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MVM Zrt.
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.

Tisztelt       Úr!

„Projekt ST2”

Ezt az átvilágítási jelentést („Jelentést”) a PwC Magyarország Kft. („PwC”) készítette a Mátrai Erőmű Zrt., a 
Mátra Energy Holding Zrt, a Status Power Invest Kft., GEOSOL Kft. és a Status Geoinvest Kft. („Céltársaságok”) 
az MVM Zrt. („Megbízó”) részére a 2019. december 18-i keltezésű megbízási szerződésünk feltételeinek 
megfelelően. 

Jelentésünk a Céltársaságok pénzügyi, adó és HR átvilágításának megállapításait tartalmazza. A jelentés 
tartalmát az Önök előzetes írásos felhatalmazásának hiányában semmilyen formában nem egyeztettük a 
Céltársaságok menedzsmentjével, illetve tulajdonosaival. 

Felhívjuk szíves figyelmüket a munkánk terjedelmével és folyamatával kapcsolatos fontos megjegyzéseinkre, 
amelyeket közvetlenül e levelünket követően találhatnak. 

Amennyiben a Jelentéssel kapcsolatban kérdésük van, örömmel állok rendelkezésükre. 

Üdvözlettel,

 
PwC Magyarország Kft.

PricewaterhouseCoopers
Magyarország Kft.
1055 Budapest
Bajcsy-Zsilinszky u. 78.
T: +36 1 461 9100
F: +36 1 461 9101

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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Vizsgálati szempontok és körülmények (1/2)
Pénzügyi átvilágítás

Szolgáltatásunk tárgya Munkánk a Mátrai Erőmű Zrt., a Mátra Energy Holding Zrt., a Status Power Invest Kft., a Status 
Geo Invest Kft. és a GEOSOL Kft. (a továbbiakban: „Céltársaságok”) 2017, 2018. valamint 2019. 
évi legutolsó lezárt eredményének elemzésére koncentrálódott, amelynek alapját a vonatkozó 
auditált beszámolók és a Céltársaságok által átadott számviteli analitikák képezték. Megbízásunk 
nem tartalmaz kereskedelmi, stratégiai vagy működési célú átvilágítást.Limitált Kiterjedt

Menedzsmenthez való 
hozzáférés

A Céltársaság vezetőségéhez való hozzáférésünk korlátozott volt. Az átvilágítás során két 
alkalommal személyesen találkoztunk a Mátrai Erőmű Zrt. gazdasági vezetőjével, amelyre 2019. 
november 11-én (az adatszoba megnyitását megelőzően), ill. 2019. november  28-án került sor. A 
GEOSOL Kft. vezetőségével egy alkalommal, 2019. november 28-án volt módunk személyesen 
egyeztetni. A holding társaságok (a Mátra Energy Holding Zrt., a Status Power Invest Kft., a 
Status Geo Invest Kft. ) vezetőségéhez nem volt hozzáférésünk. Az adatszobán keresztül, illetve a 
menedzsment interjúk során volt lehetőségünk kérdéseket feltenni a Menedzsment részére. A 
válaszokat az adatszobán, illetve a személyes egyeztetés során szóban kaptuk meg. 

Limitált Teljes körű

Információhoz való 
hozzáférés Az adatszolgáltatás az iDeals elektronikus adatszobán keresztül történt folyamatosan 2019. 

november 14-től kezdődően. Jelentésünk a 2019. december 16-ig beérkezett adatok figyelembe 
vételével készült. Az ezt követően rendelkezésünkre bocsátott adatokat, illetve bekövetkezett 
gazdasági eseményeket jelentésünk nem tartalmazza.Limitált Teljes körű

Információ minősége A Céltársaságok által átadott információ összességében ahhoz volt elegendő, hogy általános 
és limitált képet kapjunk a Céltársaságok pénzügyi és működési helyzetéről. 

Gyenge Megfelelő

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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Vizsgálati szempontok és körülmények (2/2)
Pénzügyi átvilágítás

PwC megjegyzések A Céltársaságok jelentésünk időpontjáig nem bocsátották rendelkezésünkre:
• A 2019. évközi adatok nem egységesek, a MEH Zrt (2019. 09. 30.) és a Geosol Kft (2019. 08.

31.) vonatkozásában nem állt rendelkezésre adat 2019. október 31-re.
• Holding Társaságok hitelállományával, banki adósságszolgálattal kapcsolatos

adatok/kalkulációk a kovenánsok vizsgálata céljából,
• Számos működő tőke elem változásának és egyenlegének magyarázata;
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Vizsgálati szempontok és körülmények
Adózási átvilágítás

Szolgáltatásunk tárgya Munkánk a Mátrai Erőmű Zrt., a Mátra Energy Holding Zrt., a Status Power Invest Kft., a Status Geo
Invest Kft. és a GEOSOL Kft. (a továbbiakban: „Társaságok”)  2017-2019. évi adóéveinek vizsgálatára 
terjedt ki. Munkánk során a Társaságok adóügyeit, adóvizsgálatait, társasági adó, helyi iparűzési 
adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója, munkavállalókhoz kapcsolódó adó és 
járulék, valamint az általános forgalmi adó fizetési kötelezettségeit vizsgáltuk. Vizsgálatunk nem 
terjedt ki a számviteli kezelésekre, a szerződések jogi minősítésére, beolvadások esetében a jogelőd 
társaságok adózására, valamint arra, hogy a Társaságok és kapcsolt vállalkozásaik közötti ügyletek 
során alkalmazott árak megfelelnek-e a szokásos piaci ár követelményének. 

Limitált Kiterjedt

Menedzsmenthez való 
hozzáférés

Az adózási átvilágítást az iDeals adatszobán keresztül rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
alapján végeztük el. Ezen felül a Mátrai Erőmű és a GEOSOL képviselőivel volt alkalmunk 
menedzsment interjún részt venni 2019. november 11-én és 28-án, azonban a három holding 
Társaság (MEH, SGEO, SPI) képviselőivel nem volt alkalmunk személyes találkozón részt venni.

Limitált Teljes körű

Információhoz való 
hozzáférés

Az adatszolgáltatás egy elektronikus adatszobán keresztül történt, az információkat a rendelkezésre 
bocsátott dokumentumokból szereztük. Munkánk során felmerült kérdéseinkre a legtöbb esetben 
választ kaptunk, valamint az általunk kért információ rendelkezésre bocsátása is a legtöbb esetben 
megtörtént, azonban a jelentés elkészítéséig még vannak olyan kérdéseink, amelyekre nem kaptunk 
választ (például, hogy az egyes holding cégekben lévő részesedések bejelentésre kerültek-e az 
Adóhatóság részére).Limitált Teljes körű

Információ minősége A Társaságok által átadott információ összességében elegendő ahhoz, hogy általános és megbízható 
képet kapjunk a Társaságok adózási helyzetéről. A kapott információk rendelkezésre bocsátása 
áttekinthető struktúrában történt. 

Gyenge Megfelelő

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Halmajugrai
Fotovoltaikus

Erőmű Projekt Kft.

OPUS GLOBAL 
Nyrt.

STATUS Energy
Magántőkealap

Status Geo
Invest Kft. 

GEOSOL Kft. 
MÁTRA ENERGY 

HOLDING Zrt. 

Mátrai Erőmű Zrt.Bakony-Sol Kft. 

Mátrai Erőmű 
Központi Kft.

Mátrai Erőmű 
Bányászati 

Mélyépítő Kft.

Bükkábrányi 
Fotovoltaikus

Erőmű Projekt Kft.

11,65%100%

100%

50% 72,66%

100%

100%

100%

100%

100%

55,05%
Duna Aszfalt Út és 

Mélyépítő Kft.

• Opus csoport jelenleg két ágon
tulajdonolja a Mátrai Erőmű Zrt.-t.
Egyrészt az OPUS GLOBAL Nyrt.-nek
55,05%-os tulajdonrésze van közvetlenül
a Status Power Invest (SPI) Kft.-ben,
valamint a Status Energy
Magántőkealapon keresztül további
11,65%-ban tulajdonos a SPI Kft.-ben.

• A Status Power Invest Kft. további
33,30%-os tulajdonrésze, amely a Duna
Aszfalt Út és Mélyépítő Kft.
tulajdonában állt a tranzakciót
megelőzően, szintén átkerült a Status
Energy Magántőkealap tulajdonába.

• A Tranzakciót szintén megelőzve 2019.
novemberében a Status Geo Invest Kft. a
Mátrai Erőmű Zrt. leányvállalat lett,
ezzel közvetetten 100%-ban tulajdonolja
a GEOSOL Kft.-t. Ezzel párhuzamosan a
Mátrai Erőmű Zrt. értékesítette az általa
tulajdonolt két fotovoltaikus erőművet,
így azok nem képezik a Tranzakció
részét.

Status Power
Invest Kft. 

33,30%

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

OPUS GLOBAL Nyrt.

Status Geo
Invest Kft. 

Status Power
Invest Kft. 

GEOSOL Kft. 

MÁTRA 
ENERGY 

HOLDING Zrt. 

Mátrai Erőmű 
Zrt.

Bakony-Sol
Kft. 

Mátrai Erőmű 
Központi Kft.

Mátrai Erőmű 
Bányászati 

Mélyépítő Kft.

50%

100%

72,66%

100%

100%

100%

100%

• A Status Power Invest Kft. felvásárlásával
az MVM csoporthoz kerülne a Mátrai
Erőmű Zrt. 72,66%-a, így a meglévő
26,15%-val együtt összevontan 98,78%-ot
fog birtokolni.

• A Tranzakciót megelőző átstruktúrálás
következtében a Status Geo Invest Kft-n
keresztül a Mátrai Erőmű Zrt. és ezáltal az
MVM Csoport tulajdonába kerül a Geosol
Kft is, ami a Mátrai Erőmű Zrt. egyik
legjelentősebb beszállítója.

STATUS Energy
Magántőkealap

44,95%55,05%

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

1965 1992 1998 2018 2019

A mátrai erőmű  
beruházásának kezdete. 
Az első blokk az 
országos hálózatra való 
kapcsolása 1969-ben 
történt meg.

Január elsejétől 
részvénytársaság 
formájában működik az 
erőmű. Innentől kezdve 
Mátrai Erőmű Zrt. a
hivatalos elnevezés.

Az Opus Global Nyrt. 
kivásárolja a cseh EPH teljes 
tulajdonosi részét, ezzel 
72,62%-os tulajdoni 
hányadot szerezve az 
erőműben.

GEOSOL Kft. felvásárolja a 
két anyavállaltát (Salinas 
Kft. és ARCATA Kft.) 
2019.06.30.-án.  

Status Energy 
Magántőkealapon keresztül 
az OPUS Global Nyrt. és a 
cseh EPH tulajdonába kerül 
a Társaság 72,62%-os 
tulajdonrésze. (MVM Zrt. 
tulajdonában maradt az 
erőmű 26,16%-a)

GEOSOL Kft. 
anyavállalatainak 
felvásárlása a Status Geo 
Invest Kft. által, ezáltal 
bekerül a cégcsoportba.

Jelentős tulajdoni 
befolyást szerez a 
RWE több 
leányvállalata a 
Mátrai Erőmű Zrt.-
ben.

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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• A Mátrai Erőmű Zrt. fő tevékenysége a villamosenergia-termelés. Az ország legnagyobb széntüzelésű
erőműveként a magyar nemzetgazdaság villamosenergia-fogyasztásának közel 10-13%-át termeli.

• A mátrai erőmű (ekkori neve Gagarin hőerőmű vállalat) beruházása 1965-ben kezdődött meg, az első blokkját
1969. június 19-én kapcsolták az országos hálózatra. 1992. január 1-jétől működik részvénytársaságként az
erőmű, ettől a dátumtól kezdve a Mátrai Erőmű Rt. a hivatalos megnevezés.

• Az erőmű fő tüzelőanyaga a lignit amely, elégetésére az I-V. blokkokat használják. A széntüzeléső blokkokon
felül van 2 db 33 MW teljesítményű földgáz fűtésű blokk is. Az összes blokkból származó összteljesítmény 950
MW.

• A CO2 kibocsátás csökkentés céljából, az erőmű alternatív tüzelőanyagokat is használ a villamosenergia
előállításhoz.

• Az erőmű Halmagjugra települése közelében található és az évek folyamán ipari park jött létre a létesítmény
telephelyén. Elsősorban az erőművet tüzelőanyaggal ellátó, valamint a keletkezett mellékterméket hasznosító
társaságok telepedtek le. Jelenleg az erőműben, valamint az azt ellátó két lignitbányában (Visonta és
Bükkábrány) közel 2 100 fő van foglalkoztatva.

OPUS GLOBAL 
Nyrt.

STATUS Energy
Magántőkealap

Főbb információk

PwC észrevétel – A Mátrai Erőmű Zrt. fő tevékenysége a 
villamosenergia-termelés, amely az ország fogyasztásának 10-13%-át 
fedi le. A Társaság legnagyobb partnere az MVM csoport, az 
árbevétel       %-a származott tőlük minden vizsgált periódusban.

Status Power
Invest Kft. 

MÁTRA ENERGY 
HOLDING Zrt. 

Mátrai Erőmű Zrt.

11,65%

72,66%

100%

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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1 Tevékenységek

• A GEOSOL Kft. 2006-ban alapították, fő tevékenysége az alternatív tüzelőanyagok előállítása és előkezelt
hulladék energetikai hasznosítása.

• A Társaság legnagyobb partnere a ., akik számára a alternatív tüzelőanyagok széleskörű
portfólióját szállítják

• A beszállított tüzelőanyag 3 fő csoportra osztható, amelyből a legnagyobb a biomix/biomassza. Ez magába
foglal faaprítékot, mezőgazdasági hulladékot és számos egyéb megújúló karbonsemleges tüzelőanyagot. Az
erőmű ilyenfajta tüzelőanyaggal való működtetése lehetővé teszi a „zöld áram” előállítását, amelynek magasabb
a piaci ára, mivel karbonsemleges anyagok elégetésével jött létre. A másik két nagy csoport az előkezelt
háztartási hulladék, illetve a biomix és az előválogatott hulladék úgynevezett „ATAMIX” keveréke. Ezek égetése
kedvezőbbtelen a magasabb CO2 kibocsátás szempontjából, azonban elengedhetetlen az országos
hulladékgazdálkodás szempontjából.

• A Társaság fő telephelye Halmagjugra települése közelében található a Mátrai erőmű közvetlen

szomszédságában. A telephely összterülete 5 914 m
2
, amely magába foglal 2 793 m

2
-nyi épületet és tüzelőanyag

előlészítő csarnokot, valamint egy 42 kamion fogadására alkalmas betonozott parkolót.

OPUS GLOBAL 
Nyrt.

STATUS Energy
Magántőkealap

Status Geo
Invest Kft. 

GEOSOL Kft. 

Bakony-Sol Kft. 

100%

100%

50%

Főbb információk

Telephelyek: 
• 3273 Halmajugra (ME Ipari Park)
• 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.
• 8451 Ajka, Padragi út 280.

PwC észrevétel – A Társaság fő tevékenysége alternatív tüzelőanyagok 
előállítás és előkezelt hulladékok energetikai hasznosítás. Fő partnere 
a         , amely számára az áramelőállításhoz szükséges tüzelőanyagok 
széleskörű palettáját szállitja.

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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# Téma Leírás Kockázat Javaslat

#1
CO2 kvóta 
értékesítésén 
elért árrés

A kapott információk alapján a Mátrai Erőmű Zrt. 2019-ben   mrdFt értékben 
értékesített CO2 kvótát (       EUA), melynek bekerülési értéke    mrdFt volt, így az ügyleten 
mrdFt egyszeri eredmény keletkezett 2019 első tíz hónapjában.

A Mátrai Erőmű Zrt. az értékesített CO2 kvóta mennyiséget később    EUR/EUA átlagos 
kötési árfolyamon fedezte le. Ennek eredményeként a teljes ügyleten várhatóan realizált 
veszteség az aktuális EURHUF árfolyamtól függően       mFt 2019 egészére.

MAGAS

Javasoljuk az egyszeri esemény 
eredményhatásától szűrt fenntartható 
eredményességi szint használatát a 
modellezési munka során.

#2 CO2 kvóta árak

A Mátrai Erőmű Zrt. jelentős CO2 kibocsátóként erősen függ a kvóták piaci árától. A 
kvóták piaci ára 2016-hoz képest jelentősen növekedett: a 2019-es fogyasztás fedezésére 
2016-ban kötött határidős ügyletek átlagos kötési ára    EUR/EUA értékről 2018 során  
EUR/EUA-ra, majd 2019-ben     EUR/EUA-ra emelkedett.

A Mátrai Erőmű Zrt. a 2020-as kibocsátására    EUR/EUA áron tudott forward
ügyleteket kötni. Ennek eredményeképp a Társaság jövőbeni CO2 kvóta költsége 
szignifikánsan magasabb lehet az eddigieknél.

MAGAS

Az értékelés során a működési költségek 
meghatározásánál a historikusnál jelentősen 
magasabb fajlagos CO2 költségek figyelembe 
vétele javasolt

#3
Készpénz-
termelő 
képesség

A Mátrai Erőmű Zrt. készpénz-termelő képessége a vizsgált időszakban gyenge volt, a 
2018-as pénzeszköz-növekedés, és így az osztalék kifizetésére való fedezet megteremtése 
egyszeri tételek eredménye (pl. a naperőmű és a vattai rekultivált terület értékesítésből 
származó bevétel (~  mrdFt) és megtakarított CO2 kvótákhoz köthető határidős ügyletek 
terminálása (~   mrdFt)).

A működési és befektetési CF egyenlege 2017-ben   mrdFt, 2018-ban   mrdFt, 2019 1-10 
hóban  mrdFt volt.

MAGAS

A Társaság jövőbeli pénztermelő 
képességének pontos meghatározása 
kritikus fontosságú terület az értékelési 
modell összeállítása során.

#4  
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# Téma Leírás Kockázat Javaslat

#5

Rekultivációs 

célokra képzett 
céltartalék 
mértéke

A Mátrai Erőmű Zrt. által rekultivációs célokra képzett céltartalék összege összesen 20,7 
mrdFt

A műszaki átvilágítás megállapításai alapján a teljes rekultivációs költség 2019-es 
árakon számítva 

MAGAS

Javasoljuk, hogy a rekultivációs 
célokra képzett céltartalék összege vagy az 
értékelés során, mint addicionális költség 
az üzleti terv időszakban vagy az 
ártárgyalások során, mint ármódosító tétel 
kerüljön figyelembe vételre.

#6
Riportált adósság 
állománya

A Mátrai Erőmű Zrt. riportált pénzeszköz állománya 2019.10.31-én 3,6 mrdFt volt. A 
holding társaságok (Status Power Invest Kft., Status Geo Invest Kft., Mátra Energy
Holding Zrt.) és a GEOSOL Kft. adósságállományát is figyelembe véve ez az összeg
csökken. A legnagyobb összegű tartozások a Status Geo Invest Kft ~7,7 mrdFt értékű 
akvizíciós hitele az    -től, ill. a Status Power Invest Kft. 3,3 mrdFt összegű hitele a 
banktól. Ezen felül főként kapcsolt felek felé fennálló tartozások teszik ki az adósság 
állomány fennmaradó részét. 

MAGAS
Javasoljuk, hogy a nettó adósságállomány, 
mint ár módosító tétel kerüljön figyelembe 
vételre.

#7
Adósság-
szolgálat 
teljesítése

A Status Power Invest Kft. a                           Bankkal és                   Bankkal szemben 
fennálló hitelkötelezettsége a 2019. október 31-i fordulónapon 3,3 mrdFt. A fennálló 
hitelkötelezettség következő törlesztő részlete 2020. júniusban esedékes, amelynek 
összege 871 mFt. 

Mivel a holding társaságoknak a kizárólagos pénzforrása a Mátrai Erőmű Zrt.-ből
származó osztalék, ezért az adósságszolgálatra vonatkozó fedezetet is a Mátrai Erőmű 
Zrt.-nek kell előteremtenie. 

MAGAS

Javasoljuk a Mátrai Erőmű Zrt. rövid távú 
cash-flow tervének felülvizsgálatát és a 
addicionális finanszírozási szükséglet 
számszerűsítését.

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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# Téma Leírás Kockázat Javaslat

#8

Kapcsolt 
vállalkozások-
kal folytatott 
tranzakciók

A Mátrai Erőmű Zrt. kapcsolt vállalkozásokkal folytatott jelentős összegű tranzakciói 
(MVM Csoportot és saját leányvállalatait nem tekintve) 2019. 1-10. hóban az alábbiak 
szerint alakultak:
• A        felé történt áram és hő értékesítés 635 mFt értékben
• A          zagytér létesítésben működött közre 1,1 mrdFt. Korábbi időszakban nem volt 

ilyen jelentős összegű beszerzés 

MAGAS

Javasoljuk a kapcsolt vállalkozásokkal 
fennálló tranzakciók felülvizsgálatát, ill. 
a       által nyújtott szolgáltatások 
műszaki szempontú áttekintését.

#9
Lejáró 
bankgaranciák

A Társaság 2019.10.31-én 2,6 mrdFt-nyi,       bank által kibocsátott és 1,7 mEUR 
bankgaranciával rendelkezett. A garanciák jelentős része még idén, illetve 2020 
februárjáig lejár, a meghosszabbításukról folyó esetleges tárgyalásokról nem kaptunk 
egyelőre információt.

KÖZEPES

Javasoljuk, hogy az adásvételi 
szerződésben a lejáró bankgaranciák 
meghosszabbítása a zárást megelőző 
előfeltétel legyen.

#10
Csökkenő 
értékesítési 
volumenek

A Mátrai Erőmű Zrt. 2017-ben      GWh energiát értékesített, mely 2018-ra      GWh-ra
csökkent. A 2019-es év első 10 hónapja alapján a teljes éves értékesítési vélhetően tovább 
csökken.

KÖZEPES

Javasoljuk, hogy az értékelés során a 
hosszú távon fenntartható termelési és 
érékesítési volumen kerüljön figyelembe 
vételre.

#11 Koros készletek

A Mátrai Erőmű Zrt.  készletállománya (CO2 kvóta nélkül, főként alkatrészek) 2019.10.31-
én 6,8 mrdFt volt, ebből a 2 évnél régebb óta nem mozgó készletállomány értéke 5,0 
mrdFt volt.  A műszaki szakértőktől kapott szóbeli információ alapján egyenlőre nem 
látunk olyan jelentős értékű koros készletállományt, amely biztosan nem használható fel a 
jövőben. A Mátrai Erőmű Zrt. működésének befejezésével azonban ezek 
felhasználhatósága, ill. értékesítési lehetősége bizonytalan.

ALACSONY

Javasoljuk, hogy az értékelés során vegyék 
figyelembe a készletek 
felhasználhatóságának / 
értékesíthetőségének bizonytalanságát és a 
modell ne kalkuláljon ebből származó 
pozitív pénzáramokkal. 

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC

2019. december 18.

Főbb megállapítások – Pénzügyi (4/4) - GEOSOL

# Téma Leírás Kockázat Javaslat

#1

Kapcsolt 
vállalkozások-
kal folytatott 
tranzakciók

A Geosol Kft. a kapcsolt vállalkozásokkal folytatott jelentős összegű tranzakciói (a Mátrai 
Erőmű Zrt-t és leányvállalatait nem tekintve) 2019. 1-10. hóban az alábbiak szerint 
alakultak:
• A üzletviteli tanácsadást nyújtott a Geosol Kft. részére havi 10 mFt

értékben

MAGAS

Javasoljuk annak felülvizsgálatát, hogy a 
Tranzakciót követően milyen mértékben 
lesz szüksége a GEOSOL Kft-nek hasonló 
üzletviteli tanácsadásra, ill. MVM Csoport 
belső erőforrásaival milyen mértékben tud 
ilyen jellegű támogatást nyújtani.

#2

Mátrai 
Erőművel 
szembeni 
kitettség

A GEOSOL Kft. 2019. 1-8. havi nettó árbevételének ~50%-a a            -től származik, 
azonban a bruttó árrés és ezáltal az EBITDA tekintetében a kitettség ettől jóval nagyobb. 
A biomassza értékesítési tevékenység 2019. 1-8. havi bruttó árrése (856 mFt) 
~80%-ban (650,5 mFt) a Visonta telephelyről KÖZEPES

Javasoljuk érzékenység vizsgálatok 
elvégzését a GEOSOL eredményességére 
vonatkozóan is 

#3
Adósság-
szolgálat 
teljesítése

A GEOSOL Kft. anyavállalata, a Status Geo Invest Kft. 2019.09.30-án 7 702 mFt-os 
fennálló hiteltartozással rendelkezik az     Bank felé. A hitel pénzügyi kovenánsai között 
szerepel, hogy a GEOSOL Kft ADSCR mutatója minimálisan     legyen. Ez a feltétel 
jelenleg teljesül 

KÖZEPES

Javasoljuk az adósságszolgálat 
teljesíthetőségének folyamatos nyomon 
követését a jövőbeni likviditási terv 
alapján.

16

Projekt ST2
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# Téma Leírás Hatás Javaslat

#1 Eszközök 
nettó értéke

A rendelkezésünkre bocsátott tárgyi eszköz analitikák alapján a Mátrai Erőműnél és a 
GEOSOLnál a tárgyi eszközök Számviteli tv. szerinti nettó értéke és a Tao. törvény szerinti 
számított nettó értéke jelentősen eltérnek egymástól.

A rendelkezésünkre álló adatokból nem lehet megállapítani, hogy a fentiek jelentenek-e többlet 
adókötelezettséget az egyes években, és ha igen, akkor ez az összeg pontosan mely években fog 
jelentkezni.

MAGAS

Javasoljuk az eszközök számviteli és 
adótörvény szerint számított nettó 
értékéhez kapcsolódó „látens” 
adófizetési kötelezettséget vételár 
csökkentő tényezőként figyelembe venni!

#2 Elhatárolt 
veszteség

A rendelkezésünkre bocsátott analitika szerint a Mátrai Erőmű jelentős összegű, 8,55 milliárd Ft 
nagyságú elhatárolt veszteséggel rendelkezik a 2018.12.31-i adatok alapján, amely veszteség a 
2017-es adóévben keletkezett, és 2022.12.-31-ig használható fel. 

A veszteségek maximum az adott évi adóalap 50%-áig használhatók fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tulajdonosváltás esetén a tranzakciót megelőzően keletkezett 
veszteség csak az alábbi korlátozásokkal vehető figyelembe, amennyiben a vevő magyar adóalany:

• a társaság a tevékenységét a többségi befolyás megszerzését követő két adóévben tovább
folytatja és bevételt realizál ezen tevékenység kapcsán, valamint

• a továbbfolytatott tevékenység természete jelentősen nem tér el a többségi befolyás
megszerzését megelőzően végzett tevékenységtől.

A fentieken túl az elhatárolt veszteség adóévenként legfeljebb olyan arányban érvényesíthető, 
amilyen arányt a felvásárlást megelőzően végzett tevékenység tovább folytatásából származó 
adóévi bevétel, a felvásárlást megelőzően végzett tevékenységből származó bevétel a tranzakciót 
megelőző három adóév átlagában számított összege képvisel. 

MAGAS Javasoljuk, a tranzakciót úgy 
strukturálni, hogy a rendelkezésre álló 
elhatárolt veszteség a tranzakciót 
követően felhasználható legyen a Mátrai 
Erőműnél!

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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# Téma Leírás Hatás Javaslat

#3 Strukturálással 
kapcsolatos 
megfontolások

Úgy értjük, hogy a strukturálás első lépéseként az SGEO (és vele együtt a GEOSOL) bekerül a 
Mátrai Erőmű alá, ezt követően pedig vagy közvetlenül a Mátrai Erőmű, vagy pedig valamelyik 
felette lévő holding tásaság (vagy a MEH vagy az SPI) kerül megvásárlásra. 

Attól függően, hogy a vásárlás melyik szinten fog megtörténni, a vevőnek attól függően kerül 
kimutatásra a könyveiben a részesedés. Az alábbi táblázat a 2019.09.30-án a könyvekben 
kimutatott részesedések értékét mutatja, amelyek megegyeznek a részesedések adó szerinti 
nettó értékével (mivel valószínűsíthetően nem történt meg ezen részesedések bejelentése). 
Megjegyezzük, hogy mivel az SGI még nem került megvásárlásra a Mátrai Erőmű által, így 
ezen részesedés értékéről még nincs információnk.

Amennyiben a tranzakciót követően a jövőben a Társaságok eladásra kerülnek, abban az 
esetben a vételár és a részesedések számított nyilvántartási értékének különbözete adóköteles 
jövedelemnek fog minősülni, amennyiben azok nem bejelentett részesedésnek minősülnek; ezt 
kérjük vegyék figyelembe a strukturálás megtervezésekor.

Úgy értjük továbbá, hogy az SPI könyveiben egy 3,3 milliárd Ft, az SGEO könyveiben pedig egy 
7,7 milliárd Ft értékű bankhitel van kimutatva. Amennyiben az SPI és az SGEO ezeket a 
bankhiteleket akvizíciós céllal vették fel, és a tranzakciót követően az alatta lévő cégekkel 
összeolvadnának egy entitássá, úgy az akvizíciós hitel a tényleges operációval azonos cégbe 
kerülne. 

MAGAS Javasoljuk, hogy a strukturálással 
kapcsolatos adómegfontolásokat vegyék 
figyelembe a tranzakció 
megtervezésekor!

Részesedések értéke 2019.09.30-án (adatok ezer Ft-ban)

MEH részesedés könyv szerinti értéke az SPI könyveiben 14 503 701 

Mátrai Erőmű részesedés könyv szerinti értéke a MEH könyveiben (72%) 5 871 842 

Geosol részesedés könyv szerinti értéke az SGEO könyveiben 9 300 000 

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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# Téma Leírás Hatás Javaslat

#4 Nem realizált 
árfolyam-
különbözet

A Tao. törvény alapján az adózó döntése szerint alkalmazhatja a befektetett pénzügyi eszközök és 
hosszú lejáratú kötelezettségek  nem realizált árfolyamkülönbözetéhez kapcsolódó adóalap-
módosító tételeket. Amennyiben egy adott évben az adózónak nem realizált árfolyamnyeresége 
keletkezik, azt csökkentő tételként alkalmazhatja, míg az árfolyamveszteséget növelő tételként.

Amikor azon eszközök és kötelezettségek kikerülnek az adózó könyveiből, amelyekre ezen 
módosító tételeket alkalmazta, akkor az eredeti módosító tétellel ellentétes irányban kell 
módosítania az adóalapját.

A kapott dokumentumok alapján úgy értjük, hogy az SPI 2018-ban alkalmazta a nem realizált 
árfolyamkülönbözethez kapcsolódó módosító tételeket, azonban mivel ehhez kapcsolódó 
analitikát nem bocsátottak rendelkezésünkre, így nem tudtuk ellenőrizni a bevallásban szereplő 
számok helyességét. Megjegyezzük továbbá, hogy 2017-re nem kaptunk tao bevallást, így nem 
tudjuk kizárni, hogy már 2017-ben is alkalmazta ezen módosító tételeket a Társaság. 

A 2018-as bevallásban szereplő adatok alapján számszerűsítettük a nem realizált 
árfolyamkülönbözethez kapcsolósó jövőbeli adófizetési kötelezettséget, amely az eszközök és 
kötelezettségek könyvekből történő kikerülésekor fog realizálódni. Ezek alapján – minden más 
tényezőt figyelmen kívül hagyva – az SPI-nek a jelenlegi 9%-os társasági adókulcsot figyelembe 
véve összesen 17,8 millió Ft adófizetési kötelezettsége fog keletkezni a nem realizált 
árfolyamkülönbözethez kapcsolódóan a jövőben.

KÖZEPES Javasoljuk a nem realizált 
árfolyamkülönbözethez kapcsolódó 
jövőbeli adófizetési kötelezettséget az 
adásvételi szerződés tárgyalása során 
tovább vizsgálni!
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# Téma Leírás Hatás Javaslat

#5 Nyitott 
adóévek

A hatályos jogszabályok szerint az adóvizsgálatok tekintetében hat év az elévülési idő az éves adók esetében, míg a 
havi, illetve negyedéves bevallási gyakoriságú adónemek esetében öt év az elévülési idő. Ez azt jelenti, hogy a 2013-as 
adóévvel kapcsolatban az Adóhatóság 2019. év végéig, a 2014-es adóévvel kapcsolatban 2020. év végéig állapíthat meg 
jogerősen. 

A kapott információk alapján úgy értjük, hogy a Mátrai Erőműnél társasági adó, innovációs járulék és energiaellátók 
jövedelemadója tekintetében a 2013-as adóévre vonatkozóan folytatott le lezárt időszakot keletkeztető ellenőrzést az 
Adóhatóság, emellett a 2016-os évre vonatkozóan volt átfogó adóellenőrzés, így 2016 minden adónem tekintetében 
lezárt adóévnek minősül.

A GEOSOL-nál áfa tekintetében folytatott lezárt időszakot keletkeztető vizsgálatot az Adóhatóság  2017. negyedik 
negyedévére vonatkozóan. Ezen kívül minden adóév minden adónem tekintetében nyitottnak minősül adóhatósági 
vizsgálat szempontjából.

A  vizsgált időszakra vonatkozóan az Adóhatóság nem folytatott le egyik holding Társaságnál (MEH, SPI, SGEO) sem 
átfogó adóellenőrzést, így ezen Társaságok adóévei a 2017-es alapításuktól kezdődően minden adónemre tekintettel 
ellenőrzésre nyitva állnak az állami adóhatósági vizsgálat szempontjából. 

A  vizsgált időszakban a helyi Önkormányzatok nem folytattak le egyik Társaságnál sem átfogó adóellenőrzést, így a 
Társaságok adóévei 2013-tól minden adónemre tekintettel ellenőrzésre nyitva állnak a helyi adóhatósági vizsgálat 
szempontjából. 

KÖZEPES Javasoljuk, hogy az 
adás-vételi 
szerződésbe 
kerüljenek 
általános, az adózási 
kockázatokat 
csökkentő 
garanciák és 
szavatosságok! 

#6 Kapcsolt 
felekkel 
folytatott 
tranzakciók

A Társaságok jelentős számú tranzakciót bonyolítottak kapcsolt vállalkozásaikkal a vizsgált időszakban, azonban nem 
kaptunk minden 50 mFt-ot meghaladó kapcsolt tranzakcióhoz transzferár dokumentációt

Felhívjuk a figyelmet, hogy a transzferár-dokumentációkat az adózó a társasági adóbevallás benyújtásáig köteles 
elkészíteni. 

Megjegyezzük továbbá, hogy amennyiben a kapcsolt felek közötti tranzakciók nem a szokásos piaci áron mennek 
végbe úgy az Adóhatóság egy jövőbeni adóellenőrzés alkalmával módosíthatja a Társaság adóalapján az egyes 
adónemekben, adóhiányt állapíthat meg és adóbírságot, valamit késedelmi pótlékot szabhat ki. Annak vizsgálata, hogy 
a Társaságok által alkalmazott árak megfelelnek-e a szokásos piaci áraknak, nem tartozott jelen megbízásunk 
kereteibe.

KÖZEPES Javasoljuk, hogy a 
kapcsolt 
tranzakciókkal 
kapcsolatos 
garanciális 
megfontolások 
kerüljenek bele az 
adásvételi 
szerződésbe!
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# Téma Leírás Kockázat Javaslat

#1 Mátrai 
Erőmű Zrt.

Munkavállalói összetételben rejlő kockázatok

A Társaság munkavállalóinak összetételét elemezve a következő megállapításokat tesszük.

MAGAS

#2 Mátrai 
Erőmű Zrt.

Kulcsmunkavállalók pótlása

Jelenleg a 2019. végén lejáró 7 igazgatói megbízásra pályázat kiírása történt. A
kulcspozícióként is felsorolt két fő novemberi nyugdíjazása következtében két pozíció
pótlása jelenleg nem megoldott.

A szóbeli interjún elhangzottaknak megfelelően az üzleti igazgatóság esetén a folytonosság
legalább rövid távon ideiglenes megbízással biztosítható.

MAGAS
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Főbb megállapítások – HR (2/2)

# Téma Leírás Kockázat Javaslat

#3 Mátrai 
Erőmű Zrt.

Vezető pozícióra szóló megbízása szerződések lejárata

A Társaságnál vezető pozícióban lévő munkavállalók egy éves megbízási szerződése lejár év
végén. A szerződések meghosszabbítása, a pozíciók megpályáztatása egyelőre nem történt meg.

