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A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 
Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104, nyilvántartó bíróság: 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a mai napon nyilvánosságra hozta jelentését a 
2013. I. félévének eredményéről. A jelentés az IAS 34 Közbenső Pénzügyi 
Beszámoló standard alapján elkészített, 2013. június 30-ával végződő időszakra 
vonatkozó nem auditált évközi szűkített konszolidált pénzügyi kimutatásokat 
tartalmazza. 
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG                  
(adatok ezer forintban) 

NUTEX         
csoport   

2012.12.31        

NUTEX          
csoport     

2013.06.30 
Változás % **  

ESZKÖZÖK       
  FORGÓESZKÖZÖK       

  
Pénzeszközök         24 333                 46 316    90% 

  
Vevőkövetelések        106 089                 71 514    -33% 

  
Egyéb nem vevőkövetelések         39 682                 35 252    -11% 

  
Készletek        143 224                166 403    16% 

  
Rövid távú befektetések                -                          -      n.a. 

  
Egyéb forgóeszközök         99 299                120 859    22% 

  Forgóeszközök összesen        412 627                440 344    7% 
  BEFEKTETETT ESZKÖZÖK       

  
Tárgyi eszközök nettó értéke         58 583                 59 745    2% 

  
Immateriális javak nettó értéke        154 601                147 860    -4% 

  
Befektetett pénzügyi eszközök        897 099                932 683    4% 

  
Halasztott adókövetelés         35 636                 35 082    -2% 

  
Goodwill        253 671                253 671    0% 

  Befektetett eszközök összesen     1 399 590             1 429 041    2% 
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN     1 812 217             1 869 385    3% 

   
                    -       

FORRÁSOK                       -        
  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                       -        

  
Szállítók        105 010                117 431    12% 

  
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások         65 047                 65 018    0% 

  
Céltartalékok                -                          -      n.a. 

  
Rövid lejáratú tartozások        211 387                212 145    0% 

  Rövid lejáratú kötelezettségek összesen        381 444                394 594    3% 
  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK                -                          -        

  
Hosszú lejáratú kötelezettség         91 911                108 614    18% 

  
Halasztott adó                -                          -      n.a. 

  Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen         91 911                108 614    18% 

   
                    -      

 
  SAJÁT TŐKE                       -        

  
Jegyzett tőke         43 267                 43 267    0% 

  
Tőketartalék        537 268                537 268    0% 

  
Eredménytartalék        464 118                500 229    8% 
Egyéb saját tőke        201 130                193 116    -4% 

  Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját t őke összesen      1 245 783             1 273 880    2% 

  Kisebbségi részesedés         93 079                 92 297    -1% 
  Kisebbségi tulajdonosokra jutó t őke összesen         93 079                 92 297    -1% 
  Tőke összesen     1 338 862             1 366 177    2% 
FORRÁSOK ÖSSZESEN     1 812 217             1 869 385    3% 
                                   

 

 
 

Az összevont (konszolidált) féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta. 
 
 



 
              

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ 
EREDMÉNYKIMUTATÁS         

(adatok ezer forintban) 

NUTEX 
csoport   

2012.06.30        

NUTEX 
csoport   

2012.06.30  
Korrigált *      

NUTEX      
csoport   

2013.06.30    

Változás 
% ** 

ÁRBEVÉTEL     1 906 507          609 904      605 532    -1% 
Értékesítés közvetlen önköltsége        899 009          311 629       327 242    5% 
Fedezeti összeg     1 007 498          298 275      278 290    -7% 
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek     1 037 540          308 616     272 849    -12% 
EGYÉB BEVÉTELEK         20 079            25 897           2 065    -92% 
Egyéb ráfordítások         20 886              7 051            1 132    -84% 
A tevékenység eredménye -       30 849              8 505           6 374    -25% 
Pénzügyi bevételek         52 686            48 872         44 161    -10% 
Pénzügyi ráfordítások         52 253            51 696         15 102    -71% 
Rendkívüli eredmény                -                     -                 -      n.a. 
Adózás el őtti eredmény -       30 416              5 681         35 433    524% 
Adózás              580                580            1 262    118% 
Halasztott adó                -                     -                     -      n.a. 
Adózott eredmény -       30 996              5 101         34 171    570% 
              

     
     
Egyéb átfogó eredmény         
Árfolyamkülönbözet -       12 644    -       12 644    -       6 854     
       
Átfogó eredmény -       43 640    -         7 543          27 317      

   
 
Eredményb ől való részesedés          
Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény -       19 259              1 971         32 947    

 
               -      

 
                  

-  
Kisebbségi tulajdonosokra jutó eredmény -       11 737              3 130           1 224    

 

Átfogó eredményb ől való részesedés         
Anyavállalat tulajdonosaira jutó átfogó eredmény -       28 198    -         6 968          28 101    

 
               -      

 
                   

-       
Kisebbségi tulajdonosokra jutó átfogó eredmény -       15 442                575    -        784     

Egy részvényre jutó átfogó eredmény (EPS)         

Alap (Ft/részvény) 

 (az "E" sorozatú törzs és "F" sorozatú elsőbbségi részvényre 
egyaránt vonatkozik) -         10,68               1,09           18,28    

 

Higított (Ft/részvény)  

(az "E" sorozatú törzs és "F" sorozatú elsőbbségi részvényre 
egyaránt vonatkozik) -         10,53               1,08           18,02    

Átfogó eredmény megoszlása megsz űnt és folytatódó tevékenységekre     



Folytatódó tevékenység eredménye (100 %) -       16 010    -         7 543          27 317    n.a. 

 
Megszűnő tevékenység eredménye (0 %) -       27 630                   -                     -      n.a. 

Megszűnő tevékenység adatai         

Megszűnő tevékenység bevételei     1 303 066                   -      
                   

-      

Megszűnő tevékenység ráfordításai     1 330 696                   -      
                   

-      

Megszűnő tevékenység adózás előtti eredménye -       27 630                   -      
                   

-      

Megszűnt tevékenységet alkotó eszközök 
elidegítésének eredménye         14 976                   -      

                   
-      

 
 

* Az előző évi adatok külön oszlopban történő korrigált bemutatása összehasonlítási célokat szolgál, 
melynek oka és az összehasonlító adatok előállításának egyes módszerei a jegyzetekben kerülnek 
részletes ismertetésre. 

** Változás a korrigált előző évi számokhoz viszonyítva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az összevont (konszolidált) féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta. 
 



 
 
 
 
 
 

Konszolidált saját tőke mozgástábla   
 

 2013.01.01 – 2013.06.30. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ezer Ft 

Megnevezés 
Nyitó 

2013.01.01 

Leány-
vállalat-  

ban meg- 
lévő 

befolyás 
megszűnése 

Többségi 
részesedés 
növelése 

leányvállalat-
ban 

Tárgyévi 
eredmény 

Egyéb 
átfogó 

eredmény 

Osz-
talék 

Egyéb 
átsorolás 

és 
változás 

Záró 
2013.06.30 

Jegyzett tőke 43 267             43 267 

Tőketartalék 537 268             537 268 

Eredménytartalék 464 118     34 517 -4 846   6 440 500 229 

Egyéb saját tőke 201 130     -1 570     -6 444 193 116 

Külső tulajdonosi 
részesedések 

93 079     1 224 -2 008   2 92 297 

Tőke összesen 1 338 862 0 0 34 171 -6 854 0 -2 1 366 177 



 
 
 
 
 
 
 
 

Konszolidált saját tőke mozgástábla   
 

 2012.01.01 – 2012.06.30. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ezer Ft 

Megnevezés 
Nyitó 

2012.01.01 

Leány- 
vállalat- 

ban meg- 
lévő 

befolyás 
megszűnése 

Többségi 
részesedés 
növelése 

leányvállalatban 

Tárgyévi 
eredmény 

Egyéb 
átfogó 

eredmény 
Osztalék 

Egyéb 
átsorolás 

és 
változás 

Záró 
2012.06.30 

Jegyzett tőke 43 267             43 267 

Tőketartalék 410 288 -634 804         410 458 

Eredménytartalék 646 918 637 35 190 -17 951 -8 939 -21 634 9 919 644 140 

Egyéb saját tőke 328 331     -1 308     -9 919 317 104 

Külső tulajdonosi 
részesedések 

308 718 -151 264 -50 569 -11 737 -3 705     91 443 

Tőke összesen 1 737 522 -151 261 -14 575 -30 996 -12 644 -21 634 0 1 506 412 



 
Konszolidált Cash-Flow kimutatás  

 
2013.01.01 – 2013.06.30 

 
 
 
 
 

  Adatok E Ft-ban 

Ssz. Tétel megnevezése Tárgyév 

a b e 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás  (Működési cash flow, 1.-
15. sorok) 

