Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.
Éves Jelentése
a 2015. évről

I. Általános információk
Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban
ENKSZ Zrt. vagy Társaság) a Magyar Állam alapította 2015. február 13-án. Az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (2) bekezdésének a) pontja alapján 2015.
szeptember 11. napjától az ENKSZ Zrt. felett az államot megillető tulajdonosi jogokat a kormányzati
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter gyakorolja.
Az ENKSZ tevékenységének célja – összhangban az 1019/2015. (I.22.) számú Kormányhatározatban
megfogalmazottakkal – a nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer piaci alapokon történő
megszervezése, valamint hosszú távú fenntartható működésének biztosítása a földgáz, villamos
energia és távhőszolgáltatás tekintetében, valamint a közmű-szolgáltatási rendszer hosszú távú
fenntartható működésének biztosítása. A Társaság tevékenységét annak érdekében fejti ki, hogy a
lakossági- és kisfogyasztók energiaköltségei hosszú távon is alacsonyan tarthatóak legyenek. A
rendszer működéséhez kapcsolódó további célok az ellátásbiztonság növelése, az ügyfélkiszolgálás
egyszerűsítése, gyorsítása.
A Társaság 2015. év során megkezdte az országos lakossági földgázellátási-rendszer kialakítását,
melynek keretében az MFB Zrt. és az MFB Invest Zrt. 2015. április 16-án a Főgáz Zrt. tekintetében
szavazatgyakorlási szerződést kötött a Társasággal. Ennek alapján a Társaság gyakorolja az MFB Zrt.
Főgáz Zrt.-ben lévő 100%-os tulajdoni részesedéséhez kapcsolódó szavazati jogokat és a
vagyonkezelést.
Ezt követi a tulajdonosi szándékok alapján a villamos energia- valamint a távhő szektor
központosítása is. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az a tevékenység, amely az országos méretű
működéssel megvalósítható költségmegtakarításokhoz szükséges intézkedéseket azonosítja és
megvalósítja.
Az országos szintű közmű-szolgáltatási rendszer kiépítése érdekében a Társaság 2015-ben több
projektet indított el. Ezen projektek segítik a földgázellátáson belüli országos lefedettség elérését,
illetve hozzájárulnak a Társaságnak a villamosenergia-ellátáson belüli szerepvállalásához.
A Társaság tervei szerint 2016-ban is folytatja a projekteket, arra törekedve, hogy a földgáz piacon
teljessé tegye a lakossági ellátást és megkezdje a villamosenergia-piacra illetve a távhőszolgáltatásba
történő belépését. Ezek után megkezdheti az országos, multi-utility rendszer kialakítását és a
releváns folyamatok és tevékenységek központosításával a szinergiahatások kiaknázását. A
központosítható folyamatok átvételével csökkenthetők a rendszer működésének költségei. Ennek
első lépéseként már a Társaság látja el a csoporthoz tartozó vállalatok marketing és kommunikációs
tevékenységeit. Ezek mellett a központosítás során várhatóan további költségcsökkentés érhető el
az IT, a HR, a biztonsági, beszerzési, pénzügyi-számviteli és később az ügyfélszolgálati folyamatok
központosításával.
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A Társaság adószáma:

25147784-2-41

A Társaság cégneve:

ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

A Társaság székhelye:

1051 Budapest, Nádor utca 31.

A Társaság tulajdonosi szerkezete
Tulajdonos /
Tulajdonosi joggyakorló
Magyar Állam/
kormányzati tevékenység
összehangolásáért
felelős miniszter,
Miniszterelnökség

Tulajdonosi joggyakorló
székhelye
1051 Budapest
Nádor u. 31

Jegyzett tőke

Tulajdonosi
részarány

1 000 000 e Ft

100,00%

A Társaság zártkörű részvénytársaságként működik.
A Társaságot a Magyar Állam alapította 1 000 000 eFt alaptőkével és 14 000 000 eFt tőketartalékkal. A
Társaság alaptőkéje 1 db 1 000 000 eFt névértékű, 15 000 000 eFt kibocsátási értékű, névre szóló,
dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll.
A Társaság fő tevékenységi köre TEÁOR besorolás szerint a következő:

