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Tisztelt Részvényesünk, tisztelt Befektetők!
A FuturAqua Nyrt. a jogszabályoknak megfelelően elkészítette időközi vezetőségi
beszámolóját, amely a 2013. július 1-től 2013. november 19-ig terjedő időszak gazdasági
tevékenységét mutatja be. E jelentésben a FuturAqua Csoport vagyoni, pénzügyi, jövedelmi
helyzetét és üzletmenetét a vállalkozói tevékenység során felmerülő főbb kockázatokkal és
bizonytalanságokkal együtt mutatjuk be, hogy így - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni
adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjunk a
beszámolási időszak alatt bekövetkezett eseményekről.
Pécs, 2013. november 19.

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság Igazgatósága
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Időközi vezetőségi beszámoló
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.; adószáma: 23174586-2-02) -a továbbiakban „Társaság”a 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54.§ (7) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve az
alábbiakban tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit és a nyilvánosságot 2013-as üzleti évének
július 1-től 2013. november 19-ig terjedő időszakáról.
A Társaság alapadatai
Cégnév: FuturAqua
Részvénytársaság

Ásványvíztermelő

és

Vagyonkezelő

Nyilvánosan

Működő

Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., III. emelet
Cégjegyzékszáma: Cg. 02-10-060369
A társaság fióktelepe: 7011 Alap, Dózsa György út 81-83. A társaság rövidített cégneve:
FuturAqua Nyrt.
Jegyzett tőke: 92.633.000 Ft (a beszámolási időszakban változatlan)
Hatályos alapszabályunk kelte: 2013. május 27.
A Társaság könyvvizsgálója:
A Társaság 2013. május 27-én tartott rendkívüli közgyűlésén a FuturAqua Nyrt.
könyvvizsgálójának választotta dr. Mákus József könyvvizsgálót (Könyvvizsgáló Kamarai
tagsági nyilvántartási száma: MKVK 004922)
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1. A FuturAqua Nyrt anyavállalat gazdálkodása a beszámolási
időszakban
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. megalakulása óta az ásványvízkincs
felkutatásával, a vagyonkezelésébe tartozó vízvagyon menedzselésével, hasznosításával
foglalkozik. A beszámolási időszakban is célunk volt az édesvíz stratégia szerepének
felértékelése.
A Társaság alapvetően három tevékenységi körben érdekelt: az ásványvíz kitermelésében az
Alap 1. Ásványvízüzem projekt keretében, a köznyelben „Víztőzsdeként” nevezett vizkvótakereskedelmi rendszer kiépítésében és így közvetve az édesvíz alternatív értékesítésében,
valamint a kereskedelmi értékesítés terén leányvállalatunk, a HUMAN GOODS Kft. révén.
Továbbra is kiemelt jelentőségű az Alap II. Ásványvízüzem projekt előkészítése, amely az
alternatív csomagolás kifejlesztésének és piacra vezetésének záloga.
Az anyavállalat stratégiájának részeként a FuturAqua Nyrt. 2013 november 13-án szállítási
szerződést kötött partnerével, a GRAPE-VINE Kft-vel (6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út
46.). A szerződés alapján a FuturAqua Nyrt. 0,75 literes alkoholmentes kölyökpezsgőt
(Donky Party Drink) és koffeintartalmú üdítőitalokat (2 literes Black Jaguar és 0,33 literes
Black Panther Power drink) szállít partnerének. Az idei évben várhatóan 50.000 palack
pezsgő és 15.000 palack Power Drink kerül bérgyártásban letöltésre és értékesítésre.

A FuturAqua Nyrt. menedzsmentje több tárgyalást is folytat népszerű üdítőitalok szállításáról
és gyártásáról, így a HUMAN GOODS Kft. által forgalmazott prémium üdítőitalok
(Almdudler és Orangina) mellett egy új termékportfoliót épít ki az anyavállalat.
Gazdálkodási adatok:
A FuturAqua Nyrt. 2013. július 1. és november 19. közötti időszakban csak vagyonkezelési
tevékenységet végzett, a közvetlen kereskedelmi tevékenység beindítása az év hátralévő
részében várható. A FuturAqua Nyrt. 895.000 Ft tagi kölcsönt nyújtott a beszámolási
időszakban az Olup Aqua Kft. részére. Személyi jellegű kiadások 960 ezer forint értékben
merültek fel.
Az igénybe vett szolgáltatások értéke a beszámolási időszakban 2.534 ezer forintot tettek ki,
ebbe tőzsdei díjak, a könyvvizsgáló javadalmazása, és a működéshez igénybe vett egyéb
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szolgáltatások (biztosítási díjak, marketingkiadások), anyagköltségek tartoznak bele. Az
üzemi tevékenység eredménye így - 3.494 ezer forint lett a jelentési időszakban.
A pénzügyi tevékenység eredménye a saját részvények értékesítésének köszönhetően
továbbra is pozitív, a pénzügyi műveletek bevételei 3.743 ezer forintot tettek ki, amely
211.635 darab FuturAqua saját részvény értékesítéséből származik. A pénzügyi műveletek
ráfordításai (bankköltségek, saját részvények ellenértéke) 1096 ezer forintot tettek ki, a
pénzügyi műveletek eredménye 2.647 ezer forint volt.