10 188 

1. Adózás előtti eredmény ± 37 616 

3. Elszámolt amortizáció + 14 781 

4. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±  1 071 

5. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 

6. Befektetett eszközök értékesítésének és árfolyam átértékelésének eredménye ± -26 557 
7. Szállítói kötelezettség változása ± 11 368 
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása  ± -6 692 
9. Passzív időbeli elhatárolások változása ± -12 150 
10. Vevőkövetelés változása ± 32 806 
11. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) -18 968 
12. Aktív időbeli elhatárolások változása ± -19 537 
13. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -1 980 
14. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 

15. Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény  ± -1 571 

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befeketési cash flow, 15.-
17. sorok) 

-9 847 

16. Befektetett eszközök beszerzése - -9 847 
17. Befektetett eszközök eladása + 0 
18. Kapott osztalék részesedés + 0 

19. Leányvállalati akvizíció v. értékesítés miatti pénzeszköz csökkenés v. növekedés ± 0 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 
18.-29. sorok) 

21 891 

20. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 24 000 
21. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 
22. Hitel és kölcsön felvétele + -8 632 

23. 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, 
megszüntetése, beváltása + 

-17 946 

24. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 
25. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0  



26. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 
27. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 14 681 
28. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 2 000 
29. Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök - 7 788 
30. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 

31. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 

IV. Átváltási különbözet -250 

V. Konszolidációs kör változása miatti korrekció 0 

VI. Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ± 21 983 

  Egyeztetés    

VII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása 21 983 
VIII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején 24 333 
IX. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén 46 316 
X. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - működési CF 0 
XI. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - befektetési CF 0 
XII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - finanszírozási CF 0 
XIII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok összesen 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Konszolidált Cash-Flow kimutatás  

 
2012.01.01 – 2012.06.30 

 

 

  Adatok E Ft-ban 
Ssz. Tétel megnevezése Tárgyév 

a b e 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás  (Működési cash flow, 1.-
15. sorok) 

31 536 

1. Adózás előtti eredmény ± -44 117 
3. Elszámolt amortizáció + 22 337 
4. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±  444 
5. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 
6. Befektetett eszközök értékesítésének és árfolyam átértékelésének eredménye ± 18 564 
7. Szállítói kötelezettség változása ± -62 480 
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása  ± -32 582 
9. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 150 792 
10. Vevőkövetelés változása ± 22 657 
11. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) 17 493 
12. Aktív időbeli elhatárolások változása ± -49 384 
13. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -11 955 
14. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 

15. Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény  ± -232 

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befeketési cash flow, 15.-
17. sorok) 

-79 229 

16. Befektetett eszközök beszerzése - -26 839 
17. Befektetett eszközök eladása + 0 
18. Kapott osztalék részesedés + 0 

19. Leányvállalati akvizícióval megszerzett pénzeszköz - -52 390 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 
18.-29. sorok) 

24 459 

20. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 0 
21. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 
22. Hitel és kölcsön felvétele + 15 000 

23. 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, 
megszüntetése, beváltása + 

39 194 

24. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 
25. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 
26. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 
27. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -4 436 
28. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - -2 300 



29. Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök - -22 998 
30. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 

31. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 

IV. Átváltási különbözet -523 

V. Konszolidációs kör változása miatti korrekció 0 

VI. Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ± -23 757 
  Egyeztetés    

VII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása -23 757 
VIII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején 60 053 
IX. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén 36 296 
X. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - működési CF 21 269 
XI. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - befektetési CF -9 208 
XII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - finanszírozási CF 21 368 
XIII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok összesen 33 429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Korrigált konszolidált Cash-Flow kimutatás  

 
2012.01.01 – 2012.06.30 

 
 
 

  Adatok E Ft-ban 
Ssz. Tétel megnevezése Tárgyév 

a b e 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás  (Működési cash flow, 1.-
15. sorok) 

10 268 

1. Adózás előtti eredmény ± -13 844 
3. Elszámolt amortizáció + 20 339 
4. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±  444 
5. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 
6. Befektetett eszközök értékesítésének és árfolyam átértékelésének eredménye ± 18 564 
7. Szállítói kötelezettség változása ± 1 260 
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása  ± 312 
9. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 1 514 
10. Vevőkövetelés változása ± 26 658 
11. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) 11 720 
12. Aktív időbeli elhatárolások változása ± -44 512 
13. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -11 955 
14. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0 

15. Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény  ± -231 

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befeketési cash flow, 15.-
17. sorok) 

-17 631 

16. Befektetett eszközök beszerzése - -17 631 
17. Befektetett eszközök eladása + 0 
18. Kapott osztalék részesedés + 0 

19. Leányvállalati akvizíció v. értékesítés miatti pénzeszköz csökkenés v. növekedés ± 0 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, 
18.-29. sorok) 

15 861 

20. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 0 
21. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 
22. Hitel és kölcsön felvétele + 15 000 

23. 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, 
megszüntetése, beváltása + 

29 596 

24. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 
25. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 
26. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 0 
27. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -4 436 
28. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - -2 300 



29. Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök - -21 998 
30. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 

31. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 

IV. Átváltási különbözet -523 
V. Konszolidációs kör változása miatti korrekció 0 
VI. Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ± 7 975 
  Egyeztetés    

VII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása 7 975 
VIII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején 28 321 
IX. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén 36 296 
X. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - működési CF 0 
XI. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - befektetési CF 0 
XII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - finanszírozási CF 0 
XIII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok összesen 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

NUTEX Nyrt. és leányvállalatai 
 
 

Kiegészít ő melléklet az évközi beszámolóhoz 
 
 

2013. június 30. 
 



 
1. Általános információk 
 
 
A NUTEX csoportba tartozó vállalatok hazánkban és nemzetközi szinten is az 
egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és 
egyedülálló termékeikkel sokak számára nyújtanak segítséget a testi és lelki 
egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében.  
 
A vállalatcsoport prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító, táplálék-
kiegészítő és kozmetikai termékeket nyújt fogyasztóinak az ismert világ egyre több 
pontján. Vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a 
természetes gyógyítás forrását. 
 
A NUTEX csoport célul tűzte ki, hogy kiemelkedő termékeit elérhetővé tegye Földünk 
valamennyi lakója számára. Ennek megfelelően számos disztribúciós ponttal 
rendelkezik Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten, illetve Ázsiában, és 
folyamatosan dolgozik értékesítési helyszíneinek bővítésén. 
 
Társaságunk elsődleges értéknek tekinti az emberi egészséget, ezért kiemelt 
figyelmet fordít a biztonságra és termékei minőségére.  
 
A NUTEX csoport hazájában, Magyarországon az emberi egészség megőrzése és 
helyreállítása érdekében színvonalas gyógyszertárakat is működtet.  
 
 
2. A beszámoló készítésének alapja 
 
 
A 2013. június 30-ával végződő hat hónapról szóló évközi szűkített konszolidált 
beszámoló az ezekre vonatkozó IAS 34 standard szerint készült. 
 
Az évközi szűkített konszolidált beszámoló nem tartalmaz minden olyan információt 
és mellékletet, amely az éves (konszolidált) beszámoló esetében követelmény, így 
azokat a Csoport 2012. december 31-i éves pénzügyi kimutatásaival összhangban 
kell olvasni. 
 
 
3. A számviteli politika lényeges elemei 
 
 
Az évközi szűkített beszámoló készítése során alkalmazott számviteli politika 
összhangban van a Csoport 2012. december 31-i pénzügyi kimutatásainak 
elkészítésekor alkalmazottal.  
 
 
 
 
 
 



 
4. Szezonalitás 
 
 
A csoport tevékenységi körén belül a szezonalitás sem a táplálék kiegészítő, sem a 
gyógyszer szegmensben nem tekinthető jelentősnek. 
 
 
5. Működési szegmens információk 
 
 
Üzleti szempontból a Csoport három fő szegmensre osztható, melyek az alábbiak: 
 
- Központi vagyonkezeléssel és vagyonhasznosítással foglalkozó szegmens 
(Központ ) 
 
- Táplálék kiegészítő termékek nagy,- és kiskereskedelmével foglalkozó szegmens 
(Táplálék-kiegészít ő kereskedelem ) 
 
- Gyógyszer kiskereskedelemmel foglalkozó szegmens (Gyógyszer-
kiskereskedelem ) 
 
A közbenső időszakban a Csoport szegmens felosztásában nem történt változás 
2012. december 31-hez képest. Az Organic Mission Magyarország Zrt. tavalyi 
csoportból történő kikerülésével a táplálék kiegészítő tevékenység nem szűnik meg a 
csoporton belül, hiszen az ENEREX leányvállalat is hasonló tevékenységet folytat, 
tehát a fenti változás a szegmens beszámolás rendszerét nem érintette. 
 