Vagyonkezelés (holding) 6420
II. A Társaság üzleti éve és éves beszámolója
Az éves beszámoló és az üzleti jelentés
A Társaságnál az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év
december 31. napja. Tekintettel arra, hogy az ENKSZ Zrt. az alapító okirat kelte és a cégbejegyzés
között a tevékenységét nem kezdte meg, így előtársasági időszak nem volt. A beszámolási időszak az
első üzleti évben 2015.02.13-2015.12.31.
Mérleg-fordulónap utáni események:
A Társaság 2015. december 7-én adásvételi szerződést kötött az MFB Zrt.-vel az MFB
Földgázkereskedő Zrt. megvásárlására. Az ügylet 2016. február 19-én zárult le, amelyet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2016. január 29-én kiadott 195/2016. számú határozatával
előzetesen jóváhagyott.
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III. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A) Befektetett eszközök
Megnevezés
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök összesen

2015.12.31
1 562
23 187
152 250
176 999

Megoszlás
0,88%
13,10%
86,02%
100,00%

Befektetett pénzügyi eszközök
Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban:
Megnevezés
Tulajdoni arány
ENKSZ Északi Áramhálózati Zrt.
(1051 Bp. Nádor u. 31.)

100,00%

Szavazati arány Jegyzett tőke
100,00%

5 000 e Ft

Az ENKSZ Északi Áramhálózati Zrt. felett többségi befolyással rendelkezik a Társaság. A részesedés
értéke 20 000 e Ft, tekintettel arra, hogy ázsiós alapításra került sor.
Egyéb tartós részesedés:
Megnevezés
Kapos CNG Kft.
(1081 Bp. II. János Pál pápa tér 20.)

Tulajdoni arány
0,5%

Szavazati arány
0,5%

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásnak:
Az ENKSZ Zrt. a Kapos CNG Kft-nek mindösszesen 150 000 e Ft összegű tagi kölcsönt nyújtott, melynek
lejárata 2023.12.31. A kölcsön futamideje 8 év, a tőketörlesztésre negyedévente azonos összegben
kerül sor. Az első törlesztő részlet esedékessége 2016.03.31. Az éven túli kölcsön összege 131 250 e
Ft.

B) Forgóeszközök
Készletek:
A készletek között közvetített szolgáltatások értéke szerepel.

Követelések:
A követelések között mindösszesen 140 665 e Ft szerepel.
A vevőkövetelések összege 50 051 e Ft, mely a Társaság 2015-ben végzett tevékenységéből származó
még be nem folyt nettó árbevétel.
Az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelést a Kapos CNG Kft-nek
nyújtott tagi kölcsönből a 2016-ban esedékes tőketörlesztés összegét tartalmazza.
Az egyéb követelések összege 71 864 e Ft, amely főként az adóhatósággal szembeni követelések
összegét tartalmazza 71 424 e Ft értékben.
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Pénzeszközök:
A pénzeszközök között a bankbetétek szerepelnek 14 466 888 e Ft összeggel.
C) Aktív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolások összege 24 105 e Ft, melynek részletezését az alábbi táblázat
tartalmazza:
Megnevezés
Lekötött betétek kamatelhatárolása
Tagi kölcsön kamatelhatárolás
Bevételek aktív időbeli elhatárolása összesen:
Információs adatbázis előfizetések
Költségek aktív időbeli elhatárolása összesen:
Mindösszesen:

adatok e Ft-ban
14 903
153
15 056
9 049
9 049
24 105

D) Saját tőke
A Társaság 1 000 000 e Ft összegű jegyzett tőkével és 14 000 000 e Ft tőketartalékkal alakult.
Az időszak mérleg szerinti eredménye 571 649 e Ft veszteség, mely a legfőbb szerv határozata alapján
az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

F) Rövid lejáratú kötelezettségek
A rövid lejáratú kötelezettségek között 392 929 e Ft került kimutatásra az alábbiak szerint:
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

306 419 e Ft
86 510 e Ft

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből 25 969 e Ft bérfizetési kötelezettség, a fennmaradó összeg
pedig az adóhatóság felé fennálló tartozások összege (bérjárulék, helyi adó, egyéb adók).

