
BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ – ALTEO Group 
2020. I-III. negyedév

(nem auditált pénzügyi eredmények)



2020.  I-III. negyedév NEM AUDITÁLT PÉNZÜGYI EREDMÉNYEI

Jelen tájékoztatás elkészítése nem az IAS34-es számú (Interim Financial Reporting) nemzetközi pénzügyi beszámolási standard szerint
történt, az abban szereplő információk 2020. I-III. Negyedév vonatkozásában nem auditáltak, azokat független könyvvizsgáló nem
ellenőrizte. Jelen prezentáció kizárólag az előzetes tájékoztatás céljára szolgál.



2020 eddigi kiemelt eseményei

 A COVID járvány hatása: az ALTEO tevékenységei profitabilitásának jelentős hányada kevésbé kitett a gazdasági ciklus változásának,
ezért az ALTEO elsősorban arra törekedett, hogy a folyamatos üzemképességet tudja biztosítani a járvány kapcsán foganatosított
óvintézkedéseivel, így biztosítva munkatársai és partnerei számára is a biztonságos munkavégzés körülményeit. Ezek eredményeként
az ALTEO-t más pro-ciklikusabb ágazatokban tevékenykedő cégekkel összehasonlítva a járvány és az abból fakadó gazdasági
visszaesés kevésbé érintette, amit a vezetés véleménye szerint összességében jól illusztrálnak az eddigi konszolidált adatok is.

 A 2019 őszén bemutatott 2020-2024-es stratégiával összhangban megkezdődött a tervezett befektetési, beruházási program
megvalósítása, a potenciális befektetési lehetőségek feltárása valamint a stratégia egyéb pontjait megalapozó átalakítások és
szükséges folyamatok megvalósítása. Ennek keretében megkezdődött az Alteo Szabályozási Központ kapacitásának bővítése és egy
több mint 2 milliárd forintos beruházási program első lépéseként május elején, együttesen 9 MW addicionális gázmotor kapacitás
kezdte meg működését az ALTEO tiszaújvárosi és győri telephelyein. A fejlesztés következő ütemében még további 3, összesen 9
MW villamos teljesítményű gázmotor került telepítésre, így a program végére az ALTEO harmadával bővítette gázmotoros
energiatermelő kapacitásait és ezzel az ország egyik legnagyobb szabályozási központjává vált.

 A negyedév zárását követően október 6-án az ALTEO sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre 3.8 milliárd Ft névértékben a
Nemzeti Kötvényprogram keretében. Október 15-én az ALTEO 100%-os tulajdonába került egy 15 MW-os szélerőműpark Bábolna
térségében ezzel növelve megújuló erőművi és egyben legjobban válságtűrő eszközportfólióját.

 Összességében a járvány negatív hatásai leginkább a Kiskereskedelmi szegmenst érintette, de ezt az egyéb, a gazdasági konjunktúra
alakulásának kevésbé kitett szegmensek jó teljesítménye túl tudta kompenzálni, ezért a Csoport egészét nézve a dinamikus
növekedés az első 9 hónapjában is folytatódott:
 a konszolidált árbevétel a tavaly év azonos időszakához képest 30%-kal növekedett elsősorban a Hő- és villamosenergia-

termelés szegmens többlet árbevétele, illetve a tavaly befejeződött beruházások és megvalósult felvásárlás eredményeképpen
idén jelentkező árbevételének köszönhetően, de emellett még a járvány által leginkább sújtott Kiskereskedelmi szegmens
bevételei is bővültek.

 a konszolidált EBITDA a tavalyi év azonos időszakához képest 58%-os növekedést mutat, amelyet elsősorban az ALTEO
tulajdonába került Bőny térségben található 25 MW-os szélerőműpark belépése, valamint a 2019-el lezáruló befektetési program
keretein belül a tavalyi évben átadott 14 MW teljesítményű naperőmű eredményezett, továbbá a Szabályozási Központ által
vezérelt Hő- és villamosenergia termelési szegmens kiemelkedő teljesítménye a villamosenergia-szabályozási piacon.

