
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 
 
POZITÍV PROFIT WARNING 
 
a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján. 
 
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy 
Társaság marosvásárhelyi kapcsolt vállalkozása 2015. március 25. napján kézhez vette a 
Marosvásárhely Önkormányzata ellen indított perben született másodfokú bíróság ítéletét és 
annak részletes indoklását.   
  
Az indoklásból kiderül, hogy a másodfokú bíróság megállapította azt is, hogy a Társaság 
marosvásárhelyi székhelyű kapcsolt vállalkozása jogszerűen mondta fel a Marosvásárhelyi 
Önkormányzattal kötött koncessziós szerződést.  
 
A Társaság álláspontja szerint a fenti, jogalap tekintetében is állást foglaló másodfokú döntés 
következtében mind a Marosvásárhelyi Önkormányzatnak, mind az elsőfokú bíróságnak 
jelentősen beszűkült a mozgástere.  
 
A Társaság álláspontja szerint egyértelmű, hogy a Marosvásárhely Önkormányzatának teljes 
egészében ki kell fizetnie: 
 

 az elfogyasztott hő díját, 
 a megállapított távhő ártámogatást, 
 a korábban 15 évre előre kifizetett koncessziós díj időarányos részét, 
 a koncessziós időszak alatt elvégzett beruházások összegét, 
 A koncesszió időszak alatt a Társaság kapcsolt vállalkozása által elszenvedett 

veszteségeket.  
 
A Társaság álláspontja szerint vita tárgyát legfeljebb a koncessziós szerződés időtartamából 
hátralévő 23 éves periódusra jutó kártérítés pontos összege képezheti.  
 
A Társaság marosvásárhelyi kapcsolt vállalkozása az alábbi, távhővel kapcsolatos 
követeléseket tartja nyilván könyveiben 2014. december 31-i dátummal: 
 

2014. december 31. (adatok RON-ban) 
Megnevezés Bruttó érték Értékvesztés Nettó érték 
Vevői követelés  
(lakosság, gazdasági társaságok) 1 839 863 -1 839 863 0 
Önkormányzati támogatás 2 727 329 -2 727 329 0 
Egyéb követelés a Polgármesteri Hivataltól 16 169 384 -4 726 500 11 442 884 

Ebből:       
koncessziós díj 7 676 049 0 7 676 049 

beruházás 2 460 109 2 460 109 
folyamatban lévő beruházások 6 033 226 -4 726 500 1 306 726 

ÖSSZESEN 20 736 576 -9 293 692 11 442 884 
 



A Társaság felhívja a tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok 
alapján nem minden peresített követelést tart nyilván könyveiben. 
 
Fentieken túlmenően a Társaság a 2012 - 2014-es konszolidált beszámolói összeállításakor 
további 2,6 millió EUR összegű értékvesztést számolt el a marosvásárhelyi székhelyű kapcsolt 
vállalkozás vonatkozásában az óvatosság elve alapján (azaz a követelések összegét nullára 
írta konszolidált könyveiben). Tekintettel a másodfokú bíróság megállapítására a jogalapra 
vonatkozóan, a Társaság ezt a konszolidálás során megképzett extra értékvesztést a 2015. 
első negyedéves jelentésében visszaírja, mely 2,6 millió EUR összegű egyszeri (egyéb) 
bevételként fog jelentkezni az eredménykimutatásban. 
 
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 (2014 Q4, 
Éves beszámoló) alapján várnak, ezért a Társaság által kibocsátott részvények tőzsdei 
kereskedésének felfüggesztését követően kiadta a jelen közleményét a piaci szereplők 
tájékoztatása céljából.  
 
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 alapulnak, így azok nem tekinthetőek végleges 
adatoknak.    
 
Emlékeztetőül, a Társaság marosvásárhelyi székhelyű kapcsolt vállalkozása 124 millió RON 
összegű pert indított a Marosvásárhelyi Önkormányzat ellen. A Társaság álláspontja, hogy a 
konszolidált beszámolóban ebből az összegből mintegy 11,4 millió RON szerepeltetése 
továbbra is maximálisan megfelel az óvatosság számviteli alapelvének. 
 
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 


