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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 JÚNIUS 
 
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 június 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. júniusi eredménysorok a következőek: 
 

Június hónap Társasági Köz-
pont 

Magyarország Románia Lengyelország Összesen 
 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 1 474 71 2 020 3 565 

Bruttó fedezet 0 546 -1 410 955 

EBITDA -248 402 -167 -40 -54 

 

 
  



 

 
E-Star Alternatív Nyrt. cím: 1122 Budapest, Székács utca 29. 

telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51  
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu 
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000 
adószám: 13719069-4-43 

 

A legfontosabb eredményhatással járó tényezők bemutatása országonkénti, 
illetve legfontosabb projektekre történő bontásban:  

 

Magyarország: 

 

A magyarországi önkormányzati portfólió esetében – ahogyan ez korábban is 

közzétételre került – a profitabilitás, melynek forrása a Társaság által számlázott 
szolgáltatási díjak, nem mutat szezonalitást. Az ügyfelek részére továbbszámlázott 
gázköltség csökkenése miatt ugyanakkor az árbevétel kis mértékben csökkent a 
megelőző időszakhoz képest. Megjegyzendő, hogy a Társaság vevőköveteléseinek 
állománya a korábbiak során az E-Star által megnevezett négy, problémás fizetési 
morállal rendelkező önkormányzattal szemben (Sárospatak, Hódmezővásárhely, 
Fejér és Veszprém megye) tovább növekedett. Mindez negatív hatást fejt ki a 
cégcsoport likviditási helyzetére. 

 
A RESZ-projekt, mely a RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság Győrben található ipari parkjában tevékenykedő ipari fogyasztók 
számára végez teljes körű energetikai- és közműszolgáltatásokat, valamint többek 
között az Audi számára hidegenergiát szolgáltat, a társaság előzetes várakozásaival 
megegyező eredményességet produkált. Az ügyfelek tevékenysége alapján fellépő 
igények csekély mértékben függenek a külső hőmérséklettől, így a RESZ-projekt 
eredményessége mindössze kismértékű szezonalitást mutat, különös tekintettel arra, 
hogy a várhatónál magasabb átlagos középhőmérsékletű hónapok során a 
hidegenergia értékesítéssel kapcsolatos bevételek növekedése ellensúlyozza a hő 
energia értékesítéséből származó bevételek csökkenését. Mindez a júniusi 
eredményen is megfigyelhető, amely a projekthez kapcsolódó leányvállalatok stabil 
profitabilitását mutatja. A RESZ-projekt ügyfeleinek fizetési morálja megfelelő, a 
Társaság leányvállalatainak vevő követélései között nincs szignifikáns lejárt tétel.  

 

Lengyelország: 

 

Lengyelországban az operáció (kapcsolt hő- és áramtermelés, valamint 

elektromos áram disztribúció és kereskedelem) természetéből fakadóan a 
nyereségesség erősen függ a külső hőmérséklettől, tekintettel arra, hogy a bevételek 
jelentős hányadát hő energia értékesítése teszi ki (2011 során a hőenergia 
értékesítés 57%-ban járult hozzá az árbevételhez). Június hónap során az átlagos 

középhőmérséklet meghaladta az időszak során a sok éves átlag alapján várható 
átlagos középhőmérsékletet. Ennek megfelelően a Társaság hőenergia 
értékesítésből származó árbevétele az előzetes várakozásoknál alacsonyabban 
alakult. Mindemellett június hónap folyamán került sor mindkét mielec-i gázmotor 
6000 órás felülvizsgálatára, valamint az ehhez kapcsolódó karbantartási munkálatok 
elvégzésére. Az egyik gázmotor karbantartási munkálatai az előzetes 
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várakozásoknál hosszabb időt vettek igénybe, melynek köszönhetően a két 
gázmotor átlagos rendelkezésre állása 65,7%-ra csökkent az időszak során. Ennek 
eredményeként a Társaság elektromos áram értékesítésből származó bevételei a 
tervezettnél alacsonyabban alakultak, valamint az értékesített hőenergia átlagos 
előállítási költsége meghaladta a tervszámokat. A meleg időjárásnak és gázmotorok 
részleges kiesésének köszönhetően az árbevétel és az EBITDA is kis mértékben terv 
alatti számokat produkált. Ezt a hatást részben ellensúlyozták az Társaság varsói 
irodájának bezárásával kapcsolatos költségmegtakarításai.   

 

Románia: 

 

Romániában a Társaság a már korábban közzétett terveknek megfelelően 

folytatta a zilahi és marosvásárhelyi projektek leépítését a teljes bezárás érdekében. 
Mindez jelentős mértékben hozzájárult az EBITDA-szintű veszteségek 
csökkentéséhez. A távhőprojektekre jellemző módon a júniusi meleg időszakban a 
Társaság gyergyószentmiklósi leányvállalata is minimális veszteséget termelt, 
amelyet a projekttársaság a fűtési időszak során képzett nyereséggel ellensúlyoz.   
 

 Az időszak beruházási árbevétele: 0 millió euró 

 Időszak végi, azonnal rendelkezésre álló készpénzállomány (2012. Június 
30.): 3,8 millió euró 

 
 
A 2012. május 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 májusára vonatkozó flash 
riport által tartalmazott értékeket a következőre helyesbítjük: 
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Május- 
Módosítás 

Társasági 
Központ 

Magyarország Románia 
Lengyel-
ország 

Összesen 

 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 -262 -3 49 -215 

Bruttó fedezet 0 297 22 103 422 

EBITDA 15 156 19 130 320 

 

 

Május- 
Helyesbített 

Társasági 
Központ 

Magyarország Románia 
Lengyel-
ország 

Összesen 

 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 1 653 91 2 268 4 013 

Bruttó fedezet 0 934 2 537 1 473 

EBITDA -232 594 -166 98 294 

 

 

Január- Május 
Helyesbített 

Társasági 
Központ 

Magyarország Románia 
Lengyel-
ország 

Összesen 

 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 11 463 4 097 18 398 33 959 

Bruttó fedezet 0 3 695 1 054 5 903 10 652 

EBITDA -1 584 2 690 220 3 238 4 564 

 

  



 

 
E-Star Alternatív Nyrt. cím: 1122 Budapest, Székács utca 29. 

telefon: +36 1-279-35-50, fax: +36-1-279-35-51  
email: info@e-star.hu, web: www.e-star.hu 
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00123720-00100000 
adószám: 13719069-4-43 

 

A fenti júniusi előzetes adatok és a korábban közzétett, azóta módosított adatok 
birtokában, a 2012-es év eddig eltelt hat hónapjára vonatkozóan a Társaság a 
következő árbevétel és eredmény adatokat teszi közzé: 
 
A 2012. január-júniusi időszak: 
 

Január-Június Társasági 
Központ 

Magyarország Románia 
Lengyel-
ország 

Összesen 
 (Ezer euró) 

Árbevétel 0 12 938 4 168 20 418 37 524 

Bruttó fedezet 0 4 241 1 053 6 313 11 608 

EBITDA -1 832 3 092 53 3 198 4 510 

 
(A havi adatok kumulálásából származó értékek, amelyek az eltérő devizaárfolyam 
miatt kis mértékben különböznek az egyes hónapok értékeinek összegétől. Az 
adatok visszamenőleges módosításokat is tartalmazhatnak, tartalmaznak.) 
 
 
Budapest, 2012. július 13. 
 
Soós Csaba 
Vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke 
E-Star Alternatív Nyrt.  