2020. legfontosabb eseményei és eredményei
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ALTEO Csoport portfólió
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Megújuló

Földgáztüzelésű 
(hő- és villamos 
energia)

Szabályozó központ és 
ipari szolgáltatások

Ózd

Kazincbarcika

Gibárt

Felsődobsza

Debrecen

Tiszaújváros
Eger

Budapest

Monor

Nagykőrös

Törökszentmiklós

Ács
Jánossomorja

Sopron Győr
Bőny

Pápakovácsi

Balatonberény

Domaszék

Bábolna



ALTEO Csoport portfólió
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Az ALTEO Group jelentős 
kompetenciákkal rendelkezik, 
többek között a megújuló 
energiaforrások kiaknázásában.

Az ALTEO Group ipari üzemeknek 
nyújtott szolgáltatásaival segíti 
fogyasztóinak hatékony 
energiagazdálkodását.

Az ALTEO Group magas hatásfokú, 
kapcsolt hő- és villamos energia 
termelő erőműveket üzemeltet.

SZÉLERŐMŰEK
Ács
Bőny
Jánossomorja
Pápakovácsi
Törökszentmiklós
Bábolna

MEGÚJULÓ GÁZ
Debrecen – depónia gáz
Nagykőrös – biogáz, üzemeltetés

VÍZERŐMŰVEK
Felsődobsza
Gibárt

NAPERŐMŰVEK
Domaszék
Monor
Balatonberény
Nagykőrös

BORSODCHEM
– BC-Therm – hőszolgáltatás
– BC-Erőmű – üzemeltetés,

MOL Petrolkémia
– TVK-Erőmű – üzemeltetés,
– Tisza-WTP –
kezelt víz
szolgáltatás,

Audi Motor Hungária Kft.
– hőszolgáltatás

Heineken Soproni Sörgyár
– hőszolgáltatás

Agria Park
– energiaközpont

FŰTŐERŐMŰVEK
Ózdi Erőmű,
Tiszaújváros Fűtőerőmű,
Kazincbarcika Fűtőerőmű,
Füredi úti Gázmotoros Blokkfűtőerőmű
Győri Erőmű
Soproni Erőmű

MEGÚJULÓ 
ENERGIATERMELÉS

IPARI ÉS KERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÁSOK

GÁZMOTOROS ÉS
FŰTŐERŐMŰVEK



Konszolidált eredménykimutatás (IFRS)

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, 
értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA 
levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a 
helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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Működési eredménytételek közötti főbb változások:

• Árbevétel növekedés: Elsősorban a Hő- és
villamosenergia-termelés szegmensek magasabb bevételei
és a befejeződött beruházások és felvásárlások miatt
növekedett jelentős mértékben, illetve még a járvány
előidézte válság által leginkább sújtott
Energiakiskereskedelem-szegmens is árbevételében
bővülni tudott.

• Anyagjellegű ráfordítás növekedés: Elsősorban az
Energiakiskereskedelem-szegmens megnövekedett piaci
részesedésének, illetve a Hő- és villamosenergia-termelés
szegmensek bővüléséből adódó költségnövekmény
okozza.

• Értékcsökkenés: az igen jelentős növekedést a megvalósult
beruházások és befektetések okozzák. A befektetett
eszközök állománya több, mint 10 milliárd Ft-tal emelkedett
2018 végéhez képest.

• Egyéb bevételek, ráfordítások: A bázis időszakhoz képest
az eltérés döntően a széndioxid kvótához kapcsolódó
pozíciók kedvezőbb feltételekkel való átkötésének
számviteli elszámolásából adódott. Az átkötés során az
akkori árfolyam differencia egy összegben kerül
elszámolásra, ugyanakkor a későbbi felhasználás már az
alacsonyabb áron valósul meg, amely így rövid távon
kiegyenlíti a negatív hatást.

