2002. december 31-én 14.172 1.027 668 558 16.425

3. PIACKÉPES ÉRTÉKPAPÍROK

A piacképes értékpapírok december 31- állománya a következô volt:

A 115. számú, „Bizonyos adósságot illetve tulajdonrészt megtestesítô értékpapírok számvitele”

címû pénzügyi-számviteli szabvánnyal összhangban („SFAS” No. 115), továbbá tekintettel a Tár-

saság ezen eszközökkel kapcsolatos szándékaira, az eladhatónak minôsített értékpapírok a

mérlegben piaci értéken szerepelnek, a nem realizált nyereség illetve veszteség pedig, ha ilyen

van, az egyéb felhalmozott veszteség komponenseként kerül kimutatásra. A lejáratig tartott ér-

tékpapírok múltbéli árakon szerepelnek. Az eladhatónak minôsített értékpapírok nem realizált

nyeresége 4 illetve 24 ezer euró volt 2002. és 2003. december 31-én. A lejáratig tartott értékpa-

pírok névértéke 9.850 ezer euró, az elhatárolt kamat pedig 242 ezer euró volt 2003. december

31-én, míg ezen papírok lejárata 2004. januárja és 2005. márciusa közé esik.

4. VEVÔKÖVETELÉSEK, NETTÓ

A vevôkövetelések nettó egyenlege december 31-én a következô volt:
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2002 2003

Német banki és vállalati kötvények — eladható minôsítéssel 4.631 4.394

Német kötvények és magyar kincstárjegyek — lejáratig tartott 4.618 9.417

Német vállalati kötvények — lejáratig tartott 712 -

Piacképes értékpapírok összesen 9.961 13.811

2002 2003

Vevôkövetelések 8.420 7.392

Mínusz: kétes követelések miatti céltartalék (1.529) (1.215)

Vevôkövetelések, nettó 6.891 6.177
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8. BEFEKTETÉSEK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

A Csoport kisebbségi részesedései és egyéb befektetett eszközei a december 31-i állapotnak

megfelelôen a következôk voltak (múltbéli áron értékelve azokat):

ExpressionTools Inc. - 2000. március 27-én a Graphisoft kisebbségi tulajdont szerzett az

ExpressionTools nevû, Japánban bejegyzett cégben. A befektetést élvezô társaság egy általá-

nos rendeltetésû háromdimenziós modellezô szoftver, a Shade fejlesztôje. Az ExpressionTools

el kellett hogy halassza részvényei Tokiói Értéktôzsdén tervezett bevezetését, a technológiai

cégek papírjainak lanyha kereslete miatt. A megfelelô hosszú lejáratú finanszírozás biztosításá-

nak nehézségei oda vezettek, hogy az ExpressionTools 2003. január 20-án csôdvédelmet kér-

vényezett. A Graphisoft vezetése úgy véli, hogy 2002. és 2003. december 31-én ez a befekte-

tés értéktelen, és az értékvesztés nem idôszakos csupán. Ezért 2002. utolsó negyévében a

Társaság leírta ezen befektetését. 2001. december 31-én a részesedés könyv szerinti értéke

573 ezer euró volt. A 2002-re elszámolt értékvesztés — az árfolyamok változásának következté-

ben — 600 ezer euró, melyet az eredménykimutatás „Kamat és egyéb bevételek, nettó” során

mutatott ki a Társaság.

