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1. Vezetői összefoglaló 
 

2013. második negyedéve mérföldkő a PannErgy Csoport életében, mivel 2013. május 7-én 
hivatalosan átadásra került a Miskolci Geotermikus Projekt első szakasza, amellyel Társaságunk 
egy hatalmas lépést tett a 2007-ben meghirdetett stratégiai célok megvalósítása felé. A Miskolci 
Geotermikus Projekt hőkapacitása 50-60 MW, míg a betáplálható primer hőmennyiség 800 - 1100 
TeraJoule. A Projekt ezen szakasza az avasi hőkörzet számára biztosít geotermikus hőenergiát. 
 
Az elmúlt időszaki további kiemelkedő eseményei az alábbiak voltak: 

- Két hónappal a Miskolci Geotermikus Projekt első szakaszának ünnepélyes átadását  
követően, éjszakai és hétvégi üzemmódjából a geotermikus rendszer folyamatos hő 
beadásra állt át; 

- beruházási hitelszerződésről állapodott meg Társaságunk a Magyarországi Volksbank 
Zrt.-vel;  

- a Szentlőrinci Geotermia Zrt. alaptőke emelése bejegyzésre került; 
- 2013. április 30-án megtartásra került a 2012-es üzleti évet záró éves rendes 

közgyűlés; 
- A PannErgy Nyrt. leányvállalata, a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. a 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-1.2.1-12/B-2012-0052 azonosítójelű) 
„Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok” támogatása 
tárgyban 2 843 029 570 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. 

 
 
1.1 Működő projektek 
Miskolci geotermia projekt (Miskolci Geotermia Zrt., Kuala Ingatlanhasznosító Kft., DoverDrill Kft.) 

 
A 2013. április hónapi beüzemelési feladatok elvégzése után 2013. május 7-én Németh Lászlóné 
nemzeti fejlesztési miniszter, és Dr. Kriza Ákos Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere közösen 
indították el a Miskolci Geotermikus Projekt keretében megvalósított geotermikus hőszállító 
rendszert, amellyel megkezdődött a hőenergia szállítása Miskolc Megyei Jogú Város felé. Ezzel 
elindult Közép-Európa legnagyobb geotermikus erőműve. 
A beüzemelés első időszakának – amikor is a meglévő hőszolgáltató rendszerébe került 
integrálásra a geotermikus hőforrás – lezárását követően, a geotermikus hőbeadása a korábbi 
éjszakai és hétvégi szolgáltatásról folyamatos üzemre bővült, amely hozzávetőlegesen kétszeres 
hőértékesítést jelent az első hónapokhoz képest. Így Miskolc Megyei Jogú Város Avasi hőkörzet 
teljes nyári igényének ellátása geotermikus energiából valósul meg. 
 
A PannErgy, az elmúlt hónapokban a májusban megnyitott rendszer, a mintegy 22 km hosszú 
geotermikus rendszerbe beérkező és azon keresztül haladott folyadékon rendszeres műszeres, 
kémiai vizsgálatokat, elemzéseket és az optimális működés érdekében beállításokat végzett el. 
 
A rezervoár, a kutak és a teljes geotermikus rendszer megismerése érdekében a fizikai 
paraméterek - hőmérséklet, kútfej nyomás, hozam, vízszint - folyamatosan mérésre, és rögzítésre 
kerülnek. 
 
Párhuzamosan a geotermikus kutak és a vízminőség ellenőrzésével megtörtént az 
irányítástechnikai rendszer további finomhangolása is a MIHŐ Kft. szakembereivel folyamatosan 
együttműködve. Ennek során a Mályi termelő kutak és Kistokajban található visszasajtoló kutak 
szabályzóköreinek és a védelmi logikák optimalizálása, illetve a szint-, hő- és nyomástartások 
véglegesítése zajlott az aktuális igényeknek megfelelően. 
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 A közös üzemi próbák alatt a kitermelt geotermikus hőt átvevő MIHŐ Kft. és a PannErgy 
geotermikus rendszereinek irányítását végző szoftverek kommunikációja összehangolásra kerültek 
a zökkenőmentes üzemeltetés érdekében. E mellett kialakultak a két társaság üzemeltetői között 
azok az eljárások, napi rutinok, amelyek a hatékony együttműködés érdekében elengedhetetlenek. 
 
 
Szentlőrinci geotermikus fűtő létesítmény (Szentlőrinci Geotermia Zrt.) 
 