A Társaság vagyoni helyzete, szerződéseink teljesítése, eredménye
A Társaság vagyoni helyzete továbbra is stabil, a működéshez szükséges tőkével rendelkezik
a Társaság. A Társaság folyamatosan és határidőben eleget tett fizetési kötelezettségeinek;
kizárólag a korábban jelzett szerződések alapján került sor pénzügyi teljesítésre, kifizetésekre.
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2. Kereskedelmi társaságunk, a HUMAN GOODS Kft.
A FuturAqua Nyrt. 2012. augusztus 21-én megszerezte az italkereskedelemmel foglalkozó
HUMAN GOODS Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, TOTÉV
ipartelep 16.) 60%-os üzletrészét, amely üzletrészből 2013. március 18-án 40%-os részt
értékesített, így jelenleg a Kft. 20%-os üzletrészének tulajdonosa.
Alapadatok:
Cégneve: HUMAN GOODS Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: HUMAN GOODS Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, TOTÉV ipartelep 16.
Cégbejegyzésének helye: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Szekszárd
Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2013. március 17.
Cégjegyzékszáma: Cg. 17-09-006358
Tevékenységének időtartama: határozatlan
Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság
Irányadó jog: magyar jog
Jegyzett tőkéje: 12.000.000 Ft (Tizenkettőmillió forint)
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég
összevont éves beszámolóba bevont leányvállalat.
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai:
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
A képviseletre jogosul(tak) adatai Pál László, született: Szekszárd, 1979. október 7.
anyja neve: Girst Katalin, lakcíme: 7100 Szekszárd, Otthon utca 37.
Fő tevékenysége: 46.34 Ital nagykereskedelme
Üzleti éve: a naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye: Cégközlöny
A FuturAqua Nyrt. még a tavalyi évben szerezte meg az italkereskedelemmel foglalkozó
HUMAN GOODS Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (7100 Szekszárd, TOTÉV
ipartelep 16.) érdekeltségét, jelenleg 20%-os üzletrésszel rendelkezik a Társaságban.
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A HUMAN GOODS Kft. 2009. óta foglalkozik az Ausztriában gyártott Almdudler
gyógynövénytartalmú üdítőital magyarországi kereskedelmével, 2011-től Magyarországon
egyetlen, hivatalos szerződött forgalmazóként. Az értékesítést területi képviselőkkel
támogatva végzik a hazai ital-nagykereskedők, jelenleg közel 3000 független értékesítési
ponton érhető el hazánkban a termékcsalád. A HUMAN GOODS Kft. jelenleg az Almdudler
üdítőitalok hipermarketekbe történő piacra juttatását készíti elő, így a FuturAqua Nyrt.
termékei is könnyebben juthatnak el a hazai fogyasztókhoz.
A HUMAN GOODS Kft. gazdálkodása
A Kft. a beszámolási időszakban 62.721 ezer forintos árbevételt ért el, üzemi eredménye
3.050 ezer forint volt. A pénzügyi műveletek eredménye -1.463 forint, így a szokásos
vállalkozási eredmény 1.587 forint nyereség volt. Az eredmény nem tartalmazza a 2013-as év
értékcsökkenési leírásait.
A HUMAN GOODS Kft. 1.950.000 Ft összegű tagi kölcsönt kapott anyavállalatától, a
FuturAqua Nyrt-től.
A Társaság 2013 augusztusában megállapodást kötött az Orangina üdítőitalok bevezetéséről a
magyar piacra.

Az enyhén szénsavas, valódi gyümölcs kivonatot tartalmazó üdítőitalból a HUMAN GOODS
Kft-nek várhatóan 20-25 millió forintos forgalma lesz 2013-ban. A bevezetést követő évben a
menedzsment reményei szerint a forgalom stabilan emelkedni fog.
Az ORANGINA márka egy újabb népszerű brand a FuturAqua Nyrt. kereskedelmi
társaságának palettáján. Az üveges termék várhatóan kedvezően befolyásolja majd az
Almdudler osztrák üdítőital forgalmát is.