G) Passzív időbeli elhatárolások
A passzív időbeli elhatárolások összege 16 255 e Ft volt, melynek részletezését az alábbi táblázat
tartalmazza:
Megnevezés
Könyvvizsgálati díj
Mérlegkészítési díj
Bérleti díj
Szakértői díj
Egyéb tétel
Összesen

adatok e Ft-ban
500
471
257
15 000
27
16 255

5

IV. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
1. Értékesítés nettó árbevétele
A Társaságnak a tárgyidőszak folyamán 97 522 e Ft nettó árbevétele keletkezett. Ebből 87 497 e
Ft az ENKSZ Zrt. által irányított társaság felé történő szolgáltatásnyújtásból, 10 024 e Ft megbízási
díjból (szavazati jogkör gyakorlásából) származott.
2. Aktivált saját teljesítmények értéke
Aktivált saját teljesítményként került kimutatásra saját termelésű készlet állományváltozásaként
7 661 e Ft, mely a mérlegben a késztermékek között jelenik meg.
3. Egyéb bevételek
A Társaságnak 2015 évben egyéb bevétele nem volt.
4. Anyagköltség
A tárgyidőszak folyamán anyagköltségként 9 003 e Ft került elszámolásra.
Anyagköltség részletezése:
Megnevezés
Villamos energia
Üzemanyagok
Tisztítószerek
Nyomtatványok, irodaszerek
Egyéb anyagok
Összesen

adatok e Ft-ban
440
4 503
42
2 952
1 066
9 003

5. Igénybe vett szolgáltatások értéke
Igénybe vett szolgáltatásként összesen 343 616 e Ft került elszámolásra.
Igénybe vett szolgáltatások részletezése:
Megnevezés
Bérleti díjak
Ingatlan fenntartás, üzemeltetés
Takarítási díj
Karbantartások, javítások
Kiküldetési költségek
Telekommunikációs díjak
Szakmai adatbázis előfizetések, továbbképzések
Rendszerfelügyeleti díj
Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat
Jogi tanácsadás
Egyéb gazdasági tanácsadások, megbízási díjak
Szakértői díjak
Egyéb igénybe vett szolgáltatások
Összesen
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adatok e Ft-ban
47 376
8 432
1 299
2 624
2 588
1 970
10 800
3 918
5 417
6 290
37 314
209 880
5 708
343 616

A szakértői díjak között a Társaság a tevékenységi köréhez kapcsolódóan meghatározott fő céljai
megvalósítása érdekében az egyes projektekhez (földgáz, villamosenergia, távhő) igénybe vett
külső szakértők tanácsadói díjait mutatja ki.
6. Egyéb szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értékeként 2 877 e Ft került kimutatásra, melyből 1 260 e Ft fizetett hatósági
díj és illeték, 1 399 e Ft bankköltség, 218 e Ft gépjárművekkel kapcsolatos biztosítási díj volt.
7. Eladott szolgáltatások értéke
Az eladott szolgáltatások értékében 1 517 e Ft szerepel, mely szerződés alapján változatlan
formában továbbszámlázott szolgáltatásokat tartalmaz.
8. Személyi jellegű ráfordítások
A személyi jellegű ráfordítások összege 480 894 e Ft volt, melyből 341 976 e Ft bérköltség,
35 022 e Ft személyi jellegű egyéb kifizetés és 103 896 e Ft bérjárulék volt.
9. Értékcsökkenési leírás
Értékcsökkenési leírásként 17 051 e Ft-ot került kimutatásra. Az eszközcsoportonkénti
részletezést az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az üzleti évben terv szerinti értékcsökkenés
elszámolására került sor lineáris módszerrel.
10. Egyéb ráfordítások
Az egyéb ráfordításként összesen 2 258 e Ft került elszámolásra.
Egyéb ráfordítások részletezése:
Megnevezés
Iparűzési adó
Cégautóadó
Innovációs hozzájárulás
Egyéb tételek
Összesen

adatok e Ft-ban
1 740
231
261
26
2 258

11. Pénzügyi műveletek bevételei
A pénzügyi műveletek bevételeiként 180 477 e Ft került elszámolásra. A kapott kamatok összege
180 267 e Ft volt. Ebből 179 857 e Ft a szabad pénzeszközök lekötése után kapott kamat, 153 e
Ft tagi kölcsön kamata, 257 e Ft látra szóló betét kamata.
A pénzügyi műveletek egyéb bevételei között 210 e Ft szerepel, mely árfolyamnyereség volt.

