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Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be tárgyidőszaki pénzügyi eredményeit.  
 
A jelentés a Társaság és az általa konszolidált cégek könyvvizsgáló által nem auditált pénzügyi 
adataira támaszkodva mutatja be tárgyidőszaki működését.  
 
A budapesti székhelyű ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Magyarországon és Romániában jelen lévő 
vállalkozásokból álló cégcsoport, melynek tagvállalatai fő tevékenységként hőtermeléssel és 
szolgáltatással foglalkoznak az említett kettő ország egyes, jól körülhatárolható földrajzi területein. A 
Csoport egyes vállalatai emellett magyarországi projektekben közvilágítási rendszerek 
üzemeltetésével is foglalkoznak.  
 
A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nyilvános tőzsdei társaságként, valamennyi, ENEFI-vel 
kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánosságra hoz, mely megtalálható 
honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu), illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) 
valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 
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1. Mérleg (adatok EUR-ban) 
 
Konszolidált mérleg - Eszközök 2017.06.30 2016.12.31 2016.06.30 2015.12.31

Tárgyi eszközök 1 353 620 924 611 989 978 1 045 636
Immateriális javak 20 303 20 893 2 526 927 2 528 106
Pénzügyi eszközök 1 896 672 2 290 974 2 441 361 2 644 722
Lízing követelések 1 537 158 1 440 455 1 353 975 1 548 572
Halasztott adó eszközök 0 26 895 466 795 521 275
Befektetett eszközök összesen 4 807 753 4 703 829 7 779 036 8 288 311
Értékesítésre tartott eszközök 0 0 0 23 564 741
Készletek 9 909 32 325 19 242 18 621
Vevők 332 919 728 342 853 589 843 361
Egyéb követelések 813 885 1 597 898 530 893 623 560
Elhatárolások 348 386 292 216 325 542 377 840
Pénz és pénz egyenértékesek 283 891 350 711 1 570 087 645 465
Forgóeszközök összesen 1 788 990 3 001 492 3 299 353 26 073 588

Eszközök összesen 6 596 743 7 705 321 11 078 389 34 361 899

Konszolidált mérleg - Tőke és források 2017.06.30 2016.12.31 2016.06.30 2015.12.31

Jegyzett tőke 969 968 969 968 969 968 969 968
Tartalékok 41 382 934 41 382 934 41 382 934 41 382 934
Saját részvények -16 662 317 -16 606 171 -15 334 849 -5 487 637
Eredménytartalék -21 327 935 -21 590 006 -19 704 079 -24 202 625
A társaság részvényeseire jutó tőke 4 362 650 4 156 725 7 313 974 12 662 640
Nem ellenőrző részesedések 44 717 72 158 59 748 2 060 098
Tőke és tartalékok összesen 4 407 367 4 228 883 7 373 722 14 722 738

Céltartalék 333 928 638 639 850 121 858 375
Halsztott adó kötelezettség 47 566 47 566 49 508 49 507
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 4 485 0 294 682 7 708
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 385 979 686 205 1 194 311 915 590
Értékesítésre tartott kötelezettségek 0 0 0 15 354 466
Szállítói kötelezettség 149 820 624 135 468 126 783 377
Passzív elhatárolások 451 719 426 583 579 206 814 543
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 201 858 1 739 515 1 463 024 1 771 185
Rövid lejáratú kötelezettség összesen 1 803 397 2 790 233 2 510 356 18 723 571

Kötelezettségek összesen 2 189 376 3 476 438 3 704 667 19 639 161

Tőke és források összesen 6 596 743 7 705 321 11 078 389 34 361 899  
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2. Eredmény-kimutatás (adatok EUR-ban) 
 

2017.01.01.-
2017.06.31.

2016.01.01.-
2016.12.31.

2016.01.01.-
2016.06.31.

2015.01.01.-
2015.12.31.

Árbevétel 1 362 544 2 879 788 1 774 472 3 819 899
Közvetlen költségek -736 242 -1 576 172 -838 439 -1 627 723
Bruttó eredmény 626 302 1 303 616 936 033 2 192 176

Személyi jellegű ráfordítások -283 705 -660 598 -314 261 -772 007
Igénybevett szolgáltatások -345 689 -1 102 093 -1 100 949 -855 540
Egyéb bevételek/ ráfordítások (-) 28 700 616 510 -222 143 -5 906 366
Értékcsökkenés 162 052 -2 634 562 -39 874 -2 771 377
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása (bevétele) 882 200 601 725 4 616 426 4 234 834

