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12248074-6499-114-01
§tatisztikai számjet

0{-10-043313
Cégjegyzék §zárna

MERLEG Eszközők (aktivát<)

Sor-

szan,|

A tótelmegnevezése Előző év ilózó áv(ek, Tárgyév

nódositása
a b c d e

^.l A. Befektetett eszköz í59 419 3§7 781

ü2 lMMATERlÁLlS JAVAK 9 §61 7 7ű5

ü3 Alapítá$-át§zervezés aktivátt értéke

CI4 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05 Vagyoni értékű jogok 9 561 7 705

06 szel]emi terrnékek

07 Üzletivagy cégérték

08"

09.

lmrnateriális javakra adott elólegek

I mmateriális javak értékhelyesbitése

10 ll. TÁRGY! E§ZKöZÖK 160

11 ngatlanok és a kapcsolódó vagyoni ériékii jogok

1z Műszaki berendezések, gepek, jármúvek

13 Egyéb berendeeésck, felszerelések, iármüvek 1§0

14 Tenyészállatok

15 Beruházások felújítások

16 8eruházásokra adott elólegek

17 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
18 íll" EEFEKTETÉTT PÉN,!ZÜGY| ESZKöZöK 149 858 349 9J6
1§ Tartös részesedés kapcsof t vállalkozásban 130 000 130 000
en1w

21

Tartósan adott kölc§ön kapcsolt váílalkozásban

Egyéb tartós részesedés 2 40ü 2 458
Z2 Tartósan ad§tt kölc§ön egyéb rész. visz. álló váll-ban
,a Egyéb tartósan adott kölcsön 200 00ü

24 Ta rtós h ite lviszo rryt m egtestes ítö é rtékpap ír 17 458 l/ 43ó

25 Befektetett pénzügyi e§Zközök értékhelyesbítése

lL
a válIalkózás vezetóje

(kópviselóie)

Keltezás: Budapest, 2ü'l5. március 27,
P.H

Dl.J"L} 
1l(,



1224§074-6499-1í4-0í
Statisztikai saámjel

0í-10-043313
Cágjegrdék száma

MERLEG Eszközök {aktívák)

Sor- A tétel megn§v§zé§e Elóző év
=lóző 

éY{§k, TárgyéV
számi nódositása

a b e d e

26 8. Forgóeszközök 365 006 1§5 168

KÉSZLETEK
28 Anyagok

29 Befejezetlen termetés és félkész terrnékek

30 Növpndék_, hizó- és egyéb á|latok

31 késztermákek

Áruk

Kószletekre adott elóleg ek

34 t, KÖVETELÉ§EK 128 348 95 819
1e Kóvetelések áruszáltitásból és szolgáltatásból {vevök}

.]o. Kovetelések kapcsolt vállalkozással szemben

37 Követeíések egyéb rész visz. lévö váll. szemben

38 váltókövetelések

39 Egyéb követelések 128 348 95 819

4CI ll. ÉRTÉKPAPÍRCIK 2ű4 476 43 751

41 Rószesedés. ka pcsolt vállalkozásban

Egyéb részesedés 25 53,J4z 30 328
43 §s]át részvenyek saiát üZletrészek
44 Forqatási céíú hiielviszonvt rneqtestesítö értékoaoírok 174 148 18 212
45 lV. PÉ:NZESZKÖZÖK 32 1B2 25 598

46 Fénztár, csekkek

47, Ban}<bet$tok 32 182 ,E Eoa

48 6. Aktiv időbeli €lhatáro!á§ok 24 952 2 a24
49 ngyllqlek qltiv idöbe|i elhatároí{sa

Köttségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárotása

24 ts51 2 o22
?§0 1

3l Halasztott ráford ítésok

52 E§zt{ÖZÖK (AKTlvÁK} Összese rt 3qy J/ i 524 97ts

P.H. a vál]a|koeás vezetoje
Eiső F{azai Energia-u.;rtí,clir. (kéPviselö.le)

Nyilvánosan Mííkccjő
Részvénytáísrl§?ií] :

Keltezés; Budape§t, 2015 március 27
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§tatisziikai számjel

01_10-043313
Cégjegyzók száma

MERLEG Források (passzivák)

adatok E Ft-ban
Sor-

szam
A tétel megnevezáse Elöző év Előző év(ek) Társyév

módositásai
á b e d e

53, D, $aját töke 537 690 19a 721
54.

s5.

l JEG_Y_ZET_T TÖKE
ebbő[: visszavásárolt tu lajdoni részesedés névértéken

524 512

56 ll, JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TÓKE (-)

57 lít TÓKETARTALÉK
58.

59,
ly: EREDMFIiYTAryT{LEr __ _
V. LFKöTÖrr TARTALÉK

16 275 í3 178

80 v,_ÉnrÉxeLÉsi TARTALÉ K
6í Vll. MÉRLEG §ZERlr{Tl EREDMÉNY _3 0g7 -346 969
62 E. Géltartatékok 323 325
63 Céltartaíék a várható kötelezettségekre
64 lenikgltségekre
65 Egyéb céltartalék ??,i ?aq

Keltezés: Budapest, 2015. március 27
PH

a
a vállalkozás vezetöje

{képviselóje)
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17z48074-6499_114-0í
§tatisztikai számjel

01_10-043313
Cégjegyzék szárna

lvlERLEG Források (passzivák}
adatok E Ft-ban

§or- A tetel megnev€ze§€ Elóuó év Elózó év(efi Tá€yév
§zam módositásai

a b c d e

66 F. Kötelezet§égek 885 1 741

67 ] HÁTRA§ÜROLT KÖTELEZETTSÉGEK
68 Hátrasorolt kótelezettségek kapcs. váll. szemben

b9 I-iátrasorolt köt e§yéb rész vlsz. tévő vát|. szemben

7CI, Hátrasorclt köt. Bgyéb gazdálkodóval szemben

71. l[. Hosszú lejáratú köteíezefiségek

72 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
n')].)

!1

Átváltoztatható kötvények

Tartozások kötvénykibocsátásból

75 Beruháeá§i é§ fejle§ztési hitelek

/ö Egyéb hosszú iejáratú hitelek

77
ao/u.

Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben

Tartós köt, egyéb rész. visz, lévö váll. szemben
79 Egyéb hosszú lejáratú kötelezéttségek

80 lll. RÖVIO LÉJÁRATU KöTELEZETT8ÉGEK 885 1 741
81 Rövid lejáratú kölcsönök

82 ebből: aa átváltoztatható kötvények

83. Rövid lejáratú l"ritelek

84 vevöktól kapstt elö{eqek

8s Köt, áruszállítá§ból é§ §aülgáitatásból (szátlitók) 509 l Uó/

86 vé[tótartozások

Rövid lejáratú köt kapcs, váll. szemben

88 Rövid lej, köt. egyéb rész. visz. }évő vátl szemben

8s Fgyéb rövid lejáratú kótelezettségek J/§ 7ü4
90 G. passziv idóbell elhatárolások 1ü 802 9 186

91 Bevátelek passeiv időbeti elhatáralása

a2 Kö|tságek, ráf. passzív időbeli elhatároiása 10 8CI2 9 186
93 Haíasztgtt bevételek

94 FoRRÁ§oK tPAs§ziVÁK} Ö§§ZESÉN s49 377 524 973

/L
a válialkozás vezetoje

(i(épVi§elője)

Keltezés: Budapest, 2015. március 27
PH
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$tatisztikai számjel

üt-,!{1-043313
Cégie§yzÉk száma

"A" EREDI4ÉNYKIMUTATÁS
iösszköttség eljárással)

n-1

a2,

03,

04,

05.

06.

Q7,

CI8.

09,

10.
ill l.

12.

13

14,
,l5

16.

17,

18.

1o

21.

22.

Keltezés: 8udapest, 2ü15 március 27
a válla{kozás vezetóje

(képviselöje}
PH

Tétel- A tétel ínegnevezése Elózö év Előző év(ek} Tárgyév
§zam módositásai

a b c d e

01 Belföidi ertékesítés nettó árbevétele

ü2 Export é*ékesités nettó árbevétele

l. É rtéxesitÉs nettó árbevétele

^a §aját elöátlítású eszközök aktivált érteke

04 §aját termelésü készletek átlományváltozása

ll. Aktivált saiát teliesítmények értéke

lll. Egyéb bevételek 1

ebbót: vissaa í rt értékvesztés

05 Anyagkóttség 308 276

06 lgánybe vett szolgáltatások értéke 7 621 7 816

ú7 E gyéb szolgáltatások órtéke 10 078 3 945

08 Eladott áruk beszezésí értéke

0s Eladott (küzvetített) szolgáltatások éítáke
lV. Anyagjel|egú ráfordítások ,18 007 r ] 

^af

10.
,11.

BerK-clt,qeo 6 600

§zemélyi jetleEű esyéb kifizetÉsek 6 641

12 Bérlárulékok 1 894 í Cna]

v. §cemélyi jellegű ráford itások 8 535 8 569

Vl" Értékcsökkenési leírás 1 857 1 920
vll. Egyéb ráforditások 2728 325 368

ebbót: órtékvesztés

A. üzeml (üzuerl}rnvÉKgNysÉG EREDMÉNvE -5 l 126 -34v 834



1 224s 07 4 -649 9 " t "| 4-0 1

§tatisztikai szárnjel

01-íO-§43313
Cágjegyz*k szárna

"A" EREDMÉNYKIMUTATA§
(összkóltség eljárássa|)

i13 kaoott íiáro) osztalék és reszesedés
1 l 

- 
"--:1_,,- _].* 

-,-:-,-* - 

_

]t-*
Irat_-_

ebbőí. kapcsolt vál|atkozástól kapott

adatok E Ft-ban

s 096

g82

]U,j,]l

naLa.

