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TARTALOM 

 

• Üzleti jelentés 

• Éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) 

• Független könyvvizsgálói jelentés 

• Kiegészítő melléklet 
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Vezérigazgató      Igazgatóság Elnöke 
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A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (A továbbiakban „NAP”, „Társaság”, „Vállalat”) célja, 
hogy naperőműveket birtokló projekttársaságok felvásárlásával, illetve naperőmű beruházások 
lebonyolításával egy nemzetközi összehasonlításban is magas hatékonysággal működő megújuló 
energia termelő vállalattá váljon. A Társaság több zártkörű és publikus tőkebevonás segítségével 2023-
ra olyan vállalati növekedést szeretnénk elérni, hogy a naperőmű portfólió mintegy 100 MW 
összkapacitással rendelkezzen, amellyel Magyarország éves „zöld” villamosenergia termeléséhez 
jelentős mértékben hozzájárulhat. A Vállalat működését a környezet védelme, az átlátható és 
hatékony vállalati szervezeti struktúra és a társadalmi felelősségvállalás jellemzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@nap.solar


 
 

 

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tímár utca 20.                         info@nap.solar                         www.nap.solar 

 

– 3 – 

 

 

1. Összefoglaló  

 

A NAP Nyrt. jogelődjét, a NAP Zrt.-t 2020. szeptember 9.-én alapította hét magánszemély 100 millió 
forintos alaptőkével, akik jelentős vállalkozói tapasztalattal és üzleti múlttal rendelkeznek, valamint 
kiemelkedő üzleti potenciált látnak a hazai fotovoltaikus piac dinamikus növekedésében. A NAP Nyrt. 
stratégiája, hogy megújuló, elsősorban naperőműveket tulajdonló és működtető cégeket vásároljon 
egy üzleti holding struktúrát kialakítva.  

2021 Q1-ben az alapító tulajdonosok két lépésben alaptőkeemelést hajtottak végre, melynek 
eredményeként a NAP Zrt. alaptőkéje 2.650.000.000 forintra emelkedett. 

Az alaptőkeemeléseket követően a tulajdonosok 30 db 0,5MW-os teljesítményű, METÁR-KÁT 
engedéllyel rendelkező naperőműveket üzemeltető cégek 100%-os üzletrészének megvásárlásáról 
döntöttek. 

További kedvező befektetési lehetőségeket látva az alapító tulajdonosok úgy döntöttek, hogy az újabb 
akvizíciók intenzív tőkeigényét és a kedvező tőke- és pénzpiaci feltételeket kihasználva a vállalat 
cégjogi formáját Zrt.-ről Nyrt.-re változtatják (2021 október 4-ei bejegyzéssel) és a részvényeknek a 
Budapesti Értéktőzsde által üzemeltetett Xtend piacra történő bevezetését hajtották végre (2021. 
szeptember 28.). 

A BÉT Xtend piacán a NAP Nyrt. első kereskedési napja (EKN) 2021. október 21. volt. 

A 2021. novemberi rendkívüli közgyűlésen jóváhagyást kapott az Igazgatóság, hogy egy zártkörű 
tőkeemelést hajtson végre, melynek nagysága 2 milliárd forint volt. A közgyűlés továbbá arra is 
felhatalmazást adott az Igazgatóságnak, hogy 2022. április 30-ig további zártkörű tőkeemelést hajtson 
végre az alaptőke 14 milliárd forintos szintjéig.  

December hónapban a 2 milliárd forintos tőkeemelést követően további 16 db 0,5 MW-os 
teljesítményű, METÁR-KÁT engedéllyel rendelkező naperőmű megvásárlásáról döntött az Igazgatóság, 
mellyel a teljes termelési kapacitás 23 MW-ra emelkedett. 

A Társaság életének első 15 hónapját a fentiekből is láthatóan egy dinamikus növekedés jellemezte, 
amely egy világosan kitűzött stratégia mentén került megvalósításra. Ebben a megalapítástól kezdve, 
tőkeemeléseken, az akvizíciókon, cégforma változtatáson keresztül az BÉT Xtend platformján történő 
részvényregisztráció és kereskedés elindításán át a naperőművek működésének integrálásáig egy 
széleskörű tevékenységbővülést sikerült végrehajtani az alapító tulajdonosok támogatásával és a 
menedzsment proaktív munkájával. 

A NAP. Nyrt. nettó árbevétele 9.459 ezer Ft volt, míg már üzemi eredmény szinten negatív eredményt 
ért el. A Társaság adózott eredménye 67.099 ezer Ft veszteséget mutatott. 
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2. A társaság adatai  

 

Név: NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  

Rövid név: NAP Nyrt.  

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20.  

Web: www.nap.solar  

Email: info@nap.solar  

Szektor: villamosenergia szolgáltatás  

Cégjegyzékszám: 01-10-141019   

Adószám: 28779083-2-41  

Statisztikai számjel: 28779083 6420 114 01. 

  

KÖNYVVIZSGÁLÓ 

 

Név: Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-355573 

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 25-28. B. lház. 8. em. 2. 

Könyvvizsgálatért személyében felelős: 

Név: Zsoldos-Horváth Andrea 

Anyja neve: Kiss Julianna Terézia 

Lakóhelye: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27. 

Kamarai nyilvántartási szám: 005428 
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3. VEZETŐ ÉS ELLENŐRZŐ TESTÜLETEK 

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek tagjait a Közgyűlés választja.  

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az Igazgatóság munkáját. 
A Felügyelőbizottság munkáját az Audit Bizottság is támogatja a pénzügyi beszámolórendszer 
ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való 
együttműködésben. 

A Társaságnál a 2021-es pénzügyi évben egyéb testületek, bizottságok nem működtek. 

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai megbízási jogviszonyban látják el 
a tevékenységüket és megbízásuk 3 évre szól. Ezen tisztségükre tekintettel a 2021.-es pénzügyi 
évben nem részesültek külön díjazásban. 

A Társaság testületei és vezető tisztségviselői a 2021. december 31-ei állapot szerint: 

Igazgatóság: 

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai látják el a Társaság törvényes 
képviseletét. Az Igazgatóság tagjai a Társaság képviseletére és cégjegyzésére a Társaság 
Alapszabályában rögzített módon jogosultak: az igazgatósági tag cégjegyzésre egy másik, együttes 
képviseleti és cégjegyzési joggal rendelkező igazgatósági taggal együttesen jogosult. 

Az Igazgatóság felel a jogszabályokban, a Társaság Alapszabályában, a Társaság szabályzataiban 
vagy a közgyűlés döntése által igazgatósági hatáskörbe utalt döntések, valamint az olyan 
kérdésekben való döntések meghozataláért, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más társasági 
testület vagy szerv hatáskörébe. 

Az igazgatósági tagok az ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekének megfelelően, a 
Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a Társaság fizetésképtelenségével fenyegető 
helyzete beállta után a hitelezői érdekeket figyelembe véve önállóan és személyesen kötelesek 
ellátni, képviseletnek nincs helye. Az igazgatósági tagok e minőségükben a jogszabályoknak, a 
Társaság Alapszabályának és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve. Az Igazgatóság tagját e 
minőségében a közgyűlés, részvényes, más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem 
utasíthatja. Az Igazgatóság hatáskörét a közgyűlés nem vonhatja el. 

A Társaság Alapszabályának 10.5 pontja szerint került meghatározásra az Igazgatóság feladat- és 
hatásköre. 

Az Igazgatóság tagjait 3 (három) év határozott időre a Közgyűlés választja és az Igazgatóság tagjait 
a Közgyűlés bármikor visszahívhatja. (Az Igazgatóság felsorolt tagjainak megbízása 2021. október 
4. napjától 2024. október 4. napjáig szól.) 

Igazgatóság tagjai: 

Vadas László – Igazgatóság Elnöke (Független) 

Gál Tamás – Igazgatósági Tag, Vezérigazgató (Nem Független) 

Palkó György – Igazgatósági Tag (Független) 
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Az Igazgatóság tagjainak szakmai önéletrajza megtalálható a társaság weboldalán.         
https://www.nap.solar/hu/rolunk/igazgatosag  

Az Igazgatósági tagok közül Vadas László 68.528 db, Gál Tamás 20.000 db, Palkó György 20.000 db 
törzsrészvénnyel rendelkezett 2021. december 31.-én. 

A Társaság Igazgatóságának létszáma a Társaság Alapszabálya szerint 2021-ben 3-5 fő volt, amely 
az Alapszabály módosításával a 2022. január 25-én tartott közgyűlésen a 2/2022.01.25. számú 
közgyűlési határozattal felemelésre került 5-7 főre. 

Felügyelőbizottság:  

A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 
A Felügyelőbizottság jelentést készít a Társaság éves beszámolójáról a közgyűlés részére. 

1. A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörébe tartoznak 
az alábbiak: 

(a) a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Igazgatóság tevékenységének 
ellenőrzése, 

(a) a belső ellenőrzési funkció beszámoltatása (amennyiben ilyen a Társaságnál működik), 

(b) az Igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő éves számviteli beszámoló 
megvizsgálása és írásbeli jelentést készítése a közgyűlés részére, 

(c) az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról 
negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére megküldött jelentés 
ellenőrzése, 

(d) a közgyűlési napirendi pontok, az azokhoz készített előterjesztések, határozati 
javaslatok vizsgálata, az ezekre vonatkozó vélemény, jelentés megküldése az 
Igazgatóság részére annak érdekében, hogy a részvényesek a közgyűlést megelőzően 
a Felügyelőbizottság álláspontját is megismerjék, és az előterjesztésekkel kapcsolatos 
álláspontnak az ismertetése a közgyűlésen, 

(e) az Audit Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, 

(f) az Igazgatóság tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási 
irányelvek véleményezése,  

(g) az Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása, 

(h) a jogszabály által a hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 
       
      A Felügyelőbizottság 3-5 (három-öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés 
      választja 3 (három) éves határozott időtartamra. (A Felügyelőbizottság felsorolt tagjainak 
      megbízása 2021. október 4. napjától 2024. október 4. napjáig szól.) 

