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ÜZLETI JELENTÉS 
2011. üzleti évről 

 
 
 
2011. évben a társaság gazdálkodására jellemző volt, hogy nem árbevételéből, hanem tárgyi 
eszköz értékesítésből próbálta fenntartani saját kutatási finanszírozásait. 
Árbevétele a költségek kifizetésére nem nyújtott fedezetet, a raktári készlet értékesítésére nem 
volt fizetőképes kereslet. 
Ezt a helyzetet előidézte, hogy 2010. év zárásánál kimutatott 21 eFt záró pénzeszköz, ami már a 
napi költségekre sem nyújtott fedezetet. 
A megelőző 2010. évi gazdálkodás, a semmit nem mutató „menedzsment” költségei amelyek 
számlázásra kerültek, igaz részben „teljesítés igazolások” aláírásával, viszont tényleges 
eredményt nem mutatott, vagyis sem árbevételt, sem eredményt nem termelt. A szerződések, és 
a „nem létező” teljesítésekre kibocsátott számlák csak a csőd helyzetet mélyítették el a 
társaságnál, viszont erről nem lett tájékoztatva sem az Igazgató Tanács, sem pedig a Közgyűlés. 
Erre az akkori Igazgató Tanács figyelme sem terjedt ki, sőt a pénzügyi vezető sem hívta fel a 
figyelmet, pedig neki kötelessége lett volna a pontos tájékoztatás. 
A könyvelést végző társaság a könyvekben nem szerepeltette, hogy a jogelőd GENESIS Energy 
Befektetési Nyrt. Alapítványt alapított, ez semmilyen nyilvántartásba nem szerepel. 
2011. első negyedévben Váltókat fogadott be a társaság követelésének fedezetére, és nem vette 
figyelembe, hogy nem áll rendelkezésére saját pénzeszköz a vállalt kötelezettségeinek 
fedezetére. A váltók befogadása, és nem megfelelő fizetőeszközként történő hasznosítása csak 
fokozta a társaság csőd közeli helyzetének kialakulását. Ennek fő oka az volt, hogy a váltó 
kiállítója egy váltójának egy részét teljesítette. Szerződésben és annak módosításakor is 
elismerte kötelességét. Az adós hosszan tartó hitegetése által okozott helyzetet a vezetés nem 
volt képes uralni. A gazdálkodásra jellemzően rá nyomta a bélyegét a forrás hiány, amit 2011-
ben az Igazgatótanács és a menedzsment nem tudott megfelelően kezelni.  
 
Több a forrásokat növelő próbálkozás is történt az Igazgatótanács részéről. Többek között egy 
szándéknyilatkozat is aláírásra került a Társaság illetve egy lehetséges befektető, Davies 
Corporation részéről.  
Rövid idézet a Társaság által 2011.11.07-én megjelentetett rendkívüli tájékoztatóból. 
 
„A HUN Mining Igazgatótanácsa tájékoztatja részvényeseit, hogy a mai napon egy Davies 
Corporation nevű céggel a leányvállalatok többségének értékesítésére vonatkozó főbb 
szerződéses tárgykörökre vonatkozó jegyzék (Term Sheet) aláírására került sor.” 
 
Sajnálatos módon a szándék ellenére tényleges teljesítés nem történt meg a befektető részéről. 
 
2011. év végén még nehezebbé tette a helyzetet, hogy a könyvelő társaság felmondta a 
könyvelési szerződést azonnali hatállyal, és nem készítette el a Mérleget, és Eredmény 
kimutatást, amely csak később készült el, és a Könyvvizsgálatot végző BAKER TILLY HUNGÁRI A 
UDIT KFT. nem minősítette, vagyis nem auditálta a Mérleget, felsorolva a megtagadásra az 
érveket, viszont egy érvet kihagyott, mégpedig azt, hogy a könyvelést végző társaság nem 
végezte el a zárási feladatokat, ami kötelezettsége lett volna. Azt a tényt sem észrevételezte, hogy 
2010. évet is milliárdos nagyságrendű veszteséggel zárta, és a forrás hiányt csak növelte, hogy a 



 HUN MINING Érc- és Ásványfeldolgozó Befektetési Nyrt. 
Cím: 3795 Hangács, Szabadság út 15. 