24,

25.
nA

27.15

EqyÉ!,!aPoq]j 4 ry] tslel9T §s_liryglj§l|
ebböl: kapcsolt vállatkozóstót kapott

bev

28"

30

3,1.

éz.

JJ

34

?{

36.
1,)

-.o

39.

40.

41

42

43.

44.

45,

40,

47

4ö,

4g

50.

Befektetetl pénrü gyi eszközök áríolyamveszteség

ebból: kaBcsolt vállalkozástól kapott
,lo Fizetendö kamatok és karnatlellegü ráford ítások

ebből. kapcsolt vállalkozástó| kapott

Reszesedések, ártékpap í rok, bank betétek értékv

Pénzügyi rnűveietek egyéb ráfordításai

Rendkívüli bevételek

xl. Rendkivüli ráfordí,tások

112

13 324

ú/--
ítr

Részesedések értékes íiésének árfolyamnyer.

ebből; karcq9]tj|állalkozÉ§!9|IifqT_ _,*___
Befektetett pénzügyi eszközök karnatai, ád nyer.

ebből. kapcsolt vátlalkozástót kapott

Péneügyi müveletek egyéb bevéteiei

Pénzügyi múveletek ráíordításai ! 13 212 10 051
pÉNzüGyl MűvELETEK EREDntÉNyE
§ZoKÁ§o§ VÁLtALKoásl enennnÉruy i -s ota

E. iaoózÁs ELóTTI EREDMÉNy

EredmÉnytartaíÉk igénybsvétÉl§ o§,Ztalékra, ré§íe§§dé§íe

..lováhagyott oszta}ék, részesedés
MÉRLEG §zERtNTlERÉ§MÉNv i -s ogr

Keltezés Budapest, 2015 március 27

a válialkozás veze§e



KIEGESZITO MELLEKLET
az Első HazaiEnergia-portfolió Nyilvánosan Műktidő Részvénytársaság 2014. éü éves

beszámolőjához

Az2000. éü C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján azF,lúItazai Energia-porffolió Nyilvánosan Működő
Részvényüírsaság (atovábbiakban: Társaság) akövetkezők alapján részfeteÁ2014. évi gazdálkodísánakjellemzoit.
A penziiryi adatok a2074-es iizleti év teljes egészere vonatkozrak

l ÁrralÁNos RE§Z

A Tarsaság, mint az Első Hazai Energia-portfolió Kft. jogutója, 1996, december 20-án alakult át 10
millió forintos jegyzett tőkével részvényLírsasági formába. Ezen aktussal kívránta megteremteni a
lehetőséget a rugalmas tőke-emeléshez, illetőleg a tőzsdei bevezetéshez.

1997. ía:taszán komoly lépéseket kezdeményezett jegtzett tőkéjének apport ellenében történő
megemeléséhez, melyet 1997. június 20-ál meglartolt rendkívüli közgyúlésén 5I4.5I2 eFt-tal hajtott
vége.

1998. ávaszán a Társaság a BUDA-CASH Brókerház Rt,, mint forgalmazó köueműködésével sikeres
nYilvános forgalomba hozaíali eljánást bonyolított le, mellyel párhuzamosan bevezetesi kérelmet ryrrjtott be
a Budapesti Ertékőnde- Részvények jegzettB kategóriájába, A besámolási év sonín a let --az eryes
kategórirákra vonatkozó feltételek megváItoztaása miatt - arészlényeket átsorolta a C kategóriába. A ,,C"
kategória megszúnése mjatt a résnlények 2001-Sen ismét a ,B" kategóriába kerültek.

2005. október 13-án a Tarsaság rendkívüli közgyűlése döntött a Tiársaság tevékenységi körének új
tevékenységi körrel - 4013 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem -történő kiegészítéséről, illetve a
Társaság nevének a Gt-ben előírt módosításráról: a Társaság neve EIső Huzni Energia-portfolíó
Ny ilv dno s an Műk ö dő Res aÉny t ór s rc ág nérne módosult,



Az ű] tevékenységhez kapcsolódóan a Társaság kezdeményeúe a Magyar Energia Hivatalnál a

tevékenység engedélyezését, mely engedélyeket 2005. végén megkapott. A Magyar Energia Hivatal

43312005, (2005.12.2l) határozatában villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó múködési engedélyt

adott a Társaságnak, 2005. december 19-től kezdődően l0 éves időtartamra. Az engedéIyhez

kapcsolódóan a Társaságnak 2006. december 31-ig be kell nyújtani a Hivatal részére minőségügyi
rendszerének tanúsítasát igazolő okiratát,
43412005, (2005.12.2l)hatátozatábanjóváharyta a Társaság Uzletszabá|yzatáí,
435lZ0O5. (2005,12.2l)határozatábanlőváhagyía a Társaság által nyújtott pénzigyi biáosítékot,
43612005 (2005.12.21.) határozatában villamos energia határon keresáül történő szállitásta vonatkozó

tevékenységi engedélyt adott a Társaság részére,2005. december 19-től kezdődően 10 éves időtartamra.

A Trársaság 2006. októberében megszerezte a villamos energia kereskedelemre vonatkozó MSZ EN ISO
9001 :200 ] Tanúsítvánl,t (regiszhációs szám: EQM/2006/1 07)

2007 végén (2008 elején) a villamos energiáról szőIő 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) előirásaival
össáangban a Magyar Energia Hivatal módosította az EIső Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság számára korábban a43312005. számúhaíározattal kiadott villamosenergia-kereskedelemre
vonatkozó engedélyt, és a törvény változasával össáangban érvényét veszítette a korábban a 43612005.

sÁml1határozaltal kiadott, a villamos energia hataron keresátil történő szilliásfua vonatkozó engedély. A
fenti módosíüísok nem érintik a Társaság villamosenergia-kereskedelemre vonatkozó engedélyének
érvényességét.

2011. szeptember 23-án a Társaság rendkívtili közgyűlése döntött a Társaság tevékenységi körének új

tevékenységi könel - 3523'08 Gázkereskedelem -történő kiegészítéséről. Az új tevékenységhez
kapcsolódóan a Társaság kezdeményeúe aMagyar Energia Hivatalnál a tevékenység engedélyezését,
A Maryar Energia Hivatal 77312011 (2011. október 11.) szrámú hatfuozatában foldgaz-kereskedelmi
működési engedéll,t adott a Társaságnak.

A Társaságrrak 2014-ben sem villamosenergia-kereskedelemből, sem fiildgáz-kereskedelemből nem
származotl bevétele.

A Társaság cégjogi adatai:

A Társaság cégneve

A Társaság székhelye
Az alapitás dátuma és helye
A cégbejegyzés dátuma és helye
A cégegyzék száma
Jogelőd cég neve

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan
Működő Részvénltársaság
1118 Budapest, Ménesi út 22.
1996. december 20., Budapest.
1997. iúlius 4., Fővárosi Bíróság
01-10-043313
Első Hazai Energia-portfolió Kft.

A Társaság átalakulással jött létre, a jogelőd korlátolt felelőssé3i társaság 1996, december 18-án
megtartott, átalalnrlást elhatároző taggyúlés határozata alapjan. A jogelőd társaság 1995. február 10-én
alakult.

Alapító okirat kelte

A Társaság hatátozatlan jdóre alakult,

A Társaság iegyzett és befizetett
ötszáztizenkettő ezer fo rint.

: 1996. december 18., Budapest

alaptókéje 524.512.000.- F't,, azaz ötszázhuszonnégymillió-

a



A Tarsaság az alábbitevékenységek végzésére jogosult 6rÁOn;:
64.99M. n. s. egyéb pénzügyi közveűtés
3 5. 1 4 Villamosenergia kereskedelem
3 5.23. Gázkereskedelem
68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
'70.70 Űzletvezetés
7 0.22 ÜzleMiteli, egyéb vezetési tanácsaűs
82. 9 9 M.n,s. e gy éb kiegés zftő nzleti szol gáltaüís

A Társaság úzleti éve minden naptái év janurár 1. napjától december 31. napjngtart-

A Társaság tulaj donosi szerkezete:

A jelen beszámoló aláírásakor, a Társaság nyllvántartása szerint I72 részvényesét regisztrálta.

Számüteli alapelvek

A mérleg fordulónapj a minden év december 3 1 . napj a a mérlegzátás időpontj a minden év j anuar 31 . napj4 a
könywizsgálói jelentés hatrárideje minden év április 30. napja, az éves rendes közgnílés időpontja pedig
minden év április 30. napjáig esedékes.

A beszámoló elkésátésének alapjául a Társaság szímüteli politikája, szímlarendje (számlarend-ttikör,
számlamagtarázatok- számlaösszefi.iggések, a fokönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolata),
a besámolási év december 3l-i fiikönyvi kivonata" illetőleg a mérlegkészítés időpontja és a mérleg
fordulónapja között ismertté vrflt és a tírgévet érintő gazdasági események szolgalnak. A társaság
eredmény-kimutaíása az összköltség eljarás szerint készül,

Értékelési szempontok

A pénntgi kimutatások elkészítésekor a sztlt. előírasait vettiik fi ryelembe.