A létesítmény a sikeres első két év után 2013-ban megkezdte működésének harmadik évét. Az 
értékesített hőmennyiség a tervezettel összhangban alakult, attól csak kis százalékban tért el, ami a 
tavaly év végi fűtési szezonban tapasztaltnál enyhébb év eleji időjárással magyarázható. 
Összességében 2013 első félévében mintegy 15%-kal kevesebb hő értékesítése történt meg. A 
társaság azonban kezdeményezte értékesítési árainak emelését a Magyar Energia Hivatalnál, 
melynek elfogadását a nemzeti fejlesztési miniszter 59/2012. (X. 31.) NFM rendelete tartalmazza. 
Ennek köszönhetően 2013-tól mintegy 42%-kal magasabb áron értékesíthetjük a hőt a 
távhőszolgáltatónak. Így az első félév során 21%-kal magasabb árbevételt tudtunk elkönyvelni a 
kisebb hőértékesítés ellenére is.  
 
 
Berekfürdői geotermikus metánhasznosító létesítmény (Berekfürdő Energia Kft.)  

Az évszaknak megfelelő hőenergia eladás átvevőink kisebb igénye nehezítette. 
Az áramtermelésben terveinkhez képest kisebb árbevételt értünk el, az alacsonyabb hazai és 
európai áramtőzsdei árak miatt. Így még inkább törekedtünk az üzemeltetési hatékonysági mutatók 
javítására.  
Operatív működtetési költségeinket (karbantartás, üzemeltetési kiadások) szinten tartottuk. 
 
 
1.2 Fejlesztés alatt álló projektek (nyilvánosságra hozott) 
 
Gödöllői geotermia projekt (Gödöllői Geotermia Zrt.) 

Legfrissebb geológiai információink alapján folytatódott a megvalósítási koncepció véglegesítése, 
melynek belső jóváhagyása függvényében halad projektünk tovább. Az engedélyező hatóságokkal 
tovább folytatódtak a megindított eljárások. Potenciális pályázati forrásokat kutatunk fel a projekttel 
kapcsolatos beruházások támogatására. 
 
Győri projekt (DD Energy Kft, Arrabona Geotermia Kft.) 
A Győri Geotermikus Projekt előkészítésének részeként a szükséges engedélykérelmek 
benyújtásra kerültek. A projekt előkészítése az engedélyezési kérelem szerint mintegy 22 MW 
kapacitás kiépítésre és 340-400 TeraJoule/ év mértékű hőleadásra épült. 
 
Kistokaji Üvegház Projekt (PannErgy Geotermikus Zrt.) 
A projekt előkészítése a projekt alapításkor meghatározott ütemterv szerint halad. Az időszak alatt 
a tenderfelhívás összeállításra került és a potenciális ajánlattevőkkel az egyeztetések 
folyamatosak. A projekt előkészítése mintegy 12 MW kapacitás kiépítésre és 120 TeraJoule/ év 
mértékű hőleadásra épült.   
 
1.3 Egyéb információk / Vagyonkezelés 
 
A Csoport időszaki adózott eredményére az általános működési tételeken túl, meghatározó 
hatással volt a pénzügyi eredmény, amelyben a forint erősödését ellenére veszteséggel rontotta az 
eredményt. Nem geotermikus tevékenységgel összefüggésben nem volt változás. 
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2. Pénzügyi elemzés 
 
2.1. Eredménykimutatás 
A társaság konszolidált árbevétele 359 millió forintot ért el az időszakban, amely 10 %-os 
csökkenés az előző év hasonló időszakának értékénél (399 millió forint). A csökkenés elsődleges 
oka technikai, miszerint a kezelésünkben álló ingatlanokon felmerülő bérlői elektromos áram 
fogyasztások és egyéb költségek, a társaságon „átfolynak” (közvetített energia), így mind 
árbevételként és közvetlen költségként is egyaránt megjelennek. Az árbevételen belül 287 millió 
forintot képvisel az ingatlanokhoz és egyéb eszközökhöz kapcsolódó árbevétel, 41 millió forintot a 
Szentlőrinci értékesítés és 17 millió forintot a Berekfürdői működés. A Miskolci Geotermikus Projekt 
aktiválása a tárgyidőszakban megtörtént, az időszak működése 35 millió forintos (mintegy 11.500 
GJ) árbevételt eredményezett, de ebből 25 millió forint a beruházással szemben került 
elszámolásra, mivel ez a bevétel az aktiválás előtti időszakra esett. Így 2013. második 
negyedévben miskolci projekt árbevételeként 10 millió forintot mutatunk ki. 2013. július 1-től fűtési 
idényen kívül átlagosan havi 10.000 GJ hőeladással számolunk. A Csoport teljes konszolidált 
árbevételéből három vevő haladta meg az árbevétel értékének 10%-át, ezek összesen az árbevétel 
88%-át teszik ki. 
A közvetlen költségek szintje az árbevétel-növekedés mértékét kis mértékben meghaladóan (12%) 
nőttek. Az ingatlanokkal és egyéb eszközökkel kapcsolatos bruttó fedezet közel nullszaldós volt, az 
energetikai tevékenység jelentős bruttó fedezeti hányaddal működött.  
Az értékesítés közvetett költsége 428 millió forintot tett ki a tárgyidőszakban, amely 119%-a az 
árbevételnek és 156 %-a a bázisidőszaki értéknek. A növekedés a nagyrészt befejezett 
beruházások aktiválása utáni, beüzemeléshez kapcsolódó, beruházásként nem elszámolható 
költségeket és egyéb a Miskolci Projekt indulásához illesztett egyszeri nem aktiválható költségeket 
mutatja. A csoport teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói létszáma a bázisidőszak végi 
44 főről 29-re csökkent, ami a működési költségek jövőbeni csökkenését vetíti elő. 
Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a tárgyidőszakban 64 millió forint bevétel elsősorban 
az Uniós támogatásokból származó elhatárolt bevételek miatt, a bázisidőszaki értéknek majd 
kétszerese. 
 
