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Előterjesztések és határozati javaslatok a FuturAqua Nyrt. 2013. 

április 30-án tartandó évi rendes közgyűléséhez 

 
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(cégjegyzékszáma: 02-10-060369., székhelye: 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) - a 

továbbiakban: „Társaság” – Igazgatósága a 2013. április 30-án tartandó évi rendes közgyűlés 

napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseit, határozati javaslatait az alábbiakban mutatja 

be. 

 

Napirendi pontok, a kapcsolódó előterjesztések és határozati javaslatok: 

Napirendi pontok: 

1. Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi tevékenységéről, a 2012. évre 

vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– 

szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása 

2. A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a 

nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz 

3. Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a 

nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz 

4. A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi 

számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz 

5. A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves beszámolójának és a 

FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált éves 

beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit bizottság, valamint 

a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2012. évi eredmény megállapítására és felosztása 

6. Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása 

7. A tisztségviselők 2013. évi díjazásának megállapítása 

8. Saját részvények megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazás  

9. A Gt. 25 § (1) szerinti hozzájárulás megadása vezetők tisztségviselők részére 

10. Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály 

elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek ¾ -ének szavazata szükséges) 

 

1. napirendi pont: Az Igazgatóság beszámolója a Társaság 2012. évi tevékenységéről, a 

2012. évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli 

szabályok –IFRS– szerinti konszolidált éves beszámoló megtárgyalása. 

 

Előterjesztés: Az Igazgatóság az alábbi összefoglaló táblázatban bemutatja beszámolóját a 

FuturAqua Nyrt. anyavállalat 2012. évi tevékenységéről, a 2012. évre vonatkozó magyar 

számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –IFRS– szerinti konszolidált 
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éves beszámoló összefoglaló tervezetét. Az Igazgatóság javasolja, hogy a beszámolót a 

Közgyűlés fogaldja el. 

 

FuturaAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. anyavállalat (nem konszolidált) 
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FuturAqua Nyrt. IFRS szerint konszolidált pénzügyi kimutatások 

  2011.01.30 2011.12.31 2012.12.31 

ESZKÖZÖK       
Pénzeszközök és pénzeszköz 
egyenértékesek                          2 965                           10 604     5150 

Vevő és egyéb követelések                             418       5707 

Készletek     516 

Egyéb forgóeszközök és aktív 
időbeli elhatárolások                           5 266     55 

Folyó adókövetelések     981 

Forgóeszközök összesen                   3 383                    15 870     12409 
Ingatlanok, gépek, 
berendezések                        20 000                           21 231     46955 

Befektetési célú ingatlanok       

Immateriális javak                          1 300                             1 300     1283 

Befektetések     4025 

Egyéb eszközök (goodwill)                        55 933                           55 933     55933 

Befektetett eszközök 
összesen                 77 233                    78 464     108196 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN               80 616                  94 334     120605 
        

FORRÁSOK       

Szállítók                              375     1136 

Rövid lejáratú 
lizingkötelezettségek     178 

Egyéb kötelezettségek és passzív 
időbeli elhatárolások                             525                                195     8781 

Folyó adókötelezettségek                              958     1505 

Rövid lejáratú hitelek       

Rövid lejáratú 
kötelezettségek összesen                      525                      1 528     11600 

Halasztott adó kötelezettségek       

Hosszú lejáratú 
lízingkötelezettségek     1555 

Hosszú lejáratú hitelek       

Egyéb hosszú lejáratú 
kötlezettségek       

Hosszú lejáratú 
kötelezettségok összesen                         -                              -       1555 
Jegyzett tőke                        85 533                           92 633     92633 

Tőketartalék       

Eredménytartalék -                        5 442                             5 781     20045 

Saját részvények   -                       5 608     -5228 

Nem irányított részesedés       

Saját tőke összesn                 80 091                    92 806     107450 

FORRÁSOK ÖSSZESEN               80 616                  94 334     120605 
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KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEM KIMUTATÁSA 2012 
(ADATOK 1000 FT-BAN) 

  2011 2012 
Termékértékesítés bevétele                          4 822     

Egyéb bevételek                             539     

Összes működési és egyéb bevétel                         -                       5 361     

      
Eladott áruk beszerzési értéke                             564     

Anyagjellegű ráfordítások                          1 232                          13 520     

Igénybevett szolgáltatások                          1 510                               538     

Anyagjellegű működési ráfordítások                   2 742                   14 622     
Bérköltség                          2 096     

Egyéb személyi jellegű ráfordítások     

Bérjárulékok                             564     

Személyi jellegű ráfordítások összesen                         -                       2 660     

Értékcsökkenés és amortizáció                      580                     2 843     

Saját teljesítmények értéke     

Egyéb ráfordítások                        75                     4 845     

Összes működési ráfordítás                          3 397                          24 970     

      

Működési eredmény -    3 397     -    19 609     

      

Kamatbevételek                                 3                                 61     

Kamatráfordítások                               44     

Árfolyamkülönbözetek   -   4 033     

Pénzügyi eredmény                          3     -   4 016     
      

Adózás előtti eredmény -  3 394     - 23 625     

      