Adózás előtti eredmény 1 069 860 -1 875 403 3 875 232 -3 878 279

Jövedelemadó -48 542 793 -135 533 -1 002 760

Tárgyévi eredmény folytatódó tevékenységből 1 069 812 -1 332 610 3 739 699 -4 881 039

Megszűnt tevékenységek
Megszűnő tevékenység eredménye 0 -248 041 725 003 2 036 556
Kontroll elvesztése miatt csoportból kikerült leányvállalatok eredménye 0 5 182 985 0

Tárgyévi eredmény 1 069 812 3 602 334 4 464 702 -2 844 483

Anyavállalati részvényesek részesedése az eredményből 1 051 806 3 618 178 4 451 830 -3 136 920
Külső tulajdonosok részesedése az eredményből 18 007 -15 843 12 872 292 436

Külföldi tevékenységek devizaátszámításakor felmerült árfolyam-
különbözetek -37 404 580 458 -89 245 276 030
Időszaki egyéb átfogó jövedelem összesen -37 404 580 458 -89 245 276 030

Időszaki összes átfogó jövedelem 1 032 409 4 182 793 4 375 457 -2 568 454

Anyavállalati részvényesek részesedése 1 014 402 4 198 635 4 362 585 -2 860 890
Külső tulajdonosok részesedése 18 007 -15 844 12 872 292 436

Egy részvényre jutó eredmény (EUR)
Folytatódó és megszűnt tevékenységekből
Alap egy részvényre jutó eredmény 0,35 0,64 -0,23
Higított egy részvényre jutó eredmény 0,02 0,64 0,10

Folytatódó tevékenységekből
Alap egy részvényre jutó eredmény 0,35 0,55 -0,23
Higított egy részvényre jutó eredmény 0,02 0,55 0,10
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3. Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke (adatok EUR-ban) 

Jegyzett 
tőke Tőketartalék

Saját 
részvények

Felhalmoz
ott 

eredmény
Összesen

Egyenleg 2016. január 1. 969 968 41 382 934 -5 487 637 -24 877 043 11 988 222 2 060 098 14 048 320
Tárgyévi eredmény 0 0 0 3 129 737 3 129 737 -15 844 3 113 893
Egyéb változások (deviza átváltási eltéréséek, előző időszaki módosítások) 0 0 0 337 212 337 212 0 337 212
Saját részvény vásárlás 0 0 -12 284 780 0 -12 284 780 0 -12 284 780
Saját részvény eladás 0 0 1 166 246 -179 912 986 334 0 986 334
Értékesített lengyel leányvállalat nem ellenőrző részesedés kivezetése 0 0 0 0 0 -1 972 096 -1 972 096

Egyenleg 2016. december 31. 969 968 41 382 934 -16 606 171 -21 590 006 4 156 725 72 158 4 228 883
Tárgyévi eredmény 0 0 0 1 014 402 1 014 402 -18 007 996 395
Egyéb változások (deviza átváltási eltéréséek, előző időszaki módosítások) 0 0 0 -752 331 -752 331 -9 434 -761 765
Saját részvény vásárlás 0 0 -56 146 0 -56 146 0 -56 146

Egyenleg 2017. június 30. 969 968 41 382 934 -16 662 317 -21 327 935 4 362 650 44 717 4 407 367

Társaság tulajdonosaira jutó saját tőke
Nem ellenörző 

részesedés Tőke összesen

 



4. Cash Flow (adatok EUR-ban) 
 

2017 H1 2016 H1 2015 H1
Működési cash flow
Tárgyévi eredmény megszűnt és folytatódó tevékenységekből 996 935 4 600 235 4 671 992
Eredmény terhére elszámolt jövedelemadó 0 -135 533 -451 037
Értékcsökkenés 162 052 39 874 760 631
Értékvesztések 0 0 -2 682 624
Egyéb nem pénzmozgással járó változások -1 352 731 46 717 23 129
Pénzügyi eszközök valós értékének változása 297 559 414 919 188 600
Céltartalékok változása -304 711 -8 254 -1 231 811
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változása 4 485 286 974 15 189
Leányválllat értékesítéséből származó veszteség 0 -6 202 048 0
Halasztott bevétel változása 0 0 -31 755
Halasztott adó eszközök és kötelezettségek változása 26 895 54 480 189 401
Korrigált tárgyévi eredmény: -169 516 -902 636 1 451 715

Működőtőke változásai
Vevő és egyéb követelések változása 1 179 436 1 346 663 1 859 099
Elhatárolások változása -31 034 -183 036 -73 888
Készletek változása 22 416 -621 1 162 410
Szállítók és egyéb kötelezettségek változása -1 011 976 -623 413 -1 645 047
Működési tevékenységből származó pénzáramlás: 158 842 539 593 1 302 574