A működési eredmény (EBIT) 334 millió forint veszteség volt a tárgyidőszakban, amely közel 
másfélszerese a bázisidőszaknak. 
 
Az üzleti cash-flow (EBITDA) 166 millió forint pénzkiáramlás, ami 113 millió forinttal 
kedvezőtlenebb a bázis-időszak értékénél. A tárgyidőszakban 168 millió forint értékcsökkenés lett 
elszámolva, amelynek értéke – Miskolci Projekt aktiválásának eredményeképpen 14 millió forinttal 
meghaladja a bázisértéket. 
  
A pénzügyi műveletek eredménye 133 millió forint veszteség volt a tárgyidőszakban, ami 121 millió 
forinttal kedvezőtlenebb 2012. hasonló időszaki értékénél. A pénzügyi eredményre negatívan hatott 
a forint euróval szembeni gyengülése, illetve a kamatkülönbözet alakulása, illetve a Synergon 
értékesítési ügylet pénzügyi zárása. 
 
A társaságnak rendkívüli eredménye nem keletkezett. Társasági adófizetési kötelezettségként 51 
millió forint került elszámolásra. 
 
A konszolidált féléves nettó eredmény 514 millió forint veszteség, – a fentiekben részletezett 
okok miatt – mely kedvezőtlenebb a bázisidőszak 275 millió forintos veszteségénél.  
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2.2. Mérleg 
 
A befektetetett eszközök állománya 51,7%-kal növekedett. Az immateriális javak növekedése a 
bázishoz képest 49 millió forint, ami elsősorban a geotermikus és fúrási szellemi termékeket 
takarja. A tárgyi eszközök állománya jelentősen – 4,75 milliárd forinttal – nőtt, ami a Miskolci Projekt 
elkészült részének aktiválására vezethető vissza. A megkezdett beruházások kimenetelét pozitívan 
ítéljük meg, ezért értékvesztés elszámolását nem tartottuk indokoltnak. Jelentős tétel az 577 millió 
forint halasztott adó követelés, mely nem változott.  
A forgóeszközök állománya harmadára csökkent a beruházások előrehaladásával összhangban. A 
készpénz jellegű eszközök állománya a mérlegben a pénzeszközök, a lejáratig tartandó 
értékpapírok sorokon szerepel. A követelések között a hőértékesítésből származón túl szerepel 
még az ÁFA követelés egyéb tételek mellett. 
A társaság saját tőkéje a bázishoz képest közel 5%-kal csökkent, ami a sajátrészvények értéknek 
csökkenésének és az időszaki mérleg szerinti eredmények hatásának eredője. Az egy részvényre 
jutó (sajátrészvényekkel csökkentett darabszámmal számolva) saját tőke 554 forintra (bázis: 581) 
csökkent.  
A hitelállomány növekedése hátterében elsősorban a folyamatban lévő projektek finanszírozási 
igénye áll, illetve megemlítendő, hogy a tárgyidőszak alatt a májusban aláírt beruházási hitelnek 
egy része folyósításra került. 
Az egyéb hosszú lejáratú halasztott bevétel soron kerül kimutatásra a kapott uniós támogatások, 
amelyek az adott projekt amortizációval arányos részével kerül minden időszak alatt csökkentésre.   
A szállítók egyenlege jellemzően a geotermikus beruházási szállítókat képviseli, míg az egyéb 
rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege tulajdonképpen változatlannak mondható.  
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2.3. Kiszűrés 
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3. Egyebek 
 
3.1. Halasztott adó 
 
A PannErgy Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban): 
 
Jövőben felhasználható veszteség 5 782 
Elhatárolható adóbevétel 578 
Elszámolt adóbevétel 576 
 
A Társaság 2 millió forint halasztott adóbevételt nem számolt el óvatossági alapon. Az adók 
számításához 10%-os társasági adókulcsot használtunk figyelembe véve az aktuális 
adótörvényeket. 
 
3.2. Társasági események 
 
A Társaság megtartotta éves rendes közgyűlését 2013. április 30-án, melyek határozatai a 
hivatalos közzétételi helyeken megjelentek. 
 