Az INTERSPAR üzleteiben és minden Shell töltőállomáson kapható az Almdudler
üdítőital
A FuturAqua Nyrt. 2013. október 24-én tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a HUMAN
GOODS Kft. sikeresen listáztatta be az Almdudler üdítőitalokat az INTERSPAR hipermarketlánc üzleteibe. Az Almdudler a Shell üzemanyagtöltő állomásokon (Magyarországon 203 db)
is fokozott figyelmet kapott. A PET palackos fél literes termékkel egész október hónapban a
töltőállomások két helyén is találkozhatnak a vevők: egy teljes polcon a bejárat előtt, és
természetesen az italhűtőkben is.
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3. Ásványvíztermelő társaságunk, az Olup Aqua Kft.
Cégneve: Olup Aqua Ásványvíztermelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve: Olup Aqua Kft.
Székhelye: 7623 Pécs, Ungvár u. 22. III. em.
A cég fióktelepe(i): HU-7011 Alap, Dózsa György út 81-83.
Cégbejegyzésének helye, időpontja: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs, 2009.
február 11.
Hatályos létesítő okiratának bejegyzése: 2013. március 1.
Cégjegyzékszáma: 02-09-073755
Tevékenységének időtartama: határozatlan
Jogi formája: korlátolt felelősségű társaság
Irányadó jog: magyar jog
Jegyzett tőkéje: 500.000 Ft (Ötszázezer forint)
A cég statisztikai számjele: 14654327-1107-113-02.
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: a cég összevont
éves beszámolóba bevont leányvállalat.
Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: FuturAqua
Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
A képviseletre jogosul(tak) adatai: dr. Fodor István ügyvezető (a képviselet módja: önálló),
Láng Balázs ügyvezető (a képviselet módja: önálló)
Fő tevékenysége: Üdítőital, ásványvíz gyártása
Üzleti éve: a naptári évvel megegyező
Hirdetmények közzétételének helye: Cégközlöny
Gazdálkodási adatok
Az Olup Aqua Kft. a Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata a beszámolási
időszakban az Alap 1. Ásványvízüzem Projekt keretében folytatta az ásványvíztermelést. Az
önköltségi áron történő részvényesi vízátvételek miatt 35.000 palack ásványvíz került
letöltésre és értékesítésre, a Kft. nettó árbevétele 1.341 ezer forint volt. Személyi jellegű
kiadások 480.000 Ft összegben merültek fel, az anyagköltségek 860.000 Ft-ot tettek ki.
Vízkészlet-járulékra és környezetvédelmi termékdíjra 92.000 Ft-ot utaltunk át. Az üzemi
veszteség így minimális volt. A Társaság javarészt értékesítette az év első felében letermelt
készleteit, jelenleg 1.090.000 Ft értékű készlet áll rendelkezésre (palackozott ásványvíz,
alapanyagok).
Kiemelkedő mennyiségű ásványvizet szállított az Olup Aqua Kft. az alapi telephelytől néhány
kilométerre megrendezett OZORA fesztiválra: összesen közel 55 raklap, mintegy 28.000
9