MAGAS

#4 Mátrai 
Erőmű Zrt., 
MEKK Kft., 
MEBM Kft.

Létszámtervekhez kapcsolódó költségek

A szóbeli interjún elhangzottak alapján az Erőmű 2020 évi tervei között szerepel

MAGAS Létszámtervek és ehhez kapcsolódó
költségszámítások készítése

#5 GEOSOL Kft. Jelentős fluktuáció

A Társaság fluktuációra vonatkozó adatait elemezve az alábbi következtetésekre jutottunk.

Mindhárom vizsgált évben (2017, 2018, 2019) magas volt a kilépők száma a teljes állományhoz
képest, idén eddig 10 fő hagyta el a Társaságot közös megegyezéssel vagy munkavállalói
felmondás után. A belépők száma is hasonló tartományban ingadozik, 2019-ben eddig 9
munkavállaló lépett be.

A viszonylag magas fluktuáció a Társaság tájékoztatása szerint a fizikai állományt érinti
elsősorban, okai pedig a telephelyek elhelyezkedése, a munka jellege (nehéz fizikai munka, 3
műszakban), valamint a környék új ipari létesítményei szívják el a munkaerőt kedvezőbb
munkakörülményeket vagy magasabb jövedelmet ígérve.
Ennek ellensúlyozására több intézkedés is született: alapbéremelés, mozgóbérrendszer és
jelenléti díj bevezetése, munkaerő megtartó program.

MAGAS
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Vezetői 
összefoglaló
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Eredménykimutatás áttekintése (1/3) PwC megállapítás - Az eredményességet a csökkenő értékesítési 
volumen és a mérsékelten növekvő árak mellett egyszeri tételek 
módosították: 2018 során a visontai naperőmű eladás, 2019-ben CO2 
kvóta értékesítés.
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3.1 Eredménykimutatás áttekintése

• Az árbevétel 2017 és 2018 során legnagyobb részt (97%-ban)
villamos energia értékesítésből származott. 2019  első 10 hónapjában
ez az arány 89%-ra csökkent. Ennek oka, hogy A Társaság jelentős,
mrdFt értékben értékesített készletről CO2 kvótát, amit az Egyéb
tevékenység árbevétele soron mutat ki. Ezen tranzakció hatását
megszűrve a villamos energia értékesítésből származó árbevétel
aránya 2019-ben is 96% körül mozgott, ami az előző évek adatainak
megfelelő szint.

• Az értékesítés két fő csatornáját az            kötött   értékesítési
szerződések, illetve a szabad piaci értékesítések jelentik. Az árbevétel
csökkenő tendenciát mutat a vizsgált időszakban aminek oka az
értékesített volumen csökkenése az értékesített termelői energia, az
értékesített kereskedői energia  és a lignitértékesítés terén. A
hőértékesítés volumene növekedett, de összességében továbbra is
alacsony a részesedése a teljes árbevétel tekintetében. A volumen
csökkenést valamelyest ellensúlyozza az értékesítési árak
növekedése, valamint az értékesített CO2 kvótákból származó
egyszeri bevétel.

• A Társaság az aktivált saját teljesítmények között a
karbantartásokra és felújításokra (erőmű és bányák) fordított saját
rezsis beruházások költségeit mutatja ki.

• Az anyagköltségek között jelentős részt képviselnek a vásárolt
anyagok (tüzelőanyaok, mészkőliszt, kenőanyagok, kötőelemek,
alkatrészek), amelyek a gépek folyamatos üzemben tartásához és az
energiatermeléshez szükségesek.  A tüzelőanyag költség növekedését
2018-ban a biomassza felhasználás növekedése okozta, a
megnövekedett biomassza alapú villamosenergia termelés miatt.

Forrás: Adatszoba

Eredménykimutatás
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2018

1.-10. hó

2019

1.-10. hó

Értékesített termelői energia 56 637      62 890      52 374    

Értékesített kereskedői energia 13 415      4 398        3 882            

Kereskedői értékesítés saját termelésből 10 590      4 308        3 421            

Hőárbevétel 222 235 197                    

Lignit értékesítés 1 173        717 532                    

Egyéb tevékenység árbevétele 867 1 046        827                

Értékesítés nettó árbevétele 82 904      73 595      61 233    

Saját termelésű készletek állományváltozása 186 (312) (137)     

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 3 238        2 361        277                    

Aktívált saját teljesítmények értéke 3 423        2 049        140                    

Anyagköltség (18 005)     (18 800)     (15 410)   

Igénybevett szolgáltatások (16 397)     (15 440)     (13 027)   

Egyéb szolgáltatások (2 110)       (2 107)       (1 647)          

Eladott áruk beszerzési értéke (19 136)     (8 977)       (7 709)          

Eladott közvetitett szolgáltatások értéke (65) (29) (24) 

Anyagjellegű ráfordítások (55 712)     (45 353) (37 816) (

Bérköltség (14 559)     (14 652)     (12 018) (

Személyi jellegű egyéb kifizetések (2 737)       (2 798)       (2 323)          

Bérjárulékok (3 796)       (3 486)       (2 843)          

Személyi jellegű ráfordítások (21 092)     (20 936)     (17 184)   

Egyéb bevételek 2 544        14 791      7 656            

Egyéb ráfordítások (14 168)     (19 695)     (12 188)   )

EBITDA (2 101)       4 451        1 841          )

EBITDA% (2,5%) 6,0% 3,0% ( 

Értékcsökkenési leírás (8 575)       (8 774)       (7 331)          

EBIT (10 676)     (4 323)       (5 490)          

EBIT% (12,9%) (5,9%) (9,0%)

Pénzügyi műveletek bevétele 1 972        5 636        3 704                

Pénzügyi műveletek ráfordításai (355) (518) 

Pénzügyi műveletek eredménye 1 618 5 118        

 (381) 
3 323

Adózás előtti eredmény (9 058)       795 (2 167)          

Adófizetési kötelezettség - (1 611) (629) - 

Adózott eredmény (9 058)       (817) (2 796) 

Adózott eredmény % (10,9%) (1,1%) (4,6%)
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Eredménykimutatás áttekintése (2/3) PwC megállapítás - Az eredményességet a csökkenő értékesítési 
volumen és a mérsékelten növekvő árak mellett egyszeri tételek 
módosították: 2018 során a visontai naperőmű eladás, 2019-ben CO2 
kvóta értékesítés.
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3.1 Eredménykimutatás áttekintése

• Az igénybe vett szolgáltatások között a legmeghatározóbb tételek a
szállítási költségek, illetve a karbantartási és üzemeltetési költségek. A
szállítási költségek között szerepel iparvágány bérleti díj, szén beszállítás
vasúti és  közúti díja, valamint bányán belüli szállítási díjak. Az igénybe
vett szolgáltatások csökkenését (~1 mrdFt 2017-ről 2018-ra) főként a
szállítási (~1,3 mrdFt) és tanácsadói (~300 mFt) költségek csökkenése
vezérelte, amelyet részben ellensúlyozott a segédgépes tevékenységek és
bio üzemanyag előkészítéshez köthető költségek növekedése

• Az egyéb szolgáltatások jelentős tételei a biztosítási díjak,
bányajáradék, vízkészlet használati díj és az engedélyezési díjak.

• A Társaság az ELÁBÉ soron mutatja ki a kereskedőként eladott energia
beszerzési értékét, a kereskedőként eladott kiegyenlítő energia és az
értékesített CO2 kvóta beszerzési értékét. A 2017-es magas szint oka, hogy
a Társaságnak a 2017-es váratlan események miatt (nem tervezett
karbantartások, fagykár) jelentősen több kiegyenlítő energiára volt
szüksége, mint az azt megelőző években.

• A személyi jellegű ráfordítások tartalmazzák az erőműben és a
bányákban dolgozók bérét és járulékait. A bérköltségek szintje 2018-ban
2017-hez képest stabil maradt, azonban 2019 1.-10. hónap időszakában
2018 azonos időszakához képest növekedett, mely az átlagos bérek
emelkedésének volt köszönhető.

Forrás: Adatszoba

Eredménykimutatás
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2018

1.-10. hó

2019

1.-10. hó

Értékesített termelői energia 56 637      62 890      52 374    

Értékesített kereskedői energia 13 415      4 398        3 882            

Kereskedői értékesítés saját termelésből 10 590      4 308        3 421            

Hőárbevétel 222 235 197                    

Lignit értékesítés 1 173        717 532                    

Egyéb tevékenység árbevétele 867 1 046        827                

Értékesítés nettó árbevétele 82 904      73 595      61 233    

Saját termelésű készletek állományváltozása 186 (312) (137)     

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 3 238        2 361        277                    

Aktívált saját teljesítmények értéke 3 423        2 049        140                    

Anyagköltség (18 005)     (18 800)     (15 410)   

Igénybevett szolgáltatások (16 397)     (15 440)     (13 027)   

Egyéb szolgáltatások (2 110)       (2 107)       (1 647)          

Eladott áruk beszerzési értéke (19 136)     (8 977)       (7 709)          

Eladott közvetitett szolgáltatások értéke (65) (29) (24) 

Anyagjellegű ráfordítások (55 712)     (45 353) (37 816) (

Bérköltség (14 559)     (14 652)     (12 018) (

Személyi jellegű egyéb kifizetések (2 737)       (2 798)       (2 323)          

Bérjárulékok (3 796)       (3 486)       (2 843)          

Személyi jellegű ráfordítások (21 092)     (20 936)     (17 184)   

Egyéb bevételek 2 544        14 791      7 656            

Egyéb ráfordítások (14 168)     (19 695)     (12 188)   )

EBITDA (2 101)       4 451        1 841          )

EBITDA% (2,5%) 6,0% 3,0% ( 

Értékcsökkenési leírás (8 575)       (8 774)       (7 331)          

EBIT (10 676)     (4 323)       (5 490)          

EBIT% (12,9%) (5,9%) (9,0%)

Pénzügyi műveletek bevétele 1 972        5 636        3 704                

Pénzügyi műveletek ráfordításai (355) (518) 

Pénzügyi műveletek eredménye 1 618 5 118        

 (381) 
3 323

Adózás előtti eredmény (9 058)       795 (2 167)          

Adófizetési kötelezettség - (1 611) (629) - 

Adózott eredmény (9 058)       (817) (2 796) 

Adózott eredmény % (10,9%) (1,1%) (4,6%)
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Eredménykimutatás áttekintése (3/3) PwC megállapítás - Az eredményességet a csökkenő értékesítési 
volumen és a mérsékelten növekvő árak mellett egyszeri tételek 
módosították: 2018 során a visontai naperőmű eladás, 2019-ben CO2 
kvóta értékesítés.

• Az egyéb bevételek fluktuációjának oka a 2018 során értékesített 
visontai PV naperőmű után kapott egyszeri bevétel. Egyéb jelentős 
tételek a zöld és barna prémium támogatások, melyek mértéke 
szintén 2018 során volt a legmagasabb a vizsgált időszakban (a zöld 
prémium (1,8 mrdFt) a naperőműhöz, a barna prémium (5,3 mrdFt) 
a biomassza égetéshez kapcsolódik). A céltartalék feloldás hatása
(387 mFt, 164 mFt és 26,3 mFt 2017-ben, 2018-ban és 2019 1.-10. 
hóban) szintén az egyéb bevételek között kerül kimutatásra.

• Az egyéb ráfordítások között jelennek meg a CO2 kvóta kiadások, 
ami minden évben jelentős költség. Ezen kívül egyszeri tételek
(bírság, kötbér, egyéb károk) és adók (HIPA), valamint a 
környezetterhelési díj mozgatják az egyenleget. A 2018-as növekedés 
oka a visontai naperőmű értékesítés könyv szerinti értékének hatása. 
A céltartalék képzés miatti ráfordítás 2017-ben 0 Ft, 2018-ban 127 
mFt, 2019 1.-10. hóban 444 mFt volt.

• 2018-ban az egyéb bevételekhez hasonlóan az egyéb ráfordítások 
között is egyszeri hatásként jelentkezik a visontai naperőmű 
értékesítése, az erőmű könyv szerinti érték jelenik meg ezen a soron. 
A képzett céltartalék összege is az egyéb ráfordítások között kerül 
kimutatásra.

• Az értékcsökkenési leírás az erőmű, gépek és technikai 
felszerelések éves amortizációját tartalmazza.

• A pénzügyi eredményben főként a deviza határidős ügyleteken 
realizált eredmény szerepel. Egyszeri hatás a 2018-ban terminált 
CO2 kvóta forward ügyleteken realizált eredmény ( mrdFt). 
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3.1 Eredménykimutatás áttekintése

Forrás: Adatszoba

Eredménykimutatás
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2018

1.-10. hó

2019

1.-10. hó

Értékesített termelői energia 56 637      62 890      52 374    

Értékesített kereskedői energia 13 415      4 398        3 882            

Kereskedői értékesítés saját termelésből 10 590      4 308        3 421            

Hőárbevétel 222 235 197                    

Lignit értékesítés 1 173        717 532                    

Egyéb tevékenység árbevétele 867 1 046        827                

Értékesítés nettó árbevétele 82 904      73 595      61 233    

Saját termelésű készletek állományváltozása 186 (312) (137)     

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 3 238        2 361        277                    

Aktívált saját teljesítmények értéke 3 423        2 049        140                    

Anyagköltség (18 005)     (18 800)     (15 410)   

Igénybevett szolgáltatások (16 397)     (15 440)     (13 027)   

Egyéb szolgáltatások (2 110)       (2 107)       (1 647)          

Eladott áruk beszerzési értéke (19 136)     (8 977)       (7 709)          

Eladott közvetitett szolgáltatások értéke (65) (29) (24) 

Anyagjellegű ráfordítások (55 712)     (45 353) (37 816) (

Bérköltség (14 559)     (14 652)     (12 018) (

Személyi jellegű egyéb kifizetések (2 737)       (2 798)       (2 323)          

Bérjárulékok (3 796)       (3 486)       (2 843)          

Személyi jellegű ráfordítások (21 092)     (20 936)     (17 184)   

Egyéb bevételek 2 544        14 791      7 656            

Egyéb ráfordítások (14 168)     (19 695)     (12 188)   )

EBITDA (2 101)       4 451        1 841          )

EBITDA% (2,5%) 6,0% 3,0% ( 

Értékcsökkenési leírás (8 575)       (8 774)       (7 331)          

EBIT (10 676)     (4 323)       (5 490)          

EBIT% (12,9%) (5,9%) (9,0%)

Pénzügyi műveletek bevétele 1 972        5 636        3 704                

Pénzügyi műveletek ráfordításai (355) (518) 

Pénzügyi műveletek eredménye 1 618 5 118        

 (381) 
3 323

Adózás előtti eredmény (9 058)       795 (2 167)          

Adófizetési kötelezettség - (1 611) (629) - 

Adózott eredmény (9 058)       (817) (2 796) 

Adózott eredmény % (10,9%) (1,1%) (4,6%)
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PwC megállapítás – A MERT árbevétele a vizsgált időszakban csökkent, 
mely főként a csökkenő értékesítési volumenekkel magyarázható (ezt a hatást 
a növekvő értékesítési árak részben ellensúlyozták). A volumen csökkenés oka 
a kisebb blokkok üzemeltetésének változása és a karbantartások okozta 
időkiesés együttes hatása.
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3.2 Árbevétel elemzés 

• Az értékesített kereskedői energia 2017-es magas szintjének oka a 2017-es hideg tél, mely termelés kiesést okozott. Ennek eredményeként a
korábban már értékesített energiát a piacról kellett pótolnia a Társaságnak.

• A kapott információk alapján a kisblokkok alacsonyabb hatásfokkal működnek mint a nagyblokkok, ezért üzemeltetésük csak magas
energiaárak mellett kifizetődő. 2019-ben az 1. blokk alig üzemelt, a 2. blokkot is csak akkor, ha volt elegendő tüzelőanyag és a piaci árak
megfelelő szinten voltak, biztosítva a megtérülést.

• Az egyéb tevékenység árbevétele háztartási hulladék ártalmatlanítás, gipsz, hőkezelt kemencepor kezelésének árbevétele, stb. tartalmazza.
Ezen tevékenységekből származó árbevétel stabil maradt

•

• Az árbevétel a vizsgált időszak során legnagyobb részt energia
értékesítésből származik (97%-97%-96% mértékben a vizsgált évek
sorrendjében, egyszeri hatásoktól tisztítva).

• A teljes árbevételből az értékesített termelői energia képviseli a
legnagyobb részt, a fennmaradó hányad túlnyomó része pedig
kereskedői értékesítéshez köthető (kereskedői értékesítés saját
termelésből, illetve kereskedői energia értékesítés).

• Az árbevételt az értékesített mennyiség és az értékesítési árak
mozgatják. 2017-ről 2018-ra az árak kis mértékben csökkentek, amit
a termelői energia értékesítés nagyobb mennyisége ellensúlyozott,
azonban a kereskedői értékesítés esetében mennyiségi visszaesés is
történt, így az árbevétel összességében csökkent az előző évhez
képest (80,6 mrdFt-ról 71,6 mrdFt-ra).

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

Árbevétel megbontása
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2018

1.-10. hó

2019

1.-10. hó

Értékesített termelői energia 56 637          62 890          52 374               

Értékesített kereskedői energia 13 415          4 398 3 882       

Kereskedői értékesítés saját termelésből 10 590          4 308 3 421       

Hőárbevétel 222 235 197           

Lignit értékesítés 1 173 717 532           

Egyéb tevékenység árbevétele 867 1 046 827           

Teljes árbevétel 82 904          73 595          61 233               

KPIs

Értékesített termelői energia (GWh) 3 761 4 396 3 690       

Értékesített kereskedői energia (GWh) 1 161 553 509           

Kereskedői értékesítés saját termelésből (GWh) 935 370 294           

Hőértékesítés (GJ) 106 972        111 648        94 057             

Lignitértékesítés (tonna) 218 858        118 137        88 061               

Átlagos értékesítési ár - termelés (Ft/kWh) 15,1 14,3 14,2          

Átlagos értékesítési ár - kereskedelem (Ft/kWh) 11,6 7,9 7,6 

Kereskedői értékesítés saját termelésből (Ft/kWh) 11,3 11,7 11,6          

Átlagos értékesítési ár - hő (Ft/MJ) 2,1 2,1 2,1 

Átlagos értékesítési ár - Lignit 5,4 6,1 6,0 

Árbevétel elemzés (1/2)
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Árbevétel elemzés (2/2)
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3.2 Árbevétel elemzés 

• A hőárbevétel jelentősen növekedett 2018. évhez képest aminek oka,
hogy a              2019. január és október között 170 mFt értékben
vásárolt gőzt, ami előző évben nem jelentkezett.

• A lignit értékesítés jelentősen csökkent a vizsgált időszak során, ami
a visontai bánya széntermelésének visszaesésével, a lakossági
értékesítés csökkenésével (enyhe időjárás miatt), illetve a szén saját
célra történő felhasználásával magyarázható.

• A teljes értékesítésen belül  jelentős az  részaránya, 53%-65%
közötti.

• Az árbevétel egészéből 2017-ben 53%-ot, 2018-ban 56%-ot, 2019-
ben
10. hónapig bezárólag 65%-ot tett ki az      forgalma. Ez a fő
értékesítési csatornákon belül az értékesített termelői energia
területén a leginkább szignifikáns, ez rendre 68%, 64% és 72% a
vizsgált időszakokban. Az értékesített kereskedői energián belül az
részaránya 2017-ben 34%, 2018-ban 0%, 2019-ben 10. hónapig 22%
volt.

PwC megállapítás – A MERT árbevétele a vizsgált időszakban csökkent, 
mely főként a csökkenő értékesítési volumenekkel magyarázható (ezt a hatást 
a növekvő értékesítési árak részben ellensúlyozták). A volumen csökkenés oka 
a kisebb blokkok üzemeltetésének változása és a karbantartások okozta 
időkiesés együttes hatása.
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Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

Árbevétel megbontása
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2018

1.-10. hó

2019

1.-10. hó

Értékesített termelői energia 56 637          62 890          52 374               

Értékesített kereskedői energia 13 415          4 398 3 882       

Kereskedői értékesítés saját termelésből 10 590          4 308 3 421       

Hőárbevétel 222 235 197           

Lignit értékesítés 1 173 717 532           

Egyéb tevékenység árbevétele 867 1 046 827           

Teljes árbevétel 82 904          73 595          61 233               

KPIs

Értékesített termelői energia (GWh) 3 761 4 396 3 690       

Értékesített kereskedői energia (GWh) 1 161 553 509           

Kereskedői értékesítés saját termelésből (GWh) 935 370 294           

Hőértékesítés (GJ) 106 972        111 648        94 057             

Lignitértékesítés (tonna) 218 858        118 137        88 061               

Átlagos értékesítési ár - termelés (Ft/kWh) 15,1 14,3 14,2          

Átlagos értékesítési ár - kereskedelem (Ft/kWh) 11,6 7,9 7,6 

Kereskedői értékesítés saját termelésből (Ft/kWh) 11,3 11,7 11,6          

Átlagos értékesítési ár - hő (Ft/MJ) 2,1 2,1 2,1 

Átlagos értékesítési ár - Lignit 5,4 6,1 6,0 
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PwC megállapítás – A MERT normalizált EBITDA%-a 
jelentősen alacsonyabb a riportáltnál 2018-ban és 2019 1.-10. 
hónapban. 

Annak érdekében, hogy megállapítsuk a MERT fenntartható 
eredményességi szintjét, elvégeztük a Céltársaság eredmény-
normalizációját. Munkánk során a következő módosító tételeket 
azonosítottuk:

Egyszeri tételek

• [1] [2] [3] A 2017-es rendkívüli körülmények miatt több váratlan
meghibásodás történt, melyek üzemeltetési többletköltséget, selejtezést
és addicionális helyettesítő villamos energia vásárlást eredményeztek,
rontották a Társaság eredményét. Ezek egy része a januári-februári
szokatlanul hideg időjárás eredménye (tisztítási, robbantási munkák,
karbantartási többletmunka, olajfelhasználás többlet, túlóra és készenléti
díj), valamint több ad-hoc jellegű eset is történt.

•

• [4] 2018-ban a Társaság értékesítette visontai naperőművét, amin
nyereséget realizált. Egyszeri tételként ez a hatás a fenntartható
jövedelmezőségi szintből kiszűrésre került.

• [5] [7] [8] A Társaság több földterületet és egyéb ingatlant is
értékesített, ezek az ügyletek egyszeri bevételként jelentek meg 2019-
ban.

• [6] A Halmaj Kft.-ben történt tőkeemelés föld apport ügyleten keresztül,
ami az egyéb bevételek és ráfordítások között jelenik meg. A tranzakción
realizált eredmény a Céltársaság EBITDA-jából kiszűrésre került.

• [9] 2019-ben likviditási szükséglet miatt egyszeri CO2 kvóta eladás
történt, ami    mrdFt összegű bevételeként jelentkezik. Az eladott kvóták
2016-ban jóval kedvezőbb áron lettek vásárolva forward ügyletek
keretében, bekerülési értékük   mrdFt volt. Az ügyleten realizált nyereség
eliminálva lett, egyszeri jellegéből fakadóan.
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3.3 Eredménynormalizáció

Eredménynormalizáció
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2019

1.-10. hó

Értékesítés nettó árbevétele 82 904       73 595          

EBITDA (2 101)        4 451           

EBITDA % (2,5%) 6,0%

[1] Helyettesítő villamos energia vásárlás (káresemények) 5 365         - - 

[2] Selejtezés káresemények miatt 399 - - 

[3] Káresemények miatti üzemeltetési többletköltségek 651 - - 

[4] Visontai naperőmű értékesítés realizált árrése - (825) - 

[5] Földterület értékesítés Bükkábrány - (31) - 

[6] JT emelésből származó eredmény (Halmaj Kft.-nek) - -

[7] Földterület értékesítés Nyugati bánya - -

[8] Mátrafüredi vendégház értékesítés - -

[9] 2019-es CO2 kvóta értékesítés - -

[10] Céltartalék képzés és feloldás egyenlege (387) (37) 

[11] Kapott kártérítés, kötbér, késedelmi kamat (65) (42) 

[12] Fizetett kártérítés, kötbér, késedelmi kamat 164 60             

Egyszeri tételek 6 127          (875) 

[13] Naperőmű árbevétel és zöld prémium (1 297)        (2 439)      

Pro-forma módosítások (1 297)        (2 439)      

Normalizált EBITDA 2 729         1 137             

Normalizált EBITDA % 3,3% 1,5%

Egyéb tételek

[14] CO2 kvóta historikus árnövekedésének hatása [-] [-] [-]

Normalizált EBITDA #2 1 159         (4 131)            

Normalizált EBITDA% 1,4% (5,6%)

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

Eredménynormalizáció (1/2)
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Eredménynormalizáció (2/2) PwC megállapítás – A MERT normalizált EBITDA%-a 
jelentősen alacsonyabb a riportáltnál 2018-ban és 2019 1.-10. 
hónapban. 

• [10] A céltartalék kötelezettségek egyenlegét a nettó adósságállomány
számításunkban vesszük figyelembe, így a céltartalék képzéshez
kapcsolódó ráfordítással, illetve a feloldáshoz kapcsolódó bevétellel
normalizáltuk az EBITDA értékét.

• [11] [12] Az egyéb bevételek és ráfordítások között kimutatott egyszeri
tételek ki lettek szűrve a fenntartható jövedelmezőségi szintből: adott és
kapott kártérítések, sérelem díjak, kötbérek és késedelmi kamatok,
biztosító által fizetett kártérítések, egyéb károkkal kapcsolatos bevételek
és költségek.

Pro-forma módosítások

• [13] Mivel a visontai naperőmű értékesítésre került 2018-ban, így az
általa termelt energia értékesítéséből származó árbevétellel, valamint a
naperőmű után kapott zöld prémium támogatás összegével a historikus
EBITDA módosításra került. A normalizáció célja a MERT hosszú távon
fenntartható jövedelmezőségi szintjének meghatározása, figyelembe véve
a kieső naperőművi bevételeket. A kapott információk alapján az erőmű
üzemeltetésével kapcsolatos költségek kiszűrése nem volt lehetséges, így
az EBITDA a bevételek, illetve a kapott támogatások mértékével került
módosításra.

Egyéb tételek

• [14] A CO2 kvóták piaci ára 2016-hoz képest jelentősen növekedett. Az
elmúlt években (beleértve 2019-et és 2020-at is ) felmerült fogyasztás
fedezésére 2016-ban kötöttek határidős forward ügyleteket. Ezeknek az
ügyleteknek köszönhetően a CO2 költségek jelentősen alacsonyabbak,
mintha az aktuális spot áron kellene a Társaságnak a CO2 kvótákat
beszereznie. A MERT működésére hosszú távon a múlthoz képest
jelentősen magasabb nyomást fog helyezni a CO2 kvóták beszerzésével
járó többletköltség.
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Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

Eredménynormalizáció
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2019

1.-10. hó

Értékesítés nettó árbevétele 82 904       73 595          

EBITDA (2 101)        4 451           

EBITDA % (2,5%) 6,0%

[1] Helyettesítő villamos energia vásárlás (káresemények) 5 365         - - 

[2] Selejtezés káresemények miatt 399 - - 

[3] Káresemények miatti üzemeltetési többletköltségek 651 - - 

[4] Visontai naperőmű értékesítés realizált árrése - (825) - 

[5] Földterület értékesítés Bükkábrány - (31) - 

[6] JT emelésből származó eredmény (Halmaj Kft.-nek) - -

[7] Földterület értékesítés Nyugati bánya - -

[8] Mátrafüredi vendégház értékesítés - -

[9] 2019-es CO2 kvóta értékesítés - -

[10] Céltartalék képzés és feloldás egyenlege (387) (37) 

[11] Kapott kártérítés, kötbér, késedelmi kamat (65) (42) 

[12] Fizetett kártérítés, kötbér, késedelmi kamat 164 60             

Egyszeri tételek 6 127          (875) 

[13] Naperőmű árbevétel és zöld prémium (1 297)        (2 439)      

Pro-forma módosítások (1 297)        (2 439)      

Normalizált EBITDA 2 729         1 137             

Normalizált EBITDA % 3,3% 1,5%

Egyéb tételek

[14] CO2 kvóta historikus árnövekedésének hatása [-] [-] [-]

Normalizált EBITDA #2 1 159         (4 131)            

Normalizált EBITDA% 1,4% (5,6%)
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3.4 Mérleg áttekintés

Forrás: Adatszoba

• A MERT mérlegét a befektetett eszközök értéke dominálja, azon belül is a
tárgyi eszközök, melyek között az erőmű (2018.12.31-én 50 mrdFt), a visontai
és bükkábrányi bánya (2018.12.31-én 25,1 mrdFt illetve 15,1 mrdFt) könyv
szerinti nettó értéken kerül kimutatásra. A tárgyi eszközök értéke a vizsgált
időszakban csökkent, melynek fő oka a 15MW-os naperőmű értékesítése volt.

• A Társaság befektetett pénzügyi eszközeinek változását a fotovoltaikus erőmű
(Bükkábrányi és Halmajugrai Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft.)
részesedések bekerülése (1,5 mrdFt 2017-ről 2018-ra, illetve +~600 mFt
2019-ben) és kapcsolt vállalkozásnak adott tartós kölcsön (0,4 mrdFt 2019-
ben) vezérelte.

• A kereskedelmi működő tőke legmeghatározóbb eleme a készletek,
melyek elsősorban a működéshez használt alapanyagokat tartalmazza, illetve
az egyéb karbantartásnál használt tartozékokat és pótalkatrészeket. A teljes
készletállomány átlagosan 49%-a (mely részarány a készletezett CO2 kvótát
és az adott előleget figyelmen kívül hagyva 74%-ra nő) több mint két éve nem
került felhasználásra (ez 2019.10.31-én 5 mrdFt-nyi készletet jelent).

• A MERT vevőkövetelésének 97%-a nem lejárt követelés. A lejárt
követelésekből a legnagyobb részt a    -vel szembeni követelések jelentik
(2019.10.31-én 138 mFt 30 napon belüli, 100 mFt 60-90 napon belüli lejárt
követelések).

• A szállító állomány összetételéről nem állt rendelkezésre részletező
információ, azonban a Céltársaság nem rendelkezik határidőn túli szállítói
kötelezettséggel.

PwC megállapítás – A MERT mérlegét leginkább a tárgyi 
eszközök állománya befolyásolja. 

Mérleg
MERT

Adatok millió Ft-ban

2017.12.31

Auditált

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

Immateriális javak 63 136 

Tárgyi eszközök 96 289         89 678          
Befektetett pénzügyi eszközök 578 2 135 

Befektetet eszközök 96 930         91 949                  

Készletek 7 545 8 879          

Vevők 6 775 4 087 

Kapott előleg (3) (1) 

Szállítók (3 354)          (5 437)      

Adott előleg 443 629 

Kereskedelmi működőtőke 11 407         8 157          

Egyéb követelés/kötelezettség (2 873)          (4 099)                 

Aktív időbeli elhatárolások 1 906 715 

Passzív időbeli elhatárolások (1 782)           (416) (

Nettó működőtőke 8 658 4 357           

Pénztár 7 5 

Betétszámla 7 666 19 112         

Hosszú lejáratú kölcsön (4) (20) 

Rövid lejáratú hitelek - (3 000) - 

Nettó adósságállomány 7 668 16 097         

Céltartalék (20 361)       (20 324)              

Nettó eszközök 92 896         92 079                  

Jegyzett tőke 34 246         34 246                  

Tőketartalék 1 445 1 445 

Eredménytartalék 66 252         57 194                  

Lekötött tartalék 11 11 

Adózott eredmény (9 058)           (817) 

Saját tőke 92 896         92 079                  

Mérleg áttekintés (1/2)

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC

2019. december 18.

Mérleg áttekintés (2/2) PwC megállapítás – A MERT mérlegét leginkább a tárgyi 
eszközök állománya befolyásolja. 

• A nettó működőtőke   évközi változására továbbá jelentős hatással van a
CO2 kvóta-kötelezettség folyamatos előírása, azonban ezen tétel egyenlege év
végére lecsökken köszönhetően a regulátor felé történő beszolgáltatásnak. Az
év végi egyéb működőtőke egyenlegek főként különböző adó- és
járuléknemekhez köthetők.

• A Társaság a vizsgált időszakban nettó készpénzállománnyal
(riportált)   rendelkezett, azonban ennek a szintje jelentősen fluktuált. Ez
főként a pénzeszközök változásával magyarázható (a pénzeszközök a
2018.12.31-i 19,1 mrdFt-ról 3,6 mrdFt-ra csökkentek 2019.10.31-én), mely
hatás a naperőműértékesítéshez, majd 2019 első felében a 11,2 mrdFt-os
osztalékfizetéshez köthető.

• A saját tőke állomány     a   vizsgált periódusban csökkent, melynek oka a
veszteséges működés és a 2017-ban és 2019-ben kifizetett 6,9 mrdFt és 11,2
mrdFt osztalék volt. Ezzel szemben a jegyzett tőke, a tőketartalék, és a
lekötött tartalék változatlan maradt.
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Forrás: Adatszoba

Mérleg
MERT

Adatok millió Ft-ban

2017.12.31

Auditált

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

Immateriális javak 63 136 

Tárgyi eszközök 96 289         89 678          
Befektetett pénzügyi eszközök 578 2 135 

Befektetet eszközök 96 930         91 949                  

Készletek 7 545 8 879          

Vevők 6 775 4 087 

Kapott előleg (3) (1) 

Szállítók (3 354)          (5 437)      

Adott előleg 443 629 

Kereskedelmi működőtőke 11 407         8 157          

Egyéb követelés/kötelezettség (2 873)          (4 099)                 

Aktív időbeli elhatárolások 1 906 715 

Passzív időbeli elhatárolások (1 782)           (416) (

Nettó működőtőke 8 658 4 357           

Pénztár 7 5 

Betétszámla 7 666 19 112         

Hosszú lejáratú kölcsön (4) (20) 

Rövid lejáratú hitelek - (3 000) - 

Nettó adósságállomány 7 668 16 097         

Céltartalék (20 361)       (20 324)              

Nettó eszközök 92 896         92 079                  

Jegyzett tőke 34 246         34 246                  

Tőketartalék 1 445 1 445 

Eredménytartalék 66 252         57 194                  

Lekötött tartalék 11 11 

Adózott eredmény (9 058)           (817) 

Saját tőke 92 896         92 079                  

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC

2019. december 18.

Munkánk során a következő, adósságállományt módosító tételeket 
azonosítottuk:

Átsorolás működő tőkéből

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek: A tagokkal szemben fennálló
kötelezettségeket (főleg osztalék) a Társaság nettó adósságállományában
javasoljuk figyelembe venni.

2. CO2 kvóta időbeli elhatárolása: Finanszírozási jellegéből fakadóan a
CO2 kvóták évközi kumulálódó, elhatárolt költségét a működő tőkéből való
kiszűrésre, és a Társaság nettó adósságállományában való figyelembevételre
javasoljuk.

3. CO2 kvóta (készletezett): A készletek között nyilvántartott CO2 kvóta a
regiszterbe való visszaadás után megmaradó kvóták értékét képviselik.
Jellegükből fakadóan ezen tételeket a nettó adósságállományban javasoljuk
figyelembe venni.
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3.5 Nettó adósságállomány

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

Nettó adósságállomány (1/4)

Nettó adósságállomány
Pro forma konszolidált

Adatok millió Ft-ban

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

MERT pénzeszközok 19 117                

MERT hosszú lejáratú kölcsön (20) 

MERT rövid lejáratú hitelek (3 000)        

MEH Zrt. pénzeszközök 153 

SPI Kft. pénzeszközök 3 550         

SPI Kft. kapott kölcsön (Status Energy PE) (3 398)                

SPI Kft. MFB/MTB hitel (7 863)                

SPI Kft. rövid lejáratú kapcsolt kötelezettség (3 537)        

StatGeo Kft. pénzeszközök 302 

StatGeo Kft. OTP hitel (8 443)                

StatGeo Kft. kapott kölcsön (Status Energy PE) (2 391)                ( 
GEOSOL Kft. készpénzállomány 344 

Riportált nettó adósságállomány (5 186)             

Átsorolás működő tőkéből

[1] Tagokkal szembeni kötelezettségek  (42) 

[2] CO2 kvóta időbeli elhatárolása  - 

[3] CO2 kvóta (készletezett) 2 012         

[4] Kapcsolt vállalkozásnak adott pénzeszköz 60 

[5] Társasági és energiaadó egyenlegek  (628) 

Átsorolás nettó adósságállományba összesen 1 402              

Módosítások

[6] Céltartalékok (20 324)          

[7] Leszerződött beruházások 2019-re

[8] Leszerződött beruházások 2020-ra

Módosítások összesen (20 324)          

Módosított nettó adósságállomány (24 108)          

Egyéb tételek

Adott garanciák - MKB Bank

Adott garanciák - Citibank

Nyitott FX határidős ügyletek

Nyitott CO2 határidős ügyletek - 2019 - nyitott időszak

Nyitott CO2 határidős ügyletek - 2020

Lekötött pénzeszközök

Addicionális céltartalék - rekultiváció [-]        

Addicionális céltartalék - végkielégítések [-]

Halasztott bevételek  (27) 

Halasztott adókötelezettség [-]        

Leányvállalatok nettó adósságállománya 1 123         

Munkavállalóknak adott kölcsönök hosszú lejáratú része 128 

Értékesített naperőművek nettó hatása

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC

2019. december 18.