 

2013 

Táplálék-
kiegészít ő 

kereskedelem  
Gyógyszer 

kiskereskedelem  Központ 
Szegmensek 

közötti átadás  
Csoport 

összesen 
Értékesítés nettó árbevétele 364 968 228 850 11 714 0 605 532
Üzemi eredmény 2 864 1 774 2 188 0 6 826
Pénzügyi bevételek 11 403 494 32 264  0 44 161
Pénzügyi ráfordítások 12 040 0 3 062 0 15 102
Társasági adó 0 75 0 0 305
Adózott eredmény 1 270 1 741 31 160 0 34 171
  
Összes eszköz 516 318 109 656 1 243 411 0 1 869 385
Kötelezettségek 274 525 65 877 162 806  503 208
Szegmenshez nem allokálható 
kötelezettségek 0

0
0 0 0

Összes kötelezettség 274 525 65 877 162 806 0 503 208
  
Immateriális javak beszerzése 0 0 0 0 0
Tárgyi eszközök beszerzése 9 847 0 0 0 9 847
Értékcsökkenés és értékvesztés  5 404 2 669 6 708 0 14 781

 
 
 
 
 
 

2012 

Táplálék-
kiegészít ő 

kereskedelem  
Gyógyszer 

kiskereskedelem  Központ 
Szegmensek 

közötti átadás  
Csoport 

összesen 
Értékesítés nettó árbevétele 1 672 836 216 731 16 940 0 1 906 507
Üzemi eredmény -45 994 5 292 9 853 0 -30 849
Pénzügyi bevételek 31 632 544 27 265 -6 755 52 686
Pénzügyi ráfordítások 14 015 0 44 993 -6 755 52 253
Társasági adó 0 580 0 0 580
Adózott eredmény -28 377 5 256 -7 875 0 -30 996
  
Összes eszköz 528 615 109 000 1 643 194 0 2 280 809
Kötelezettségek 292 458 63 468 418 471  774 397
Szegmenshez nem allokálható 
kötelezettségek 0

0
0 0 0

Összes kötelezettség 292 458 63 468 418 471  774 397
  
Immateriális javak beszerzése 1 544 0 0 0 1 544
Tárgyi eszközök beszerzése 9 903 786 0 0 10 689
Értékcsökkenés és értékvesztés  9 608 2 526 10 203 0 22 337
  
  
 
 
 
 
 
 
      



2012 - Korrigált 

Táplálék-
kiegészít ő 

kereskedelem  
Gyógyszer 

kiskereskedelem  Központ 
Szegmensek 

közötti átadás  
Csoport 

összesen 
Értékesítés nettó árbevétele 376 233 216 731 16 940 0 609 904
Üzemi eredmény -12 464 5 292 9 853 0 2 681
Pénzügyi bevételek 25 175 544 23 153 0 48 872
Pénzügyi ráfordítások 10 815 0 40 881 0 51 696
Társasági adó 0 580 0 0 580
Adózott eredmény 1 896 5 256 -7 875 0 -723
  
Összes eszköz 528 615 109 000 1 643 194 0 2 280 809
Kötelezettségek 292 458 63 468 418 471 0 774 397
Szegmenshez nem allokálh ató 
kötelezettségek 0 0 0 0 0
Összes kötelezettség 292 458 63 468 418 471 0 774 397
  
Immateriális javak beszerzése 0 0 0 0 0
Tárgyi eszközök beszerzése 2 239 786 0 0 3 025
Értékcsökkenés és értékvesztés  7 610 2 526 10 203 0 20 339

 
 
 
Árbevétel megoszlása földrajzi régiónként (e Ft): 
 
 
Régió  2013 2012 2012 - Korrigált 
Magyarország    240.564 1.530.274 233.671 
Észak-Amerika    364.968 376.233 376.233 
 
 
 
6. Üzleti kombinációk és értékesítések 
 
 
Az évközi időszakban az üzleti kombinációkban változás nem történt. 
 
 
7. Értékvesztés 
 
 
A Csoport jövedelemtermelő egységeire vonatkozó részletes értékvesztés teszt a 
pénzügyi év végén, az éves pénzügyi beszámoló készítésekor történik. Az 
értékvesztés kalkulációja során alkalmazott feltételezésekben és becslésekben 
jelentős változás a közbenső időszakban sem történt. Az évközi időszakban ennek 
megfelelően értékvesztés elszámolására nem került sor. 
 
 
 
 
 
 



 
8. Tárgyi eszközök és immateriális javak 
 

 

A tárgyi eszközök állományában az első félévben lényeges változás nem történt. A 
beszerzések összegét a szegmens információk tartalmazzák. 
 
 
9. Készletek 
 

 

A készletek vonatkozásában az első félévben értékvesztés nem került elszámolásra. 
 
 
10. Befektetett pénzügyi eszközök 
 
 
A 12. pontban bemutatásra került nem realizált árfolyamnyereség a befektetett 
pénzügyi eszközök fordulónapi átértékeléséhez kapcsolódott. 
 
 
11. Saját tőke 
 
 
Az anyavállalat, NUTEX Nyrt. részvényösszetétele 2013. június 30-án az alábbiak 
szerint alakul: 
 
1.767.800 db „E” sorozatú törzsrészvény 
35.000 db „F” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény 
 
 
Jegyzett tőke 
 
 
(1.767.800 + 35.000) db részvény * 24 Ft névérték/részvény = 43.267.200 Ft 
 
Az anyavállalat 2013. április 28-án megtartott éves közgyűlésén elhatározott 
24.000.000 Ft összegű zártkörű tőkeemelés cégbírósági bejegyzése még nem történt 
meg, így a részvényesek által tőkeemelésként befizetett 24.000.000 Ft a 
kötelezettségek között került kimutatásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12. Pénzügyi eredmény (e Ft) 
 
 
2013 
 
Kapott kamatok 29 321 
Realizált árfolyamnyereség 10 
Nem realizált árfolyamnyereség 14 830 
Egyéb pénzügyi bevételek 0 
  
Pénzügyi bevételek összesen 44 161 
  
  
Fizetett kamatok 12 473 
Realizált árfolyamveszteség 2 480 
Nem realizált árfolyamveszteség 149 
Egyéb pénzügyi ráfordítások 0 
  
Pénzügyi ráfordítások összesen 15 102 

 
 
 
 
 
2012 
 
 
Kapott kamatok 37 127 
Realizált árfolyamnyereség 1 495 
Nem realizált árfolyamnyereség 14 060 
Egyéb pénzügyi bevételek 4 
  
Pénzügyi bevételek összesen 52 686 
  
  
Fizetett kamatok 18 246 
Realizált árfolyamveszteség 559 
Nem realizált árfolyamveszteség 33 444 
Egyéb pénzügyi ráfordítások 4 
  
Pénzügyi ráfordítások összesen 52 253 

 
 
 
 
 

 

 



 

2012 - Korrigált 
 
 
Kapott kamatok 34 799 
Realizált árfolyamnyereség 13 
Nem realizált árfolyamnyereség 14 060 
Egyéb pénzügyi bevételek 0 
  
Pénzügyi bevételek összesen 48 872 
  
  
Fizetett kamatok 17 922 
Realizált árfolyamveszteség 330 
Nem realizált árfolyamveszteség 33 444 
Egyéb pénzügyi ráfordítások 0 
  
Pénzügyi ráfordítások összesen 51 696 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Megszűnő tevékenységek és értékesítend ő eszközcsoportok 
 
 
A beszámolóban megszűnő tevékenységek és értékesítendő eszközcsoportok nem 
kerültek kimutatásra. 
 
 
14. Egyéb átfogó jövedelem elemei 
 
 
A féléves konszolidált beszámolóban kimutatott egyéb átfogó jövedelem teljes 
összege az ENEREX csoport kanadai dollárban elkészített beszámolójának forintra 
történő átváltásához kapcsolódó különbözetéből adódik. 
 
 

15. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 
 
 
Normál EPS    -18,28 Ft 
Higított EPS    -18,02 Ft 
 
Előző évi adatok 
           
Normál EPS    - 10,68 Ft      
Higított EPS    - 10,53 Ft  
 
Korrigált előző évi értékek 
 
Normál EPS     1,09 Ft      
Higított EPS     1,08 Ft  
 
 
16. Osztalék 
 
 
Az éves közgyűlés a 2012. üzleti év terhére osztalékfizetésről nem döntött. 
 
 
17. Mérlegen kívüli kötelezettségek 
 
 
Az anyavállalatból korábban kivált társaság kötelezettségeiért a hatályos 
jogszabályok értelmében a NUTEX Befektetési Nyrt, mint jogelőd társaság 
egyetemlegesen felel. 
 
 
 



 

18. Tranzakciók kapcsolt felekkel 
 
 
A Csoporton kívüli kapcsolt felekkel a tárgyidőszakban tranzakció nem történt. 
 
 
19. Az összehasonlító adatokhoz képest bekövetkezet t jelent ős változások a 
mérleg és eredménykimutatásban 
 
 
A hatályos IFRS előírásoknak megfelelően a mérlegadatok az előző év végi 
beszámoló adataival, míg az eredménykimutatás sorai az előző év első fél éves 
adataival kerültek összehasonlításra az alábbiakra is figyelemmel: 
 
A konszolidációs kör előző üzleti évben történt változására tekintettel az átfogó 
eredménykimutatásban új oszlop került beillesztésre, amely összehasonlíthatósági 
célból az előző évek korrigált adatait tartalmazza. Az előző évi mérlegadatok 
korrekciója nem vált szükségessé, hiszen azok összehasonlítása a 2012. december 
31-i adatokkal történik, mely időpontban a konszolidációs kör megegyezett a 
jelenlegivel.  
 