 
      A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független személynek 
      kell lennie.  
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Felügyelőbizottság tagjai: 

Dr Garamvölgyi Szabolcs – Felügyelőbizottság Elnöke (Független) 

Tóthné Rákosa Erika – Felügyelőbizottsági Tag (Független) 

Pál Imre – Felügyelőbizottsági Tag (Független) 

Az Felügyelőbizottság tagjainak szakmai önéltrajza megtalálható a társaság weboldalán. 
https://www.nap.solar/hu/rolunk/felugyelobizottsag 

A Felügyelőbizottsági tagok közül Dr. Garamvölgyi Szabolcs 3.000 db, Pál Imre Pál Imre pedig 5.000 
db törzsrészvénnyel rendelkezett 2021 december 31.-én. 

Audit Bizottság: 

Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az 
Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben, 
továbbá ellátja a Társaság Alapszabályában meghatározott feladatokat.  

Az Audit Bizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs 
helye. Az Audit Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során e 
minőségükben őket a közgyűlés vagy más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem 
utasíthatja. Az Audit Bizottság működésére és döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az általa 
elfogadott és a Felügyelőbizottság által jóváhagyott ügyrend rögzíti. 

Az Audit Bizottság a tevékenységéről tájékoztatja a közgyűlést. Az Audit Bizottság a közgyűlési 
beszámolójában kiemeli, ha az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslatával ellentétesen döntött 
valamilyen kérdésben (kitérve az Igazgatóság indokaira). 

A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős Audit Bizottságot 
választ. Az Audit Bizottság tagjainak megbízása 3 (három) évig tart.  

Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell 
rendelkeznie. Az Audit Bizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége 
szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. 

Az Audit Bizottság elnöke Tóthné Rákosa Erika, tagjai Dr Garamvölgyi Szabolcs és Pál Imre. Az Audit 
Bizottság tagjainak megbízása 2021. október 4. napjától 2024. október 4. napjáig szól. 

Audit Bizottság tagjai: 

Tóthné Rákosa Erika – Audit Bizottság Elnöke (Független) 

Dr Garamvölgyi Szabolcs – Audit Bizottsági Tag (Független) 

Pál Imre – Audit Bizottsági Tag (Független) 

Az Audit Bizottság tagjainak szakmai önéltrajza megtalálható a társaság weboldalán 
https://www.nap.solar/hu/rolunk/audit-bizottsag  
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A Audit Bizottsági tagok közül Dr. Garamvölgyi Szabolcs 3.000 db, Pál Imre Pál Imre pedig 5.000 
db törzsrészvénnyel rendelkezett 2021 december 31.-én. 

Az Igazgatóság és a menedzsment közötti felelősség és feladatmegosztás 

Vezérigazgató 

A Társaság Vezérigazgatója Gál Tamás igazgatósági tag. 

A Vezérigazgató a Társaság vezető állású munkavállalója, munkakörét a munkaköri leírása és az 
SZMSZ rögzíti. A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja. 

A Vezérigazgató feladata a Társaság irányítása és ellenőrzése a Társaság hosszú távú hatékony 
működésének biztosítása érdekében, azzal, hogy a Vezérigazgató az Igazgatóság felé tartozik 
felelősséggel.  

A Vezérigazgató feladata továbbá:  

(a) a Társaság működésével kapcsolatos tulajdonosi igények magas színvonalú, költséghatékony 
kiszolgálása; 

(b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a Társaság Igazgatósága által elfogadott 
stratégia megvalósítása; 

(c) a Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése és 
végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi feltételek biztosítása; 

(d) a BÉT Xtend szabályzatai szerinti működés biztosítása és a megkövetelt információk 
nyilvánosságra hozatala; 

(e) a Társaság közgyűlése és Igazgatósága üléseinek előkészítése; 

(f) a közgyűlési és az igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése; 

(g) javaslattételi és kezdeményezési jog a Társaság Igazgatósága hatáskörébe utalt kérdésekben; 

(h) a kiszervezett tevékenységeket ellátó szolgáltatók tevékenységének irányítása, az általuk 
végrehajtott feladatok ellenőrzése, 

(i) befektetőkkel történő kapcsolattartás. 

A Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezető állásúnak nem minősülő 
munkavállalói felett. 
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Operációs Igazgató 

Az operációs Igazgató Világhy Miklós. 

A 2021-es pénzügyi évben a Társaság menedzsmentjének tagjává vált az Operációs Igazgató is. 

Az Operációs Igazgató e tevékenységét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói jogokat a 
Vezérigazgató gyakorolja. 

Az Operációs Igazgató látja el a Társaság leányvállalataival kapcsolatos feladatokat, új 
leányvállalatokban való részesedésszerzés előkészítését, a leányvállalatok operatív irányítását, és 
meghatározza az egységes szakmai elveket. 

Pénzügyi Igazgató 

2022. február 1.-től a Társaság menedzsmentjéhez csatlakozott Szűcs Zoltán Pénzügyi Igazgató, 
mint vezető állású munkavállaló. 

 

4. Üzleti környezet, tevékenység, 2021 eseményei  

Induló üzleti stratégia meghatározása 

2020-ban az alapító tulajdonosok megvizsgálva a hazai közép és hosszútávú hazai energiastratégiát, 
valamint a magyarországi megújuló energia szektoron belül a naperőművek tervezett növekedési 
dinamikáját és úgy döntöttek, hogy egy olyan, a tőzsdén is jelen lévő céget építenek, amellyel nemcsak 
a tőkeerős magán és intézményi befektetők számára elérhető megújuló energiába befektetők számára 
teremtenek hosszú távú befektetési lehetőséget, hanem a kisbefektetők számára is. 

Vállalatépítés, finanszírozás, első akvizíció 

Az első, még Zrt. formában végrehajtott tőkeemelések után a Társaság 3x10 db, egyenként 0,5 MW 
teljesítményű, METÁR-KÁT engedéllyel rendelkező, már 2021. elejétől működő naperőműveket emelt 
be a portfóliójába. A Társaság 2021. április 8-án a The Art of Voyage Alfa Kft.-t, 2021. május 5-én a The 
Art of Voyage Beta Kft.-t és a The Art of Voyage Gamma Kft.-t vásárolta meg, amellyel összesen 15 
MW termelési kapacitás felett rendelkezett. 

Az erőművek menetrendezési, O&M és egyéb, a működéshez szükséges szolgáltatásait külső, erre 
specializálódott szolgáltatók végzik, melyek integrációja a NAP Zrt. holding tevékenységébe gyorsan 
és sikeresen megtörtént. Az leányvállalatok már meglévő, kedvező kamatozású NHP finanszírozással, 
az erőművek pedig METÁR-KÁT engedéllyel rendelkeznek. Beüzemeléskor már bekötésre kerültek a 
MAVIR METÁR körbe, ami a jogszabály által rögzített időtartamra, évente infláció mínusz egy százalék 
indexált garantált átvételi árat biztosít a megtermelt és eladott villamosáramra. 

NAP Nyrt. részvények bevezetése a BÉT Xtend kereskedési platformjára  

A termelés és üzemeltetés pozitív tapasztalataival rendelkezve, valamint további kedvező naperőmű 
befektetési lehetőségeket látva az alapító tulajdonosok úgy döntöttek, hogy az újabb akvizíciók 
intenzív tőkeigényét, valamint a kedvező tőke- és pénzpiaci üzleti feltételeket kihasználva a vállalat 
cégjogi formáját Zrt.-ről Nyrt.-re változtatják (2021 október 4.-ei bejegyzéssel) és ezt követően a 
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részvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacra történő bevezetését hajtották végre (2021 
szeptember 28.). 

Szervezeti struktúra kialakítása, ellenőrző bizottságok felállítása 

Mindez természetesen a szervezeti és döntéshozatali rendszer megváltoztatását is igényelte. A 
legfőbb döntéshozó testület a részvényesek közgyűlése lett. A Társaság 3 tagú igazgatóságot 
választott, amely az ügyrendjének megfelelő döntési kompetenciával lett ellátva. Az Igazgatóság 
döntéseit a 3 független tagból álló Felügyelőbizottság és az ugyancsak 3 független tagból álló Audit 
Bizottság ellenőrzi az elfogadott ügyrendjüknek megfelelően. 

Közgyűlés hatáskörében végrehajtott első sikeres zártkörű tőkeemelés 

A 2021. november 15-én tartott rendkívüli közgyűlés többek között megszavazott egy zártkörben 
végrehajtott tőkeemelési tranzakciót, melyet az Igazgatóság 2021. november 22-én sikeresen 
végrehajtott 2 milliárd forint értékben. Ezzel a NAP Nyrt. alaptőkéje 2,65 milliárd forintról 4,65 milliárd 
forintra nőtt, főleg „Friends and Family” magán- és jogi személyek részvételével. A tőkeemelés azt is 
eredményezte, hogy a korábbi alacsony részvény közkézhányad 40% fölé emelkedett és aktív napi 
kereskedés alakult ki a NAP Nyrt. részvényekben a BÉT Xtend kereskedési platformján. 

A közgyűlés ezen kívül felhatalmazást adott az Igazgatóságnak, hogy 2022. április 30-ig az alaptőke 
maximum 14 milliárd forintos szintjéig zártkörű tőkeemelést hajthat végre. 

A zártkörű tőkeemelést követően újabb sikeres akvizíció végrehajtása 

Mindeközben a Társaság aktívan követte a piacon értékesítésre szánt naperőműveket és az akvizíciós 
pipeline felépítése után folyamatosan világított át METÁR-KÁT engedélyekkel rendelkező 
céltársaságokat, újabb akvizíció végrehajtásának szándékával. 