Objects Online Inc. - 2000. augusztus 8-án a Graphisoft befektetést eszközölt az Egyesült Álla-

mokban bejegyzett Objects Online nevû cégben, kisebbségi tulajdonrészt szerezve. Az Objects

Online elsô az ArchiCAD és más CAD szoftverek felhasználói számára intelligens háromdimen-

ziós objektumokat Interneten át értékesítô cégek sorában. A termékcsaládok kínálatát folyama-

tosan növelve ez a WEB-hely az ArchiCAD felhasználók számára készített objektumok legfôbb

forrásává vált. Az AEC CAD piac elhúzódó bizonytalansága miatt a Graphisoft menedzsmentje

úgy értékelte, hogy a Társaság Objects Online-ban lévô részesedése nem csupán átmeneti ér-

tékvesztést szenvedett el. Míg a befektetés nettó könyv szerinti értéke 141 ezer euró volt 2001.

december 31-én, 2002. december 31-én a befektetés becsült piaci értéke csak 41 ezer euró,

ezért a Társaság 100 ezer eurós értékvesztést könyvelt a 2002-es eredménykimutatás „Kamat

és egyéb bevételek, nettó” során. A befektetés nettó könyv szerinti értéke változatlanul 41 ezer

euró maradt 2003. december 31-én.

Amerikai viszonteladók — 2001 márciusában a Társaság 300.000 USA dollárt invesztált három

egyesült államok-beli viszonteladójába, 5%-os tulajdoni hányadot szerezve ezen cégek mind-

egyikében. 2001 során késôbb a Graphisoft vezetése úgy döntött, hogy ezek a befektetések ma-

radandó értékvesztést szenvedtek el, és 270 ezer dollár értékû leírást könyvelt el. A befektetés

nettó könyv szerinti értéke — az árfolyamváltozások következtében — 29 és 24 ezer euró volt

2002. és 2003. december 31-én.

Föld és Gép és Befejezetlen

épület berendezés Jármû beruházás Összes

BRUTTÓ ÉRTÉK

Egyenleg 2003. január 1-én 16.266 4.604 1.324 558 22.752

Növekedés 124 433 218 72 847

Csökkenés - (376) (200) (221) (797)

Átváltási különbözet (1.650) (448) (137) (58) (2.293)

Egyenleg

2003. december 31-én 14.740 4.213 1.205 351 20.509

HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS

Egyenleg 2003. január 1-én 2.094 3.577 656 - 6.327

Növekedés 682 544 206 - 1.432

Csökkenés - (333) (98) - (431)

Átváltási különbözet (238) (340) (71) - (649)

Egyenleg

2003. december 31-én 2.538 3.448 693 - 6.679

Nettó könyv szerinti érték

2003. január 1-én 14.172 1.027 668 558 16.425

Nettó könyv szerinti érték

2003. december 31-én 12.202 765 512 351 13.830

7. IMMATERIÁLIS JAVAK, NETTÓ

Az immateriális javak december 31-i állománya a következô volt:

2002 2003

Goodwill 3.994 4.142

Aktivált szoftverfejlesztési költség 430 -

Egyéb immateriális jószág 851 1.186

Immateriális javak összesen 5.275 5.328

Mínusz: halmozott értékcsökkenés (2.618) (3.271)

Mínusz: értékvesztés (352) -

Immateriális javak, nettó, összesen 2.305 2.057

Az immateriális eszközök bruttó értékének átváltási különbözete 52 és (96) ezer euró volt 2002. és

2003. december 31-én. A halmozott értékcsökkenés átváltási különbözete pedig, ugyanezen dátu-

mokra vonatkozóan 33 illetve (84) ezer euró volt.
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2002 2003

Befektetések 609 587

Értékelési tartalék - (61)

Befektetések összesen, nettó 609 526
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10. SZEGMENS INFORMÁCIÓ

A Graphisoft árbevételének földrajzi régiók szerinti megoszlása december 31-én a következô volt:

A Graphisoft Parkban lévô irodák bérbeadásából származó árbevétel megközelítôleg 1,4 mil-

lió euró volt a 2002. és 2003. december 31-re végzôdô pénzügyi években. A bérbeadott ingat-

lanok bruttó könyv szerinti értéke körülbelül 8 millió euró. 2002-ben és 2003-ban a bérbeadás-

hoz kapcsolódó költségek mintegy 710 illetve 790 ezer eurót tettek ki évente, amely összeg

590 ezer illetve 682 ezer euró értékcsökkenési leírást tartalmazott.