Adott időszaki adóköltség                             958                            1 640     

Halasztott adó     

      

Adózás utáni eredmény -   4 352     -  25 265     

      

Anyavállalatra jutó rész -   4 352     -   25 265     

Kissebségi részesedésre jutó rész                                -         

      

Egyéb átfogó jövedelem                         -         
      

Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem -    4 352     -   25 265     
      

Részvényenkénti eredmény higított 
(Ft/részvény) -   0     -   1     
      

RÉSZVÉNYENKÉNTI EREDMÉNY (FT/ RÉSZVÉNY)     
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Határozati javaslat: 

„A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság beszámolóját a FuturAqua 

Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. 2012. évi tevékenységéről elfogadja. A Közgyűlés 

ugyanekkor elfogadja a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (FuturAqua 

Csoport) IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolóját.” 

 

2. napirendi pont: A Felügyelőbizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített 

egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz 

Előterjesztés: A Felügyelőbizottság külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 

éves beszámolójához, a 2012. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, 

hogy a jelentést a Közgyűlés fogaldja el. 

Határozati javaslat: 

„A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatával a Felügyelőbizottság jelentését a magyar 

számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 

konszolidált beszámolóhoz elfogadja.” 

3. napirendi pont: Az Audit bizottság jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi 

és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz 

Előterjesztés: Az Audit Bizottság bemutatja jelentését a Társaság éves beszámolójához, a 

2012. évi tevékenység vonatkozásában. Az Igazgatóság javasolja, hogy a jelentést a 

Közgyűlés fogaldja el. 

 

Határozati javaslat: 

 „A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatával az Audit Bizottság jelentését a magyar 

számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 

2012-es konszolidált beszámolóhoz elfogadja.” 

4. napirendi pont: A könyvvizsgáló jelentése a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és 

a nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz 

Előterjesztés: A Könyvvizsgáló külön dokumentumban bemutatja jelentését a Társaság 2012. 

évi tevékenysége vonatkozásában, jelentés a FuturAqua Nyrt. egyedi és a Társaság 

nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz. Az 

Igazgatóság javasolja, hogy a könyvvizsgáló jelentését a Közgyűlés fogaldja el. 

Határozati javaslat: 

 „A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság könyvvizsgálójának 2012-es 

gazdasági évre vonatkozó jelentését a magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a 

nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti konszolidált beszámolóhoz elfogadja.” 

5. napirendi pont: A FuturAqua Nyrt. magyar számviteli törvény szerinti egyedi éves 

beszámolójának és a FuturAqua Nyrt. nemzetközi számviteli standardok –IFRS– szerinti 

konszolidált éves beszámolójának elfogadása az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit 

bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentése alapján, a 2012. évi eredmény megállapítására 

és felosztása 
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Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a külön dokumentumban bemutatott, 2012. 

évre vonatkozó magyar számvitel szerinti egyedi és a nemzetközi számviteli szabályok –

IFRS– szerinti konszolidált éves beszámolót a Közgyűlés fogadja el. Az Igazgatóság 

javasolja, hogy a 2012. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerüljön sor, a Társaság 

eredménye teljes egészében eredménytartalékba kerüljön. 

Határozati javaslat: 

 „A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30 ) határozatával az Igazgatóság beszámolója, a 

Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság és a Társaság könyvvizsgálójának  jelentése alapján a 

FuturAqua Nyrt. magyar számvitel szerint elkészített egyedi és a nemzetközi számviteli 

standardok –IFRS– szerinti konszolidált 2012. éves jelentését elfogadja. A Közgyűlés úgy 

dönt, hogy a 2012. üzleti év után osztalékfizetésre nem kerül sor, a Társaság eredménye teljes 

egészében eredménytartalékba kerül.” 

 

6. napirendi pont: Felelős társaságirányítási jelentés elfogadása 

Előterjesztés: Az Igazgatóság a FuturAqua Nyrt. külön dokumentumban bemutatott 2012. 

évi Felelős Társaságirányítási Jelentését elfogadásra javasolja.  

Határozati javaslat: 

 „A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság 2012-es Felelős 

Társaságirányítási Jelentését elfogadja.” 

 

8. napirendi pont: A tisztségviselők 2013. évi díjazásának megállapítása 

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a tisztségviselők közül az Igazgatóság tagjai 

havi 100.000 Ft (Egyszázezer forint) tiszteletdíjat kapjanak munkájukért. A 

felügyelőbizottsági tagok 2013-ban díjazásban nem részesülnek. 

Határozati javaslat: 

 „A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatával az Igazgatóság tagjainak havi 100.00 Ft 

(Egyszázezer forint) díjazást szavaz meg.” 

