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Rendkívüli közzététel 

a Társaság 2022. üzleti évére szóló eredmény várakozásáról és a 2023. évre vonatkozó 

árbevétel kilátásokról 

 

A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.; 

cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141019, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a 

tőkepiacot és a Tisztelt Befektetőit az alábbiakról:  

A NAP Nyrt. konszolidált, nem auditált 2022 I. féléves nettó árbevétele 1.080 millió Ft, EBITDA1 

értéke 864 millió Ft, míg adózott eredménye 522 millió Ft. A NAP Nyrt. Igazgatósága a Társaság 

eredményességét illetően a 2022. üzleti év végére vonatkozóan a következő fő pénzügyi 

mutatószámok teljesülését várja konszolidált szinten: 

Mutatószám /  

              időszak 

2021.12.31. – tény 

(millió Ft) 

2022.06.30. – tény 

(millió Ft) 

2022.12.31. – becsült 

(millió Ft) 

Nettó árbevétel 581 1.080 2.400 – 2.500 

EBITDA 421 864 1.750 – 2.000 

Adózott eredmény 99 522 1.050 – 1.300 

Ezzel a Társaság a 2021. üzleti év konszolidált nettó árbevételénél ~4.0x-es, EBITDA értékénél 

~4.5x-es, míg adózott eredményénél 12.0x-es növekedést ér el. A növekedés elsődleges oka, 

hogy a Társaság 2021. üzleti év során akvirált, naperőműparkokat birtokló leányvállalatainak 

pénzügyi eredményei a 2022. évben már a teljes  éves időszakra beszámításra kerülnek, illetve 

hogy a Társaság 2022. márciusa folyamán a meglévő 23 MW AC kapacitású naperőmű 

portfóliójával kilépett a KÁT mérlegkörből és egy fix áras, magasabb átvételi árról szóló 

villamos energia átvételi szerződést kötött meg egy hazai kereskedőcéggel a 2022. május 1. – 

2023. április 30. közötti időszakra vonatkozóan. 

 

A Társaság Igazgatósága azóta is nyomon követi mind a KÁT mérlegkörből való kilépés óta 

bekövetkezett jogszabályi változásokat, mind pedig a határidős villamos energia kereskedelmi 

piaci árak alakulását. Mivel a jelenlegi ismeretek alapján nincs jogi akadálya annak, hogy a fenti  

villamos energia átvételi szerződés meghosszabbításra kerüljön, és mivel az idei év második 

felében eddig tapasztalt határidős piacokon történt pozitív irányú ár eltolódás mutatkozik, a 

Társaság Igazgatósága a 23 MW AC kapacitású naperőmű portfólió áram átvételi 

szerződéseinek meghosszabbítását tervezi a 2023-2024. évi időszakokra.  

 

 

Budapest, 2022. szeptember 7.  

NAP Nyrt. Igazgatósága 

 

1 EBITDA: A NAP Nyrt. a konszolidációba bevont Leányvállalatainak egyszerűsített éves beszámolóinak 

értékcsökkenési leírással növelt üzemi (üzleti) tevékenység eredménye alapján 
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