11. KÖTELEZETTSÉGEK ÉS ELÔRE NEM LÁTOTT KIADÁSOK

(A) PERES ÜGYEK

Irodabérlettel kapcsolatos per

A Graphisoft U.S. központjának San Franciscoból Bostonba (Massachusetts állam) költözését

követôen a Graphisoft U.S. megállapodott a san francisco-i iroda tulajdonosával a bérleti

szerzôdés megszüntetésérôl. Ezt követôen a szerzôdés értelmezésében a felek között jogvita ke-

letkezett, és a bérlemény tulajdonosa peres eljárást kezdeményezett a Graphisoft-tal szemben.

A jogvita 2003 februárjában egyezséggel zárult. Eszerint a Graphisoft 170 ezer US dollárt fize-

tett a felperes valamennyi követelésének kielégítésére.

Szerzôi jogok megsértése

A Graphisoft álláspontja szerint szerzôi jogait megsértették, ezért 2000-ben jogi eljárást kezdemé-

nyezett a területileg illetékes bíróság elôtt azért, hogy az a jogok megsértésének tényét megálla-

pítsa. 2001. december 7-én az alperes viszontkeresettel állt elô, amelyben a Graphisoftot tisztes-

ségtelen piaci magatartással vádolta, kárenyhítésként 605 millió forintot követelt, továbbá kérte,

hogy a bíróság tiltsa meg a Graphisoft vezetô termékének, az ArchiCAD-nak, és néhány más (már

nem forgalmazott) termékének értékesítését a korábbi COMECON országok területén kívül. A

Graphisoft szerint a viszontkereset jogilag nem megalapozott, és a Társaság vezetése úgy vélte,

hogy a peres eljárás kimenetele nem fogja a Graphisoft üzletmenetét kedvezôtlenül befolyásolni.

Alkalmazottal szembeni követelés — A Csoport fedezet mellett kölcsönt folyósított két japán alkal-

mazottjának a 2001-es év során. A kölcsönök futamideje 5 és 15 év, és 2002. valamint 2003. de-

cember 31-én a kölcsönök nettó könyv szerinti értéke 89 illetve 72 ezer euró volt. A kölcsönök

1% illetve 4.25% kamatot viselnek, és az alkalmazás megszûnése esetén azonnal esedékessé

válnak.

Viszonteladóval szembeni követelés — A Graphisoft 500 ezer eurós hosszú lejáratú hitelt nyújtott

egy viszonteladójának 2002. januárjában. A futamidô öt év, és az elsô törlesztôrészlet 2002.

szeptemberében volt esedékes. A kölcsön 3,5%-os éves kamatot visel. A fennálló tartozás 2002.

december 31-én 450 ezer eurót tett ki. A 2003. szeptemberében esedékes törlesztôrészlet 100

ezer euró volt. A viszonteladó az év során átalakította cégstruktúráját, aminek következtében fi-

nanszírozási feltételei jelentôsen megváltoztak a nyár folyamán, így esedékességkor nem tudta

visszafizetni a tôkerészt, csupán a kamatot fizette meg. A Graphisoft és a viszonteladó megálla-

podtak a kölcsön átütemezésében. Eszerint a 2003-as törlesztôrészlet 2007. szeptemberében

lesz esedékes. Az értékelési tartalék a menedzsment legjobb becslése ezen portfolió értékvesz-

tésére vonatkozóan.

9. SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSOK ÉS PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK

A szállítói tartozások és passzív idôbeli elhatárolások összege december 31-én a következô volt:
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2002 2003

Szállítók 808 504

Adófizetési kötelezettség 732 483

Munkabér és járulékok 607 815

Professzionális szolgáltatások 28 74

Egyéb 737 545

Alkalmazottakkal szembeni tartozás 82 73

Szállítók és passzív elhatárolások összesen 2.994 2.494

2002 2003 Change %

TEUR % TEUR % 03/02

Európa 15.795 60,2 17.897 65,7 13,3

Észak-Amerika 5.548 21,2 4.262 15,6 -23,2

Ázsia és Csendes-óceánia 4.157 15,9 4.425 16,2 6,4

Egyéb régiók 711 2,7 664 2,5 -6,6

Összes árbevétel 26.211 100,0 27.248 100,0 4,0
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12. OPCIÓ ÉS RÉSZVÉNY TERV

GRAPHISOFT N.V. RÉSZVÉNYOPCIÓS TERV

A Csoport 1996 novemberében fogadta el ösztönzési célú, önkéntes részvényopciós tervét,

amelynek módosított változatát 1999. július 28-án léptette életbe. E program keretében

1.500.000 vállalati törzsrészvény juttatására van lehetôség. A menedzsment, beleértve a Cso-

porthoz tartozó leányvállalatok menedzsmentjét is, részvényopciókat kapott, amelyek arra jogo-

sítanak, hogy a juttatás idôpontjában érvényes valós piaci áron vagy a fölötti áron vásároljanak

a Társaság részvényeibôl. A Graphisoft 22 ezer euró személyi jellegû kiadást számolt el a 2002-

es pénzügyi év során. Az opciók a juttatástól számított öt év alatt folyamatosan válnak lehívha-

tóvá, kivéve a viszonteladóknak juttatottakat, ahol ez az idô tíz év, feltéve, hogy az opció birto-

kosa még mindig üzleti kapcsolatban áll a Társasággal.

A Társaság a belsô érték módszerrel határozza meg az alkalmazottaknak adott opciókhoz kap-

csolódó bérköltséget. Amennyiben az alkalmazottaknak adott opciók bérköltségének meghatáro-

zása a FASB 123. számú állásfoglalása szerinti piaci érték módszerrel történt volna, a Társaság

költségei 842.078 euróval, illetve 298.400 euróval nôttek volna a december 31-ével végzôdô

2002-es és 2003-es pénzügyi évben. Ekkor a nettó veszteség és az egy részvényre jutó veszte-

ség az alábbi pro-forma értékekre csökkent volna:

Az opciók juttatáskori valós piaci értéke a Black-Scholes opcióárazási modell segítségével került

meghatározásra. A modell használata során alkalmazott fôbb feltevések a következôk voltak:

2003. januárjában a Graphisoft és a CADLine a bíróság elôtt bejelentette a két cég megállapo-

dását a peres eljárás megszüntetésérôl. A Graphisoft és a CADLine megállapodtak, hogy egyik

félnek sincs követelése a másik fél szoftverének szerzôi jogai, fejlesztése és disztribúciója vonat-

kozásában.

A Társaság jelenleg peres eljárás alatt nem áll.

(B) ADÓVIZSGÁLAT

Az APEH adóvizsgálatot tart a Csoport legnagyobb leányvállalatánál, a Graphisoft R&D Rt-nél,

az 1996 és 1999 közötti évekre. A vizsgálat 2001. júniusában kezdôdött, és a másodfokú hatá-

rozat 2003. decemberében emelkedett jogerôre. Az 1996-os évre vonatkozó megállapítások és

bírság 9 ezer eurót tett ki. A következô három évre vonatkozóan ez az összeg 74 ezer euró. 

(C) LÍZING SZERZÔDÉSEK

A Társaság különbözô irodabérleti szerzôdéseket kötött. Ezek az egy évnél hosszabb felmondá-

si idejû szerzôdések az alábbi minimum fizetési kötelezettséget jelentik:

A 2003-as évre vonatkozóan a bérleti díjak 663 ezer eurót tettek ki.
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A december 31-én végzôdô évek 2003

2004 572

2005 566

2006 569

2007 504

Azután 375

Összesen 2.586

Pénzügyi év

2002. december 31. 2003. december 31.