Beszerzési költség (beszerzési ar) az aráfordítás, amely az eszközmegszerzése, létesítése, tizembe helyezése
érdekében az ilzembe helyezesig, a raktárba ttjrténö beszállítísig felmerült, az eszközhöz egedl\eg
hozzákapcsolható. A beszerzési ár az engedményekkel csökkentett felárakkal növelt vételárat a szőJlítísi és
rakodási, alapozási, szerelési, ilzembe helyezési, beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségeket, a
bizományi díjat, a beszerzÉshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett foryasztási adót), a
vámköltségeket (vrámot vámpótléko! vámkezelési díjat) foglalja magában.

Mind a üírryi eszközölq mind peügaz immateriális javak aktivrflt érüeke után a terv szerinti értékcsökkenés
elszímolása során a Társaság a lineáris értekcsökkenés elszímolásának módszerét alkalmazza, A leírási
kulcsokat (arrrcrttzáciős normiik) iizembe helyezeskor egyedileg állapitja meg, figyelembe véve a társasági
adó törvénybenrögzített kulcsokat is. A százezer forint eryeű beszerzési érték alatti üírryi eszközöket a
üársaság hasnÉlaíbavételkor egyösszegben, értékcsökkenési leínísként számolja el.

Terven felüli értékcsökkenes azimmateiilis javak esetében nem számolható el. A tarsaság az immateriális
javak értékcsökkenésének elszímolási módját azok megjelenésekor eryedileg hatátozza meg, s azt az

Megnevezés Tulaidoni arány (db, %) Szavazatiaránv (o/o|

Belfiildi intézménvi / társasáe 377529+3200db 72,59Vo 68.38 Yo

külíöldi intézményi / társasás 7808 db 1.49 o/o 0.76 Vo

Belfiildi magánszemély 4563+1800 db 1.21"/o l&27 oÁ

Allamháztartás részét kén. tul. 83825 db 15,98 o^ 8,14Vo
Dovétr 45.787 db 8.73 oÁ 4,45 oÁ

Osszesen 524512db 100.00 y. 100.00 Yo



analitikus nyilvántartasbarr rögzíti.

A tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni, ha azok érléke tartósan csökken, mert

feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, nem hasmálható.

Az értékpapírok között a forgatási célból, az átmeneti, nem tartós befektetésként vásárolt kötvények,

részvények, egyéb érrékpapírok vételi értékét, továbbá a sqát részvények visszavásiárlási értékét kell
kimutatni. A Társaság a készletértékelés módjakérrt a FIFO eljárást dka|mazza.

Ha a tózsdén jegzelt, a forgóeszközök között kimutatott értékpapír tözsdei árfolyama tartósan (a

mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven keresztiil) alacsonyabb a köryv szerinti értéknél, az

értékpapírt az év utolsó, kőzzétetttőzsdei átlagiárfolyama alapján kell értékelni.

Az egy évnél hosszabb lejáratu értékpapírokat tényleges beszerzési áron, illetve könyv szerinti értéken kell
éftékelni mindaddig, amíg azok értéke tartósan - a mérlegkészítés napját megelőzően legalább egy éven

kereszttil -nem csökkent azértékpaplr könyv szerinti értéke alá.

Mérleg

Eszközök

Befektetett eszközök

A befektetett eszközök (357.781 ezer forint) az összes eszközök (524.973 ezer forint) 68,15%-át jelentik.

Az Immateriális javak (7.705 ezer forint) a befeketett eszközök 2]5Yo-át teszik ki. Az Immateriális javak
között kerül kimutatásra a társaság 10 évre szóló villamosenergia-kereskedelmi engedélyéhez és afoldgáz-
kereskedelmi engedélyhez kapcsolódóan a MEH és egyéb közreműködő részére kifizetett díj eg része,
illetve a minőségügri tanúsíüíshoz kapcsolódóan kifizetett díj.

forintImmateriális á,tlo anat( alakulasa (ezeí
Megnevezés Bruttó érték Ertékcsökkenés Nettó érték
Nvitó állománv l8.566 9.005 9.561

Növekedés 1.856
csökkenés
kerekítés
Zárő állománv 18.566 l0.861 7.705

Tárgi eszközök- a befektetett eszközök 0.05 Yo-átteszik ki,

i eszközök állomiinvának alakulása ezer forint
Mesnevezés Bruttó érték Ertékcsökkenés Nettó érték
Nvitó állománv 3.294 3.134 160
Növekedés
csökkenés
kerekítés
zárő állománs 3.294 3.134 i60



A Befektetett pénzíigyí eszközök állománya j elentősen növekedett a 20 1 3 -as gazdasági évhez viszonYÍtva. A
Befel(etett pénzüryi eszközök 349.916 ezer forintos állománya az alábbiak szerint oszlik meg:

- Buda-Cash VagyonkezeIő Zrt. részesedés (130.000 ezer forint),
- Bakonyi Erőmű Zrt. (58 e forint),
- Vitosa Zrt. (2.400 ezer forint ) részesedés,
- tartós hitelviszoryt megtestesítő értékpapírként államkötvény (16.330 ezer forint névénékben 201'7lB

államkötvény), l7,458 ezer forint
-Ene eank Zrt,részére nyújtott 200 M Ft-os (alárendelt) kölcsön

A Buda-Cash Vagyonkeze|ő Zrt.lényegesebb cégadatai (20l4.I2.3I.) :

székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 22.

cégegzékszítrn: Cg. 07-10-044213
jegyzetttőke: 624.400.000,- Ft

A VITOSA Zrt. Iény egesebb cégadat u (201 4.72,3 I.) :

székhely: 1081 Budapest, Népszínháav 19.
cégiegyzéksÁm: Cg,01-10-043851
jegyzett töke: 58.000.000,- Ft

Az OPIMUS GROI]P Nyrt. (korábban PIIYLAXIA 1912. Holding Nyilvánosan Működő
Részvén yüi rsa sá g) l énye ges ebb c é gadatai (20 I 4, 7 2.3 I .) :

székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca'l-9.
cégegyzékszarn: Cg,01-10-042533
je5uzett tőke: 7.897.759.025,-Fí

A Bakonyi Erőmű ZrL lény eges e bb cé gadata i (20 1 4.12.3 l .) :

székhely: 8401 Ajka, Gyártelep
cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500026
jegyzett tőke: 1 .379,315,400,- Ft

Foreóeszközök

A forgóeszközök (165.168 ezer forint) az összes eszközök 31,46%o-átjelennk.

Követelések: a forgóeszközök 58,01%-a, összességében 95.819 E Ft-ot teszrek ki. Az összeget egyéb
követelésként taftla nyilván a társaság, melyet önkormányzat felé tulfizetés (170 E Ft), Adóhivatal felé
tulfizetés (984 E Ft), BUDA-CASH ügyfélszámla egyenlege (2,665 E Ft) és a TREND por"tfoliókezelés
induló értéke (92.000 E F0 alkotnak.

Ertékpapírok:43.75l eFt, az összes forgóeszköz 26,49 o/o-átjelentik. A társaság tulajdonában kjzárő7ag
belfoldön kibocsátott értékpapírok vannak.



Saját résnények, ikletrészek, eladásravasárolt résmények, egéb értékpapírok (43.752 E Ft)

Részesedés Névérték Mennüsée összrévérték könw szerinti érték
MOL Nvrt. 1.000,-Ft 1.400 db 1.400.000.-Ft 16.093.910.-Ft
OPIMUS GROUP Nyrt. 25.-Ft 394.181 db 9.854.525.-Ft 9.4u.499,-Ft
Norbi Update Lowcarb Nyrt. 10._Ft 1db 990,-Ft 990.-Ft

Részesedés összesen 25.539.399,-Ft

Allamnanír Névérték Mennvisés ósszrévérték könw szerinti érték
Z028lA Allamkötvény l0.000,-Ft 107 db l,070.000.-Ft |.274.16l.-Ft
15.01.2l. Diszk. K.táriesv 10.000.-Ft 502 db 5.020,000.-Ft 5.003,655,-Ft
L5.07,22. Diszk. K.tíri ecv 10,000.-Ft 1,199 db 11,990.000,-Ft 11.933.81l.-Ft
Allampapír összesen 18.211.627,-Ft

rtékpapír összesen l l
43.751.026.-Ft

Pénzeszközök: 25.598 ezer foint, mely az összes forgóeszközök 15,50%o-átjelenti.
eZEr

pénzeszközök 2013 2014
Pénztár 0 0
Bankbetétek 32.182 25.598
Osszesen 32.I82 25.598

forint

Aktív időbeli elhaúárolások

A tírsaság a beszámolási időszak végén aktív időbeli elhaüírolásként 2.024 ezpr forintot mutatott ki, mely az
összes eszkőz0,39 %o-át jeluíi.

Aktív időbeli elhaüírolásként 2014. évet érintő bankkamatot, diszkontkincstárjegy kamatot,
államkötvény kamatot tart nyilván a tarsaság.

ezer
Aktív időbeli elhaüírolások 2013 2014

Bevételek aktív időbeli elhataroliása 24.957 2.a22
költsések. ráfordítások aktív idóbeli elhaíírolasa 1 2
Halasztott ráfordíüísok
Osszesen 24.952 2.024



F'orrások

Sajáttőke

A saját tőke (190.721ezer forint) az összes forrásokon bel:ul36,32o/o-os részarányt képvisel.
A saiát tőke összetétele

A saját tőke éven beltili változasát amérleg szerinti eredmény jelentette. A mérleg szerinti eredmény
jelentős romlását a mérlegkésátési időszakban bekövetkezett BUDA-CASH- és DRB Bankcsoport-
botrány hatására az óvatosság elve miatt történt céltartalék-képzés okoúa.
A Tarsaság jegyzett tőkéjét 519.512 db, azaz őtszáztizenhjlencezer-ötszáztizenkeltő darab, egyenként
1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékri, névre szóló demateializálttörzsrésnlény, továbbá 5.000 db,
azaz őtezer darab, egienként 1.000,- Ft, azaz egyezer forint névértékri, néwe szóló dematerializált
szav azate|s őbbs é gi részv ény al kotj a.