A NAP Nyrt. a novemberi tőkeemelésből befolyt összeget 3 újabb vállalat megvásárlására fordította. 
Összesen 16 METÁR-KÁT engedéllyel rendelkező, 2020. negyedik negyedéve óta működő, egyenként 
0,5 MW teljesítményű naperőmű tulajdonjogát szerezte meg 2021. december 14-én Lánycsókon és 
Mohácson, amikor 100%-os üzletrészt vásárolt a Solar Power Beta Kft.-ben, a Solar Power Theta Kft.-
ben és a Solar Power Iota Kft.-ben. Mindhárom vállalatot már meglévő, kedvező kamatozású NHP 
hitellel együtt vásárolta meg a NAP Nyrt.  

Az új társaságok megvásárlásával a NAP Nyrt. fotovoltaikus termelési kapacitása 23 MW-ra 
emelkedett.   

Új társaságok sikeres integrációja, a termelés online monitoring-ja 

Az új társaságok holdingba történő integrációja gyorsan és zökkenőmentesen megtörtént, lévén a 
főbb szolgáltatók megegyeztek a korábbi 3 leányvállalat szolgáltatói körével. Az új társaságok 
tulajdonában lévő naperőművek kedvező földrajzi elhelyezkedéssel bírnak, ahol a magyarországi 
napsütéses órák száma a legmagasabb az országban. 

Az összes naperőmű Sundroid rendszerrel van felszerelve, amely nemcsak a termelés online, valós 
idejű nyomon követését teszi lehetővé (amely a transzparenciára törekedve a www.nap.solar oldalon 
is nyomon követhető), hanem automatikus hibaüzeneteket küld, amennyiben a termelésben technikai 
probléma merülne fel. Ezen kívül a Sundroid rendszer alkalmassá teszi az összes erőművet arra, hogy 
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amennyiben szükség volna rá, a termelését le lehet szabályozni. Ezen funkció még nem aktív, de 
menetrendezési céllal egy többoldalú megállapodás keretein belül bármikor aktiválható. 

Fenntarthatóság 

Mi, a Nap Nyrt-nél régóta tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk bolygónk, közösségeink és ügyfeleink 
iránt. Ez a felelősség vezérli céltudatosságunkat, inspirálja elkötelezettségünket az utunk mellett, hogy 
a világ és hazánk fenntartható energiatermelésre való átállását elősegítsük. A kezdetektől fogva a 
fenntarthatóságot helyezzük minden tevékenységünk középpontjába. 

A környezetkímélő és környezettudatos zöld energia előállítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk az 
átlátható vállalatirányításra, valamint a társaságunk növekedésével párhuzamos társadalmi 
felelősségvállalásra. 

A NAP Nyrt. kiemelkedő Xtend piaci forgalma 

Az első tőzsdei kereskedési nap (EKN) a BÉT Xtend kereskedési platformján 2021. október 21-én zajlott 
le. Bár alacsony forgalom mellett, az 1,000 forintos névértéken kibocsátott részvény árfolyama 9.470 
forintos árfolyamnál tetőzött 2021. október 25-én, a 2021-es évet pedig 2.115 forintos áron zárta. A 
részvény teljes kereskedési forgalma csak a 2021. október 21 és 2021. december 31.-i periódusban 
meghaladta a 950 millió forintot. Ez egy kereskedési napra vetítve 20 millió forint körüli forgalmat 
jelentett, amely kiemelkedőnek mondható az Xtend piacon. 

 

5. Stratégia és célok 2022-ben 
 

Az eredeti stratégia helyességének az energiapiaci fejlemények általi megerősítése 

A NAP Nyrt. 2021-es évre szóló stratégiai célkitűzései teljesültek és a megújuló, napenergia  
termelésbe történő befektetés folyamata a 2022-es évben is folytatódik a termelési portfólió 
bővítésével, az ehhez szükséges tőkepiaci finanszírozási tranzakciók lebonyolításával, valamint a 
portfólióban lévő erőművek termelésének optimalizálásával (ezt hogy akartad befejezni Tamás?) 

Már a múlt év második felében is látható volt, hogy a termelő szektor COVID járványból történő 
kilábalása mind Európában, mind pedig globálisan nagy energiafelhasználási keresletet teremtett az 
energia piacokon. Az energia árak a korábbi évtizedhez képes magas szintre emelkedtek és ott 
stabilizálódtak. A fosszilis energia részesedésének csökkentésére irányuló globális és hazai 
elkötelezettség miatt a megújuló energiatermelés szerepe és részesedése az összes 
energiatermelésben az elkövetkezendő 2-3 évtizedben dinamikus növekedést fog produkálni. 

Magyarország közép és hosszú távú energiapolitikájában a megújuló energiatermelési kapacitás 
növekedésén belül a napenergia kiemelt jelentőséggel bír. A NAP Nyrt. ezen üzleti stratégia mentén 
haladva tűzte ki célul a 100 MW-os termelési kapacitás elérését 2023-ra, naperőművekkel rendelkező 
céltársaságok akvizícióján keresztül. 

Az ehhez szükséges tőkét a Társaság intézményi befektetők bevonásával zártkörű tőkeemelések 
segítségével, illetve esetleges publikus kibocsátás megszervezésével tervezi biztosítani. 
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Zöld finanszírozási keretrendszer minősítés megszerzése 

A Társaság a 2022-es év első felében tervezi kialakítani zöld finanszírozási keretrendszerét, illetve 
megszerezni ennek független minősítő általi minősítését. A zöld finanszírozási keretrendszer minősítés 
tervezett megszerzését követően a NAP Nyrt. további célja az ESG minősítés megszerzése lesz az 
elkövetkezendő években, összhangban a BÉT standard kategóriájára érvényes ESG ajánlásaival. Az ESG 
feltételrendszernek történő megfelelés és ennek független minősítése megnyithatja az utat a NAP 
Nyrt. részvényei számára az intézményi befektetők dedikált „zöld” alapjaiba is. 

Meggyőződésünk, hogy a geopolitikai fejleményeket látva Európában, a mindenkori kormányzat egyik 
prioritása a minél magasabb energiafüggetlenség elérése és ezen belül is a megújuló energiatermelés 
további kapacitás növelésének ösztönzése kedvezményes zöld finanszírozási konstrukciók 
biztosításával. Ebben a finanszírozási programban a NAP Nyrt. is aktívan részt kíván venni. 

Újabb befektetői csoportok megcélzása, a NAP Nyrt. részvényeinek a BÉT Standard piacra történő 
bevezetése 

A Társaság számára a NAP Nyrt. részvénybefektetői közösségének kiszélesítése és a másodpiaci 
kereskedés likviditásának emelése is cél azzal, hogy a Társaság tervezi elindítani a BÉT Xtend 
kereskedési platformjáról a BÉT Standard kategóriájába történő átlépésének folyamatát. Ezzel, 
valamint a dedikált megújuló energiatermelési stratégiájával számít arra, hogy nemcsak belföldi, 
hanem külföldi intézményi és szakmai befektetők is megjelennek a befektetői körében. 

Az akvizíciós lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése 

A NAP Nyrt. folyamatosan vizsgál, átvilágít naperőműveket birtokló társaságokat azzal a céllal, hogy a 
termelési portfólióját és kapacitását tovább növelje akvizíciókon keresztül. Jelentős számban érhető 
még el METÁR-KÁT engedéllyel rendelkező naperőmű a piacon és a megfelelő megtérülést biztosító 
cégérték esetén a Társaság készen áll a gyors vállalatvásárlásokra. 

A NAP Nyrt. stratégiájában nyitott nemcsak a METÁR-KÁT engedélyes erőművek akvizíciójára, hanem 
a kedvező feltételekkel finanszírozható, hosszú távú PPA szerződéssel rendelkező projektekben való 
részvételre is. 

Szinergia keresése az energiatárolás és energia-kereskedelem területein 

A megújuló energia tárolása napjainkban egyre inkább sürgető kérdés az iparágban. A NAP Nyrt. 
szintén vizsgálja megfelelő megtérülés esetén a tárolókba történő befektetések lehetőségeit. Az 
energia kereskedelem kérdésköre sem megkerülhető, különös tekintettel a KÁT-METÁR engedéllyel 
nem rendelkező naperőművek esetében, ezért együttműködési lehetőségeket vizsgál a Társaság ezen 
az üzleti területen. 

A termelés és működés hatékonyságának folyamatos felülvizsgálata és optimalizálása 

Ami a portfólióban lévő naperőművek működését illeti, a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a 
termelési adatokat, illetve törekszik a termelés folyamatos optimalizálására, a nem tervezett leállások 
minimalizálására. 

Ezen kívül a harmadik feles szolgáltatók szolgáltatási színvonalának rendszeres felülvizsgálata is zajlik, 
illetve a szolgáltatások költségszintjének kontrollálása is magas prioritással bír a társaság 
nyereségének és a részvényesi értékteremtés maximalizálása érdekében. 
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Az orosz-ukrán háború hatása az üzletmenetre, üzleti stratégiára 

A Társaság napenergia termelési képességét, működését, gazdálkodását, likviditási és tőkehelyzetét 
az orosz-ukrán háború közvetlenül nem érinti.  

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok által kivetett szankciók sem a Társaságra, sem 
szerződéses partnereire nincsenek közvetlen hatással. A Társaság sajnálattal figyeli a háborús helyzet 
alakulását és bízik a konfliktus mielőbbi békés lezárásában.  

Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a kialakult helyzet már rövid- és középtávon is még inkább a 
nemzeti energiafüggetlenségre és annak növelésére irányítja a figyelmet, szabályozói és befektetői 
oldalon egyaránt. Ennek megkerülhetetlen, az ESG trendekkel összhangban álló eleme a megújuló 
energiatermelési kapacitások további bővítése, annak szabályozó oldali támogatása és ösztönzése 
nemzetgazdasági és Európai Uniós viszonylatban is.  