Nettó nyereség (veszteség) (ezer euróban)

Beszámoló szerint (2.569) 2.602

Pro forma (3.443) 2.304

Egy részvényre jutó nyereség (veszteség)  (euróban)

Beszámoló szerint (0,26) 0,26

Pro forma (0,34) 0,23

Pénzügyi év

2002. december 31. 2003. december 31.

Kockázatmentes kamat 3,75% 3,75%-2,0%

Az opciók várható élettartama 3,0 év 3,0 év

A részvények becsült volatilitása 53% - 58% 39% - 36%

Várható osztalékfizetés - -
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A GRAPHISOFT R&D ELSÔBBSÉGI RÉSZVÉNY TERVE

A Graphisoft R&D Rt., a Csoport elsôdleges magyarországi leányvállalata, folytatni kívánja az

elsôbbségi dolgozói részvények már korábban elkezdett értékesítését bizonyos munkavállalói

részére. Ezek az elsôbbségi részvények az eredeti áron kerülnek visszavásárlásra, amennyiben

az alkalmazás bármilyen okból megszûnik, és azokat a dolgozók kizárólag egy másik munkavál-

lalóra ruházhatják át. Mivel ezek a munkavállalói részvények elsôsorban a teljesítmény-orientált

javadalmazás eszközei, és nem testesítenek meg valós tulajdonosi érdekeket a Graphisoft R&D

Rt-ben, a kifizetett osztalék bérköltségként kerül elszámolásra abban az idôszakban, amikor a jö-

vedelem keletkezett. A részvények eladása a névérték 70%-án történik. A részvények szavazás-

ra jogosítóvá váltak 1999-ben.

2002. és 2003. december 31-én a kibocsátott dolgozói részvények száma 1.930, névértéke 19,3

millió forint (kb. 73 ezer euró) volt. A Graphisoft R&D Rt. 607,95 millió forint (kb. 2.501 ezer euró),

illetve 569,35 millió forint (kb. 2.245 ezer euró) osztalékot fizetett ki 2002-ben és 2003-ban, ame-

lyet bérköltségként számolt el ezekben az években.

13. TÁRSASÁGI ADÓK

ADÓZÁS HOLLANDIÁBAN

Fôszabályként a Hollandiában bejegyzett cégek a világ bármely részén keletkezett adóköteles

jövedelmük alapján adóztathatóak. Ettôl eltérôen, amennyiben a bejegyzett cég befektetéseire a

kivételes eljárás alkalmazható, a Hollandián kívül keletkezett jövedelem nem alapja a holland tár-

sasági adónak. A mérleg fordulónapján a Csoport valamennyi leányvállalata megfelelt a kivéte-

les eljárás követelményeinek.

ADÓMENTESSÉG MAGYARORSZÁGON

Mivel a Graphisoft R&D Rt., a Csoport legnagyobb mûködési egysége, megfelel a Társasági

Adótörvény vonatkozó rendelkezéseinek — 1991. évi LXXXVI. Törvény III. Fejezet 12. § (1) b) -,

ezért Magyarországon 1993 és 1997 között 100%-os, majd 1998 és 2002 között 60%-os adó-

kedvezmény illeti meg. 2003-tól a Graphisoft R&D Rt. a normál magyarországi adómérték sze-

rinti adó fizetésére kötelezett, mely jelenleg 18%. Az adókulcs 2004. január 1-én 16%-ra mérsék-

lôdik.

1997. január 1-tôl a Magyarországon kívülre fizetett osztalék 20%-os adóterhet visel. Az adóked-

vezmény az osztalékadóra nem érvényes, bár a Magyarország és az osztalékban részesülô re-

zidens országa között fennálló kettôs adóztatást szabályozó nemzetközi szerzôdések tartalmaz-

hatnak erre vonatkozó korlátozó rendelkezést. A Magyarországról Hollandiába fizetett osztalék

esetében például az adómérték 5%.

