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E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA 

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján 

E-STAR HELYZETJELENTÉS – 2012 MÁJUS 
 
Az E-Star Alternatív Nyrt. tájékoztatja tisztelt befektetőit, hogy 2012-ben a Társaság 
nem auditált pénzügyi eredményeinek főbb sorait és a legjelentősebb üzleti 
folyamatainak rövid leírását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kiadott 
Helyzetjelentésekben (Flash Report), havi rendszerességgel közzéteszi - ezúttal 

2012 május hónap vonatkozásában.  
 
Az országonkénti bontásban közölt adatok tükrözik a Társaság életében 2011-ben 
lezárult jelentős vállalatfelvásárlás következményeit, és mentesek az egyszeri 
könyvelési tételek és a konszolidációs kör változásai által a tavalyi pénzügyi évben 
okozott hatásoktól. 
  
A Flash riport nem auditált és nem végleges, nem a számviteli zárlati feladatok 
elvégzése után számszerűsített értékeket tartalmazza. 
 
A 2012. májusi eredménysorok a következőek: 
 

Május hónap Társasági Köz-
pont 

Magyarország Románia Lengyelország Összesen 
 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 1 915 94 2 219 4 228 

Bruttó fedezet 0 637 -20 434 1 051 

EBITDA -247 438 -185 -32 -25 

 

 
A legfontosabb eredményhatással járó tényezők:  
 
A fűtési szezon végével a román és lengyel operáció veszteségeset termel. Ahogyan 
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korábban is közzétételre került, a magyarországi operáció esetében a 
nyereségesség nem mutat szezonalitást. Ezzel ellentétben azonban a román és 
lengyel operáció esetén a profitabilitás a hőértékesítés függvényében alakul. 
A lengyel operáció esetében az EBITDA kis mértékben negatívba fordult, mivel az 
előző hónaphoz képest az értékesített hőmennyiség jelentős mértékben lecsökkent. 
A román projektek a fűtési szezonon kívüli időszakban veszteségesek.   
 
A Társaság magyarországi likviditási helyzete nem javult számottevően, mivel a 
Társaság vevőköveteléseinek állománya a legnagyobb magyarországi vevőkkel 
szemben (Sárospatak, Hódmezővásárhely, Fejér, valamint Veszprém megye) tovább 
növekedett, illetve május hónap során sem folyt be szignifikáns tétel az említett 
ügyfelektől. 
A társaság központjában jelentkező egyszeri költségcsökkentés növelte a cégcsoport 
szintű EBITDA-t. Mindez főleg a könyveléshez és könyvvizsgálathoz kötődő 
tanácsadói díjak csökkenésének köszönhető.  
 

 Az időszak beruházási árbevétele: 0 millió euró 

 Időszak végi, azonnal rendelkezésre álló készpénzállomány: 3,8 millió euró 
 
 
A 2012. április havi adatok módosítása: 
 
Minden hónapban az előzetes (flash) adatokban közétett értékek pontosítása is 
megtörténik, a flash számok közzététele után elvégzett csoport szintű, tárgyhónapra 
vonatkozó tényadatok birtokában. Így ezek alapján a 2012. márciusára vonatkozó 
flash riport által tartalmazott értékeket a következőre helyesbítjük: 
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Április- 
Módosítás 

Társasági 
Központ 

Magyarország Románia 
Lengyel-
ország 

Összesen 

 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 681 8 -8 682 

Bruttó fedezet 0 0 4 -4 0 

EBITDA 29 -30 9 -51 -43 

 

 

Április- 
Helyesbített 

Társasági 
Központ 

Magyarország Románia 
Lengyel-
ország 

Összesen 

 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 2 870 446 2 912 6 229 

Bruttó fedezet 0 636 84 669 1 389 

EBITDA -221 469 -83 93 257 

 

 

Január- Április 
Helyesbített 

Társasági 
Központ 

Magyarország Románia 
Lengyel-
ország 

Összesen 

 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 9 810 4 006 16 130 29 946 

Bruttó fedezet 0 2 761 1 052 5 366 9 179 

EBITDA -1 352 2 096 386 3 140 4 270 
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A fenti áprilisi előzetes adatok és a módosított márciusi adatok birtokában a 2012. 
naptári évre, az eddig eltelt három hónapra együtt a következő árbevétel és 
eredmény adatokat tesszük közzé: 
 
A 2012. január-májusi időszak a fentiek alapján: 
 

Január-Május Társasági 
Központ 

Magyarország Románia 
Lengyel-
ország 

Összesen 
 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 11 725 4 100 18 349 34 174 

Bruttó fedezet 0 3 398 1 032 5 800 10 230 

EBITDA -1 599 2 534 201 3 108 4 245 

 
(A havi adatok kumulálásából származó értékek, amelyek az eltérő deviza árfolyam 
miatt kis mértékben különböznek az egyes hónapok értékeinek összegétől.) 
 
 
Budapest, 2012. június 15. 
 
Soós Csaba 
Vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke 
E-Star Alternatív Nyrt.  