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló

palack szénsavmentes ásványvíz került leszállításra a népszerű zenei fesztiválon szórakozó
fiatalok számára.
A FuturAqua Nyrt. 895.000 Ft tagi kölcsönt nyújtott a beszámolási időszakban a Kft. részére.
A beszámolási időszakban 4 fő dolgozott főállásban az üzemben, szeptembertől (a szezon
lezárása miatt) egy fő alkalmazott látja el az üzemmel kapcsolatos teendőket, a termelés
időszakos beindításához alkalmi munkavállalókat vesz igénybe a Kft. Az Alap 1.
Ásványvízüzem és berendezései a FuturAqua Nyrt. tulajdonában vannak
Az Alap 2. Ásványvízüzem projekt
A FuturAqua Csoport ásványvíztermelő tevékenységéhez kapcsolódva a beszámolási
időszakban tovább folytatódott az Alap 2. ásványvízüzem projektjének előkészítése. Mint
ismeretes, a FuturAqua Nyrt. az ásványvíztermelés fokozottabb felfuttatásához még 2011-ben
szerződéssel biztosította az ásványvízkutakkal szomszédos ingatlan, az Alap 0355/1 Hrsz.
terület megszerzését. Az ingatlan 12.044 m2 térmértékű, szilárd burkolatú út mellett található.
A nagyobb üzem felépítésének feltétele a szomszédos terület belterületbe vonása és gazdasági
célú beépítésének megteremtése a terepülés-rendezési terv módosításával. A VÁTI Kft. a
rendezési terv módosítását előkészítette, a szakhatóságok minden tekintetben hozzájárultak a
beruházáshoz és megküldték állásfoglalásukat. A rendezési terv várhatóan a soron következő
önkormányzati testületi ülésen elfogadásra kerülhet.
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4. Változás az Igazgatóság összetételében és a befektetési
kapcsolattartó személyében
A FuturAqua Nyrt. 2013. szeptember 13-án tájékoztatta a befektetőket és a tőkepiac szereplőit
arról, hogy Láng Balázs Gergely, az igazgatóság tagja igazgatósági tisztségéről és az Olup
Aqua Ásványvíztermelő Kft. ügyvezetői tisztségéről lemondott. A lemondást az Igazgatóság
tudomásul vette, megköszönve Láng Balázs Gergelynek a Társaság alapítása óta kifejtett
tevékenységét.
Láng Balázs Gergely továbbra is a FuturAqua Nyrt. munkavállalója maradt.
A befektetői kapcsolattartói feladatokat a továbbiakban dr. Fodor István, a Társaság elnöke
látja el (elérhetőség: info@futuraqua.hu, telefon: 06 30 927 66 77).
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5. Vízkvóta kereskedelmi rendszer fejlesztése
Társaságunk kiemelt projektje a 2013-as évben induló Vízkvóta Kereskedelmi Rendszer. A
FuturAqua Nyrt. már a tavalyi évben elindította a globális vízkvóta-kereskedési rendszer
(víztőzsde) előfutáraként vízkvóta-jegyzési felületét a www.vizkvota.hu címen. A jegyzési
rendszer funkcióit (jegyzések leadása, bankkártyás fizetés) tekintve jól működik, de
továbbfejlesztés alatt áll, véglegesítését az idei év végéig elvégezzük.
A jegyzési rendszerhez kapcsolódó vízkvóta-kereskedési portált várhatóan a 2013. második
felében tesszük majd elérhetővé a vízkvóta tulajdonosok számára. A vízkvóták
megvásárlásához online fizetési (bankkártyás fizetési) konstrukciót is tud ajánlani a Társaság.
Az elérhető vízkutak kvótáinak árazása befejeződött, a rendszerben csomagolási anyagok
kereskedelme is elérhető. Az informatikai fejlesztések lezárása után várhatóan 2013. utolsó
hónapjában bemutathatjuk az új kereskedési platformot.
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6. Saját részvény tranzakciók
Az időközi vezetőségi beszámoló időszakában egy alkalommal került sor saját részvények
megvásárlására és több tőzsdenapon történt részvény-értékesítés a KBC Securities
Magyarországi fióktelepe befektetési szolgáltató közreműködésével.

2013. július 15.
2013. július 29.
2013. augusztus 29.

2013. szeptember 10.
2013. szeptember 11.
2013. szeptember 12.
2013. október 14.
2013. november 9.

2013. november 16.

Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Saját részvényt vásárolt a
FuturAqua Nyrt.
Saját
részvényeket
értékesített a FuturAqua
Nyrt.
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Saját
részvényeket
értékesített a FuturAqua
Nyrt.
Saját
részvényeket
értékesített a FuturAqua
Nyrt.

14.000 db eladás 24 Ft
árfolyamon
350.000 db vásárlás 5 Ft
árfolyamon
21.750 db eladás 22,59 Ft
árfolyamon
50.995 db
árfolyamon
15.000 db
árfolyamon
29.570 db
árfolyamon
18.634 db
árfolyamon
40.267 db
árfolyamon