Meg kell jegyezni, hogy az alkalmazott árazási modell elsôsorban azonnal beváltható, viszony-

lag rövid élettartamú opciók értékelésére készült. Az alkalmazottak számára adott opciók nem

forgathatóak és az élettartamuk tíz évig terjed. Ennek ellenére a menedzsment véleménye sze-

rint az alkalmazott feltevések és a modell jó becslést kínál az opció juttatások valós piaci értéké-

re, az adott körülmények között.

2002-ben és 2003-ban munkaviszonyban nem állók nem részesültek opcióban. A Társaság

10.000 részvényt juttatott saját részvény portfóliójából az Igazgatótanács egyik tagjának, 2002.

október 30-án. Az elszámolt nem pénzbeni bérköltség 28 ezer euró volt. A Társaság 100.000 op-

ciót juttatott egy munkavállalójának 2003. december 30-án, 4,04 eurós lehívási áron. A juttatás

idôpontjában a piaci érték 4,98 euró volt. A kapcsolódó bérjellegû költség 94 ezer euró, amelyet

a Társaság elhatárolt, és 2005 után, a lehívhatóvá válás ütemében fog költségként elszámolni.

Az opciók számának változásait a 2002. és 2003. december 31-re végzôdô években az alábbi

táblázat mutatja be:

Kiadott

Súlyozott

Kiadható Opciók átlagár

Egyenleg 2001. december 31-én 691.638 659.715 EUR   9,14

Növekedés a kiadható opciók számában 500.000 - -

Opció juttatás (842.450) 842.450 EUR   5,00

Opció törlés 50.650 (50.650) EUR   7,71

Opció lehívás - - -

Opció visszaadás 126.000 (126.000) EUR 13,78

Egyenleg 2002. december 31-én 525.838 1.325.515 EUR   6,12

Opció juttatás (1.003.200) 1.003.200 EUR   3,41

Opció törlés 551.936 (551.936) EUR   4,78

Opció lehívás - - -

Egyenleg 2003. december 31-én 74.574 1.776.779 EUR   5,00

2002-ben és 2003-ban a kiadott opciók juttatáskori átlagos valós piaci értéke 1,48 euró illetve

1,09 euró volt.

GRAPHISOFT N.V. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI
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Bojár Gábor 

a Graphisoft N.V. Igazgatóságának elnöke 

Laurence Orbach, Ph.D. 

az Igazgatóság tagja, a Quarto Group, London elnök-vezérigazgatója 

Esther Dyson 

az Igazgatóság tagja, az Edventure Holdings Inc., New York elnöke 

Victor Leventhal 

az Igazgatóság tagja, a Dassault Systemes vezetô beosztású alkalmazottja, 

a Solidworks igazgatóságának tagja 

Kazumichi Shimamoto 

az Igazgatóság tagja, az ExecNet, Tokyo vezérigazgatója 

Ray Small (2003. szeptember 15-ig) 

Dominic Gallello (2003. szeptember 16-tól) 

Bihari Sándor 

gazdasági vezérigazgató-helyettes 

Hornung Péter 

adminisztratív vezérigazgató-helyettes 

Johannes Reischböck 

a Graphisoft Deutschland GmbH ügyvezetôje 

Czéh Eszter 

humánpolitikai igazgató 

Dióssy Gábor 

ArchiFM üzletág-igazgató 

Hajas Tamás 

technológiai vezérigazgató-helyettes 

Kovács Bence 

elnök-helyettes, ArchiCAD termék menedzsment 

Mark Sawyer 

elnök-helyettes, termék értékesítés 

Várkonyi Viktor 

Elnök-helyettes, ArchiCAD fejlesztés 

Igazgatóság

Vezérigazgató 

Ügyvezetô testület 

Cégvezetés

IGAZGATÓSÁG, VEZÉRIGAZGATÓ, 
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ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az adófizetési kötelezettség (jóváírás) a december 31-én végzôdô 2002-es és 2003-es évben a

következôképp alakult:

Az adófizetési kötelezettség elsôdlegesen a Graphisoft R&D Rt. üzemi eredménye alapján fize-

tendô adót jelenti. A hivatalos adómérték és a tényleges adómérték eltérése a Graphisoft R&D

esetében minimális. A Csoport többi leányvállalata általában veszteségesen üzemel, ezért 2002

és 2003 december 31-én nem rendelkeztek szignifikáns adófizetési kötelezettséggel.