Munkánk során a következő, adósságállományt módosító tételeket azonosítottuk:

Átsorolás működő tőkéből

4. Kapcsolt vállalkozásnak adott pénzeszköz: A MERT 2019.10.31-én 435
mFt értékben adott kölcsönöket leányvállalatai számára (főként Mátra Erőmű
Bányászati Mélyépítő Kft. számára), melyeket javaslunk a nettó
adósságállományt csökkentő tételként figyelembe venni.

5. Társasági és energiaadó egyenlegek: A profit alapú adó követelések és
kötelezettségek időszak végi nyitott egyenlegei adósság jellegű tételként
kezelendők.

Módosítások

6. Céltartalékok: A Társaság által, a rekultivációs feladatokra képzett céltartalék
összege a jövőben várhatóan felmerülő kötelezettség, melynek fedezete a 
Társaság rendelkezésére kell álljon, így mértékével az adósságállományt 
növelni javasoljuk.

7. Leszerződött beruházások : A kapott információk alapján a MERT 
2019 végéig még 4,2 mrdFt értékben tervez beruházásokat megvalósítani,
amelyből a legnagyobb tétel két gázturbina felújítása (~2,3mrdFt), mely
munkálattal december közepére végezni fognak.

8. Leszerződött beruházások – 2020: A MERT 2019.10.31-én 1 darab 
megkötött szerződéssel rendelkezett 2db 15,75/6,3kV-os hónaljtrafó
gyártására –         EUR   összegben. A vállalt szállítási határidő: 2020.04.15.
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3.5 Nettó adósságállomány

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

 Nettó adósságállomány (2/4)

Nettó adósságállomány
Pro forma konszolidált

Adatok millió Ft-ban

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

MERT pénzeszközok 19 117                

MERT hosszú lejáratú kölcsön (20) 

MERT rövid lejáratú hitelek (3 000)        

MEH Zrt. pénzeszközök 153 

SPI Kft. pénzeszközök 3 550         

SPI Kft. kapott kölcsön (Status Energy PE) (3 398)                

SPI Kft. MFB/MTB hitel (7 863)                

SPI Kft. rövid lejáratú kapcsolt kötelezettség (3 537)        

StatGeo Kft. pénzeszközök 302 

StatGeo Kft. OTP hitel (8 443)                

StatGeo Kft. kapott kölcsön (Status Energy PE) (2 391)                ( 
GEOSOL Kft. készpénzállomány 344 

Riportált nettó adósságállomány (5 186)             

Átsorolás működő tőkéből

[1] Tagokkal szembeni kötelezettségek  (42) 

[2] CO2 kvóta időbeli elhatárolása  - 

[3] CO2 kvóta (készletezett) 2 012         

[4] Kapcsolt vállalkozásnak adott pénzeszköz 60 

[5] Társasági és energiaadó egyenlegek  (628) 

Átsorolás nettó adósságállományba összesen 1 402              

Módosítások

[6] Céltartalékok (20 324)          

[7] Leszerződött beruházások 2019-re

[8] Leszerződött beruházások 2020-ra

Módosítások összesen (20 324)          

Módosított nettó adósságállomány (24 108)          

Egyéb tételek

Adott garanciák - MKB Bank

Adott garanciák - Citibank

Nyitott FX határidős ügyletek

Nyitott CO2 határidős ügyletek - 2019 - nyitott időszak

Nyitott CO2 határidős ügyletek - 2020

Lekötött pénzeszközök

Addicionális céltartalék - rekultiváció [-]        

Addicionális céltartalék - végkielégítések [-]

Halasztott bevételek  (27) 

Halasztott adókötelezettség [-]        

Leányvállalatok nettó adósságállománya 1 123         

Munkavállalóknak adott kölcsönök hosszú lejáratú része 128 

Értékesített naperőművek nettó hatása

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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2019. december 18.

Nettó adósságállomány (3/4)

Egyéb tételek

Adott garanciák: A Céltársaság 2019.10.31-én 3,2 mrdFt értékben nyújtott 
bankgaranciát. Ezek közül a legjelentősebb tétel a rekultivációs kötelezettségek 
fedezetére vonatkozó 2mrdFt értékű garancia, amelynek kedvezményezettje a BAZ 
Megyei Kormányhivatal.

Nyitott derivatív ügyletek: A Társaság 2019.10.31-én 3,2 mrdFt értékben 
rendelkezett nyitott FX határidős ügylettel, illetve 2,2 mrdFt értékben 2019-re és       
mrdFt értékben 2020-ra nyitott CO2 kvótára szóló határidős ügylettel.

2019-re a CO2 kvóták csak azon összegét javasoljuk az adóságállományt módosító 
tételként figyelembe venni, melyek az év hátra lévő részére vonatkozó kibocsátás 
fedezetére terv a Céltársaság megvásárolni (mivel a historikus időszakot a CO2 kvóták 
időbeli elhatárolása lefedi).

Lekötött pénzeszközök: A kapott információk alapján a lekötött pénzeszközök 
állománya 2019.10.31-én összesen ~1,8-2 mrdFt volt. Ebből 806 mFt óvadékhoz volt 
köthető.                                                                                                                                           
A villamosenergia-kereskedelem óvadék-igénye 500-600 mFt közötti, azonban ez 
várhatóan 2020-tól (a kisblokki termelések kiesése miatt) 100-150 mFt-os szintre 
csökken.

Addicionális céltartalék – rekultiváció: A környezetvédelmi céltartalék várható 
növekedése a műszaki átvilágítás megállapításai alapján ~7,4 mrdFt.

 
Halasztott adófizetési kötelezettség: Eszköz állomány számviteli és társasági 
adó szerint számított nettó értékének jelentős eltérése miatt az eszköz hasznos 
élettartama alatt kisebb összegben csökkentheti a társasági adó alapját a 
számvitelileg elszámoltakhoz viszonyítva. Ez összességében 4,6 mrdFt-os elméleti 
társasági adókötelezettséget eredményez 9% társasági adókulccsal számítva. 
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3.5 Nettó adósságállomány

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

 

Nettó adósságállomány
Pro forma konszolidált

Adatok millió Ft-ban

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

MERT pénzeszközok 19 117                

MERT hosszú lejáratú kölcsön (20) 

MERT rövid lejáratú hitelek (3 000)        

MEH Zrt. pénzeszközök 153 

SPI Kft. pénzeszközök 3 550         

SPI Kft. kapott kölcsön (Status Energy PE) (3 398)                

SPI Kft. MFB/MTB hitel (7 863)                

SPI Kft. rövid lejáratú kapcsolt kötelezettség (3 537)        

StatGeo Kft. pénzeszközök 302 

StatGeo Kft. OTP hitel (8 443)                

StatGeo Kft. kapott kölcsön (Status Energy PE) (2 391)                ( 
GEOSOL Kft. készpénzállomány 344 

Riportált nettó adósságállomány (5 186)             

Átsorolás működő tőkéből

[1] Tagokkal szembeni kötelezettségek  (42) 

[2] CO2 kvóta időbeli elhatárolása  - 

[3] CO2 kvóta (készletezett) 2 012         

[4] Kapcsolt vállalkozásnak adott pénzeszköz 60 

[5] Társasági és energiaadó egyenlegek  (628) 

Átsorolás nettó adósságállományba összesen 1 402              

Módosítások

[6] Céltartalékok (20 324)          

[7] Leszerződött beruházások 2019-re

[8] Leszerződött beruházások 2020-ra

Módosítások összesen (20 324)          

Módosított nettó adósságállomány (24 108)          

Egyéb tételek

Adott garanciák - MKB Bank

Adott garanciák - Citibank

Nyitott FX határidős ügyletek

Nyitott CO2 határidős ügyletek - 2019 - nyitott időszak

Nyitott CO2 határidős ügyletek - 2020

Lekötött pénzeszközök

Addicionális céltartalék - rekultiváció [-]        

Addicionális céltartalék - végkielégítések [-]

Halasztott bevételek  (27) 

Halasztott adókötelezettség [-]        

Leányvállalatok nettó adósságállománya 1 123         

Munkavállalóknak adott kölcsönök hosszú lejáratú része 128 

Értékesített naperőművek nettó hatása

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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Nettó adósságállomány (4/4)

Egyéb tételek (folyt.)

Elhatárolt veszteségek miatt adóhatás: A Célvállalat jelentős, 8,6 mrdFt 
összegű elhatárolt veszteséggel rendelkezik, mely 2017-es üzleti évben keletkezett és 
2022.12.31-ig adóvédelmi célzattal használható fel.  Ebből kifolyólag 9%-os 
adókulccsal számolva 0,8 mrdFt pozitív adóhatást eredményez, melynek 
felhasználási korlátozásai vannak.

Halasztott bevételek: A fejlesztési célra kapott támogatások egyenlege 27 mFt 
volt 2019.10.31-én, mely a Társaság számára bevételt jelent a követő években a 
projektekhez köthető értékcsökkenési leírás elszámolásával egyidejűleg, arányosan. 
Visszafizetése akkor esedékes, ha a Társaság nem felel meg a támogatási 
feltételeknek, ezért a nettó működő tőke számításánál figyelmen kívül hagytuk és 
potenciális nettó adósságállomány normalizációs tételként javasoljuk figyelembe 
venni.

Leányvállalatok nettó adósságállománya: A MERT leányvállalatai 2018.12.31-
én összesen 1,1 mrdFt nettó készpénzállománnyal rendelkeztek. A 2019.10.31-i 
állapotra vonatkozóan nem kaptunk információt, azonban a 2019.10.31-i állapotot 
javasoljuk a Céltársaság nettó adósságállományában figyelembe venni.

Munkavállalóknak adott kölcsönök hosszú lejáratú része: A MERT 
lakásvásárlási céllal kölcsönt nyújtott munkavállalói részére, mint a munkavállalói 
javadalmazási rendszer része. Mivel ezen kölcsönök behajtása kérdéses lehet a 
munkavállalói jogviszony megszűnése után, így ezen összegek behajtása kérdéses.

Értékesített naperőművek nettó hatása: 2019. novemberében a MERT 
értékesítette Bükkábrányi és Halmajugrai naperőműveit birtokló leányvállalatait a       
részére       mFt értékben. Ezzel egyidejűleg a                értékesítette a Status Geo 
Invest Kft. 100%-át megtestesítő üzletrészét       mFt értékben a MERT részére. Az 
említett tranzakciók nettó hatása 984 mFt nyereség volt a MERT szempontjából. A 
MERT ezen felül átvállalta a             felé fennálló tartozását is, amellyel együtt a nettó 
hatás 1,3 mrd Ft veszteséget mutat.

38

Projekt ST2

3.5 Nettó adósságállomány

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

 

Nettó adósságállomány
Pro forma konszolidált

Adatok millió Ft-ban

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

MERT pénzeszközok 19 117                

MERT hosszú lejáratú kölcsön (20) 

MERT rövid lejáratú hitelek (3 000)        

MEH Zrt. pénzeszközök 153 

SPI Kft. pénzeszközök 3 550         

SPI Kft. kapott kölcsön (Status Energy PE) (3 398)                

SPI Kft. MFB/MTB hitel (7 863)                

SPI Kft. rövid lejáratú kapcsolt kötelezettség (3 537)        

StatGeo Kft. pénzeszközök 302 

StatGeo Kft. OTP hitel (8 443)                

StatGeo Kft. kapott kölcsön (Status Energy PE) (2 391)                ( 
GEOSOL Kft. készpénzállomány 344 

Riportált nettó adósságállomány (5 186)             

Átsorolás működő tőkéből

[1] Tagokkal szembeni kötelezettségek  (42) 

[2] CO2 kvóta időbeli elhatárolása  - 

[3] CO2 kvóta (készletezett) 2 012         

[4] Kapcsolt vállalkozásnak adott pénzeszköz 60 

[5] Társasági és energiaadó egyenlegek  (628) 

Átsorolás nettó adósságállományba összesen 1 402              

Módosítások

[6] Céltartalékok (20 324)          

[7] Leszerződött beruházások 2019-re

[8] Leszerződött beruházások 2020-ra

Módosítások összesen (20 324)          

Módosított nettó adósságállomány (24 108)          

Egyéb tételek

Adott garanciák - MKB Bank

Adott garanciák - Citibank

Nyitott FX határidős ügyletek

Nyitott CO2 határidős ügyletek - 2019 - nyitott időszak

Nyitott CO2 határidős ügyletek - 2020

Lekötött pénzeszközök

Addicionális céltartalék - rekultiváció [-]        

Addicionális céltartalék - végkielégítések [-]

Halasztott bevételek  (27) 

Halasztott adókötelezettség [-]        

Leányvállalatok nettó adósságállománya 1 123         

Munkavállalóknak adott kölcsönök hosszú lejáratú része 128 

Értékesített naperőművek nettó hatása

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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PwC megállapítás - A normalizált nettó működőtőke az árbevétel 
10-12%-a körül mozgott a vizsgált időszakban. A működőtőke szintjére
a legjelentősebb hatással a CO2 kvóták szintjének változása van,
melynek értékét a nettó adósságállományban javasoljuk figyelembe
venni.
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3.6 Működőtőke normalizáció

• A riportált nettó működő tőke 4,4 mrdFt volt 2018.12.31-én   

Átsorolás nettó működő tőkébe:

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek finanszírozási jellege
miatt átsorolásra kerülnek a nettó adósság állományba.

2. Kapcsolt vállalkozásoknak adott pénzeszközök a
vállalkozás működéséhez közvetlenül nem köthető, finanszírozás
jellegű tételek.  Az egyenlegüket a nettó adósságállományban
javasoljuk figyelembe venni.

3-4. A Co2 kvótához kapcsolódó készletek és az egyéb
kötelezettségek között felhalmozódó évközi elhatárolásszerű
elemek speciális finanszírozási jellegük miatt a nettó
adósságállományba való átvezetésre javasoljuk.

Az elhatárolások jellemzően év végével kivezetésre kerülnek, 
melynek eredményeként jelentős tétel csak 2019.10.31-ával 
azonosítható. Ez azzal magyarázható, hogy év közben a CO2 kvóták 
nem kerülnek elszámolásra, hanem értékük a tény kibocsátási 
adatok és az átlagos kvótaárak alapján egy technikai számlán kerül 
felhalmozásra. Miután év végén az elszámolás részben megtörténik, 
az ide vonatkozó egyenleg is normalizálódik.

A készletek között nyilvántartott CO2 kvóta a regiszterbe való 
visszaadás után megmaradó kvóták értékét képviselik. Jellegükből 
fakadóan ezen tételeket a nettó adósságállományban javasoljuk 
figyelembe venni.

Nettó működőtőke
MERT

Adatok millió Ft-ban

2017.12.31

Auditált

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

Készletek 7 545 8 879   
Vevők 6 775 4 087   
Szállítók (3 354) (5 437)   
Kapott előleg (3) (1)   
Adott előleg 443 629   
Riportált kereskedelmi működőtőke 11 407 8 157   
Egyéb követelés/kötelezettség (2 873) (4 099)   
Időbeli elhatárolások 124 299   
Riportált nettó működőtőke 8 658 4 357   
Átsorolás nettó pénzeszközállományba

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 42 42   
2. Kapcsolt vállalkozásnak adott pénzeszköz - (60)   
3. CO2 kvóta évközi elhatárolása - -   
4. CO2 kvóta (készletezett) (1 189) (2 012)   

Átsorolás nettó pénzeszközállományba összesen (794) (1 402)   
Módosító tételek

1. Halasztott bevétel 30 27   
Módosító tételek összesen 30 27   

Adatok millió Ft-ban

2017.12.31

Auditált

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

Készletek 6 356 6 867   
Vevők 6 775 4 087   
Szállítók (3 354) (5 437)   
Kapott előleg (3) (1)  

Adott előleg 443 629   
Normalizált kereskedelmi működőtőke 10 218 6 145   
Egyéb követelés/kötelezettség (2 850) (3 489)   
Időbeli elhatárolások 526 326   
Normalizált nettó működőtőke 7 894 2 981   
KPIs

Nettó működő tőke az utolsó két havi évesített árbevétel %-ban 10,1% 4,0%  
Átlagos nettó működő tőke L2M évesített árbevétel %-ban 12,0% 9,4%  
Készlet forgási sebesség 143 133  
Vevő forgási sebesség 30 25  
Szálító forgási sebesség (22) (42)   
Átlagos DIO 156 140 

Átlagos DSO 33 28 

Átlagos DPO (32) (34) 

  
 27
 (36) Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés

Működőtőke normalizáció (1/2)
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Működőtőke normalizáció (2/2) PwC megállapítás - A normalizált nettó működőtőke az árbevétel 
10-12%-a körül mozgott a vizsgált időszakban. A működőtőke szintjére
a legjelentősebb hatással a CO2 kvóták szintjének változása van,
melynek értékét a nettó adósságállományban javasoljuk figyelembe
venni.
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3.6 Működőtőke normalizáció

5. szállítói egyenlegek a CO2 kvóta beszerzéshez köthetőek 
(évközi egyenlegek). A CO2 kvóta finanszírozási jellegéből fakadóan 
ezen tételt is a nettó adósságállományból való kiszűrésre javasoljuk.

6. A vevőktől kapott előlegek esetében a visontai 15 MW 
teljesítményű naperőmű értékesítéséhez köthető összeget 2,0 
mrdFt-ot a működő tőkéből való kiszűrésre javasoljuk.

7. A társasági és energiaadó nyitott egyenlegei adósság 
jellegű tételként kezelendők, ezért hatásukat a működő tőkére 
figyelmen kívül hagytuk.

8. A CAPEX szállítókkal kapcsolatos kötelezettség nem 
kereskedelmi tartalmú szolgáltatáshoz köthető kötelezettség, ezért 
nem képezi a működő tőke észét. A CAPEX szállítókat a Céltársaság 
nem tartja nyilván.

9. A menedzsment bónuszok elhatárolt összege finanszírozás-
jellegű tétel. A kapott információk alapján a Társaság 2018-tól 
kezdődően nem képzett elhatárolást a bónuszok várható mértékére. 

Módosító tételek:

1. Halasztott bevételek között kimutatott fejlesztési célra kapott
támogatások időbeli elhatárolása nem a működéshez köthetőek,
azok egyenlege attól függetlenül változik.

Nettó működőtőke
MERT

Adatok millió Ft-ban

2017.12.31

Auditált

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

Készletek 7 545 8 879   
Vevők 6 775 4 087   
Szállítók (3 354) (5 437)   
Kapott előleg (3) (1)   
Adott előleg 443 629   
Riportált kereskedelmi működőtőke 11 407 8 157   
Egyéb követelés/kötelezettség (2 873) (4 099)   
Időbeli elhatárolások 124 299   
Riportált nettó működőtőke 8 658 4 357   
Átsorolás nettó pénzeszközállományba

5. RWE szállítói egyenleg - -   
6. Vevőtől kapott előleg - -   
7. Társasági és energiaadó egyenlegek (19) 628   
8. CAPEX szállítók [+] [+]  
9. Elhatárolt menedzsment bónuszok 373 -   

Átsorolás nettó pénzeszközállományba összesen (794) (1 402)   
Módosító tételek

1. Halasztott bevétel 30 27   
Módosító tételek összesen 30 27   

Adatok millió Ft-ban

2017.12.31

Auditált

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

Készletek 6 356 6 867 

  

Vevők 6 775 4 087   
Szállítók (3 354) (5 437)   
Kapott előleg (3) (1)   
Adott előleg 443 629   
Normalizált kereskedelmi működőtőke 10 218 6 145   
Egyéb követelés/kötelezettség (2 850) (3 489)   
Időbeli elhatárolások 526 326 

  

Normalizált nettó működőtőke 7 894 2 981   
KPIs

Nettó működő tőke az utolsó két havi évesített árbevétel %-ban 10,1% 4,0%  
Átlagos nettó működő tőke L2M évesített árbevétel %-ban 12,0% 9,4%  
Készlet forgási sebesség 143 133  
Vevő forgási sebesség 30 25  
Szálító forgási sebesség (22) (42)   
Átlagos DIO 156 140 

Átlagos DSO 33 28 

Átlagos DPO (32) (34) 

  
 27
 (36) Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés
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Nettó működő tőke az utolsó két havi évesített árbevétel %-ban Éves átlagos normalizált működőtőke

A normalizált nettó működőtőke szintje az árbevétel 10%-12%-a között 
mozgott a vizsgált időszakban 
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3.6 Működőtőke normalizáció

Éves átlag: 12%

Éves átlag: 10%

Éves átlag: 10%

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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Cashflow bridge PwC megállapítás – Mind a 2018, mind a 2019 évi pénzáramokra 
jelentős hatással voltak az egyszeri tételek. 2019-ben 11,2 milliárd Ft 
osztalék került kifizetésre
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3.7 Cashflow bridge
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Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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GEOSOL Kft.
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4.1 Eredménykimutatás áttekintése

Eredménykimutatás áttekintés (1/2) PwC megállapítás – A Társaság fő bevételi forrása a megvásárolt, 
majd továbbértékesített biomix/biomassza.

Értékesített nettó árbevétel

A Társaság árbevétele     %-ban belföldi vevőktől származott mind a 
négy vizsgált időszakban. Fő bevételi forrás a biomassza, illetve biomix 
értékesítés, valamint a hulladékkezelési tevékenységek voltak. 2017 és 
2018 között 16%-al emelkededett az értékesítés árbevétele, amely 
elsősorban a biomassza értékesítés emelkedésésnek tudható be 
(+19%). 2018 1.-8. hóról  2019 ugyanezen periódusára 3%-al nőtt a 
nettó értékesítés összege.

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordításokat elsősorban az ELÁBÉ tette ki a vizsgált 
időszakban (~70%), amely a továbbértékesített biomassza értékét 
tartalmazza. Az anyagjellegű ráfordítások további része főként az 
igénybe vett szolgáltatásokhoz köthető, amelyen belül az alvállalkozói 
tevékenységek jelentették a legnagyobb költséget (fuvarköltségeket és a 
Mátrai Erőmű Zrt. részére fizetett hulladék hasznosítási díjat). Ezeken 
túl jelentős tétel volt minden vizsgált periódusban az üzlezviteli 
tanácsadás költsége, amely havi 16-20 mFt volt.

Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások értéke minden vizsgált időszakban az 
árbevétel 6-7%-át tette ki.  

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Eredménykimutatás
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017 2018 2018 1.-8. hó 2019 1.-8. hó

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 6 567     7 349      4 599   

Külföldi értékesítés nettó árbevétele 364        660         456   
Értékesítés nettó árbevétele 6 931     8 009      5 055   
Anyagköltség (226) (221) (137) 

Igénybevett szolgáltatások (1 194)    (1 268) (878) 

Egyéb szolgáltatások (24) (22) (15) 

Eladott áruk beszerzési értéke (3 336)    (3 696) (2 279) 

     

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (16) (1) (1) 

Anyagjellegű ráfordítások (4 794)    (5 208) (3 310) 

    

Bérköltség (368) (368) (231) 

Személyi jellegű egyéb kifizetések (52) (40) (25) 

Bérjárulékok (94) (83) (52) 

Személyi jellegű ráfordítások (514) (491) (307) 

Egyéb bevételek 421        182 122 

     

Egyéb ráfordítások (777) (86) (55) 

EBITDA 1 266     2 406      1 506   
EBITDA % 18,3% 30,0% 29,8%  

Értékcsökkenési leírás (542) (522) (355) 

EBIT 724        1 884      1 151  

EBIT % 10,4% 23,5% 22,8%

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 0 0  

Kapcsolt vállalkozástól kapott kamatok és kamatjellegű bevételek - - -  

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2 17 16  

Pénzügyi műveletek bevételei 4 17 16 

Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások (34) (19) (15) 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (2) (2) (1) 

Pénzügyi műveletek ráfordításai (36) (20) (16) 

Pénzügyi műveletek eredménye (32) (3) 0  

Adózás előtti eredmény 692        1 881      1 152   
Adófizetési kötelezettség (129) (167) (102)

Adózott eredmény 563        1 714      1 050  

Adózott eredmény % 8,1% 21,4% 20,8%

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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4.1 Eredménykimutatás áttekintése

Eredménykimutatás áttekintés (2/2) PwC megállapítás – A GEOSOL Kft. nyereségesen működött 
minden vizsgált időszakban.  

Egyéb eredmény

A Társaság egyéb bevételei elsősorban minden viszgált időszakban a 
kapott fejlesztési támogatások halasztott bevételének feloldását 
tartalmazta, amelyből az alternatív tüzelőanyag fogadó-előkészítő-
feladó rendszer kapacitását bővítették.

2017-ben az egyéb bevételek között 195 mFt tárgyi eszköz 
értékesítéséből származó bevétel található.

Az egyéb ráfordítások 2017-ben 109 mFt értékben a tárgyi eszközök 
értékesítéséhez kapcsolódó ráfordítások, illetve véglegsen átadott 
pénzeszközök 590 mFt, amely a Status Geo Invest Kft. által 
felvásárolt                 tranzakciójához köthető.  2018 és 2019 első nyolc 
hónapjában elsősorban a különféle adók és járulékok tették ki az 
egyéb ráfordításokat.

Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek bevétele minden vizsgált időszakban a külföldi 
devizában tartott eszközök átváltásakor realizált árfolyamnyerségből 
származott.

A pénzügyi ráfordításokat alapvetően a hitelek és kölcsönök kamata 
tette ki.  

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Eredménykimutatás
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017 2018 2018 1.-8. hó 2019 1.-8. hó

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 6 567     7 349      4 599   

Külföldi értékesítés nettó árbevétele 364        660         456   
Értékesítés nettó árbevétele 6 931     8 009      5 055   
Anyagköltség (226) (221) (137) 

Igénybevett szolgáltatások (1 194)    (1 268) (878) 

Egyéb szolgáltatások (24) (22) (15) 

Eladott áruk beszerzési értéke (3 336)    (3 696) (2 279) 

     

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (16) (1) (1) 

Anyagjellegű ráfordítások (4 794)    (5 208) (3 310) 

    

Bérköltség (368) (368) (231) 

Személyi jellegű egyéb kifizetések (52) (40) (25) 

Bérjárulékok (94) (83) (52) 

Személyi jellegű ráfordítások (514) (491) (307) 

Egyéb bevételek 421        182 122 

     

Egyéb ráfordítások (777) (86) (55) 

EBITDA 1 266     2 406      1 506   
EBITDA % 18,3% 30,0% 29,8%  

Értékcsökkenési leírás (542) (522) (355) 

EBIT 724        1 884      1 151  

EBIT % 10,4% 23,5% 22,8%

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 0 0  

Kapcsolt vállalkozástól kapott kamatok és kamatjellegű bevételek - - -  

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2 17 16  

Pénzügyi műveletek bevételei 4 17 16 

Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások (34) (19) (15) 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (2) (2) (1) 

Pénzügyi műveletek ráfordításai (36) (20) (16) 

Pénzügyi műveletek eredménye (32) (3) 0  

Adózás előtti eredmény 692        1 881      1 152   
Adófizetési kötelezettség (129) (167) (102)

Adózott eredmény 563        1 714      1 050  

Adózott eredmény % 8,1% 21,4% 20,8%

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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4.2 Árbevétel áttekintése

PwC megállapítás – Az értékesített nettó árbevétel változásait 
elsősorban a MERT változó tüzelőanyag összetétele vezérelte: 2018-
ban a biomassza felhasználás volumene növekedett, míg 2019 1-8. 
hóban biomassza további növekedését a hulladékkezelésből származó 
árbevétel csökkenése ellensúlyozta.

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Árbevétel áttekintés (1/2)

Az árbevétel növekedését 
elsősorban a MERT részére 

értékesített biomassza 
emelkedése magyarázza 

A megnövekedett biomassza 
értékesítéssel szemben csökkenő a 

hulladékkezelést elsősorban a MERT 
változó tüzelőanyag igénye okozta 

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC

2019. december 18.

47

Projekt ST2

4.2 Árbevétel áttekintése

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Árbevétel áttekintés (2/2)

Biomassza értékesítés
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017 2018 2018 1.-8. hó 2019 1.-8. hó 

Visonta 1 870     2 822     1 623   
Ajka 1 396     1 296     856   
Szakoly 620        469        372   
Pécs 156        213        65   
Egyéb helyszín 177        212        106 

Biomassza értékesítés összesen 4 219     5 011     3 021   
Visonta 1 154     1 703     1 008 

  

Ajka 1 277     1 167     769   
Szakoly 542        402        320   
Pécs 148        201        62   
Egyéb helyszín 158        164        88   
Biomassza ELÁBÉ összesen 3 280     3 637     2 247   
Visonta 716        1 119     615   
Ajka 119        129        86 

  

Szakoly 77           67           52   
Pécs 8 12           3   
Egyéb helyszín 19           48           18   
Biomassza árrés összesen 939        1 374     774   
Visonta bruttó árrés 38% 40% 38%  
Ajka bruttó árrés 8% 10% 10%  
Szakoly bruttó árrés 13% 14% 14%  
Pécs bruttó árrés 5% 5% 4%  
Egyéb helyszín bruttó árrés 11% 22% 17%  
Bruttó árrés összesen 22% 27% 26%    

Az értékesítés nettó árbevétele elsősorban a biomix/biomassza értékesítés teszi ki, 
amely a Társaság telephelyi mellett található erőművekbe való továbbértékesítést 
jelenti. Két legnagyobb bevételet generáló telephelye a visontai (Mátrai Erőmű Zrt.) 
és az ajkai (Bakonyi Erőmű Zrt.), amelyek biomasszából származó árbevétel      %-át 
adják minden vizsgált időszakban.

A visontai telephelyen látható magasabb árrésnek (   %) a fő oka, hogy az ott 
található Mátrai Erőműbe beszállított biomassza                 A Mátrai erőműben a 
tiszta fán kivűl mezőgazdasági hulladékot és különféle egyéb növényi törmeléket is 
égetnek.  

A többi telephelyen realizált bevételen lévő alacsonyabb árrés oka a fenti 
olvashatóak indokolják, ugyanis ezeknél a telephelyeknél levő erőművek „tisztább” 
biomasszát használnák égetésre, amelyen a piac viszonyok miatt csak alacsonyabb 
árrés realizálható.

* Az egyéb helyszínen kimutatott árrés a kapott analitikák alapján tartalmaznak olyan
bevételeket, amelyeknek nem volt költsége. Ez indokolja a kiugró bruttó árrést.

PwC megállapítás – Az értékesített nettó árbevétel változásait 
elsősorban a MERT változó tüzelőanyag összetétele vezérelte: 2018-
ban a biomassza felhasználás volumene növekedett, míg 2019 1-8. 
hóban biomassza további növekedését a hulladékkezelésből származó 
árbevétel csökkenése ellensúlyozta.

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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4.3 EBITDA áttekintése

PwC megállapítás – A riportált EBITDA növekedését 2017 és 2018 
között a megnövekedett árbevétel, valamint az egyéb ráfordítások 
csökkenése okozta.  

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

EBITDA áttekintés

A 2017-es egyéb ráfordításokban 
látható egyszeri tételek kiesése 

tovább növelte a Társaság 
jövedelmezőségét

Az EBITDA emelkedését elsősorban az 
MERT számára értékesített alacsonyabb 

minőségű, de magasabb árrésű 
biomassza növekedése okozta

Az EBITDA csökkenését a Bakonyi Erőmű Zrt. részére értékesített 
magasabb minőségű, de alacsonyabb árrésű biomassza volumen 

növekedése okozta, valamint a MERT számára szállított 
hulladékalapú termékek mennyiségének csökkenése

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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4.4 Eredménynormalizáció

PwC megállapítás – A Társaság normalizált EBITDA%-a 2017-ben 
emelkedett a riportált EBITDA%-hoz vizsonyítva, ugyanis a 
véglegesen átadott pénzeszközök kiszűrése kerültek, azonban 2018 és 
2019 1.-8. hóban csökkent, mivel a kapott fejlesztési támogatások 
bevételi normalizálásra kerültek.

Annak érdekében, hogy megállapítsuk a GEOSOL Kft. fenntartható 
eredményességi szintjét, elvégeztük a Céltársaság eredmény-
normalizációját. Munkánk során a következő módosító tételeket 
azonosítottuk:

PwC módosítások:

• [1] A három időszak alatt a tárgyi eszközök értékesítésén realizált
eredmény egyszeri tételnek tekinthető így kiszűrésre került, mivel ez
nem képzi a Társaság mindennapos tevékenységének részét.

• [2] A káreseményekkel kapcsolatos bevételek és ráfordítások
rendkíküli eseményekhez (elsősorban egy tűzesethez) köthetőek, így
normalizálásra kerültek.

• [3] A bírságokhoz kapcsolódó tételek kiszűrésre kerültek az
EBITDA-ból.

• [4] A fejlesztési támogatások elhatárolt bevételének feloldása
mindhárom időszakban normalizálásra került.

• [5] A Társaság korábbi tulajdonosainak átadott pénzeszközök
egyszeri eseménynek minősül, így kiszűrésre került.

• [6] 2017-ben egy rakodógépen terven felüli értékcsökkenést számolt
el a Társaság 393 eFt értékben, ez a tétel normalizálásra kerüt.

Egyéb tételek

• [7] A MERT-el való integráció során az eddig igénybe vett üzletviteli
tanácsadások díjai a jövőben várhatóan csökkenni fognak.

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Eredménynormalizáció

Eredménynormalizáció
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017 2018 2019 1.-8. hó

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 6 567   7 349     
Export értékesítés nettó árbevétele 364      660        
Értékesítés nettó árbevétele 6 931   8 009     
EBITDA 1 266   2 406     
EBITDA % 18,3% 30,0%  

PwC módosítások

[1] Értékesített tárgyi eszközök eredménye (86) 0   
[2] Káreseményekkel kapcsolatosan bevételek, ráfordítások 4           (6)           
[3] Kapott bírságok, késedelmi kamatok, kártérítések 1           0             
[4] Kapott támogatások (225) (174)   
[5] Véglegesen átadott nem fejl.célú pénzeszközök 592      - 

[6] Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 0           -  - 
PwC módosítások összesen 286       (181) ( 
Normalizált EBITDA 1 552   2 225     
Normalizált EBITDA % 22,4% 27,8%  

Egyéb tételek

[7] Üzletviteli tanácsadás díj csökkenés [...] [...] [...]

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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4.4 Eredménynormalizáció

PwC megállapítás – A Társaság egyéb eredménye 2017-ben 
elsősorban tárgyi eszköz értékesítés eredményéhez, valamint 
véglegesen átadott pénzeszközök ráfordításához köthető. 2018 és 2019 
1.-8. hóban a fejlesztési célú támogatások bevételeit, valamint a 
különféle adókat és járulékokat tartalmazta.

Egyéb bevételek

A Társaság egyéb bevételei elsősorban a kapott fejlesztési támogatások 
bevételét tartalmazza mindhárom vizsgált időszakban, amelyből 
tüzelőanyag előkészítő és szállító rendszer került finanszírozásra.

2017-ben 195 mFt értékben értékesített a Társaság több a működésben 
résztvevő gépet. Az értékesített eszközök között volt egy falfeldolgozó 
rendszer (107 mFt), egy aprítógép (43 mFt), két rostagép (15,5 és 29 
mFt) és számos egyéb kis értékű eszköz.

A költségvetésből kapott támogatás a Társaság TAO felajánlása miatt 
kapott támogatásokat tartalmazza.