eladás 20 Ft
eladás 20 Ft
eladás 20 Ft
eladás 14,14 Ft

30.510
db,
árfolyamon

eladás 13 Ft

13,04

Ft

A tranzakciók után a Társaság 1.834.544 (Egymillió-nyolcszázharmincnégyezerötszáznegyvennégy) darab saját részvénnyel rendelkezik, amely a jegyzett tőke 9,9%-a.
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7. „Vízosztalék” – megkezdődött a részvényesek vízvételi jogának
gyakorlása 2013-ban is
A Társaság Alapszabálya értelmében a FuturAqua Nyrt. minden egyes 5 Ft névértékű
törzsrészvénye után egy liter prémium minőségű ásványvíz vehető át, önköltségi áron. A
vízvételi jog maximum 25.000, azaz huszonötezer liter erejéig terjed részvényesenként. A
részvénykönyvbe a 2013. április 30-án tartott éves rendes Közgyűlés időpontjában bejegyzett
részvényesek a 2013-es gazdasági év végéig élhetnek vízvételi jogukkal.
A FuturAqua Nyrt. Igazgatósága a vízátvétel gördülékeny lebonyolítása érdekében a
tavalyihoz hasonlóan a vízvételi jog gyakorlására vonatkozó igényeket a www.vizkvota.hu
weboldal segítségével rögzíti és koordinálja. Részvényeseink a vízkvóta-jegyzési felületen a
vízátvétel módjára, költségeire és helyére vonatkozó információkat találnak, valamint a
csomagolás költségeit is itt fizethetik ki. Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy
azokat a vízátvételre vonatkozó igényeiket, amelyeket elektronikus vagy postai levélben
juttattak el Társaságunkhoz, szintén a www.vizkvota.hu oldalon tudják megerősíteni és
kezelni.
A vízvétel igénylése és az önköltség kifizetésének menete
A www.vizkvota.hu oldalon válassza a „Vízkvóták, csomagolóanyagok” elnevezésű
menüpontot, majd a „FuturAqua Vízosztalék – ÖNKÖLTSÉG” menüpontot. Itt az igényelt
mennyiségnek megfelelő csomagolóanyagot válassza ki. 2013-ban már 5 literes kiszerelésben
is tudjuk biztosítani a szénsavmentes ásványvizet.
A személyes és számlázási adatok megadása után igénylését véglegesen rögzítjük. A víz
átvételére szállítási költség mentesen Budapesten és Pécsett van lehetőség a rendelés leadása
és az önköltség kifizetése után 15 napon belül, egyeztetett időpontban. Lehetőség volt egyedi
igény alapján meghatározott csomagolásra (pl. PE fóliatasak, 1000 literes tartály), ám ezek
átvételét csak a Társaság alapi gyárában tudtuk biztosítani.
A FuturAqua Nyrt. társadalmi felelősségvállalás programjáról -WaterSharing
A WaterSharing Mozgalom a Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
„Társadalmi felelősségvállalás” programjának elnevezése. Vállalatunk arra buzdítja
részvényeseit, hogy segítsenek az egyenetlen vízelosztás felszámolásában, és ajánljanak
fel ásványvizet azoknak, akik valóban rászorulnak.
A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. elkötelezett a CSR-program
megvalósítása mellett, ezért – ha ahhoz az adományozó és adományozott is hozzájárul minden évben közzéteszi, hogy részvényesei kiknek juttattak a vízkészletből. Azok a
tulajdonosok, akik nem kívánják átvenni a részvényekkel járó ásványvíz mennyiséget,
hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat az adott évben a vizet elajándékozza, jótékony célra
fordítsa. 2013-ban az alábbi, nagyszabású rendezvényeket segítettük ajándék ásványvízzel.
Regionális Diák Színjátszó Találkozó - Pécs

14

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló

Március idusán a dél-dunántúli térség legnagyobb diákszínjátszó találkozóját támogattuk,
több mint 400 résztvevővel. Az eseményen 25 iskola diákjai mérették meg magukat, és
fogyasztották a FuturAqua Nyrt. prémium vizeit.
Országos díjugrató lovasverseny, 2013.
Országos díjugrató lovas versenyt támogatott ásványvízzel a FuturAqua Nyrt. májusban. Az
alapi megmérettetésre idén is rengeteg nevezés volt. A helyi szervezők jóvoltából a jeles
sporteseményt nagyszerű kísérőprogramok színesítették, lovasbemutatók, valamint Pintér
Tibor, a Magyar Lovas Színház művészeti vezetőjének előadása is látható volt. A FuturAqua
Nyrt elnöke, dr. Fodor István két versenyszám győztesének adta át a serleget.
Pannon Borrégió – TOP 25 borverseny
A kóstoláshoz elengedhetetlenül szükséges ásványvizet idén a FuturAqua Nyrt. biztosította a
hatodik alkalommal megrendezett Pannon Borrégió TOP25 borversenyen. A regionális
borválogatottat Pécs, Szekszárd, Tolna és Villány boraiból választották ki, összesen 45
pincészet 123 bora indult. A borversenyt Szekszárdon rendezték meg május 15-én, ahol a
borvidékek képviselői, valamint a meghívott borszakértők és borszakírók döntöttek a
legjobbakról – amelyhez a legjobb vizet, a FUTURAQUA-t kortyolták a zsűri tagjai. A
minden mellékíztől mentes, prémium ásványvíz egyre több borászat érdeklődését kelti fel, így
a rendezvény jelentős marketing-értékkel is bírt.
Alap, szociális otthon – nyílt nap
Az intézmény 100 fő fogyatékkal élő lakónak biztosít bentlakásos elhelyezést. Évek óta
törekszik arra, hogy a lakók számára minél szélesebb körben biztosíthassa az állapotuknak,
igényeiknek megfelelő önállóságot, döntési lehetőséget, a képességeikre, készségeikre, azok
fejlesztésére irányuló foglalkoztatást, a szabadidős és kulturális lehetőségek körének
bővítését. A lakókat évente több napos turnusokra kíséri el a szakszemélyzet üdülni,
színházba járnak, kirándulnak, állatkertbe-, vidámparkba-, múzeumokba jutnak el. Minden
jelentősebb ünnepre műsorral készülnek az itt élők. Az augusztus 3-án tartott nyílt napon a
családtagok és hozzátartozók a gondozottakkal együtt nagy köszönettel fogadták a felajánlást.