3.3. Alkalmazottak 
 
Teljes munkaidőben foglalkoztatott állomány: 
 
Saját létszám 2012. december 31. 2013. június 30. Változás 
PannErgy Nyrt. 6  7 1  
Kapcsolt vállalatok 33  22 -11  
Összesen 39  29 -10  
 
 
3.4. A társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett 

változások 
  
2012. december 31-én a jegyzett tőke 421 093 100 forint volt, amely 2013. eddig eltelt időszakában 
nem változott. Pénzügyi beszámolóinkban a jegyzett tőke a teljes kibocsátásnak megfelelően, míg 
a részvény darabszám a visszavásárolt sajátrészvények mennyiségével csökkentve kerül 
kimutatásra. 
  
A Társaság 2013. június 30-val, 2 775 377 db PannErgy Nyrt. sajátrészvénnyel rendelkezett.  
 
A sajátrészvény tranzakciók tekintetében nyilvános közzétételeink bővebb információt adnak. 
 
A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos információkat a TSZ2. adatlap részletezi. 
 
3.5. Környezetvédelem 
 
A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szintű kezelését. A geotermia 
területén azon munkálkodik, hogy az egyik legkörnyezetbarátabb megújuló energiatermelési 
módozatot honosítsa meg Hazánkban. 
 
A geotermiában érintett leányvállalatok teljesítik a környezetvédelmi előírások megkövetelt 
hatástanulmányok elkészítését és vizsgálatok elvégzését. 
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3.6. Mérleg fordulónap utáni (2013. augusztus 15-ig) jelentősebb események 
 
A vonatkozó eseményekről a Társaság soron kívüli tájékoztatást tesz közzé, melyek elérhetőségét 
a jelen beszámoló ST1. adatlapja mutat be. 
 
A gazdasági környezet tekintetében megállapítható, hogy a 2008-ban megindult globális gazdasági 
válság és a különböző pénzügyi instrumentumok értékének kiszámíthatatlan mozgása továbbra is 
negatívan és a társaság valamint kapcsolt vállalkozásai szempontjából kiszámíthatatlanul és nem 
meghatározható mértékben terheli a vállalatcsoportot.  
 
 
Budapest, 2013. augusztus 15. 
 PannErgy Nyrt. 
 Igazgatótanácsa 
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Adatlapok 
 
A társaság neve: PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
Társaság címe:  H-1117 Budapest, Budafoki út 56. 
Ágazati besorolás:  Energetika, Vagyonkezelés 
Időszak:   2013. I. félévének időszaka 
Telefon:   +36 1 323 23 83 
Telefax:   +36 1 323 23 73 
E-mail cím:   info@pannergy.com 
Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria 
 
1.1 A pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 
 
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan 
 Igen  Nem 
    Auditált   X 
    Konszolidált X   
 
Számviteli elvek  Magyar  IFRS X Egyéb  
 
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok 

Név Törzs/ 
Alaptőke 

Tulajdoni 
hányad (%)3 

Szavazati jog 13 

(%) 
Besorolás 2 

PMM Zrt. 710,0 100,00 100,00 L 
Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 0,5 100,00 100,00 L 
PannErgy G.E. Zrt.  1972,7 93,09 93,09 L 
Csurgói Geotermia Zrt. 5,0 83,78 83,78 L 
Tamási Geotermia Zrt. 5,0 83,78 83,78 L 
Szentlőrinci Geotermia Zrt. 245,0 92,90 92,90 L 
Miskolc Geotermia Zrt. 5,0 83,78 83,78 L 
PannTerm Kft. 5,0 83,78 83,78 L 
Gödöllői Geotermia Zrt. 5,0 83,78 83,78 L 
Berekfürdő Energia Kft. 24,0 93,09 93,09 L 
DoverDrill Kft. 80,0 93,09 93,09 L 
DD Energy Kft. 5,0 93,09 93,09 L 
Arrabona Geoterm Kft. 5,0 93,09 93,09 L 
1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való 
részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 
2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 
3 % értékek közvetetten értelmezendők 



A PannErgy Nyrt.  
2013. I. félévének beszámolója 
Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria 
Tel.: 323-2383 Fax: 323-2373    E-mail: info@pannergy.com   
 
 

 
2013. augusztus 15.  10 
 
 

 



A PannErgy Nyrt. 
2013. I. félévének beszámolója 
Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria 
Tel.: 323-2383 Fax: 323-2373    E-mail: info@pannergy.com  

 

 
 
 

 
2013. augusztus 15.  11 

 
 

 



A PannErgy Nyrt.  
2013. I. félévének beszámolója 
Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria 
Tel.: 323-2383 Fax: 323-2373    E-mail: info@pannergy.com   
 
 

 
2013. augusztus 15.  12 
 
 

 



A PannErgy Nyrt. 
2013. I. félévének beszámolója 
Befektetői kapcsolattartó: Szabó Valéria 
Tel.: 323-2383 Fax: 323-2373    E-mail: info@pannergy.com  

 
 
 

 
2013. augusztus 15.  13 

 
 

IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) 
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IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 
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PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek, kötelezettségek: 
 
A 2013. június 30-i fordulónapon a Társaság devizára vagy értékpapírra szóló határidős nettó 
pozícióval nem rendelkezett; 
 
2013. április 30-án megtartott éves rendes közgyűlésen elfogadásra került a Társaság új Vezetői 
Részvényopciós Programja, mely hatályon kívül helyezte a korábbit. Ennek részletei a Társaság 
honlapján hozzáférhetők.  
 