Mivel a kikerülés időpontjáig a tavalyi eredménykimutatás adatai az összes akkori 
csoporttag vállalat számait tartalmazták, az összehasonlíthatóság kedvéért az előző 
évi korrigált számok kizárólag jelen beszámoló időszakában a Csoportba tartozó 
vállalatok adatait tartalmazzák. Ezzel biztosítottuk, hogy az aktuális év számai 
ugyanazon tagcégek alkotta konszolidációs kör adataival összehasonlíthatóvá 
válhassanak. 
 
A saját tőke mozgástábla előző évi korrekciója nem vált szükségessé, hisz a tavalyi 
kimutatás eleve külön oszlopban tartalmazza a leányvállalati befolyás 
megszűnésének hatását. 
 
Ezzel szemben az előző időszak cash-flow kimutatása helyesbítésre került jelen 
beszámoló részeként, s a jelenlegi konszolidációs körrel történő 
összehasonlíthatóság kedvéért abban kizárólag a jelen beszámoló időszakában a 
Csoportba tartozó vállalatok pénzmozgásait szerepeltettük. 
 
A pénzeszközök 90 %-os növekedésének tényezőit a beszámoló részét képező 
cash-flow kimutatás részletesen mutatja, de a változást alapvetően az 
anyavállalatnál a zártkörű tőkeemelés címén befolyt 24.000.000 Ft-os összeg 
indokolja.  
 
A vevőkövetelések érdemi csökkenése a hatékonyabb követelés menedzsment 
sikerének tudható be.   
 
 
 
 



 
Mind az egyéb bevételek, mind az egyéb ráfordítások jelentős csökkenése mögött 
egyedi tényezők húzódnak meg. Az egyéb bevétel magasabb bázisértékét a 
leányvállalati értékesítésből származó egyszeri bevétel, míg az egyéb ráfordításokét 
egyszeri, nagyobb összegű bírság kimutatása okozta. 
 
A pénzügyi bevételek és ráfordítások változásait elsősorban a befektetett pénzügyi 
eszközök mérleg-fordulónapi átértékelésének - a piaci devizaárfolyamok 
ingadozásaitól függő évről-évre eltérő előjelű és változó összegű eredményhatása 
okozta.  
  
 
20. A mérleg fordulónapját követ ő események 
 

 

A mérleg fordulónapját követő lényeges esemény nem történt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Konszolidált üzleti jelentés 

 
 
A Társaság rövid bemutatása 
 
 
Cégnév:  NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 
 
Rövidített cégnév:  NUTEX Nyrt 
 
Székhely:  1147. Budapest, Telepes u. 53. 
 
Cégbejegyzés időpontja: 1996. május 29. 
 
Bejegyző bíróság:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
 
Cégjegyzékszám:  01-10-043104 
 
Cégjogi forma:  Részvénytársaság 
 
Adószám:  12143890-2-42 
 
Statisztikai számjel:  12143890-2110-114-01. 
 
A társaság időtartama:  határozatlan 
 
Üzleti év:  megegyezik a naptári évvel 
 
Választott könyvvizsgáló:   MOBILCONSULT Kft.  
 
 
A társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde, illetve a saját honlapján teszi 
közzé. 
 
NUTEX Nyrt (a továbbiakban úgy is, mint: Társaság) egy, az emberi egészség 
szolgálatában álló nemzetközi vállalatcsoport anyavállalata. Leányvállalatai között 
szerepel a Kanadában bejegyzett, kiemelkedő minőségű, innovatív táplálék-
kiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals Ltd., valamint a gyógyszerek, 
gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök és más egészségmegőrző 
termékek kiskereskedelmét végző két budapesti gyógyszertár.  
 
A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, törzsrészvényei a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. Részvények „B” kategóriájába bevezetésre kerültek. 
 
 
 
 
 



A tárgyévi tevékenység ismertetése 
 
 
A NUTEX Nyrt a korábbi években jelentős változásokon ment keresztül.  
 
A korábbi stratégiai döntéseknek megfelelően a korábbi gyártási és kereskedelmi 
tevékenység több évvel ezelőtt kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett 
termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta.  
 
A fentiek hatására a Társaság egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek 
tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének 
koordinálása. A Társaság tárgyévi tevékenységére is ez volt jellemző. 
 
 
A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős 
folyamatok: 
 
 
A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős 
folyamatok nem történtek. 
 
 
A várható fejlődés: 
 
 
A Társaság, illetve a csoport fejlődése döntően új akvizíciók megvalósításával, a 
meglévő portfólió módosításával, strukturális átalakításával, fejlesztésével, 
befektetések megfelelő növelésével illetve csökkentésével, valamint a csoporthoz 
tartozó vállalatok terjeszkedése, fejlődése útján történhet.  
 
 
Kutatás és kísérleti fejlesztés: 
 
 
K+F tevékenység 2013-ban elsősorban a kanadai ENEREX Botanicals Ltd.-ben 
zajlott. 
 
 
Telephelyek bemutatása: 
 
 
A Társaságnak nincsenek telephelyei. 
 
 
A vállalkozás által folytatott foglalkoztatáspolitika: 
 
 
A Társaság, illetve a konszolidációba bevont társaságok a lehetőségekhez képest 
minimális alkalmazotti létszámmal dolgoznak. 
 



 
A környezetvédelemmel kapcsolatos információk: 
 
 
A Társaság és a konszolidációban bevont leányvállalatainak tevékenységét 
jellemzően nem befolyásolták környezetvédelemmel kapcsolatos események. A fenti 
társaságok irodai tevékenységük során figyelmet fordítanak a környezeti szempontok 
érvényesülésére. A Társaság, illetve a konszolidációba bevont leányvállalatai 
környezetvédelemmel kapcsolatos támogatásban nem részesültek. 
 
 
Jegyzett tőke összetétele és egyéb társasági jogi kérdések: 
 
 
A Társaság cégbíróságon bejegyzett alaptőkéje a fordulónapon 1.767.800 db, 
egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált „E” sorozatú törzsrészvényből (jegyzett 
tőkén belüli arány: 98,1%) és 35.000 db, egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált 
„F” sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből (jegyzett 
tőkén belüli arány: 1,9%) állt.  
 
A Társaság 2013. április 28. napján megtartott éves rendes közgyűlése arról döntött 
a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba hozatalával, pénzbeli 
hozzájárulás ellenében 24.000.000 Ft-tal (azaz huszonnégymillió forinttal) megemeli. 
Az alaptőke-emelés során kibocsátásra kerül 1.000.000 (azaz egymillió) darab „E” 
sorozatú törzsrészvény. Az alaptőke-emelést a cégbíróság még nem jegyezte be 
ezért a fenti részvényszámok még a tőkeemelés előtti értékeket tartalmazzák. 
 
A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes a névérték 
tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat. Munkavállalói 
részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus a Társaságnál nem 
működik.  
 
A vezető tisztségviselők kinevezéséről, visszahívásáról, illetve a Társaság 
alapszabályának módosításáról a közgyűlés 3/4-es többséggel dönt.  
 
A társaságnál 2009. november 2-től igazgatóság, illetve felügyelőbizottság helyett a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti egységes irányítást 
megvalósító Igazgatótanács működik. 
 
Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja határozott, legfeljebb 5 (öt) évi 
időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül 
bármikor visszahívhatók. 
 
Az Igazgatótanács elnöke Dr. Galamb Vilmos. 
 
A vezető tisztségviselők jogosultak a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2.000.000.000 
Ft-tal zárt körben vagy nyilvánosan megemelni.  
 



Az igazgatótanács dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének sérelme 
nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal. 
 
Így különösen az igazgatótanács  

(i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és 
fejlesztési tervet, 

(ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a 
Cégbírósághoz benyújtja a törvényben előírt iratokat, 

(iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék 
mértékére, 

(iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének 
vezetéséről, 

(v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság 
ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről, 

(vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés 
határozatában foglaltak szerint, 

(vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke 
emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról, 

(viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg 
díjazásának megállapításáról, 

(ix) dönt a cégjegyzésre jogosult alkalmazottak kijelöléséről és egyidejűleg 
meghatározza a cégjegyzés feltételeit, 

(x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről, 
(xi) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, 

amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyet 
a közgyűlés nem vont hatáskörébe. 

 
Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal 
vesznek részt. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az 
előterjesztése az Igazgatótanács feladata. 
 
Az Igazgatótanács dönt a vezérigazgató megválasztásáról, aki képviselheti a 
Társaságot, illetve a Társaság munkaszervezetét is vezeti.  
 
