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A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság) 2010. november 5. 
napján alakult BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Zártkörűen Működő Részvénytársaság néven. 
A Társaság részvényeit 2011. június 29. napján vezették be a Budapesti Értéktőzsdére, miután a 
Társaság elnevezése BIOMEDICAL COMPUTER TECHNOLOGIES Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságra változott.  
 
A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a Társaság élére 2017. március 30. napján tartott rendkívüli közgyűlésén 
kinevezte az új vezetőséget. Az új Igazgatótanácsot a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2017. május 
2. napján kelt végzésével jegyezte be. 
 
Az új Menedzsment megállapította, hogy a korábbi vezetés alatt a Társaság megalakulása óta 
értékelhető érdemi tevékenységet nem végzett, számottevő tartozást halmozott fel, kettő felszámolási 
eljárás volt megindítva a Társaság ellen, valamint a SET GROUP Nyrt. részvényeivel egy úgynevezett 
aukciós kereskedési modellel lehetett kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén a Társaság BÉT Zrt. felé 
felhalmozott tartozásai, és az egyéb szabálytalanságok miatt.  
 
A SET GROUP Nyrt. új vezetésének első feladata a Társaság pénzügyi, jogi pontos helyzetének 
feltérképezése, és ennek alapján egy válságkezelési terv kidolgozása volt. Ennek alappillére a Társaság 
pénzügyi konszolidációja és a peres ügyek lezárása volt. 
 
A Társaság minden elismert és elmaradt kötelezettségét rendezte, kivéve a korábbi menedzsment 
mulasztási és hibái miatt Magyar Nemzeti Bank által kirótt bírságokat és kamatait. A Társaság vezetése 
a sikerese tőkeemelést követően tárgyalásokat kíván kezdeményezni a Magyar Nemzeti Bankkal a 
fennálló kötelezettségek rendezése tárgyában. 
 
Ennek köszönhetően a SET GROUP Nyrt. számára 2018. január 12. napja egy új korszak kezdetét jelenti, 
mivel a folyamatoknak köszönhetően a BÉT Zrt. vezérigazgatója 17/2018. számú határozatával 
megszüntette a SET GROUP Nyrt. részvényeire vonatkozó elkülönített kategóriába való sorolását. 
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A SET GROUP Nyrt. Igazgatótanácsa a Társaság pénzügyi helyzetének megszilárdítását kettő egymást 
követő fő lépésben valósítja meg. Első lépésként a Társaság adósságainak rendezése érdekében 2017. 
november 8. napján a SET GROUP Nyrt. 200.000.000.- forintos hitelkeret rendelkezésre bocsátásáról 
kötött megállapodást egy külső Befektető céggel. Második lépésként a SET GROUP Nyrt. 
Igazgatótanácsa az 1/2018(III.29.) számú határozatával elhatározta a Társaság alaptőkéjének 
megemelését 50.000.000.- forinttal új részvények zártkörű forgalomba hozatalával.  Az alaptőke-
emelés 500.000 db, A sorozatú, egyenként 100,- forint névértékű, egyenként 300,- forint kibocsátási 
értékű dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával történik. Az új részvények 
kibocsátási értékének teljesítése pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történik. 
Az új részvényekhez fűződő részvényesi jogok a Társaság által eddig kibocsátott, azonos 
részvénysorozatba tartozó részvényekhez fűződő részvényesi jogokkal megegyeznek. 
 
A Társaság stabilizálását követően a vezetőség megkezdi a SET GROUP Nyrt. jövedelemtermelő 
tevekénységeinek a beindítását. Ennek lényege kettő, egymástól tematikailag eltérő üzletág 
beindítása. 
 
Az egyik ág a jövőteremtés, azaz olyan innovatív technológiákra épülő szolgáltatásokat – mint például 
a blokklánc technológia – szeretnénk a jelenkor emberére szabni, amely véleményünk szerint a jövőt 
jelentősen befolyásolthatja. Küldetésünk lényege, hogy mindenki számára könnyen értelmezhető, 
elérhető módon teremtsünk hidat a régi és új világ generációi között.  
Szolgáltatásainkat széles körben, elérhető áron kívánjuk leendő partnereink számára biztosítani. 
 