Három külső partner részvényopciós program keretében összesen 150 000 db PannErgy részvény 
tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt-vel szemben (feltételrendszer a 
társaság honlapján elérhető). 
 
A PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport tagvállalatai vissza nem térítendő támogatásaihoz (pl. 
KEOP) óvadék jellegű biztosítékként esetlegesen felajánlja értékpapírjait és egyéb eszközeit, 
továbbá bankgaranciát vesz igénybe a támogatási programok és a végrehajtó hatóságok igényeivel 
összhangban, a különböző nem teljesítések fedezetére. 
 
A PannErgy Nyrt. és a PannErgy Csoport tagvállalatai beruházási szállítóival szembeni 
ellenértékek rendezésére eseti alapon akkreditívet nyithatnak. 
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1.2 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 
 
 
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 
 

Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke = Bevezetett sorozat 
2013. január 01. 2013. június 30. 

%2 %3 db %2 %3 db 
Belföldi intézményi  41,05  47,29  8 643 231  32,87  37,86  6 921 052 
Külföldi intézményi  14,10  16,24  2 969 229  20,40  23,49  4 294 070 
Belföldi magánszemély  21,09  24,30  4 441 523  22,80  26,26  4 801 200 
Külföldi magánszemély    0,16    0,18       33 325    0,28    0,33       59 986 
Munkavállalók, vezető 
tisztségviselők 

   2,44    2,80     512 725    2,49    2,87     523 725 

Saját tulajdon*  13,18     -  2 775 377  13,18     -  2 775 377 
Államháztartás részét képező 
tulajdonos1 

   7,98    9,19  1 679 245    7,98    9,19  1 679 245 

Nemzetközi Fejlesztési 
Intézmények3 

    -     -        -          -     -         - 

Egyéb     -     -        -          -     -         - 
Összesen 100,00 100,00 21 054 655 100,00 100,00 21 054 655 
1 Közigazgatási szerv 
2 Tulajdoni hányad 
3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 
* Saját tulajdon: A társaság vagy 100%-os tulajdonú leányvállalatának tulajdona 
 
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a 

tárgyévben 
 

 2013. 
január 1. 

2013. 
március 31. 

2013. 
június 30. 

Társasági szinten    1 840 174    1 840 174    1 840 174 
Leányvállalatok *       935 203       935 203       935 203 
Mindösszesen    2 775 377    2 775 377    2 775 377 

* A társaság 100%-os tulajdonában lévő PMM Zrt. sajátrészvény állománya 
 
RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása  

(az időszak végén) 
 
Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés 

(%) 3 
Szavazati 
jog (%) 3,4 

Megjegyzés 5 

Benji Invest Kft.    B       I  2 424 010     11,51       13,26        P 
ONP Holdings SE    K       I  1 814 640       8,62         9,93        P 
Nyugdíjreform és 
Adósságcsökkentő 
Alap 

            
   B  

 
      Á 

 
 1 675 745  

 
      7,96 

 
       9,17 

 
       P 

 

1 Belföldi (B), Külföldi (K) 
2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), 

Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 
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3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 
4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 
5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 
 
1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok 
 
 
TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 
 

 Bázis időszak vége Tárgyidőszak vége 
PannErgy Nyrt. 8 7 
PannErgy Geotermia 36 22 
Összesen: 44 29 

        
TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló 
(stratégiai) alkalmazottak 
 

Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás 
kezdete 

Megbízás 
vége/megszűnése 

Részvény 
tulajdon 

(db) 
IT Bokorovics Balázs Elnök 2007.08.31. határozatlan ideig - 
IT Gyimóthy Dénes Tag, Alelnök 2007.08.31. határozatlan ideig 170 000 
IT, SP Tóth Péter Tag, 

vezérigazgató 
2013.04.30. határozatlan ideig - 

IT Briglovics Gábor Tag 2007.08.31. határozatlan ideig 3 600 
IT Major Csaba Tag 2013.04.30. határozatlan ideig - 
IT Juhász Attila Tag 2007.08.31. határozatlan ideig - 
IT Perlaky Zsolt Tag 2010.04.30. határozatlan ideig - 
IT Töröcskei István Tag 2007.08.31. határozatlan ideig 326 000 
Részvénytulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 499 600 

