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POZTÍV PROFIT WARNING TÁJÉKOZTATÓJA 
 
a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján 
 
 
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az éves 
rendes közgyűlés elé közeljövőben előterjeszteni tervezett auditált konszolidált beszámolóban 
szereplő számok várhatóan materiális eltérést fognak mutatni a Társaság által 2015. február 02. 
napján publikált negyedik negyedéves (Q4-es) jelentéstől. 
 
Az eltérés alapvető oka, hogy a román adóhatóság által - a Társaság álláspontja szerint 
jogszabályellenesen - indított nemzetközi jogsegély keretében történő végrehajtási eljárás (mint 
azt a Társaság korábban már kommunikálta) felfüggesztésre került, mely körülményt a 
könyvvizsgáló is pozitív változásként értékelt, így az auditorral egyetértésben a Q4-es 
jelentésben megképzett 100% mértékű céltartalék helyett a konszolidált beszámolóban 25%-os 
mértékű céltartalék kerül várhatóan megképzésre. A Társaság managementje szerint az így 
megképzett mintegy 170 millió forintos (mintegy 500 ezer EUR) céltartalék továbbra is jelentős 
mértékű óvatosságot tükröz, végrehajtási eljárás alaptalanságára való tekintettel, azonban 
kellőképpen felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét is arra, hogy a követelés esetleges 
végrehajtásának illetőleg a román adóhatóság jövőben, egyelőre nem látható módon indított 
további támadásának kockázatát 100%-os mértékben nem lehet kizárni.  
 
Az eltérést továbbá magyarázza az is, hogy a Q4 jelentésben a folyamatban lévő auditra és a 
fordulónapot követően esetlegesen bekövetkező, de a tárgyidőszakra kihatással lévő 
beazonosítatlan kockázatokra tekintettel megképzett 300 ezer EUR összegű céltartalék az 
auditált beszámolóban már szintén nem szerepel. 
 
Az auditált beszámoló várhatóan a fentiek alapján nagyságrendileg 4,5 mln EUR összegű EBITDA-
t és 2 mln EUR összegű tárgyévi eredményt tartalmaz majd. A Q4 jelentésben az EBITDA 
nagyságrendileg 2,350 mln EUR, a tárgyévi eredmény -500k EUR összeget mutatott. 
 
A Társaság jelenlegi információi alapján a könyvvizsgálói vélemény tiszta lesz. 
 
A fentiek alapján a Társaság úgy ítélte meg, hogy az adott időszak eredménye lényegesen 
kedvezőbb lesz, mint amit a piaci szereplők a már korábban közzétett információk (Q4) alapján 
várnak, különös tekintettel arra is, hogy fenti adatok alapján a Társaság részvényei 4-es P/E 
értékelés mellett, a Társaság eszközeinek konzervatív értékelése mellett adódó 230 forint körüli 
egy szavazó részvényre jutó book value felén forognak a Budapesti Értéktőzsdén. 
 
A Társaság azonban kiemelten felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy jelen 
tájékoztatással jogszabályi kötelezettségének tesz eleget, a fenti információk a Társaság 
managementjének jelenlegi megítélésén és nem a Társaság auditált éves beszámolóján 
alapulnak, így azok nem tekinthetőek végleges adatoknak.    
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