LÁTENS ADÓ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

A december 31-én kimutatott látens adó eszközök és kötelezettségek elsôsorban a következô át-

meneti különbségekbôl fakadnak:

A látens adó eszközök elsôsorban a nem realizált árfolyamveszteségekhez és a kapitalizált szoft-

verfejlesztési költségekhez kapcsolódnak, amelyek jelenleg nem adóalap-csökkentôk a magyar

társasági adójog szerint, de a beszámolóban ráfordításként felmerültek. A látens adó eszközök

(és kötelezettségek) növekménye azzal is kapcsolatos, hogy az adómérték 18%-ról 16%-ra

csökken 2004. január 1-én.

GRAPHISOFT N.V. ÉS LEÁNYVÁLLALATAI
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Pénzügyi év

2002 2003

Jelenleg fizetendô 202 657

Halasztott (71) 185

Adófizetési kötelezettség 131 842

Pénzügyi év

2002 2003

Eszközök

Kétes követelések céltartaléka 140 93

Követelések átértékelése 86 -

Készpénz és értékpapírok átértékelése 54 -

Kötelezettségek átértékelése 27 100

Aktivált fejlesztési költségek 580 247

Látens adó eszköz összesen 887 440

Kötelezettségek

Követelések átértékelése - (52)

Értékpaírok átértékelése (148) (22)

Fejlesztési költségek értékcsökkenése (348) -

Elhatárolt árbevétel (3) (193)

Látens adó kötelezettség összesen (499) (267)



AZ IGAZGATÓSÁG, A VEZÉRIGAZGATÓ ÉS AZ ÜGYVEZETÉS RÉSZVÉNYOPCIÓI

2003. december 31. 2002. december 31. 

Igazgatóság

Bojár Gábor 10.000 10.000 

Orbach, Laurence 10.000 10.000 

Dyson, Esther * 10.000 20.000 

Leventhal, Victor 10.000 10.000 

Shimamoto, Kazumichi 10.000 10.000 

Vezérigazgató

Ray Small** 0 300.000 

Dominic Gallello 500.000 0

Ügyvezetés

Bihari Sándor 46.000 46.000 

Hornung Péter 15.000 15.000 

Reischböck, Johannes 113.741 113.741 

* Esther Dyson 10.000 darab opcióról lemondott. 

** 300.000 darab törölt opció. Az érvényes opciók 2003. december 31-ig hívhatók le. 

TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL

December 31, 2003 December 31, 2002

Részesedés Részvények Részesedés Részvények
százalékban darabszáma százalékban darabszáma 

Igazgatóság

Bojár Gábor 25,0 2.658.004 25,0 2.658.004 

Orbach, Laurence 0,08 8.250 0,08 8.250 

Dyson, Esther 0,0 - 0,0 -

Leventhal, Victor 0,09 10.000 0,09 10.000 

Shimamoto, Kazumichi 0,0 - 0,0 -

Vezérigazgató

Gallello, Dominic 0,47 50.000 0,0 -

Ügyvezetés

Hornung Péter 4,85 515.426 4,85 515.426 

Reischböck, Johannes 0,75 80.000 0,75 80.000 

Bihari Sándor 0,0 - 0,0 -

Egyéb tisztségviselôk  24,39 2.593.213 25,33 2.693.213 

és alkalmazottak

Saját részvények 5,54 588.910 5,54 588.910 

Közkézhányad 38,83 4.127.871 38,36 4.077.871

Összesen 100,0 10.631.674 100,0 10.631.674
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