Planetáris Ember – Viltin Galéria, Budapest
Társaságunk, a Román Kulturális Intézettel, Moldova Nagykövetségével és a Coca-Cola
céggel együtt 0.5 literes ásványvizekkel támogatta a Viltin Galériában június 12-től nyílt
"Planetáris ember" című csoportos kiállítást. A kilenc Moldovából és Kubából érkező művész
alkotásait július 23-ig tekinthették meg az érdeklődők.
POSZT Diákszínjátszó gálaműsor
Júniusban az ország legjobb diákszínházi előadásait láthatták egy gálaműsor keretében a Pécsi
Országos Színházi Találkozó (POSZT) résztvevői és vendégei. A színvonalas seregszemléhez
a FuturAqua Nyrt. szolgáltatta a minőségi ásványvizet.

15

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló

Pécsi Mami Fesztivál, Pécs, Tettye tér
A több száz résztvevővel megtartott gyermekrendezvényen az ásványvizet a FuturAqua Nyrt.
biztosította. A számos érdekes programmal és bemutatóval tarkított fesztiválon a FuturAqua
ízesített vizeiből fogyott a legtöbb: a citrom-lime és az alma természetes aromával ízesített
ásványvizeket a gyerekek mellett a családtagok is szívesen kóstolták.
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8. Főbb kockázati tényezők 2013-ben
Általános gazdasági kockázatok
A FuturAqua Csoport tevékenysége és eredményessége, gazdálkodása a beszámolási
időszakban is ki volt téve a magyarországi makrogazdasági helyzet aktuális alakulásának. Ez
a kitettség fokozottan jellemző a gazdasági növekedés és az ipari termelés terén. A
makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a FuturAqua
Nyrt. egyes tevékenységeinek jövedelemtermelő képességére. A gazdasági helyzet élénkülése,
a fizetőképes kereslet megjelenése – ami különösen fontos a prémium italszegmens esetében
még várat magára.
Kiélezett ásványvízpiaci helyzet, a versenyhelyzet változása
Magyarországon az ásványvízpiac változatlanul telítettnek mondható, összesen több mint
kétszáz törzskönyvezett kút van regisztrálva az országban. A piac rugalmatlan, a forgalmazók
érdemben alig változtatnak termék-portfoliójukon. A vevőkre egyre inkább jellemző, hogy
kifejezetten ár-érzékenyek, és keresik, sőt kedvelik az olcsóbban megvásárolható ásványvizet.
A piaci viszonyok megváltozása kedvezőtlen hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi
helyzetére és eredményességére. A jelenlegi piaci viszonyok között a Társaság termelő
leányvállalata, az Olup Aqua Kft. továbbra sem képes a nyereséges működésre, az ezzel
kapcsolatos igazgatósági döntések kockázati tényezőként jelentkezhetnek a jövőben.
Finanszírozási kockázat
A jelenlegi banki és tőkepiaci finanszírozási helyzet lényegesen rosszabb, mint néhány évvel
ezelőtt volt. A pénzintézetek hitel-kihelyezési gyakorlata szigorúbb lett, és a jövőben még
szigorúbbá válhat. A finanszírozás így kockázatos, nincs arra vonatkozó garancia, hogy akár a
tőkepiaci jelenléttel, akár banki forrásból finanszírozható a Társaság termelő tevékenysége. A
FuturAqua Nyrt. finanszírozása a tőkepiac jelenlegi állása mellett problémás, a Társaság
tulajdonosi kölcsönt von be, hogy pénzügyi helyzetét stabilizálja.
Üzemeltetési kockázatok
2013. első hat hónapjában a termelés és az ehhez szükséges engedélyek beszerzése nem járt
komolyabb problémákkal, ám nem garantálható, hogy ez a továbbiakban is így marad. Az
ásványvíztermelés az üzemeltetés során kockázati tényezőket rejthet magában. A hatósági
előírásoknak a Társaság mindenben meg kíván felelni, ám nem garantálható, hogy a
vízbázisokra települő palackozási/kitermelési tevékenység az ellenőrzések során nem ütközike hatósági korlátozásokba.
A HUMAN GOODS Kft-vel kapcsolatos kockázatok
A Társaság nyomatékosan felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a HUMAN GOODS Kftnél a korábbi évek revíziója a jelentésben közölttől jelentősen eltérő üzemi eredményre
vezethet. A HUMAN GOODS Kft. jövőbeli kockázatot jelent a FuturAqua Nyrt. számára,
mivel jelentős szállítói tartozással, illetve tagi kölcsönnel rendelkezik az anyavállalat felé.
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9. Az alaptőke nagysága a beszámolási időszak végén (2013.
november 19-én)
Jegyzett tőke: 92.633.000.- HUF, azaz kilencvenkettőmillió-hatszázharmincháromezer HUF
A Társaság által kibocsátott részvények ISIN kódja: HU0000107362
A Társaság alaptőkéjének összetétele