1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatótanácsi tag (IT) 
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1.4 Soron kívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok 
 

ST1. A tárgyidőszakban megjelent Soron kívüli tájékoztatások 
 
Dátum Hír típusa Tárgy, rövid tartalom 
2013.08.01 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 

2013.07.08 Egyéb tájékoztatás A Miskolci Geotermikus Projekt hő beadása folyamatos üzemre 
bővült. 

2013.06.30 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
2013.06.27 Soronkívüli tájékoztatás Összefoglaló jelentés 
2013.06.18 Egyéb tájékoztatás Szentlőrinci Geotermia Zrt. alaptőke emelése bejegyzésre került. 
2013.06.03 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
2013.05.15 Soronkívüli tájékoztatás 2013. I-III. Időközi vezetőségi beszámoló 
2013.05.07 Soronkívüli tájékoztatás Átadásra került a Miskolci Geotermikus Projekt első szakasza 

2013.05.06 Soronkívüli tájékoztatás Hitelszerződést írt alá a Miskolci Geotermia Zrt. és a Magyarországi 
Volksbank Zrt. 

2013.05.01 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
2013.04.30 Soronkívüli tájékoztatás Éves jelentés 
2013.04.30 Soronkívüli tájékoztatás Közgyűlési határozatok 
2013.04.30 Soronkívüli tájékoztatás FT jelentés 

2013.04.30 Soronkívüli tájékoztatás Átadásra kerül 2013. május 7-én a Miskolci Geotermikus Projekt első 
szakasza 

2013.04.25 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogot biztosító részesedés változásának bejelentése 
2013.04.23 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogot biztosító részesedés változásának bejelentése 
2013.04.10 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogot biztosító részesedés változásának bejelentése 
2013.04.10 Soronkívüli tájékoztatás ONP Holdings SE PannErgy részvényt értékesített 

2013.04.09 Soronkívüli tájékoztatás Személyi változás a PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. 
Igazgatóságában 

2013.04.08 Soronkívüli tájékoztatás Közgyűlési előterjesztések 

2013.04.02 Soronkívüli tájékoztatás Vissza nem térítendő támogatást nyert a PannErgy Nyrt. 
leányvállalata 

2013.04.01 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
2013.03.28 Soronkívüli tájékoztatás Javadalmazási nyilatkozat 
2013.03.22 Soronkívüli tájékoztatás A PannErgy Nyrt. befolyásának csökkenése a Synergon Nyrt-ben. 
2013.03.08 Soronkívüli tájékoztatás Közgyűlési meghívó 
2013.02.28 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
2013.02.26 Soronkívüli tájékoztatás ONP Holdings SE PannErgy részvény vásárlása 
2013.02.26 Soronkívüli tájékoztatás A Lazarus Zrt. PannErgy részvényeinek teljes kényszer-értékesítése 

2013.02.22 Soronkívüli tájékoztatás 
A Lazarus Zrt. PannErgy részvényeinek részleges kényszer-értékesítése 

2013.02.21 Soronkívüli tájékoztatás A Lazarus Zrt. PannErgy részvényeinek részleges és határidős vételi 
pozíciójának teljes kényszer-értékesítése 
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Dátum Hír típusa Tárgy, rövid tartalom 
2013.02.20 Soronkívüli tájékoztatás Igazgatótanácsi tag PannErgy részvény vásárlása 

2013.02.19 Soronkívüli tájékoztatás A Lazarus Zrt. befektetési hitellel érintett, óvadékkal terhelt PannErgy 
részvényeinek részleges kényszer-értékesítése 

2013.02.18 Soronkívüli tájékoztatás A Lazarus Zrt. befektetési hitellel érintett, óvadékkal terhelt PannErgy 
részvényeinek részleges kényszer-értékesítése 

2013.02.18 Soronkívüli tájékoztatás Igazgatótanácsi tag PannErgy részvény vásárlása 

2013.02.12 Soronkívüli tájékoztatás Lazarus Zrt. határidős vételi pozíciójának újabb részleges kényszer-
értékesítése 

2013.02.12 Soronkívüli tájékoztatás Lazarus Zrt. határidős vételi pozíciójának részleges kényszer-
értékesítése 

2013.02.11 Soronkívüli tájékoztatás Változás a Lazarus Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi struktúrájában 
2013.02.01 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
2013.01.29 Soronkívüli tájékoztatás Változik a PannErgy Nyrt. vezetése 
2013.01.25 Egyéb tájékoztatás A Lazarus Zrt. zárt határidős pozíciójából 

2013.01.18 Egyéb tájékoztatás Megkezdődnek a Miskolci Geotermikus Projekt részét képező 
geotermikus hővezetékek lefedése és üzembiztonsági felmérése 

2013.01.11 Egyéb tájékoztatás Hűtési, illetve fűtési megoldást épít ki a PannErgy Nyrt. a Synergon 
Csoport adatközponti beruházásához 

2013.01.08 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogot biztosító részesedés változásának bejelentése 
2013.01.02 Soronkívüli tájékoztatás Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
2013.01.02 Soronkívüli tájékoztatás PannErgy Nyrt. részvényt vásárolt a Benji Invest Kft. 
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II. 
 