A háborús helyzet rég látott tőkepiaci turbulenciát és bizonytalanságot hozott. Üzleti modellünk és 
részvényesi értékteremtési javaslatunk stabilitását és ellenállóságát jól mutatja, hogy Társaságunk 
még ilyen nehéz tőkepiaci helyzetben is, 2022. március 1. és 2022. március 7. között sikeres zártkörű 
tőkeemelést hajtott végre 1 297 343 000 forint értékben.  

Mindezek még inkább megerősítik Társaságunkat abban, hogy a korábban megfogalmazott stratégia 
a helyes irány, annak fókusza továbbra is a megújuló, napenergia-termelési képességünk és 
kapacitásaink növelése, összhangban a meghirdetett Nemzeti Energiastratégia irányelveivel. 

 

6. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása 
 

A Társaság 2020. szeptember 9.-én került megalapításra, így a 2021. év éves beszámoló előző időszak 
adataival történő összehasonlíthatóságnál, ennek hatását figyelembe javasolt venni az éves 
beszámoló értelmezésekor.  

Az eredmény főbb meghatározó tételei – elsősorban az akvizíció és a portfólió bővítése. 

A NAP Nyrt. részvényeinek kereskedése 2021 október 21-én indult a BÉT Xtend kereskedési 
platformján.  

A részvény másodpiaci forgalma messzemenően meghaladta az előzetes várakozásokat. 2021. 
december 31-ig a részvényforgalom árfolyamértéken számolva 953.188.248 Ft volt. A 
részvényárfolyam 1.180 és 9.470 Ft-os árfolyamsávban mozgott, az éves átlagár 4.596 Ft, az évvégi 
záróár pedig 2.115 Ft volt. 
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7. Az alaptőke részvények szerinti megoszlása 

A Társaság alaptőkéje 2021. december 31-én 4.650.000.000 Ft, amely 4.650.000 darab, egyenként 
1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. A részvények előállítási módja: dematerializált 
részvény. 

 

8. További események a mérleg fordulónapot 

követően (2021.12.31) 

 

A NAP Nyrt. 2021. január 25.-én megtartott rendkívüli közgyűlése a következő határozatokat hozta: 

1. döntött az Igazgatóság tagjai létszámának felemeléséről 5-7 (öthét) főre, és elfogadta az 

Alapszabály 10.1. pontjának módosítását a következők szerint: 

„10.1. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjainak száma 5-7 

(öt-hét) fő.” 

2. döntött Földvári Gábor (lakcím: 1025 Budapest, Páfrányliget utca 7.) igazgatósági taggá 

történő megválasztásáról a megbízás elfogadásától számított 3 (három) év határozott időre. 

Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. 

3. döntött Telc Ede (lakcím: 6753 Szeged, Kereszt utca 4.) igazgatósági taggá történő 

megválasztásáról a megbízás elfogadásától számított 3 (három) év határozott időre. Az 

igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. 

4. döntött Szoboszlai Beáta (lakcím: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 113. 2.a.) igazgatósági taggá 

történő megválasztásáról a megbízás az elfogadástól számított 3 (három) év határozott 

időre. Az igazgatósági tag e tisztségét megbízási jogviszonyban látja el. 

5. döntött az Alapszabály 10.6. pontjának módosításáról az alábbiak szerint: „Az Igazgatóság 

ülése akkor határozatképes, ha azon az igazgatósági tagok több mint fele jelen van. Az 

Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az előzőektől eltérően 

az összes igazgatósági tag 2/3- nak (kétharmadának) „igen” szavazata szükséges az olyan 

döntések meghozatalához, amelyek tárgya olyan ügylet, kötelezettségvállalás, bármilyen 

tranzakció, amelynek értéke eléri a Társaság aktuális alaptőkéjének 30%-át (harminc 

százalékát). Az Igazgatóság ülései megtartására, és a határozathozatalra vonatkozó további 

szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.” 

A NAP Nyrt. Igazgatósága a következő határozatot hozta 2022. március 7.-én: 

A Társaság 2021. november 15. napján tartott rendkívüli közgyűlésén a 6/2021.11.15. számú 

közgyűlési határozatával felhatalmazta az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére. Az Igazgatóság a 

felhatalmazás alapján hozott 3/2022. számú igazgatósági határozatával döntött a Társaság 

4.650.000.000 Ft (Négymilliárd-hatszázötvenmillió forint) alaptőkéjének felemeléséről legalább 

500.000 db, de legfeljebb 1.426.272 db új 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, a Társaság jelenlegi 

részvényeivel azonos jogokat biztosító, dematerializált törzsrészvény pénzbeli hozzájárulás ellenében 

történő kibocsátásával legalább 500.000.000 forinttal, de legfeljebb 1.426.272.000 forinttal, legalább 
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5.150.000.000 forintra, de legfeljebb 6.076.272.000 forintra azzal, hogy (i) az új részvények 

kibocsátása a Ptk. 3:218. § (2) bekezdése és az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor 

vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 

2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezdése alapján 

nem minősül olyan nyilvános ajánlattételnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató 

készítését tenné szükségessé (zártkörű forgalomba hozatal), (ii) az alaptőke felemelése a 

törzsrészvényeknek az Igazgatóság által erre felhatalmazott személyek általi lejegyzésével és 

ellenértékének pénzbeli megfizetésével történik, (iii) a részvények kibocsátási értéke részvényenként 

1.030 Ft (Egyezer-harminc forint), (iv) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére 

(jegyzés) rendelkezésre álló határidő: az igazgatósági határozat elfogadásától számított 5 munkanap. 

A kibocsátási érték és a névérték különbözete a Társaság tőketartalékába kerül.  

A fentiekre tekintettel az Igazgatóság a jelen határozattal 2022. március 7-i hatállyal megállapítja, hogy 

a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások (részvényjegyzés) eredménye és a 

tényleges alaptőkeemelés összege 1.297.343.000 Ft, azaz Egymilliárd-kettőszázkilencvenhétmillió-

háromszáznegyvenháromezer forint, és a forgalomba hozott részvények száma 1.297.343 db, azaz 

Egymilliókettőszázkilencvenhétezer-háromszáznegyvenhárom darab. 

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a részvényjegyzés és az alaptőkeemelés sikeres volt, mert az 

alaptőke-emelés legkisebb összegének megfelelő névértékű részvények átvételére az arra jogosultak 

kötelezettséget vállaltak, a részvényeket lejegyezték. Az Igazgatóság 2022. március 7-i hatállyal 

megállapítja, hogy a Társaság alaptőkéje az alaptőke-emelés eredményeként 5.947.343.000 Ft, azaz 

Ötmilliárdkilencszáznegyvenhétmillió-háromszáznegyvenháromezer forint, amely teljes egészében 

készpénzből áll. A Társaság alaptőkéje 5.947.343 db, azaz Ötmilliókilencszáznegyvenhétezer-

háromszáznegyvenhárom darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló 

törzsrészvényből áll.  

Az Igazgatóság megállapítja, hogy 2022. március 7-i hatállyal az Alapszabály 4.1., 4.2. és 4.4. pontjai az 

alaptőke-emelésre tekintettel az alábbiak szerint módosulnak: 

 „4.1. A Társaság alaptőkéje 5.947.343.000 Ft, azaz Ötmilliárdkilencszáznegyvenhétmillió-

háromszáznegyvenháromezer forint, amely teljes egészében készpénzből áll. Ebből az alapításkor 

befizetett összeg 100.000.000 Ft, azaz Egyszázmillió forint, az alaptőke felemelései során befizetett 

összeg 5.847.343.000 Ft, azaz Ötmilliárd-nyolcszáznegyvenhétmillió-háromszáznegyvenháromezer 

forint, amely az alaptőke 100 %-a.  

4.2. A Társaság alaptőkéje 5.947.343 db, azaz Ötmillió-

kilencszáznegyvenhétezerháromszáznegyvenhárom darab, egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint 

névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.  

4.4. A részvények kibocsátási értéke alapításkor és az alaptőke felemeléseikor megegyezett a 

részvények névértékével, kivéve az alaptőke közgyűlési felhatalmazás alapján a 3/2022. számú 

igazgatósági határozattal történt felemelését (melynek eredményét a 4/2022. számú igazgatósági 

határozat állapította meg), amikor a kibocsátási érték 1.030 Ft volt.” 

2022 február 1.-től Szűcs Zoltán csatlakozott a NAP Nyrt.-hez, ahol a Pénzügyi Igazgatói pozíciót tölti 

be. 
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9. A Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika 

2021-ben a NAP Nyrt. 2 főt foglalkoztatott, a további feladatok ellátására pedig külsős partner 

által nyújtott szolgáltatást vett igénybe a Társaság. 

 

 

10. A környezet védelme 

A Társaság alaptevékenysége környezetkímélő és környezettudatos zöld energia előállítása 

naperőművekkel. 

A NAP Nyrt.–nek a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban 

költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő 

környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs.  

 

11. Kockázatkezelési- és a fedezeti ügylet 

politika 

A NAP Nyrt.-nek és leányvállalatainak mind az árbevétele és mind pedig a költségei forintban 

keletkeznek, ezért deviza árfolyam kockázat, illetve annak fedezeti igénye nem merül fel. Ami a 

kamatkockázatot illeti, a leányvállalatok hitelei kedvező fix kamatozású (2.5% NHP), hosszú 

lejáratú banki kölcsönökből állnak, amelyek visszafizetése a jól tervezhető árbevételt biztosító 

KÁT-METÁR szerződések lejárata előtti időszakra esik, így hitel megújításhoz kapcsolódó 

kamatkockázat sem keletkezik. A Társaság szabad forint likviditását a számlavezető bankjánál 

rövid lejáratú betétekben helyezi el, illetve folyószámlapénz formájában tartja. 