A Társaság tevékenységének második ága az értékmegőrzés. Legfrissebb kutatások szerint a KKV 
szektorban nyugdíjkorhatár közelében lévő, vagy azt meghaladott cégtulajdonosok, akik egyben 
ügyvezetők is közel már egyharmada számára jelentős kihívást jelent az utódlás kérdése. Ez a jelenség 
generációváltás problémájaként épült be a köztudatba. Az alapvető generációs különbségeken felül 
további kiemelkedő probléma az értékrendek eltérése és a kommunikációs szakadék. 
Erre kínál Társaságunk egy olyan, a piacon egyedülálló megoldást, amellyel a generációváltás küszöbén 
álló cég tulajdonosi és vezetői köre valós értéken realizálhatja évtizedek munkájának értékét. A 
Társaságunkhoz csatlakozott cégek vezetését egy 10 fős – különböző szakterületeken jeleskedő 
szakemberekből álló –  irányitó testület veszi át, aki egy kihelyezett menedzseren keresztül végzi a cég 
irányítását. Az első évben párhuzamosan történik a leányvállalatok irányítása, majd a korábbi 
vezetőség lassan a háttérbe vonul. Az ilyen, egy emberre épült vállalkozásokban, komoly szerepet 
játszik a tulajdonos/ügyvezető személyi erősségéből fakadó piaci előny. Célunk, hogy a leányvállalat 
meg tudja tartani ezt a személyi erősségéből fakadó piaci előnyt, akkor is, a korábbi vezetés már nincs 
a cégben. Az irányitó testület lényege, hogy összetételéből fakadóan ki tudja váltani azokat a személyi 
erősségéket, amit addig egy tulajdonos/ügyvezető képviselt, ezzel hidalva át a kulcsszemély 
„pótolhatatlanságát.” 
Az irányító testület a SET GROUP Nyrt. saját állományában lesz.  A SET GROUP Nyrt. az új 
leányvállalatokból osztalékot vesz ki, ezzel realizálva az értékmegőrzésből fakadó pénzügyi előnyöket. 
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A Társaság 2017. évi gazdálkodásának főbb jellemzői 
 
Eredmény kimutatás – részlet -  

 

 2017.12.31  2016.12.31 

       
Értékesítés nettó árbevétele 0  0 
Anyagköltségek 0                 47     
Igénybevett szolgáltatások           4 931                4 637     
Személyi jellegű ráfordítások               597                2 429     

Egyéb bevételek és ráfordítások, nettó           6 213             21 563     

Működési költségek         11 741             28 676     
Működési eredmény -       11 741      -      28 676     

    

Pénzügyi bevételek                  -                         -       
Pénzügyi ráfordítások               472       

Adózás előtti eredmény -       12 213      -      28 679     
Jövedelemadók         61 054      -                3     
Adózott eredmény         48 841      -      28 682     

Teljes átfogó jövedelem         48 841      -      28 682     
    

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)    

Alap 6  -4 
Hígított 6  -4 

 
 
Saját tőke változás kimutatása – részlet - 
  

Jegyzett tőke Eredmény- 
tartalék Tartalékok Saját tőke 

összesen 
Egyenleg  
2015. december 31-én       805 500     -     838 394       -       32 894     

Előző évi korrekció 
 

      678 375     -     678 375                       -       
Korrigált 2015.év 

 
-     160 019     -     678 375     -       32 894     

Teljes átfogó jövedelem 
2016.év 

 
-       28 682     

 
-       28 682     

Egyenleg  
2016. december 31-én       805 500     -     188 701     -     678 375     -       61 576     

Előző évi korrekció  -       34 727     
 

-       34 727     
Korrigált 2016.év            805 500   -     223 428    -     678 375     -       96 303     
Teljes átfogó jövedelem 
2017. 

 
        48 841     

 
        48 841     

Egyenleg  
2017. december 31-én       805 500     -     174 581     -     678 375     -       47 456     
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A Társaság tulajdonosi szerkezete: 
 

 
 
A Társaság alaptőkéje 
 
A Társaság alaptőkéje: 5.500.000,- Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulásból és 
800.000.000,- Ft, azaz nyolcszázmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amelynek szolgáltatása 
a Társaság részére teljes egészében megtörtént. 
 
A Társaság jegyzett tőkéje 8 055 000 db 100 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált 
törzsrészvényből áll. A jegyzett tőke nagysága előző évhez képest nem változott. 
 
