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Jelentés a FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt.  

2020. évi beszámolóival kapcsolatban  

FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. Audit Bizottsága 

Az Audit Bizottság a 2020-as gazdasági év folyamán is folyamatosan figyelemmel kísérte a 

Társaság működését és az Igazgatóság döntéseit. Jóllehet a személyes kapcsolattartást a 

pandémia meglehetősen megnehezítette. Ennek ellenére az Audit Bizottság elegendő 

információval rendelkezik az elmúlt gazdasági év teljesítményének és folyamatainak 

megítéléséhez, egy kivétellel.  

Az Audit Bizottság megismerte és érdemi jelentéstétel céljából elemezte a FuturAqua Nyrt. 

2020-as gazdasági évről készült IFRS számviteli standardok alapján készült konszolidált és 

egyedi beszámolóit. A jelentések a valóságnak megfelelő információkat tartalmaznak. A 

fentiek alapján az Audit Bizottság a teljes különálló 2020. évi beszámoló (mérleg, 

eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti-vezetőségi jelenés), valamint a Nemzetközi 

Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készített 2020-as konszolidált pénzügyi 

kimutatás elfogadását javasolja a Közgyűlés számára az alábbi különálló illetve konszolidált 

sarokszámokkal: az anyavállalat IFRS számviteli szabályok szerint mérleg-főösszege 313.423 

eFt, adott időszaki eredménye 112.185 eFt veszteség. A FuturAqua Csoport 2020. évi, IFRS 

számviteli szabályok szerint konszolidált mérlegfőösszege 262.367 eFt, az adott időszaki 

eredménye /vesztesége/- 81.781 eFt volt. Az anyavállalat részvényeseire jutó saját tőke 

125.005 eFt. 

A Bizottság egyetért az Igazgatóság javaslatával, hogy a 2020. év után osztalékot ne fizessen. 

Az Audit Bizottság elnöke figyelemmel kísérte a Társaság könyvvizsgálatát. Megállapítja, 

hogy az Unikonto Kft. könyvvizsgáló társasággal, személyében eljáró könyvvizsgálóként Dr. 

Adorján Csaba Imre könyvvizsgálóval szembeni szakmai és összeférhetetlenségi előírások 

betartásra kerültek. 

Ezúton mondunk külön köszönetet a könyvvizsgálónak azért, mert a társaság működésének 

egy olyan új területe vonatkozásában, mint a tokenek formájában értékesítésre kerülő 

vízvételi jogosultság, igen nagy körültekintéssel járt el és osztotta meg véleményét, ismereteit 

a társaság vezetőivel. Ugyanez vonatkozik az előző év helyesbítésére vonatkozóan is. 

A társaság további működése szempontjából talán a legfontosabb elem a watereum tokenek 

értékesítése. Mint minden innováció, ez is lehet nagy sikert hozó, ugyanakkor többrétű, 

fokozott kockázatot is rejt magában. Az ezt forgalmazó és nyilvántartó informatikai rendszert 

tapasztalatok hiányában nem tudjuk személyesen megítélni.  
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