SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megduplázta árbevételét az RFV Nyrt.
A romániai terjeszkedés egyre inkább megmutatkozik az üzleti eredményességben.
(Budapest, 2010-08-16)
Az RFV Nyrt. 2010 második negyedévében megduplázta
árbevételét (2,645 milliárd Ft) és megháromszorozta adózott eredményét (482,582 millió Ft)
2009 hasonló időszakhoz képest. A 2010-re várt 2,294 milliárd Ft-os EBIDTA-ból fél év alatt
781,116 millió forint teljesült, ez az időarányos terv és a bázis kétszeresének közelében
található érték. Az RFV folytatta profiltisztítását, a növekedéshez elengedhetetlen
szervezetfejlesztést és romániai terjeszkedését. Gyergyószentmiklós táv-hőellátásának
korszerűsítését és a rendszer 25 éves üzemeltetését az RFV látja majd el.
Az RFV-csoport megduplázta és 2,645 milliárd forintra növelte nettó árbevételét az előző év
azonos időszakához képest. A nagyarányú növekedés mögött elsősorban a Thermoenergy S.R.L.
gyergyószentmiklósi projektjének keretében elvégzett beruházási és szolgáltatási
tevékenységekből és a Fejér Megyei Önkormányzat intézményeinek fűtéskorszerűsítésével
kapcsolatos munkálatok második ütemének elkezdéséből származó bevételek állnak.
A menedzsment a régiós terjeszkedés és a növekvő beruházási méretek miatt tovább folytatta a
cégcsoport finanszírozási szerkezetének átalakítását, amely célja, hogy a projektfinanszírozást
fokozatosan a vállalatfinanszírozás váltsa fel. E folyamat részeként az RFV a finanszírozó bankok
körének bővítésével elindította meglévő projektjei refinanszírozását: a Commerzbank Zrt. 600
millió az FHB Bank 200 millió forintos hitelkeretet biztosít a megvalósulás alatt álló projekt
fejlesztésekhez és a Takarékbank is csatlakozott a Társaság banki partnerei közé.
Az RFV az év első felében elindította fejér megyei projektjének második fázisát és a terv szerint
halad az érdi közintézmények fűtési rendszereinek korszerűsítése is. Romániában a gyergyói
tender megnyerése mellett a Társaság felmérte számos további város táv-hőszolgáltató
rendszerének állapotát is és felkészült arra, hogy eredményesen szerepeljen a zilahi és a
marosvásárhelyi táv-hőkorszerűsítésre és ellátásra kiírt tendereken, ahol a helyi
önkormányzatokkal közös vállalatot hozott létre. Ezekben a városokban az eredményhirdetés
2010. év szeptember közepéig várható.
Noha a konszolidált EBITDA a bázist közel kétszeresen haladja meg, értéke a mérleg szerinti
eredménnyel együtt az időszakos előrejelzéstől kis mértékben elmarad a fejér megyei
beruházás második ütemének csúszása miatt.

A cégcsoport működési költségei, az árbevétel növekedésénél lassabban, 162,6 %-al nőttek az
előző év azonos időszakához képest. Legnagyobb mértékben az igénybevett szolgáltatások
értéke (198,4%), valamint a személyi jellegű juttatások (bérköltség és kapcsolódó járulékok –
173.5%) értéke nőtt. Ezek a cégcsoport tervezett terjeszkedéséhez, forrásainak biztosításához
és a szervezetének fejlesztéséhez kapcsolódó költségtényezők.
Az első félév során a társaság értékesítette a nem alaptevékenységeihez kapcsolódó
részesedéseit, amely közel 50 millió Forinttal javította az időszak pénzügyi eredményét.
Az RFV Nyrt. 2010. I. negyedévéves főbb eredmény és mérlegszámai ( terv/bázis).
Tétel megnevezése
Árbevétel
Működési költségek
Pénzügyi műveletek, értékcsökkenés és adófizetés előtti
eredmény (EBITDA)
Pénzügyi műveletek és adófizetés előtti eredmény (EBIT)
Adózás előtti eredmény
Nettó eredmény

2009. június 30. (eFt)
1 212 052
237 260

2010. június 30. (eFt)
2 645 009
385 846

Index (%)
218.2%
162,6%

413 622

781 116

188,8%

325 228
197 139
153 636

656 314
610 732
482 582

201,8%
309,8%
314,1%

RFV Nyrt. Konszolidált Beszámolója
Mutatószámok
Megnevezés
Értékesítés nettó árbevétele

2010 június 30. (eFt)
2 645 009

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti
szokásos vállalkozási eredmény (EBITDA)

781 116

Üzleti eredmény (EBIT)

656 314

Adózott eredmény (Profit after tax)
Létszám (fő)

482 582
67

Egy főre jutó árbevétel (Forint)
Részvény tőzsdei záróára (Forint)

39 477 744
5 920

Egy részvényre jutó (Forint)
EBITDA

325

Adózott eredmény

201
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