5.474 m Ft-os árbevétel bővülés mellett az EBITDA
58%-os növekedést mutat az előző évhez képest.

Konszolidált Eredménykimutatás
2020. I-III. 
negyedév

2019. I-III. 
negyedév

Változás
mFt

Változás 
%

adatok millió Ft-ban nem auditált
Összehasonlító, 

nem auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest

Árbevételek 23 469 17 995 5 474 30%
Anyagjellegű ráfordítások (16 032) (12 710) (3 322) 26%
Személyi jellegű ráfordítások (2 418) (2 122) (296) 14%
Értékcsökkenési leírás és amortizáció (1 941) (1 545) (396) 26%
Egyéb bevételek, ráfordítások, nettó (591) (364) (227) 62%
Értékvesztés miatti veszteségek (0) (82) 82 (100%)

 Működési Eredmény 2 487 1 172 1 315 112%
Nettó pénzügyi eredmény (564) (511) (53) 10%

Adózás előtti eredmény 1 923 661 1 262 191%
Jövedelemadó ráfordítás (741) (298) (443) 149%

Nettó eredmény 1 182 363 819 226%
Ebből az anyavállalat tulajdonosait illeti: 1 176 365 811 222%
Ebből a kisebbségi részesedést illeti: 6 (2) 8 408%

EPS (Ft/részvény) alapértéke 63,09                20,61 42,48 206%
EPS hígított értéke (Ft/részvény) 60,65                19,75 40,90 207%
EBITDA* 4 428 2 799 1 629 58%

Konszolidált Átfogó Eredménykimutatás
Nettó eredmény 1 182 363 819 226%

Egyéb átfogó eredmény 
(nyereségadó hatása után)

1 766 (1 043) 2 809 N/A

Átfogó eredmény 2 948 (680) 3 628 N/A
Ebből az anyavállalat tulajdonosait illeti: 2 948 (678) 3 626 N/A
Ebből a kisebbségi részesedést illeti: -  (2) 2 N/A



 Pénzügyi eredmény: A megnövekedett hitelállomány okozta
magasabb kamatköltségek hatását mérsékli a 2019 végén
részben az NKP program keretein belül refinanszírozott
kevésbé kedvező konstrukciójú hitelek refinanszírozása,
valamint a Csoport euróban denominált pénzeszközeinek,
követeléseinek és kötelezettségeinek átértékelése.

 A Nettó eredmény 819 m Ft-tal, azaz 226%-kal növekedett a
bázis időszakhoz képest. A növekedést elsősorban a
működési eredmény okozza, melyet mérsékel az ehhez
kapcsolódó magasabb adófizetési kötelezettség.

 Egyéb átfogó eredmény: Az ALTEO fedezeti ügyleteket köt
annak érdekében, hogy tevékenysége jövőbeni
profittartalmát függetlenítse általa nem befolyásolható
tényezők (pl. kamatok, gáz/villamose./CO2) árának jövőbeni
alakulásától. A fedezeti ügyletekben jövőre vonatkozóan fixált
árak adott időpillanatban eltérhetnek az adott termék piaci
árától. Ilyen esetekben számviteli, ténylegesen nem realizált
eredményt kell elszámolni az IFRS szabályok alapján. Az itt
kimutatott eredmény jelentős része villamosenergia, illetve a
rendeleti hőárak publikálásakor megkötött gáz és hozzájuk
tartozó FX fedezeti ügyletek jelenlegi eredménye. A rendeleti
hőárak garantálják az itt megkötött ügyletekhez tartozó
jövőbeni árbevételt, mely azonban az IFRS standardok szerint
jelenleg nem vehető figyelembe.