12. Az alaptőke nagysága és a szavazati jogok száma  

 
A Társaság alaptőkéjének összetétele 2021. december 31-én: 

Részvénysorozat Névérték 
(Ft/db) 

Kibocsátott darabszám 
(db) 

Össznévérték 
(Ft) 

Törzsrészvény (NAP törzs-
részvény)  

1 000 4 650 000 4 650 000 000 

Alaptőke összesen   4 650 000 4 650 000 000 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2021. december 31-én: 
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Részvénysorozat Kibocsátott 
darabszám 

(db) 

Saját 
részvény 
szám (db) 

Szavazati 
jogra 

jogosító 
részvények 

(db) 

Szavazati 

Jog 
(részvény/

db) 

Összes 
szavazati 

jog 

Törzsrészvény (NAP törzs-
részvény)  

4 650 000 0 4 650 000 1 4 650 000 

Összesen 4 650 000 0 4 650 000 1 4 650 000 

 

13. Tulajdonosi struktúra 
 

2021. december 31-én a Társaság jegyzett tőkéje 4.650.000 eFt, melyet, 4.650.000 db, egyenként 
1.000 Ft/db névértékű névre szóló törzsrényvényből áll. 

A társaság jelenlegi részvényesei a 2021. 
12.31-i részvénykönyv alapján 

Névérték (eFt) Tulajdonosi részarány (%) 

 

Telc Robert Julius  910 000 19,57%  

Skamla Pál 870 000 18,71%  

Földvári Gábor 837 670 18,01%  

Testületi tagok  116 528 2,51%  

Közkézhányad 1 915 802 41,20%  

Összesen 4 650 000 100,00%  
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14. NAP Nyrt. közzétételek 2021-ben 

NAP Zrt. - 2020. évi éves beszámoló és könyvvizsgálói jelentés - 2021.08.15.  

NAP Zrt. - Közgyűlési határozatok - 2021.08.15.  

NAP Zrt. - 2021 első félév pénzügyi beszámoló (nem auditált, nem konszolidált) - 2021.08.16.  

NAP Nyrt. - Alapszabály - 2021.08.16.  

NAP Zrt. - Információs Dokumentum 1. számú kiegészítés - BÉT Xtend regisztrációhoz - 2021.09.23.  

NAP Zrt. - Információs Dokumentum - BÉT Xtend regisztrációhoz - 2021.09.23.  

NAP Nyrt. - Befektetői kapcsolattartó személye, elérhetősége és a részvénykönyv vezetése - 
2021.10.13.  

NAP Nyrt. - Tulajdonosi struktúra bemutatása - 2021.10.13.  

NAP Nyrt. - BÉT Xtend tájékoztatási kötelezettségének nyelvhasználata - 2021.10.13.  

NAP Nyrt. - Hirdetmény rendkívüli közgyűlése összehívásáról - 2021.10.14.  

NAP Nyrt. - Előterjesztések és határozati javaslatok rendkívüli közgyűlésre - 2021.10.22.  

NAP Nyrt. - Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2021.11.03.  

NAP Nyrt. - Rendkívüli közgyűlés határozatai - 2021.11.16.  

NAP Nyrt. - Rendkívüli közzététel az alaptőkeemelés eredményéről - 2021.11.24.  

NAP Nyrt. - Igazgatósági határozat az alaptőkeemelés eredményéről - 2021.11.24.  

NAP Nyrt. - Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati jogok számáról - 2021.11.24.  

NAP Nyrt. - Tulajdonosi struktúra bemutatása - 2021.11.30.  

NAP Nyrt. - A Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – szavazati jogra vonatkozó – bejelentési 
kötelezettség teljesítése - 2021.11.30.  

NAP Nyrt. - Bejelentés a Vezetői Feladatot Ellátó Személyek ügyleteiről - 2021.11.30.  

NAP Nyrt. - Bejelentés a Vezetői Feladatot Ellátó Személyek ügyleteiről - 2021.11.30.  

NAP Nyrt. - Naperőmű portfólió bővítése új projekttársaságok akvizíciójával - 2021.12.16.  

NAP Nyrt. - Hirdetmény rendkívüli közgyűlése összehívásáról - 2021.12.21 

NAP Nyrt. - Alapszabály - 2021.12.21.  
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Nap Nyrt. a vállalkozás megnevezése

1034 Budapest Tímár u. 20. a vállalkozás címe, telefonszáma

   

Éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2022. március 28.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

2021. december 31.



2 7 7 9 0 8 3 6 4 2 0 1 1 4 1
Statisztikai számjel

0 - 1 0 - 1 4 1 0 1 9 1
Cégjegyzék száma

Éves  beszámoló"A"EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

01. 

02.

I . Értékesítés nettó árbevétele

II . Egyéb bevételek

03.

04.

III .

05.

06.

07.

08.

Éves beszámoló

IV . Anyagjellegű ráfordítások

10.

11.

12.

V . Személyi jellegű ráfordítások

VI . Értékcsökkenési leírás

VII . Egyéb ráfordítások

A . ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+-III-IV-V-VI-VII)

Keltezés: Budapest, 2022. március 28.

a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

1 561           

-                

5 041           

Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)

ebből visszaírt értékvesztés

Saját termelésű készletek állományváltozása

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

-                

1                  

-                

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

8 0

1 2

Export értékesítés nettó árbevétele -                

5 041           

Nap Nyrt.

Tétel-
szám

-                

3 546           

-                

-                

-                -                

49 797         4 330           

9 459           

-                

9 459           

46 203         

-                

48                

-                

-                

4 154           

176              

-                

-                

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Egyéb szolgáltatások értéke

Eladott áruk beszerzési értéke

Bérjárulék

101              

185              

Bérköltség

Személyi jellegű egyéb kifizetések

103              

-               

7 277           

Eladott közvetített szolgáltatások értéke

66 758 -        

426              

-                

20 601         

16 257         

1 658           

2 686           

364              

-                

62                



2 7 7 9 0 8 3 6 4 2 0 1 1 4 1

Statisztikai számjel Budapest, 2020. február 25.

0 - 1 0 - 1 4 1 0 1 9 2
Cégjegyzék száma

Éves  beszámoló"A"EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

 Tárgyév 

13.

14.

15.

16.

17.

VIII . Pénzügyi műveletek bevételei

18.

19.

20.

21.

22.

IX . Pénzügyi műveletek ráfordításai

B . PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)

C . ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-A.+-B.)

X . Adófizetési kötelezettség

D . ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C.-X.)

Keltezés: Budapest, 2022. március 28.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

-                334              

7                  

-                

327              

-                

13                

8                  

17                20                

-                

188              67 079 -        

3                  321 -             

-                

171              67 099 -        

Tétel-
szám

1

-                

Részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf. nyer. -                

-                

5                  

-                

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

3                  

2

Nap Nyrt.

Kapott osztalék és részesedés -                

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

-                

-                

-                

-                

-                

Részesedések, értékpapírok, bankbetét árf. veszt.

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetésk

-                Részvényekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

8 0

3                  
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Statisztikai számjel

0 - 1 0 - 1 4 1 0 1 9 1
Cégjegyzék száma

Éves  beszámoló  MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 . A. Befektetett eszközök  (02.+10.+18. sor)

2 . I. IMMATERIÁLIS JAVAK 

3 . Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 

4 . Alapítás-átszervezés aktivált értéke

5 . Vagyoni értékű jogok

6 . Szellemi termékek

7 . Üzleti vagy cégérték

8 . Immateriális javakra adott előlegek

9 . Immateriális javak értékhelyesbítése

10 . II.TÁRGYI ESZKÖZÖK 

11 . Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

12 . Műszaki berendezések, gépek, járművek

13 . Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

14 . Tenyészállatok

15 . Beruházások, felújítások

16 . Beruházásokra adott előlegek

17 . Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18 . III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

19 . Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20 . Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21 . Tartós jelentős tulajdoni részesedés

22 . Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23 . Egyéb tartós részesedés

24 . Egyéb tartósan adott kölcsönök

25 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

26 . Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

Keltezés: Budapest, 2022. március 28.

PH. a vállalkozás vezetője

(képviselője)

-             -                  

-             

Nap Nyrt.

8 0

1 1

-                  

132 602         

Sor-
szám

4 571 856      

-             134 467         

-             

-                  

-                  

-                  

1 865             

-                  

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-                  

4 437 389      

-             

-             

-             

-                  

4 434 389      

-                  

-                  

-                  

-                  -             

-                 

-             

-             

-                  

-                  

-                  

-             

-             

-                  

-                  

-             

-             

-             

3 000             

-             -                  
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Statisztikai számjel

0 - 1 0 - 1 4 1 0 1 9 2
Cégjegyzék száma

Éves  beszámoló  MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

27 . B. Forgóeszközök  (26+33+39+44 sorok)

28 . I. KÉSZLETEK 

27 . Anyagok

28 . Befejezetlen termelés és félkész termékek

29 . Növendék-, hízó és egyéb állatok

30 . Késztermékek

31 . Áruk

32 . Készletekre adott előlegek

33 . II. KÖVETELÉSEK 

34 . Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)

35 . Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

36 .

37 . Váltókövetelések

38 . Egyéb követelések

39 . III. ÉRTÉKPAPÍROK 

40 . Részesedés kapcsolt vállalkozással szemben

41 . Egyéb részesedés

42 . Saját részvények, üzletrészek

43 . Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

44 . IV. PÉNZESZKÖZÖK 

45 Pénztár, csekkek

46 Bankbetétek

47 . C. Aktív időbeli elhatárolások

48 . Bevételek aktív időbeli elhatárolása

49 . Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

50 . Halasztott ráfordítások

51 . ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+25+47 sor)

Keltezés: Budapest, 2022. március 28.
a vállalkozás vezetője

P.H. (képviselője)

337 933         

0

-                 

-                  

-             

97 707      

992           38 688           

-             

-             

-             

-             

-                  

-             

-             

16 205           

-             

16 000           

205                

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

8

-             

96 715      

1 1

Nap Nyrt.