 
Befektetési tevékenységből származó cash flow
Ingatlanok, gépek, berendezések beszerzésével kapcsolatos 
kif izetések

0 0 -57 868

Nettó pénzbeáramlás leányvállalatok értékesítésekor 0 11 134 877 0
Befektetési tevékenységből származó cash flow 0 11 134 877 -57 868

Pénzügyi múveletekből származó cash flow
Hitelek változásai (felvétel-visszaf izetés) 0 0 -367 534
Nem ellenőrző részesedésnek fizetett osztalék 0 0 -136 186
Értékpapírok vásárlása -56 146 0 -649
Saját részvény vásárlás 0 -9 847 212 -184 208
Pénzügyi múveletekből származó cash flow -56 146 -9 847 212 -688 577

Pénz és pénz egyenértékes nettó változása -66 820 924 622 2 007 844
Pénz és pénz egyenértékes a pénzügyi év elején 350 711 645 465 539 976
Pénz és pénz egyenértékes a pénzügyi év végén 283 891 1 570 087 2 547 820  
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5. Kibocsátói nyilatkozat 
 
Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2017. évi első féléves időszakáról az IFRS előírásai alapján és 
legjobb tudásának megfelelően elkészített összevont (konszolidált) beszámoló valós és megbízható 
képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, 
pénzügyi helyzetéről, valamint az eredmény-kimutatásról.  
 
 

 
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 
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ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  
 

 
 

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT)  
 
 

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 
 
 

2017. H1 jelentéséhez 
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Jelentés célja:  
 
Az jelentés célja, hogy a jelentés adatainak értékelésével úgy mutassa be az ENEFI 
Energiahatékonysági Nyrt. (továbbiakban: „Társaság” vagy „Vállalkozó” vagy „ENEFI” vagy 
„Kibocsátó” vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során 
felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről – a múltbeli tény- és a 
várható jövőbeni adatok alapján – a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet 
adjon. 
 

I. 
 

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. anyavállalatra vonatkozó információk:  
 
A Társaságra vonatkozó alapinformációk 
 
Cégnév:     ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  
A társaság angol neve:   ENEFI Energy Efficiency Plc. 
Székhely:     1134 Budapest, Klapka utca 11. 
Fióktelepe:     8413 Eplény, Veszprémi u. 66. A. ép. 
Székhely országa:    Magyarország  
Telefonszám:     06-1- 279-3550 
Fax:     06-1- 279-3551 
Irányadó jog:     magyar  
Tőzsdei bevezetés:    Budapesti Értéktőzsde  
                                       Varsói Értéktőzsde 
Működési forma:   nyilvánosan működő részvénytársaság 
 
Társaság jogelődjei, cégformájában bekövetkezett változások 
 
A Társaság korlátolt felelősségű társaságként jött létre, majd zártkörűen működő részvénytársasággá 
és ezt követően nyilvánosan működő részvénytársasággá alakult át az alábbiak szerint:  
 
Regionális Fejlesztési Vállalat Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alakulás dátuma:    2000.05.17. 
Bejegyzés dátuma:    2000.06.29. 
Megszűnés dátuma:    2006.06.12. 
 
Regionális Fejlesztési Vállalat zártkörűen működő Részvénytársaság 
Bejegyzés dátuma:    2006.06.12. 
 
RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
Változás időpontja:    2007.03.12. 
 
A részvények Budapesti értéktőzsdére történő bevezetésére 2007. május 29-én került sor. 
  
E-STAR Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 
Változás időpontja:    2011.02.17. 
Bejegyzés kelte:     2011.03.04. 
 
ENEFI  Energiahatékonysági Nyrt. 
Változás időpontja:    2013.12.09. 
Bejegyzés kelte:     2013.12.17. 
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A Társaság alaptőkéje  
 
Társaság alaptőkéje 296.725.790,- Ft. 
 
A Társaság részvényei 
 
Társaság alaptőkéje 29.672.579 db 10,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, részvényből áll.  
 
A Társaság működésének időtartama  
 
A Társaság határozatlan időtartamra alakult.  
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II.  
 