A Társaság Igazgatótanácsában a 2013. év folyamán tisztséget betöltő személyek 
ezen tisztségük alapján egységesen évi bruttó 155.000 Ft juttatásban részesülnek. 
 
Az Audit Bizottság tagjait a Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai 
közül választja. 
 
Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: 

• a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; 
• javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; 
• a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály 

felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés 
aláírása; 

• a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi 
előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való 



együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – 
az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel; 

• a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a 
szükséges intézkedések megtételére; valamint 

• az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer 
megfelelő ellenőrzése érdekében. 

 
A Társaság Audit Bizottságában a 2013. év folyamán tisztséget betöltő személyek 
ezen tisztségük alapján egységesen évi bruttó 135.000 Ft juttatásban részesültek. 
 
A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság.  
 
A társaság főbb kockázatainak az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow 
kockázatok számítanak. Ezen kockázatok kezelése a csoport szerteágazó 
tevékenysége miatt a konszolidációba bevont vállalkozások szintjén folyik. 
 
Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és 
bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a 
kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest 
kevésbé lesznek hasznosíthatóak, esetleg terven felüli értékcsökkenést kell 
elszámolni rájuk. 
 
A tartós részesedések és az adott kölcsönök döntően devizában állnak fenn, miáltal 
értéküket a devizaárfolyamok alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és 
bizonytalanságokat rejthet magában. 
 
A leányvállalatok értéke a jövőben változhat azok működésének, gazdálkodásának, 
illetve működési környezetük változásának eredményeképpen, ami szintén 
bizonytalanságokat hordoz magában. A leányvállalatok és befektetések köre, 
valamint a vállalatcsoport felépítése a jövőben változhat, ami bizonytalanságokat 
hordozhat magában. 
 
Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori készpénzállományából meg 
tudja e valósítani stratégiai elképzeléseit. 
 
A kötelezettségek egy része devizában áll fenn, miáltal értéküket a devizaárfolyamok 
alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. 
 
A társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereit az igazgatótanács, 
illetve az audit bizottság működteti külső partnerekkel együttműködésben. Az év végi 
összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésével összefüggésben az ellenőrzés 
független könyvvizsgáló közreműködésével is történik. 
 
A társaság, illetve leányvállalatainak bevételei és ráfordításai, eszközeinek és 
forrásainak értéke üzleti, piaci, jogi, szabályozási, illetve egyéb tényezőktől függően 
változhatnak, ami befolyásolhatja a társaság mindenkori eredményét, illetve 
szükségessé válhat a vállalatcsoport működésének kiigazítása. 
 
 
 



 
A vállalkozás üzleti környezete  
 
 
A NUTEX Nyrt és a NUTEX csoport 
 
 
NUTEX Nyrt egy, az emberi egészség szolgálatában álló nemzetközi vállalatcsoport 
anyavállalata. Leányvállalatai között szerepel a Kanadában bejegyzett, innovatív 
táplálék-kiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals Ltd., valamint a 
gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök és más 
egészségmegőrző termékek kiskereskedelmét végző két budapesti gyógyszertár.  
 
 
A NUTEX csoport küldetése 
 
 
NUTEX Nyrt. küldetése, hogy a tökéletes egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a 
természettel való harmónia lehetőségét hozza el valamennyi embertársunk számára.  
 
A NUTEX csoportba tartozó vállalatok Magyarországon és nemzetközi szinten is az 
egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és 
termékeikkel segítséget kívánnak nyújtani a testi és lelki egészség, a külső és a 
belső harmónia megteremtésében.  
 
A vállalatcsoport prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító, táplálék-
kiegészítő és kozmetikai termékeket kíván nyújtani fogyasztóinak az ismert világ 
egyre több pontján. Vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az 
élővilágot, a természetes gyógyítás forrását. 
 
A NUTEX csoport célul tűzte ki, hogy kiemelkedő termékeit elérhetővé tegye Földünk 
valamennyi lakója számára. Ennek megfelelően számos disztribúciós ponttal 
rendelkezik Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten, illetve Ázsiában, és 
dolgozik értékesítési helyszíneinek bővítésén. 
 
 
A NUTEX csoport vállalatainak bemutatása 
 
 
A NUTEX Nyrt, mint anyavállalat, az elmúlt években jelentős változásokon ment 
keresztül. A korábbi évek stratégiai döntéseinek megfelelően a korábbi gyártási és 
kereskedelmi tevékenység kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett 
termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta. 
 
A fentiek hatására a NUTEX Nyrt. egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek 
tevékenységébe tartozik befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai 
működésének koordinálása. 
 
Anyavállalat székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. 
 



 
A konszolidációba bevont leányvállalatok tevékenységének bemutatása: 
 
A NUTEX Nyrt. 100%-os tulajdonában van az NTX Holding Ltd. nevű vállalat, amely 
alapvetően az anyavállalathoz hasonló holding vállalat, döntően vagyonkezeléssel, 
illetve esetlegesen finanszírozási ügyletekkel foglalkozik. A társaság a tárgyévben 
gyártási, kereskedelmi tevékenységet nem végzett. 
 
Szintén a NUTEX Nyrt 100%-os tulajdonában van az NTX Corporation, mely szintén 
csupán holding jellegű szerepet tölt be, gyártási, kereskedelmi tevékenységet nem 
végzett. 
 
A NUTEX Nyrt-nek leányvállalatán keresztül 70,7%-os tulajdonában van a kanadai 
British Columbiában bejegyzett Enerex Botanicals Ltd., amely társaság a táplálék-
kiegészítő termékek piacán több tucatnyi terméket forgalmaz. Az Enerex Ltd. fő piaca 
Észak Amerika, de képviselettel rendelkezik több országban, így különösen 
Ázsiában, a Közel Keleten, illetve Európában is. 
 
Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő 
leányvállalata a Health Connections.ca Ltd., mely internetes kereskedelemmel 
foglalkozik ugyanebben az iparágban. 
 
Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő 
leányvállalata a Phoenix Nutraceuticals Ltd., mely társaság alapvetően táplálék-
kiegészítő termékek hatóanyagait forgalmazta Észak Amerikában, de miután ezt az 
Enerex nagyrészt átvette, így érdemi tevékenységet nem végez. 
 
A NUTEX Nyrt-nek leányvállalatán keresztül többségi tulajdonában van a Megoldás 
Patika Kft., mely két budapesti gyógyszertárat működtető gazdasági társaság. 
 
 
A NUTEX csoport fő piacai 
 
A NUTEX csoport vállalatainak fő piacai az Európai Unió, Észak Amerika, de 
képviseletei működnek Ázsiában és a Közel-Keleten is.  
 
Az Enerex Botanicals Ltd. és leányvállalatai a táplálék-kiegészítők piacán működnek, 
míg a Megoldás Patika Kft budapesti gyógyszertáraiban végzett tevékenysége a 
gyógyszer-, gyógyhatású készítmény- és gyógyászati segédeszközök 
kiskereskedelem mellett kiterjed többféle homeopátiás termék, gyógyvizek, 
gyógyteák és más egészségmegőrző termékek illetve gyógyhatású készítmények 
forgalmazására is. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A vállalkozás céljai és stratégiája  
 
 
A NUTEX Nyrt holdingvállalatként működik, célja, hogy vagyonát kezelje, a 
társaság fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket növelje. Ennek 
megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába tartozó 
leányvállalatok körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár 
akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő leányvállalatok, illetve részesedések 
átszervezésére, értékesítésére, realizálására is. Szintén a stratégia részét képezi a 
meglévő leányvállalatok földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik 
kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése.  
 
A NUTEX Nyrt működési stratégiájában továbbiakban is a holding struktúra 
megőrzése szerepel. 
 
 
A vállalkozás f őbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel 
kapcsolatos változások és bizonytalanságok  
 
 
A NUTEX csoport főbb erőforrásait annak eszközei, illetve forrásai jelentik.  
 
 
A konszolidált értékek vizsgálata 
 
 
(az alábbi táblázatokban az adatok ezer Ft-ban értendők) 
 
(Az előző évi adatok külön oszlopban történő korrigált bemutatása összehasonlítási 
célokat szolgál, melynek oka és az összehasonlító adatok előállításának egyes 
módszerei a konszolidált éves beszámoló jegyzetei között kerülnek részletes 
ismertetésre.) 
 
A csoport rendelkezik forgóeszközökkel az alábbiak szerint: 
 

FORGÓESZKÖZÖK 
NUTEX 
csoport   

2012.12.31        

NUTEX 
csoport 

2013.06.30 
Változás % 

 
Pénzeszközök        24 333           46 316    90% 

 
Vevőkövetelések      106 089           71 514    -33% 

 
Egyéb nem vevőkövetelések        39 682           35 252    -11% 

 
Készletek      143 224          166 403    16% 

 
Rövid távú befektetések               -                    -      n.a. 

