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Időszak: 2013.04.1'8. - 2013. 12.31'.
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Norbi Update Lowcarb Zrt
IUJl budapesl, Záhonv u'7tB

^ nooszám: t{3-5957 3.241
uegjegyzé kszü'# a H 0 4 4i 7 54

Ba nksiámiaszám' r i}izoöz.z'óóoso 
r a

adatok eFt-ban

A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)

I. ININL\TERI-\LIS JAVAK (03.-09. sorok)

A1apítás-átszervezés aktivált értéke

Kísérleti fej1esztés aktivált értéke

\'agyoni értékií jogok

Szellemi termékek

Uz1eti vagy cégérték

Immateriáüs javakra adott elólegek

Immateriális javak értékhelyesbítése

IL TARG\'I ESZKOZ()K (11.-17. sorok)

lngatlanok és a kapcsolódó vagyoni érté1ni jogok

NIűszaki berendezések, gépek, járművek

Egvéb berendezések, felszerelések, járművek

Beruházások, feIújítások

T árgyi eszkőzök értékhelyesbítése

III' BEFEKTETETT PÉNZÜcr,'I pszrÖZOK (19.-2ó. sorok)

Tartós részesedés kapcsolt vái]alkozásban

Tartósan adott kolcsön kapcsolt vállalkozásban

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
ban áIló váIla1kozásban

Egyéb tartósan adott kölcson

Tartós hitelviszon}t megtestesítő értékpapír

Befektetett pénzügyr eszközök értékhelyesbítése

Befektetett pénzigyi eszközök értékelési küIönbözete
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Norbi Update Lowcarb Zrt.
Budapest, Záhony u. 1 /B.

Éves beszámoló MÉRLEGE " !\" változat
EszKozöK (AKTÍvÁn
Idószak: 2013.04.18. - 2013. 12.31'.

adatok eFt-ban

Sor-

szám
A tétel megnevezése Előző év

Előző év(ek)
módosításai

Tárgvév

a b c d c

27. B' Forgóeszközök (28.+35.+43.+49' sor) 88 73(

28. L KESZLETEK (29.-34. sorok) 1 2I

29. Anyagok

30. Befejezetlen termelés és fé1kész termékek

31 Növendék-, hiző- és egyéb állatok

32. Késztermékek

-)-). AÍuk 1 21

34. Készletekre adott e1ó1egek

35. II. KO\'ETELESEK ( 3ó.-42. sorok) 68 27

36. Követelé sek áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 28 631

37. Követelések kapcsolt vállalliozással szemben

38.
Követelések egyéb részesedési viszon1rban lévő
vállalkozássa1 szemben

39. \'á]tókövetelések

40. Egvéb kovete1ések 39 643

41 Követelések értékelési különbözete

42. Származékos üg1'letek p ozittv értéke1ési kü1önbözete

43. III' ERTEKPÁPÍROK (44.-48. sorok)

44. Részesedés kapcsolt vállalliozásban

45. Egyéb részesedés

46. Saját részvények, saját üzletrészek

47. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapíok

48. Értékpapírok értékeIési különbözete

49. I\'. PENZESZK()ZÖK (50.-5l. sorok) 1,9 24t

50. Pénztát, csekliek 2 31(

51 Bankbetétek ló 90!

52. C. Aktív időbeli elhatárolások ( 53.- 55' sorok) 29 794

53. Bevéte]ek aktív idóbeLi elhatárolása 29 551

54. Költségek, rá[ordítások aktív időbe[ elhatárolása 243

55. Halasztott ráfordítások

EsZKÖzÖK ÖsszBsBN (01.+27.+ 52. sor)

Ke]tezés: :##w
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Norbi Update Lowcarb Zrt.
Budapest, Záhony u.7 /B.

Éves beszámoló MÉRLEGE " A" változat
FoRRÁSoK (PASszÍvÁE

Időszak 201'3.04j'8. - 201'3. t2.31'.