FuturAqua
részvény

Névérték
(Ft/db)

Kibocsátott

Össznévérték

Részvények

darabszám

(Ft)

fajtája

5 HUF

18.522.660

92.633.000 Ft

törzsrészvény

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma:
Kibocsátott
darabszám

Saját
részvények
száma

Szavazati jogra Részvényenkénti
jogosító
szavazati jog
részvények

FuturAqua
részvény

1.834.544 db (a
részvények
9,9%-a)
(a saját
részvények nem
szavaznak)

18.526.600 db

Szavazatok
száma

1

Összes
szavazati
jog
18.526.600
szavazat
16.692.056
szavazat
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10. Tulajdonosi struktúra
A Társaság tulajdonosi struktúráját az alábbi táblázat mutatja:
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Tulajdonosi kör
Teljes alaptőke
megnevezése
Tárgyév elején
Időszak végén
(január 01-jén)
%2

%

%2

Db

%3

Db

Bevezetett sorozat1
Tárgyév elején
(január 01-jén)
%2

3

Belföldi
intézményi/társaság
Külföldi
intézményi/társaság
Belföldi magánszemély

%

Db

Időszak végén
2013. november 19.
%2

3

%

Db

3

60,92%

11.286.600

53,3% 53,3 9.878.022
%

65,97
%

11286600

54,92
%

6.831.882
db

39,08%

5.820.000

40,73
%
0,001
%

34,03
%
0,001
%

5820000

30,13
%
0,001
%
3,69%

9.082.630
db
1.650 db

9,9%

1.834.544
db

1,34%

262.750 db

Külföldi magánszemély
Munkavállalók, vezető
tisztségviselők
Saját tulajdon

40,7 7.547.650
3%
0,00 1.650
1%

1.650 db

5,45 1.004.927
%

Államháztartás részét
képező Tulajdonos 4
Nemzetközi Fejlesztési
Intézmények 5
Egyéb (részvénykönyvben
nem szereplő)
ÖSSZESEN

0,77 143.451
%
17.106.600 db

0,77%

18.526.600 db

17.106.60
0 db

883.528 db

18.526.600
db

A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
Január 1.
Március 31.
Június 30.
Szeptember 30.
November 19.
Társasági szinten
1.834.544
Leányvállalatok1
Mindösszesen
1.834.544
1
A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont társaságok.
Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra
vonatkozóan
Név
Nemze Tevékenység 2
Mennyiség
Részesedés Szavazati jog (%)
Megjegyzés 5
1
3
3,4
-tiség
(db)
(%)
T
6.831.882 db 36,87%
41,38%
ENVIRO-GEO B
Bt.
B
M
16,36%
18,37%
Békés Attila
3.032.631 db
dr. Fodor
István

B

M, D

2.879.957 db

15,54%

16,39%
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id. Dr. Fodor
István
dr. Pais Ella
Regina

B

M

B

M, D

900.000 db
860.000 db

4,85%

5,45%

4,64

5,2%

20

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló

11. Közzétételek
A Társaság folyamatosan eleget tett rendszeres tájékoztatási kötelezettségének a 2001. évi
CXX. törvény (Tpt.) alapján.
2013. július 1.

2013. július 15.

2013. július 29.

2013. július 29.

2013. július 31.

2013. augusztus 5.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. augusztus 6.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. augusztus 7.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. augusztus 26.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

