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RFV - 2009: teljesült ígéretek, 117 %-al emelkedő EBITDA,
806 millió Ft adózott eredmény
(Budapest, 2010. április 12.) Az RFV Nyrt. teljesítette azt a pénzügyi eredménytervet,
amelyet 2009 szeptemberében tett közzé. Az RFV-csoport adózott eredménye az 2009 IFRS
konszolidált, auditált beszámoló alapján 805,963 millió forint. Az egy részvényre jutó
eredmény 334 forint az előző évi 140 forinthoz képest. Az EBITDA növekedése jól tükrözi a
Társaságban rejlő dinamikát, a mutató értéke egy év alatt 117 százalékkal 1,475 milliárd
forintra duzzadt a 2008-as 680 millió forinttal szemben.
Az RFV Nyrt. menedzsmentje a 2010. április 30-án tartandó éves közgyűlésen a
részvényeseknek rendkívül sikeres évről számolhat be. Noha a bankpiacon tapasztalható
forrás korlátok miatt nehezen indult a finanszírozási elképzelések megvalósítása, de a 2009
szeptemberében közzétett éves terv így is teljesült.
Az RFV értékcsökkenéssel növelt üzemi eredménye (EBITDA) – a rendkívül dinamikus
üzletmenetnek, a meglévő és az új projekteknek köszönhetően az egy évvel korábbihoz
képest 117 százalékkal, 1,475 milliárd Ft-ra nőtt. A Társaság mérlegfőösszege 57 százalékkal
emelkedett, a befektetett eszközök értéke pedig több mint a duplája az egy évvel korábbinak
(4,83 milliárd forint).
Az RFV Nyrt. 2009-es évi nyeresége az összevont, konszolidált mérleg alapján 805 963 millió
forint, az egy részvényre jutó eredmény 334 Ft az előző évi 140 forinthoz képest. A tőzsdei
kapitalizáció alapján a vállalat értéke két és félszeresére nőtt.
Az Igazgatóság osztalékpolitikája változatlan, azaz a közgyűlésen az 805,963 millió forintos
adózott eredményt az eredménytartalékba javasolja majd helyezni. Az Igazgatóság ezzel is
szeretné elérni, hogy tovább folytatódjon a Társaság dinamikus fejlődése, a finanszírozás
átstrukturálása, a nemzetközi terjeszkedés megerősítése és a korábbi években az RFV-re
jellemző impresszív növekedési pálya.
A növekedéssel együttjáró szervezeti átalakítás 2010. harmadik negyedévére befejeződik,
ezáltal a Társaság képessé válik arra, hogy a korábbiakhoz képest jelentősebb mennyiségű
projektet valósítson meg.

A 2009-es év eredményeinek értékelésekor figyelembe kell venni, hogy év elején meg kellett
oldani a 2008 decemberében befejeződött Veszprém megyei projekt 2009 februárjára
áthúzódó finanszírozását, s noha az év első felében nem javultak a hitelpiaci kilátások a
cégcsoport mégis megvalósította a Fejér Megyei és a gyergyószentmiklósi projekteket. Az
utóbbi projekt jelentette a vállalat első külföldi beruházását.
A tavalyi év során egyre markánsabban kirajzolódott az RFV cégprofilja. A Társaság,
alapvetően 5-15 millió eurós nagyságrendű, energiahatékonyság javításhoz és megújuló
energiákhoz kötődő projektekre fókuszál. Idén a remények szerint magasabb tranzakciószám
a vállalat szervezetének fejlesztése mellett a finanszírozás átalakítását is igényli. A gyors
növekedés érdekében az eddigi projekt alapú finanszírozásról fokozatosan a vállalati
finanszírozásra tér át az RFV. A Társaság idén 180 millió forintot, 2011 során pedig további
70 millió forintot tervez elkölteni szervezeti képességei fejlesztésére.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Háttérinformáció:
Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt.
Az RFV Nyrt. az egyetlen Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ESCO-társaság („Energy Saving Company”),
amely alapvetően önkormányzatok, intézmények számára, egyedileg tervezett és komplex
energiahatékonyság-javító fejlesztéseket valósít meg a hő-, villamos energia és közvilágítási
szolgáltatások területén. Az RFV Nyrt. a fenntarthatóság szempontjait minden esetben szem előtt
tartva, lehetőség szerint megújuló energiaforrásokra alapozza szakmai terveit, biztosítja a
finanszírozást, lebonyolítja a rekonstrukciót, majd hosszú távon karbantartja és üzemelteti a
kialakított rendszereket. Mindezek révén, az energiahatékonyság tényleges javításával partnerei
számára költséget takarít meg.
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