Keltezés Budapcst, 20'l 4.febtuít 28.

adatok clit-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése E|őző év
Előző év(ek)
módosításai

Tfugyév

a b c í-l

57. D. Sa|át tőke (58.+ó0. +61.+62.+63.+ó4.+ó7. sor ) 52 392

58. r. JEGYZETT TOKE 5 00(

59. 58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

ó0. II. JEGYZETT, DE NIEG BE NENT FIZETET| TOKE (-)

61. III. TŐKETART'\LÉK

62. I\'. EREDNIÉNlrenr,rrÉr
63. \'. LEKÖTÖTT T,\RT,\IÉK

64. \'1. ÉRTÉKELÉSI TÁRT.\LÉK

65. Értékhelvesbítés értékelési tartaléka

66. \'alós értékelés értékelési tattaléka

(t7. \'1I. NÍÉRLEG SZERINTI EREDNIEN\' 47 39

ó8. E. Céltartalékok (ó9.-71. sorok)

69. Céltartalék a várhatő kötelezettségekre

70. Céltzftalék a iövőbeni költségekre

71 Eg,véb céltartalék

72. F. Kötelezettségek (73.+77.+8ó. sor) 76 477

/ 3. l. tIiTR-\S oRoLT KÖTE LEZETTSÉGEK (74.- 7ó. sorok)

74.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben

75.
Hátrasoro]t kötelezettségek egyéb részesedési

viszonvban Iév ő vá|lakozá ssal szemben

76. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdákodőval szemben

)3 1 BLdapestJábonv u'-,i
AdÓsám: 24!+ffin'-241

Cégjegyzékszám; 01-1 0_r

Banksz:rniaszárn : 1 17 4?087
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Norbi Update Lowcarb Zrt.
Budapest, Záhony u.7 /B.

Éves beszámoló MÉRLEGE '' A" változat
FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)
Időszak 201'3.04.1'8. - 201'3. 1'2. 37.

adetok elit-ban

A tétel megnevezése

II. HOSSZII LEJ'\I-\TU KÖTELEZETTSEGEK
(78.-85. sorok)

Hosszú lejáratta kapott kölcsönök

Átváltoztatható köwények

Tartozások köwénykibocsátásból

Beruházási és feilesztési hitelek

Egyéb hosszú lejáratu hitelek

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozássa] szemben

Tartós kötelezettségek egy-éb részesedési

Egyéb hosszú lejáratu kóte

III' Ro\'ID LEJÁfu\TU K

Rövid lejáratu kölcsönök

87. sorból: az áwaltoztatható köwények

Rövid lejáraru hitelek

Kötelezettség ek árlszál]ltásbó1 és szolgáltatásból (szállítók)

Rövid lejáratu kötelezettségek kapcsolt vállalkozással

Rövid le|áraú kötelezettségek egyéb részesedési

Egyéb rövid |ejántl kötelezet

Kötelezettségek értékelési kií{önbózete

Származékos ügyletek negatív értékelési kiilönbözete

Passzív időbeli elhatárolások (99.- 1 0 1. sorok)

Bevételek passzív időbeli eIhatárolása

Költségek, ráfordítások passzív idóbeli elhatárolása

Halasztott bevételek

FoRRÁSoK ÖSSZESEN (57.+68.+7 2.+98. sor)

Keltezés:
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Éves beszámoló
'' A'' EREDMÉ]vYKIMUTATÁSA (összköltség eliáráss al)

Időszak: 2013.01.1'8" - 2013. 1'2. 31..

Ke]tezés Budepcst, 20 l4. fcbruár 28.

adatok eFt-ban

Be]földi értékesítés nettó árbevétele

Exportértékesítés nettó árbevétele

Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)

Saját termelésű készletek ál7ornányváItozása

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Aktivált saját teljesítmények értéke (t03. +04.)

II1. sorbóL visszaírt értékvesztés

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Egyéb szolgáltatások értéke

Eladott át':k beszetzési értéke

E1adott ftözvetített) szolgáltatások énéke

Anyagiellegű ráfotdítások (05.+0ó.+07.+08. +09.)

Személyi jellegtr egyéb kiírzetések

Személyi |ellegű ráfordítások (10.+ 1 1.+ 12.)