Konszolidált eredménykimutatás (IFRS)

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, 
értékcsökkenéstől és a nem szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA 
levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a 
helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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Konszolidált Eredménykimutatás
2020. I-III. 
negyedév

2019. I-III. 
negyedév

Változás
mFt

Változás 
%

adatok millió Ft-ban nem auditált
Összehasonlító, 

nem auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest

Árbevételek 23 469 17 995 5 474 30%
Anyagjellegű ráfordítások (16 032) (12 710) (3 322) 26%
Személyi jellegű ráfordítások (2 418) (2 122) (296) 14%
Értékcsökkenési leírás és amortizáció (1 941) (1 545) (396) 26%
Egyéb bevételek, ráfordítások, nettó (591) (364) (227) 62%
Értékvesztés miatti veszteségek (0) (82) 82 (100%)

 Működési Eredmény 2 487 1 172 1 315 112%
Nettó pénzügyi eredmény (564) (511) (53) 10%

Adózás előtti eredmény 1 923 661 1 262 191%
Jövedelemadó ráfordítás (741) (298) (443) 149%

Nettó eredmény 1 182 363 819 226%
Ebből az anyavállalat tulajdonosait illeti: 1 176 365 811 222%
Ebből a kisebbségi részesedést illeti: 6 (2) 8 408%

EPS (Ft/részvény) alapértéke 63,09                20,61 42,48 206%
EPS hígított értéke (Ft/részvény) 60,65                19,75 40,90 207%
EBITDA* 4 428 2 799 1 629 58%

Konszolidált Átfogó Eredménykimutatás
Nettó eredmény 1 182 363 819 226%

Egyéb átfogó eredmény 
(nyereségadó hatása után)

1 766 (1 043) 2 809 N/A

Átfogó eredmény 2 948 (680) 3 628 N/A
Ebből az anyavállalat tulajdonosait illeti: 2 948 (678) 3 626 N/A
Ebből a kisebbségi részesedést illeti: -  (2) 2 N/A



Konszolidált mérleg (IFRS)

 Beruházások, befektetések 2020 első háromnegyed évében három darab, 9 MW kapacitású gázmotor került
beszerzésre és felújításra, mellyel a Csoport jelentősen tudta növelni a szabályozásban részt vevő beépített
kapacitásait valamint javarészt befejeződött a Gibárti Vízierőmű rekonstrukciója. Az év hátralévő részében további
9 MW kapacitás kerül még beépítésre.

 Forgótőke változását szezonális okok valamint a hedge pozíciókhoz tartozó letétek csökkenése befolyásolta. A
pénzeszközök állományának változását elsősorban a már említett befektések okozták.

 Hosszú lejáratú kötelezettségek, rövid lejáratú hitelek a szeptember végén lejárt kötvény visszafizetésén kívül
jelentős mértékben nem változtak a periódus alatt.

Konszolidált mérleg (IFRS)
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Konszolidált Mérleg adatok millió Ft-ban
2020.09.30 2019.12.31

Változás
mFt

Változás 
%

nem auditált
Összehasonlító, 

auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
 Befektetett eszközök 26 335 24 537                       1 798 7%
 Forgóeszközök 10 852 13 038                       (2 186) (17%)

ebből pénzeszközök 2 848 4 848                         (2 000) (41%)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 37 187 37 575                       (388) (1%)

-  
 Saját tőke 8 690 5 750                         2 940 51%
 Hosszú lejáratú kötelezettségek 21 982 21 759                       223 1%

ebből hitelek, kölcsönök, kötvények, lízing 19 044 19 710                       (666) (3%)
 Rövid lejáratú kötelezettségek 6 515 10 066                       (3 551) (35%)

ebből hitelek, kölcsönök, kötvények, lízing 436 2 787                         (2 351) (84%)
SAJÁT TŐKE és 
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

37 187 37 575                       (388) (1%)



Hő- és villamosenergia termelés (piaci, KÁT-on kívül)

• A szegmens árbevétele 21%-kal (1.737 millió Ft) emelkedett döntően a második és harmadik negyedéves
kiemelkedő kapacitáspiaci árbevétel miatt. A kiemelkedő kapacitáspiaci eredmény többek között a Covid által
okozott egyszerinek tekinthető piaci anomáliák hatékony kihasználása miatt következett be.