Konszolidálásba bevont társaságokra vonatkozó információk:  
 
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. konszolidációs körébe a következő leányvállalatok tartoznak:  
 

 A társaság neve Ország Alaptőke 

Tulajdoni 
hányad 
közvetlen és 
közvetett (%) 

Szavazati 
jog (%) 

1 ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Magyarország 296.725.790,- HUF 
 -  - 

2 E-STAR Management Zrt. Magyarország 5 000 000 HUF 100% 100% 

3 RFV Józsefváros Szolgáltató Kft. Magyarország 3 000 000 HUF 49% 70% 

4 ENEFI Projekttársaság Kft. Magyarország 3 000 000 HUF 100% 100% 

5 Termoenergy SRL Románia 6 960 RON 99.50% 99.50% 

6 E-STAR Centrul de Dezvoltare Regionala SRL Románia 525 410 RON 100% 100% 

7 E-STAR Energy Generation SA Románia 90 000 RON 99.99% 99.99% 

8 E-STAR Alternative Energy SA Románia 90 000 RON 99.99% 99.99% 

9 SC Faapritek SA Románia 90 000 RON 99.99% 99.99% 

10 EETEK Limited Ciprus 1 000 000 EUR 100% 100% 
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III. 
 
1. Üzletmenet üzleti környezete, fejlődése, Társaság teljesítménye, illetve helyzetének 
átfogó elemzése:  
 
A Kibocsátó rövid története 
A Társaság jogelődjét Regionális Fejlesztési Kft. néven négy magyar magánszemély alapította 2000-
ben. Az alapítók egy ESCO típusú (Energy Service Co., azaz energetikai megtakarítással foglalkozó) 
céget kívántak létrehozni. Kezdetben a Társaság egyik fő tevékenysége a máig jelentős árbevételt 
biztosító költséghatékony villamos energiaszolgáltatás volt. A Társaság folyamatos tanácsadást 
biztosított ügyfelei számára arra vonatkozóan, hogy azok a területileg illetékes áramszolgáltatótól a 
számukra legkedvezőbb tarifacsomagot tudják kiválasztani. A szolgáltatás keretében az áramot a 
Társaság vásárolta meg, majd a korábbinál kedvezőbb áron adta tovább ügyfeleinek. A megtakarított 
költségtömegen az ügyfél és a Társaság osztozott a kettőjük között létrejött hosszú távú szerződés 
alapján. 2008. január 1-től azonban megnyílt a szabad áram piac, ami azt jelenti, hogy a gazdaság 
szereplői szabadon választhatják meg áramszolgáltatójukat, és egyedileg határozhatják meg a 
szolgáltatás kondícióit. A Társaság is alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez, és több 
árampiaci kereskedővel tárgyal, partnereit összefogva, együttesen lép fel, hogy a lehető legjobb 
feltételeket tudja elérni. A Társaság másik fő tevékenysége az alapítástól kezdődően a közvilágítás 
fényáram-szabályozása volt. Ezután 2004-től a Társaság a fűtéskorszerűsítést és hőszolgáltatást, mint 
üzletágat is felvette a termékpalettájára. A Társaság ügyfeleinek jelentős része önkormányzat és 
önkormányzati intézmény, de található az ügyfelek között állami intézmény, egyházi intézmény, 
társasházak és magánvállalkozások is. A Társaság 2006. június 12. napján alakult át zártkörűen 
működő részvénytársasággá, majd 2007. március 12-én a Cégbíróság bejegyezte a „zártkörűen 
működő részvénytársaság” társasági forma „nyilvánosan működő részvénytársaság” társasági 
formára változását. A Társaság részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére 2007. 
május 29-én került sor. A Társaság részvényei 2011.03.22-én bevezetésre kerültek a Varsói 
Értéktőzsdére is. 
 
A Társaság üzleti környezete 
A budapesti székhelyű Cégcsoport Magyarországon, és Romániában jelen lévő vállalkozásból áll, 
melynek tagvállalatai fő tevékenységként hőtermeléssel és szolgáltatással foglalkoznak az említett 
két ország területein. A Csoport egyes vállalatai emellett magyarországi projektekben közvilágítási 
rendszerek korszerűsítésével és üzemeltetésével is foglalkoznak. 
 
Az ENEFI 2016-ban értékesítette lengyel operációját, Romániában működő projektet már nem 
üzemeltet, követeléseit bírósági úton érvényesíti. A Cégcsoport romániai társaságai közül az SC E-Star 
Mures Energy, a SA SC E-Star Investment Management SRL valamint az SC E-Star ZA Distriterm SRL 
felszámolás alatt áll.  
 