\/II. sorból: énékvesztés

I (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDM
(r. +il. + III.-t\'. \'.-\'1.-\'ll.)
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Norbi Update Lowcarb Zrt.
Budapest, Záhony u. ] /B.

Éoes beszámoló
'' A'' EREDMÉIvYKIMUTATÁSA (összköltség eli áráss al)

Időszak: 201'3.01.18. - 2013. 1'2.31''

'i;il!:s:,,IieItezés: Budapcst, 20 l 4.fcbruát 28.

,^,?::iil,::Íiíf;i,,,,,W,,,

adatok elit-ban

A tétel megnevezése

Kapott Qátő) oszta\ék és részesedés

13. sorból: kapcsolt vállalkozástó1 kapott

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

14. sotból: kapcsolt vállalkozástól kapott

Befektetettpénzügyieszközökkamatai, árfolyamnyeresége

15. sorbó]: kapcsolt vállalkozástól kapott

Egyéb kapott fáró) kamatok és kamatjellegű bevételek

16. SorbóL kapcsolt vá1ialkozástól kapott

Pénzügi.i műveletek egyéb bevételei

17. Sotból: értékelési küönbözet

Pénzügyi műveletek bevételei (1 3. + 1 4. + 1 5. + 1 ó. + 1 7.)

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

1 8. sorbó1: kapcsolt vállalkozásnak adott

F'izetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

Részesedések, énékpapírok, bankbetétek értékvesztése

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

21. SotbóL értékelési kirlönbözet

Pénzügyi műveletek táfotdításai (1 8. + 1 9.+ 20. + 21 .)

GYI MÜVELETEK EREDMENYE (\'II. Ix.

SZoKÁSoS VALI'ALKoZASI EREDMEI{Y (tÁt B)

RENDKTVTJ LI EREDMET{Y (X.-XI.)

r EREDMENY (tCtD)
Adófizetési kötelezettség

OTT EREDMENY (+E.-KI.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

Jóváhag1'ott osztalék, részesedés

MERLEG SZERINTI EREDMENY (+ F .+ 22._23.
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Norbi Update Lowcarb Zrt.
Budapest' Záhony v7lB.

2OI3. évi Éves beszámolójának

KIEGÉSZÍIÓ nnuLÉKLETE

1. Általános kieeészítések

l. l.A eazdálkodó bemutatása

l.l.l. A gazdálkodó fobb adatai
- Székhely: Budapest, Záhony u.7lB.
- lnternetes honlap címe: Nincs.

(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)

- Mí1ködési forma: Zártköruen Működő Részvénytársaság

- Alapítás, alakulás időpontja: 20l3.04.l8
- Könywizsgáló és nyilv.száma' Láda Zoltán 00 l 240

- A könywiteli szolgáltatás körébe tartoző feladatok irányításáért vezetéséért felelős:

Palotai Kristóf
- Főtevékenység: TEÁOR 7740

- Egyéb tevékenységek: TEÁOR 9003, 900l, 855l

- piaci helyzet ( fobb értékesítési tertiletek, illetve beszerzési források ):

A társaság tevékenységét Magyarország területén végzi.

1.l.2. Akülföldi telephelyek főbb adatai telephelyenként
Nincs külfoldi telephelyünk.

l. l.3. Kapcsolt vállalkozások bemutatása

l .l.3.l . Társaságunkra, mint ellenőrzött gazdasági társaságra többségi befolyással, minosített

többséget bizosító befolyással rendelkező tag (részvényes) bemutatása (neve, székhelye,

szavazati aránya)
Nemleges.

l.l .3.2. Leányvállalat, közös vezetésű vál|a|at, társult vállalkozás, egyéb részesedési viszonyban
lévő vállalkozás bemutatása
(név és székhely' saját tőke, jegyzett tőke, tartalékok, a birtokolt részesedés aránya, a legutolsó

üzleti év mérleg szerinti eredménye)

Nemleges.

l.l.3.3. Azon gazdasági társaságok bemutatása ahol többségi befolyással, minosített többséget

biztosító befolyással rendelkezünk (név, székhely, jegyzett tőke összege, szavazatok aránya)

RR Brothers Kft-ben 51%:o iz|etrésszel rendelkezünk. A kft székhelye: 5l00. Jászberény,

Rácz utca 21. JegyzeÍÍ tőke: 3.000 eFt.
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l.l '3.4. Minden olyan részvény, izletrész névértékének bemutatása, amelyet maga aZ

anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a tulajdonosijogokat saját

nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja
Nemleges.

l.l.3.5. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót összeállító vállalkozó neve és székhelye.