-             

-             

-             

-             

-             

-             

-                  

-             

5 041        

-             

-             

992            

-                 

-                  

-                  

-                  

-                  

-                  

31 358           

-                  

7 330             

-                  

96 715      

-                  

-                  

299 245         

299 245         

4 925 994      

-                  

-                  

102 748    

-             

-                  

5 041        



2 7 7 9 0 8 3 6 4 2 0 1 1 4 1
Statisztikai számjel

0 - 1 0 - 1 4 1 0 1 9 3
Cégjegyzék száma

Éves  beszámoló  MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

55 . D. Saját tőke (53+54+55+56+57+58+59. sor)

53 . I. JEGYZETT TŐKE 

53.sorból: a) visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken

                 b) cégbíróságon még be nem jegyzett: -tőkeemelés

                                                                              -tőkeleszállítás

54 . II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

55 . III. TŐKETARTALÉK

56 . IV. EREDMÉNYTARTALÉK

57 . V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

58 . VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

59 . VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

60 . E. Céltartalékok

61 Céltartalék a várható kötelezettségekre

62 Céltartalék a jövőbeni költségekre

63 Egyéb céltartalékok

Keltezés: Budapest, 2022. március 28.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

1 1

-             -                  

100 000    4 650 000      

4 583 072      

0

-             -                  

132 431 -        

-                  

-             

-             -                  

-                  -             

-             

-             

-             

-             

-             

67 099 -          

-                 

-                  

-                  

-                  

Nap Nyrt.

Sor-
szám

8

171            

-             

-                  

100 171    

-             

132 602         



2 7 7 9 0 8 3 6 4 2 0 1 1 4 1
Statisztikai számjel

0 - 1 0 - 1 4 1 0 1 9 4
Cégjegyzék száma

Éves  beszámoló  MÉRLEGE
Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

64 . F. Kötelezettségek (28.- 29.-30. sorok)

65 . I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

66 . II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

67 . Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

68 . Átváltoztaható kötvényerk

69 . Tartozások kötvénykibocsátásból

70 . Beruházási és fejlesztési hitelek

71 . Egyéb hosszú lejáratú hitelek

72 .

73 . Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

74 . III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

75 . Rövid lejáratú kölcsönök

76 . Rövid lejáratú hitelek

77 . Vevőktől kapott előlegek

78 .

79 . Váltótartozások

80 .

81 .

82 . Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

83 . G. Passzív időbeli elhatárolások

84 . Bevételek passzív időbeli elhatárolása

85 . Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

86 . Halasztott bevételek

87 . FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (52+60+64+83 sor)

Keltezés: Budapest, 2022. március 28.
a vállalkozás vezetője

(képviselője)

P.H.

-                 

309 143         

-             

-                 

-             

-             

-             

-             

-                  

-                  

-                  

-                  

480           33 779           

102 748    4 925 994      

-             

480            

-             

Tartós kötelezettség  egyéb  részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

1

-             

2 097        

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. viszonyban lévő váll.-sal 
szemben

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (Szállítók)

-             

-             

-             

1 554        

-             

-             

-             

543            

-                  

-                  

-                  

-             

-             

-             

60 327           

-                  

-                  

309 143         

4 003             

-                  

3 340             

30 439           

244 813         

-                  

-                  

-                  

Nap Nyrt.

8 0

2 097        

1
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     FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A NAP Nyrt. részvényeseinek 

Vélemény  

Elvégeztük a NAP Nyrt. (továbbiakban a „Társaság”) 2021. évi egyedi éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely egyedi éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – 
melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.925.994 E Ft, az adózott eredmény 67.099 E Ft 

veszteség - , és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a 

számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt egyedi éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre 

vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel 

összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 

könyvvizsgáló egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 

eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a 

Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai 

tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében 

(az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai 

előírásoknak is.  

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 

nyújt véleményünkhöz.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a Társaság 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti 

jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban 

történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyedi 

éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az egyedi éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az 

üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen 

ellentmond-e az egyedi éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy 

egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra 

a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, 

kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

mailto:andrea.horvath@authentic-audit.hu
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A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a 

számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, 

valamint az üzleti jelentés és az egyedi éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  

Véleményünk szerint a Társaság 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban 

összhangban van a Társaság 2021. évi egyedi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó 

előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az 

üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a 

tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyedi éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyedi éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a 

vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állítástól mentes egyedi éves beszámoló elkészítése.  

Az egyedi éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyedi éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha 

ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyedi éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas 

fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 

összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás 

állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, 

hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyedi éves beszámoló 

alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítjuk és felmérjük az egyedi éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére 

alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 

bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás 

fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat 

összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll 

felülírását. 
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• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 

elvén alapuló egyedi éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 

bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy 

feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás 

folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges 

bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az 

egyedi éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben 

nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független 

könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a 

vállalkozást folytatni. 

• Értékeljük az egyedi éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyedi éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság 

által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős 

hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

  

 

Budapest, 2022. március 28. 
 

 

 
Zsoldos-Horváth Andrea   Zsoldos-Horváth Andrea 

Authentic Audit Kft.    Kamarai tag könyvvizsgáló 

1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 8. em. 2.   Nyilvántartási szám: 005428 

Nyilvántartási szám: 004322 
 

 

Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.  

 



 
 

 1 

NAP Nyrt. 

 

Székhely:   1034 Budapest, Tímár u. 20. 

Cégj.szám:   01-10-141019 

Adószám:   28779083-2-41 

Stat.szám:   28779083-6420-114-01 

 

 

 

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

2021. évi 

Éves beszámolóhoz 

 

 

 

Budapest, 2022. március 28.  

 

        ____________________ 

            cégszerű aláírás 
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
1. A vállalkozás alapadatai 

A vállalkozás neve:  NAP Nyrt. 

Székhely:    1034 Budapest, Tímár u. 20. 

Cégj.szám:    01-10-141019 

Adószám:    28779083-2-41 

Stat.szám:    28779083-6420-114-01 

Internet honlap:   www.nap.solar 

 

A Nap Nyrt. zártkörűen működő részvénytársaságként 2020. szeptember 9-én kezdte meg 

tevékenységét. A Társaság 2.650.000 db 1.000 Ft / db névértékű, dematerializált úton előállított 

törzsrészvényét a BÉT 2021. szeptember 28.-án felvette az Xtend platform Értékpapírlistájára. 

A Társaság által bevezetett törzsrészvények első kereskedési napja (EKN) 2021. október 21. A 

részvények ISIN kódja: HU0000180765. 

A társaság alapításkori jegyzett tőkéje 100.000 eFt. Az alapítást követően a Társaság 

tulajdonosa a következő jegyzett tőkeemeléseket hajtotta végre: 

 

- 2021. március 12. 1.350.000 eFt 

- 2021. március 29. 1.200.000 eFt 

- 2021. november 22. 2.000.000 eFt 

 

A 2021. november 22.-i tőkeemelés részvényeit a BÉT 2022. január 21. napjával bevezette az 

Xtend platform tőzsdei kereskedésébe és ezeknek megfelelően módosította az Értékpapírlistát. 

2021. december 31-én a Társaság jegyzett tőkéje 4.650.000 eFt, melyet, 4.650.000 db, 

egyenként 1.000 Ft/db névértékű névre szóló törzsrényvényből áll. 

 

A társaság jelenlegi részvényesei a 2021. 

12.31-i részvénykönyv alapján 
Névérték (eFt) Tulajdonosi részarány (%) 

 

Telc Robert Julius  910 000 19,57%  

Skamla Pál 870 000 18,71%  

Földvári Gábor 837 670 18,01%  

Testületi tagok  116 528 2,51%  

Közkézhányad 1 915 802 41,20%  

Összesen 4 650 000 100,00%  

 

Beszámoló időszaka:  2021.01.01. - 2021.12.31. 

Döntéshozó szerv:   Igazgatóság 

Felügyeleti szerv: Felügyelő Bizottság 

Fő tevékenység:   6420 Vagyonkezelés (Holding) 

 

A vállalkozás konszolidált beszámoló készítésére kötelezett. A közzétételi kötelezettségének 

elektronikusan tesz eleget. 
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2. Szervezeti adatok 

Igazgatóság elnöke és a tagok elérhetőségei: 

 

Név Cím  

Vadas László 1117 Budapest, Irinyi József u. 32/B Elnök 

Gál Tamás 1025 Budapest, Battai lépcső 8. Tag 

Palkó György 2089 Telki, Kamilla utca 16. Tag 

 

A beszámoló aláírására kötelezett a Társaság Alapszabályzata alapján két Igazgatósági Tag 

együttesen. Jelen beszámoló aláírói: 

- Vadas László (1117 Budapest, Irinyi József u. 32/B)  

- Gál Tamás (1025 Budapest, Battai lépcső 8.)  

 

Információ a Nap Nyrt. leányvállalatairól: 

Vállalkozás 

neve 

Típus Cím Saját 

tőke 

(eFt) 

Jegyzett 

tőke 

(eFt) 

Tartalékok 

(eFt) 

Adózott. 

eredmény 

(eFt) 

Részesedés 

(%) 

Szavazat 

(%) 

The Art of 

Voyage 

Alfa Kft. 

Leányvállalat 1034 

Budapest  

Tímár u. 

20. 

242 814 161 83 -3 070 84 054 100 100 

The Art of 

Voyage 

Beta Kft. 

Leányvállalat 1034 

Budapest  

Tímár u. 

20. 

255 200 164 130 -1 095 92 165 100 100 

The Art of 

Voyage 

Gamma 

Kft. 

Leányvállalat 1034 

Budapest  

Tímár u. 

20. 