Üzleti tevékenység bemutatása tevékenységi körönként  
Társaság árbevétele az alábbi főbb tevékenységekből származik: 

 Hőszolgáltatás 
 Közvilágítás szolgáltatás; 

 
Hőszolgáltatás fűtéskorszerűsítéssel  
Az önkormányzatok, állami intézmények sokszor elavult fűtési rendszerekkel, pazarlóan oldják meg 
intézményeik fűtését. Ezen túlmenően az elavult rendszerek fenntartása egyre nehezebben, egyre 
nagyobb karbantartási költségekkel oldható csak meg, a berendezések esetleges meghibásodása 
jelentős – és nem tervezett – beruházással járhat. A beruházás a szűkös önkormányzati gazdálkodás 
miatt esetleg csak hitelfelvétellel, a hitelfelvételi képesség további rontásával valósulhat meg. Az 
ügyfelek épületeinek egyedi felmérését és az ügyfelekkel történő előzetes igényfelmérést követően a 
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Társaság ezen üzletágában olyan ajánlati csomagot készít, amely javaslatot tartalmaz a hőszolgáltatás 
hosszú távon, magasabb színvonalon történő megoldásához. Szerződéskötést követően a Társaság 
saját beruházásban, az ügyfél saját forrásai bevonása nélkül elvégzi a felmérés során elkészített, 
hatástanulmányban vállalt, energetikai korszerűsítést, majd a korszerű energetikai rendszeren végzi 
hosszú távon (10-25 éven keresztül) a hőszolgáltatást, mely magában foglalja az üzemeltetési és 
karbantartási feladatok ellátását is. A korszerűsítés egyedi igényektől függően magában foglalhatja a 
kazáncserét, a hő felhasználás szabályozhatóvá, és mérhetővé alakítását (fűtési rendszerek 
többkörössé alakítása, termoszátok felszerelése, hőszivattyú beépítése stb.). A Társaság a 
hőszolgáltatás biztosításához szükséges további tényezőket (pl.: kazánház bérlet, villamos energia, víz 
stb.) részben az ügyfelektől szerzi be. A berendezéseket a Társaság többnyire világcégek hazai 
képviselőitől (pl. kazánok esetében ezek a cégek jellemzően a Viessmann, Buderus, Hoval stb.) szerzi 
be, akik általában a kivitelezést is végzik. Az eszközök karbantartására a Társaság szintén hosszú távú 
szerződést köt egy-egy helyi alvállalkozóval. A korszerűsítés – azonos feltételek mellett – jelentős, 
akár 40-50%-os energiaköltség megtakarítást eredményez. A hőszolgáltatás biztosítása érdekében 
Társaság általában gáztüzelésű berendezéseket alkalmaz. Az eddigi közvetlen „gázszolgáltató – 
önkormányzat” kapcsolat helyett „gázszolgáltató (gázkereskedő) – Társaság” viszonylatban Társaság 
vásárolja a gázt és hőt szolgáltat az ügyfelek részére. Az ügyfél – miközben fűtési rendszer 
korszerűsödik – alacsonyabb költség mellett veszi igénybe a hőszolgáltatást. Az ügyfél alap vagy 
szolgáltatási díjat, és ezen felül fogyasztásával arányos, előre rögzített képletnek megfelelő díjat fizet. 
A Társaság a hőszolgáltatás egységárát a területi közüzemi gázszolgáltató által kiszámlázott gázárhoz 
igazítja.  
 
Főbb piacok  
Az ENEFI földrajzi hatóköre 
• Az ENEFI Nyrt. kezdetben Magyarországon valósított meg sikeres hőszolgáltatási, közvilágítási és 
konyhatechnológiai beruházásokat, döntően az önkormányzati szférában. 
• A térségünkben is megváltozó gazdasági és társadalmi elvárások miatt egyre nagyobbá vált a 
Táraság által kínált megoldásokra az igény, ami lehetővé tette a hazánkban megerősödő és 
referenciákat szerző Társaság régiós terjeszkedését is. 
• Mivel térségünkben az önkormányzatok még inkább alulfinanszírozottak, a közintézmények 
fűtéstechnológiája még inkább elavult, így jelentősebb megtakarítások érhetőek el, ezért az ENEFI 
figyelme 2010-től növekvő mértékben fordult a környező országok elsősorban Románia felé, majd 
2011-től Lengyelország felé. A Társaság 2016-ban értékesítette Lengyelországi operációját, így 
működési területe Magyarország és Románia területére korlátozódott.  
 