12. Pénzügyi műveletek ráfordításai
A pénzügyi műveletek ráfordításainak összege 93 e Ft, mely árfolyamveszteség volt.

13. Rendkívüli műveletek eredménye
Rendkívüli tételek nem merültek fel a beszámolási időszakban.
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14. A Társaság adózás előtti eredménye 2015. évre - 571 649 e Ft volt. Adófizetési kötelezettség
nem keletkezett, így a mérleg szerinti eredmény 571 649 e Ft veszteség.
A társasági adóalap levezetése:
adatok e Ft-ban
571 649
17 100
17 100
17 072
17 051
21
571 677

Adózás előtti eredmény
Adóalapot csökkentő tételek
Terv szerinti écs. kivezetés Atv. szerint
Adóalapot növelő tételek
Terv szerinti écs. kivezetés Sztv. szerint
Egyéb növelő tételek
Számított adóalap

V. Bér, létszám adatok
Az átlagos statisztikai állományi létszám 20,74 fő volt, a záró létszám 38 fő. A Társaság
foglalkoztatáspolitikáját meghatározza, hogy az erőforrásait az üzleti prioritások alapján a hatékony
működést biztosítva alkalmazza. A foglalkoztatáspolitika elvei között szerepelnek a versenyképes
kompenzáció, megfelelő munkakörülmények biztosítása és a szellemi tőkén alapuló magas
színvonalú működés támogatása a munkatársak tapasztalatainak gyarapításával, valamint szakirányú
oktatásokkal és képzésekkel. A munkaerő gazdálkodási költségeket a Társaság folyamatosan nyomon
követi a költség hatékony működés fenntartása érdekében.

VI. Környezetvédelem
A Társaság nem használ környezetkárosító technológiát alapvető tevékenységeiben, sem a felszín
alatti vizeket, sem a talajt, sem a levegőt nem szennyezi. A Társaságnál az év során
környezetvédelemmel kapcsolatos felelősséget meghatározó gazdasági esemény nem merült fel.

VII. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi elemzés
A Társaság vagyoni, pénzügyi helyzete 2015-ben stabil volt.
Szállítói fizetési kötelezettségeinek időben eleget tett.
Az év során a Társaság fedezeti célú határidős devizaügyleteket nem kötött.
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A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének bemutatására a következő mutatókat
használja:
Megnevezés

2015.12.31.

Forgóeszközök aránya (Forgóeszközök/Mérlegfőösszeg)

98,64%

Saját tőke aránya (Saját tőke/Mérlegfőösszeg)

97,24%

Idegen források aránya (Kötelezettségek/Mérlegfőösszeg)

2,65%

Likviditási mutató I.
((Követelések+értékpapírok+pénzeszközök)/ rövid lejáratú kötelezettségek)

3717,61%

Likviditási gyorsráta (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettségek)

3681,81%
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VIII.

Cash-flow kimutatás
adatok eFt-ban

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Működési cash flow, 1-13. sorok)

2015.02.13-12.31.
-339 062

1. Adózás előtti eredmény (kapott osztalék nélkül) +/2. Elszámolt amortizáció +

-571 649
17 051

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +/-

0

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +/-

0

5. Befektetett eszközök eladás/kivezetés eredménye -/+

0

6. Szállítói kötelezettség változása +/-

306 419

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +/-

86 510

8. Passzív időbeli elhatárolások változása +/-

16 255

9. Vevőkövetelés változása (értékvesztéssel és visszaírással) +/-

-50 051

10.Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) változása +/-

-119 492

11.Aktív időbeli elhatárolások változása +/-

-24 105

12.Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -

0

13.Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

0

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás

-62 799

(Befektetési cash flow 14-16. sorok)
14.Befektetett eszközök beszerzése -

-62 800

15.Befektetett eszközök eladása +

0

16.Kapott osztalék,részesedés +

0

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás

14 868 750

(Finanszírozási cash flow 17-27. sorok)
17.Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +

15 000 000

18.Kötvénykibocsátás bevétele +

0

19.Hitel és kölcsön felvétele +

0

20. Hosszú lejáratra adott kölcsön törlesztése, beváltása +
21.Véglegesen kapott pénzeszköz
+

0

22.Részvénybevonás (tőkeleszállítás) -

0

23.Kötvényvisszafizetés -

0

24.Hitel, kölcsön visszafizetése, törlesztése -

0

25. Hosszú lejáratra adott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek -

0

-131 250

26.Véglegesen átadott pénzeszköz -

0

27.Alapítókkal szembeni és egyéb hosszúlejáratú köt. változása -/+

0

IV. Pénzeszközök változása (+/-I+/-II+/-III. sorok)+/-

14 466 888
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