A részvények dematerializált frékpapírok, melyek a központi letétkezelőnél, a KELER Zrt-nél kerültek
nyilvántarkísra. A tőzsdei forgalmazás szükséges feltételeként értékpapírszarnlan bonyolódik a
részvények esetében megkötött íizletek elszámolása.

Áz egles résményfajtákhoz kapcsolódó jogok,

Mindkét fajta részvény feljogosítja a rész:tényest a közgyűlés által felosáani rendelt, mérleg szerinti
nyereségnek a résntényeire jutó arányos részére, azaz az osztalékra, illetve a résnténytársaság jogutód
nélkiili megszűnése esetén a végelszámolás eredményeként jelentkező felosztható varyon részvényeivel
arányos részére, azaz a likvidációs hányadra. Minden részvényes jogosult továbbá a közgyűlésenrészt
venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni, továbbáindíwányttenni (közgyűlési jogok) és szavazni.
A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a szavazatok legalább SYo-át képviselő részvényesek az
Igazgatőságnál - az ok és a cél megjelölésével - írásban kérik. A szavazatok legalább 1%-át képviselő,
szavazati joggal rendelkezó részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - írásban kerhetlk az
igazgatőságfól, hogy valamely kérdést tíizzön a közg5nílés napirendjére(kisebbségi jogok).
A fentiekben részletezett részvényesi jogokat mindegyik részvényfajta (törzs- és elsőbbségi) egyar;ínt
biaosítja, A szavazatelsöbbségi részvények azonban a törzsrészvényekhez képest többlet-jogosultságot
garantálnak az a|ábbiak szerint :

Míg minden egyes törzsrészvény 7, azaz egy szavazatra jogosít, a szavazatelsőbbségi részvény
tulajdonosa a törzsrészsrényhez képest többlet-szavazattal, a jelenlegi jegyzett tőke összetételét
tekintve 102 darab szavazattal rendelkezik. A szavazatelsőbbségi részvényekhez f(iződő többlet-
szavazatok által az elsőbbségi részvények tulajdonosai az összes szavazatok sD%o-át el nem érő
arányát gyakorolhatják, mely arány a Társaság későbbi alaptőke-emelése esetén a következő számítás
szerint alakul.

A ténylegesen lejegyzett és miár allokát részvények számának megállapitását követöen az összes
íörzsrésmény számát el kell osztani aszavazate|sőbbségi részvények számával, mely állandó (5.000 db).
Az eredményként kapott szám egész részeből (a fennmaradó tizedes jeryeket figyelmen kívül kell
hagyni) le kell vonni egyet. Az ily módon kisziámított számadat lesz az egy szavazatelsőbbségi részslény
által gyakorolhatő szav azatok sziima.

A szayazatok anínyának kiszámítása a jelenlegi jegyzetí tőkét megtestesítő részvények darabszátmának
fiiggvényében:

Megnevezés Osszeg o/o

2013 2014 2013 2o14
Jesvzett tőke 524.512 eFt 524.512 eFt 97.55% 275.0l%
Eredménvtar|alék 16.275 eFt 13.178 e Ft 3.02% 6.9l %

Mérles szednti eredménv -3.097 eFt -346.969 eFt -0.57 Vo -781-92%ő

saiáttőke 537.690 eFt 190.721eFt l00.00 % 100.00 %



A) törzsrészvényekdarabszáma :519.512 db

519.512 / 5.000 - 1 = 102, azaz
I db szav azatel sőbbsé gi r észv ény 1 02 db szav azatot képvis el.

szavazatokszáma

céltartalékok

A Magyar Nemzeti Bank 2015. február 24-én a BUDA-CASH Zrt-hez illetve a DRB bankcsoport
péwÁntézeíeihez felti$releti biztosokat ki.ildött, felfi.iggesztette majd marcius elején visszavonta a

pénÁntézetek és a BUDA-CASH Zlí, működési engedélyét azok ltálrr, hogy a BUDA-CASH Zrt-nél
valószínűleg mintery 100 milliárd Ft naryságrendben nem tudnak elszámolrri az üryfelek vagyonával, és

ebből az összegből jelentős részesedést képemek a DRB bankcsoport áIta| a BUDA-CASH Zrt-nél
elhelyezett állampapírok (a me gj elent híradrások alapj án).

A bekövetkezett események hatására azlgazgatőság a BUDA-CASH Zrt-tőI, illetve a DRB-től és az ERB-
íől tá$ékozraíííst kért, de ez idáig nem kapott visszajelzést, Időközben elkezdődött a pétutntézetek és a
BUDA-CASH Zíí. felszámolása, az OBA közremúködésével a DRB Banknál lévő mintery 21 MFt-ot a
Társaság megkapta, a, ERB részére nyújtott alárendelt kölcsönnel kapcsolatban pedig megtessztik a hitelezői
igénybejelentést az ERB felé.

Mivel az lgazgatőság egyes portfólióelemek, értékpapírok tényleges meglétéről nem kapott
információt a megkeresett intézményektől, az óvatosság elvének megfelelve az lgazgatőság 2015.
március 2Gi ülésén egyhangúan 323.324.787,-Ft céltartalék képzéséről döntött.

Megnevezés Szavazatok száma (db) Mesoszlás í%o)

Szavazatelsőbbségi részvények által képviselt szav azatok 510.000 49,54 "/"

Törzsrészvények által képviselt szav azaíok 519.512 50.46 oÁ

szavazatok száma összesen 1.029.512 100.00 Yo



Kötelezettségek

A tírsaság kötelezettségei (1.741ezer forint) az összes forcás 0,33%o-át alkotják. A társaság hosszú lejáratu
kötelezettséggel nem rerrdelkezik, igy ezen kötelezettségek rövid lejaratúkötelezettségek

A szíllítókkal szembeni kötelezettség értéke 1,037 ezer forint a üírsaság eryéb rövid lejáratu kötelezettségei
704 ezer fointnt értek el (válasáott tisztségviselókkel szembeni kötelezettségek).

passzív időbeli elhatárolások

A üírsaság a besámolási időszak végén passzív idóbeli elhatárolrásként 9.786 ezer forintot mutatott ki, mely
az összes fonás l,75%o-át jelenti.

ezer forint
passzív időbeli elhatárolrások 2013 20I4
Bevételek passzív időbeli elhatírolrása
költsések. ráforűtások oassáv időbeli elhat írolása 10.802 9.186
Halasztott bevételek
Osszesen l0.802 9.186

Költsége§ ráforűtások elhaüírolrásaként 2O74. évet érintő,
tőzsdei üjú., köznzsmí drjat, bankkOltséget, illetve 2015,
érintő költségét szímoltuk el.

Eredménykimutatás

de 20 1 5 -ben l<tszárriázott könlwvizsgálói űj at,
jarr,lár 15-én lejáró TREND portfolió tárryévet

ezer forint)
Bevételek 2013 2014 2014l2o13

Belftrlű értékesítés nettő arbev étel e 0 0
Esvéb bevételek 1 0
Kapott (iáró) osáalék és részesedés 755 860 Il39l%
Részesedésének értékesítésének árfolvamnvetesése
Befekíetett pü-i eszközök kamatai, árf,nyer.
Egyéb kapott (iáró) kamatok és kamatiell. bev. I3702 9096 66,38%
p énnjw i műveletek esyéb bevételei 26867 982 3.66%
Rendkíviili bevételek 0 0
Osszesen: 41325 1(X)38 26.47 o/o

Rífordítások 2013 2014 2u4n013
Anyaei ellesű ráforűtís ok l8007 12037 66.85%
személyi ielleeű ráforűüísok 8535 8509 99.70%
Ertékcsökkenési leínás l 857 I920 1o3.39%
Eeyéb ráfordítrások 2728 325368 I1926.90%
F izetendő kamatok és kamati ellesű níforűtá§ok
Részesedések, értékpapírok bankbetétek értékv. -112 410 366,07Yio
pénzüsyi műveletek esvéb ráforűtásai I3324 l0461 78,5l%
R endkívül i ráfordítások 0 0
Osszesen: 44339 34560 77.95Yo

Adófi zetesi kötelezettség 83 22 26.5loÁ
Mérles szerinti eredménv -3o97 -346969 l12o3.39v"



Mérlegen kívüli tételek

A tarsaság 2014. december 31-én nem rendelkezett mérlegen kívüli kötelezettségvállalással, a korábban a

BUDA-CASH Vagyonkezelő Zrt, hitelfelvételéhez kapcsolódóan a hitelnyujtó bank számára óvadékba adott

]30 M Ft névértélai BUDA-CASH Varyonkezelő Zrt, részxény az óvadékból felszabadult, visszakerült a

T ars aság értékpapír szánl áj ar a.

20l4-ben lezárt határidős. opciós ügyletek

A társaság 2014-ben nemvégzetttőzsdén kívüli, nem fedezeti célú hataridős elszámolási ügyleteket.