A csoport egészének legfontosabb szolgáltatásai (üzletágai)  
A csoport egészének legfontosabb szolgáltatásai (üzletágai) a következők: 

― hatékony hő- és távhőszolgáltatás, fenntartható primer energiaforrásokra alapozva  
― energiaellátó és -átalakító berendezések modernizációja, és hatékonyság kiaknázása 

 
A Társaság ügyvezetése, célja, stratégiája 
A Társaság újonnan megválasztott Igazgatósága első feladatai között tartotta fontosan meghatározni 
és a tisztelt Részvényesek felé kommunikálni a Társaságra vonatkozó rövid és középtávú 
célkitűzéseit: https://www.bet.hu/newkibdata/120976438/K_zlem_ny_IG_c_lkit_z_sek.pdf 
 
A Társaság főbb erőforrásai 
A Társaság állományi létszáma az operáció korábbi, drasztikus leépülése eredményeként 10 fő alá 
redukálódott. A létszám a napi működés fenntartásához elegendő. A jelentősen lecsökkentett 
vállalati központtal való működés egy befektetési alap szintű operációhoz hasonlítható. Pillanatnyilag 
a teljes magyarországi operáció banki finanszírozás igénybevétele nélkül történik.  
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Kockázati tényezők 
 

A kockázati tényezők részletes ismertetését a Társaság korábban közzétett Összevon Tájékoztatója 
(22. old. – 37. old.) tartalmazza, mely az alábbi helyen elérhető: 
http://bet.hu/newkibdata/115693892/T_j_koztat_.pdf 
 
A tárgyidőszakra vonatkozó összefoglaló 
 
A gyergyószentmiklósi projekt lezárásával lezárult az a korszak, melyet a külső hőmérsékleti kitettség 
jellemzett. Bár a gyergyói projekt 2017. március 8-án zárult, a rendkívül hideg január miatt már nem 
befolyásolta negatívan a külső hőmérséklet az ENEFI Nyrt. eredményeit. 
 
A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy nyilvános tőzsdei társaságként, valamennyi, ENEFI-vel 
kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánosságra hoz, mely megtalálható 
honlapján (www.e-star.hu, www.enefi.hu), illetőleg a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) 
valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 
 
A Társaság továbbra sem tervez új energetikai projekteket megvalósítani. Gazdálkodása során arra 
koncentrál, hogy eszközeit hatékonyan üzemeltesse, adott esetben azokat értékesítse, folyamatban 
lévő perei tekintetében pedig nyitott a peren kívüli egyezséggel történő lezárásra. A Társaság 
továbbra is folytatni kívánja korábbi saját részvény visszavásárlási programját szabad pénzeszközei 
terhére, tekintettel a korábban részvényesek által is megfogalmazott célra és közgyűlési határozatra, 
maximum 250 HUF árfolyamig, mely kilépési lehetőséget biztosít a részvényesek számára. A 
tárgyidőszakban az ENEFI-n túl annak kapcsolt vállalkozása, az EETEK Ltd. ügyvezetése döntött még 
jelentős mennyiségű ENEFI részvény vásárlásáról.  
 
A Társaság bízik tehát abban, hogy energiáit a jövőben a tulajdonosok által elvárt stratégia 
végrehajtására fordíthatja, különös tekintettel arra, hogy a 2016 év első negyedévében lezajlott, 
jelentős erőforrásokat lekötő események bár a mai napig kihatással vannak a Társaság működésére, 
lassan lezárulni látszanak.  
 

- A lengyel operáció értékesítésének hírét követően 2016 januárjában lezajlott közgyűlésen 
egyes tulajdonosi körök által meghozott határozatok, megválasztott tisztségviselők 
mandátumának érvényességének tárgyában Soós Csaba részvényes által indított per 
többszöri halasztást követően a jelen beszámoló szerinti tárgyidőszakban végül lezárult, a 
bíróság a keresetnek helyt adva valamennyi határozatot hatályon kívül helyezte.  

 
- A jelenlegi igazgatósági tagok 2016 első negyedévében történő megválasztását kimondó 

közgyűlési határozatok bejegyzésére és a Társaság valamennyi ezt követő változásbejegyzési 
kérelmének elbírálására ugyanakkor rendhagyó módon csaknem egy évig nem került sor, 
végül a kérelmek elbírálásra kerültek a jelen beszámoló szerinti tárgyidőszakban és a 
Társaság tőkeemelése is bejegyzésre került, így elhárult az akadály az elől is, hogy a 
napirendre kerüljön ismételten a tőkeleszállítás, saját részvények bevonásának kérdése.  