 
Egyéb forgóeszközök        99 299          120 859    22% 

Forgóeszközök összesen      412 627          440 344    7% 
 
A pénzeszközök állománya az előző évi értékhez képest kb. 90%-kal emelkedett, 
ami a csoport likviditási helyzetét pozitívan jellemzi. Ennek jelentős része az 
anyavállalat pénzeszközeinek emelkedéséből adódott. Bizonytalanságot jelent, 



hogy a Társaság a mindenkori készpénzállományából meg tudja e valósítani 
stratégiai elképzeléseit. 
 
A vevőkövetelések kb. 33%-kal csökkentek, valamint ennél kisebb mértékben, kb. 
11%-kal csökkentek az egyéb nem vevő követelések is. A készletek szintje 
ugyanakkor emelkedett az előző évi értékhez képest. A rövid távú befektetések 
értéke változatlanul 0 szinten maradt. Az egyéb forgóeszközök szintje azonban kb. 
22%-kal emelkedett. 
 
A forgóeszközök mértéke és annak emelkedése, valamint azon belül a készletek és 
követelések jelentősebb szintje kockázatokat és bizonytalanságokat jelenthet a 
jövőbeli gazdálkodás tekintetében. Az előző évhez képest a forgóeszközökön belül 
a vevőkövetelések részaránya csökkent, míg készletek részaránya emelkedett. 
 
Összességében a forgóeszközök szintje az összehasonlító előző évi értékekhez 
képest kb. 7%-kal emelkedett. 
 
A csoport rendelkezik befektetett eszközökkel az alábbiak szerint: 
 

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 
NUTEX 
csoport   

2012.12.31        

NUTEX 
csoport 

2013.06.30 
Változás % 

 
Tárgyi eszközök nettó értéke        58 583           59 745    2% 

 
Immateriális javak nettó értéke      154 601          147 860    -4% 

 
Befektetett pénzügyi eszközök      897 099          932 683    4% 

 
Halasztott adókövetelés        35 636           35 082    -2% 

 
Goodwill      253 671          253 671    0% 

Befektetett eszközök összesen   1 399 590       1 429 041    2% 
 
A tárgyi eszközök nettó értéke kismértékben, kb. 2%-kal emelkedett, míg az 
immateriális javak nettó értéke kismértékben, kb. 4%-kal csökkent. A befektetett 
pénzügyi eszközök értéke az előző évi számokhoz képest szintén kismértékben, 
kb. 4%-kal nőtt. A halasztott adókövetelés értéke szintén némileg csökkent, míg a 
goodwill értéke nem változott az előző időszak értékéhez képest. Összességében a 
befektetett eszközök mérlegcsoportonkénti értékeinek változása kismértékűnek 
tekinthető.  
 
Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és 
bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, 
a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest 
kevésbe lesznek hasznosíthatóak, esetleg terven felüli értékcsökkenést kell 
elszámolni rájuk. 
 
A befektetett pénzügyi eszközök jórészt devizában állnak fenn, miáltal értéküket a 
devizaárfolyamok alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és bizonytalanságokat 
rejthet magában. 
 
Üzleti döntéseknek, illetve a működési környezet hatására a befektetett eszközök 
köre, a befektetések köre és összetétele megváltozhat, ami kockázatokat és 
bizonytalanságokat rejthet magában. 
 



Összességében a befektetett eszközök értéke kb. 2%-kal lett magasabb az előző 
időszak értékéhez képest. 
 
A csoport rendelkezik rövid lejáratú kötelezettségekkel az alábbiak szerint: 
 

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
NUTEX 
csoport   

2012.12.31        

NUTEX 
csoport 

2013.06.30 
Változás % 

 
Szállítók      105 010          117 431    12% 

 
Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások        65 047           65 018    0% 

 
Céltartalékok               -                    -      n.a. 

 
Rövid lejáratú tartozások      211 387          212 145    0% 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen      381 444          394 594    3% 
 
A rövid lejáratú kötelezettségek szintje kb. 3 %-kal emelkedett az előző időszak 
értékéhez képest, amiből javarészt a szállítók emelkedtek. Céltartalékok a 
fordulónapon nem voltak, hasonlóan az előző időszakhoz. A rövid lejáratú 
kötelezettségek között a szállítók részaránya nőtt az előző időszak számaihoz 
képest.  
 

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 
NUTEX 
csoport   

2012.12.31        

NUTEX 
csoport 

2013.06.30 
Változás % 

 
Hosszú lejáratú kötelezettség        91 911          108 614    18% 

 
Halasztott adó               -                    -      n.a. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen        91 911          108 614    18% 
 
A hosszú lejáratú kötelezettségek kb. 18%-kal emelkedtek az előző időszak 
értékéhez képest. 
 
A rövid és a hosszú lejáratú kötelezettségek mértéke, az egyes kötelezettségek 
emelkedése, illetve a működés során a kötelezettségek esetleges további 
emelkedésének lehetősége kockázatokat és bizonytalanságokat jelenthet a jövőbeli 
gazdálkodás tekintetében. 
 

SAJÁT TŐKE 
NUTEX 
csoport   

2012.12.31        

NUTEX 
csoport 

2013.06.30 
Változás % 

 
Jegyzett tőke        43 267           43 267    0% 

 
Tőketartalék      537 268          537 268    0% 

 
Eredménytartalék      464 118          500 229    8% 
Egyéb saját tőke      201 130          193 116    -4% 

Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját t őke összesen    1 245 783       1 273 880    2% 

 Kisebbségi részesedés        93 079           92 297    -1% 
Kisebbségi tulajdonosokra jutó t őke összesen        93 079           92 297    -1% 
Tőke összesen   1 338 862       1 366 177    2% 

 
Az anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke kb. 2%-kal, míg a tőke összesen 
szintén kb. 2%-kal emelkedett az előző időszak értékéhez képest.  
 
A Társaság konszolidált mérlegfőösszege összesen kb. 3%-kal növekedett az előző 
időszak értékéhez képest. 
 



Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság, illetve a csoport eszközei és forrásai 
részben devizában állnak fenn, miáltal a Társaság a devizaárfolyamok 
változásának függvényében ezen eszközök és források értékelése vonatkozásában 
kockázatnak van kitéve. Bizonytalanságot jelenthet továbbá a magyar és a 
világgazdaság (ideértve különösen a Társaság, illetve leányvállalatainak piacait) 
jelenlegi helyzete miatti gazdasági és egyéb kockázat, a Társaság stratégiájának 
megvalósíthatóságával kapcsolatos kockázat, valamint az ezekkel is némileg 
összefüggő finanszírozási kockázat, partnerkockázat, jogi, illetve szabályozói 
kockázat. 
 
 
A beszámoló id őszakában elért eredményei és kilátásai  
 
 
A vállalatcsoport gazdálkodásának eredménye 
 
 

KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ 
EREDMÉNYKIMUTATÁS            

(adatok ezer forintban) 

NUTEX 
csoport   

2012.06.30        

NUTEX 
csoport   

2012.06.30  
Korrigált *      

NUTEX 
csoport   

2013.06.30        

Változás % 
** 

ÁRBEVÉTEL    1 906 507         609 904         605 532    -1% 
Értékesítés közvetlen önköltsége       899 009         311 629         327 242    5% 
Fedezeti összeg    1 007 498         298 275         278 290    -7% 
Értékesítési, általános és adminisztratív költségek    1 037 540         308 616         272 849    -12% 
EGYÉB BEVÉTELEK        20 079           25 897            2 065    -92% 
Egyéb ráfordítások        20 886            7 051            1 132    -84% 
A tevékenység eredménye -      30 849            8 505            6 374    -25% 
Pénzügyi bevételek        52 686           48 872          44 161    -10% 
Pénzügyi ráfordítások        52 253           51 696          15 102    -71% 
Rendkívüli eredmény               -                   -                   -      n.a. 
Adózás el őtti eredmény -      30 416            5 681          35 433    524% 
Adózás             580               580            1 262    118% 
Halasztott adó               -                   -                   -      n.a. 
Adózott eredmény -      30 996            5 101          34 171    570% 

 
 
A NUTEX Nyrt. konszolidált árbevétele a 2012-es első félévi korrigált 609,9 millió 
forintról 2013 első felében kb. 1%-kal 605,5 millió forintra csökkent. A csoport 
konszolidált üzemi eredménye a 2012-es első félévi korrigált kb. 8,5 millió forint 
nyereségről kb. 6,4 millió forint nyereségre változott, ami kb. 25%-os csökkenésnek 
felel meg. Az adózás előtti eredmény – a pénzügyi műveletek eredményének 
hatására 2012-es első félévi korrigált kb. 5,7 millió forint nyereséghez képest kb. 35,4 
millió forint nyereséget mutat, ami kb. 524%-os emelkedésnek felel meg.  
 
Mivel a konszolidált szintű értékesítés közvetlen költsége nőtt, az árbevétel viszont 
az előző évhez képest csökkent, így a fedezeti összeg kb. 7%-os mértékben 
csökkent a korábbi év korrigált értékéhez képest.  
 