• A szegmens anyagjellegű ráfordításai ezzel párhuzamosan 6%-kal (405 millió Ft) növekedtek.

• A személyi jellegű ráfordítások növekedését a Szabályozási Központ erőforrásainak bővülése okozta.

• Az egyéb ráfordítások növekedését a széndioxid kvótához kapcsolódó pozíciók kedvezőbb feltételekkel való
átkötésének számviteli elszámolásából adódó negatív hatása okozza, mely rövid távon az alacsonyabb fajlagos
kvóta költség miatt teljes mértékben kompenzálódni fog.

• A bevételek növekedésétől elmaradó költségnövekedés hatásaként a szegmens 991 millió Ft-tal (86%-kal)
magasabb EBITDA-t realizált.

Hő- és villamosenergia termelés (piaci, nem támogatott)

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort 
ezért a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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2020.09.30 2019.09.30 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban tény nem auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 10 145 8 408 1 737 21%

Anyagjellegű ráfordítások -7 165 -6 760 -405 6%
Személyi jel legű ráfordítások -151 -112 -39 34%

Egyéb bevétel  és Egyéb ráfordítás -680 -377 -302 -80%

EBITDA* 2 149 1 158 991 86%

Hő- és villamosenergia-termelés (piaci, KÁT rendszeren kívül)



Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)

• 2020 október 15-én az ALTEO 100% tulajdonosi részesedést szerzett egy 15 MW teljesítményű szélerőműben,
melyet a Társaság október 1-vel fog szerepeltetni a kimutatásaiban. Ezzel a Csoport megújuló energiatermelő
kapacitása eléri a 65 MW-t. A Társaság továbbra is vizsgálja a megújuló energetikai befektetési és fejlesztési
lehetőségeket.

• A szegmens által elért EBITDA 896 millió Ft-tal (71%) növekedett, mely elsősorban a 2019. április 1-el konszolidációs
körbe kerülő bőnyi szélerőműpark (25 MW), illetve a 2019 folyamán átadott balatonberényi és nagykőrösi saját
fejlesztésű naperőművek (14 MW) miatt növekedett. A szegmens eredményét kis mértékben mérsékli, hogy az egyik
debreceni depóniagáz erőmű kiesett a támogatott rendszerből. Ennek az eszköznek a leggazdaságosabb
hasznosítását vizsgálja a Társaság.

• A szegmenshez tartozó többi, támogatott rendszerben termelő (vízerőmű, szélerőmű, depóniagáz) erőművek
eredménye összességében megegyezik az előző évivel.

Villamosenergia-termelés (támogatott rendszerben)

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért 
a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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2020.09.30 2019.09.30 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban tény nem auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 2 593 1 594 1 000 63%

Anyagjellegű ráfordítások -461 -353 -108 31%
Személyi jel legű ráfordítások 0 0 0 0%

Egyéb bevétel  és Egyéb ráfordítás 33 28 5 17%

EBITDA* 2 166 1 270 896 71%

Villamosenergia-termelés (Támogatott rendszerben)



Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)

• Az Energetikai vállalkozások és szolgáltatások árbevétele a tavalyi évhez hasonló szinten van.

• Az ALTEO csoport 2019-ben elsősorban belső, naperőműves kivitelezéseket végzett. 2020-ban a vásárolt
gázmotorok beépítésével, az össz-erőművi kapacitás növelése mellett a külső partnerek számára végzett
kivitelezések is előtérbe kerülnek, melyek közül több projekt is folyamatban, illetve tárgyalás alatt van.

• A külső félnek végzett üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások (MOL, Borsodchem, LEGO, Főtáv, Siemens)
értékesítése összességében a Covid 19 ellenére a 2019-es szinten van, míg a belső erőművek üzemeltetésével
kapcsolatos, konszolidáció során kiszűrődő eredmények az átalakuló belső elszámolások miatt visszaestek

• A saját kivitelezésű beruházásokon elért eredmények a konszolidáció során kiszűrésre kerülnek, A saját
kivitelezéseken elért, kiszűrt EBITDA 2019-ben 824 m Ft, 2020-ban 0 Ft.