Cégjegyzékszám: 05-10-000489 
Adószám: 10181678-2-05. 

Bankszámlaszám: 10300002-10532241-49020014 
        
társaság megbízott menedzsment azzal a feladattal, hogy végezze el az üzlet szerzési feladatokat, 
amiből semmi nem valósult meg, csak és kizárólag a drága el nem végzet, vagy más néven 
vállalkozási jövedelmet nem termelő számlák, és egyéb kifizetések. 
2011. év elején több váltót fogadott be tényleges fizetés helyett a társaság, amivel a csőd 
helyzetet elmélyítette, és még jobban fizetés képtelen helyzetbe hozta. Itt már a jövedelem 
kifizetések sem történtek meg, adó tartozás keletkezett.  
Mivel a társaság gazdálkodási, és fejlesztési problémája nem 2011. évben kezdődött,  ezért 3 
évvel vagyis bázis éveknek 2009. és 2010. éveket, és beszámolási évnek 2011. évet megjelölve 
látható, hogy a stagnálás, vagy talán inkább a lejtőn való lefele menet folytatása következik. 
 
 
 
 

Megnevezés 2009. 2010. 2011.

Árbevétel 3057 15 233

Egyéb bevétel 728573 1097613 1758339

Üzemi eredmény -1969296 948688 -924154

Szokásos  vál la l ti  eredmény -2949837 -1616567 -1510395

Mérleg szerinti eredmény -2950925 -1622029 -2142832  
 
Ezt a tényt egy beszámoló sem említi, csak és kizárólag a feltárási eredményekre koncentrálva 
elemzik az üzletet. 
A 2011. év végén a részvények árfolyama az eredeti árfolyamot figyelembe véve 
minimalizálódott, de a pénzügyi helyzet kialakításáért felelős vezetők nem kerültek felelősségre 
vonásra, ami egy teljes csőd helyzet kialakítását eredményezte. 
Nem felelősöket kell keresni, hanem a 2011. év végéig könyvelést végző társaság vezetését be 
kell számoltatni a végzett munkájukról, de ez vonatkozik a felelősségüket nagyon jól megjegyző 
könyvvizsgálatot vállaló társaságra is, és a pénzügyekért felelős vezetésre. 
A váltók leértékelése a szabályoknak megfelelően történt, mivel abban az esetben a ha magasabb 
áron lehet érvényesíteni, úgy egyéb bevételt képeznek, és tartósan érték alatt szereplő 
eszközöket  a valós értéken kell a vállalkozás könyveiben szerepeltetni. 
Mindazok ellenére, hogy a kutatást végző társaság részére is komoly tartozás áll fenn a kutatást 
folytatják, és ez az erőforrás képezhet kiutat a jelenlegi helyzetből. 
Ez a forrás hiány ki hat a leány vállalatok gazdálkodására is, és komolyabb előre haladást náluk 
sem lehet elérni. 
2012. évre a forrás megkeresése a kitűzött cél, viszont számolni kell a recessziós helyzettel, 
tehát a jobb irányba történő elmozdulás nagy erőfeszítéseket igényel. 
A 2010. év, és a megelőző évek komoly csődhelyzetet eltitkolni igyekvő gazdálkodása jó tanulság 
volt arra, hogy mit, és hogyan nem szabad a gazdálkodási területen csinálni. 
Ezért a fő célkitűzés, hogy a váltók beváltását megkezdjük, ami mögött viszont nincs valós 
vagyon, azt peresítjük. Célunk, hogy a károkat enyhítsük, majd végleg eltüntessük.  
 
 
Budapest, 2012.12.18. 
 
 
HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa 