252 729 164 730 -1 380 89 379 100 100 

Solar Power 

Beta Kft. 

Leányvállalat 1034 

Budapest  

Tímár u. 

20. 

228 182 176 030 -5 658 57 810 100 100 

Solar Power 

Theta Kft. 

Leányvállalat 1034 

Budapest  

Tímár u. 

20. 

154 029 117 150 -3 174 40 053 100 100 

Solar Power 

Iota Kft. 

Leányvállalat 1034 

Budapest  

Tímár u. 

20. 

242 028 174 700 113 67 215 100 100 
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Információ a Nap Nyrt. társult vállalkozásairól 

Vállalkozás 

neve 

Típus Cím Saját 

tőke 

(eFt) 

Jegyzett 

tőke 

(eFt) 

Tartalékok 

(eFt) 

Adózott 

eredmény 

(eFt) 

Részesedés 

(%) 

Szavazat 

(%) 

Balancing 

Power Zrt. 

Társult 

vállalkozás 

1034 

Budapest  

Tímár u. 

20. 

9 684 10 000 0 -316 30 30 

 

 

A Társaság éves beszámolója a számvitelről szóló, hatályos 2000. évi C. törvény alapján 

készült. A Társaság a számviteli törvény 155.§ alapján a könyvvizsgálatra kötelezett.  

A könyvvizsgálatot az Authentic Audit Kft. (1139 Budapest, Teve u. 25-28.B. lép. 8/2.) végzi, 

a könyvvizsgálatért felelős személy: Zsoldos-Horváth Andrea, kamarai nyilvántartási száma: 

005428. Az egyedi és konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálati díja 1.800 eFt. A 

könyvvizsgáló a könyvvizsgálati díjon kívül más díjazásban nem részesült. 

 

A 2000. évi C. törvény 88. § (9) bekezdése értelmében a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó 

feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy külső szolgáltató alkalmazottja: Kardos 

Gabriella (1221 Budapest, Bimbó u. 5., regisztrációs szám: 142302) 

3. Számviteli politika meghatározó elemei 

A beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (továbbiakban: számviteli törvény) 

rögzített előírások és számviteli alapelvek figyelembevételével készült. A számviteli politika a 

törvény előírásait követve szabályozza az eszközök és források bekerülési értékét, értékelési 

eljárásait, az értékcsökkenés és értékvesztések, céltartalékképzések és beszámolókészítés 

rendjét. A számviteli politika szerves részét képezi a számlatükör és számlarend, eszközök és 

források értékelési szabályzata, valamint a pénzkezelési szabályzat. A Társaság leltározási és 

önköltségszámítási szabályzattal tevékenységéből fakadóan nem rendelkezik.  

A Társaság eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 

átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával azzal, hogy az 

előző időszak tört időszakra, míg a tárgyév egy teljes naptári évre vonatkozik.  

 

Beszámoló formája:   Éves beszámoló 

Mérleg típusa:   'A' változat 

Eredménykimutatás típusa:  Összköltség eljárással  

 

Mérlegkészítés pénzneme:  forint 

Mérleg fordulónapja:   2021.12.31. 

Mérlegkészítés időpontja:  2022.01.31. 

 

A könyvvezetés módja: kettős könyvvitel. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. 

számlaosztályban tartja nyilván. 

Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső 

információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg. 
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Jelentős összegű hiba 

A Nap Nyrt. jelentős összegű hibának minősíti, ha a hiba feltárásának évében, a különböző 

ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és 

hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – (előjeltől független) abszolút 

értékének együttes összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. 

Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – 

ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-

csökkentő, (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött 

üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja 

meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 

 

Immateriális Javak és Tárgyi Eszközök 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzési, illetve előállítási költségen, halmozott 

értékcsökkenéssel csökkentve kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris 

módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak, tárgyi eszközök várható hasznos 

élettartama alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján.  

 

Hasznos élettartamok immateriális javak esetén: 

 

- Alapítás-átszervezés aktivált értéke  5 év 

- Szellemi termékek    3 év 

Hasznos élettartamok tárgyi eszközök esetén: 

- Számítástechnikai eszközök   3 év 

- Járművek 5 év 

- Minden más eszköz 7 év 

Informatikai eszközök esetében a becsült maradványérték nulla, a járművek esetén az eredeti 

bekerülési érték 20%-a melyet a Társaság évente felülvizsgál. Minden más eszköz esetén az 

eszköz egyedi sajátosságai figyelembevételével kerül meghatározásra. 

 

A Társaság a legfeljebb 200.000 forint egyedi bekerülési értékű tárgyi eszközei tekintetében 

mind a számviteli, mind a társasági adó szempontjából használatba vételkor egyösszegű 

értékcsökkenési leírást alkalmaz. 

 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása: 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor 

haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 

100 eFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 

 

Külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek értékelése: 

Az MNB által közétett hivatalos devizaárfolyamon történt. 
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Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek 

A Társaság azokat az egy gazdasági eseményből, vagy egy szerződésből eredő bevételt minősíti 

kivételes nagyságú bevételnek, mely eléri vagy meghaladja a főtevékenységből származó 

árbevétel 25 százalékát. Kivételes nagyságú költségnek az az egy gazdasági eseményből, egy 

szerződésből eredő költség minősül, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó 

összes költség és ráfordítás együttes értékének 30 százalékát, és egy évnél rövidebb időtartamú 

szerződésből származik. 

 

Valós értékelés bemutatása 

A Nap Nyrt. a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható 

valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt. 

 

5. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése 

 

Vagyoni helyzet mutatószámai: 

 

Forgó eszközök aránya: 
((B+C)/(A+B+C))*100 

Tárgyév:        7,19% Előző év:      100,00% Változás:      -92,81% 

Tőkeerősség: 
(D/Források összesen)*100 

Tárgyév:       93,04% Előző év:       97,49% Változás:       -4,45% 

Saját tőke - jegyzett tőke aránya: 
(D/DI)*100 

Tárgyév:       98,56% Előző év:      100,17% Változás:       -1,61% 

 

Pénzügyi helyzet mutatószámai: 

 

Likvidítási mutató: 
(B/F)*100 

Tárgyév:      109,31% Előző év:    4.659,37% Változás:   -4.550,06% 

Likvidítási (II) mutató: 
(BII+BIII+BIV)/FIII 

Tárgyév:            1,09 Előző év:           46,59 Változás:          -45,50 

Likvidítási gyorsráta értéke: 
BIV/FIII 

Tárgyév:            0,97 Előző év:           46,12 Változás:          -45,15 

 

 

Jövedelmi helyzet mutatószámai: 

 

Árbevételarányos termelési és értékesítési nyereség: 
(Üzemi tev. eredm. / Ért. nettó árbev.) * 100 

Tárgyév:     -704,2% Előző év:        3,67% Változás:     -707,85% 
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II. SPECIFIKUS RÉSZ 
 

A) MÉRLEG SPECIFIKUS RÉSZ 

 

1. ESZKÖZÖK 

 

Immateriális javak bruttó értékének változásai: 

Immateriális javak 2021.01.01 

(eFt) 

Növekedés 

(eFt) 

Csökkenés 

(eFt) 

Átsorolás 

(eFt) 

2021.12.31 

(eFt) 

Alapítás átszervezés aktivált értéke           0     139 400           0           0     139 400 

Szellemi termékek           0       2 185           0           0       2 185 

Összesen           0     141 585           0           0     141 585 

 

Tárgyi eszközök bruttó értékének változásai: 

Tárgyi eszközök 2021.01.01 

(eFt) 

Növekedés 

(eFt) 

Csökkenés 

(eFt) 

Átsorolás 

(eFt) 

2021.12.31 

(eFt) 

Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek 

          0         159           0           0         159 

Összesen           0         159           0           0         159 

 

Immateriális javak értékcsökkenés leírásának változása (lineáris): 

Immateriális javak 2021.01.01 

(eFt) 

Növekedés 

(eFt) 

Csökkenés 

(eFt) 

Átsorolás 

(eFt) 

2021.12.31 

(eFt) 

Alapítás átszervezés aktivált értéke           0       6 799           0           0       6 799 

Szellemi termékek           0         319           0           0         319 

Összesen           0       7 118           0           0       7 118 

 

Tárgyi eszközök értékcsökkenés leírásának változása (lineáris): 

Tárgyi eszközök 2021.01.01 

(eFt) 

Növekedés 

(eFt) 

Csökkenés 

(eFt) 

Átsorolás 

(eFt) 

2021.12.31 

(eFt) 

Egyéb berendezések, felszerelések, 

járművek 

          0         159           0           0         159 

Összesen           0         159           0           0         159 

 

Befektetett pénzügyi eszközök bemutatása: 

 

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 

Megnevezés (eFt) 

2020.12.31 

(eFt) 

2021.12.31  

The Art of Voyage Alfa Kft. 0 850 000 

The Art of Voyage Beta Kft. 0 850 000 

The Art of Voyage Gamma Kft. 0 850 000 

Solar Power Beta Kft. 0 700 537 

Solar Power Iota Kft. 0 706 419 

Solar Power Theta Kft. 0       477 433 

Összesen 0 4 434 389 
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Minden leányvállalat esetében a vonatkozó üzletrészekre a finanszírozó bank jelzálogjogot 

alapított, jelzálogjog biztosítására a banknak elidegenítési és terhelési tilalma van. 

A tartós jelentős tulajdoni részesedés 3.000 eFt értékben a Balancing Power Zrt. bekerülési 

értékét tartalmazza.  

A befektetett pénzügyi eszközök vonatkozásában értékvesztés elszámolására nem került sor.  