Nemleges.

l . l .3 .6. Az osszevont (konszolidált) éves beszámoló megtekinthetőségének helye (feltév e ha az
nyilvános)

Nemleges.

l.2. A számviteli politika fő vonásai

1 .2. l . A beszám o ló összeál lításánál alkalmazott szabáIyrendszer

Társaságunk a számviteli torvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabá|yai

szerint vezeti könyveit és éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet ,,A'' változata szerint készítjiik el, az un.

mérlegszerű elrendezéssel.
Az;jzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárássalállapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számvitelitörvény 2. sz. melléklet,,A'' változata szerint készítjük
el, az un. lépcsőzetes elrendezéssel.
Az úzleÍi év időtartama mege1yezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az L|zleti év

december 31. napja.
A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 2. hónap utolsó napja,

esetünkben azuz|eÍi évet követő év febrrlár 28. napja

l.2.2. Az alkalmazott értékelési eljárások
Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFo
m ódszer szerint me ghaÍár ozott bekerü lé S i érték.

Saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, felkész és késáermék' állatok)

előállítási költség a Sztv. 5l. $ szerinti eloállítási költség (közvetlen önköltség).

A valutát, a devizáÍ a Magyar Nemzeti Bank által kózzétett, hivatalos devizaárfolyamon
kel l forintra átszámítani'

l'2.3 . Az értékcsökkenés e l számolásának módszere, gyakorisága

Értékcsokkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig

számolunk el, évente egyszer az eszkoz bruttó értéke alapján' lineáris leírással.

A l00 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközökbeszerzési vagy

előállítáSi költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben

elszámoljuk.

1.2.4. A számviteli politika meghatározó elemeinek változása és azok eredményre gyakorolt hatás

A társaság a tárgyévben alakult. A beszámolő az e|őtársasági idoszak adatait is tartalmazza.

1.3. A számviteli alapelvektol való eltérés ismertetése

A számviteli alapelvektől nem térttink el.
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1.4' A valós vag}zoni. pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

1.4.1. Vagyoni helyzet

2. A mérleehez kancsolódó kieeészítések

2.l. A mérleghez kapcsolódó általános kiegészítések

2.l.l. A nem összehasonlítható adatok tételes ismertetése és indoklása
Nemleges.

2.l .2. Több helyen is szerepeltethető adat ismertetése

Nemleges.

/'\/,V1
AI

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com ' v

Mutató Képlet Előző év Tárgyév

Saját tőke aránya oÁ Saját tőke

ldesen tőke
68, I

2 Tőkefeszültségi mutató %
Idegen tők
Saiát tőke

146,68.

3 Eladósodottsági mutató %
Kötelezettségek

Saiát tőke
145.9(

4 Tőkeerősség %
Saját tőke

Összes forrás
40,54

5 Befektetett eszközök aránya oÁ Befektetett eszközök
Összes eszköz

8,29

6 Forgóeszköz ok arány a oÁ Forgóeszközök
ii""'"" eq'zkőz

68,6(

l .4.2. Pénzigyi helyzet

Mutató Kéolet Előző év Társvév
Pénzüsvi eredmény Eft Cash flow t9 24t

2 Likviditási mutatő Yo
Forgóeszközök

Rövid leiáratir köt.
116,0t

3 Likviditási gyorsráta oÁ Forgóeszk.-készletek
Rövid leiáratú köt.

114,4:

l.4.3. Jövedelmezőség

Mutató Kéolet Előző év Társvév
Arbevétel arányos
iövedelmezősés' %o

Adózott eredmén}z

Nettó árbevétel
22,lÍ

2
Eszközarányos
iövedelmezőség' yo

Adózott eredménv
Eszközök összesen

73,0:

) Tőkearányos
iövedelmezősés' oÁ

Adózott eredmény
saiát tőke

l80'ló

4 Tőkearányos osztalék %
Fizetendő osztalék

iesvzett tőke
940,0c

10



2.l.3. A besorolások és minosítések megváltoztatásának hatásai

Nemleges.