PannErgy Nyrt. magyar számviteli előírások szerinti egyedi – nem auditált 
féléves beszámolója 
 
2013. első félév 
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Bevezető 
 

A társaság székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56. 
 
Telephelyei:  1221 Budapest, Dunalejáró u. 1. 
  4031 Debrecen, Kishegyesi út 263. 
 
A beszámolót aláíró személy neve: Tóth Péter Vezérigazgató 
 
 

1. Fő célok teljesítése 
 
A PannErgy Nyrt. alapvető célja a Társaság és leányvállalatai geotermikus energiaforrásokra 
vonatkozó stratégiájának továbbvitele volt, melynek eredményeként a tárgyév végére már jelentős 
geotermikus energiatermelő kapacitással rendelkezzenek a leányvállalatok. A Társaság másik 
kiemelt célja, hogy olyan részesedés- és eszköz értékesítési tranzakciókat hajtson végre 
(vagyonkezelői tranzakciók), melyek részvényesi értéket teremtenek és további forrásul szolgálnak 
a geotermiának. Ez a cél minden geotermiával nem összefüggő vagyonelemet érinthet. 

A Társaság céljai elérése érdekében pénzügyi forrásait folyamatosan a geotermikus 
fejlesztésekben résztvevő tagvállalatai rendelkezésére bocsátotta, elsősorban a nemzetközi 
mércével is hatalmasnak számító miskolci projekt támogatására. A miskolci projekt a rendelkezésre 
bocsátott forrásokat sikerrel használta fel, hiszen a geotermikus hőbetáplálás a második 
negyedévben megkezdődött.  
 
Fontos visszatekinteni a múltba a Társaság gazdasági környezetének értékeléséhez. A 2008-ban 
kirobban és napjainkban is tartó gazdasági világválság és lokális gazdasági nehézségek 
amortizálják részvényeink és befektetéseink piaci (tőzsdei) értékelését és tagvállalataink működési 
és piaci környezetét. A bankok, így a finanszírozási piac összezsugorodott és részben összeomlott. 
Bár az Európai Berházási Bank (EIB) egy közel 100 millió eurós hitelkeret igényt helyezett 
elfogadott státuszba a geotermikus projekt számára, mégis lehívása a jelen környezetben komoly 
erőforrásokat vesz igénybe. Az ezzel kapcsolatos első megállapodások és lehívás az év hátralévő 
részében – a miskolci projekt utófinanszírozására – esedékesek. A hitelek és az EU-, ill. Állami 
támogatások (pl. KEOP) lassú elérhetősége miatt a Társaság (ill. leányvállalatai) kénytelenek voltak 
ez idáig javarészt szűkös belső, illetve a vállalatcsoport erőforrásaira támaszkodni. 
 
A korábban forrásbevonási céllal értékesítésre szánt PannErgy Nyrt. sajátrészvények csak kisebb 
részben találtak befektetőre, míg legnagyobb részük esetében még folyik a befektető bevonási 
folyamat.  
 
Geotermikus stratégia történeti áttekintése: 
 
A PannErgy 2007-ben nem kis célt tűzött ki zászlajára, mégpedig azt, hogy a régóta ismert magyar 
geotermikus források felhasználásával jelentős mennyiségű hő- és elektromos energiát állítson elő 
értéket teremtve az Ország lakossága és intézményi szereplői, továbbá a PannErgy részvényesei 
számára. Az energia iránti kereslet növekedése megállíthatatlan, viszont mind a hazai, mind a globális 
források mennyisége korlátozott, avagy elérhetőségük hatékonyatlan. Talán sokan nem tudják, de a 
szakszerű és hatékony geotermikus energiatermelés nem csupán egy máig minimálisan kihasznált 
hatalmas forrás hasznosítása, hanem az egyik legkörnyezetbarátabb és legtisztább energia előállítási 
mód. Az Európai Unió mára nem csak üdvözli az ilyen energiatermelési utakat, hanem szigorú 
programmal és célrendszerrel orientálja a tagállamokat, így Magyarországot is. Több tucat 
önkormányzattal hoztunk létre különféle együttműködési megállapodásokat – elsősorban a hő piac 
elérésére, azonban legfrissebb stratégiánk az elkövetkezendő 5 évben koncentráltan csak a 
legelőnyösebb helyszínekre fókuszál. A stratégiánk alapvető célja legalább éves 2,4-2,6 PJ zöld hő és 
120-160 GWh zöld elektromos áram értékesítése, mely hosszútávon stabil nyereséget, cashflow-t és 
mindenekelőtt növekvő részvényesi értéket jelent. A PannErgy Nyrt. leányvállalata, a Pannergy 
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Geotermikus Erőművek Zrt. 2008. év végétől számos geotermiával kapcsolatos céget alapított, 
jellemzően 90%-os saját tulajdon és 10%-os önkormányzati tulajdon mellett. Időközben akvizíció útján 
100%-os tulajdonába került berekfürdői geotermikus forrásban oldott metánt hasznosító kiserőmű és 
egy geotermikus kutak fúrására létrehozott mélyfúró társaság is. 
 