 
 



 
Mivel a konszolidált értékesítés közvetlen önköltsége emelkedett az előző évi 
korrigált számokhoz viszonyítva, így ennek hatására a fedezeti összeg az 
árbevételnél nagyobb százalékos mértékben csökkent az előző évi korrigált értékhez 
képest.   
 
Kiemelendő, hogy a konszolidált értékesítési, általános és adminisztratív költségek 
értéke a fedezeti összeg csökkenésénél nagyobb ütemben, az előző évi korrigált 
értékhez képest kb.12%-kal csökkent. 
 
A pénzügyi bevételek kisebb mértékben, kb. 10%-kal csökkentek, a pénzügyi 
ráfordítások viszont nagyobb mértékben, kb. 71%-kal csökkentek az előző évi 
korrigált értékhez képest. Összességében a tárgyidőszakban a pénzügyi bevételek 
meghaladták a pénzügyi ráfordítások értékét. 
 
Rendkívüli eredmény nem keletkezett. 
 
Mindezek hatására az adózás előtti eredmény 35,433 millió Ft nyereségnek adódott, 
ami az előző évi korrigált értékekhez képest jelentően, kb. 524%-kal emelkedett. 
 
Az adózott eredmény értéke 34,171 millió Ft nyereségnek adódott, ami az előző évi 
korrigált értékekhez képest szintén jelentően emelkedett, kb. 570%-kal. 
 
 
Fontosabb közgyűlési döntések 
 
 
A Társaság 2013. április 28. napján megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott 
fontosabb határozatok tartalma: 
 
-  A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt. 
 
-  A Közgyűlés a Társaság 2012. évi éves beszámolóját 1.339.071 ezer Ft 

mérlegfőösszeggel és -253.829 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) 
elfogadja, azzal, hogy a Társaság a 2012. év után osztalékot nem fizet, az 
adózott eredmény teljes mértékben eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés a 
Társaság 2012. évi konszolidált éves beszámolóját 1.812.217 ezer Ft 
mérlegfőösszeggel és -119.258 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) 
elfogadja. 

 
-  A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését. 
 
-  A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2012. üzleti évben végzett 

tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az 
üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezték munkájukat, ezért a részükre adható felmentvényt megadta. 

 
-  A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően 

módosította. 
 



-  A Közgyűlés 5 éves időtartamra új igazgatótanácsi és az audit bizottsági tagot 
választott. 

 
-  A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson 

további akvizíciós célpontok többségi tulajdonának a vállalatcsoport általi 
megszerzése érdekében. 

 
-  A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság, illetve a 

Társaság által ellenőrzött vállalatcsoport akvizíciós terveinek elősegítése, 
végrehajtása, továbbá az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) 
működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források 
biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2015. december 31-ig terjedő 
időszakban zárt körben, vagy nyilvánosan, összesen legfeljebb 2.000.000.000 
Ft-tal megemelje. 

 
-  A Közgyűlés elfogadta az alaptőke felemelésére vonatkozó indítványt. Ezek 

szerint a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények 
forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 24.000.000 Ft-tal 
(azaz huszonnégymillió forinttal) megemelte, az alábbiak szerint.  
A kibocsátandó részvények darabszáma: 1.000.000 (azaz egymillió). 
A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény. 
A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény 
A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, 
részvénysorozatához kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú 
törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:  
• A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog 
• A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog 
• A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog 
• A Gt. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített 
egyéb jogok 
A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált. 
A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). 
A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 24 Ft (azaz 
huszonnégy forint). 
A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 1.000.000 * 24 Ft = 
24.000.000 Ft (azaz huszonnégymillió forint). 
A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: 
átutalással, a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) 
hitelintézetnél vezetett bankszámlájára. 
A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú 
törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint 
névértékű, dematerializált törzsrészvények. 
A pénzbeli hozzájárulás ellenében az alábbi személyek az alábbi mértékben 
jogosultak az alaptőke-emelésben részt venni: 
- Raltex Ltd. 850.000 részvény erejéig 
- H pont Fitness Wellness Kft. 150.000 részvény erejéig. 
A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 2.767.800 darab 
„E” sorozatú, 24 Ft névértékű törzsrészvény, valamint 35.000 darab „F” 
sorozatú, 24 Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvény testesíti meg, így a 



Társaság alaptőkéje 2.767.800 * 24 Ft + 35.000 * 24 Ft = 67.267.200 Ft-ra 
változik. 
A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás 
tervezete az alábbi: 
Az Alapszabály 2.1 – 2.3 pontjai az alábbiak szerint változnak: 
„2. A Társaság alaptőkéje, részvények 
2.1 A Társaság alaptőkéje 67.267.200 Ft, azaz Hatvanhétmillió-
kétszázhatvanhétezer-kétszáz forint pénzbeli hozzájárulásból áll. 
2.2 A Társaság tagjai a pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében 
befizették. 
2.3 A Társaság alaptőkéje 2.767.800 db (Kétmillió-hétszázhatvanhétezer-
nyolcszáz darab), egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, 
dematerializált „E” sorozatú törzsrészvényből és 35.000 db (Harmincötezer 
darab), egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, dematerializált „F” 
sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes a névérték 
tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.” 
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel 
összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások 
eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő 
lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés 
felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, hogy az alaptőke-emelés 
feltételeinek teljesülését megállapítsa. 

 
-  A Közgyűlés a Társaság 2013. április 28-i éves rendes közgyűlése által 

elhatározott, illetve az ezen közgyűlés által adott felhatalmazás alapján 
elhatározott alaptőke-emelések során a részvénytársaság részvényeseit, 
illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait 
megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények 
átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárta. 

 
-  A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által 

végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók 
és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség 
biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás 
lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak 
látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.  

 
Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába 
és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed. 

 
Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során 
alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet 
létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a 
lehet. 

 
Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2014. szeptember 
30-ig élhet. 

 



-  A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb 
mértékének megállapítására irányuló javaslatot nem fogadta el.  

 
 
Részvénycsere 
 
 

A Társaság  2010. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése  5. számú 
határozatával úgy döntött, hogy a Társaság „A” sorozatú dematerializált 
törzsrészvényeinek egyenkénti névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a 
részvények 100, azaz egyszáz darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, 
azaz hatszáz forintra módosítja, és ezzel összefüggésben a Társaság 
alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezer-nyolcszáz darab) egyenként 600 Ft 
(hatszáz forint) névértékű, „C” sorozatú, dematerializált törzsrészvényben és 
3.500.000 db (hárommillió-ötszázezer darab), egyenként 6 Ft (hat forint) 
névértékű, „B” sorozatú, dematerializált szavazatelsőbbségi jogot biztosító 
elsőbbségi részvényben állapítja meg. A közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta 
az Igazgatótanácsot a részvények átalakítására vonatkozó részletes 
koncepció kidolgozására. 

 
Ezt követően a Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli 
közgyűlése  3. számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság „B” sorozatú 
dematerializált szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvényeinek egyenkénti 
névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról – a részvények 100, azaz egyszáz 
darabonkénti összevonásával – 600 Ft-ra, azaz hatszáz forintra módosítja, és 
ezzel összefüggésben a Társaság alaptőkéjét 807.800 db (nyolcszázhétezer-
nyolcszáz darab) egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „C” sorozatú, 
dematerializált törzsrészvényben és 35.000 db (harmincötezer darab), 
egyenként 600 Ft (hatszáz forint) névértékű, „D” sorozatú, dematerializált 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényben állapítja meg. A 
közgyűlés egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot a részvények 
átalakítására vonatkozó részletes koncepció kidolgozására. 

 
A Társaság 2010. október 10-én megtartott rendkívüli közgyűlése 4. számú 
határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról, melynek módja 
a részvények névértékének csökkentése. Az alaptőke leszállításának 
végrehajtása során a dematerializált formában előállított 600 Ft névértékű „C” 
sorozatú törzsrészvények törlésre kerülnek, és helyükbe az új 24 Ft névértékű 
„E” sorozatú törzsrészvények lépnek, míg a 600 Ft névértékű „D” sorozatú 
elsőbbségi részvények szintén törlésre kerülnek, és helyükbe az új 24 Ft 
névértékű „F” sorozatú elsőbbségi részvények lépnek. A közgyűlés 
egyidejűleg felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az 
alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. 

 
Mind a névértékváltozásokat, mind az alaptőke leszállítását a Fővárosi 
Bíróság mint Cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyezte. 

 
A részvények névértékének módosítására és a közgyűlési felhatalmazásra 
tekintettel a Társaság Igazgatótanácsa az alábbiakról 2011. februárjában 
tájékoztatja a részvényeseit a részvénycsere lebonyolításáról. 