2.l '4. Az értékelési elvek megvá|toztatásának bemutatása

Nemleges.

2'2. Eszközök

2.2.|. Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének valamint értékcsökkenési
leírásának alakulása mérlegtételenként - l.sz.melléklet.

2.2.2.Elszámolt értékcsökkenési leírás, leírási módonként - 2.sz.melléklet.

2.2.3. Az elszámolt értékvesztés és a visszaírt értékvesztés bemutatása mérlegtételek szerinti
bontásban (nyitó érték, tárgyévi növekedés' tárgyévi csökkenés, zárő érték)

Nemleges.

2'2.4. Üzleti vagy cégérték indoklása (ha a leírása 5 évnél hosszabb)

Nemleges.

2.2.5. Ameghatározó jelentőségű tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának megváltoúatásáből
adódó eredménymódosulás ismertetése

Nemleges.

2.2.6' A bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a

valós értéketjelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékének és valós
értékének bemutatása, valamint annak indoklása, hogy miért nem számolták el az értékvesztést.

Nemleges.

2.2.7. A visszavásárolt saját részvények, saját tizletrészek megszerzésére vonatkozó adatok

Nemleges.

2.2.8. YaIős értékeléS

2.2.8'I. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (elenérték) esetén alkalmazott
feltételek

Nemleges.

2.2.8.2. A számított piaci érték meghatározásáná| figyelembe vett tényezők
Nemleges.

2.2.8.3. A valós értékelés értékelési kiilönbözetének nagysága, Íárgyévi változása, az

eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került elszámolásra
Nemleges.

2.2.8.4' A pénztigyi instrumentumok csoportjai és azok valós értékei

11
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Nemleges.

2.2.8.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága' lejárati ideje, valamint a cash-flow-ra és az

eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

2'2.8.6. A fedezeti ügyletek hatékonysága

Nemleges.

2.2'8;7 . A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása
Nemleges.

2'z.8.8. A valós értéken történő értékelésre való áttérés' illetve a visszatérés hatásának

bemutatása a tárgyévi eredményre

Nemleges.

2.2.9. A bevételek aktív időbeli elhatárolásának részletezése

Nemleges.

2.3. Források

2.3.l . A saját tőke tizleti éven belüli változása' annak okai
Nemleges.

2.3.2. A lekötött tartalék jogcímenkénti bemutatása

Nemleges.

2.3.3' A céltartalékképzés és felhasználás részletezése

Nemleges.

2.3.4. A kapcso[t vállalkozásokkal szemben fennálló kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve

annak felhasználása összege jogcímek szerinti részletezésben

Nemleges.

2.3.5. A hátrasorolt kötelezettségek értéke jogcímenként

Nemleges.

2.3.6. A támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott)

támogatások bem utatása

Nemleges.

2.3'7. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év

Nemleges.

2.3 .8. ZálogJoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kotelezettségek
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Nemleges.

2.3.9" A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos követelések és kötelezettségek (tartósan adott

kölcsönök, követelések, hátrasorolt kötelezettségek, tartós kötelezettségek, rövid lejáratúr

kötelezettségek)

Nemleges.

2.3.l0. A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának részletezése

Nemleges.

2"3 'l l ' A mérlegben meg nem jeleno jelentős pénzügyi kötelezettségek

Nemleges.

2"3"l2. A fiiggő és a biaos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összege fajtánkénti részletezésben

Nemleges.

3. Az eredménvkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3.1. Az össze nem hasonlítható adatok közlése és indokolása
Nemleges.

3.2. Azértékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt fobb tevékenységenkénti

megbontásban
Nemleges.