Költségek részletezése

Anyagjellegú ráfordít;ísként a tiársaság energia költségé| javítási költséget, post4 telefon költséget,
sámviteli szolgáltaüís díját, könywizsgálői díjat, bérleti díjat, íagsági díjat, tőzsdei díjakat, hatósági díja!
bankköltsége! hataridős ügyletekjutalékát, valamint bizomanyosi jutalékot mutatott ki.

A személyi jellegű ráfordítások összetétele a következő:

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítrásként a képzett céltartalékot, késedelmi kamatot, pótlékot, kerekítési k{ilönbözetet, üssza
nem igényelhető adót tartunk nyilván 325,368 ezer forint értékben,

Tisásé gviselők díj azasa

Tisztségviselő Tiszteletdíj mértéke

IT elnöke l70 ezer forint/hó
IT tag 100 ezer forint/hó
FB elnöke 90 ezer forint/hó
FB tag 45 ezer forint/hó

A társaság tisztségviselői (az IT, FB tagai) részére sem elólegek sem pedig kOlcsöncik folyósíüísa nem
történt. A tarsaság átlagos statisáikai létszáma a beszámolási időszakban 0 fő.

A társaság Mérlegét azIgazgaíőság elnöke, illetve tagjai írhatják alá. Azlgazgatőság elnöke Fodor László
(1 144 Budapest, Fiiredi u. 19/C).

Személyi j ellegú ráfordítások 2013 2014

Bérköltség

Személyi j ellegti egyéb kifizetések 6.641 6600
S zakképzés i hozaj anias 99 99

Szoci áli s hozzá1árulási adő I.7,14 1782

E sé szsé süsv i hozzái átrul ás 21 6
Esvéb iarulék 22
Osszesen 8.535 8509

70



A üírsasági adó összegének megállapíkísa:

Könywizsgálat

A Trársaság számárakÖtelezÖ a könywizsgála! a Szimütelről szóló 2000, évi C Tv. és a Tőkepiacól szóló
2001. évi C)O(. tv, előírásai alapján.
KÖnYwizsgálÓ: Gyimesi és Társa Könywizsgráló és Tanrácsadó Kft. (Székhelye: 1037 Budapest,
Máramarosi íí Ulb.), kijelölt könywizsgáló Gyimesi Katalin (anyja neve: Már*us M*grt, tat<it<: iorz
BudaPest Máramaros u.64lB. MKVK nyilvántartrási szíma: I\,ffryK 003948) A2014. éü-könywizsgálat
díja 960.000,- Ft + ÁFA.

Megnevezés Osszes (ezer fodnt)
Adőzar, előtti eredmény -346947
célszervezá osztaléka
Adózás előtti eredményt csökkentő iogcímek 2780
Adőz;ás előtti eredméryt növelő iogcímek 1920
Külftldíől szérmaza jövedelem ráforűtásként elszámolt adóia
Külft ldről sármaző i övedelem
Adóalap -347807
Társasági adó (jövedelem (nyereség) minimum szerint) 22
Adómentesség
Adókedvezrnények
visszatartott adó
2014. évi üírsasági adó kötelezettség 22
Adőzoíteredmény
Eredrnenytartalék igénybevetele
Jóváharyott osztalélq részesedés

\4é4eg szerinti eredmény -346969

Megnevezés 20t3 20l4
Likviditási mutató : (Forgoeszközök / Rövid lejáratu kötelezetségek)

(165.168 eFt/ 1.741 eFt)
4I2,44 94,86

Tőkeellátottság: (Saját tőke / Fonrások összesen)
790.72I eFtl 524.973 eFt)

97,87Yo 36,33Yo

Eladósodottság : (Kötelezettségek / Fonások összesen)
(1,747 eFt l 524.973 eFt)

0,16%;0 0,33Yo

Tiszta eredmény hányad = (Mérleg szerinti eredmény i Bevételek összesen)
(3 46.9 69 eFV1 0.93 8 eFt)

-7,49%;o -3172,I4%;o

Ery részvényre eső nyereség: (Mérleg szerinti eredmény / Részvények dbszáma)
(-346.969 eFtl 524.512 db)

-5,90 Ft ó61,50 Ft

Részvények könyv szerinti értéke 1025 Ft 363.61Ft
P / E mutató = @észvények árfolyama / Ery rv-re eső eredmény)

(450,-Ft/db / -661,50 Ft)
-103,38 -0,68

számviteli szol gáltatís
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A Társaság sÁmáraaZ &E Könyvelő és Adótanácsadó Kft, (1063 Budapes! Bajnok l. I.)végezszámÜteli
szolgélátís| a Kft. ügrvezetője Gébele Erzsébet (reg.szám:1 59293).

A Társaság intemetes honlapia
A Trársaság intemetes honlapja a www. ehep . hu internetcímen található,

A Maryar Nemzeti Bank 2015. február 24-én a BUDA-CASH Zrt-hez illetve a DRB bankcsoport
pénnntézetsihez felügyeleti biztosokat ki,ildött, felfiiggesáette majd március elején visszavonta a
pérlÁntézetek és a BUDA-CASH Zrt. múködési engedélyét azok után, hory a BUDA-CASH Zrt-nél
valószínúleg minte5, 100 milliárd Ft naryságrendben nem tudnak elszímolni az ügrfelek varyonával, és

ebből az összegből jelentős részesedést képeznek a DRB bankcsoport altal a BUDA-CASH Zrt-né|
elhelyezett állampapírok (a megj elent híradások alapj án).

A Társaság a2014. december 3l-i vagyonara vonaíkoá igazolásokkal rendelkezik a BUDA-CASH Zrt-től,
a DRB Banktól, a CIB Banktól,

A bekövetkezeít eseményekhatására azlgazgatőság a BUDA{ ASH Zrt-től. illetve a DRB-től és az ERB-
től tájekoztata§ kért, de ez idáig nem kapott visszajelzést. Időközben elkezdődött a pénÁntézetek és a
BUDA-CASH Zrt. felszámolasa az OBA közremúködésével a DRB Banknrál lévő mintegy 21 MFt-ot a
Trársaság megkapía, azERB részére nyújtott aliárendelt kölcsönnel kapcsolatban pedig megtesszlik a |llte|ezői
igénybejelentest az ERB felé,

A társaság tílékoztatíst kért a BUDA-CASH Vagyonkezelő Zrt4ő1 (amelyben 130 M Ft részesedéssel
rendelkezik a üársaság) is, hory a Varyonkezelőt erintik-e valamilyen módon a fent leírt eseményelg hiszen a
BLIDA-CASH Vagyonkeze|ő Zrt. reszvények jelenleg névértéken (130 M Ft) szerepelnek a Tiársaság
mérlegében, A mai napig a BUDA-CASH Vagyonkezelő Zrt4ől sem kapott visszajelzést a Társaság,

Mint ahory aú,2015. februrár 24-én a Trársaság rendkívtili ájékoztatnban jelezte, eszközeinek jelentős része
a BUDA-CASH Zrt-nél van elhelyezve - portfoliókezelésre mintery 86 M Ft, részvények mintegy l55,5 M
Ft értékbe& le nem kötött pénzeszközök -, illetve az BRS Bark Zíí. részére 200 M Ft értékben nyújtott
aliirendelt kölcsör1 melyekről jelenleg nem rendelkeztink szímvitelileg értékelhető információval.

Legrosszabb esetben előfordulhat, hogy a BUDA-CASH Zrt-nél elhelyezett eszközök krárbalanításaként a
BEVA mindösszesen 6 MFt-ot tffit" az PnB gank Zrt. számfua nyújtott 200 M Ft alarendelt kölcsönből
pedig semmit nem kap vissza a üírsaság, de jelenleg nem rendelkeztink sámütelileg értékelhető
információval a fentiekről, így az éves beszámolóban ezek a módosíto tételek nem szerepelnek.

Vélekedésiink szerint a febru.ír 24-én elindult eseménysorozat atársaság következő idöszak beszímolóját
jelentősen befolyásolni fogja, és valószínűlegjelentős csökkenés fog bekövetkezrri a Társaság eszközeiben és
követeléseiben.

Mivel az lgazgatőság egye§ portfólióelemelq értékpapírok tényleges meglétérőt n€m kapott
információt a megkeresett intéz,rnényektől, az óvatosság elvének megfelelve az lgazgatóság 2015.
március 2Éi ülésén eryhangúan 323.324.787,-Ft céltartalék képzéséről döntött

Budapest, 20I 5. máltcius 27 .

:r sr: I {* zai En er.g; a_-"orc:,tfo iió
T{l,t ir,án cs an h,iűködő

i_;_l121l;.p1l{;ir,caság i .

Fodor Lászlő
Elnök
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EHEP NYRT

Cash-Flow

201 4,1 2.31 4n (adatok eFt-ba n )

Megiegy#s (*) - A forgóeszközök változása a vevőálloínány és a pénz ö.

Kelt:Budape§t, 2015. miírcius 27.

MEGNEVEZES ELOZO Ev rÁncvnv
TERV TENY TERV TÉNY

l. Szokásos tevékenységből származó

pénzeszhöz-váliozás

l. Adózás előtti eredmény

2. Elszámolt arnortizáció

3. Elszámolt éntékvesztés

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredményt

6. Szállitói köt€l€zétt§ég váltoása
7, Egyéb rövid lejáratú kötelezettség yáltozása

E, passziv idóbeli elhatárolások változása

9. vevőköretelés váltoása
l 0. Forgóeszközök* változása

l l. Aktiv itlóbeli clhatárolások váltoása
l2. F'izetetí adó (nl,ereség után)

t3. Fizetett osztalék, részesedés

ll. Befektetósi tevékenységbó| származó
pénzeszköz-változás

l 4. Befektetett eszközök beszerzése

l5. Befektetett eszközök eladása

l6. Kaptltt osztalék

lll. Pénzügyi müveletekból származó
pénzeszköz-vá|tozás

l 7. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)

l 8. Kötvénykibocsátás bevétele

l9. Hittlfelvétel
20. Véglegesen kapott pénzeszköz

2 l. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)

22. Kötvény visszaíizetés

23. H iteltörlesztés, -visszafizetés
24. Véglegesen átadott pénzeszköz

lv. pénzeszközök változása
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Az Első HazaiEnergia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. évi

tevékenységéről

A Társaság tevékenységét befolyásolő gazdasági és piaci folyamatok ismertetése

A Társaság tevékenységein belül továbbra is a porffoliókezelés volt az év folyamán a meghatározŐ.