 

9. napirendi pont: Saját részvények megszerzésére és elidegenítésére vonatkozó felhatalmazás  

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel az Igazgatóságot 

saját részvények vásárlására és értékesítésére. A felhatalmazás értelmében az Igazgatóság 

határozhasson a Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua 

törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb 

vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 5,- Ft, azaz Öt forint. A 

felhatalmazás a 2014. szeptember 15-ig terjedő határozott időtartamra szóljon. A 

felhatalmazás alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az 

alaptőke 20%-áig terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 darab 

részvényt vásárolhat. Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel az 

Igazgatóságot, hogy a megszerzett saját részvényeket minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 

200 Ft (Kettőszáz forint) közötti ártartományban értékesítse.  

Határozati javaslat: 
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 „A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatával felhatalmazza az Igazgatóságot saját 

részvény (FuturAqua Nyrt. törzsrészvény) vásárlására. A felhatalmazás értelmében az 

Igazgatóság határozhat a Társaság által kibocsátott 5,- Ft névértékű, névre szóló FuturAqua 

törzsrészvény Társaság által történő megvásárlásáról. A részvényenkénti legalacsonyabb 

vételár 1,- Ft, azaz Egy forint, a legmagasabb vételár pedig 5,- Ft, azaz Öt forint. A 

felhatalmazás a 2014. szeptember 15-ig terjedő határozott időtartamra szól. A felhatalmazás 

alapján a Társaság által megszerzett saját részvények maximális értéke az alaptőke 20%-áig 

terjedhet, vagyis az alapján a Társaság legfeljebb összesen 3.705.320 darab részvényt 

vásárolhat. A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a megszerzett saját 

részvényeket minimum 5 Ft (Öt forint), maximum 200 Ft (Kettőszáz forint) közötti 

ártartományban értékesítse. ” 

 

10. napirendi pont: a  Gt. 25 § (1) szerinti hozzájárulás megadása vezetők tisztségviselők 

részére 

Előterjesztés: Az Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés a Gazdasági Társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény (Gt.) 25 § (1) szerint járuljon hozzá ahhoz, hogy a Társaság vezető 

tisztségviselői más, a Társaságéval azonos főtevékenységet folytató gazdasági társaságban 

vezető tisztségviselők legyenek, így járuljon hozzá, hogy dr. Fodor István igazgatósági tag az 

Olup Aqua Kft. ügyvezetője és Láng Balázs Gergely igazgatósági tag az Olup Aqua Kft. 

ügyvezetője legyen, illetve dr. Fodor István igazgatósági tag a Translife Fuvarozó Betéti 

Társaság üzletvezetője és tagja legyen. 

 

Határozati javaslat: 

 „A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatávalhozzájárulását adja ahhoz, hogy dr. Fodor 

István igazgatósági tag az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. ügyvezetője és Láng Balázs 

Gergely igazgatósági tag az Olup Aqua Ásványvíztermelő Kft. ügyvezetője legyen, illetve dr. 

Fodor István igazgatósági tag a Translife Fuvarozó Betéti Társaság üzletvezetője és tagja 

legyen és e társaságban részesedést szerezzen.” 

 

11. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása és az új, egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabály elfogadása (a döntés meghozatalához a jelenlévő részvényesek ¾ -ének szavazata 

szükséges) 

Előterjesztés: A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága javasolja, hogy a Társaság Alapszabályát a 

Közgyűlés 1/2013. (III. 30.) számú határozata alapján módosítsa, mivel megkötötte 

megbízási szerződését az új könyvvizsgálóval, dr. Bencs Lászlóval.  

Határozati javaslat: 

„A Közgyűlés ....../2013. (IV. 30.) határozatával a Társaság Alapszabályának 9.3. pontját a 

következő szövegezéssel állapítja meg: 

9.3. A társaság első könyvvizsgálója  

A társaság könyvvizsgálója 2013. március 30. napjától: 

VISITATIO Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(7635 Pécs, Felsőmakár dűlő 21/1, kamarai nyilvántartási szám: 001996), személyében eljáró 

könyvvizsgáló: dr. Bencs Lászlót (7635 Pécs, Felsőmakár dűlő 21/1., könyvvizsgálói 

igazolvány száma 001529)” 
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* * *  

A Társaság alaptőkéjének nagysága a Közgyűlés összehívásának időpontjában, 2013. 

március 30-án: 

Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer HUF  

 

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2013. március 30-án 

 

 Névérték 

(Ft/db) 

Kibocsátott 

darabszám 

Össznévérték 

(Ft) 

Részvények 

fajtája 

FuturAqua 

részvény 

5 HUF 18.526.600 92.633.000 Ft törzsrészvény 

Részvények 

összesen 

5 HUF 18.526.600 92.633.000 Ft  

  

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2013. március 30-án 

 

Kibocsátott 

darabszám 

 

Saját 

részvények 

száma 

 

Szavazati jogra 

jogosító 

részvények 

Részvényenkénti 

szavazati jog 

 

Összes 

szavazati 

jog 

 

FuturAqua 

részvény 

932.813 db (a 

részvények 

5,03%-a) 

18.526.600 db 1 18.526.600 

 

Szavazatok 

száma 

(a saját 

részvények nem 

szavaznak) 

  17.593.787 

szavazat 

 

 

 

Pécs, 2013. április 9. 

 

 

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság Igazgatósága 

 