3'3 " Azexportértékesítés árbevételének és az importbeszerzés értékének bemutatása

3.3.l. A termékexport és szolgáltatásexport árbevétele azEurőpai Unió, valamint más, az Európai

Unión kívtili országok szerinti' illetve ezen belül ftldrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban

Nemleges.

3.3 '2. A termékimport és a szolgáltatásimport értékének bemutatása az Európai Unió, valamint

más, az Európai Unión kíviili országok szerinti, illetve ezen belül foldrajzilag elhatárolt piacok

szerinti bontásban
Nemleges.

3.4. Az aktivált saját teljesítmények értékének részletezése (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.5. A költségek költségnemenkénti megbontása (forgalmi költség eljárás esetén)

Nemleges.

3.6. A kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeinek ismertetése

Nemleges.

3.7. Exporttámogatás esetén a támogatott exportárbevételhez kapcsolódó közvetlen költségek

(közvetlenül elszámolt költségek' az eladott áruk beszerzési értéke) összege

Nemleges.
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3.8. A támogatási program keretében kapott, folyósított illetve elszámolt összegek

támogatásonként
Nemleges.

3'9. Az eredménykimutatásbóla kapcsolt vállalkozásokkalelszámolt összegek (értékesítés nettó

árbevétele, egyéb bevételek és a rendkívüli bevételek között kimutatott halasáott bevételek)

Nemleges.

3.l0. A társasági adó megállapításánál - azértékelés követkeáében alkalmazandő - módosító
tételek ismertetése

Nemleges.

3.1 1. A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott' folyósított' illetve elszámolt
összegek támogatásonként /a kapott összeg, annak felhasználása (ogcímenként és évenként), a

rendelkezésre álló összeg megbontásban./

Nemleges.

3.12. Rendkívüli bevételek és ráfordítások részletezése

Nemleges.

3.l3. A rendkívtili bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített

hatása

Nemleges.

3. 14. A halasáott ráfordítások és a halasÍott bevételek jelentősebb összegei' azok időbeli
alakulása

Nemleges.

3.l5. A tárgyévben lezárthatáridős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredménye és cash-

flowra gyakorolt hatásai tőzsdén, illetve tőzsdén kívti| kotott ügylet részletezésben /elszámolási
ügylet (származékos ügylet)' leszállítási ügylet, fedezeti ügylet, nem fedezeti ügylet/

Nemleges.

4. Táiékoztató kieeészítések

4.l ' A tárgyévben foglalkoÍatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Megnevezés
Átlagos állományi

létszám (fo)
Javadalmazás

(eFt)

Fizikai dolgozók

Szellemi dolgozók 4740

Állományon kíviiliek

Osszesen I 4740

lő bizottsá

- azí|zleti év után járő járandőság összege 5100 eFt
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- folyósított előlegek és kölcsönök összege

a nevükben vállalt garanciák

korábbi v ezető tisásé gvise lőivel szembeni nyugdíj fi zetés

Minden képviseletre jogosult személynek a
köteles aláírni:
Schóbert Ferenc Norbert

neve és lakóhelye, aki az éves beszámolót

4.3. Rt esetében a részvények számának és névértékének közlése

5Odb , 100.000 Ft/db névértékű törzsrésmény.

4.4. Az ellenorzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

Nemleges.

4.5. Környezetvédelem
4.5.l. A környezet védelmét közvetleniil szolgáló tárgyi eszközök adatai

Nemleges.

4.5.2. A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok változása (nyitókészlet, tárgyévi
növekedés és csökkenés, záró készlet mennyiségi és értékadatai veszélyességi osáályok szerint)

Nemleges.

4. 5 .3 . Környezetvédelemmel kapcso latos e gyéb adatok

A környezetvédelmi kötelezettségekre képzett céltartalék összege

Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összege

\ kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási
, x+^l ^-^++o á n^l.', á.h 

^+ 
A Ácozana

4.6. Azadőzotteredmény felhasználására vonatkozó javas|aI ismertetése, amennyiben aZnem

egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testiilet általelfogadott határozattal.