 
- Szintén 2016 januárjában látott napvilágot az az újságcikk, mely szerint a Társaság egyik 

igazgatósági tagja büntetőfeljelentést tett Soós Csaba igazgatósági tag ellen a lengyel 
operáció értékesítése és egyéb vélelmezett bűncselekmények elkövetése tárgyában. A 
Társaság a cikkben szereplő, minden alapot nélkülöző vádakkal kapcsolatos eljárásra 
mindaddig nem is számított, míg meg nem kezdődtek a Társaság egyes munkavállalóinak és 
tisztségviselőinek rendőrségi meghallgatásai. A fentieket követően a Társaság több 
alkalommal fordult a hatósághoz, hogy amennyiben igazgatósági tagja a nevében feljelentést 
tett, szeretné megismerni az ügy konkrétumait, sérelmére állítólagosan elkövetett 
bűncselekményeket. A hatóság a Társaság megkereséseit és panaszait elutasította, arról 
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tájékoztatva a Társaságot, hogy a feljelentést Komonczi Zsolt volt igazgatósági tag 
magánszemélyként tette. A nyomozati iratok szerint az eljárás ismeretlen tettes ellen volt 
folyamatban. A nyomozás csaknem másfél évig volt folyamatban, mely során a Társaság 
érdemi információt a hatóságtól sorozatos megkeresései ellenére sem kapott, az eljárásról 
konkrétumokat nem tudott. A hatóság a nyomozást bűncselekmény hiányában végül a jelen 
beszámoló szerinti tárgyidőszakot követően lezárta. Az ügy lezárását követő iratbetekintés 
során tapasztalta csak a Társaság, hogy Komonczi Zsolt a korábbi hatósági tájékoztatással 
ellentétben igazgatósági tagként az ENEFI nevében tette a feljelentést, annak képviseletében 
polgári igényt is előterjesztett és nem ismeretlen tettes, hanem Soós Csaba ellen. Az újságtól 
sem a Társaságot, sem a váddal érintett igazgatósági tagot nem keresték meg az esettel 
kapcsolatosan. A Soós Csaba ellen tett feljelentés alaptalannak, a vádak hamisnak 
bizonyoltak, a feljelentésben foglaltakkal a Társaság sem ért egyet.  

 
- A szintén 2016 első negyedévében indult és a Társaság álláspontja szerint szintén minden 

alapot nélkülöző MNB eljárás jelenleg is folyamatban van, az ügyben a Társaság az ősz 
folyamán elsőfokon döntésre számít. A 2016 márciusában indult eljárások Soós Csaba és az 
EETEK ellen folynak, a Társaság tudomása szerint a márciusi tőzsdei és OTC tranzakciók egyéb 
résztvevőivel szemben eljárás nem indult, jelen ügy keretében történő meghallgatásukra is 
csak a hatósági eljárás lezárását közvetlen megelőzően, 2016. augusztus végén, szeptember 
elején került sor. Az érintettek továbbra is vitatják, hogy piacbefolyásolást és bennfentes 
kereskedelmet követtek volna el, a Felügyelet által felhozott érveléseket alaptalannak, 
erőltetettnek és számos esetben önellentmondónak tartják, melyre vonatkozóan részletes 
dokumentumokat terjesztettek elő a bíróságon. Az MNB álláspontja szerint az EETEK 
piacbefolyásolt követett el a lengyel tranzakció zárását megelőző és azt követő egyes 
részvény ügyleteivel, véleménye szerint a részvények megvásárlásának nem is volt reális 
gazdasági célja, az árfolyam mesterséges szinten rögzült, az EETEK-nek, mint vételi oldalon 
meghatározó szereplőnek a mennyiségi vételre tekintettel a piaci árnál olcsóbban kellett 
volna vásárolnia, ezzel szemben vételeivel emelkedő trendet állított be. A Társaság 
álláspontja szerint a fenti érvelés semmibe veszi a tulajdonosok által évek óta 
megfogalmazott részvény visszavásárlási célokat és programot, könyv szerinti érték alatt 
történő vásárlás nem jelenthet mesterségesen magas árszintet. A Társaságnak nem volt 
sosem célja az árfolyamot befolyásolni, így lenyomni sem az olcsóbb vásárlás érdekében, 
hiszen álláspontja szerint pont ez vethetne fel aggályokat. A Társaság álláspontja szerint a 
tényleges, valós tranzakciókon alapuló, fundamentálisan alátámasztható árfolyamemelkedés 
nem mesterséges, piacbefolyásoló, színlelt, a mennyiségi vásárlás, kereslet pedig 
szükségszerűen árfolyamemelkedéssel, nem pedig csökkenéssel jár (a Társaság 70%-a került 
megvásárlásra). Ez ügyben a Társaság célszerűnek tartja a pénzügyi és közgazdasági alapon 
vizsgálni a tranzakciókat. Társaság megjegyzi, hogy a kifogásolt időszak 
árfolyamemelkedésének mértéke meg sem közelítette az elmúlt napok hír nélküli 
emelkedésének mértékét, az egyéb tőzsdén lévő papírok árfolyam emelkedéséről és azok 
fundamentális alapjáról nem is beszélve, ahol hasonló kifogások nem merültek fel a 
Felügyelet részéről. Az MNB álláspontja szerint az EETEK Ltd. egyoldalú vételeivel téves 
információt sugallt a piacnak és vételeivel árfolyamemelkedést (emelkedő trendet) indított 
be. A Társaság álláspontja szerint a vádak értelmezhetetlenek. Az EETEK Ltd. egyszerűen csak 
vásárolt. A tisztelt befektetőkben joggal merülhetett fel a kérdés, hogy a Társaság 70%-át 
mégis mekkora árfolyamemelkedéssel vásárolhatta volna meg a társaság úgy, hogy az az 
MNB szerint ne legyen tiltott árfolyambefolyásolás. Az MNB álláspontja szerint továbbá Soós 
Csaba bennfentes kereskedelmet követett el a lengyel operáció eladását követő részvény 
tranzakciójával. Tény és a Felügyelet által sem vitatott, hogy a lengyel operáció eladása, a 
tranzakció zárása, az ellenérték mértéke és beérkezése, a részvényvisszavásárlás és az 
ellenérték részvényvásárlásra történő felhasználása is ismert volt megelőzően a piacon, 
mindezek híján a részvényvásárlásra vonatkozó limitáras keretmegbízást minősítette 
bennfentes információnak a Felügyelet. Védekezése során az MNB elfogadta azon érvelést is, 
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hogy a vételi megbízásait a Társaságnak nem kell kommunikálni, tehát nem jelent lényeges 
információt. Ebben az esetben viszont a Társaság ugyancsak nem érti az MNB álláspontját, 
ugyanis bennfentes kereskedelmet csak lényeges infomációk felhasználásával lehet 
elkövetni. A lényeges információk a jogszabályok alapján mind közzéteendőek. Ha azonban a 
megbízásokat nem kell közzétenni, az azt jelenti, hogy maga az MNB sem tekinti azt lényeges, 
azaz bennfentes információnak.  
 