Alaptőke nagysága, szavazati
jogok száma
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Saját részvényt vásárolt a
FuturAqua Nyrt.
A
FuturAqua
Nyrt.
igazgatósági tagja részvényt
adott el a Társaságnak
Alaptőke nagysága, szavazati
jogok száma a FuturAqua
Nyrt-nél 2013. július 31-én
A
FuturAqua
Nyrt.
kereskedelmi leányvállalata,
a HUMAN GOODS Kft.
megállapodást kötött az
Orangina
üdítőitalok
bevezetéséről a
magyar
piacra
A Tőzsde vezérigazgatójának
323/2013. sz. határozata a
FuturAqua Nyrt-vel szemben
alkalmazott figyelmeztetés
szankcióról
Egyéb
tájékoztatás
a
FuturAqua Nyrt. társadalmi
felelősségvállalás
programjáról -WaterSharing
A
Pécsi
Törvényszék
Cégbírósága 2013. augusztus
26-án hozott végzésével a
cégjegyzékbe bejegyezte a
FuturAqua Nyrt. rendkívüli
közgyűlésén
elhatározott
alapszabály-módosítást,
amely az új igazgatósági tag
és
a
Társaság
könyvvizsgálója
vonatkozásában
jelent
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2013. augusztus 26.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. augusztus 29.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. augusztus 31.

2013. augusztus 31.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. szeptember 5.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. szeptember 5.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. szeptember 5.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. szeptember 5.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. szeptember 5.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

2013. szeptember 10.

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu

2013. szeptember 11.

2013. szeptember 12.

2013. szeptember 14.

változást.
A
FuturAqua
Nyrt.
tájékoztatást ad részvényesei
számára a 2013-ban is
gyakorolható vízvételi joggal
kapcsolatban
Saját
részvényeket
értékesített a FuturAqua
Nyrt.
A
FuturAqua
Nyrt.
közzéteszi a 2013. gazdasági
év első félévére vonatkozó
jelentését.
Alaptőke nagysága, szavazati
jogok száma a FuturAqua
Nyrt-nél 2013. augusztus 31én
Bennfentes
személyek
részvénytulajdon-változása a
FuturAqua Nyrt-nél 2013.
szeptember 5-én
A
FuturAqua
Nyrt.
közzéteszi
tulajdonosának
Tpt.
61
§
szerinti
bejelentését.
A
FuturAqua
Nyrt.
közzéteszi
tulajdonosának
Tpt.
61
§
szerinti
bejelentését.
A
FuturAqua
Nyrt.
közzéteszi
tulajdonosának
Tpt.
61
§
szerinti
bejelentését.
A
FuturAqua
Nyrt.
közzéteszi
tulajdonosának
Tpt.
61
§
szerinti
bejelentését.
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
Távozik a FuturAqua Nyrt.
igazgatóságából Láng Balázs

22

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló

2013. szeptember 26.

2013. október 1.

2013. október 15.

2013. október 25.

2013. október 31.

2013. november 9.

2013. november 13.

2013. november 16.

www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu
www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

www.bet.hu,
www.futuraqua.hu
www.kozzetetelek.hu

A Tőzsde vezérigazgatójának
390/2013. sz. határozata a
FuturAqua
Ásványvíztermelő
és
Vagyonkezelő Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
törzsrészvényeinek
Részvények T kategóriába
történő átsorolásáról.
Alaptőke nagysága, szavazati
jogok száma
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
A
FuturAqua
Nyrt.
leányvállalata, a HUMAN
GOODS
Kft.
sikeresen
listáztatta be az Almdudler
üdítőitalokat az INTERSPAR
áruházláncba és a Shell
benzinkutakra
Alaptőke nagysága, szavazati
jogok száma
Saját
részvényeket
értékesített a FuturAqua
Nyrt.
Kölyökpezsgő és Power
drink
(koffeintartalmú
üdítőital)
forgalmazásáról
kötött
szerződést
a
FuturAqua Nyrt.
Saját részvényt értékesített a
FuturAqua Nyrt.
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12. Nyilatkozat
A Társaság időközi vezetőségi beszámolója (2013. július 1-től november 19-ig) kapcsán
alulírott dr. Fodor István képviseletre jogosult igazgatósági tag az alábbi nyilatkozatokat
teszem:
1. Az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített
időközi vezetőségi beszámoló valós és megbízható képet ad a kibocsátó és a
konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi
helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az időközi vezetőségi jelentés
megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások
helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve pénzügyi év hátralevő hat
hónapját érintő főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.
2. Az időközi vezetőségi beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.
3. Az időközi vezetőségi beszámoló tartalmazza a Társaság vonatkozásában a
bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók felsorolását, bemutatását,
azoknak a Társaság és a Társaság által ellenőrzött vállalkozások, az Olup Aqua Kft. és
a HUMAN GOODS Kft. pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásainak elemzését.
Jelen időközi vezetőségi beszámoló közlemény formájában, teljes terjedelmében közzétételre
kerül a Társaság honlapján (www.futuraqua.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján
(www.bet.hu) és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett
www.kozzetetelek.hu oldalon.
Pécs, 2013. november 19.

dr. Fodor István
igazgatósági tag, elnök
FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.

24

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.
Időközi vezetőségi beszámoló

25