Egyéb ráfordítások

A Társaság egyéb ráfodításai 2017-ben főként a tárgyi eszköz 
értékesítéshez kapcsolódó ráfordításokat (109 mFt) és a Társaság 
korábbi felvásárlásakor hozott döntés alapján a volt tulajdonosoknak 
kifizetésre kerülő pénzeszközök átadását tartalmazza.

2018 és 2019 első 8 hónapjában szinte teljes egészében a különféle 
adókat és járulékokat tartalmazzák az egyéb ráfordítások.

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Egyéb eredmény

Egyéb bevételek
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017 2018 2019 1.-8. hó

Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás 218 168   
Költségvetésből kapott támogatás, juttatás 6 7        
Tárgyi eszk.értékesítésének bevétele 195 0        
Kártérítések 1 8        
Különféle egyéb bevételek 0 0        
Összesen 421 182   

Egyéb ráfordítások
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017 2018 2019 1.-8. hó

Kalkulált IPA 58 72    
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások 5 1        
Innovációs járulék 9 13      
Értékesített imm. javak és tárgyi eszk. 109 0        
Véglegesen átadott nem fejl.célú pénzeszközök 590 -       

  Különféle egyéb ráfordítások 7 0        
Összesen 777 86     

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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Mérleg
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017.12.31 2018.12.31 2019.08.31

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 30 - 

Vagyoni értékű jogok - 0   
Szellemi termékek 45 49   
Immateriális javak 76 49   
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 231 1 179   
Műszaki berendezések, gépek, járművek 1 523 1 267   
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 56 44   
Beruházások, felújítások 41 4   
Beruházásokra adott előlegek 49 20   
Tárgyi eszközök 2 899 2 514   
Részesedés - Bakony-Sol Kft 5 5   
Tartósan adott kölcsönök - -   
Befektetett pénzügyi eszközök 5 5   
Befektetett eszközök 2 980 2 568   
Készletek 39 38   
Vevők 702 1 385   
Követelés kapcsolt vállalkozástól (Status Geo) - -   
Szállítók (751) (756)   
Kereskedelmi működő tőke (9) 667   
Egyéb követelések / egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (104) (202)   
Rövid lejáratú kölcsön követelése kapcsolt vállalkozással szemben -                     -   
Osztalék követelés kapcsolt vállalkozástól - -   
Osztalék fizetési kötelezettség (176) (317)   
Aktív időbeli elhatárolások 4 2                           
Passzív időbeli elhatárolások (1 003)            (818) 

Nettó működő tőke (1 288)            (668) 

Pénztár, csekkek 1 0   
Bankbetétek 152 373   
Hosszú lejáratú kölcsönök (637) -            

OTP folyószámlahitel (113) (29)   
Nettó adósságállomány (597) 344    

Nettó eszközök 1 094 2 244   
Jegyzett tőke 100 100   
Tőketartalék - -   
Eredménytartalék 431 431   
Adózott eredmény 563 1 714   
Saját tőke 1 094 2 244   
Osztalékfizetés 563   
Forrás: főkönyvi kivonatok
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4.5 Mérleg áttekintése

Mérleg áttekintés (1/2)

Befektetett eszkö zök

A Társaság befektetett eszközei 2017.12.31 és 2018.12.31-el 97%-ban a tárgyi 
eszközök tették ki 2,5-2,9 mrdFt értékben. 2019.08.31-el 1,19 mrdFt értékben a 
Status Geo Invest Kft-nek adott tartós kölcsön látható a Társaság befektetett 
pénzügyi eszközei között. A tárgyi eszközök között legnagyobb értékben az 
ingatlanok és a műszaki berendezések  találhatóak mindhárom vizsgált 
időpontban. A tárgyi eszközök leírtsági foka 62% és 6,9 év az átlagos koruk. 
2017.12.31 és 2019.08.31 között 22%-al csökkent a tárgyi eszközök értéke, 
amely elsősorban a műszaki berendezések, felszerelések, járművek értékének 
429 mFt-os csökkenésének tudható be.

Kereskedelmi működő     tőke

A készletek 2017.12.31 és 2018.12.31.-én ~39 mFt értékben voltak a Társaság 
könyveiben 

A vevőkövetelések elsősorban belföldi vevőkhöz köthetőek mindhárom vizsgált 
időpontban. 2018.12.31-re egy jelentős 97%-os növekedés volt megfigyelhető az 
azt megelőző év ugyanazon dátumához képest, amely változásra a 
menedzsment nem adott magyarázatot. Koros vevőkövetelések nincsenek.

Szállítói kötelezettségek értéke 2019.08.31-re több, mint 200 mFt-tal csökkent 
az elötte lévő két időponti ~750 mFt-hoz képest, amelyre a menedzsment nem 
adott külön magyarázatot. A szállítók szinte teljes egészében belföldi 
partnerekhez köthetők, nincsenek koros tételek.

Nettó működőtőke

Egyéb követelések és kötelezettségek összetétel tekintetében főleg adókkal 
kapcsolatos egyenlegeket tartalmaznak (ÁFA, TAO, HIPA, egyéb helyi adók), 
valamint munkabér elszámolási egyenleget (2019.08.30-én 20 mFt).

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés

PwC megállapítás – A GEOSOL Kft. eszközeinek ~60%-át az 
immateriális javak és tárgyi eszközök nettó könyv szerinti értéke 
jelenti. Ezen eszközök korábbi években történő beszerzése ~31%-ban 
vissza nem térítendő támogatásból történt.
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Mérleg
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017.12.31 2018.12.31 2019.08.31

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 30 - 

Vagyoni értékű jogok - 0   
Szellemi termékek 45 49   
Immateriális javak 76 49   
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 231 1 179   
Műszaki berendezések, gépek, járművek 1 523 1 267   
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 56 44   
Beruházások, felújítások 41 4   
Beruházásokra adott előlegek 49 20   
Tárgyi eszközök 2 899 2 514   
Részesedés - Bakony-Sol Kft 5 5   
Tartósan adott kölcsönök - -   
Befektetett pénzügyi eszközök 5 5   
Befektetett eszközök 2 980 2 568   
Készletek 39 38   
Vevők 702 1 385   
Követelés kapcsolt vállalkozástól (Status Geo) - -   
Szállítók (751) (756)   
Kereskedelmi működő tőke (9) 667   
Egyéb követelések / egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (104) (202)   
Rövid lejáratú kölcsön követelése kapcsolt vállalkozással szemben -                     -   
Osztalék követelés kapcsolt vállalkozástól - -   
Osztalék fizetési kötelezettség (176) (317)   
Aktív időbeli elhatárolások 4 2                           
Passzív időbeli elhatárolások (1 003)            (818) 

Nettó működő tőke (1 288)            (668) 

Pénztár, csekkek 1 0   
Bankbetétek 152 373   
Hosszú lejáratú kölcsönök (637) -            

OTP folyószámlahitel (113) (29)   
Nettó adósságállomány (597) 344    

Nettó eszközök 1 094 2 244   
Jegyzett tőke 100 100   
Tőketartalék - -   
Eredménytartalék 431 431   
Adózott eredmény 563 1 714   
Saját tőke 1 094 2 244   
Osztalékfizetés 563   
Forrás: főkönyvi kivonatok
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4.5 Mérleg áttekintése

Mérleg áttekintés (2/2)

Nettó működőtőke (folyt.)

2017.12.31 és 2018.12.31.-én látható osztalék fizetési kötelezettség a ARCATA 
Kft. felé állt fenn, azonban ez a beolvadáskor megszűnt. 2019.08.31.-én látható 
612 mFt-os osztalékfizetési kötelezettség a Status Geo Invest Kft. részére 
esedékes.

Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2019.08.31-re jelentősen megnőtt, amely 
24 mFt bevételek aktív időbeli elhatárolásának tudható be.

A Társaság passzív időbeli elhatárolásait a kapott támogatások halaszott 
bevételei teszik ki szinte teljes egészében. Ezen támogatásokból a tüzelőanyag 
előkészítő, illetve szállító rendszer lett finanszírozva. 

Nettó adósságállomány

A Társaság nettó adósságállományában jelentős mozgások tapasztalhatóak a 
három vizsgált időpont között, amely elsősorban a 2017 végére kifutó kölcsön 
megszűnése, illetve a 2019.06.30.-án  a Társaságba kerülő 2,2 mrdFt-os tagi 
kölcsön megjelenése mozgat 
 

Ezen felül a Társaság készpénz állománya is nagy mértékben emelkedett (+790 
mFt) 2017.12.31. és 2019.08.31. között.

Saját tőke

A Társaság jegyzett tőkéje 100 mFt, amely változatlan maradt mindhárom 
vizsgált időpontban. A Társaság minden évben fizetett osztalékot.

A saját tőke mozgásokat jelentősen befolyásolta a Salinas Kft., illetve az 
ARCATA Kft. beolvadása a Társaságba 2019.06.30-án, ez a tőketartalék és az 
eredménytartalék változásaiért is felelős.

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

PwC megállapítás – A GEOSOL Kft. eszközeinek ~60%-át az 
immateriális javak és tárgyi eszközök nettó könyv szerinti értéke 
jelenti. Ezen eszközök korábbi években történő beszerzése ~31%-ban 
vissza nem térítendő támogatásból történt.
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Működőtőke normalizáció PwC megállapítás - A módosított nettó működőtőke átlagosan az 
utolsó kéthavi árbevétel 23%-a, illetve 28%-a volt 2018-ban,  és 2019 
1-8 hóban. A működőtőke szintjére a legjelentősebb hatással a vevői,
illetve szállítói egyenlegek vannak, figyelembe véve, hogy a módosított
nettó működőtőke nem tartalmazza a halasztott bevételeket.
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4.6 Működőtőke normalizáció

A riportált nettó működő tőke -668 mFt volt 2018.12.31-én  

Az alacsonyabb egyenleg főként az osztalék fizetési kötelezettség és a 
halasztott bevételeknek tudható be.

Átsorolás nettó működő tőkébe:
[1] Osztalék fizetési kötelezettség: finanszírozási jellege miatt
átsorolásra kerülnek a nettó adósság állományba.

[2] Elhatárolt kamatok: finanszírozási jellege miatt átsorolásra
kerülnek a nettó adósság állományba.

[3] Társasági és önkormányzati adó egyenlegek: A profit alapú
adó követelések és kötelezettségek időszak végi nyitott egyenlegei
adósság jellegű tételként kezelendők, ezért átsorolásra kerültek a nettó
adósság állományba.

Egyéb módosítások:

[4] Halasztott bevételek: A halasztott bevételek között kimutatott
fejlesztési célra kapott támogatások időbeli elhatárolása nem a
működéshez köthetők, azok egyenlege attól függetlenül változik.

Nettó működőtőke
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017.12.31. 2018.12.31. 2019.08.31.

Készletek 39 38   
Vevőkövetelések 702 1 385             
Követelés kapcsolt vállalkozástól (Status Geo) - -   

Belföldi szállítók (748) (756)   
Külföldi szállítók (2) -   

Szállítói kötelezettségek (751) (756)   
Kereskedelmi működőtőke (9) 667   
Egyéb követelések / egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (104) (202)   
Rövid lejáratú kölcsön követelése kapcsolt vállalkozással szemben - -   
Osztalék fizetési kötelezettség (176) (317)   
Aktív időbeli elhatárolások 4 2                    
Passzív időbeli elhatárolások (1 003)  (818)  
Nettó működőtőke (1 288)  (668)  

Átsorolások nettó működőtőlébe

[1] Osztalék fizetési kötelezettség 176 317   
[2] Kamatok passzív időbeli elhatárolása 19 -   
[3] Nyereség alapú adó egyenlegek (tao, hipa, innov) (3) (9)   
[4] Kamat követelés kapcsolt vállalkozástól   
[5] Kamat fizetési kötelezettség kapcsolt vállalkozásnak   
Átsorolások működőtőkébe összesen 192 308   

PwC módosítások

[4] Halasztott bevétel - támogatások 983 815   
PwC módosítások összesen 983 815   

Módosított nettó működőtőke

Készletek 39 38   
Vevőkövetelések 702 1 385             
Követelés kapcsolt vállalkozástól (Status Geo) - -   
Szállítói kötelezettségek (529) (756)   
Kereskedelmi működőtőke 213 667   
Egyéb követelések / egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (106) (211)   
Rövid lejáratú kölcsön követelése kapcsolt vállalkozással szemben - -   
Osztalék fizetési kötelezettség - -   
Aktív időbeli elhatárolások 4 2                     
Passzív időbeli elhatárolások (1) (3)   
Módosított nettó működőtőke 109 456   

KPIs

Átlagos módosított nettó működő tőke az utolsó kéthavi árbevétel %-ban 23%  

Készlet forgási sebesség 62 63  
Vevő forgási sebesség 36 62

 

Szálító forgási sebesség 40 52  

Forrás: főkönyvi kivonatok, adatszoba információ

M
ó

d
o

s
ít

o
tt

 
R

ip
o

rt
á

lt
 

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC

2019. december 18.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

Normalizált nettó működőtőke változása és összetétele 2017.12.01 - 2019.08.31

Módosított nettó működőtőke Módosított nettó működő tőke az utolsó kéthavi árbevétel %-ban

Átlagos módosított nettó működő tőke az utolsó kéthavi árbevétel %-ban

A normalizált nettó működőtőke szintje az árbevétel 2%-a volt 2017.12.31-én, 6%-a 
2018.12.31-én és 4% 2019.08.31-én. Az összetétel tekintetében a változását a 
vevőkövetelések és a szállítói kötelezettségek mozgása befolyásolja.
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4.6 Működőtőke normalizáció

Éves átlag: 23%

Éves átlag: 28%

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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A GEOSOL adóbevallásait egy külső vállalkozás, az    könyvelőiroda 
készíti, a bérszámfejtésért pedig az     Kft. végzi. A kapott információk 
alapján a bevallások adatai benyújtás előtt ellenőrzésre kerülnek a 
Társaság által.

Az SPI, SGEO és a MEH esetében nem kaptunk információt arról, hogy 
a Társaságok adóügyeinek kezelését ki végzi.

A Mátrai Erőmű könyvvizsgálatát a PwC Könyvvizsgáló Kft. végzi, a  
GEOSOLét a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., a MEH és az SPI 
esetében az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Kft. a 
könyvvizsgáló, az SGEO-nál pedig az AnnAudit Kft.

Az ARCATA HOLDING Kft. és a Salinas Befektetési Kft. 
beolvadása a GEOSOLba

A kapott információk alapján úgy értjük, hogy 2019.06.30-i hatállyal az 
ARCATA HOLDING Befektetési és Vagyonkezelő Kft. és a Salinas 
Befektetési Kft. beolvadt a GEOSOL-ba. A tranzakció könyv szerinti 
értéken történt, nem történt átértékelés, emellett úgy értjük, hogy a két 
beolvadó társaság könyveiben nem voltak tárgyi eszközök a 
beolvadáskor. 

A kapott dokumentumokból úgy értjük, hogy a tranzakcióval 
kapcsolatban a kedvezményezett átalakulások számára elérhető 
halasztás nem került választásra. Annak következtében azonban, hogy 
nem történt átértékelés, illetve a két beolvadó társaság nem 
rendelkezett tárgyi eszközökkel, a beolvadásnak nem volt adóhatása a 
GEOSOL vonatkozásában.

Általános információk

A Mátrai Erőmű 1991-ben alakult, főtevékenysége villamosenergia-
termelés, székhelye Visontán van, és 2018-ban 2.097 munkavállalója 
volt. A Társaság 73%-át a MEH, 26%-át az MVM Zrt., 1%-át pedig egyéb 
részvényesek tulajdonolják.

A GEOSOL 2006-ban alakult, főtevékenysége hulladék 
újrahasznosítása, székhelye Halmajugrán van, és 2018-ban 72 
munkavállalója volt. A Társaság az SGI 100%-os tulajdonában van.

A MEH, SGEO és SPI 2017-ben alakultak, székhelyük Budapesten van, 
munkavállalójuk nincs. A MEH főtevékenysége vagyonkezelés, az SGEO 
és az SPI főtevékenysége pedig villamosenergia-termelés. Az SGI a 
STATUS Energy Magántőkealap 100%-os tulajdonában van, a MEH az 
SPI 100%-os tulajdonában van, az SPI-t pedig 55,05%-ban az Opus 
Nyrt., 33,3%-ban a Duna Aszfalt Kft., 11,65%-ban a STATUS Energy 
Magántőkealap tulajdonolja.

Adóügyek kezelése

A Mátrai Erőműnél a bérszámfejtési feladatokért a Humánerőforrás-
gazdálkodási Osztályvezető a felelős , a társasági adóval, innovációs 
járulékkal, az energiaellátók jövedelemadójával, környezetterhelési 
díjjal, és a NAV-val való kapcsolattartással a főkönyvelő foglalkozik , az 
áfával kapcsolatos feladatokat a pénzügyi osztályvezető   intézi, a 
jövedéki adóért pedig         kiemelt szakértő felel.
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Adózói minősítések

2016-tól kezdődően az Adóhatóság negyedévente minősíti az adózókat. 
A megbízható adózók a törvényben nevesített kedvezményekre 
jogosultak, míg a kockázatos adózók szigorúbb megítélés alá esnek. 

A megbízható adózónak minősülő Társaságok különböző 
kedvezményekre jogosultak az adóeljárásaik során (pl. rövidebb 
adóhatósági ellenőrzési idő, az Adóhatóság által kiszabható maximális 
bírság mértéke 50%-a az általános szabályok szerint megállapítható 
adóbírságnak és mulasztási bírságnak, a visszaigényelt általános 
forgalmi adó gyorsabb kiutalása, stb.), kivéve azon mulasztás, illetve 
adókülönbözet-megállapítás esetén, amely a megbízható adózói 
minősítés elvesztését eredményezi.

Az általános adózók nem jogosultak a fenti kedvezményekre, de 
különböző szankciók sem érvényesíthetőek esetükben.

A nyilvánosan elérhető információk alapján a GEOSOL megbízható 
adózónak minősül, a Mátrai Erőmű a kapott dokumentumok szerint 
általános adózó, a többi Társaság esetében azonban nem kaptunk 
információt az adózói minősítésekről, így esetükben azzal a 
feltételezéssel éltünk, hogy általános adózónak minősülnek.

Adófolyószámlák

Áttekintettük a rendelkezésünkre bocsátott, 2017-2019. évekre 
vonatkozó NAV-os és önkormányzati adófolyószámlákat, amelyek 
összességében rendezettek voltak. Az adófolyószámla kivonatok alapján 
úgy látjuk, hogy a Társaságok az adóbevallásaikat és a bevallásokban 
szereplő adófizetési kötelezettségeiket többnyire időben teljesítették, 
mindemellett az adófolyószámlák egyenlege a legtöbb esetben többletet 
mutatott. 

Az alábbi táblázat mutatja a rendelkezésünkre bocsátott legfrissebb 
NAV-os adófolyószámlák egyenlegét az egyes Társaságok esetében.

Megjegyezzük, hogy nem minden Társaság esetében kaptuk meg 
teljeskörűen az állami és az önkormányzati adófolyószámla 
kivonatokat, így ezekben az esetekben nem tudtuk ellenőrizni, hogy az 
adóbevallási és -fizetési kötelezettségek időben teljesítésre kerültek-e.

Adófolyószámlák egyenlege

adatok ezer Ft-ban Időpont Egyenleg

Mátrai Erőmű Zrt. 2019.10.31 1 838 549 

Geosol Kft. 2019.07.31 169 314 

Status Geo Invest Kft. 2019.11.28 - 

Status Power Invest Kft. 2019.11.28 - 

Mátra Energy Holding Kft.

Forrás: NAV adófolyószámlák

nem kaptunk adófolyószámlát a Társasághoz
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Adóellenőrzések

A hatályos jogszabályok szerint a NAV annak a naptári évnek az utolsó 
napjától számított öt év elteltéig ellenőriheti az adókötelezettséget, 
amelyben az adóról a bevallást benyújtották, illetve bevallás hiányában 
az adót meg kellett volna fizetni. Általánosságban tehát elmondható, 
hogy az adóvizsgálatok tekintetében hat év az elévülési idő az éves adók 
esetében, míg a havi, illetve negyedéves bevallási gyakoriságú 
adónemek esetében öt év az elévülési idő. Ez azt jelenti, hogy a 2013-as 
adóévvel kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a helyi 
adóhatóság 2019. év végéig, a 2014-es adóévvel kapcsolatban 2020. év 
végéig tehet jogerős megállapítást. 

A kapott információk alapján úgy értjük, hogy a Mátrai Erőműnél 
társasági adó, innovációs járulék és energiaellátók jövedelemadója 
tekintetében a 2013-as adóévre vonatkozóan folytatott le lezárt 
időszakot keletkeztető ellenőrzést az Adóhatóság, emellett a 2016-os 
évre vonatkozóan volt átfogó adóellenőrzés.

A GEOSOLnál áfa tekintetében folytatott lezárt időszakot keletkeztető 
vizsgálatot az Adóhatóság  2017 negyedik negyedévére vonatkozóan. 
Ezen kívül minden adóév minden adónem tekintetében nyitottnak 
minősül adóhatósági vizsgálat szempontjából.

A  vizsgált időszakra vonatkozóan az Adóhatóság nem folytatott le egyik 
holding Társaságnál (MEH, SPI, SGEO) sem átfogó adóellenőrzést, így 
ezen Társaságok adóévei a 2017-es alapításuktól kezdődően minden 
adónemre tekintettel ellenőrzésre nyitva állnak az állami adóhatósági 
vizsgálat szempontjából. 

A  vizsgált időszakban a helyi Önkormányzatok nem folytattak le egyik 
Társaságnál sem átfogó adóellenőrzést, így a Társaságok adóévei 2013-
tól minden adónemre tekintettel ellenőrzésre nyitva állnak a helyi 
adóhatósági vizsgálat szempontjából. 

Adóvizsgálatok

Mátrai Erőmű Zrt.

Adónemek 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Társasági adó a u u a u u

Energiaellátók jövedelemadója a u u a u u

Innovációs járulék a u u a u u

Helyi iparűzési adó u u u u u u

Általános forgalmi adó u u u a u u

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és járulékok u u u a u u

Geosol Kft.

Adónemek 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Társasági adó u u u u u u

Energiaellátók jövedelemadója u u u u u u

Innovációs járulék u u u u u u

Helyi iparűzési adó u u u u u u

Általános forgalmi adó u u u u * u

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és járulékok u u u u u u

* A 2017.10.01-2017.12.31. közötti időszak csak áfa szempontból minősül lezártnak.

Adónemek 2017 2018

Társasági adó u u levizsgált: a

Energiaellátók jövedelemadója u u nyitott: u

Innovációs járulék u u vizsgálat alatt:

Helyi iparűzési adó u u elévült:

Általános forgalmi adó u u

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és járulékok u u

Mátra Energy Holding Zrt., Status Power Invest Kft., Status Geo Invest Kft.
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Amennyiben a tranzakciót követően a jövőben a Társaságok eladásra 
kerülnek, abban az esetben a vételár és a részesedések könyv szerinti 
értékének különbözete adóköteles jövedelemnek fog minősülni, 
amennyiben azok nem bejelentett részesedésnek minősülnek; ezt 
kérjük vegyék figyelembe a strukturálás megtervezésekor.

Tranzakciós hitelek kamatlevonhatósága

Úgy értjük, hogy az SPI könyveiben egy 3,3 milliárd Ft, az SGEO 
könyveiben pedig egy 7,7 milliárd Ft értékű bankhitel van kimutatva. 
Amennyiben az SPI és az SGEO ezeket a bankhiteleket akvizíciós céllal 
vették fel, és a tranzakciót követően az alatta lévő cégekkel 
összeolvadnának egy entitássá, úgy az akvizíciós hitel a tényleges 
operációval azonos cégbe kerülne. E 

Tervezett struktúra kialakítása

A kapott információk alapján úgy értjük, hogy a strukturálás első 
lépéseként az SGEO bekerül a Mátrai Erőmű alá, ezt követően pedig 
vagy közvetlenül a Mátrai Erőmű, vagy pedig valamelyik felette lévő 
holding tásaság (vagy a MEH vagy az SPI) kerül eladásra.

Bejelentett részesedés

Nem kaptunk arra vonatkozó információt, hogy az SPI a MEH-ben 
fennálló,  az SGEO a GEOSOLban fennálló, illetve a MEH a Mátrai 
Erőműben lévő részesedését bejelentette-e az Adóhatósághoz a szerzést 
követő 75 napon belül, így azt feltételezzük, hogy ezen részesedések 
nem minősülnek bejelentett részesedésnek, emiatt az értékesítés során 
keletkezett esetleges nyereség az eladónál adóköteles jövedelemnek 
minősül, és 9%-os társasági adófizetési kötelezettség terhelheti. 

Jövőbeni eladás adóhatása

Attól függően, hogy a vásárlás melyik szinten fog megtörténni, a 
vevőnek attól függően kerül kimutatásra a könyveiben a részesedés. Az 
alábbi táblázat a 2019.09.30-án a könyvekben kimutatott részesedések 
értékét mutatja, amelyek megegyeznek a részesedések adó szerinti 
nettó értékével (mivel valószínűsíthetően nem történt meg ezen 
részesedések bejelentése). Megjegyezzük, hogy mivel az SGI még nem 
került megvásárlásra a Mátrai Erőmű által, így ezen részesedés 
értékéről még nincs információnk.

Részesedések értéke 2019.09.30-án (adatok ezer Ft-ban)

MEH részesedés könyv szerinti értéke az SPI könyveiben 14 503 701 

Mátrai Erőmű részesedés könyv szerinti értéke a MEH könyveiben (72%) 5 871 842 

Geosol részesedés könyv szerinti értéke az SGEO könyveiben 9 300 000 
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Kapcsolt felekkel folytatott ügyletek

A Társaságok jelentős számú tranzakciót bonyolítottak kapcsolt 
vállalkozásaikkal a vizsgált időszakban, amelyek közül a legjelentősebek 
az alábbiak:

• A Mátrai Erőmű villamosenergiát szerzett be, illetve értékesített is az    
Kft. felé. Ezen túl a Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft.-től 
szerelési, gyártási szolgáltatást vett igénybe, valamint áramot, hőt 
értékesített számára. Továbbá az       -tól CO2 kvótát szerzett be, és 
villamosenergiát értékesített felé a Mátrai Erőmű.

• A GEOSOL üzletviteli tanácsadási szolgáltatást vett igénybe a    Kft.-
től, valamint biomasszát értékesített a Mátrai Erőműnek.

• Az SGEO a Status Energy Magántőkealaptól, a Salinas Kft.-től, 
valamint az Arcata Holding Kft.-től kapott kölcsönöket

• Az SPI a Status Energy Magántőkealaptól kapott kölcsönt. 

Transzferár-nyilvántartás

Transzferár-nyilvántartás készítésének kötelezettsége terheli a 
társaságokat, amennyiben az adott adóévben kapcsolt vállalkozásával 
tranzakciókat folytat. Nem terheli transzferár-nyilvántartás 
készítésének kötelezettsége a kapcsolt vállalkozásokat, ha a szerződés 
alapján történő teljesítések értéke az adóévben nem haladja meg az 50 
millió forintot. Az értékhatár megállapításánál az összevonható 
szerződések alapján történő teljesítések értékét együttesen kell 
figyelembe venni, valamint a kölcsönök esetében a kamatok összegét 
kell számításba venni.

A transzferár-dokumentációkat az adózó a társasági adóbevallás 
benyújtásáig köteles elkészíteni. Amennyiben az adózó megfelelő 
dokumentációval nem rendelkezik, az Adóhatóság ügyletenként 2 millió 
Ft-ig terjedő mulasztási bírságot vethet ki. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kapcsolt felek közötti 
tranzakciók nem a szokásos piaci áron mennek végbe úgy az 
Adóhatóság egy jövőbeni adóellenőrzés alkalmával módosíthatja a 
Társaság adóalapján az egyes adónemekben, adóhiányt állapíthat meg 
és adóbírságot, valamit késedelmi pótlékot szabhat ki.

Annak vizsgálata, hogy a társaságok által alkalmazott árak megfelelnek-
e a szokásos piaci áraknak, nem tartozik jelen megbízásunk keretébe.
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Általános megállapítások

A Mátrai Erőműnek az adózás előtti eredménye és az adóalapja 2017-
ben negatív, 2018-ban pedig pozitív volt.

A társasági adóbevallás legjelentősebb módosító tételei a Számviteli tv. 
és a Tao. tv. szerinti értékcsökkenési leírások, az elhatárolt veszteség 
felhasználása, valamint a céltartalék képzése és feloldása voltak. Az 
adóbevallásban szereplő értékek összeegyeztethetők voltak a 
főkönyvvel, illetve a kapott analitikákkal.

Az Mátrai Erőműnek 2017-ben és 2018-ban sem az adózás előtti 
eredménye, sem az adóalapja nem érte el a jövedelem-(nyereség) 
minimumot, ezért a Társaság nyilatkozatot adott be, hogy nem a 
jövedelem- (nyereség-) minimum szabályok szerint kalkulált minimum 
adóalapja után fizeti meg az adót, hanem az általános szabályok szerint 
és kitölti az adatszolgáltatást a társasági adó bevallásában.

Értékcsökkenési leírás

A kapott tárgyi eszköz analitikák alapján az alkalmazott Számviteli tv. 
és Tao. tv. szerinti leírási kulcsokat szúrópróba szerűén ellenőriztük, 
amelyek összhangban voltak a törvényi előírásokkal. A Számviteli tv. 
szerinti értékcsökkenéseket össze tudtuk egyeztetni a főkönyvi 
értékekkel, valamint a Tao. törvény szerinti értékek szintén 
összeegyeztethetőek voltak a kapott analitikákkal.

A rendelkezésünkre bocsátott analitikák alapján egyes eszközök 
esetében a Mátrai Erőmű eltérő leírási kulcsokat alkalmaz a Számviteli 
tv. Szerinti és a Tao. tv. szerinti értékcsökkenések esetében, ebből fakad 
az értékcsökkenési leírások közötti különbség.

Társasági adó
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

A) Adózás előtti eredmény (9 058 317)    794 679         

Elhatárolt veszteség - (791 858) 

Céltartalék feloldás (386 921)       (164 043) 

Adótörvény szerinti értékcsökkenés (8 749 126)    (14 713 201)  

Kapott osztalék, részesedés (10 000)          - 

Szakképzéső iskolai tanuló utáni kedvezmény (27 632)          (27 423)          
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (9 173 679)    (15 696 525)  

Céltartalék képzés - 127 074 

Számvitel szerinti értékcsökkenés 8 764 537     15 445 908 

Nem a vállalkozás érekében felmerült költség 94 959           71 200           

Bírság 34 106           30 703           

Elengedett követelés - 5 

Adóellenőrzés, önellenőrzés hatása - 18 815 
Adózás előtti eredményt növelő tételek 8 893 602     15 693 705   

Társasági adóalap (9 338 394)    791 859         

Adókulcs 9% 9%
B) Társasági adókötelezettség - 71 267 

Effektív adókulcs [B/A] 0% 9%

Forrás: társasági adóbevallás 2017-18

Jövedelem- (-nyereség) minimum
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

Összes bevétel 87 419 813   94 022 003   

Jövedelem- (-nyereség) minimum (2%) 1 748 396     1 880 440     

Forrás: társasági adóbevallás 2017-18
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Igénybe vett szolgáltatások

Az igénybe vett szolgáltatások jogcímén elszámolt költségek 
tekintetében vizsgálni szükséges, hogy azok valóban a vállalkozási 
bevételszerző tevékenység érdekében merültek-e fel és a költségek 
társasági adóalapban történő elszámolhatósága megfelelő alátámasztó 
dokumentációval (pl. szerződések, számlák, teljesítési igazolások) 
igazolható-e. Ellenkező esetben fennáll a kockázat, hogy ezen 
kifizetések nem érvényesíthetők az adóalapban. 

A Társaság ugyan rendelkezésünkre bocsátott néhány mintaszámlát ás 
teljesítésigazolást, azonban ezek nem elegendők ahhoz, hogy nagy 
bizonyossággal ki tudjuk jelenteni, hogy minden igénybe vett 
szolgáltatás valóban a vállalkozási tevékenység érdekében merült fel. 
Mindebből következően  nem tudjuk kizárni annak a kockázatát, hogy 
az Adóhatóság úgy ítéli meg, hogy az egyes igénybe vett szolgáltatások 
kapcsán elszámolt költségek (kiemelten a különböző tanácsadási díjak) 
a jellegükből fakadóan nem a vállalkozási bevételszerző tevékenység 
érdekében felmerült költségnek minősülnek, vagy az 
alátámasztottságuk nem megfelelő. 

Társasági adó
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

A) Adózás előtti eredmény (9 058 317)    794 679         

Elhatárolt veszteség - (791 858) 

Céltartalék feloldás (386 921)       (164 043) 

Adótörvény szerinti értékcsökkenés (8 749 126)    (14 713 201)  

Kapott osztalék, részesedés (10 000)          - 

Szakképzéső iskolai tanuló utáni kedvezmény (27 632)          (27 423)          
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (9 173 679)    (15 696 525)  

Céltartalék képzés - 127 074 

Számvitel szerinti értékcsökkenés 8 764 537     15 445 908 

Nem a vállalkozás érekében felmerült költség 94 959           71 200           

Bírság 34 106           30 703           

Elengedett követelés - 5 

Adóellenőrzés, önellenőrzés hatása - 18 815 
Adózás előtti eredményt növelő tételek 8 893 602     15 693 705   

Társasági adóalap (9 338 394)    791 859         

Adókulcs 9% 9%
B) Társasági adókötelezettség - 71 267 

Effektív adókulcs [B/A] 0% 9%

Forrás: társasági adóbevallás 2017-18

Jövedelem- (-nyereség) minimum
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

Összes bevétel 87 419 813   94 022 003   

Jövedelem- (-nyereség) minimum (2%) 1 748 396     1 880 440     

Forrás: társasági adóbevallás 2017-18
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Eszközök nettó értéke

A rendelkezésünkre bocsátott tárgyi eszköz analitika alapján a Mátrai 
Erőműnél a tárgyi eszközök Számviteli tv. szerinti nettó értéke és a 
Tao. törvény szerinti számított nettó értéke jelentősen eltérnek 
egymástól.

A rendelkezésünkre álló adatokból nem lehet megállapítani, hogy a 
fentiek jelentenek-e tényleges többlet adókötelezettséget az egyes 
években, és ha igen, akkor ez az összeg pontosan mely években fog 
jelentkezni.

Javasoljuk az eszközök számviteli és adótörvény szerint számított nettó 
értékéhez kapcsolódó „látens” adófizetési kötelezettséget vételár 
csökkentő tényezőként figyelembe venni!

Eszközök nettó értéke 2019.10.31-én
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Könyv szerinti érték 83 823 578    

Adó szerinti nyilvántartási érték 33 389 835    

Különbség 50 433 744    
Adóhatás (9%) 4 539 037      

Forrás: Tárgyi eszköz analitika
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Elhatárolt veszteség

A rendelkezésünkre bocsátott analitika szerint a Mátrai Erőmű jelentős 
összegű, 8,55 milliárd Ft nagyságú elhatárolt veszteséggel rendelkezik a 
2018.12.31-i adatok alapján, amely veszteség a 2017-es adóévben 
keletkezett, és 2022.12.-31-ig használható fel. 

A veszteségek maximum az adott évi adóalap 50%-áig használhatók fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tulajdonosváltás esetén a tranzakciót 
megelőzően keletkezett veszteség csak az alábbi korlátozásokkal vehető 
figyelembe, amennyiben a vevő magyar adóalany:

• a társaság a tevékenységét a többségi befolyás megszerzését követő
két adóévben tovább folytatja és bevételt realizál ezen tevékenység
kapcsán, valamint

• a továbbfolytatott tevékenység természete jelentősen nem tér el a
többségi befolyás megszerzését megelőzően végzett tevékenységtől.

A fentieken túl az elhatárolt veszteség adóévenként legfeljebb olyan 
arányban érvényesíthető, amilyen arányt a felvásárlást megelőzően 
végzett tevékenység tovább folytatásából származó adóévi bevétel, a 
felvásárlást megelőzően végzett tevékenységből származó bevétel a 
tranzakciót megelőző három adóév átlagában számított összege 
képvisel. 

Javasoljuk, a tranzakciót úgy strukturálni, hogy a rendelkezésre álló 
elhatárolt veszteség a tranzakciót követően felhasználható legyen a 
Mátrai Erőműnél!