Társaságunk a jegyzett tőkét megtestesítő részvények átruházását semmilyen módon nem korlátozza. 
 
Minden 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz egy szavazatot biztosít. 
 
Társaságunk nem korlátozza a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat. 
 
A SET GROUP Nyrt. kibocsátott részvényei között különleges irányítási jogokat megtestesítő 
részvények nem szerepelnek, minden részvény azonos jogot testesít meg. 
 
 
A Társaság vezető tisztségviselőinek kinevezése, jogköre 
 
A SET GROUP Nyrt.-ben a vezető tisztségviselők kinevezése és elmozdítása, valamint az alapszabály 
módosítása a Társaság legfőbb szervének, a közgyűlésnek kizárólagos joga. 
 
A vezető tisztségviselők jogkörét, különösen a részvénykibocsátásra és részvényvisszavásárlásra 
vonatkozó szabályokat, a Társaság legfőbb szerve, a Közgyűlés határozza meg. 
  

Tulajdonos neve Tulajdoni 
hányad         

2017 

Tulajdoni 
hányad         

2015 

Tulajdoni 
hányad        

2013 

Szavazati 
hányad      

2017 

Szavazati 
hányad      

2015 

Szavazati 
hányad    

2013 

Boncza Gábor 0 8,69 12,41 0 8,69 12,41 

Bonatrevi Sales s.r.o. 15,69 25,30 25,33 15,69 25,30 25,33 

Massa Bonorum sro, régi 
nevén Hybridbox sk s.r.o. 

14,21 14,21 0 14,21 14,21 0 

Watson Enerprices 
Corporation Ltd. 

0 0 15,82 0 0 15,82 

Clearstream Banking S.A. 9,09   9,09   

Jakus Zoltán 6,64   6,64   

Közkéz hányad 54,37 51,80 46,44 54,37 51,80 46,44 

 100,00.% 100,00.% 100,00.% 100,00% 100,00% 100,00% 
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A Társaság tevékenységének főbb kockázatai, kockázatkezelés 
 
A Társaság kockázatai 
 
Belső kockázat 
 
A Társaság új, motivált munkavállalókat alkalmaz, akik azonosulni tudnak a SET GROUP Nyrt. 
jövőképével, ez a fajta kockázat minimális, így jelentős kockázatkezelést nem igényel. 
 
Informatikai kockázat 
 
A Társaság informatikai kitettsége átlagos, a humán faktor – mint gyenge láncszem – kiemelt 
figyelmet igényel. Ezt a kockázatot a Szervezeti Működési Szabályzatban foglaltak ide vonatkozó 
rendelkezései szigorú betartatásával kívánjuk csökkenteni. 
 
Politikai kockázat 
 
Jelen szegmensben a politikai kockázat elhanyagolható. 
 
 
Társaság belső kontrollja 
 
A Társaság menedzsmentje a törvényes működés biztosítása érdekében Audit Bizottságot tart fenn. 
Az Audit Bizottság függetlenített belső ellenőrzéseket tart. 
 
 
Vállalatirányítási nyilatkozat 
 
A Társaság külön dokumentumban teszi közzé 2017. évre vonatkozó felelős társaságirányítási 
jelentését, melyben a Budapesti Értéktőzsde felelős társaságirányítási ajánlásában foglaltakat vette 
alapul. A közzététel elérhető a SET GROUP Nyrt., Magyar Nemzeti Bank, valamint a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. honlapján. 
 
Fordulónap utáni események 
 
A Társaság igazgatótanács elhatározta az alaptőke megemelését 50.000.000.- forinttal új részvények 
zártkörű forgalomba hozatalával.  Az alaptőke-emelés 500.000 db, A sorozatú, egyenként 100,- forint 
névértékű, egyenként 300,- forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvény zártkörű 
forgalomba hozatalával történik. Az új részvények kibocsátási értékének teljesítése pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történik. 
 
A Társaság menedzsmentje megkezdete a SET GROUP Nyrt. prudens működéhez szükséges 
kiterjesztett Szervezeti Működési Szabályzat és a belső ellenőrzési rendszer kidolgozását. 
 
Budapest, 2018. április 5. 
 
   

 Kosda Béla 
Igazgatótanács elnöke 

Koletics Péter 
Igazgatótanács tagja 

 