Nemleges.

4.7 . Tájékoztatás az EVA szerinti adozásra és nyilvántartásra történő áttérésről vagy visszatérésről

Nemleges.

5. Cash-flow kimutatas mellékletként csatolva.

Kelt: Budapest, 20l4.február 28.

.r'tr",:''í'|ffiiTúW
B''i,'."fiiá;!l;*T,;i'\;i!;W{*,,

lkozás vézetője
(képviselője)
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214l3l5 915 7 3 7 7 4 0 I 1 4 0 1

Statisztikai számie|

0l1l- 1 0 0 4 7 7 5 4
Cégegyzék szám

Norbi Update Lowcarb Zrt.
Budapest, Záhony u.] /B.

Érre. beszámoló
CAsH-FLoW-kimutatás

Időszak: 201'3.04.1'8. - 2013. 12. 31'.

Keltezés: Budapcst, 201 4.f cbruár 28

adatok e[it-ban

-i'étel_

szám
A tétel megnevezése Eltiző év Tátgyév

1 b c e

I.
Szokásos tevékenységből szátmazó pénzeszkö z-változás
(Működési cash flow, 1-13. sorok)

25 245

I Adózás előtti eredménv * 104 07 4

2. Elszámolt amortjzácíő * 282

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás *

4. Céltartalék képzés és felhaszlá|ás ki:lönbozete *

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye *

6. Szállítói kötelezettség váItozása } 12 13C

7. Egyéb rövid lejána: kötelezettség valtozása * 64 341

8. Passzív időbeli elhatárolások vá|tozása + 38C

9. \'evőkövetelé s változása * -28 631

10. Forgóe szközök (vevőkövetelé s és pénze szköz nélli'il) változása -t -40 85(

77. Aktív időbeli elhatárolások vá|tozása -t -29 794

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 9 ó81

13. Fizetett, Ftzetendő osztalék, részesedés 47 00(

II
Befektetési tevékenységből szátrnazó pénzeszkö z-v áitozá,s

(Befektetési cash flow, 14-16. sotok)
-10 99(

14. Befektetett eszközök beszerzese 10 99(

15. Befektetett eszközök eladása +

16. Kapott osztalék' részesedés *

)Norbí Update Lowcarb Zrt
t u'l11ugape^s!'!áhony u' 7E-

uannszantlaszám : 1 17 42087 -20i
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2 4 3l5l9l517l317 7 4 0 1 1 4 0 1

Statisztikai szám1el

0 1 L 0 0l417l7l5l4
Cégegyzék szárn

Norbi Update Lowcarb Zrt.
Budapest, Záhony u.7 /B.

É.rres beszámoló
CASH-FloW-kimutatás

]dőszak: 2013.04.1'8. - 201,3. 1,2. 31,.

Keltezés Budapcst' 2014.fcbruár 28

adatok eFt-ban

1'étel-

szám
A tétel megnevezése Előző év Tátgyév

a b c c

III
Pénzügyi műveletekbő| szátrnaző pénzeszköz-v á|tozás
(Finanszítozási cash flow, 17 -27. sotok)

5 00(

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele * 5 00c

18.
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának
bevétele +

19. Hitel és kólcsön felvétele +

20.
Hosszú leiáratxa nyúitott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
törlesztése, megszüntetése, beváltása *

21. \'églegesen kapott pénzeszköz *

22. Részvénybevoná s, tőkekivonás (tőkele szállítás)

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

24. Hitel és kölcsön tödesztése, üsszaEzetése

25. Hosszú Iejátatra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

26. \Iéglegesen át^dott p énzeszkőz

27-
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb ho s szú leiátattl kótelezetts égek

vá|tozása *

IV. P énze szkőzök v őltoz ás a (+ I. + I I. t II I. sotok) * t9 24:,

Norbi Update Lowcarb Zrt
1031 Budapest, Záhony u,7lB

AdószánbZ|359573:241
CégjegyzékdzáÉi: 0 1 

_,l o.047;
Ba nkszám jaszám : 1 17 42087 -?nr
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