A Társaság eredményességét legöképpen a tőkepiaci tranzakciók eredménye, hatékonysága hatátozza meg. A
társaság az év folyamLín tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyleteket végzelt. A 2005, év végén megszerzetl
villamosenergia-kereskedelmi engedélyhez kapcsolódőan 2074-ben a társaság nem végzett kereskedelmi

ügyleteket.
201L őszél a társaság ftildgáz-kereskedelmi működési engedéllt szerzett a Magyar Energia Hivataltól. Az
engedélyhez kapcsolódóan 2013-ban a társaság nem végzett kereskedelmi ügyleteket, bár 2012. év végén tett

lépéseket a foldgáu-kereskedelmi tevékenység elindítására, a lépések sajnos nem jártak sikerrel, a tervezett
kereskedelmi ügylet meghiúsult.

A Maryar Nemzeti Bank 2015. február 24-én a BUDA-CASH Zrt-hez illetve a DRB bankcsoport
pénÁntézeteihez felüryeleti biáosokat kiildött, felfiiggesztette majd március elején visszavonta a
pénÁntézetek és a BUDA-CASH Zít működési engedélyét azok ltín, hory a BUDA-CASH Zrt-nél
valószínúleg mintegy 100 millifud Ft naryságrendben nem tudnak elszímolni az ügrfelek varyonával, és

ebből az összegből jelentós részesedést képezrek a DRB bankcsoport eltÁ a BUDA-CASH Zrt-nél.
elhelyezett állampapírok (a megj elent híradások alapj án),

A bekövetkezett események hatására az lgazgatőság a BUDA-CASH Zít-től, illetve a DRB-től és az
Bne-tőt tfiékoztatÁstkért, de ezidíignem kapott visszajelzést. Időközben elkezdődött a pénzintézetek és

a BUDA_CASH Zrt. felszámolása" az OBA közreműködésével a DRB Bankftíl lévő mintery 21 MFt-ot a
Társaság megkapt4 az BRg részére nffitott alárendelt kölcsönnel kapcsolatban pedig megtessziik a

hitelezói igénybejelentést az ERB felé.

Mivel az lgazgatóság egyes portfólióelemelio értékpapírok tényleges meglétéről nem kapott
információt a megkeresett intézményektől, az óvatosság elvének megfelelve az |gzzgatőság 2015.
március 2Gi iilésén eryhangúan 323,324.787,-Ft céltartalék képzeséről döntötL

A társaság Mérleg szerinti eredménye negatív, az eredmény alakulásában az Üzemi (iizleti) tevékenység
eredményének romlása mellett, melyet fiíképp a 323,325 M Ft céltartalék okoz, a Pénzügyi műveletek előző
évtől jelentősen elmaradó pozitív eredménye is tíikröződik, melynek hatására a Szokiisos vállalkoási eredmény
és az Adózás előtti eredmény éftéke - 3,0149 M Ft-ról - 346,947 M Ft-ra, a Mérleg szeinti eredmény értéke -
3,097 MFt-rőL-346,969 M Ft-ra (vesáeség) csökkent.

A társaság az év folyamán folyamatosan eleget tett mindennemű fizetési kötelezettségének.

A T árs as ág portfoli ój ának alakul ás a (20 7 4.12.3 l - én)

A M érleghez és Eredménykimutatáshoz fűzött kiegészítések

Befektetett eszközök
A Befektetett eszközök állománya az Immateriális javak csökkenésének és a Befektetelt pénzngyi eszközök és
kismértékben a Targyi eszközök növekedésének hatristíra nőtt, értéke 357,781 M Ft,
A Befektetett pénzngyi eszközök az ÉRB BANK Zrt. részére nyújtott 5 éves futamidejű alárendelt kölcsön
nyujtása miatt nőtt. A táLrsaság a Buda-Cash Vagyonkezelő Zrt-ben meglévő 130.000 E Ft értékíi részesedését
íartjaitt nflván, továbbá a Vitosa Zrt, (2.400 E Ft ) részesedést,a Bakonyi Erőmű Zít. (58 E Ft) részesedést,

portfólióelem megnevezése 2013.12.31. 2014.12.3l
Tőzsdei részvények: 5.89Yo 4.97Yo
Tőzsdére be nem vezeteít nülvános ársasások: 0-0Oo/" 0-00o/"

Nem nvilvános társasásban szerzett részesedések 25,72o/o 25-77Yo
Allamoaoírok. esvéb likvid eszközjk 39.58o/o 8.03%;o

követelések. egyéb portfolióelemek 28,8I% 6I.23%a

Osszesen l00^00% 100.00%



valamint tartós hitelviszon}t megtestesítő értékpapírként államköwényt számoltunk el 17.458 E Ft értékben
2017 lB Ál lamkcitvényt,

A Befektetett eszközökön belül az Immateriális javak között kerül kimutatásra a társaság 10 évre szóló
villamosenergia-kereskedelmi engedélyéhez kapcsolódóan a MEH részére kiftzetelt díj egy része, illetve a
íiilgáz-kereskedelmi működési engedély megszerzéséhez kapcsolódó díjak, összesen 7.705 E Ft.

Forgóeszközök
A Forgóeszközök állományának csökkenése a Követelések, az Ertékpapírok és a Pénzeszközök állományának
csökkenése mellett következett be. A Követelések csökkenésében a BUDA-CASH ügyfélszámla állomány
csökkenése játszik szerepet, Követelések: a forgóeszközök 58,01%-a, összességében 95.819 E Ft-ot tesznek ki.
Az összeget egyéb követelésként tartja nyilván a társaság, melyet önkormányzat feté tulfizetés (170 E F0,
Adóhivatal felé tulfizetés (984 E Ft), BUDA-CASH ügyfélszámla egyenlege (2.665 E Ft) és a TREND
portfoliókezelés induló értéke (92.000 E Ft) alkotnak.

Az Ertékpapírok állományának csökkenésére részvénlwásárlások, állampapír vásárlások és -eladások, illetve
befektetési jegyek eladások mellett került sor. Ertékpapírok: 43.751 EFt, az összes forgóeszköz26,49 Yo-át
jelentik. A társaság tulajdonában kizáről'ag belfoldön kibocsátott énékpapírok vannak.

AzErtékpapírok sorban atársaság 18.21l E Ft értékű állampapírt(Dkj , Ák), valamint 25.539 E Ft részvényt
tar1 nyilván.

pénzeszközök
A társaság pénzeszközei a 2013.12.31-i 32.182 E Ft-ról 25.598 E Ft-ra csökkentek, A gázkereskedelmi engedély
megszerzéséhez kapcsolódóan egy DRB Banknál vezetett elkülönített szám|án elhe|yezett 20 M Ft fedezetet
továb bra is elkül önített (kamato zó) számlán v olt 20 1 4.12.3 I - én.

Saját tőke
A társaság Saját tőkéje a 2013.12.3l-i állapothoz képest jelentősen csökkent, értéke 2014.12.3l-én l90,721E Ft,
a 2014. év végi eredmény (vesáeség) haíására. A mérleg szerinti eredmény jelentős romlását a mérlegkészítési
időszakban bekövetkezett BUDA-CASH- és DRB Bankcsoport-botrárry hatására az óvatosság elve miatt történt
céltaftalék-képzés okozta.

Mérleg szerinti eredmény

A társaság Mérleg szerinti eredménye rregatív, az eredmény alakulásában az Űzemi (üzleti) tevékenység
eredményének romlása mellett, melyet főképp a 323,325 M Ft céltartalék okoz, aPénzügyi műveletek előző
évtől jelentősen elmaradó poztív eredménye is tükröződik, melynek hatására a Szokásos vállalkozási eredmény
és az Ad,Őzás elŐtti eredmény érléke - 3,0149 M Ft-ról - 346,947 M Ft-ra, a Mérleg szerinti eredmény értéke -
3,097 M Ft-ról - 346,969 M Ft-ra (vesáeség) csökkent.

Kötelezettségek
AKötelezettségekállományanőtt -értéke 1,74lMFt-,anövekedésazEgyébrövidlejáratukötelezettségek
állományának növekedése és a Szállítók állományának növekedése mellett következett be, A társaság az év
folYamán - a korábbiakhoz hasonlóan - rendben eleget tett ftzetési kötelezettségeinek.

E rtékesítés nettó árbevétele
Az Ertékesités n ettó árb evétele mind 20 1 3.1 2.3 1 - én, mi nd 20 l 4. 12.3 1 - én 0.
Fontos megjegyezni, hogy ebben a sorban a társaság a nem pénzügyi tevékenységből származó bevételeit,
hanem az egyéb tevékenységből származő bevételeit tartja nyilván.

Egyéb bevételek, egyéb ráfordítások
2014.12.31-én azEgyéb bevételek értéke 0 EFt. Az egyéb ráfordítások értéke 325.368 E Ft, a céltartalék
hatására.