Energetikai szolgáltatások

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért 
a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.

11

2020.09.30 2019.09.30 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban tény nem auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 7 833 7 841 -7 0%

Anyagjellegű ráfordítások -5 559 -4 791 -768 16%
Személyi jel legű ráfordítások -1 774 -1 441 -333 23%

Egyéb bevétel  és Egyéb ráfordítás 6 -53 59 112%

EBITDA* 506 1 556 -1 050 -67%

Energetikai vállalkozás és szolgáltatások



Villamosenergia-termelés (KÁT rendszerben)

• A jelenlegi COVID járvány elsősorban a villamosenergia kiskereskedelemre gyakorolt erős hatást. Az előre
megvásárolt villamosenergiát az ügyfelek járvány miatti fogyasztáscsökkenése miatt csak az azonnali piacon lehetett
értékesíteni. A hatást tovább erősíti, hogy a járvány hatására az azonnali piaci villamosenergia árak jelentősen
csökkentek. A gázkereskedelmi üzletágat, elsősorban annak szezonalitása miatt, elhanyagolható mértékben érintette
a pandémiás helyzet.

• A villamosenergia kereskedelem 2020 első kilenc havi árbevételének növekedését meghaladta a hozzá
kapcsolódó anyagjellegű ráfordítások növekedése, melynek hatására 152 m Ft-tal mérséklődött az üzletág
eredménye.

• A gázkereskedelmi üzletág az előző évi időszakhoz képest 72 m Ft többlet eredményt realizált, mely elsősorban a
jelentős portfólió növekedésnek köszönhető.

Energia-kiskereskedelem

*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért 
a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.
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2020.09.30 2019.09.30 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban tény nem auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 8 533 7 038 1 495 21%

Anyagjellegű ráfordítások -8 232 -6 638 -1 594 24%
Személyi jel legű ráfordítások -74 -56 -18 32%

Egyéb bevétel  és Egyéb ráfordítás 48 10 38 365%

EBITDA* 275 354 -79 -22%

Energia kiskereskedelem



Egyéb tevékenységek szegmens

• A szegmens árbevétele döntően a központ által a leányvállalatoknak nyújtott szolgáltatásokat tartalmazza,
amely a konszolidált számokból kiszűrésre kerül.

• Az Anyagjellegű ráfordítások jellemzően az IT költségek, illetve a cégméret és emberállomány növekedésével
összhangban megnövekedett irodabérleti költségek miatt növekedtek.

• A személyi jellegű költségeken tapasztalható megtakarítások elsősorban egyszeri 2019-es személyi
változásokhoz köthetők

Egyéb, szegmenshez nem rendelt tevékenységek
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*A Csoport eredményességének mérésére a Társaság vezetésének véleménye szerint leginkább alkalmas (a pénzügyi tételektől, adófizetéstől, értékcsökkenéstől és a nem 
szisztematikus csökkenéstől – jellemzően értékvesztés – tisztított) eredménykategória az EBITDA. Az EBITDA levezetése kapcsán az Egyéb bevétel és Egyéb ráfordítás sort ezért 
a fenti táblázatban megtisztítva mutatjuk be az értékvesztéstől, valamint a helyi iparűzési adótól és innovációs járuléktól, amennyiben volt ilyen ráfordítás.

2020.09.30 2019.09.30 Változás
m Ft

Változás
%

adatok m Ft-ban tény nem auditált
előző évhez 

képest
előző évhez 

képest
Árbevétel 333 303 31 10%

Anyagjellegű ráfordítások -410 -372 -38 10%
Személyi jel legű ráfordítások -591 -638 47 -7%

Egyéb bevétel  és Egyéb ráfordítás -1 -8 7 83%

EBITDA* -669 -715 46 6%

Egyéb szegmens 
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