Elhatárolt veszteség
Mátrai Erőmű Kft.

Adatok ezer forintban

Év

Adóévben 

keletkezett 

veszteség

Adóévben 

felhasznált 

veszteség 

Későbbiekben 

felhasználható 

veszteség

Lejárat

éve

2017 9 338 394     - 9 338 394 2022

2018 - 791 858 8 546 536 n.a.
Összesen 9 338 394     791 858        8 546 536 

Forrás: elhatárolt veszteség analitika, tao bevallások 2017-2018
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Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó alapja az éves nettó árbevételnek az 
anyagköltséggel, az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített 
szolgáltatásokkal, az alvállalkozói teljesítésekkel és a közvetlen kutatás-
fejlesztési költséggel csökkentett összege. 

A Társaság adóbevallásaiban szereplő adatok egyeznek a főkönyvben, 
illetve az adókalkulációkban szereplő adatokkal. 

A Mátrai Erőmű székhelye Visontán található, ezen kívül 13 településen 
folytat állandó jellegű tevékenységet. Az adó alapját ezen 
önkormányzatok között osztja meg a kombinált módszer segítségével, 
amelyet a kapott kalkuláció alapján helyesen alkalmaz.

A közvetített szolgáltatások értékével való csökkentés feltétele, hogy a 
megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából 
pedig a közvetítés ténye megállapítható legyen. A közvetített 
szolgáltatáshoz kapcsolódóan kapott mintaszámlákon megtalálható 
ugyan a közvetítés ténye, azonban a rendelkezésünkre bocsátott 
szerződés nem tartalmazza a közvetítés lehetőségét.  

Helyi iparűzési adó
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

Értékesítés nettó árbevétele 82 898 805        73 590 169        

ELÁBÉ (19 135 594)       (8 977 496)         

Közvetített szolgáltatás (65 280) (29 442) 

Anyagköltség (14 853 639)       (16 456 541)       
Helyi iparűzési adóalap 48 844 292        48 126 690        

Abasár 355 444 347 154 

Aldebrő 4 848 980          5 059 442          

Bükkbárány 4 429 097          4 242 627          

Csincse 401 342 384 445 

Detk 7 657 516          7 591 143          

Halmajugra 14 586 273        14 246 098        

Karácsond 1 792 377          1 750 576          

Ludas 1 490 556          1 455 793          

Markaz 2 830 024          2 764 024          

Mezőnyárád 103 015 98 678 

Pálosvörösmart 15 378 15 019 

Vatta 3 549 308          3 413 828          

Vécs 126 616 254 781 

Visonta 6 658 366          6 503 082          

Helyi iparűzési adókötelezettség 976 886 962 534 

Abasár (2%) 7 109 6 943 

Aldebrő (2%) 96 980 101 189 

Bükkbárány (2%) 88 582 84 853 

Csincse (2%) 8 027 7 689 

Detk (2%) 153 150 151 823 

Halmajugra (2%) 291 725 284 922 

Karácsond (2%) 35 848 35 012 

Ludas (2%) 29 811 29 116 

Markaz (2%) 56 600 55 280 

Mezőnyárád (2%) 2 060 1 974 

Pálosvörösmart (2%) 308 300 

Vatta (2%) 70 986 68 277 

Vécs (2%) 2 532 5 096 

Visonta (2%) 133 167 130 062 

Innovációs járulék (0,3%) 146 533 144 380 

Forrás: HIPA és TAO bevallások 2017-18
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Innovációs járulék

Az innovációs járulék alapja a helyi iparűzési adó alapja, összege pedig 
a meghatározott vetítési alap 0,3 %-a. 

A Társaság innovációs járulék kötelezettségének összegét a 
rendelkezésünkre bocsátott társasági adó bevallások tartalmazzák. Az 
adóalap kiszámításánál figyelembe vett tételek kapcsán nem tártunk fel 
eltérést a főkönyvben szereplő értékékhez képest.

Helyi iparűzési adó
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

Értékesítés nettó árbevétele 82 898 805        73 590 169        

ELÁBÉ (19 135 594)       (8 977 496)         

Közvetített szolgáltatás (65 280) (29 442) 

Anyagköltség (14 853 639)       (16 456 541)       
Helyi iparűzési adóalap 48 844 292        48 126 690        

Abasár 355 444 347 154 

Aldebrő 4 848 980          5 059 442          

Bükkbárány 4 429 097          4 242 627          

Csincse 401 342 384 445 

Detk 7 657 516          7 591 143          

Halmajugra 14 586 273        14 246 098        

Karácsond 1 792 377          1 750 576          

Ludas 1 490 556          1 455 793          

Markaz 2 830 024          2 764 024          

Mezőnyárád 103 015 98 678 

Pálosvörösmart 15 378 15 019 

Vatta 3 549 308          3 413 828          

Vécs 126 616 254 781 

Visonta 6 658 366          6 503 082          

Helyi iparűzési adókötelezettség 976 886 962 534 

Abasár (2%) 7 109 6 943 

Aldebrő (2%) 96 980 101 189 

Bükkbárány (2%) 88 582 84 853 

Csincse (2%) 8 027 7 689 

Detk (2%) 153 150 151 823 

Halmajugra (2%) 291 725 284 922 

Karácsond (2%) 35 848 35 012 

Ludas (2%) 29 811 29 116 

Markaz (2%) 56 600 55 280 

Mezőnyárád (2%) 2 060 1 974 

Pálosvörösmart (2%) 308 300 

Vatta (2%) 70 986 68 277 

Vécs (2%) 2 532 5 096 

Visonta (2%) 133 167 130 062 

Innovációs járulék (0,3%) 146 533 144 380 

Forrás: HIPA és TAO bevallások 2017-18
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Energiaellátók jövedelemadója
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018
Adózás előtti eredmény (9 058 317) 794 679     

Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás (21 612)      (39 879)      

Adóellenőrzés, önellenőrzés (bev.növ, költség/ráf.csökk.) (97 532)      (74 602)      
Csökkentő tételek összesen (119 144)    (114 481)    

Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás 94 955        71 200        

Céltartalék képzés - 127 074 

Adóellenőrzés, önellenőrzés (költség/ráf.növ, bev.csökk.) - 18 815 
Növelő tételek összesen 94 955        217 089     

A jövedelemadó alapja (9 082 506) 897 287     

Engedélyköteles tevékenység aránya 97,54% 97,60%
Arányos adóalap (8 859 021) 875 789     

A jövedelemadó összege (31%) - 271 495 

Számított adót csökkentő bányajáradék összege (691 212)    (271 495)    

Jövedelemadó fizetési kötelezettség - - 

Forrás: TAO bevallás 2017-18, energiaellátók jövedelemadójához kapcsolódó kalkuláció 2017-18

Energiaellátók jövedelemadója

Az energiaellátók  jövedelemadójának alanya az energiaellátó, alapja 

pedig az adózó  beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménynek 

meghatározott növelő és csökkentő tételekkel módosított pozitív 

adóalapja, mértéke 31%. 

A rendelkezésünkre bocsátott társasági adóbevallások szerint a 

Mátrai Erőműnek 2017-ben és 2018-ban sem keletkezett 

jövedelemadófizetési kötelezettsége.

Az energiaellátók jövedelemadójához mindegyik vizsgált évre 

megkaptuk az alátámasztó kalkulációkat, valamint az adót csökkentő 

bányajáradékhoz a bevallásokat és analitikákat, ezekben eltérést nem 

azonosítottunk.

Megjegyezzük, hogy a bányászatról szóló 1993. XLVIII. törvény 20.§

(3) bekezdés g) pontja 2019. július 16-i hatállyal beiktatott változása

következtében a kőszenek esetében nem csak a mélyműveléses

bányászat, hanem a külszíni fejtés is 0%-os bányajáradék kulcs alá

esik. Ebből kifolyólag a Társaságnak a külszíni kőszénbányászat

esetében nem keletkezik a jövőben bányajáradék fizetési

kötelezettsége.

A fentiek alapján nem tártunk fel az energiaellátók 

jövedelemadójához kapcsolódó adókockázatot.
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Személyi jellegű ráfordítások

A Mátrai Erőműnél a foglalkoztatottak létszámának, valamint a 
személyi jellegű ráfordításoknak az alakulását a bal oldalon található 
táblázat szemlélteti. 

A rendelkezésünkre bocsátott főkönyvi kivonatok valamint analitikák 
alapján nagyságrendi számításokat végeztünk, amelyek alapján úgy 
látjuk, hogy a Társaság a munkavállalók bére után a munkaadói 
járulékokat megfizette, és azok összege nagyságrendileg megfelel  a 
törvényben foglaltaknak. Számításaink alapján, valamint a kapott 
bevallásokból (08A) úgy értjük, hogy a Társaság különböző szociális 
hozzájárulási adókedvezményt vett igénybe (pl. 25 év alatti, 55 év feletti 
munkavállalók, illetve szakképzettséget nem igénylő munkakörben 
foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása után), amelyek 
igénybevételére való jogosultságát nem ellenőriztük, de mértékét 
racionálisnak gondoljuk.

Áttekintettük a Mátrai Erőmű által elszámolt személyi jellegű egyéb 
kifizetéseket. Limitált vizsgálatunk során számottevő eltérést nem 
tártunk fel, rendszerszinten a személyi jellegű egyéb kifizetések elemeit 
megfelelőnek találtuk.

A Társaság a munkavállalókhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési 
kötelezettségeit a rendelkezésünkre álló adófolyószámlák alapján 
időben teljesítette. 

Személyi jellegű 
Mátrai Erőmű Zrt.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

Létszám (fő) 2 068 2 097 

Bérköltség 14 558 984     14 651 506     

Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 737 159       2 798 471       

Bérjárulékok 3 796 202       3 486 389       

Személyi jellegű ráfordítások 21 092 345     20 936 366     

Bérjárulékok aránya 26,1% 23,8%

Forrás: Főkönyvi kivonatok, éves beszámolók 2017-2018
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Azonosított kockázatok

Az értékesített villamosenergia riportálása

A Mátrai Erőmű fő tevékenysége a villamosenergia-termelés, amelyet 
belföldi (pl.    ) és külföldi partnerek (pl.       ) felé értékesít. Az Áfa 
törvény vonatkozó rendelkezései szerint a villamosenergia értékesítése 
úgynevezett 
„adóalany kereskedő” felé a vevő letelepedése szerinti országban, míg 
minden más esetben ott teljesül, ahol a beszerző azt ténylegesen 
felhasználja (elfogyasztja), tehát ezen értékesítések nem tartoznak 
adómentesség alá, hanem azok az Áfa  törvény hatályán kívül teljesített 
ügyletek. 

Mindazonáltal, a Mátrai Erőmű analitikái valamint áfabevallásai 
alapján megállapítottuk, hogy azok közösségi adómentes 
termékértékesítként kerültek jelentésre mind az áfa bevallásban, mind 
pedig a közösségi összesítő jelentésben. 

A bevallási kötelezettség helytelen teljesítése nem eredményez 
adókockázatot, ugyanakkor a szisztematikusan helytelen riportálás 
mulasztási bírság kockázattal jár.

Konzorciummal kötött szerződés alapján befogadott számlák

A   Kft.  és    Kft. által alkotott konzorciummal kötött vállalkozási 
szerződés alapján a konzorciumi tagok meghatározott 
bányamunkálatok elvégzésére vállaltak kötelezettséget. 

A rendelkezésre bocsátott mintaszámla alapján (pl. 748/VC/2019) a     
számlázza ki a teljes szolgáltatási díjat a konzorcium nevében és 
képviseletében 

Áfával kapcsolatos általános megállapítások

Ellenőrzésünk a Mátrai Erőmű 2017-2019 üzleti éveinek áfa szempontú 
átvilágítására  terjedt ki, amelynek során vizsgáltuk a mintaszerűen 
rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokat (2017. február, 2018. 
november és 2019. június havi áfabevallások, alátámasztó áfaanalitikák, 
szerződések, valamint az ezek alapján kiállított minta számlák). 
Megállapításainkat kizárólag a rendelkezésünkre bocsátott iratanyagok, 
illetve az általunk feltett kérdésekre érkezett írásbeli és szóbeli válaszok 
alapján tettük.

A mintadokumentumok mellett azokra az áfa kockázatokra is 
fókuszáltunk, amelyet a Társaság üzleti tevékenységének jellegéből 
fakadhatnak.  

Analitikák áfa-bevallással történő összhangja

A rendelkezésünkre álló bevallások és összesített analitikák alapján 
megállapítható, hogy az analitikák megfelelően alátámasztják a 
bevallásokat, azonban figyelemmel kell lenni a későbbiekben részletezett 
riportálási kötelezettségek megfelelő teljesítésére. 

A Társaság által használt ERP rendszer

A rendelkezésünkre bocsátott információk szerint a Társaság SAP 
rendszert használ a számlák könyvelésére, de a számlákat nem az SAP SD 
modulja segítségével állítja ki, hanem egy külön szoftverrel. A Társaság 
által kiállított számlák a mintaszámlák alapján az áfa törvénynek 
megfelelően kerültek kiállíásra

A kapott információ alapján számlázó rendszer végzi az online számla 
adatszolgáltatás valós idejű teljesítését és rendelkezik 
adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás („adatexport”) funckóval is.
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Ezzel összefüggésben hangsúly ozandó, hogy a konzorcium nem minősül 
elkülönült adóalanynak, így ezt a számlázási konstrukciót (egyetlen 
bizonylattal, egyazon partner részéről történő számlázás) az Adóhatóság 
– szélsőséges esetben – megkérdőjelezheti arra hivatkozással, hogy a 
Mátrai Erőmű mindkét partnerrel közvetlenül szerződött, azonban a 
szerződés alapján elvégzett munkát nem az azt teljesítő szerződő fél 
számlázza a Mátrai Erőmű felé. Ezzel kapcsolatban javasoljuk a 
kapcsolódó szerződés és az elvégzett ügyletek háttérének pontosabb 
vizsgálatát.

Munkavállalók felé kiállított számlák

Vizsgálatunk során több olyan mintaszámlát (2019/2479, 2019/2461) is 
találtunk, amelyek konkrétan nem meghatározható címzettek részére 
kerültek kiállításra (pl. vállalati dolgozók). 

 
Vizsgálandó továbbá, hogy a továbbszámlázott költségekhez kapcsolódó 
beszerzések kapcsán a Mátrai Erőmű élt-e levonási jogával a rá áthárított 
általános forgalmi adó tekintetében. 
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Általános megállapítások

A GEOSOLnak a vizsgált időszak alatt mind az adózás előtti eredménye, 
mind az adóalapja pozitív volt.  

A társasági adóbevallás legjelentősebb módosító tételei a Számviteli tv. 
és a Tao. tv. szerinti értékcsökkenési leírások, a nem a vállalkozás 
érdekében felmerült költségek, ráfordítások, valamint az 
adófelajánlásért járó jóváírás voltak. Az adóbevallásban szereplő 
értékek többségében összeegyeztethetők voltak a főkönyvvel, illetve a 
kapott analitikákkal, csak néhány esetben azonosítottunk kisebb 
eltéréseket, amelyek hatása azonba nem jelentős.

A GEOSOLnak a kapott információk alapján nincs továbbvihető 
elhatárolt vesztesége.

Értékcsökkenési leírás

A kapott tárgyi eszköz analitikák alapján az alkalmazott Számviteli tv. 
és Tao. tv. szerinti leírási kulcsokat szúrópróba szerűén ellenőriztük, 
amelyek összhangban voltak a törvényi előírásokkal. A Számviteli tv. 
szerinti értékcsökkenéseket össze tudtuk egyeztetni a főkönyvi 
értékekkel, valamint a Tao. törvény szerinti értékek szintén 
összeegyeztethetőek voltak a kapott analitikákkal.

A rendelkezésünkre bocsátott analitikák alapján egyes eszközök 
esetében a GEOSOL eltérő leírási kulcsokat alkalmaz a Számviteli tv. 
Szerinti és a Tao. tv. szerinti értékcsökkenések esetében, ebből fakad az 
értékcsökkenési leírások közötti különbség.

Társasági adó
Geosol Kft.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

A) Adózás előtti eredmény 691 885      1 880 628   

Adótörvény szerinti értékcsökkenés (501 277)     (543 010)     

Adófelajánlás jóváírás (6 489)         (6 450)         

Mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben juttatott összege (120) - 
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (507 886)     (549 460)     

Számvitel szerinti értékcsökkenés 651 263      522 287      

Nem a váll. érd. felmerült ktg. 592 736      13 

Bírság - 90 
Adózás előtti eredményt növelő tételek 1 243 999   522 390      

Társasági adóalap 1 427 998   1 853 558   

Adókulcs 9% 9%
B) Társasági adókötelezettség 128 520      166 820      

Effektív adókulcs [B/A] 19% 9%

Forrás: társasági adóbevallás 2017-18
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Adófelajánlás

Filmalkotások, előadó-művészeti szervezetek, illetve 
látványcsapatsportok támogatásának céljára felajánlott és az 
Adóhatóság által átutalt összegből a társaságokat adó-visszatérítés 
formájában adójóváírás illeti meg. 

A Társaság 2017-ben összesen 99,3 millió forintot, 2018-ban pedig 
137,8 millió forintot ajánlott fel látványcsapatsport támogatására, a 
társasági adóelőleg-kiegészítés terhére.

A kapott dokumentumok alapján úgy látjuk, hogy a Társaság eleget tett 
az adófelajánláshoz kapcsolódó feltételeknek, a 2017. évre vonatkozó 
kedvezményt (6,45 millió Ft-ot) a NAV 2018. július 20-án, a 2018. évre 
vonatkozó kedvezményt pedig (8,95 millió Ft-ot) 2019. július 1-jén írta 
jóvá a Társaság adófolyószámláján.

Igénybe vett szolgáltatások

A Társaság ugyan rendelkezésünkre bocsátott néhány mintaszámlát ás 
teljesítésigazolást az igénybe vett szolgáltatások kapcsán, azonban ezek 
nem elegendők ahhoz, hogy nagy bizonyossággal ki tudjuk jelenteni, 
hogy minden igénybe vett szolgáltatás valóban a vállalkozási 
tevékenység érdekében merült fel. Mindebből következően  nem tudjuk 
kizárni annak a kockázatát, hogy az Adóhatóság úgy ítéli meg, hogy az 
egyes igénybe vett szolgáltatások kapcsán elszámolt költségek 
(kiemelten a különböző tanácsadási díjak) a jellegükből fakadóan nem a 
vállalkozási bevételszerző tevékenység érdekében felmerült költségnek 
minősülnek, vagy az alátámasztottságuk nem megfelelő. 

Társasági adó
Geosol Kft.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

A) Adózás előtti eredmény 691 885      1 880 628   

Adótörvény szerinti értékcsökkenés (501 277)     (543 010)     

Adófelajánlás jóváírás (6 489)         (6 450)         

Mobilitási célú lakhatási támogatás adóévben juttatott összege (120) - 
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (507 886)     (549 460)     

Számvitel szerinti értékcsökkenés 651 263      522 287      

Nem a váll. érd. felmerült ktg. 592 736      13 

Bírság - 90 
Adózás előtti eredményt növelő tételek 1 243 999   522 390      

Társasági adóalap 1 427 998   1 853 558   

Adókulcs 9% 9%
B) Társasági adókötelezettség 128 520      166 820      

Effektív adókulcs [B/A] 19% 9%

Forrás: társasági adóbevallás 2017-18
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Eszközök nettó értéke

A rendelkezésünkre bocsátott tárgyi eszköz analitika alapján a 
GEOSOL-nál a tárgyi eszközök Számviteli tv. szerinti nettó értéke és a 
Tao. törvény szerinti számított nettó értéke eltérnek egymástól.

A rendelkezésünkre álló adatokból nem lehet megállapítani, hogy a 
fentiek jelentenek-e többlet adókötelezettséget az egyes években, és ha 
igen, akkor ez az összeg pontosan mely években fog jelentkezni.

Javasoljuk az eszközök számviteli és adótörvény szerint számított 
nettó értékéhez kapcsolódó „látens” adófizetési kötelezettséget vételár 
csökkentő tényezőként figyelembe venni!

Eszközök nettó értéke 2019.10.31-én
Geosol Kft.

adatok ezer Ft-ban

Könyv szerinti érték        
Adó szerinti nyilvántartási érték        
Különbség  
Adóhatás (9%)   
Forrás: Tárgyi eszköz analitika

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC

2019. december 18.

Helyi iparűzési adó, innovációs járulék

76

Projekt ST2

7 GEOSOL Kft.

Helyi iparűzési adó

A GEOSOL helyi iparűzési adóbevallásaiban szereplő adatok 
összeegyeztethetőek voltak a főkönyvben és az adókalkulációkban 
szereplőadatokkal. 

A Társaság székhelye Halmajugrán található, ezen kívül 4 településen 
folytat állandó jellegű tevékenységet. Az adó alapját ezen 
önkormányzatok között osztja meg a kombinált módszer segítségével, 
amelyet a kapott kalkuláció alapján helyesen alkalmaz.

A közvetített szolgáltatáshoz kapcsolódóan kapott mintaszámlákon 
megtalálható ugyan a közvetítés ténye, azonban a rendelkezésünkre 
bocsátott szerződések nem minden esetben tartalmazzák a közvetítés 
lehetőségét.  

Innovációs járulék

A Társaság innovációs járulék kötelezettségének összegét a 
rendelkezésünkre bocsátott társasági adó bevallások tartalmazzák. Az 
adóalap kiszámításánál figyelembe vett tételek kapcsán nem tártunk 
fel eltérést a főkönyvben szereplő értékékhez képest.

Helyi iparűzési adó
Geosol Kft.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

Értékesítés nettó árbevétele 6 931 212          8 008 885          

ELÁBÉ (3 336 024)     (3 696 317)     

Közvetített szolgáltatás (15 504) (1 278) 

Alvállalkozói teljesítés (448 258) (509 787) 

Anyagköltség (225 610) (220 855) 
Helyi iparűzési adóalap 2 905 817          3 580 647          

Halmajugra 1 734 102          2 258 642          

Visonta 153 164 203 445 

Budapest 668 004 692 096 

Detk 17 531 34 392 

Ajka 333 016 392 072 

Helyi iparűzési adókötelezettség 58 116 71 613 

Halmajugra (2%) 34 682 45 173 

Visonta (2%) 3 063 4 069 

Budapest (2%) 13 360 13 842 

Detk (2%) 351 688 

Ajka (2%) 6 660 7 841 

Innovációs járulék (0,3%) 8 717 10 742 

Forrás: HIPA és TAO bevallások
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Személyi jellegű ráfordítások

A GEOSOL-nál a foglalkoztatottak létszámának, valamint a személyi 
jellegű ráfordításoknak az alakulását a bal oldalon található táblázat 
szemlélteti. 

A rendelkezésünkre bocsátott főkönyvi kivonatok valamint analitikák 
alapján nagyságrendi számításokat végeztünk, amelyek alapján úgy 
látjuk, hogy a Társaság a munkavállalók bére után a munkaadói 
járulékokat megfizette, és azok összege nagyságrendileg megfelel  a 
törvényben foglaltaknak. Számításaink alapján, valamint a kapott 
bevallásokból (08A) úgy értjük, hogy a Társaság különböző szociális 
hozzájárulási adókedvezményt vett igénybe (pl. 25 év alatti, 55 év feletti 
munkavállalók, illetve szakképzettséget nem igénylő munkakörben 
foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása után), amelyek 
igénybevételére való jogosultságát nem ellenőriztük, de mértékét 
racionálisnak gondoljuk.

Áttekintettük a GEOSOL által elszámolt személyi jellegű egyéb 
kifizetéseket. Limitált vizsgálatunk során számottevő eltérést nem 
tártunk fel, rendszerszinten a személyi jellegű egyéb kifizetések elemeit 
megfelelőnek találtuk.

A Társaság a munkavállalókhoz kapcsolódó adó- és járulékfizetési 
kötelezettségeit a rendelkezésünkre álló adófolyószámlák alapján 
időben teljesítette. 

Személyi jellegű kifizetések
Geosol Kft.

adatok ezer Ft-ban 2017 2018

Létszám (fő) 76 72 

Bérköltség  367 690  367 563 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 52 326        39 766        

Bérjárulékok 94 301        83 181        

Személyi jellegű ráfordítások 514 317      490 510      

Bérjárulékok aránya 26% 23%

Forrás: Főkönyvi kivonatok, éves beszámolók 2017-2018
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Azonosított kockázatok

A Mátrai Erőművel kötött vállalkozási szerződés

A Mátrai Erőmű és a GEOSOL között létrejött vállalkozási szerződés 
alapján a Társaság a tüzelőanyag (biomassza / biomix, hulladék stb.) 
beszállításának lebonyolításáért, illetve a tüzeléstechnikai 
paramétereknek megfelelő előkészítéséért aprítási díjra, míg a Mátrai 
Erőmű az elégetett hulladék mennyiségével arányos égetési díjra jogosult.

Úgy értjük, hogy a fordított adózás hatálya alá tartozó, nagy összegű 
hulladékbeszerzéseket a szerződések alapján a Mátrai Erőmű teljesíti, 
amelynek megfelelően a Társaság áfabevallásaiban – helyesen – csak a 
fenti ügyletek kerültek riportálásra, és a fordított adózás alá tartozó tételek 
főszabály szerint csak kis összegben szerepelnek.

Megjegyezzük azonban, hogy a szerződés és számlák áttekintése alapján a 
számlázott összeg (egységár) számunkra nehezen levezethető a 
szerződésből, így feltételeztük, hogy a vállalkozási szerződésnek készültek 
módosítai is, amelyek számunkra nem voltak elérhetőek.

EKÁER-rel kapcsolatos megállapítások

A Társaságnál különböző adminisztrációs hibákból kifolyólag (pl. 
rendszámtábla helytelen rögzítése) EKÁER-rel kapcsolatos – kisebb 
összegű - bírságok kerültek kiszabásra. 

Ezzel összefüggésben szeretnénk hangsúlyozni, hogy az EKÁER 
ellenőrzések – a hivatalos adóhatósági tájékoztatások alapján – a jövőben 
kiemelt szerepet fognak játszani az Adóhatóság ellenőrzési gyakorlatában, 
így az adminisztrációs hibák kiszűrése érdekében mindenképpen javasolt 
továbbá plusz kontrollpontokat (vagy akár automatikus megoldásokat) 
beépíteni az EKÁER-szám kérési gyakorlatba.

Áfával kapcsolatos általános megállapítások

Ellenőrzésünk a GEOSOL 2017-2019 üzleti éveinek áfa szempontú  
átvilágítására  terjedt ki, amelynek során vizsgáltuk a mintaszerűen 
rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokat (áfa bevallások, 
alátámasztó áfaanalitikák, szerződések, valamint az ezek alapján 
kiállított minta számlák). Megállapításainkat kizárólag a 
rendelkezésünkre bocsátott iratanyagok, illetve az általunk feltett 
kérdésekre érkezett írásbeli és szóbeli válaszok alapján tettük.

A mintadokumentumok mellett azokra az áfa kockázatokra is 
fókuszáltunk, amelyet a Társaság üzelti tevékenységének jellegéből 
fakadhatnak.  

Analitikák áfa-bevallással történő összhangja

A rendelkezésünkre álló bevallások és összesített analitikák alapján 
megállapítható, hogy az analitikák megfelelően alátámasztják a 
bevallásokat. 

A Társaság által használt ERP rendszer

A rendelkezésünkre bocsátott mintaszámlák alapján a Társaság által 
kiállított számlák az Áfa törvénynek megfelelően kerültek kiállíásra

Egyelőre nem érekezett hozzánk azzal kapcsolatban megfelelő 
információ, hogy a Társaság által használt számlázó rendszer 
megfelelően ellátja-e az online számla adatszolgáltatás valós idejű 
teljesítését és rendelkezik-e adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás 
(„adatexport”) funckóval, ezért a kockázatok elkerülése érdekében 
ezt javasolt vizsgálni a későbbiekben.
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Általános megállapítások

A MEH-nek, az SGEO-nak és az SPI-nek 2017-ben mind az adózás 
előtti eredménye, mind az adóalapja pozitív volt. 2018-ban egyedül az 
SPI-nek volt pozitív az adózás előtti eredménye és az adóalapja, a másik 
két Társaságnak negatív volt. 

A társasági adóbevallás legjelentősebb módosító tételei az alultőkésítés
és a nem realizált árfolyamkülönbözetek voltak. Az adóbevallásban 
szereplő értékek többségében összeegyeztethetők voltak a főkönyvvel, 
illetve a kapott analitikákkal. Megjegyezzük azonban, hogy az SPI-nél 
2017-re, a MEH-nél pedig 2017-18-ra nem bocsátottak 
rendelkezésünkre tao bevallást, így ezekben az esetekben csak a kapott 
tao kalkulációkra, illetve az éves beszámolókban szereplő tao 
levezetésekre tudtunk hagyatkozni.

Nem realizált árfolyamkülönbözet

A Tao. törvény alapján az adózó döntése szerint alkalmazhatja a 
befektetett pénzügyi eszközök és hosszú lejáratú kötelezettségek  nem 
realizált árfolyamkülönbözetéhez kapcsolódó adóalap-módosító 
tételeket. Amennyiben egy adott évben az adózónak nem realizált 
árfolyamnyeresége keletkezik, azt csökkentő tételként alkalmazhatja, 
míg az árfolyamveszteséget növelő tételként. Amennyiben az adózó 
ezen módosító tétel alkalmazása mellett dönt, akkor minden külföldi 
pénznemben denominált befektetett pénzügyi eszköze és hosszú 
lejáratú kötelezettsége tekintetében alkalmaznia kell azt.

Amikor azon eszközök és kötelezettségek kikerülnek az adózó 
könyveiből, amelyekre ezen módosító tételeket alkalmazta, akkor az 
eredeti módosító tétellel ellentétes irányban kell módosítania az 
adóalapját, tehát ha eredetileg csökkentő tételt alkalmazott a nem 
realizált árfolyamnyereséghez kapcsolódóan, akkor a könyvekből 
történő kikerülés során növelő tételt kell alkalmazni.

Társasági adó

adatok ezer Ft-ban 2017 2018 2017 2018 2017 2018

A) Adózás előtti eredmény (14 148)   (260 712) (36 496)   (207 095) (1 762)     21 047    

Nem realizált árfolyamkülönbözet - - - - - (302 269) 
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek - - - - - (302 269) 

Alultőkésítés - - - 74 680 847          69 882    

Nem realizált árfolyamkülönbözet - - - - - 104 936  

Bírság - 1 - - - -
Adózás előtti eredményt növelő tételek - 1 - 74 680 847          174 818  

Társasági adóalap (14 148)   (260 711) (36 496)   (132 415) (915) (106 404) 

Jövedelem- (-nyereség) minimum - 142 - 828 - 9 132 

Adókulcs 9% 9% 9% 9% 9% 9%
B) Társasági adókötelezettség - 13 - 75 - - 

Effektív adókulcs [B/A] 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Forrás: tao bevallások, kalkulációk, kiegészítő mellékletek

MEH SGEO SPI
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Nem realizált árfolyamkülönbözet (folytatás)

A kapott dokumentumok alapján úgy értjük, hogy az SPI 2018-ban 
alkalmazta a nem realizált árfolyamkülönbözethez kapcsolódó 
módosító tételeket, azonban mivel ehhez kapcsolódó analitikát nem 
bocsátottak rendelkezésünkre, így nem tudtuk ellenőrizni a bevallásban 
szereplő számok helyességét. Megjegyezzük továbbá, hogy 2017-re nem 
kaptunk tao bevallást, így nem tudjuk kizárni, hogy már 2017-ben is 
alkalmazta ezen módosító tételeket a Társaság. 

A 2018-as bevallásban szereplő adatok alapján számszerűsítettük a nem 
realizált árfolyamkülönbözethez kapcsolósó jövőbeli adófizetési 
kötelezettséget, amely az eszközök és kötelezettségek könyvekből 
történő kikerülésekor fog realizálódni. Ezek alapján – minden más 
tényezőt figyelmen kívül hagyva – az SPI-nek a jelenlegi 9%-os 
társasági adókulcsot figyelembe véve összesen 17,8 millió Ft adófizetési 
kötelezettsége fog keletkezni a nem realizált árfolyamkülönbözethez 
kapcsolódóan a jövőben.

Javasoljuk a nem realizált árfolyamkülönbözethez kapcsolódó jövőbeli 
adófizetési kötelezettséget az adásvételi szerződés tárgyalása során 
tovább vizsgálni!

Alultőkésítés

A Tao. törvény szerint – alultőkésítés címén – meg kell növelni az 
adózás előtti eredményt, ha a törvényben meghatározott 
kötelezettségek (jellemzően nem banki hitelek) adóévi napi átlagos 
állománya meghaladja a saját tőke adóévi napi átlagos állományának 
háromszorosát. 

A kapott dokumentumok alapján úgy értjük, hogy az SGEO és az SPI 
2017-ben és 2018-ban is alultőkésítettek voltak. 

Társasági adó

adatok ezer Ft-ban 2017 2018 2017 2018 2017 2018

A) Adózás előtti eredmény (14 148)   (260 712) (36 496)   (207 095) (1 762)     21 047    

Nem realizált árfolyamkülönbözet - - - - - (302 269) 
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek - - - - - (302 269) 

Alultőkésítés - - - 74 680 847          69 882    

Nem realizált árfolyamkülönbözet - - - - - 104 936  

Bírság - 1 - - - -
Adózás előtti eredményt növelő tételek - 1 - 74 680 847          174 818  

Társasági adóalap (14 148)   (260 711) (36 496)   (132 415) (915) (106 404) 

Jövedelem- (-nyereség) minimum - 142 - 828 - 9 132 

Adókulcs 9% 9% 9% 9% 9% 9%
B) Társasági adókötelezettség - 13 - 75 - - 

Effektív adókulcs [B/A] 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Forrás: tao bevallások, kalkulációk, kiegészítő mellékletek

MEH SGEO SPI
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Alultőkésítés (folytatás)

Az SPI a külföldi pénznemben kapott hiteleit EUR-ban tartja nyilván az 
alultőkésítési analitikában, és csak az év végén váltja át a tőke és a 
kamat összegét Ft-ra az év végi MNB árfolyamon. Álláspontunk szerint 
az analitikát Ft-ban kellene vezetni, ezáltal a Ft-ban számított 
kötelezettség napi átlagos állomány alapján szükséges az alultőkésítés 
összegét megállapítani. A Társaság által alkalmazott számítási 
módszernek a vizsgált években nincs társasági adóban hatása, azonban 
javasoljuk az alultőkésítési számítás felülvizsgálatát!

Az SGEO csak 2018-ban növelte meg az adóalapját alultőkésítés
jogcímen, 2017-ben azonban nem, annak ellenére, hogy a kapott tao 
kalkuláció tartalmazza az ehhez kapcsolódó növelő tételt. Mindezek 
alapján egy esetleges adóvizsgálat során az Adóhatóság az SGEO 
adóalapját 1,3 millió Ft-tal megnövelheti, amelyhez kapcsolódóan 
adóhiány nem keletkezik, azonban a továbbvihető elhatárolt veszteség 
összege ennek hatására 1,3 millió Ft-tal lehet kevesebb.

Megjegyezzük, hogy 2019-től új kamatlevonhatósági szabályok kerültek 
bevezetésre, amelyek alapján a nettó finanszírozási költségek az 
EBITDA 30%-a és 939,81 millió forint közül a nagyobb összegig 
érvényesíthetők a társasági adóalapban. A korábbi alultőkésítési
szabályokkal ellentétben a nettó finanszírozási költségbe minden típusú 
kamatráfordítás beletartozik, így a bankhitelre fizetett kamat is. A 
2019.09.30-as főkönyvi kivonatok alapján úgy gondoljuk, hogy a 
jelenlegi struktúrában mindegyik holding Társaságnál levonhatók 
lesznek a kamatok.