(Í_"



Anyagiellegű ráfordítások
Az'AÖagje-llegű ráfordítások állomá.lrya jelentősen csökkent az előzÁ évhez képest, az Anyagköltség csökkent

némileg, ugyurr"kfto. azlgénybevett szolrgáItaások értéke (bérleti díjak, szímviteli szolg. Űja, ügyvédi díjak,

tőzsdeiddJÉ, ttizzéteteleÉkoitsége, posta- és telefonköltség, internetes honlap készítésének és üzemeltetésének

díja, ISO minősítés előkészítésével kapcsolatos költségek, stb.) némileg nőlt, Az Egyéb szolgáltatások értéke

(hatósági díjak, bankköltség, tőzsdei ügyletek jutaléka) jelentősen, mintegy 60 Vo-kal csökkent.

Személyi jellegű ráfordítások
Az Igazgaíőság és Felügyelő Bizottság dijazása nem változott az előző évekhez képest, ugyanakkor egyéb

munkavállaló nem volt 20|4-ben a társaságnál, ezért csaknem előző évi szinten maradtak (0,3 o/o,kal csökkentek)

a személyi jellegű ráfordíások.

Üzemi (üzleti) tevékenységek eredménye
Az űzemi (iizleti) tevékenység az előző évhez hasonlóan negatív értékti, az Anyagiellegű ráfordítások

csökkenése, a Személyi jellegű ráfordíüisok minimális csökkenése és az Egyéb ráfordíüísok jelentős

növekedése-melyre a céltartalék miatt került sor- mellett jelentősen romlott az előző évhez képest azUzemi
(üzleti) tevékenységek eredménye.

Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai, pénzügyi műveletek eredménye
A Pénzügyi műveletek bevételei mintegy '73,5 o/o-kal csökkentek az előző évhez képest, ugyanakkor a pénzügyi
műveletek ráfordításai 23,9 %o-kal csökkentek, így aPénzíigyi műveletek eredménye 96,8o/o-kal csökkent az

előző évhez képest. A Pénzügyi műveletek bevételeinek mintegy 7,86o/o-akapolt osztalék, 83,76%o-akapott
kama| illetve kamatjellegű bevétel, mintegy 8,98oÁ-a egyéb bevétel. A Pénzügyi műveletek ráforűásai soron a

hatri,ridős ügyletek (melyek porffoliókezelési szerződések keretében kerültek végrehajtásra) veszteségei, valamint
árfolyamvesáeség és részvények, egyéb értékpapírok értékvesáésének visszaínísa kerülnek kimutatásra.

Alapvetően a romlást az okozz4 hogy míg a 20|4. elejen lejaró, és a 2013, éü éves beszámoló készítésénél
figyelembe vett TREND portfoliókezelés mintegy 12 M Ft eredményt jelentett a társaságrrak, a 2015. januárban

lejáró TFEND portfoliókezelés mintegy 7 M Ft veszteséget jelentett, melyet a 2014. éü éves beszámolónál
f,rgyelembe veszünk, ez önmagában kb. 19 M Ft-os romlást jelent az előző évhez képest, eltheztálrsult még a
portfolióban lévő MOL részvények 4,4 M Ft-os és az Opimrrs Nyrt, részvények 0,4 M Ft-os kötelező
átértékeléséből adódó vesáeség.

Szokásos vállalkozási eredmény és Adózás előtti eredmény, Mérleg szerinti eredmény

A Szokásos vállalkozási eredmény, az Adőzás előtti eredmény és a Mérleg szerinti eredmény alakulasában !
Üzemi (iizletD tevékenység eredményének romlása mellett, melyet föképp a 323,325 M Ft céltartalék okoz, a
Pénzügyi műveletek előző éüől jelentősen elmaradó pozitív eredménye is tiilaöódik, melynek haására a

Szokásos vállalkozási eredmény és az Adőzás előtti eredmény értéke - 3,0149 M Ft-ról - 346,947 M Ft-r4 a
Mérleg szerinti eredmény értéke - 3,097 M Ft-ról - 346,969 M Ft-ra (veszteség) csökkent.

A Társaság jegyzett tőkéje

A Társaság je gyzett tőkéjét 519,512 db, azaz őtszázttzenkllencezerötszáztizenkeltő darab, egyenként 1,000.- Ft,
azv egyezü forjnt névértékű, néwe szóló demateializalt lörzsrészvény, tovőbbá 5,000 db, azaz ötezer datab,
egyenként 1,000.- Ft, azaz egyezer forint névértékű, néwe sáló demateriaIizált szavazatelsőbbségi részvény
alkotja,

A részvények dematerializáh érrékpapírok, melyek a központi letétkezelőnél, a KELER Zrt-nél k€rültek
nyilvántartásra. A tőzsdei forgalmazás sziikséges feltételeként értékpapírszámlrin bonyolódik a részvények
esetében megkötött üzletek elszámolása.

Az eryes részvén$ajtákhoz kapcsolódó jogok:

Mindkét fajta részvény feljogosítja a részvényest a közgyűlés által felosztani rendelt, mérleg szerinti
nyereségnek a részvényeire jutó arányos részére, az,az az osztalékr4 illetve a részvénytársaság jogutód nélkiili
megszűnése esetén a végelszírnolás eredményekéntjelentkező felosztható vagyon részvényeivel arányos részére,
azaz ali\<ltidációs hányadra. Minden részvényes jogosult továbbá a közgyűlésenrészt venni, felvilágosítást kémi
és észrevételt tenni, továbbá indítványt tenni (közgytilési jogok) és szavami.



A közgyűlést össze kell hírmi, ha azt a szavazatok legalább 5 o/o-át képviselő részvényesek azlgazgatőságnál - az

ok és á-cél megjelölésével - írásban kérik. A szavazatoklegalább 1 %-át képviselő, szavazattjoggal rendelkező

részvényesek -á ok és a cé| megielölésével - írásban kérhetik az igazgaíaságtól, hogy valamely kérdést lúnön a

közgyűlés napirendj ére(kisebbségi j ogok),

A fentiekben részletezelt részvényesi jogokat mindegyik részvényfajía (törzs- és etsőbbségi) egyaránt biztosítja,

A szavazatelsőbbségi részvények azonban a törzsrészyényekhez képest többlet-jogosultságot garantálnak az

alábbiak szerint:

Míg minden egyes törzsrészvény l, azaz egy szavazatra jogosít, a szavazaíelsőbbségi részvény tulajdonosa a

törzsrészvényhez képest többlet_szavazattal, a jelenlegi jegyzett tőke összetételét tekintve l02 darab szavazattal

rendelkezik. A szavazatelsőbbségi részvényekhez fíÁdő löbblet-szavaz-atok által az elsőbbségi részvénYek

tulajdonosai az összes szavazatok50o/o-át el nem érő arinyát gyakorolhatjrák, mely arány a Társaság későbbi

alaptőke-emelése esetén a következő sÁmítás szerint alakul,

A ténylegesen \ejegyzett és már allokflt részvények számának megállapítását követően az összes törzsrészvény
számát e| kell osáani a szavazatelsőbbségi részvények száttnával', mely áLllandó (5,000 db). Az eredményként
kapott szám egész részéből (a fennmaradó tizedes jegyeket flrgyelmen kívtil kell hagyni) le kell vonni egyet. Az
ily módon kiszámított számadat|esz az egy szavazatelsőbbségi részvény által gyakorolhatő szavazatok száma.

A szavazatok arrárryának kiszámíása a jelenlegi jegyzelt tőkét megtestesítő íészvények darabszámának
fiiggvényében:

A) törzsrésmények darabszáma : 519.512 db

519.512 / 5.000 - 1 = 102, azaz
] db szavazatelsőbbségi részvény 102 db szűvazatot képvisel.

szavazatok száma

Az So/o-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutaása (az időszak végén) a teljes alaptőkére
vonatkozóan

A vezető tisztségvíselők kinevezésére és elmozdíására, valamint az a|apszabály módosítására voaatkoző
szabályok ( a Társaság alapszabálya alapján)

n...|2.1. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből á1l. A Közp,tilés jogosult
az lgazgatóság, illetve a vezérigazgató hatáskörébe tartoző kérdésekben is dönteni. Abban az esetben, ha
részvények egy személy tulajdonában vannak, e részvényes Közgyűlés tartása nélkül dönthet mindazon
kérdésekben, melyek az 1997, évi CXLIV. tv. illetve jelen Alapszabály szeint a Közgyűlés kizfuőIagos
hatásköréb e tartozrrak.

l2.Z. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

Mesnevezés Szavazatok száma (db) Mesoszlás (Á)

} z av az at el s őb b s é gi r é s m énv ek ál t al képvi s el t s zav az at ok 510.000 49.54 %

lórz s r é s zv énvek óltal képvis elt s zav azat ok 519.512 50.46 %

J ruvauí o k s zámü ös s zes en 1.029.512 100.00 %

Név Nemzgli569 Tevékenység Mennyiség
íílh\

Részesedés
(o/^\

Szavazat|
aránv í7o)