- A Társaság nem állítja, hogy a fenti események között összefüggés lenne. 
  
Társaság előrehaladott tárgyalásokat folytat az EnerIn Kft.-vel a tőlük korábban vásárolt közvilágítási 
projektek értékesítéséről (visszaadásáról) az eredetileg kalkulált hozamelvárás mellett. Sikeres 
tranzakció esetén az ENEFI közvilágítási üzletága teljesen megszűnne, portfóliója tovább 
egyszerűsödne, kintlévőségei pedig csökkennének.  
 
A Társaság Igazgatósága döntött a dolgozói részvények értékesítésének korlátozásáról 
(https://www.bet.hu/newkibdata/124033017/DROP.pdf). A Társaság tájékoztatja a tisztelt 
Befektetőket arról, hogy időközben az Igazgatóság tagjain túl valamennyi jelenlegi dolgozói 
részvényes alávetette magát a fenti korlátozásnak.  
 
Tárgyidőszakában elért eredmény és kilátások 
 
Az első félév egyszeri hatású eredmény tételei az egyes országok gazdálkodásának tárgyalásánál 
tételesen említésre kerültek. 
 
A teljesítmény mérésének mennyiségi és minőségi mutatói, illetve jelzői. 
 

Mutatószám megnevezése 2017. június 30. 2016. december 31. 

Befektetett eszközök aránya(befektetett 
eszközök/mérlegfőösszeg) 

72,88% 61,05% 

Eladósodottsági ráta 
(kötelezettségek/Forrás) 

33,19% 45,12% 

Likviditási mutató I. (forgóeszközök/rövid 
lejáratú kötelezettségek) 

0,99 1,08 

Likviditási gyorsráta (pénzeszközök/rövid 
lejáratú kötelezettségek) 

0,16 0,13 

Mutatószám megnevezése 2017. június 30. 2016. június 30. 

Árbevétel arányos jövedelmezőség 
(adózás előtti eredmény/értékesítés 
nettó árbevétele) 

78,52% 218,39% 

Saját tőke arányos jövedelmezőség 
(adózás előtti eredmény/saját tőke) 

24,27% 52,55% 



17 
 

 
 

IV. 
 
Kibocsátói nyilatkozat 
 
Társaság nyilatkozik, hogy a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, 
fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 
 
 

 
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 

 