 

Egyéb követelések: 

Megnevezés  (eFt) 

2020.12.31 

(eFt) 

2021.12.31 

Áfa követelés 992      31 081 

Helyi iparűzési adó 0         277 

Összesen 992      31 358 

 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

Megnevezés (eFt) 

2020.12.31 

 (eFt) 

2021.12.31 

Tagi kölcsön           0       3 520 

Vevő követelés           0 3 810 

Összesen           0       7 330 

 

Aktív időbeli elhatárolások jelentősebb összegei: 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása (eFt) 

2020.12.31  

(eFt) 

2021.12.31 

Üzletviteli tanácsadás       5 041           0 

Támogatás KMR-1.1.7-17-BÉT-2-004           0      16 000 

Összesen       5 041      16 000 

 

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  (eFt) 

2020.12.31 

 (eFt) 

2021.12.31 

Tárhely szolgáltatás           0          88 

Számlázó használati díj           0           8 

e-szigno szolgáltatás           0         109 

Összesen           0         205 

 

2. FORRÁSOK 

 

Jegyzett tőke üzleti éven belüli változása: 

 

Tulajdonosi kapcsolat 2021.01.01 

(eFt) 

Növekedés 

(eFt) 

Csökkenés 

(eFt) 

2021.12.31 

(eFt) 

Részvények     100 000   4 550 000           0   4 650 000 

Összesen     100 000   4 550 000           0   4 650 000 
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Jegyzett tőkén kívüli egyéb saját tőke elemek üzleti éven belüli változása: 

 

Megnevezés 2021.01.01 

(eFt) 

Előző évi 

eredmény 

átsorolása (eFt) 

Alapítás 

Átszervezés 

Aktivált 

Értéke (eFt) 

Tárgyévi 

eredmény 

(eFt) 

2021.12.31 

(eFt) 

Tőketartalék           0 0           0           0           0 

Eredménytartalék           0 171 -132 602     0    -132 431 

Értékelési tartalék           0 0           0           0           0 

Lekötött tartalék           0 0     132 602       0     132 602 

Adózott eredmény         171 -171           0      -67 099     -67 099 

Összesen         171 0     0     -67 099     -66 928 

 

A 2020. évi adózott eredmény az eredménytartalékba került átvezetésre 171 eFt nyereség 

összegben. Az eredménytartalékból az aktívált alapítás-átszervezés nettó értékének megfelelő 

lekötött tartalékot képzett a Társaság. A tárgyévi adózott eredmény 67.099 eFt veszteség. 

 

 

Szállítói tartozások részletezése 

 

Megnevezés (eFt) 

2020.12.31 

(eFt) 

2021.12.31 

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 554 4 003 

 

 

Egyéb kötelezettségek részletezése: 

 

Megnevezés (eFt) 

2020.12.31 

(eFt) 

2021.12.31  

Személyi jövedelemadó 55         620 

SZOCHO 56         625 

Szakképzési hozzájárulás 5          63 

TB járulék 67         777 

Keresetelszámolás 242       2 803 

Társasági adó 17           6 

Halasztott áfa 0         810 

Helyi iparűzési adó kötelezettség 101 0 

Üzletrész vásárlási kötelezettség 0     239 109 

Összesen 543     244 813 
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Passzív időbeli elhatárolások jelentősebb összegei: 

 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (eFt) 

2020.12.31  

(eFt) 

2021.12.31 

Könyvelési, könyvvizsgálói díj         480       1 830 

Jogi szolgáltatás           0       1 451 

Számlavezetési díj           0          56 

Távközlési szolgáltatás           0           3 

Összesen         480       3 340 

 

Halasztott bevételek (eFt) 

2020. év 

(eFt) 

2021. év 

Támogatás KMR-1.1.7-17-BÉT-2-004            0      30 439 

Év végi záró összeg           0      30 439 

 

 

B) EREDMÉNYKIMUTATÁS SPECIFIKUS RÉSZ 

Exportértékesítés vagy importbeszerzés a tárgyévben nem volt. A vállalkozás 

exporttámogatásban nem részesült. 

 

Az értékesítés nettó árbevétele a létesítő okiratban megjelölt főbb tevékenységenkénti 

bontásban: 

TEÁOR szám Tevékenységi kör  (eFt) 

2020 

(eFt) 

2021 

7420 Üzletviteli tanácsadás 5 041         459 

7420 Management feladatok 0       9 000 

Összesen  5 041       9 459 

 

Egyéb bevételek: 

Megnevezés (eFt) 

2020 

(eFt)  

2021  

Költségvetéstől kapott támogatás 0       1 561 

Egyéb  1 0 

Összesen 1       1 561 

 

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek: 

 

A 9.459 eFt értékesítés nettó árbevételének teljes összege kapcsolt féltől származik. 
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Igénybe vett szolgáltatások részletezése 

Megnevezés 2020 (eFt) 2021(eFt) 

Könyvelési, könyvvizsgálói szolgáltatás 668       4 947 

Tanácsadói szolgáltatás 3 000      19 867 

Jogi tanácsadás 450      14 578 

Iroda bérleti üzemeltetési díj 0       4 106 

Egyéb igénybevett szolgáltatások 36       2 430 

Hirdetés reklám 0         275 

Összesen 4 154      46 203 

 

Egyéb ráfordítások részletezése: 

 

Megnevezés  (eFt) 

2020 

(eFt) 

2021 

Önkormányzatokkal elszámolt adók illetékek 101          94 

Egyéb ráfordítások 0           9 

Összesen 101         103 

 

III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 

Munkavállalók bér és létszámadatai a 2021. évben: 

Megnevezés Átlagos 

statisztikai 

létszám (fő) 

Bérköltség (eFt) Személyi jellegű 

egyéb kifizetések 

(eFt) 

Bérjárulékok 

(eFt) 

Szellemi 1      16 257       1 658 2 686 

Fizikai 0           0           0 0 

Összesen 1      16 257       1 658 2 686 

 

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelőbizottság a tevékenységükért az alábbi 

díjazásban részesült 2021. üzleti évben: 

Megnevezés (eFt)  

2020 

 (eFt)  

2021 

Igazgatósági tagok 0 0 

Vezető tisztségviselők 0 8 857 

Felügyelő-bizottsági tagok 0 0 

Összesen 0 8 857 

 

A társaság a vezető tisztségviselőknek az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak nem 

folyósított sem előleget, sem kölcsönt, nevükben nem vállalt garanciákat, velük szemben 

nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. 
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Társasági adó levezetése: 

A társasági adó elszámolása a jövedelem- (nyereség-) minimum szerinti adóalap 

alkalmazásával készült. 

Adózás előtti eredményt módosító tételek: 

Csökkentő tétel megnevezése  (eFt) 

Társasági adótörvény szerint elszámolt értékcsökkenés       7 277 

Összesen       7 277 

 

Növelő tétel megnevezése (eFt) 

Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés       7 277 

Összesen       7 277 

 

A Tao tv. (társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. Törvény) és a 32/2017. 

NGM rendelet alapján a vállalkozás és a CEMI Szolgáltató Kft. által a tárgyévben megkötött 

megbízási szerződés kapcsán transzferár nyilvántartás készítésére kötelezett, amelynek a 

vállalkozás eleget tett és amely megállapította, hogy piaci árak alkalmazására került sor. 

Környezetvédelemmel kapcsolatos információk: 

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel a társaság nem rendelkezik. 

A társaság tevékenységéből veszélyes hulladék környezetre káros anyag nem keletkezett. 

 

Mérlegen kívüli kötelezettségek és fordulónap utáni események  

A Társaság mérlegen kívüli kötelezettséggel nem rendelkezik.  

A fordulónapot követően nem történtek olyan gazdasági események, amelyek hatással lettek 

volna a Társaság 2021. évi egyedi éves beszámolójára. 

A vállalkozás folytatásának elve sem a 2021-es üzleti év során, sem azt követően nem sérült. A 

Társaság a belátható jövőben (következő 12 hónap) folytatni tudja gazdasági tevékenységét. A 

Covid-19 járvány lényeges bizonytalanságot nem jelent a Társaság üzletmenetére. Továbbá az 

orosz-ukrán háború sem befolyásolja negatívan a Társaság pénzügyi és jövedelmi helyzetét. 
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1. számú melléklet 

A cash flow-kimutatás tagolása 

Megnevezés 

(eFt) 

Előző év 

2020. év 

(eFt) 

Tárgyév 

2021. év 

I. Működési cash flow (1-13. sorok) - 3 285             171 336    

1a. Adózás előtti eredmény +/-                  188     - 67 079     

ebből: működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás      

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben +/-     

1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a + 1b) +/-                  188     - 67 079     

2. Elszámolt amortizáció +/-                7 277     

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-     

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-     

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +/-     

6. Szállítói kötelezettség változása +/-               1 554                   2 449     

ebből: befektetett eszközök miatti korrekció     

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-                  543               244 270     

ebből: korrekció társasági adó tartozás miatt     

8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-                  480                 33 299     

9. Vevőkövetelés változása +/-                                          

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +/- - 992     - 33 886     

11. Aktív időbeli elhatárolások változása +/- - 5 041     - 11 164     

12. Fizetett adó (nyereség után) – - 17     - 20     

13. Fizetett osztalék  részesedés –                      

II. Befektetési cash flow (14.-18.sorok)  - 4 579 133   

14. Befektetett eszközök beszerzése –        -      4 579 133     

15. Befektetett eszközök eladása +                      

16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése  

megszüntetése  beváltása +     

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek –     

18. Kapott osztalék  részesedés +     

III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok)           100 000            4 610 327     

19. Részvénykibocsátás  tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele +           100 000            4 550 000     

20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +     

21. Hitel és kölcsön felvétele +    60 237 

22. Véglegesen kapott pénzeszköz +     

23. Részvénybevonás  tőkekivonás (tőkeleszállítás) –     

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése –     

25. Hitel és kölcsön törlesztése  visszafizetése –     

26. Véglegesen átadott pénzeszköz –     

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +/-             96 715               202 530     

27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-     

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sor) +/-             96 715               202 530     
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