Megiegyzés

)unaújv:írosi Vagyonkezelő Rt, Belfiildi Gazdasági
társasás

203637 38,82Yo 19.78 a/o Törzsrészvény

]UDA-CA§H Zrt. Belít ldi Gazdasági
társa.sás

1 70000 3z,4l oÁ 16,51 Yo Törzsrészvény

):P.M. Holding Kft. Belftjldi Gazdasági
társasás

3343 0,63 o/o 3I,72Yo Elsőbbségi és
törzsrészvénv

fölgyesi Péter Belfijldi MagáLrrsz. l 800 0,34 o/o I7,83 Yo Elsőbbségi
részvény



a.) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
a.1 azataptu.fei"-.Íés. -az1997.évi CXLIV.törvénybenmeghatározoltesetkivételéveI-aza|aPtőke
leszállitása,
c.) az egyes részványfajtákh oz faződő jogok megváltoztaása,

d.') a Tásaság más táísasággal/Részvénfiársasággal való egyesülésének, beolvadrásának, szétválásának és

megszűnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhaíározása,

e.) azIgazgatóságnak, _ a dolgozók á|talválasztoíttagok kivételével - a Felügyelő Bizottság tagiainak, a

krinywlzsgálónak a megválasztása, üsszahívása, valamint a díjazásuk megállapítása, és avezerigazgatő

megválasáasa és visszahívása; aveáigazgatő javaslaára a:tezérigazgató- helyettesek megválasztása, és

visszahívása,
f. ) döntés a részvények típusának átalakitásárő| részvénycsere és felülbélyegzés útjáú,

g.) a mérleg megállapítása és az éves nyereség felosztása
h.) a Társaság által bármely módon megszerzett saját részvény elidegenítése, bevonása,

i.) döntés a Tátsaság .Lzonos részvénfajtlíhozbrtozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének,

továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
j.) a Társaság cégbejegyzését megelőzően a Tarsaság nevében kötött ügyletekjóváhagyása,
k.) döntés más részvénytársaságban többségi részesedés és közvetlen irányítás
megszerzéséről, továbbá a többségi részesedés kapcsán az 1997 , éü C)(LIV. törvény bekezdéseiben, s a

közvetlen lrányitás esetén foglalt altematívák valamelyike mellett,
1.) döntés arészlénytársaság által korábban kibocsátott és nyomdai úton előállított értékpapír d,ematerializált

értékpapíná torténő átalakíásáról,
m.) döntés átvá|toztaíhatn vagy elövásárlási jogot biztosító kötvény kibocsáásról,
n.) döntés minden olyan kérdésben, amit az 199'7 . évi CXLIV, tv. más jogszabály vagy az A)apszabáIy a

Közgytilés kizárólagos hatáskörébe utal,
o.) döntés azokban az ügyekben, arnelyek eldöntését a Közgyűlés magához vonta, valamint azokban az

ügyekben, amelyeket a Társaság Igazgatősága vagy Felügyelő Bizottsága a Közgyűlés elé te{esá, fiiggetlenül
attól, hogy a döntés meghozatala az Alapszabály szerint a Társaság mely szervének hatásköréb e tartozk,

...l2.I9. .,.A Közgyűlés a határozatatt álta|ában egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a jelen Alapszabály
l2.2.a)-f), valamint i.) és k.) pontjaiban meghatározott kérdéseket, ahol a Közgyűlés a leadott szavazatok 75 %-a
* l szav azat szótöbbsé ggel határ oz.

. . .l3.2. Azlgazgatőság három tagból áll, akiket a Közgyűlés 5 (öt) évi időtartamra vál:aszt. Azlgazgatőság saját
tagiai közül váIasztja az lgazgatőság elnökét, Az Igazgatőság tagjainak részleges visszahívása vagy az
Igazgataság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása azIgazgatőság eredeti megbízatásínak
azidőpontjáig szól.

l3.3, ...AzIgazgatőság tagjait a Közgyűlés váúasztja 5 éves időtartamra. A tagok bármikor visszahívhatók,
megbízaásuk lejínta után újraválaszthatők. Az Igazgatőság megbízaűsának lejárta előtt történő visszahívás
esetén az újonnan válasáott lgazgatőságí tag megbízatása azlgazgatőság eredeti megbizaásának időpontjáig
tart,

...I4.2. A Felügyelő Bizoltság 3 tagből áll, tagair a dolgozők által váIasztott tag kivételével a Közgyűlés
választja 5 éü, hatrározott időíartamra, A Felügyelő Bizottság tagiainak részleges cseréje vagy a Felügyelő
Bizottság új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbizaása a Felügyelő Bizottság eredeti
megbízatásának az időpontj áig szől.

Kockázatok, egyéb megállapítások
A társaság a villamos-energia kereskedelemhez és a foldgáz-kereskedelemhez kapcsolódóan jelenleg nem
rendelkezik kockázattal. A tevékenység megkezdésekor a társaságnak feltehetően ár- és likviditási kockázaÁ
lehet, melyet majd kezelnie kell.
A társaságot a pénzügyi intézmények nem rendeltetésszerű működésébő| származő kockázat kétfajta
módon is sújtotta/sújthatja: egyrészt a társaság tulajdonában lévő forgalomképes értékpapírok meglétét
tette/teheti bizonytalanná, másrészt áttételesen azon társaság(ok) működését is lehetetlenné te§zi./teheti,
mely társaság(ok) számára az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosar Működő Részvényüírsaság
kölcsönt nyújtott, illetve részesedést szerzett benne. A fenti hatások miatt, rrivel ^z 

lgazgatőság egye§
portfólióelemek, értékpapírok tényleges meglétéről nem kapott információt a megkeresett intézményektől,
az óvatosság elvének megfelelve az lgazgatőság 2015, március 26-i ülésén egyhan3ian 323.324.787,-Ft
céltartalék képzéséről döntött.



A társaság nem vásárolt vissza saját részvényeket, a tiirsaság nem végez 1ll. végzetl kutatási és kísérleti
fejlesáési tevékenységet. A társaság nem végez környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztéseket, ugyanakkor
villamosenergia-kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan vállalt4 hogy tevékenysége során kiemelt
fi gyelmet fordít a kömyezetvédelmi j o gszabályok betartására.

A Mérleg zárása es a kiegészítő melléklet befejezése között bekövetkezett események

A Magyar Nemzeti Bank 2015. február 24-én a BUDA-CASH Zrt-hezilletve a DRB bankcsoport
PénÁntézeteihez felüryeleti biztosokat ktildöü felfiiggesztette majd március elején visszavonta a
penÁntézntekés aBUDA-CASH Zrt.miködési engedélyét azokúan ho$z aBUDA-CASHZI!-
nél valósánűleg mintery 100 milliárd Ft na$lságrendben nem tudnak elszámolrri az ügyfelek
va§ionával, és ebből az összegből jelentős részesedést képezrrek a DRB bankcsoport áltz| a
BUDA-CASH Zrt-nél elhelyezett állampapírok (a megjelent híraűsok alapján),

A Társaság a 2014, december 31-i vagronára vonatkozó igazolásokkal rendelkezik a BUDA-
CASH Z;rt-től, a DRB Banktól, a CIB Banktól.

A bekövetkezett események hatasára azlgazgatőság a BUDA-CASH Zít-től, illewe a DRB-től és
az Png-tOt tájékoztatÁsr kért, de ez idág-nem Úpott visszajelzést. Időközben elkezdődött a
Pénzlatézetek és a BUDA-CASH Zrt. felszámolása, az OBA közreműködésével a DRB Banknál
lévő mintery 21 MFt-ot a Társaság megkapta, az Énn részére nyújtott alárendelt kölcsönnel
kapcsolatban pedig megtessziik a hitelezői igénybejelentést az ERB felé.

A társaság ájékoztatást kért a BI]DA-CASH Vagyonkezelő Zrt-től (amelyben 130 M Ft
részesedéssel rendelkezik a tírsaság) is, ho$l a Va$ronkezelőt érintik_e valamilyen módon a fent
leírt események, hiszen a BUDA-CASH Varyonkezplő Zrt. részvények jelenleg névértéken (130
M Ft) szerepelnek a Társaság mérlegében. A mai napig a BLIDA-CASH Yagyonkezelő Zrt-től
sem kapott visszajelzést a Társaság.

Mint ahogY art 2015. február 24-én a Társaság rendkívűi ájékoztatasban jelezte, eszközeinek
jelentős része a BUDA-CASH Zrt-nél van elhelyezve - portfoliókezelésre mintery 86 M Ft,
részvények minte$l 155,5 M Ft értékben, le nem kötött pénzeszközök-,illetve az pRn BarkZrL
részere 200 M Ft értékben nyújtott alárendelt kölcsön, melyekről jelenleg nem rendelkezünk
sziimvitelileg értékelhetö infornrációval.

hory a BUDA-CASH Zrt-nél elhelyezett eszközök
sen 6 M Ft-ot tédt, az BnS Bankzít. színnáranffitott 200
semmil nem kap vissza a társaság de jelerrleg nem

rendelkeziink szímvitelileg értékelhető információval a ferrüekról, ig i éves Úeszímolóban
ezek a módosító tételek nem szerepelnek.

Vélekedéstink szerint a februrir 24-én elindult eseménysorozat a tirsaság következő időszak
beszímolójátjelentősen befolyásolni fogja, és valószínúlegjelentős csokkenes fog bekövetkezrri
a Tánaság eszközeiben és követeléseiben.

Mivel az Igazgatósúg eges portfólióelemek, értétryapírok ténykges megláérű nem kapott
információt a megkeresett intéanényektől, az óvaíosstig elvének-megfelelve az Igazgatáság
2015- mdrcÍus 2Gi ülésén egthangúan 323.324.787,-Ft célíartalék kepűsertíI üntött

pl
Első Hazai Energia-portfolió Nyi|vánosan Működő Részvénytársaság
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Budapest, 2014. március 27 .