 
A névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel 100 darab 6 Ft 
névértékű „A” sorozatú törzsrészvény helyébe 1 darab 24 Ft névértékű „E” 
sorozatú törzsrészvény lépett, mellyel összefüggésben minden 100 darab 6 Ft 
névértékű „A” sorozatú törzsrészvény tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű, „E” 
sorozatú dematerializált törzsrészvény értékpapírszámlán történő jóváírására 
volt jogosult.  

 
Úgyszintén a névértékváltozásokra és az alaptőke leszállítására tekintettel 100 
darab 6 Ft névértékű „B” sorozatú elsőbbségi részvény helyébe 1 darab 24 Ft 
névértékű „F” sorozatú elsőbbségi részvény lépett, mellyel összefüggésben 
minden 100 darab 6 Ft névértékű „B” sorozatú elsőbbségi részvény 
tulajdonosa 1 darab 24 Ft névértékű, „F” sorozatú dematerializált elsőbbségi 
részvény értékpapírszámlán történő jóváírására volt jogosult.  

 
Az új részvényekhez kapcsolódó jogosultságok és kötelezettségek a Társaság 
hatályos Alapszabályában és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvényben biztosított jogok és kötelezettségek tekintetében azonosak a 
korábbi részvényekével. 

 
A részvénycsere (átalakítás) időpontja: 2011. március 7. napja volt. E napon 
került sor az új részvények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a régi 
részvények érvénytelenítésére. Az érvénytelenné nyilvánított részvény 
forgalomképtelen. 

 
Ezen időpontot követően a NUTEX Nyrt-vel kapcsolatos részvényesi jogokat 
kizárólag az új részvények testesítik meg. 

 
A részvénycsere a hirdetményeknek megfelelően lezajlott. A 100:1 arányú 
részvénycsere során keletkező új részvények jóváírásra kerültek a 
részvényesek értékpapírszámláin. 

 
A régi részvényekből maradó töredékrészvények ellenértékét a Társaság a 
számlavezetők részére átutalta. 

 
A részvénycsere során 100 darab régi NUTEX részvény került átalakításra 1 
darab új NUTEX részvénnyé. Ennek megfelelően az 1 darab új NUTEX 
részvényhez kapcsolódó vagyoni és részvényesi jogok megegyeznek a 100 
darab régi részvényhez együttesen kapcsolódó vagyoni és részvényesi 
jogokkal. 

 
A részvénycserét követően a Társaság kibocsátott részvényeinek összetétele 
az alábbiak szerint alakult: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

A Társaság alaptőkéjének összetétele (*): 
 
 

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott 
darabszám Össznévérték (Ft) 

„E” sorozat 
(törzsrészvény) 

24 1.767.800 42.427.200 

„F” sorozat 
(szavazatelsőbbségi 
részvény) 

24 35.000 840.000 

Alapt őke nagysága 24 1.802.800 43.267.200 

 
 
* A fenti táblázat nem tartalmazza a 2013. április 28. napján megtartott éves rendes 
közgyűlésen elhatározott alaptőke-emelés miatt kibocsátásra kerülő részvények 
miatti változásokat, mivel a tőkeemelés cégbírósági bejegyzése még nem történt 
meg. 

 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (*): 

 
 

Részvény-
sorozat 

Kibocsátott  
darabszám 

Szavazati 
jogra 

jogosító 
részvények 

Részvényen-
kénti  

szavazati jog 

Összes 
szavazati  

jog 

Saját 
részvénye
k száma 

„E” sorozat 
(törzsrészvény) 

1.767.800 1.767.800 24 42.427.200 0 

„F” sorozat 
(szavazatelsőbb
ségi részvény) 

35.000 35.000 240 8.400.000 0 

Összesen 1.802.800 1.802.800 - 50.827.200 0 

 

* A fenti táblázat nem tartalmazza a 2013. április 28. napján megtartott éves rendes 
közgyűlésen elhatározott alaptőke-emelés miatt kibocsátásra kerülő részvények 
miatti változásokat, mivel a tőkeemelés cégbírósági bejegyzése még nem történt 
meg. 
 
 
 
 
 
 
 



 
A teljesítmény mérésének mennyiségi és min őségi mutatói, illetve 
jelzői 
 
 

Konszolidált mutatók és jelzők 
 
 

AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG ALAKULÁSA 
(konszolidált adatok) 

 
 

MUTATÓ 
MEGNEVEZÉS  

MUTATÓ 
SZÁMÍTÁSA   

MÉRLEG 
HIVATKOZÁS  

ELŐZŐ 
ÉV 

ELŐZŐ 
ÉV 

korrigált 

TÁRGY 
ÉV 

       
 

 
 

     
Árbevétel arányos üzemi 
eredmény   

A tev. eredménye   
 

Er. A 

 

-1,6% 1,4% 1,1% 

  
  

Árbevétel   
 

Er. I. 

 

 
  

    
 

  
 

  
 

  
Tőkearányos adózott 
eredmény   

Adózott eredmény   
 

Er. F 

 

-2,3% 0,4% 2,5% 

    Tőke összesen   
 

D. 
 

 
  

    
 

  
 

  
 

  
Eszközhatékonyság   Adózott eredmény   

 
Er. F 

 
-1,7% 0,3% 1,8% 

    Teljes eszközállomány   
 

A+B+C 
 

 
  

               
  

 
 

 
A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI 

(konszolidált adatok) 
 
 

MUTATÓ 
MEGNEVEZÉS  

MUTATÓ 
SZÁMÍTÁSA   

MÉRLEG 
HIVATKOZÁS  

ELŐZŐ 
ÉV 

ELŐZŐ 
ÉV 

korrigált 

TÁRGY 
ÉV 

                   
Likviditási mutató   Forgóeszközök     B   1,08 1,08 1,11 

    Rövid lejáratú köt.     F.III.        
    

 
    

 
       

Likviditási gyorsráta 
  

Pénzeszközök + 
ért.pap.+követelések     B.IV.+B.III.+B.II.   

0,44 0,44 0,38 

    Rövid lejáratú köt.     F.III.        
    

 
    

 
       

Készpénzlikviditás 
  

Pénzeszközök + 
ért.pap.     B.IV.+B.III.   

0,06 0,06 0,11 

    Rövid lejáratú köt.     F.III.        
    

 
    

 
       

Nettó működő tőke 
  Forgóeszk. –     

B – F.III. 
  

31 183   
eFt 

31 183   
eFt 

45 750      
eFt 

    Rövid lejáratú köt.     
 

       



 
 
 
 
 
 

 
 

A VAGYONI HELYZET ÉS A TŐKESZERKEZET MUTATÓI 
(konszolidált adatok) 

 
 

MUTATÓ MEGNEVEZÉS   
MUTATÓ 

SZÁMÍTÁSA 
    

MÉRLEG 
HIVATKOZÁS 

  
ELŐZŐ 

ÉV 

ELŐZŐ 
ÉV 

korrigált 

TÁRGY 
ÉV 

                   
Tőkeszerkezeti mutató    Tőke összesen     D   282,8% 282,8% 271,5% 
    Kötelezettségek     F        
    

 
    

 
       

Saját tőke - jegyzett tőke 
aránya 

  
Tőke összesen     D   

3094,4% 3094,4% 3157,6% 

    Jegyzett tőke     D.I.        
    

 
    

 
       

Befektetett eszközök    Tőke összesen     D   95,7% 95,7% 95,6% 
fedezettsége   Befektetett eszközök     A        
    

 
    

 
       

Vagyonszerkezet   Befektetett eszközök     A   339,2% 339,2% 324,5% 

    Forgóeszközök     B        
    

 
    

 
       

Befektetett eszközök aránya   Befektetett eszköz     A   77,2% 77,2% 76,4% 

    
Teljes 

eszközállomány     A+B+C   
 

    

                   

 



 
A Társaság 2013. évben megjelentetett közleményei  
 
 
 

Dátum Tárgy, rövid tartalom Megjelenés helye  

2013.01.02 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.02.01 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.02.20 Tulajdonosi bejelentés 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.03.01 Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.03.28 Közgyűlési meghívó 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.03.28 Javadalmazási nyilatkozat 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.01 Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.06 Közgyűlési előterjesztések 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 Rendkívüli tájékoztatás 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 Közgyűlési határozatok 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 Éves jelentés 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 
Felelős Társaságirányítási 
Jelentés 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 Összefoglaló jelentés 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.30 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.05.18 Időközi vezetőségi beszámoló 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.05.31 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 
 

 

 



 
 

Dátum Tárgy, rövid tartalom Megjelenés helye  

2013.06.29 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.08.01 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Felelősségvállaló nyilatkozat 
 
 
 
 
A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, mint kibocsátó 
kijelenti, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk 
szerint elkészített összevont (konszolidált) féléves beszámoló valós és megbízható 
képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, 
kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, 
továbbá az összevont (konszolidált) vezetőségi jelentés megbízható képet ad a 
kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és 
teljesítményéről, ismertetve a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb 
kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 
 
 
 
Budapest, 2013. augusztus 31. 
 
 
 
 
 

Dr. Galamb Vilmos 
elnök 

 
 

 

 

 

 

 

 