Társasági adó

adatok ezer Ft-ban 2017 2018 2017 2018 2017 2018

A) Adózás előtti eredmény (14 148)   (260 712) (36 496)   (207 095) (1 762)     21 047    

Nem realizált árfolyamkülönbözet - - - - - (302 269) 
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek - - - - - (302 269) 

Alultőkésítés - - - 74 680 847          69 882    

Nem realizált árfolyamkülönbözet - - - - - 104 936  

Bírság - 1 - - - -
Adózás előtti eredményt növelő tételek - 1 - 74 680 847          174 818  

Társasági adóalap (14 148)   (260 711) (36 496)   (132 415) (915) (106 404) 

Jövedelem- (-nyereség) minimum - 142 - 828 - 9 132 

Adókulcs 9% 9% 9% 9% 9% 9%
B) Társasági adókötelezettség - 13 - 75 - - 

Effektív adókulcs [B/A] 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Forrás: tao bevallások, kalkulációk, kiegészítő mellékletek

Jövedelem- (-nyereség) minimum

adatok ezer Ft-ban 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Összes bevétel - 7 102 - 41 422 - 456 620  

Jövedelem- (-nyereség) minimum (2%) - 142 - 828 - 9 132 

Forrás: tao bevallások, kalkulációk, kiegészítő mellékletek

MEH

MEH

SGEO

SGEO

SPI

SPI

Társasági adó (3/3)
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Elhatárolt veszteség

adatok ezer Ft-ban

Társaság Év

Adóévben 

keletkezett 

veszteség

Adóévben 

felhasznált 

veszteség 

Későbbiekben 

felhasználható 

veszteség

Lejárat

éve

2017 14 148         - 14 148 2022

2018 260 711       - 274 859 2023
Összesen 274 859       - 274 859 

2017 36 496         - 36 496 2022

2018 132 415       - 168 911 2023
Összesen 168 911       - 168 911 

2017 915 - 915 2022

2018 97 268         - 98 183 2023
Összesen 98 183         - 98 183 

Forrás: kiegészítő melléklet 2017-18, társasági adó levezetés 2018-ra

MEH

SGEO

SPI

Elhatárolt veszteség

A rendelkezésünkre bocsátott társasági adóbevallások, -kalkulációk és 
éves beszámolók szerint a MEH 274,9 millió Ft, az SGEO 168,9 millió 
Ft, az SPI pedig 98,2 millió Ft nagyságú elhatárolt veszteséggel 
rendelkezik a 2018.12.31-i adatok alapján, amely veszteségek 
felhasználhatóságát a bal oldali táblázat szemlélteti.

A veszteségek maximum az adott évi adóalap 50%-áig használhatók fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy tulajdonosváltás esetén a tranzakciót 
megelőzően keletkezett veszteség csak az alábbi korlátozásokkal vehető 
figyelembe, amennyiben a vevő magyar adóalany:

• a társaság a tevékenységét a többségi befolyás megszerzését követő
két adóévben tovább folytatja és bevételt realizál ezen tevékenység
kapcsán, valamint

• a továbbfolytatott tevékenység természete jelentősen nem tér el a
többségi befolyás megszerzését megelőzően végzett tevékenységtől.

A fentieken túl az elhatárolt veszteség adóévenként legfeljebb olyan 
arányban érvényesíthető, amilyen arányt a felvásárlást megelőzően 
folytatott tevékenység továbbfolytatásából származó adóévi bevételnek, 
a felvásárlást megelőzően folytatott tevékenységből származó bevétel a 
tranzakciót megelőző három adóév átlagában számított összegében 
képvisel. 

Javasoljuk, a tranzakciót úgy strukturálni, hogy a rendelkezésre álló 
elhatárolt veszteség a tranzakciót követően felhasználható legyen a 
holding Társaságoknál.
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A Társaság jelenleg három Mt.208 szerinti vezető állású munkavállalót
foglalkoztat a felsorolt pozíciókban:

1. Halmi Tamás – összvállalati tanácsadó

2. Horváth Péter János - vezérigazgató

3. Dr. Hampó Norbert – biztonsági igazgató

Az alábbi táblázat tartalmazza a Társaság működésében kulcspozíciót
betöltő munkavállalók listáját az általuk betöltött pozíció
megnevezésével:

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. – Vezető 
tisztségviselők és vezető állású munkavállalók

Vezető pozíciót betöltők csoportosítása

A Társaság áltat rendelkezésünkre bocsátott információk alapján az
alábbi táblázatban található a vezető tisztségviselők, vezető állású
munkavállalók és a kulcsszemélyek jelenlegi száma:

A vezető tisztségviselők kinevezési ideje 3 év, emellett egy olyan
munkavállaló van, aki vezető tisztségviselői és vezető állású szerepet is
betölt.

Vezető tisztségviselők 9 fő

- ebből fennálló munkaviszonnyal rendelkezők 3 fő

Vezető állású munkavállalók 3 fő

Kulcsszemélyek 13 fő

Név Munkakör

Horváth Péter János Vezérigazgató

Bally Attila Igazgató

dr. Rittlinger Anna Osztályvezető

Orosz Zoltán Igazgató

dr. Derekas Barnabás Igazgató

Dr. Hampó Norbert Igazgató

Janes Zsolt Igazgató

Bóna Róbert Igazgató

Mata Tibor Igazgató

Antal Jánosné Igazgató

Majoros Erika Katalin Főkönyvelő

Lados Tibor Igazgató

Vázsonyi Viktória Katalin Igazgató

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. – Vezető 
tisztségviselők és vezető állású munkavállalók

Vezetői szerződéssel rendelkezők

Összesen 196 munkavállaló rendelkezik vezetői szerződéssel a Társaságnál. Ezek a dolgozók három csoportba kerültek besorolásra (V1, V2, V3),
az egyes kategóriákba tartozó munkavállalók száma látható a fenti ábrán.

Az egyes kategóriák meghatározzák a vezetői prémiumkiírások tartalmát és az esetleges kifizetés összegét.

A V1 kategóriába összesen 20 munkavállaló tartozik: igazgatók, főosztályvezetők, osztályvezetők, illetve a főkönyvelő.

20

42

134

0 20 40 60 80 100 120 140 160

V1

V2

V3
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Vezető tisztségviselők és vezető állású munkavállalók

Vezetői szerződések jellemzői

A Társaságnál általánosan alkalmazott gyakorlat szerint a vezető 
munkavállalókkal határozatlan időre kötött munkaszerződés van 
hatályban az általános szabályok szerint. Emellett határozott időre szóló 
vezetői megbízással rendelkeznek, amely alapján a vezetői funkciót 
ellátják.

Jelenleg a V1 szintű vezetők (jellemzően igazgatók) megbízása három 
évre szól, amely 2017-től hatályos, és 2019 év végén lejár.

A többi vezető esetén a rendszer bevezetésekor ugyancsak 3 évre 
kötötték a megbízási szerződéseket, és a szerződések lejárta előtt 
management átvilágítás történt egy ún. kontrollcsoport bevonásával, 
amely vizsgálta a vezetők alkalmasságát, a vezetői megbízás 
hosszabbításának lehetőségét/szükségességét. Ebben az időszakbank 
körülbelül 10-15 vezetőváltásra került sor a felmérés és a jelentkezések 
alapján.

A gyakori felsővezető váltás miatt a három éves megbízási ciklusról 
áttértek az éves megbízásokra. A vezetőváltás ebben az időszakban 
elhanyagolható mértékű, a megbízások 1-2 kivétellel meghosszabbításra 
kerültek.

 

Jelenlegi helyzet

Jelenleg a 2019 végén lejáró 7 igazgatói megbízásra pályázat kiírása
történt. A kulcspozícióként is felsorolt két fő novemberben bejelentette,
hogy nyugdíjba megy, így az ő pótlásuk kritikusnak tekinthető:

•  jogi osztály vezető

•  igazgató – Üzleti igazgatóság=

A fenti két kulcsfontosságú ember pótlása kritikusnak tekinthető, a 
szóbeli interjún elhangzottaknak megfelelően az üzleti igazgatóság 
esetén a folytonosság legalább rövid távon ideiglenes megbízással 
biztosítható.  

Az igazgatókon kívüli vezetői pozíciók hosszabbítására, új megbízásokra 
nem került pályázat kiírásra. Ezen vezetők nagy része a termelésben 
dolgozik:

• Műhelyvezetők, karbantartásvezetők, műszakvezetők

• Osztályvezetők – 45-46 fő

• Főosztályvezetők – termelés 3 fő, karbantartás 3 fő mind a három
műszaki telephelyen, összesen 9 fő

A társaságnál elindult korábban egy személyzetfejlesztési program 20 fő
vezetőnek szánt fiatal bevonásával, azonban a gyakori vezetőváltás
miatt jelenleg gyakorlatilag nem működik.
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Munkavállalók összetétele, korfa

A Társaságnál jelenleg összesen 2144 munkavállaló dolgozik, ebből
csupán 221 nő. A férfi munkavállalók alkotják a teljes létszám 90%-át.

Az 50 és 54 év közötti dolgozók kategóriája a legnagyobb, itt összesen
461-en dolgoznak. Emellett fontos megjegyezni, hogy az 50 év felettiek
aránya az összlétszámhoz viszonyítva meghaladja az 50%-ot. Ez egy
elöregedő korfát eredményez, ahogy az alábbi ábrán is látható.

Az állományban jelenleg 13 kismama van, az ő visszatérési idejük nem
ismert. Nincs tudomásunk a velük kapcsolatos költséghely
megosztásról.

Összesen 24 munkavállaló dolgozik a Társaságnál nyugdíj mellett.

A dolgozók szinte mind teljes munkaidőben foglalkoztatottak, csak 8 fő
rendelkezik részmunkaidős szerződéssel.

A Társaság túlnyomó részt fizikai munkakörben foglalkoztatja
munkavállalóit, azonban a nők esetében jóval nagyobb arányban (43%)
vannak a szellemi munkakört ellátók.

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Munkavállalók
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Munkavállalók betöltött pozíció szerint

Az alábbi táblázat tartalmazza részletesen a Társaságnál dolgozók
csoportosítását betöltött pozíciójuk szerint (2019 október végi állapot):

Kilépők felosztása a kilépés oka alapján

A táblázatot a rendelkezésünkre bocsátott, 2019 október végi adatok
alapján állítottuk össze.

Fluktuáció

A teljes létszám az eddig rendelkezésünkre álló információk szerint 
2018-ban volt a legmagasabb, ekkor 2 167 fő dolgozott a 
Társaságnál. A legfrissebb, október végi adatok alapján jelenleg 2 
144 munkavállalót foglalkoztatnak. 

2019-ben eddig 131 munkavállaló hagyta el a Társaságot, ezzel 
szemben 103 dolgozót vettek fel.

Ezek alapján a fluktuáció nem túl számottevő a Társaság esetében. 

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Munkavállalók

Adminisz
-tratív

Gyakornok Vezető
Termelés-

irányító
Szellemi Fizikai

Nő 13 0 11 6 141 50

Férfi 0 4 56 128 180 1555

Összesen 13 4 67 134 321 1605

közös megegyezés 13

rendes felmondás 40

azonnali hatályú felmondás 1

öregségi nyugdíj 50

- ebből: nők 40 éves kedvezménye 1

gyakornok 8

egyéb 19
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Munkavállalók 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt

A Társaságnál a jelenlegi adatok alapján 303, különböző munkakört 
betöltő munkavállaló fogja elérni az elkövetkező öt évben a 
nyugdíjkorhatárt. Az összlétszámhoz mérten tekintve ez egy jelentős 
állomány, eléri a 14%-os arányt.

Érdemes kiemelni, hogy ezen munkavállalók közül 11 fő vezető 
munkakörben dolgozik

A nyugdíjkorhatár előtt álló munkavállalók esetében a Kollektív 
Szerződés rendelkezésein felül plusz három havi távolléti díj emeli meg a 
végkielégítés összegét. A következő években további munkavállalók 
kerülhetnek ebbe a kategóriába.

Munkaügyi perek, ítéletek

A rendelkezésünkre álló információk alapján összesen nyolc munkaügyi 
peres eljárás hozható kapcsolatba a Társasággal. Ezek közül hét esetben 
már megszülettek a jogerős ítéletek, így újabb tárgyalások, esetleges 
kártérítésfizetési kötelezettségek nem várhatók.

Jelenleg egy munkaügyi per van folyamatban

Létszám megoszlása a munkavégzés helyszíne alapján

A Társaság esetében négy telephely között oszlik meg a teljes
létszám ezek a következők: Erőmű, Zrt. Irányítás, Bükkábrány,
valamint Visonta Bánya.

A munkavállalók százalékos megoszlása az egyes helyszíneken az
alábbi ábrán látható:

Bükkábrány 
bánya
22%

Erőmű
36%

Visonta 
bánya
35%

ZRt. Irányító
7%

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Munkavállalók
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Szolgálati idő

A jobb oldali ábrán látható a munkavállalók
csoportosítása a Társaságnál eltöltött szolgálati éveik
alapján.

A legtöbben a 25-30 év közötti szolgálati idővel
rendelkeznek, összesen 605 fő. Emellett a jelenlegi
dolgozók közel 60%-a 25 éve, vagy annál hosszabb ideje
dolgozik a Társaságnál.

A rendelkezésünkre álló adatok alapján a bányászatban
dolgozó munkavállalók kétharmada rendelkezik
legalább 25 év szolgálati idővel.

Ez jelentős befolyásoló tényező a végkielégítések
esetleges számításánál.

Végkielégítés

A Társaság Kollektív Szerződése alapján az Mt.
Rendelkezéseihez, sőt az ágazati Kollektív Szerződéshez
képest is jóval kedvezőbb végkielégítés jár a
dolgozóknak.

A Társaságnál az állomány több, mint fele legalább 25 év
szolgálati idővel rendelkezik, amely 15 havi
végkielégítést jelent. Ez az Mt.-hez képest 9 hónap
különbség, amely jelentős.

További részletezés a jobb oldali táblázatban található.
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Cégnél eltöltött szolgálati évek száma (intervallumok)

Mt. Alapján
Ágazati KSZ 

alapján KSZ alapján

Megszakítás 
nélkül szerzett 
munkaviszony 

hossza

legalább 3 év 1 havi 3 havi 3 havi

legalább 5 év 2 havi 4 havi 5 havi

legalább 10 év 3 havi 6 havi 8 havi

legalább 15 év 4 havi 8 havi 10 havi

legalább 20 év 5 havi 10 havi 13 havi

legalább 25 év 6 havi 12 havi 15 havi

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Munkavállalók
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Létszámtervek – kapcsolódó költségek

 
 

  

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Létszámterv
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Létszámtervek  

-   

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Létszámterv
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Létszámterv
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Javadalmazás, kompenzáció

Bérrendszer
A társaság a bérek vonatkozásában a következőt alkalmazza:
- Személyi besoroláson alapuló időbér (havi személyi alapbér)
- Különböző mutatók alapján elszámolt, a gazdálkodás eredményétől

függő változó bér (pótlékok, prémium)

Bérpótlékok
A Kollektív Szerződésben foglaltak, valamint az érvényes bérmegállapodás
alapján a Társaság a különleges helyeken történő, különleges
munkakörülmények keretében, eltérő munkaidőben végzett munkáért
széles körű pótlékokat juttat a munkavállalóknak. Ezek a következők:
- Magassági pótlék (kedvezőtlen, veszélyes körülmények): 55%
- Munkakörülmény pótlék (szélsőséges időjárás, intenzív szaghatás,

pénzszállítás fegyveres biztosítása, tanulófelügyelet, vontatás és daruzás,
rendkívüli munkavégzés stb.): 10-180%

- Helyettesítési pótlék: 30%
- Készenléti és ügyeleti díj: 30-60%
- Munkaidőn kívüli utazási díj: 50%

További készpénzben fizetendő juttatások
- Kitüntetésben részesült munkavállalók:

- Elnöki Dicsérő Oklevél (318 000 Ft – évente min. 60 db)
- Céggyűrű (211 000 Ft – évente min. 20 db)
- Miniszteri kitüntetés (318 000 Ft)

- az önkéntes tűzoltóság tagjai (az önkéntes tűzoltóként eltöltött szolgálati
idő függvényben 17 000-96 000 Ft)

- Hűségjutalomra jogosult munkavállalók a Társaságnál eltöltött
szolgálati idejük alapján.

13. havi kifizetés
Mértéke az üzleti tervben meghatározott elvárások értékelése alapján
történik
- Min. 1,5 havi alapbér
- Kifizetés időpontja: 13. havi bérelőleg szeptemberben (min. egy havi

bér), végelszámolás novemberben

Béren kívüli juttatások
A béren kívüli juttatások több részből állnak össze:
- A dolgozók által szabadon választható juttatások. A juttatások körét

évente kötött megállapodásban a munkáltató és a Központi Üzemi
Tanács határozza meg. 2019-ben évente 260 000 Ft/fő.

- Lakáscélú támogatás:
- Kedvezményes kamatozású kölcsön:

- 2019-re vonatkozó éves keret: 73 500 000 Ft
- Lakáskölcsön-elosztási bizottságok döntése alapján
- Vásárlás, építés esetén max. 3 000 000 Ft, de

legfeljebb a lakás értékének 50%-a.
- Bővítés, korszerűsítés, akadálymentesítés: max. 1 000

000 Ft
- Kedvezményes fuvar- és munkaeszköz biztosítása

- Üdülési támogatás: 13 000 Ft/fő/év.
- Munkaruha-juttatás: a Kollektív Szerződés részletesen szabályozza az

egyes ruhadarabok elhasználódási idejét, és az egyes munkakörökhöz
tartozó munkaruha-juttatásokat (pl. gépkocsivezetők öltöny (20 000 Ft)
és kabát (40 000 Ft))

- Napidíj (élelmezési költségtérítés kiküldetés időtartamára): 1 000 Ft
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Javadalmazás, kompenzáció

Munkásszállítás
A munkáltató hozzájárulást fizet a tömegközlekedési járművek igénybe
vétele esetén (vagy külön buszokkal végzi a munkásszállítást). A
tömegközlekedési eszköz viteldíjának 10%-át a munkavállaló köteles állni.

Villamosenergia-vásárlás kedvezmény
A Társaság munkavállalói igénybe vehetnek villamosenergia-vásárlás
kedvezményt a vonatkozó rendelet alapján, azonban azon magánszemélyek,
akik ezt a kedvezményt nem tudják kihasználni, nem jogosultak
kompenzációra.

Önkéntes pénztári tagdíj támogatás
A Társaság a munkabér 6%-át befizeti a munkavállaló önkéntes pénztárnál
vezetett számlájára, szabadon választható juttatások terhére magasabb
támogatás választható

Munkavállalói kedvezmények
- Kedvezményes banki szolgáltatások: Pénzügyi intézetekkel kötött 

megállapodások alapján  
- Szabadidősport szükséges feltételeinek biztosítása: Mátra SE-vel kötött 

megállapodás alapján Egészségmegőrzési Program (EMP) keretében
- Optikai szolgáltatások (pl. szemüvegkészítés) képernyő előtti 

munkavégzéshez: szolgáltatókkal kötött megállapodások alapján 

Munkabérelőleg
Létfenntartási nehézségek, váratlan körülmények stb. esetén a
munkavállaló igényelheti munkabér előleg folyósítását maximum 100 000
Ft összegben.
A törlesztési időszak maximum 6 hónap.

Vezetői motivációs rendszer
A vezetői premizálási rendszer feladatkiírásból és értékelésből áll.
A kitűzést V1 és V2 kategória esetén a vezérigazgató, V3 kategória
esetén pedig a szervezetileg illetékes igazgató és a munkavállaló
írják alá. A komplex prémium mértéke az értékelési időszakra (pl.
naptári év) vonatkozóan a következők:
- V1: 50%
- V2: 30%
- V3: 20%

A rendelkezésünkre álló információk alapján az üzleti eredmény
2019-re vonatkozóan nem teljesült, ezért ebben az évben prémium
nem kerül kifizetésre.

Munkavédelmi ösztönző program
A munkabiztonságot betartó és balesetmentesen dolgozó
munkavállalók évente, illetve ötévente jutalmazásban
részesülhetnek. A feltételeknek megfelelő munkavállalók között
sorsolással döntenek.

Eredményességi prémium
A 2019-es üzemi megállapodás alapján a Társaság az üzleti tervben
meghatározott üzleti eredmény teljesülése esetén eredményességi
prémiumot fizet. 2019-ben az eredményességi prémium maximum
összege 2019-ben 311 mFt (Forrás: Bérmegállapodás 2019).

A kollektív szerződés vizsgálata alapján a hosszú lejáratú
munkavállalói juttatások egyéb céltartalék képzést nem tesznek
szükségessé.
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Csoportos létszámleépítés

A Társaság megerősítette, hogy jelenleg nincs a Társaságnál
csoportos létszámleépítés folyamatban.

Távmunka

Nincs érvényben távmunka szerződés a Társaságnál, egyik
munkavállaló sincs ilyen kereteken belül alkalmazva.

Előnyugdíj

Előnyugdíjas dolgozó jelenleg nincs a Társaságnál.

Megváltozott munkaképességűek

Összesen 5 megváltozott munkaképességű dolgozó van jelenleg a
Társaságnál, mozgó üzemeltető, szénkiadó kezelő, tervező mérnök,
illetve kútkezelő munkakörökben.

Lakhatási támogatás

A Társaságnál nincs a lakhatási támogatásra vonatkozó szabályzat.

Külföldi állampolgárság

A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján jelenleg öt külföldi
állampolgárságú munkavállalója van a Társaságnak.

Home office

A Társaság nem rendelkezik ilyen szabályzattal.

Munkavállalói ajánlás

Ilyen szabályozás jelenleg nincs érvényben a Társaság esetében.

Szabályzatok

A társaság a munkavállalókkal kapcsolatban a következő
szabályzatokat töltötte fel az adatszobába

• Munkavédelmi, tűzvédelmi és katasztrófavédelmi oktatásra
vonatkozó szabályzat

• Biztonságtechnikai szemle és magatartás orientált bejárás a munka
és tűzvédelmi követelmények teljesítése végett

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Szabályzatok, tervek
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Képzések

A rendelkezésünkre álló adatok alapján az Társaság üzleti tervének
megfelelően fog megvalósulni az oktatási terv, a rendelkezésre álló
költségkeret 99,78%-a lesz a tényleges költség, amely megközelítőleg
64 mFt-ot jelent.

A 2019-es képzések fő fókusza az állomány szakmai,
vállalatirányítási, munkabiztonsági és informatikai tudásának
fejlesztése.

Idén 60 szakmunkás (villamos-, ipari gépész, bányaművelő) és
erősáramú elektrotechnikus tanuló részére biztosítottak gyakorlati
képzést tanulószerződés keretein belül. Kötelező nyári gyakorlaton
vett részt a Társaságnál 52 szakközépiskolai tanuló villamos-, gépész-
és bányászat ágazati képzésben. Duális képzés keretein belül 9
alapképzéses hallgató töltötte nyári gyakorlatát a Társaságnál.
Szakmai tanfolyamok mellett felnőttképzés keretében bányaművelő
technikus képzés is folyt az oktatási központban.

2020-ra új oktatási terv fog készülni, ennek a költségkerete még nem
ismert.

Biztosítások

A Társaság rendelkezik csoportos élet- és balesetbiztosítási
szerződésekkel. Egészségbiztosítási szerződés érvényben létéről nem
kaptunk információt.

Munkavállalói elégedettség

Az elmúlt években nem került sor elégedettségi felmérésre a dolgozók
körében.

Talent program

Jelenleg nem rendelkezik ilyen programmal a társaság és ezzel
kapcsolatos elköteleződések nincsenek.

HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Zrt. –
Szabályzatok, tervek
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Központi 
Karbantartó Kft. - Munkavállalók

Munkavállalói összetétel, korfa

A Társaságnál jelenleg összesen 174 munkavállaló dolgozik,
túlnyomó részt férfiak (90%). Közel 70%-ban 40 év felettiek a
dolgozók.

Egy munkavállaló kivételével a jelenlegi állomány teljes
munkaidőben foglalkoztatott.

Jelenleg 43 dolgozó rendelkezik 25 éves vagy annál hosszabb
szolgálati idővel, ezzel szemben a teljes létszám fele rendelkezik 5
évessel vagy annál rövidebbel.
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Központi 
Karbantartó Kft. - Munkavállalók

Végkielégítés

A Társaság Kollektív Szerződése alapján az Mt. Rendelkezéseihez 
képest jóval kedvezőbb végkielégítés jár a dolgozóknak.

További részletezés a jobb oldali táblázatban található, valamint az 
alsó ábrán látható a munkavállalók csoportosítása a Társaságnál 
eltöltött szolgálati idejük alapján:

Mt. Alapján KSZ alapján

Megszakítás nélkül 
szerzett 

munkaviszony 
hossza

legalább 3 év 1 havi 3 havi

legalább 5 év 2 havi 5 havi

legalább 10 év 3 havi 8 havi

legalább 15 év 4 havi 10 havi

legalább 20 év 5 havi 13 havi

legalább 25 év 6 havi 15 havi
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Központi 
Karbantartó Kft. – Szabályzatok, juttatások

Szakszervezetekkel kötött megállapodás értelmében

• a 2019-es bérfejlesztés mértéke 7% 2019 január 1-jei hatállyal

• a szabadon felhasználható jóléti juttatások összege 310 000 Ft /fő

• üdülési támogatás összege 82 000 Ft/fő

A Társaságnál szakszervezet, üzemi tanács és munkavédelmi képviselő 
működik.

Béren kívüli juttatások

• Szabadon felhasználható juttatások

• Lakáscélú hitel

• Érdekképviseleti támogatás

• Kiküldetés idejére napidíj

• Munkásszállítás

• Lakáscélú támogatás

• Munkaruha juttatás

• Önkéntes pénztári támogatások

Egyéb juttatások

• Jutalmazás kitüntetés

• Hűségjutalom

• 13. havi fizetés

• Üdülési támogatás

Szabadon felhasználható jóléti juttatások

• SZÉP kártya

• 10%-os mértékű bérletlevonás kompenzálása

• Segély a munkavállaló saját jogán havonta egyenlő részletben

Bérrendszer

• Személyi besoroláson alapuló alapbér

• A gazdálkodás eredményességétől függő változó bér (pótlék, prémium)

Bérpótlékok

• Magassági pótlék

• Munkakörülményi pótlék

• Tanulókra felügyelők bérpótléka

• Műszakpótlék

• Rendkívüli munkavégzés pótlékai

Munkavédelmi ösztönző program

A szabályos és biztonságos munkavégzés, a balesetek megelőzése és a kieső idők

csökkentése érdekében a Társaság munkavédelmi ösztönző programot működtet.

A munkabiztonsági szabályokat betartó és balesetmentesen dolgozó munkavállalók

évente részesülhetnek jutalomban, a jutalom mértéke besorolási kategóriánként

változó.
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HR átvilágítás: Mátrai Erőmű Bányászati 
Mélyépítő Kft. - Munkavállalók

Munkavállalói összetétel, korfa

A Társaságnál jelenleg összesen 70 munkavállaló dolgozik,
amelyen belül 96% a férfi munkavállalók aránya. A dolgozók
túlnyomó többsége 40 év fölötti.

Az összes munkavállaló teljes munkaidőre vonatkozó, határozott
szerződés keretein belül foglalkoztatott. A dolgozók közel 80%-a
fizikai munkát végez.
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Nők Férfiak

A teljes állomány nagy többsége, körülbelül 80%-a dolgozik fizikai
munkakörben a Társaságnál.

Vezetők

A Társaságnál négy vezető állású munkavállaló dolgozik: Ügyvezető,
Termelési vezető, Gazdasági vezető, Műszaki vezető.

A gazdasági vezető esetén a komplex prémium mértéke 30%, a többiek esetén
50%.

Bérezési rendszer

A bérek megállapítása munkakörök, és ahhoz tartozó besorolási bér alapján
történik. A teljesítménybérezéssel kapcsolatos szabályzat kialakítása jelenleg
folyamatban van.

Szervezeti, működési szabályzat kialakítása szintén folyamatban.

80%

20%

Fizikai munkás

Szellemi munkás
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HR átvilágítás: GEOSOL Kft. – Vezető 
tisztségviselők és vezető állású munkavállalók

Vezető pozíciót betöltők csoportosítása

A Társaság áltat rendelkezésünkre bocsátott információk alapján 5 munkavállaló tölt be vezető pozíciót jelenleg. A hozzájuk kapcsolódó két
költséghely: Budapest, Ilka utca 2-4. valamint Halmajugra, Külterület 07/130 hrsz. Végkielégítési megállapodás egyikükkel sincs érvényben.

Név
Prémium 2017 

(Ft)
Prémium 2018 

(Ft)
Prémium 2019 

(Ft)
Jutalom 2017 

(Ft)
Jutalom 2018 

(Ft)
Jutalom 2019 

(Ft)
Mozgóbér 2017 

(Ft)
Mozgóbér 2018 

(Ft)
Mozgóbér 2019 

(Ft)

Balogh András 0   0   0           0   0   0   0   

Lengyel Szabolcs                0   0              

Poles Karolina 0       0             0   0   0   

Sári Péter Dr. 0   0   0          0         

Szövetes Zoltán 0   0   0       0   0   0   0   0   

Vezetői prémium, jutalom és mozgóbér kifizetések

Az alábbi táblázatban látható az egyes vezető munkavállalók részére a munkabéren felül kifizetett összegek (prémium, jutalom, mozgóbér) az
elmúlt három évre vonatkozóan:
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Munkavállalók összetétele, korfa

A Társaságnál jelenleg összesen 78 munkavállaló dolgozik, ebből 58 fő
férfi, míg a maradék 20 fő nő.

A 40 év feletti dolgozók aránya a teljes létszámon belül 64%, ebből
következik egy viszonylag egyenletes koreloszlás a Társaságnál.

Ezt a lenti korfa ábrázolás is alátámasztja:

Az állományban jelenleg 3 kismama van. Ők rendre 2020, 2021 és
2022 években fognak várhatóan visszatérni a Társasághoz. A hozzájuk
kapcsolatos költséghelyek: Budapest, két kismama esetében, illetve
Halmajugra, a harmadik dolgozóhoz kapcsolódóan.

Jelenleg egy munkavállalót alkalmaz a Társaság távmunka szerződés
keretein belül a Társaság titkárnő, adminisztrációs ügyviteli asszisztens
pozícióban.

Az állomány több, mint fele fizikai munkakörben foglalkoztatott, míg a
szellemi munkát végző dolgozók aránya 38%.

HR átvilágítás: GEOSOL Kft. –
Munkavállalók
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Fluktuáció

A Társaság átlagos állományi létszáma kis mértékben ugyan, de
folyamatosan növekszik 2017 óta, ez a jobb oldali ábrán is látható.

A rendelkezésünkre álló információk alapján 2017-ben 12 új belépő
volt, míg 2018-ban ez a szám 11. Idén eddig 9 új munkavállaló érkezett
a Társasághoz, a belépési forgalom mértéke 10%.

A viszonylag magas fluktuáció a Társaság tájékoztatása szerint a fizikai
állományt érinti elsősorban, okai pedig a telephelyek elhelyezkedése, a
munka jellege (nehéz fizikai munka, 3 műszakban), valamint a környék
új ipari létesítményei szívják el a munkaerőt kedvezőbb
munkakörülményeket vagy magasabb jövedelmet ígérve. Ennek
ellensúlyozására több intézkedés is született: alapbéremelés,
mozgóbérrendszer és jelenléti díj bevezetése, munkaerő megtartó
program.

HR átvilágítás: GEOSOL Kft. –
Munkavállalók

2017 2018 2019

Munkavállalói felmondás 1 0 3

Közös megegyezés 17 10 5

Munkáltatói felmondás 0 2 0

Munkáltatói felmondás -
próbaidő alatt

0 0 2

Azonnali hatályú munkáltatói 
felmondás

3 0 0

Azonnali hatályú munkavállalói 
felmondás

4 0 0

Kilépők felosztás kilépési ok alapján

A bal oldali táblázatban találhatóak az elmúlt három évre vonatkozó
kilépési adatok, a felmondás jellege alapján csoportosítva.

2017-ben 27 munkavállaló hagyta el a Társaságot, többségük közös
megegyezéssel, illetve előfordultak azonnali hatályú felmondások a
munkáltató, valamint a munkavállaló részéről is. Azóta fokozatosan
csökken a kilépők száma: 2018-ban már csak 12 volt, amikor szintén a
közös megegyezés volt jellemző.

A legfrissebb adatok alapján eddig 2019-ben 10 dolgozó lépett ki a
Társaságtól. A kilépési forgalom a kezdeti 34%-hoz képest 11%-ra
csökkent, de még így is jelentős.
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Létszám megoszlása a munkavégzés helyszíne alapján

A Társaság esetében három központi költséghely, és négy további
telephely között oszlik meg a teljes állomány. A munkavégzés
három településen történik: Ajka, Budapest, valamint Halmajugra.

A munkavállalók százalékos megoszlása az egyes költséghelyek
között a jobb oldali ábrán látható. Az egyes helyszín jelölésekhez
tartozó pontos címek az alábbiak:

• AJKP – Ajka központ, 8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/2. és
8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1973. (Bakonyi erőmű telephelyei)

• AJFE – Ajka feladó, 8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/2. és 8400
Ajka, Gyártelep hrsz. 1973. (Bakonyi erőmű telephelyei)

• BPKP – Budapest központ, 1143 Budapest, Ilka utca 2-4.

• MAKP – Mátra központ, 3273 Halmajugra 07/130. hrsz. sz.
alatti székhelye.

• MA 1 – Mátra 1-es telephelyei, Halmajugra 07/21., 07/48.,
07/129., és 07/130., valamint Visonta 0163/88. hrsz.

• MA 2 – Mátra 2-es telephelyei, Halmajugra 07/21., 07/48.,
07/129., és 07/130., valamint Visonta 0163/88. hrsz.

• MA PARK – Mátra parkoló, Visonta 0163/88., valamint
Halmajugra 07/21., 07/48., 07/129., és 07/130. hrsz.,

HR átvilágítás: GEOSOL Kft. –
Munkavállalók
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Szolgálati idő

A fenti ábrán található a munkavállalók csoportosítása a Társaságnál eltöltött szolgálati éveik alapján.

A dolgozók többsége 1 és 5 év közötti szolgálati idővel rendelkezik, összesen 37 fő. A Társaság esetében a teljes állományra 15 év alatti szolgálati
idő jellemző.

HR átvilágítás: GEOSOL Kft. –
Munkavállalók
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Cégnél eltöltött szolgálati évek száma (intervallumok)

Munkaügyi perek, ítéletek

A rendelkezésünkre álló információk alapján nincs folyamatban
munkaügyi per, amelyben a Társaság érintett. Egy olyan esetről van
tudomásunk, amikor 2018-ban a pereskedés elkerülése végett
egyezségi megállapodás aláírására került sor.

Munkavállalók 5 évvel a nyugdíjkorhatár előtt

Jelenleg három olyan munkavállaló van a Társaságnál, aki öt év
múlva éri el a nyugdíjkorhatárt. Ezek a dolgozók gépkezelő és
karbantartó munkakörökben foglalkoztatottak.
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HR átvilágítás: GEOSOL Kft. –
Javadalmazás, kompenzáció

Bérrendszer:
- Személyi besoroláson alapuló időbér (havi személyi alapbér)
- Bérpótlék (jellemzően műszakpótlék)
- Különböző mutatók alapján elszámolt, a gazdálkodás eredményétől

függő változó bér (prémium)
- Béren kívüli juttatások (Cafeteria)

Műszakpótlék:
18:00 és 6:00 közötti munkavégzés esetén az alapbér 30%-a.

Jelenléti prémium (50 000 Ft/fő)
Meghatározott munkakörökben, részletesen meghatározott feltételek
teljesülése esetén jogosult rá a munkavállaló (pl. nincs igazolatlan
hiányzás, fegyelmi okokból elmarasztalás).

Egyéni prémiumkiírás:
Egyéni elbírálás alapján előre meghatározott kritériumok mentén kerül
kiosztásra. (2018-ban kiosztott összeg: 10 878 000 Ft)

Mozgóbér szabályzat
A mozgóbér szabályzat célja elsősorban a termelésben dolgozók ösztönzése
az üzleti tervek megvalósítása érdekében.
Havi szinten, az elvárt szint teljesítése esetén a bruttó bér arányában
munkakörönként részletesen kidolgozott szabályzat alapján kerül
kiosztásra. Az adott hónapra felosztható bruttó bértömeg számítása után
egyéni differenciálás alapján kerül meghatározásra.

Természetbeni juttatások
- Helyi utazási bérlet (10 500 Ft)
- Manager-szűrés
- Tanfolyamok, képzések

Egyéb nem pénzbeli juttatások
- munkaruha: azokban a munkakörökben, ahol a munkavégzés

nagymértékű vagy elhasználódást okoz, a munkáltató munkaruhát
biztosít

- szemüveg: képernyő előtti munkavégzés esetén max. 20 000 Ft
értékben

Munkába járási támogatás
Az Adóhatóság által előírt mértékben.

Munkabérelőleg
Létfenntartási nehézségek, váratlan körülmények stb. esetén a
munkavállaló igényelheti munkabér előleg folyósítását maximum a havi
nettó bér összegéig évente 1 alkalommal.
A törlesztési időszak maximum 6 hónap.

Prémium kifizetések

• Vezető kereskedők esetén egyedi prémiumcélkitűzések kerülnek 
meghatározásra, amely alapján prémium kifizetés történik 

• Műszaki területen ugyancsak teljesítendő célok kiírásával, illetve annak 
teljesítésével kerülhet sor prémiumkifizetésekre 

• Egyéb területeken (pl pénzügy, titkárság) egyedi megállapodások 
alapján kerül sor prémiumkifizetésekre, illetve év végi jutalom 
megállapítására. 
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Létszámkitekintés

A Társaság megerősítette, hogy nem rendelkeznek hosszútávú 
ütemtervvel a létszámváltoztatásokkal kapcsolatban. A Társaság 
jövője, és a látszámtervek szempontjából mindenképpen tisztázni kell 
a működés Mátrai Erőműnek való kitettségét.  

Segélyezéssel kapcsolatos szabályzat

A rendelkezésünkre álló információk alapján jelenleg nincs ilyen.

Lakhatási támogatás

A Társaságnál nincs a lakhatási támogatásra vonatkozó szabályzat.

Talent program

Jelenleg nem rendelkezik ilyen programmal a társaság és ezzel 
kapcsolatos elköteleződések nincsenek.

Bérmegállapodás

Hosszú távú bérmegállapodás nincs érvényben jelen pillanatban a 
Társaság esetében.

HR átvilágítás: GEOSOL Kft. –
Szabályzatok, tervek

Szakszervezet, üzemi tanács

A Társaságnál nem működik sem szakszervezet, sem üzemi tanács.
Nincs ezekkel kapcsolatos érvényben lévő szabályzat vagy
megállapodás.

Személyes iratok tárolása

A rendelkezésre álló információk szerint a személyes anyagokat
elektronikusan, valamint archivált formában a Halmajugra, Külterület
07/130 hrsz. költséghelyen lévő irodaházban és irattárban tárolják.

A személyes iratok pontos mennyiségéről a Társaságnak nincs pontos
információja, az archivált anyagokat 2006 óta gyűjtik.
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Csoportos létszámleépítés

A Társaság megerősítette, hogy nem rendelkeznek csoportos
létszámleépítésre való megállapodással.

Távmunka

A Társaság egy munkavállalót alkalmaz távmunka szerződéssel,
azonban nincs érvényes távmunka szabályzat.

Előnyugdíj

A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján nincs előnyugdíjas
munkavállaló.

C-tarifa

A Társaságnál nincs lehetőség a villamosenergia-vásárlási
kedvezmény igénybevételére.

Megváltozott munkaképességűek

A Társaságnál pillanatnyilag egy munkavállaló van, aki megváltozott
munkaképességűnek minősített.

Home office

A Társaság nem rendelkezik ilyen szabályzattal.

Külföldi állampolgárság

A rendelkezésünkre bocsátott információk alapján jelenleg egy külföldi
dolgozót foglalkoztat a Társaság.

Munkavállalói ajánlás

Ilyen szabályozás jelenleg nincs érvényben a Társaság esetében.

Biztosítások

A Társaság csoportos élet- és balesetbiztosítási szerződéséről, valamint
egészségbiztosítási szerződés érvényben létéről nem kaptunk
információt.

Képzések

Rendelkezésünkre bocsátotta a Társaság a képzéssel kapcsolatos
információkat amely alapján az elmúlt időszakban minden évben
összeállításra került egy képzési terv. 2019-re összesen 17 különböző
képzési program megvalósítása volt kitűzve, ezek közül 5 a teljes
állományt érintette.

2019-ben eddig 8 képzési program valósult meg ténylegesen, összesen
87 munkavállaló részvételével.

HR átvilágítás: GEOSOL Kft. –
Szabályzatok, tervek
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A Társaság EBITDA-szintű jövedelmezősége 2017-ről 2018-ra jelentősen 
javult, azonban ez elsősorban a PV-erőmű értékesítéséhez köthető
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Az árbevétel növekedése 
elsősorban a CO2 kvóták 

értékesítésének köszönhető.

Az egyéb ráfordítások 
magasabb szintje a növekvő 
CO2 kvóta-árakkal 
magyarázható.

Az egyéb bevételek alacsonyabb szintjét a PV 
erőmű értékesítése miatti zöld prémium kiesése 
okozza.

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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• A vizsgált időszakban a személy jellegű kifizetésekben folyamatos
növekedés figyelhető meg. Az elérhető információk alapján a
kifizetések összértéke 2019.1-10 hónapban 18,8 mrdFt-ot tettek ki,
mely 1,6mrdFt-tal több az egy évvel korábbi, ugyanezen periódusra
vonatkozó ráfordításoknál.

• A rendelkezésre bocsátott információk alapján 2018 és 2019 között
az átlagos statisztikai létszám 0,4%-al emelkedett. Az alkalmazottak
megoszlása következőképpen alakult:

• Erőmű: 763 fő (36%)
• Visonta bánya: 713 fő (34%)
• Bükkábrány bánya: 479 fő (23%)
• Központ 152 fő (7%)

• A bérköltség 2018-ról 2019-re való növekedésének oka a
bérszínvonal általános emelkedése. A fizikai munkások átlagos havi
bére 3%-al, a szellemi munkások bére 7%-al, a vezető beosztású
alkalmazottak bére 19%-al növekedett 2018 és 2019 között. Az
átlagos havi bér 2019-ben munkakörönként a következő:

• Fizikai munkás: bruttó      eFt/hó, mely a prémiumot és 
jutalmat is tartalmazza

• Szellemi munkás: bruttó      eFt/hó, mely a prémiumot és 
jutalmat is tartalmazza

• Vezető beosztású alkalmazott: bruttó       eFt/hó, mely a 
prémiumot és jutalmat is tartalmazza 

• A Céltársaság munkavállalói között a fizikai dolgozók aránya 76%-ot
tesz ki.
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Forrás: Adatszoba

A személy jellegű kifizetésekben megfigyelhető közel 10%-os növekedés 
egyrészt az alkalmazotti létszámnövekedésnek, de főleg az átlagos 
bérszínvonal bérek emelkedésének az eredménye
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2019-es nyitott fedezeti ügyletek

Fedezett mennyiség Forward árfolyam beszerzéskor

Spot árfolyam beszerzéskor

A CO2 kvóták árában 2016-hoz képest bekövetkezett jelentős növekedés 
hatása 2019-ben és 2020-ban korlátozottan érvényesül a korábbi kedvező 
áron kötött forward ügyletek miatt… (1/2)
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• A Társaság jelentős CO2 kibocsátó, melynek eredményeként a 
szabályozótól kapott ingyenes kvótamennyiség nem fedezi a Társaság 
szükségletét, így a különbözetet a piacról kell beszereznie.

• A kvóták piaci ára 2016-hoz képest jelentősen növekedett: a 2019-es 
fogyasztás fedezésére 2016-ban kötött határidős ügyletek átlagos 
kötési ára    EUR/EUA volt, a Társaság azonban 2018 során már  csak    
EUR körüli áron tudott forward ügyleteket kötni. Az átlagos kötési 
árfolyam 2019 második felére  EUR/EUA-ra emelkedett. Ez már 
tartalmazott 2019-re és 2020-ra lekötött mennyiségeket is.

• A 2019-ben és 2020-ban szükséges kvótamennyiség több, mint fele a 
2016-os kedvező forward ár mellett lett kötve. A 2020-at követő 
években a Társaság CO2 költségeit jelentőse magasabbak lehetnek, 
tekintve, hogy a jelenlegi sport árak a korábbi forward kötési 
árfolyamoknál jelentősen magasabbak.

• A 2018-as tulajdonosváltás során az   -vel kötött határidős CO2 
ügyletek egy részét terminálták, ez a művelet    mrdFt pénzügyi 
eredménnyel zárult. 2019-ben likviditási szükséglet miatt egyszeri 
kvóta eladás történt, ami    mrdFt összegű bevételként jelentkezik a 
Társaságnál. Azonban a szükségletek miatt az eladott mennyiséget 
fedezni kellett, amire csak az eladási ár feletti árszinten volt lehetőség 
( EUA, eladási átlagár     EUR/EUA, új kötési árfolyam       EUR/EUA). 

Forrás: Adatszoba

Forrás: Adatszoba
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2020-as nyitott fedezeti ügyletek

Fedezett mennyiség Forward árfolyam beszerzéskor

Spot árfolyam beszerzéskor
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…A megnövekedett árak jelentős nyomást fognak helyezni a MERT 
jövedelemezőségére a jövőben (2/2)
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Historikus CO2 kvóta felhasználás 2020-as nem fedezett

  
mennyiség 2019-es kibocsátási szintet 

 feltételezve   m tonna.

2019-re nem fedezett 
mennyiség     ezer EUA, 
azonban ebből a kifizetett 
készlet    ezer EUA-ra 
fedezetet nyújt.

• A 2019.10.31-én készletezett CO2 kvóta szint, valamint a 2019-re már 
lefedezett mennyiségek nem teszik ki a várható 2019-es felhasználást. A 
különbözetet a piacról kell pótolni. A 2019.10.31-es készleten lévő kvóta 
mennyiség     EUA (melyből    EUA nem került még kifizetésre 2019.10.31-
ig), így a jelenleg nyitott/rendezetlen forward ügyletek    EUA-ra 
nyújtanak fedezetet, a tervezett felhasználás pedig     EUA.

• A fentiek alapján a Társaságnak még   EUA mennyiségű kvótát kell 2019-
re jelenlegi piaci árakon megvásárolnia, ami   EUR/EUA spot ár és az MNB 
által közzétett 2019.10.31-es 329,82 HUF/EUR árfolyamok mellett   
mrdFt költséget jelent.

• A jelenleg nyitott, 2020-ban lejáró forward ügyletekből fedezett kvóta 
mennyiség nem éri el a következő évi várható felhasználást (amennyiben 
a kvótaszükséglet a 2019-es szintnek megfelelően alakul). A 2020-as 
forward ügyletekkel fedezett mennyiség    EUA. Amennyiben a kvóta-
szükséglet a tavalyi évhez hasonlóan alakul, úgy a fedezett és teljes 
mennyiség különbözetét,    millió EUA mennyiséget piaci alapon kell 
beszereznie a Társaságnak (ez 2019.10.31-én érvényes sport árfolyammal 
számolva önmagában    mrdFt-os költséget jelentene).

• A 2019-es készleten lévő kvótamennyiség               EUA, a kvóta 
regiszterben szereplő mennyiség pedig       EUA. A                EUA 
különbséget egy kölcsön ügylet adja: a Társaság a KALL Kft-nek adott 
kölcsön kvótát, a kapott információk alapján 2020 február végéig kapják 
vissza a kölcsönadott kvótákat. Ez a regiszterből ki lett vezetve, de 
készleteken szerepel. A kvóták visszaadásának legkésőbb tárgyévet 
követő április 30-ig meg kell történnie, a 2019-ben felhasznált mennyiség 
auditálása után. A kölcsön addigra várhatóan rendeződik, így 
feltételezhető, hogy nem lesz szükség piaci alapú kvóta beszerzésre erre a 
mennyiségre vonatkozóan. Forrás: Adatszoba, PwC elemzés 
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Az egyes kvótapozíciók az alábbi táblázat szerint alakulnak.
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Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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A Céltársaság a legnagyobb kapcsolt forgalmat,    -et nem tekintve, a     Kft-vel (2,8 
mrdFt), illetve a      Kft.-vel (2,7 mrdFt) bonyolította 2019. 1-9. hónapban. Ezenkívül a      
1 mrdFt értékben végzett beruházási munkálatokat.
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Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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A befektetett eszközök 2017 és 2018 között 6,5 mrdFt-tal csökkentek, mely változást a 
2018-as naperőmű értékesítés vezérelte. Ettől eltekintve, az eszközök értéke a 
vizsgált időszakban stabil maradt, az átlagos leírtsági fok 49% volt.
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• Az erőműhöz köthető tárgyi eszközök elsősorban az újabb 3.-7. blokkhoz és az egyéb erőművi egységekhez köthető, melynek nettó értéke
2018.12.31-ben 44 mrdFt-ot tett ki. Ezeknek a leírtsági foka 57 – 68% volt.

• Az 1-2. blokk és az egyéb kis értékű eszközök nettó értéke 2018.12.31-ben 5 mrdFt-ot tett ki, leírtsági foka átlagosa 80% volt.

• Visonta bányához kapcsolódó eszközök értéke 2018.12.31-én 25,1 mrdFt voltak. A bánya értékének jelentős növekedését az új (Kelet-
III) bányarész kiépítési munkálatai eredményezték, melyek éves viszonylatban 4,0 mrdFt-al növelték a bánya bruttó értékét 2018.12.31-
vel.

• Bükkábrány bányához kapcsolódó eszközök értéke 2018.12.31-én 15,1 mrdFt volt.

• A kapott információk alapján 2019.12.31-re a  tárgyi eszközök növekedése várható egy tervezett gázturbina felújítás miatt   

A befektetett eszközök legfontosabb tétele 
a tárgyi eszközök, melyek értéke négy fő 
területhez köthető:

• Erőműhöz kapcsolódó tárgyi eszközök
(2018.12.31-én 49,6 mrdFt)

• Az erőműhöz kapcsolódó
értékcsökkenést 2017.12.31 és
2018.12.31 közötti csökkenését
főként a visontai naperőmű
értékesítése eredményezte,
melynek bruttó értéke 5,8 mrdFt
volt.

Tárgyi eszközök és immateriális javak
MERT

Adatok millió Ft-ban

Bruttó

érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Leírtság Bruttó érték Nettó érték

5. blokk 19 948       8 401          20 099 7 844         61%                     
4. blokk 19 285       8 789          19 835 8 589         57%                    
3. blokk 19 992       8 499          19 898 7 576         62%        

   
   

   
 

2. blokk 6 692         1 360          6 862 1 182         83%

  

  
1. blokk- 1-2 közös 8 634         2 142          8 649 1 632         81%             
6.-7. blokk 14 111       6 415          14 111 6 049         57%                     
8 blokk 15 MW PV erőmű 6 459         5 920          688 603 12%  

1-8. blokk összesen 95 122       41 525        90 143 33 475       63%                  

Egyéb erőmű egységek 43 571       14 262        44 269 13 948       68%                  

Egyéb eszközök 8 526         2 385          7 793 2 136         73%

  

         

Erőmű összesen 147 218    58 172        142 205          49 559       44%                

Visonta bánya összesen 56 456       22 904        60 820 25 126       59%                  

Bükkábrányi bánya összesen 32 581       15 276        33 644 15 129       55%               

Tárgyi eszközök és immateriális javak összesen 236 256    96 352        236 670          89 815       49%              

2017.12.31

Tény 

2019.12.31

Várható 

2018.12.31

Tény 

688 mFt KSZÉ a Társaság könyveiben maradt a PV erőműhöz köthetők, ezen eszközök 
többek között szervízutak, 6 kW-os transzformátor, PV hálózati csatlakozás.

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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A kapott információk alapján a befejezett beruházások 2019.10.31 értéke   
mrdFt, azonban a Társaság az év végéig további     mrdFt beruházás 
megvalósításával tervez

• A befejezett beruházások teljes értéke 2019.10.31-ig  mrdFt volt, mely 45%-
ban az erőműhöz köthető, 55%-ban bányászati tevékenységhez köthető 
felújításokat, karbantartásokat és beszerzéseket tartalmazza.

• Energiatermeléshez köthető jelentősebb beruházások:

1. Az energiatermeléshez köthető befejezetlen beruházások összértéke 2019
1-10. hónapban   mrdFt-ot tesz ki, melynek jelentős része az         
bővítéshez (   mrdFt), illetve        cseréjéhez kapcsolódik (   mrdFt).

2. Egyéb éréknövelő felújítás történt 0,7 mrdFt értékben, melyek  szintén az 
eszközpark felújításához és korszerűsítéséhez köthetők.

3. A kapott információk alapján 2019 utolsó két hónapjában további    
mrdFt értékű beruházást tervez a Céltársaság.

• Bányászati tevékenységekhez köthető befejezetlen beruházások:

1. Visonta bánya: A befejezett beruházások, a korábbi évekhez hasonlóan, 
2019-ben is jellemzően az új bányarészhez (Kelet-III) kapcsolódtak   
mrdFt értékben. További tárgyi eszköz felújításra, karbantartásra és 
egyéb eszközbeszerzésekre fordított összeg  mrdFt volt. Ezenkívül 
tárgyévben is jelentős értéket képviselnek a területvásárláshoz és 
útépítéshez köthető beruházások, mintegy   mrdFt összegben. A tervezett 
beruházás értéke 2019 utolsó két hónapjában további    mrdFt-ot tesz ki, 
mely főként gépek és berendezések értéknövelő felújításához, illetve 
útépítéshez és területvásárláshoz köthető.

2. Bükkábrány bánya: A Bükkábrány területén a befejezett beruházások 
értéke 2019.10.31-ig meghaladta az   mrdFt-ot, melyet év végéig további   
mrdFt-tal tervez a MERT növelni. Ezek a kiadások elsősorban gépek, 
berendezések felújításához és értéknöveléséhez, valamint régészeti és 
területvásárlási tevékenységhez köthetők. 
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Beruházások 2019 11-12 tervezett

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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PwC

2019. december 18.

A két éven túl nem mozgó készletek 2019.10.31-én a CO2 kvótát nem 
tartalmazó készletállomány 74%-át teszik ki (1/2)

• A készletek között szereplő tételek jelentős részét képezik a 
tevékenységhez kapcsolódó alapanyagok és segédanyagok. Ezen belül 
nagy értékben található a karbantartásokhoz és a meghibásodás 
okozta működési kockázatok csökkentésére készleten tartott 
tartalékalkatrészek és egyéb tartozékok.

• Az anyagkészlet a vizsgált periódusban 36%-os emelkedését 
elsősorban a kszletezett Co2 kvóta értékének változása okozta, mely 
éves viszonylatban 2017.12.31 és 2019.10.31 között mintegy 156%-al 
emelkedett. Az értéknövekedés elsősorban a készletre vételnél 
alkalmazott súlyozott átlagár növekedése okozta, mivel a 2018.12.31 
évi záró készlet volumenét tekintve alacsonyabb volt, értéke mégis 
növekedett.

• A tevékenységhez kapcsolódó általános CO2 kvóta évközi 
készletmozgását az évi károsanyag kibocsátáshoz kapcsolódó 
beszolgáltatáson túl tárgyévben történő egyszeri készlet értékesítés és 
visszavásárlás is nagy mértékben befolyásolta. 2019.02.28-án a CO2 
kvóta készletezett értéke   mrdFt-ról  mrdFt-ra esik vissza két hónap 
lefolyása alatt, majd 2019.08.31-től újra emelkedő tendencia 
figyelhető meg, ami 2019.10.31 re    mrdFt-ra emelkedik.

• Az egyéb anyagok évközi mozgását az energia előállításhoz 
felhalmozott biomassza értékének növekedése befolyásolja.

• A segédanyagok (1,1 mrdFt), fűtőolaj (0,6 mrdFt) és tartalék 
alkatrészek (4,8 mrdFt) mennyisége állandónak tekinthető, melynek 
szintjét a működés fenntartásához jelenlegi mértéke elengedhetetlen. 
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Anyagkészlet változásnak alakulása

CO2 kvóta (készletezett) Egyéb alapanyagok

Fűtőolaj Segédanyagok

Tartalék alkatrészek és tartozékok

Készlet állomány
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017.12.31 2018.12.31 2019.10.31

Tartalék alkatrészek és tartozékok 4 303 4 953   
Segédanyagok 981 1 079 

  

Egyéb alapanyagok 53 52  

Áruk 3 3   
Korosított készletek összesen 5 340 6 087   
Alapanyagok (CO2 kvóta) 1 189 2 012 

  

Egyéb alapanyagok 488 558   
Egyéb készlet (Közvetített szolgált) (0) (0)   
Félkész termékek 528 216   
Nem korosított készletek 2 206 2 787   
Készletekre adott előleg - 5   
Készletek összesen 7 545 8 879             

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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A két éven túl nem mozgó készletek 2019.10.31-én a CO2 kvótát nem 
tartalmazó készletállomány 74%-át teszik ki (2/2)

• A 2 éven túl nem mozgó készletek értéke 2019.10.31 időpontban a
teljes készlet 49%-át teszi ki. Amennyiben a készlet értékét a Co2
kvóta és a készletekre adott előlegek értékével normalizált értékét
vesszük figyelmbe, akkor ez az arány 74%-ra emelkedik.

• A koros készlet állomány elsősorban a tartalék alkatrészek és a
segédanyagok 2 éven túl nem mozgó részét tartalmazza.

Tartalék alkatrészek

• Jellemzően a karbantartásokhoz felhasznált alkatrészeket és
tartozékok sorolandók ide, melyek a biztonságos működésnek
elengedhetetlen része.

Segédanyagok

• Jellemzően az energia előállítása során használt  vegyi és adalék
anyagokat tartalmazza. Azonban a korosságot nagy mértékben
befolyásolja, hogy csövek, szállítószalag alkatrészek és egyéb
hosszú élettartamú eszközök is ebbe a csoportba sorolandók.

• A készlet állománya jellemzően éven belül mozog, melyet a vegyi
anyagok felhasználása és pótlása befolyásol.
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4 094 
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43 

-            

Tartalék alkatrész

Co2 kvóta

Segédanyagok

Egyéb alapanyag

Félkész termék

Egyéb készlet

Koros készlet állomány 2019.10.31

2 éven belül 2 éven túli
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A kereskedelmi működő tőke elemeinek forgási sebessége a vizsgált időszakban 
stabil maradt, a készletek 138 és 156 nap között mozogtak, amíg a vevők átlagos 
forgási ideje 30 nap volt. A szállítók forgási ideje 32 és 37 nap között mozgott, ezt az 
értéket azonban a beruházási szállítói egyenlegek torzítják
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A MERT szabadon felhasználható készpénzállománya  
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Heti pénzeszközállomány változás 2019 1-10. hó

Záró Szabad záró
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2019. december 18.

Anyagjellegű ráfordítások (1/2) PwC megállapítás – Az anyagjellegű ráfordítások fő elemei a 
működési és üzemeltetési anyagok, tüzelőanyagok, szállítási és 
karbantartási költségek, valamint az engedélyezési, biztosítási díjak és 
járadékok. Ezeknek a költségeknek az alakulása függ az árbevétel 
szintjének változásától valamint annak összetételétől.
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• Az Egyéb anyagok költsége soron az erőművi és bányászati
üzemeltetési anyagok kerülnek elszámolásra, minden anyag költség
ami nem karbantartási célokat szolgál. Ilyenek a kenőanyagok,
kötőelemek, alkatrészek, amelyek a gépek folyamatos üzemben
tartásához szükségesek. Egyenlegük az árbevételhez hasonlóan
alakult.

• A Tüzelőanyag költségek növekedését 2018-ban a biomassza
felhasználás növekedése okozta, a megnövekedett biomassza alapú
villamosenergia termelés miatt. Alakulása függ a tüzelés technológiai
paraméterektől (a szén minőségtől) és az olaj felhasználástól.

• A Földgáz felhasználás a VI-és VII-es gázturbina blokkjainak az
igénybevétele, ami a szabályozási tendereken való részvétel után a
blokkok igénybevételétől függ, valamint  a piaci áraktól.

• A Szállítási költségek között számolják el az iparvágány bérleti
díját, a Bükki szén beszállítás vasúti és közúti költségét, a hulladék
beszállítást az erőműbe, valamint az alvállalkozó által termelt szén és
meddő szállítását bányán belül.

• A bányában dolgozó segédgépeket (dózerok, markolók, árokásók)
útépítésre, árokásásra, kotrásra és szállítószalagpályák technológiai
mozgatására alkalmazzák.

• Bio Üzemanyag előkészítés: Az erőmű által felhasznált
biomassza alapú tüzelőanyagot készíti elő tüzelésre (szelektálás, fém
mentesítés, darálás) a GEOSOL Kft.

Anyagjellegű ráfordítások
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2018

1.-10. hó

2019

1.-10. hó

Egyéb anyagok költsége 8 033      7 216      5 871             

Egyéb tüzelőanyag 5 343      6 978      5 665             

Mészkőliszt 2 093      2 325      1 922             

Tüzelőanyag 1 375      1 540      1 367       

Földgáz 704          260          170                     

Villamosenergia díjak 219          231          188                     

Különféle egyéb anyagköltség 239          251          228                     

Anyagköltség 18 005    18 800    15 410     

Szállítási költség 6 434      5 088      4 404             

Karbantartás 4 586      4 356      3 736             

Segédgépes tevékenységek 1 346      1 929      1 585             

Üzemeltetés 1 526      1 734      1 384             

Takarítás 693          694          575                     

Bio tüzelőanyag előkészítés 398          591          493                     

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 389          438          341            
Tanácsadás 466          164          149             
Foglalkozás egészségügy és mentőszolgálat 142          159          130                     

Furás 115          139          104             -
Információs szolgáltatás 132          110          97           

Könyvvizsgálat 36 22 12   
Munkaerő kölcsönzés 133          17 17   -

Igénybe vett szolgáltatások 16 397    15 440    13 027     

Egyéb szolgáltatások 2 110      2 107      1 647             

Eladott áruk beszerzési értéke 19 136    8 977      7 709             

Eladott közvetitett szolgáltatások értéke 65 29 24   
Anyagjellegű ráfordítások 55 712    45 353    37 816     

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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Anyagjellegű ráfordítások (2/2)
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• Az egyéb szolgáltatások között jelentős az engedélyezési díjak 
egyenlege, amiket a Bányászati és Földtani Intézet, Magyar Közút 
Nonprofit Zrt, Magyar energetikai és közmű szabályozási hivatal, 
MVM partner és a Gránit bank felé fizet a Társaság.

• Ezeknek a tételeknek jelnetős része törvényben meghatározott 
mértékű (bányajáradék, vízdíj).

• Jelentős tétel a vízdíjak, ezeket a felszíni és földtani rétegekből kivett 
vízmennyiség után fizetik, adójellegű tétel.

• Bányajáradék: évente nagyjából 500 mFt mértékű összeg, törvényi 
kötelezettség alapján.

• Biztosítási díjak: több, mint 550 mFt összeget tesz ki évente, az 
alábbi partnerekkel szemben:        (All Risk Vagyon  és Üzemszünet 
biztosítás, felelősségbiztosítások, betegbiztosítás),     (baleset és flotta 
biztosítás).

• Az eladott áruk beszerzési értéke között jelenik meg a 
kereskedőként eladott energia beszerzési értéke, a kereskedőként 
eladott kiegyenlítő energia, a tárgyévben eladott CO2 kvóta 
beszerzési értéke (lásd: CO2 kvóta elemzésnél), valamint a Vásárolt 
villamosenergia (abban az esetben kerül ide költség, ha a 
villamosenergiát üzemzavar esetén a már eladott villamosenergia 
pótlására kell megvásárolni). Az ELÁBÉ mozgása követi a kereskedői 
energia értékesítés mozgását, de ezt nagyban befolyásolják az éppen 
aktuális beszerzési (piaci) árak is. 

PwC megállapítás – Az anyagjellegű ráfordítások fő elemei a 
működési és üzemeltetési anyagok, tüzelőanyagok, szállítási és 
karbantartási költségek, valamint az engedélyezési, biztosítási díjak és 
járadékok. Ezeknek a költségeknek az alakulása függ az árbevétel 
szintjének változásától valamint annak összetételétől.

Anyagjellegű ráfordítások
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017 2018

2018

1.-10. hó

2019

1.-10. hó

Egyéb anyagok költsége 8 033      7 216      5 871             

Egyéb tüzelőanyag 5 343      6 978      5 665             

Mészkőliszt 2 093      2 325      1 922             

Tüzelőanyag 1 375      1 540      1 367       

Földgáz 704          260          170                     

Villamosenergia díjak 219          231          188                     

Különféle egyéb anyagköltség 239          251          228                     

Anyagköltség 18 005    18 800    15 410     

Szállítási költség 6 434      5 088      4 404             

Karbantartás 4 586      4 356      3 736             

Segédgépes tevékenységek 1 346      1 929      1 585             

Üzemeltetés 1 526      1 734      1 384             

Takarítás 693          694          575                     

Bio tüzelőanyag előkészítés 398          591          493                     

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 389          438          341            
Tanácsadás 466          164          149             
Foglalkozás egészségügy és mentőszolgálat 142          159          130                     

Furás 115          139          104             -
Információs szolgáltatás 132          110          97           

Könyvvizsgálat 36 22 12   
Munkaerő kölcsönzés 133          17 17   -

Igénybe vett szolgáltatások 16 397    15 440    13 027     

Egyéb szolgáltatások 2 110      2 107      1 647             

Eladott áruk beszerzési értéke 19 136    8 977      7 709             

Eladott közvetitett szolgáltatások értéke 65 29 24   
Anyagjellegű ráfordítások 55 712    45 353    37 816     

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC
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Egyéb bevételek és ráfordítások PwC megállapítás – Az egyéb bevételek fő elemei a céltartalék 
feloldás, zöld és barna prémiumok, valamint egyedi tételek, mint 
naperőmű és egyéb TE értékesítés. Az egyéb ráfordítások között kerül 
kimutatásra a CO2 kvóta költség, céltartalék képzés valamint 2018-
ban a visontai naperőmű értékesítés könyv szerinti értéke.
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• Az egyéb bevételek kiugróan magas értéket mutat 2018-ban. 
Ennek oka, hogy ebben az évben a Társaság értékesítette a visontai 
PV naperőművet, ez után kapott egyszeri, nagy mértékű bevételt.

• Továbbá minden évben jelentős tételek a zöld és barna prémium 
támogatások, ezek összege 2018 során volt a legmagasabb a vizsgált 
időszakban (a zöld prémium (   mrdFt) a naperőműhöz, a barna 
prémium (  mrdFt) a biomassza égetéshez kapcsolódik). A 
napenergiához kapcsolódó zöld prémium a PV erőmű értékesítése 
után megszűnt.

• A céltartalék feloldás hatása (387 mFt, 164 mFt és 26,3 mFt 2017-
ben, 2018-ban és 2019 1.-10. hóban) szintén az egyéb bevételek 
között kerül kimutatásra.

• Ezeken kívül egyszeri eseményekhez kapcsolódó tételek szerepelnek 
az egyéb bevételek között, mint kapott kártérítések, késedelmi 
kamatok.

• Az egyéb ráfordítások között jelennek meg a CO2 kvóta kiadások, 
ami minden évben jelentős költség.

• 2018-ban egyszeri növekedés figyelhető meg, ami az egyéb 
bevételekhez hasonlóan a visontai naperőmű értékesítéshez 
kapcsolódik, annak könyv szerinti értéke szerepel az egyéb 
ráfordítások között

• A céltartalék képzés miatti ráfordítás 2017-ben 0 Ft, 2018-ban 127 
mFt, 2019 1.-10. hóban 444 mFt volt.

• Ezen kívül egyszeri tételek (bírság, kötbér, egyéb károk) és adók
(HIPA), valamint a környezetterhelési díj mozgatják az egyenleget. 

Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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Az anyagjellegű ráfordítások aránya a teljes árbevételhez viszonyítva 59-70% között 
mozgott minden vizsgált periódusban, amelynek legnagyobb részét az eladott árúk 
beszerzési értéke teszi ki több, mint 70%-ban.

Anyagköltségek

• Az anyagköltségek az anyagjellegű ráfordítások kevesebb, mint 5%-át
adják a vizsgált időszakokban. Elsősorban a tüzelőanyag előállításhoz
kapcsolódó gép alkatrészeket és energiaköltséget tartalmazza.

• Az anyagköltségek értéke, illetve eloszlása is szinte változatlan volt
minden vizsgált időszakban.

Igénybe vett szolgáltatások

• Az igénybe vett szolgáltatások az anyagjellegű ráfordítások 24-27%-át 
tette ki 2017 és 2018-ban, 2019 1.-8. hónapjában ez az arány 17%-ra 
csökkent elsősorban az alvállalkozói tevéknységek jelentős csökkenése 
miatt. Minden vizsgált periódusnam az alvállalkói tevkékenységek, az 
üzletvileti tanácsadás és a karbantartási költségek voltak a 
legmagasabbak.

• Az alvállalkozói tevékenységek foglalják magukba a biomassza szállítás 
és feldolgozás során igénybe vett szolgáltatások költségét.

• Az üzletviteli tanácsadás költsége havi ~20 mFt, amely műszaki, 
kontrolling és egyéb vezetési tanácsadást foglalmagába.  

• A karbantartási költséget a tüzelőanyag előkészítő és szállító 
rendszereken végzett felújításokat és karbantartásokat tartalmazza.

• Ezeken felül hulladék szállítás, kezelés, valamint az örzés, védelemre 
igénybe vett szolgáltatások voltak jelentősek a vizsgált periódusokban.

• Az egyéb igénybe vett szolgáltatások többek között tartamazza a 
könyvelési, webfejlesztési, internet és jogi szolgáltatásokat, valamint 
számos egyéb kisebb értékű egyéb költséget. 

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Anyagjellegű ráfordítások
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban 2017 2018 2018 1.-8. hó 2019 1.-8. hó

Anyagok, alkatrészek 109 107 59   
Energia költség 66 60 41   
Üzemanyag költség 27 29 19 

  

Egyéb anyagköltség 24 25 18   
Anyagköltség 226 221 137   
Bérleti díjak és rezsi költsége 38 45 30   
Teherszállítás költsége 5 55 6   
Hulladékszállítás, kezelés költsége 57 50 39   
Személygépkocsi bérleti díja 28 28 18   
Karbantartás, eseti javítás 149 113 52    
Könyvelés, bérszámfejtés 11 15 10   
IT szolgáltatás 29 30 20  

Környezetanalítika, labor vizsgálat 15 13 9   
Üzletviteli tanácsadás 200 226 150   
Egyéb szakértői díj 34 9 5   
Alvállalkozói tevékenységek 448 510 427   
Őrzés, védelem 76 71 47   
Takarítás, tisztítás 20 22 13   
Egyéb igénybevett szolgáltatások 86 83 53  

Igénybevett szolgáltatások 1 194           1 268           878   
Egyéb szolgáltatások 24 22 15 

  
Eladott áruk beszerzési értéke 3 336           3 696           2 279                       
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 1 1   
Anyagjellegű ráfordítások 4 794           5 208           3 310                       

Anyagköltség az árbevétel %-ban 3,3% 4,2% 4,1%  
IVSZ az árbevétel %-ban 17,2% 15,8% 17,4%

Egyéb szolgáltatások az árbevétel %-ban 0,3% 0,3% 0,3%  
ELÁBÉ az árbevétel %-ban 48,1% 46,2% 45,1%

Eladott (közvetített) szolg. az árbevétel %-ban 0,2% 0,0% 0,0%  
Anyagjellegű ráfordítások az árbevétel %-ban 69,2% 65,0% 65,5%  
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A Társaság működéséhez kapcsolódó legnagyobb költség az eladott áruk beszerzési 
értéke, amely a tovább értékesített biomix/biomassza bekerülési értékét 
tartalmazza. Legfontosabb biomassza beszállító a     Kft.

Egyéb szolgáltatások

• Az egyéb szolgáltatások költsége havi ~2 mFt körül mozgott a
vizsgált időszakokban. Itt vannak kimutatva a bankköltségek, a
biztosítási díjak (vagyonbiztosításokat, felelősségbiztosításokat,
casco és kötelező gépjármű biztosításokat tartalmaz) és egyéb
hatósági díjak.

Eladott áruk beszerzési értéke

• Az ELÁBÉ értéke volt a legmagasabb költség minden vizsgált 
időszakban, legalább 70%-át tette ki a teljes anyagjellegű 
ráfordításoknak. Az ELÁBÉ-hez köthető az erőműveknek szállított 
biomix/biomassza költsége.

• A legjelentősebb beszállító partner minden vizsgált időszakban a       
Kft., amely a teljes beszállított biomassza 34-46%-át adta az évek 
során.

• A TOP 10 partnertől származó ELÁBÉ aránya folyamatosan 
emelkedett a három viszgált időszak között. 2017-ben 51% volt, 
viszont 2019 1.-8. hóban már 68%. 

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

• Az árbevételhez viszonyított aránya kevesebb, mint 0,5%-volt
minden időszakban. Pontos tartalmáról nem kaptunk adatot.

Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

Biomix/biomassza TOP 10 partner
GEOSOL Kft.

Adatok millió Ft-ban

2017 2018 2019 1.-8. hó

  

  

 

TOP 10 összesen

TOP 10%

Egyéb partnerek

Összesen
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Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

A Társaság legnagyobb vevői mindhárom vizsgált periódusban a   Zrt. és a     Kft. Az 
árbevétel 81-87%-a ettől a két vevőtől származott 2018-ban és 2019 első nyolc 
hónapjában (2017-ben ez 60% volt).

• A Társaság vevő forgalma jelentősen koncentrált, TOP5 vevőktől 
származik a teljes árbevétel 92-97%-a mindhárom vizsgált 
időszakban.

• Legnagyobb vevő a      , akik számára elsősorban tüzelőanyagot 
(biomassza és ATAMIX) szállít, illetve átadási tevékenységet nyújt, 
amely az érkező tüzelőanyagok égéstérbe való juttatásását és annak 
előkészítését jelenti.

• Második legnagyobb vevője a Társaságnak a   Kft., amel a B Zrt. 
részére szállít „tiszta” biomasszát, amely magasabb égésfokú 
faaprítékot jelent. 2017-ben ezt a feladatot még a  Kft. látta el.

• A külföldi vevők a hulladékkezelési tevékenységből származnak, 
amely a Társaság által átvett háztartási hulladék után kapott 
hulladék hasznosítási díjat tartalmazza. 

49% 

11% 
3% 

2% 
5% 

24% 

5% 

TOP vevők 2017

53% 

29% 

4% 
4% 

7% 
3% 

TOP vevők 2018

44% 
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TOP vevők 2019.08  

 

 

 

 

   

 

   

6 931 
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8 009 
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5 204 
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Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

A Társaság legnagyobb nem biomassza beszállítói hazai társaságok voltak a 
vizsgált időszakokban. A két fő partner a     és az    Kft., amelyek együttes 
részesedése 40-63% között volt a TOP szállítók között.

• A Társaság legnagyobb nem biomassza beszállítói mind haza 
partnerek, amelyek közül mindhhárom időszakban a      és a  
Kft. voltak a fő beszállítók.

• A     elsősorban az átadott hulladék elégetése miatt felmerülő 
hulladék hasznosítási díjat foglalja magába, valamint a 
tüzelőanyag előkészítéshez és szállításhoz szükséges 
energiaköltséget tartalmazza.

• Az      Kft. a biomassza fuvarozást és teherszállítási feladatokat 
végezi a Társaság részére.

• A     látja el az őrzés-védelem feladatok. A további  TOP 
beszállítók elsősorban üzletviteli tanácsadást nyújtanak a 
Társaság számára. 

 

 

 

TOP szállítók (kivéve ELÁBÉ partnerek) (2017-2019 1.-8. hó)

 GEOSOL Kft. 

Adatok millió Ft-ban 2017 2018 2019 1.-8. hó

                  
  

Összesen
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Forrás: Adatszoba információ, PwC elemzés 

2017 2019 1.-9. hó

Kilépők

Belépők

25 12 12 11 10 9

F
ő

2018

Jelenleg 
2019-ben: 

78 fő

A személyi jellegű ráfordítások az árbevétel 6-7%-át tették minden vizsgált 
időszakban. 2017-ben megfigyelhető magasabb fluktuáció az utána következő két 
periódusban mérséklődött. Jelenleg 78 fő dolgozik a Társaságnál.

• A személyi jellegű ráfordítások aránya az értékesítés nettó árbevételhez 
viszonyítva minden vizsgált időszakban 6-7% volt.

• 2017 és 2018 között 24 mFt-os csökkenés elsősorban a megnövekedett kilépő 
munkavállalók számával magyarázható.

• Társaság átlagos statisztikai létszáma 76 főről 72 főre csökkent 2018-ban, majd 
változatlan maradt 2019-ben. A Társaság munkavállalóinak havi bruttó átlagbére 
322 eFt volt, azonban az jelentős különbségek vannak az átlagbérekben a 
különféle munkakörök között. A munkavállalók legnagyobb létszámban a fizikai 
munkakörben dolgoznak, az átlagbérük     eFt körül alakult.

• A GEOSOL Kft. munkavállalói átlagosan 4,7 éve állnak munkviszonyban, átlagos 
életkoruk pedig 44 év. A munkavállalók közül 6 olyan személy van akik életkora 
meghaladja a 61 évet.

• Mérsékelt fluktuáció figyelhető meg a Társaságnál, egyedül 2017-ben jelentősebb 
mértékű volt a kilépés aránya (33%). 

Munkaviszony - 2019.09.30
GEOSOL Kft.

Munkakör Fő Munkaviszony (év)

Fizikai foglalkoztatottak 31        4,2 

Irodai alkalmazottak 25        4,1 

Vezetők 21        6,2 

Ügyvezető 1           5,1 

Összesen 78        4,7 

Átlagbérek
GEOSOL Kft.

Adatok ezer Ft-ban 2019.09.30

Ügyvezető 1 572 000      

Vezetők 428 900         

Irodai alkalmazottak 298 880         

Fizikai foglalkoztatottak 225 931         

Átlagbér 322 320         

Munkavállalói korfa 2019.09.30
GEOSOL Kft.

Korcsoport Fő Megoszlás

21-30 12      15,4%

31-40 19      24,4%

41-50 22      28,2%

51-60 19      24,4%

61-70 6         7,7%

Összesen 78      100,0%

A Társaságnál a 
dolgozók közel 77%-a 
30-60 év közötti.

* A személyi jellegű ráfordítások és különféle egyéb HR kimutatások időszakában megfigyelhető
inkonzisztencia az adatszolgáltatás minőségéből ered.
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2019.08.31-el a tárgyi eszközök leírtsági foka 62% és 6,9 év az átlagos koruk.
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Forrás: Adatszoba, PwC elemzés
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      hitel kondíciók és ADSCR mutató
A Status Geo Invest Kft.     Bankkal kötött hitelszerződésének feltétele a GEOSOL Kft. ADSCR mutatójának     -
szeres szintet tartása. Szintén a hitelszerződés feltétele volt a Salinas Befektetési Kft. és az ARCATA Holding 
Befektetési Kft. beolvadása a GEOSOL Kft-be, ami 2019.06.30-al megtörtént.
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A hitelszerződés fő adatai

Hitelfelvevő: Status Geo Invest Kft.

Kapcsolattartó: Status Energy Magántőke Alap

Tulajdonos 1: R-KordÉpítőipari Kft.

Tulajdonos 2: Duna Aszfalt Kft.

Céltársaság 1: Salinas Befektetési Kft.

Céltársaság 2: ARCATA Holding Befektetési Kft.

Céltársaság 3: GEOSOL Kft.

Hitelkeret: 9 220 000 000 Ft.

Kamat :  

Törlesztés 2018.06.30-tól    2025.09.30-ig negyedévente:   

2025.12.31-én egy összegben esedékes:  

Kovenánsok:

• ADSCR követelmény:  

• MERT-el kötött szerződés meghosszabbítása

• Cash Sweep mechanizmus:   

Forrás: Adatszoba
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Forrás: Adatszoba
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A Társaság szállítói kötelezettségei, illetve vevői követelései között nem voltak 
jelentős összegű lejárt kintlévőségek egyik vizsgált időszakban sem. 
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Forrás: Adatszoba
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Mellékletek
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Mellékletek 141

1 Mátrai Erőmű Zrt. 142

2 GEOSOL Kft. 160
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Cashflow kimutatás
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Cashflow kimutatás
MERT

Adatok millió Ft-ban

2018.12.31

Auditált

2019.10.31

Tény

EBITDA 4 451            

Készletek (1 334)          

  
  
  
  
  

 

Vevők 2 688           ( 
Kapott előleg (2) 

Szállítók 2 083 

 

Adott előleg  (185) 

Egyéb követelés/kötelezettség 1 227          

Aktív időbeli elhatárolások 1 191   
Passzív időbeli elhatárolások (1 366)          

  )
Működőtőke elemek változása összesen 4 302   

Tárgyi eszköz értékesítés eredménye  (862) 

Céltartalékok változása (37) 

Pénzügyi műveletek eredménye 5 118 

 

Társasági adó (1 611)          - 

Működésből származó pénzáram 11 360          

CAPEX (10 465)                 

Befektetett eszközök eladása 7 499  

Beruházási egyenlegek változása 35  

Beruházási pénzáram (2 931)                    

Hitelfelvétel/(visszafizetés) 3 016           

Osztalékfizetés        

Finanszírozási pénzáram 3 016        

Pénzeszközök változása 11 445                

Forrás: Adatszoba, Pw C elemzés

2019.10.31-én  milliárd Ft 
volt az elhatárolt CO2 kvóta 
költsége

2018 folyamán lezárásra 
került a korábbi években az  -
vel kötött CO2 forward 
ügyletek egy része, amelyen a 
Társaság 4,7 milliárd Ft 
nyereséget realizált

2018-ban értékesítésre került 
a Visontai fotovoltaikus
erőmű

2019-ben 11,2 milliárd Ft 
osztalék került kifizetésre

A Társaság 2019-es 
EBITDA-ja       volt, szemben 
a 2018-as   milliárd pozitív 
EBITDA-val
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TOP10 vevő forgalom
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Tevékenységenkénti vevő forgalom

Villamosenergia CO2 kvóta Iparpark használat

A vevőforgalomban kimutatott 
összeg egyszeri Co2 kvóta 
értékesítéshez kapcsolódik. 

2017 2018 2019.01-10. hó

Villamosenergia 44 793 41 562  
Villamosenergia 4 654 6 405  
CO2 kvóta 0 0  
Villamosenergia 2 450 2 270

Villamosenergia 281 461  
Villamosenergia 10 154 1 825

Villamosenergia 4 367

Iparpark használat 66 115  
Villamosenergia 134 202  
Villamosenergia 44 265  

   
 
 

 
 
 

Forrás: Adatszoba

TOP10 Vevő megnevezése

Nettó forgalom (mHUF)

Értékesített termék / szolgáltatás
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TOP10 szállító forgalom
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Szállító forgalom tevékenységi összetétele

Beszállítás és üzemeltetés Villamosenergia Bányabeli földmunka

Lignit szállítás Karbantartás, javítás Zagytér létesítés

2017 2018 2019.01-10 hó

Bányabeli földmunka 5 335 5 786  
Karbantartás, javítás 2 722 3 011  
Biomassza beszállítás, rendszer üzemeltetés 3 395 4 229  
Biomassza beszállítás 1 563 2 408  
Bányabeli földmunka 695 1 024

Zagytér létesítés 0 75

Mészkő beszállítás 1 725 1 897

Lignit szállítás 1 546 1 610  
Villamosenergia 4 603 1 951  
Üzemeltetési feladatok 947 1 188  

  

Forrás: Adatszoba

TOP10 Szállító megnevezése

Nettó forgalom (mHUF)

Vásárolt termék / szolgáltatás
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Személyi jellegű kifizetések
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Személy jellegű kifizetések
MERT

2017 2018 2019 1-9. 2017 2018 2019 1-9.

Szervezeti egység

Bruttó 

(mFt)

Egyéb 

(mFt)

Járulék 

(mFt)

Bruttó 

(mFt)

Egyéb 

(mFt)

Járulék 

(mFt)

Bruttó 

(mFt)

Egyéb  

(mFt)

Járulék 

(mFt) FTE FTE FTE

Átlagbér 

(eFt)

Átlagbér 

(eFt)

Átlagbér 

(eFt)

Fizikai munkás 3 807     628      901 3 892     639      823       3 032     573      685        581      600      601 546         541         561 

Szellemi munkás 1 276     175      300 1 304     175      274       1 039     150      225        151      150      145 703         723         797 

Vezető bosztású alkalmazott 304         29        71 321         30        68         284         28        61           17        17        17 1 467     1 574     1 857         

Erőmű összesen 5 387     832      1 272         5 518     843      1 165   4 355     751      971        750      767      763 

Fizikai munkás 3 290     611      781 3 452     630      732       2 620     568      599        537      554      563 511         519         517 

Szellemi munkás 1 076     158      254 1 109     157      234       876         136      192        140      136      134 642         681         727 

Vezető bosztású alkalmazott 230         20        54 262         23        55         260         25        57           13        14        16 1 468     1 557     1 807         

Visonta bánya 4 596     789      1 089         4 823     810      1 020   3 756     729      848        689      704      713 

Fizikai munkás 2 391     382      570 2 432     392      518       1 895     356      431        400      405      405 498         501         520 

Szellemi munkás 506         69        119 503         67        106       400         60        89           67        65        64 628         644         699 

Vezető bosztású alkalmazott 163         15        38 177         16        37         167         15        36           9           9           10 1 507     1 598     1 851         

Bükkábrány bánya 3 059     466      727 3 112     475      661       2 462     432      556        476      479      479 

Fizikai munkás 74 18        16 81 19        15         63 17        12           21        22        21 291         307         330 

Szellemi munkás 798         129      190 803         117      170       649         105      142        116      108      112 576         619         644 

Vezető bosztású alkalmazott 299         27        70 346         27        72         375         29        63           15        16        19 1 607     1 815     2 247         

Központ 1 171     174      275 1 230     163      257       1 087     151      216        152      146      152 

Nem magyarázott eltérés 346         476      433 (31) 507 383       386         211      218        (3) 

Személy jellegű kifizetések összesen 14 559   2 737   3 796         14 652   2 798   3 486   12 047   2 274   2 810     2 068   2 095   2 103         

2017 2018 2019 1-9

Forrás: Adatszoba
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Vevőállomány korosítása – A Céltársaság nem rendelkezik jelentős koros 
vevőállománnyal. A fennálló követelései jellemzően kapcsolt félhez 
köthető.
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A közzétett beszámolóhoz képest megfigyelhető eltérés 
abból fakad, hogy kapcsolt vállalkozásnak adott kölcsön a 
vizsgálathoz használt módszerben nem sorolható a 
vevőkövetelések közé. Az így érintett követekés csökkenés 
2018.12.31-ben 60 mFt, 2019.10.31-ben 435 mFt.

Vevő követelések korosítása
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017.12.31 2018.12.31 2019.10.31

Határidőn belüli vevők 6 723           4 036         7 766         

34 - - 

10 14 137 

- 11 - 

- 10 - 

 

7 4 1 

1-30 nap 51 38 138 

- 2 - 

- 0 1 

  Egyéb

0 0 0 

31-60 nap 0 3 1 

- - 100  
- 2 1 

61-90 - 2 100 

- - 0  
- 7 3 

91-180 - 7 3 

- 2 7   Egyéb

0 - - 

181-365 0 2 7 

- - 10   366-

- - 10 

Határidőn túli vevők 51 51 258 

Vevők követelések összesen 6 775           4 087 8 024         

Rövidlejáratú kölcsönad.pénze.kapcsolt váll-nak 60 435 

Forrás: Adatszoba
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Készlet korosítás
MERT

Adatok millió Ft-ban 2017.12.31 2018.12.31 2019.10.31

Koros állomány 

aránya*

2019.10.31

Tartalék alkatrészek és tartozékok 18 279 87,9 1%

Segédanyagok 73 46 33,6 0%

Egyéb alapanyagok 0 1 0 0%

Áruk 0 0 - 0%

0-3 hónapos 91 326 122 2%

Tartalék alkatrészek és tartozékok 31 328 60,2 1%

Segédanyagok 7 11 34,6 1%

Egyéb alapanyagok 0 17 8 0%

Áruk - - - 0%

3-6 hónapos 38 356 103 2%

Tartalék alkatrészek és tartozékok 155 241 97,2 1%

Segédanyagok 80 149 15,2 0%

Egyéb alapanyagok 0 1 13 0%

Áruk 0 - 0,0 0%

6-12 hónapos 235 391 125 2%

Tartalék alkatrészek és tartozékok 83 120 502,3 7%

Segédanyagok 18 58 105,9 2%

Egyéb alapanyagok 33 0 0 0%

Áruk - - - 0%

12-24 hónapos 134 179 608 9%

Tartalék alkatrészek és tartozékok 4 016 3 985 4 093,9 60%

Segédanyagok 803 816 907,3 13%

Egyéb alapanyagok 20 32 42 1%

Áruk 3 3 1,2 0%

24 hónapon túli 4 842 4 836 5 044 74%

Korosított készlet összesen 5 340 6 087 6 002 88%

Alapanyagok (CO2 kvóta) 1 189 2 012 3 043 

Egyéb alapanyagok 488 558 474 7%

Egyéb készlet (Közvetített szolgált) (0) (0) (0) (0%)

Félkész termékek 528 216 332 5%

Nem korosított készletek 2 206 2 787 3 850 

Készletre adott előleg - 5 374 

Készletek összesen 7 545 8 879 10 226           

Készletállomány korosítása
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Forrás: Adatszoba

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék



PwC

2019. december 18.

Havi normalizált nettó működő tőke
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Normalizált nettó működőtőke 2017.01.31 - 2019.10.31

Készletek Vevők Szállítók Kapott előleg Adott előleg Egyéb követelés/kötelezettség Időbeli elhatárolások Normalizált nettó működőtőke

Forrás: Adatszoba
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A MERT heti pénzáramlásainak egyenlege 2018.12.31-2019.11.03 között
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Heti pénzáramlások egyenlege

Bevételek - Kiadások

Forrás: Adatszoba
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Saját tőkében történő mozgásokat kizárólag az előző évi adózott eredmény 
átvezetése, illetve osztalék kifizetése mozgatta. 2017-ben 6,8 mrdFt, 2019-
ben 11,2 mrdFt osztalék került kifizetésre
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Saját tőke mozgástábla
MERT

Adatok millió Ft-ban

2016.12.31

Auditált

AE 

átvezetés Osztalékfizetés

2017.12.31

Auditált

AE 

átvezetés

2018.12.31

Auditált

AE 

átvezetés Osztalékfizetés

2019.10.31

Tény

Jegyzett tőke 34 246         - - 34 246         - 34 246 - -           
Tőketartalék 1 445 - - 1 445 - 1 445 - -   
Eredménytartalék 68 854         4 247          (6 849) 66 252         (9 058)         57 194 (817) (11 200)           
Lekötött tartalék 11 - - 11 - 11 - -   
Adózott eredmény 4 247 (4 247)         - (9 058) 9 058          (817) 817  -  
Saját tőke 108 803       - (6 849) 92 896         - 92 079 - (11 200)           

Forrás: Adatszoba
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A Társaság 4,5 mrdFt értékben képzett CT-t  rekultivációs költségekre.  
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Forrás: Adatszoba

Céltartalékok

MERT

Adatok millió Ft-ban 2017.12.31 2018.12.31 2019.10.31

Erőmű 1-2 blokk 1 232 1 240 1 267 

Erőmű 3-as blokk 704 709 724 

Erőmű 4-es blokk 748 753 769 

Erőmű 5-ös blokk 1 717 1 727 1 765 

Erőmű rekultivációs céltartalék 4 401 4 429 4 526 

Vistonai bánya 10 909         10 978         11 218         

Bükkábrányi bánya 4 860 4 891 4 998 

15 769         15 869         16 216         

     - 

Bánya rekultivációs céltartalék  

Egyéb céltartalék
3 - - 

                                

Forrás: Adatszoba
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Adott bankgaranciák
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Forrás: Adatszoba

Bankgaranciák
MERT

Pénzinzézet Deviza Összeg Kezdet Lejárat Megnevezés Kedvezményezett Állapot

 HUF 13,1 2014.12.15 2019.12.15 PLC labor támogatás  nem kerül meghosszabbításra

 HUF 589,1 2018.12.19 2019.12.19 jóteljesítési bankgarancia nem kerül meghosszabbításra

 HUF 15,0 2019.01.01 2019.12.31 pénzügyi biztosíték meghosszabbításra kerül egy évvel

 
HUF

5,0 2019.09.10 2020.01.10 pénzügyi biztosíték

nem kerül meghosszabbításra, de minden negyedévben

ugyanilyen összegben van újabb bankgarancia 

 
HUF

5,0 2019.09.10 2002.01.10 pénzügyi biztosíték

nem kerül meghosszabbításra, de minden negyedévben

ugyanilyen összegben van újabb bankgarancia 

 HUF 9,0 2019.09.10 2020.01.30 pénzügyi biztosíték nem kerül meghosszabbításra

 HUF 2 000,0 2012.01.01 2020.02.28 pénzügyi biztosíték

  

meghosszabbításra kerül egy évvel

2 636,2 

EUR 1,0 2018.11.13 2019.12.31 pénzügyi biztosíték  nem kerül meghosszabbításra

EUR 0,3 2018.11.13 2019.12.31 pénzügyi biztosíték  nem kerül meghosszabbításra

Összesen (millió Ft)

  

EUR 0,5 2017.02.16 2020.05.13 pénzügyi biztosíték  nem kerül meghosszabbításra

Összesen (millió EUR) 1,7 

SzószedetMellékletekEgyéb elemzésekVezetői összefoglalóFőbb megállapításokTartalomjegyzék
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A MERT mérlege és eredménykimutatása

154

Projekt ST2

1 Mátrai Erőmű Zrt.

Mérleg
MERT Zrt.

 Adatok millió Ft-ban 

2016.12.31

Auditált

2017.12.31

Auditált

2018.12.31

Auditált

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 33          33 - 

Vagyoni értékű jogok 44          30 136 

Immateriális javak 77 63 136 

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 24 320   23 761       24 369         

Műszaki berendezések, gépek, járművek 69 540   71 090       64 174         

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 719        619 554 

Beruházások, felújítások 581        819 546 

Beruházásokra adott előlegek 94          - 35 

Tárgyi eszközök 95 254      96 289       89 678 

Tartósan részesedés kapcsolt vállalkozásban 459        459 1 967 

Egyéb tartósan adott kölcsön 128        119 168 

Befektetett pénzügyi eszközök 587 578 2 135 

Befektetett eszközök 95 918      96 930       91 949         

Anyagok 7 374     7 014         8 655 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 342        528 216 

Áruk 3 3 3 

Készletre adott előleg - - 5 

Készletek 7 719        7 545         8 879 

Vevők 1 635     1 724         1 695 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 24          16 106 

Követelések jelentős részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben6 834     5 035         2 346 

Egyéb követelések 6 184     1 494         1 520 

Követelések 14 677      8 269         5 667 

Pénztár, csekkek 4 7 5 

Bankbetétek 20 847   7 665         19 112         

Pénzeszközök 20 851      7 672         19 117         

Forgóeszközök 43 247      23 486       33 663         

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 248     1 900         401 

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 13          6 314 

Aktív időbeli elhatárolások 1 261        1 906         715 

Eszközök összesen 140 426    122 322     126 327       

Jegyzett tőke 34 246      34 246       34 246         

Tőketartalék 1 445     1 445         1 445 

Eredménytartalék 68 854   66 252       57 194         

Lekötött tartalék 11          11 11 

Adózott eredmény 4 247     (9 058)       (817) 

Saját tőke 108 803    92 896       92 079         

Céltartalék várható kötelezettségekre 20 745   20 358       20 324         

Céltartalék jövőbeni költségekre 3 3 - 

Céltartalék 20 748      20 361       20 324         

Hosszú lejáratra kapott kölcsön - 4 20 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - 4 20 

Rövid lejáratú hitelek - - 3 000 

Vevőktől kapott előlegek 1 2 - 

Szállítók 4 160     2 651         4 202 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 721        421 1 215 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajoni részesedési 

viszonyban lévő vállalkozással szemben 97 282 20 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4 044     3 923         5 051 

Rövid lejáratú kötelezettségek 9 023        7 279         13 488         

Kötelezettségek 9 023        7 283         13 508         

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 28          23 21 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 792     1 729         368 

Halasztott bevételek 32          30 27 

Passzív időbeli elhatárolások 1 852        1 782         416 

Források összesen 140 426    122 322     126 327       

Eredménykimutatás
MERT Zrt.

Adatok millió Ft-ban

2016

Auditált

2017

Auditált

2018

Auditált

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 95 419     82 904        73 595        

Exportértékesítés nettó árbevétele 1 071       - - 

Értékesítés nettó árbevétele 96 490        82 904        73 595        

Saját termelésű készletek állomány változása 2 185 (312) 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 2 180       3 238 2 361 

Aktívált saját teljesítmények értéke 2 182 3 423 2 049 

Anyagköltség (16 473)       (18 005)       (18 800)       

Igénybe vett szolgáltatások értéke (15 093)       (16 397)       (15 440)       

Egyéb szolgáltatások értéke (2 245)         (2 109)         (2 107)         

Eladott áruk beszerzési értéke (13 335)       (19 136)       (8 977)         

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (48) (65) (29) 

Anyagjellegű ráfordítások (47 194)       (55 712) (45 353)       

Bérköltség (13 973)       (14 559)       (14 652)       

Személyi jellegű egyéb kifizetések (2 679)         (2 737)         (2 798)         

Bérjárulékok (4 348)         (3 796)         (3 486)         

Személyi jellegű ráfordítások (21 000)       (21 092)       (20 936)       

Egyéb bevételek 1 435 2 544 14 791        

Egyéb ráfordítások (17 384)       (14 168)       (19 695)       

EBITDA 14 529        (2 101)         4 451 

EBITDA% 15,1% -2,5% 6,0%

Értékcsökkenési leírás (8 078)         (8 575)         (8 774)         

EBIT 6 451 (10 676)       (4 323)         

Kapott osztalék és részesedés - 10 - 

Ebből kapcsolt vállalkozástól kapott - 10 - 

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 103 (10) 1 

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 435 1 972 5 635 

Pénzügyi műveletek bevételei 538 1 972 5 636 

Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások (68) - (6) 

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (2 297)      (354) (512) 

Pénzügyi műveletek ráfordításai (2 365)         (354) (518) 

Pénzügyi műveletek eredménye (1 827)         1 618 5 118 

Adózás előtti eredmény 4 624 (9 058)         795 

Adófizetési kötelezettség (377) - (1 612)         

Adózott eredmény 4 247 (9 058)         (817) 

Forrás: Adatszoba Forrás: Adatszoba
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          Bank Zrt. és        Zrt. hitel kondíciók
(1/4)
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A hitelszerződés fő adatai

Finanszírozó Bankok:  

Hitel célja: MTB Bilaterális Hitelszerződésből fennálló tőketartozás kiváltása

Hitelfelvevő: Status Geo Invest Kft, a Mátra Energy Holding Kft. és a Mátrai Erőmű Zrt. 

Hitelkeret: 7 839 450 000 Ft

Kamat :  

Szerződéskötés dátuma: 2019.04.15.

Lejárat:  

Törlesztés:  

Cash Sweep:  

Óvadékszámla:   Információ szolgáltatás: 

• Auditált éves beszámoló (HAS alapon)

• Hitelfelvevő és kötelezettek: negyedéves beszámolók

• Biztosítások alapján történő díjfizetés igazolása (évente)

• Negyedéves eszközértékesítési kimutatás

• Negyedéves engedélyezett elidegenítések kimutatása

Mátra Energy Holding és Mátrai Erőmű kötelezettségvállalásai: 

•   

•  

Forrás: Adatszoba
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1 Mátrai Erőmű Zrt.

A hitelszerződés fő adatai

Általános  kötelezettségvállalások: 

• A tulajdonosi struktúra csak az Ügynök (      Bank) előzetes írásbeli jóváhagyása után lehetséges (kivéve az
"Engedélyezett Átstrukturálást"),

• Bármely a Hitelfelvevő üzletrészeit és a Mátra Energy Holding részvényeit érintő bármilyen mértékű változás vagy a tulajdonosi 
strukturát érintő irányító befolyást megelőzően 90 nappal kell értesíteni a Hitelezőket,

• Profitmegosztás tilalma,

• Osztalékelőleg és kamatfizetés tilalma,

• Biztosításra vonatkozó kötelezettségvállalás a Mátrai Erőmű részéről, 

Pénzügyi kötelezettségvállalások: 

  

Mutatók számítása

• Kumulált adósságszolgálati mutató:  
• Tőkeellátottsági mutató:   

Projekt specifikus kötelezettségvállalások: 

• Áramértékesítési szerződés a lejárat napjáig érvényes

• Karbantartási kötelezettség

• Üzleti terv készítése Forrás: Adatszoba
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1 Mátrai Erőmű Zrt.

A hitelszerződés fő adatai

Biztosítéki szerződések:

• Hitelfelvevői bankszámlazálog és óvadéki szerződés

• Hitelfelvevői követeléseken alapított jelzálogszerződés

• Mátra Energy Holding Bankszámlazálog és óvadék szerződés

• Mátra Energy Holding kezességi szerződés

• Mátra Energy Holding követeléseken alapított jelzálogszerződés

• Mátra Energy Holding részvényóvadékot alapító szerződés

• Mátrai Erőmű Zrt. Bankszámlazálog és óvadék szerződés

• Mátrai Erőmű Zrt. körülírással meghatározott zálogtárgyon alapított zálogszerződés

• Mátrai Erőmű Zrt. követeléseken alapított jelzálogszerződés

• Mátrai Erőmű Zrt. részvényóvadékot alapító szerződés

• Tulajdonosi kötelezettségvállalás

Forrás: Adatszoba
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1 Mátrai Erőmű Zrt.

Forrás: Adatszoba
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Tagi kölcsönök és hitelkeretek
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Projekt ST2

1 Mátrai Erőmű Zrt.

Forrás: Adatszoba

Cél: Kölcsönadó Adós Összeg Kamat Aláírás               Lejárat Díjak és költségek Késedelmi kamat Törlesztés

Hitelkeretszerződé

s fínanszírozása 
  Status Geo Invest Kft.  152 944 793 Ft Jegybanki alapkamat +   % 2018.12.20 2025.12.31

Kölcsönszerződéssel 

felmerült díjakat 

minden Fél maga 

fizet meg.

Jegybanki alapkamat 

+ 8 százalékpont

Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 

Hitelkeretszerződé

s fínanszírozása 
  Status Geo Invest Kft.  297 000 000 Ft Jegybanki alapkamat +   % 2018.09.11 2025.12.31

Kölcsönszerződéssel 

felmerült díjakat 

minden Fél maga 

fizet meg.

Jegybanki alapkamat 

+ 8 százalékpont

Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 

Hitelkeretszerződé

s fínanszírozása 
 Status Geo Invest Kft.  180 000 000 Ft Jegybanki alapkamat +  % 2018.11.05 2025.12.31

Kölcsönszerződéssel 

felmerült díjakat 

minden Fél maga 

fizet meg.

Jegybanki alapkamat 

+ 8 százalékpont

Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 

Hitelkeretszerződé

s fínanszírozása 

  
  Status Geo Invest Kft.  116 000 000 Ft Jegybanki alapkamat +   % 2018.11.05 2025.12.31

Kölcsönszerződéssel 

felmerült díjakat 

minden Fél maga 

fizet meg.

Jegybanki alapkamat 

+ 8 százalékpont

Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 

Hitelkeretszerződé

s fínanszírozása 

  
  Status Geo Invest Kft.  136 168 102 Ft Jegybanki alapkamat +   % 2018.12.20 2025.12.31

Kölcsönszerződéssel 

felmerült díjakat 

minden Fél maga 

fizet meg.

Jegybanki alapkamat 

+ 8 százalékpont

Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 

Hitelkeretszerződé

s fínanszírozása     Status Geo Invest Kft.  309 815 550 Ft Jegybanki alapkamat +   % 2018.06.21 2025.12.31

Kölcsönszerződéssel 

felmerült díjakat 

minden Fél maga 

fizet meg.

Jegybanki alapkamat 

+ 8 százalékpont

Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 

-  ARCATA Kft.  7 500 000 Ft Jegybanki alapkamat +    % 2019.02.20 2025.12.31

Kölcsönszerződéssel 

felmerült díjakat 

minden Fél maga 

fizet meg.

Jegybanki alapkamat 

+ 8 százalékpont

Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 

Tranzakciós hitel 

végtörlesztése 

  
  Salinas Befektetési Kft.         2 150 000 000 Ft Jegybanki alapkamat +        % 2018.02.28

 hitelszerződésben 
foglalt valamennyi 
követelés hiánytalan 
kielégítése napján 

n/a Jegybanki alapkamat Előtörlesztés kizárólag az     Bank engedélyével

Kölcsönszerződés 
  
  Status Power Invest Kft.  7 600 000 € EKB alapkamat + %                       2018.03.09                2022.12.31 n/a Ptk szerint

Kölcsönszerződés 
  

  Status Power Invest Kft.  10 000 000 € EKB alapkamat + %                          2019.06.11                2028.12.31 n/a Ptk szerint
Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 

Kölcsönszerződés 
  
  Status Power Invest Kft.  1 875 000 € EKB alapkamat + %                            2017.12.05               2022.12.31 n/a Ptk szerint

Kölcsönszerződés 
  
  Status Power Invest Kft.  652 000 € EKB alapkamat + %                      2017.12.05                 2022.12.31 n/a Ptk szerint

Számos egyéb 26 

mFt alatti forint 

alapú 

kölcsönszerződés 

  
  Status Power Invest Kft.  71 270 000 Ft MNB alapkamat + % n/a              2022.12.31 n/a Ptk szerint

Hitelkeretösszegek 

(lehívott) 

  
  Status Power Invest Kft.  83 135 000 Ft MNB alapkamat +  % n/a              2022.12.31 n/a Ptk szerint

Visszafizetés egy összegben lejáratkor kamatokkal 

együtt, de előtörleszthető 
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Saját tőke:
A saját tőke elemeiben történt mozgások főként az adózott eredmény átvezetése illetve az osztalékfizetés voltak. 
Jelentős mozgás volt továbbá 2019.06.30-án a Salinas illetve ARCATA Kft. beolvadása a Társaságba, aminek 
hatása a tőkében is jelentkezett.
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2 GEOSOL Kft.

Forrás: Adatszoba
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2 GEOSOL Kft.

Forrás: Adatszoba
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2 GEOSOL Kft.

Forrás: Adatszoba
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2 GEOSOL Kft.

Forrás: Adatszoba
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2 GEOSOL Kft.

Szervezeti ábra – GEOSOL Kft.

Forrás: Adatszoba
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2 GEOSOL Kft.

Szervezeti ábra – Mátrai Erőmű Központi Karbantartó Kft.

3 fő

1 fő

- 1 fő

11 fő

29 fő

13 fő

29 fő

2 fő

16 fő

7 fő

5 fő
1 fő 9 fő

4 fő

1 fő
1 fő

1 fő

4 fő

1 fő

Teljes létszám: 174 fő

2019.11.20

Bányagépjavító bükkábrányi 

részleg 14 fő

Bányagépjavító visontai 

részleg 22 fő

Karbantartási üzemvezető 1 fő

Zagytér üzemelés 1 fő

Forrás: Adatszoba
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Szakkifejezések és rövidítések

Rövidítés Fogalom

ÁFA Általános forgalmi adó

Áfa törvény 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

CAGR Átlagos éves növekedési ütem 2017 és 2019 első 8 hónap közötti periódusban 

CAPEX Tőkeberuházás - Capital Expenditure

EBITDA
Kamat-, adófizetés és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (Earnings before interest, tax, 
depreciation and amortisation)

ELÁBÉ Eladott árúk beszerzési értéke

EUR Euró

Ft Forint

GEOSOL GEOSOL Kft.

HIPA Helyi iparűzési adó

HR Emberi erőforrások – Human Resources

Kkv. tv. 2004. évi XXXIV. törvény - a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

MEH, MEH Zrt. Mátra Energy Holding Zrt.
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Szakkifejezések és rövidítések

Rövidítés Fogalom

MERT Mátrai Erőmű Zrt.

mFt Millió Forint

MNB Magyar Nemzeti Bank

Mrd Milliárd

mrdFt Milliárd Forint

MVM csoport Magyar Villamos Művek cégcsoport

NAV, Adóhatóság Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

PwC PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.

SPI Kft. Status Power Invest Kft.

Számviteli tv. 2000. évi C. törvény a Számvitelről

SZJA Személyi jövedelemadó
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Rövidítés Fogalom

TAO Társasági adó

Tao. tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Társaságok
Mátrai Erőmű Zrt., Mátra Energy Holding Zrt., Status Power Invest Kft., Status Geo Invest Kft., 
GEOSOL Kft. 
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