 
 

2. PannErgy Nyrt. mérleg szerinti eredménye és mérlegadata 
 
A Társaság eredményének alakulása 
 
A Társaság nettó árbevétele 2013. I. félévében 290 812 eFt volt, melynek többsége a központ és a 
debreceni telep által nyújtott különböző szolgáltatásokból realizálódott. Az előző év I. félévi 
adatához viszonyítva az árbevétel 11 %-kal csökkent, ami a hasonló bérlői kihasználtság mellett a 
továbbszámlázott energetikai költségek csökkenésének tudható be.  

A nettó árbevétel megoszlása: 
 

- leányvállalatoktól: 2.783 eFt 
- egyéb részesedésű vállalatoktól: 0 eFt 
- egyéb (külső) vállalatoktól: 288.029 eFt 

Összesen: 290.812 eFt 
 
Export szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel nem volt 2013. I. félévében. 
   
A pénzügyi műveletek eredménye 332.951 eFt nyereség. 

A Társaság 2013. I. félévi mérleg szerinti eredménye: 195.226 eFt nyereség, mely többek közt 
tartalmaz devizaárfolyam változásból eredő eredményt, kamat bevételeket és ráfordításokat, 
sajátrészvény tranzakciók eredményét, stb.  
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A Társaság mérlegének alakulása 
 
A 1,06%-os mérleg főösszeg csökkenését egyrészről a befektetett eszközök mérlegsorában 
bekövetkezett 0,18 %-os csökkenés, másrészről pedig a forgóeszközök 2,35 %-os csökkenése 
okozta. 
 
A forgóeszközökön belül a követelések 5,28%-kal nőttek, míg a pénzeszközök és értékpapírok 
összessége 57,06 %-kal csökkent. Ezen belül az egyéb részesedés 100%-kal csökkent, 
visszavásárolt saját részvények értéke 29,44%-kal csökkent, a forgatási célú értékpapírok 
állománya 2,37%-kal emelkedett, míg a pénzeszközök állománya 20,83 %-kal csökkent. 
 
A Társaság saját tőke állománya az I. félévi eredmény miatt 195.226.eFt-tal nőt. 
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3. Környezetvédelem 
 
A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szintű kezelését, habár a 
Társaság elsősorban vagyonkezelői tevékenysége nem képvisel számottevő környezetvédelmi 
kockázatot. A PannErgy Nyrt. 2013-ben termelő tevékenységet nem végzett. 

 
4. Részvények, árfolyamváltozás, osztalékpolitika 

 
A Társaság alaptőkéje 421 093 100 Ft. 

A Társaság jegyzett tőkéje 4 210 931 db, egyenként 100 Ft névértékű, névre szóló, egyenlő és 
azonos tagsági jogokat megtestesítő részvényből állt.  

A nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakítása 2004-ben 
történt. Ennek megfelelően a Pannonplast Rt. a nyomdai úton előállított, névre szóló 
törzsrészvényeit (ISIN: HU0000010376) 2004. augusztus 6-ával érvénytelenné nyilvánította. 

A dematerializált részvények új ISIN azonosítója: HU0000089867 

Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a 
Társaság – a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően – 6 hónapon belül a Budapesti 
Értéktőzsdén, befektetési szolgáltató közreműködésével, tőzsdei árfolyamon értékesítette. 

Az átalakításra be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítését 
követően, a Társaság az értékpapír ellenértékét az érvénytelenített részvény átadása esetén a 
részvény utolsó igazolt tulajdonosának fizeti ki.       

Az évközi Közgyűlés 2007. augusztus 31-én jóváhagyta a PannErgy törzsrészvények 1:5 arányú 
felaprózását, így 4 210 931 db 100 Ft névértékű részvény helyett 21 054 655 db 20 Ft névértékű 
részvénye lett a Társaságnak. 

2013. június 30-án a Társaság tulajdonában 2 775 377 db részvény volt. 

2013. június 30-án a részvények árfolyama  310 Ft/db volt (2013. június 28-i záróárfolyam). 

A tulajdonosi struktúra és a sajátrészvényekkel kapcsolatos egyéb információk az I. fejezetben 
kerültek bemutatásra. 

 
 

5. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása 
 
A PannErgy Nyrt. deviza forward ügyleteket és tőzsdei határidős saját részvényre vonatkozó 
ügyleteket egyrészről a PannErgy Csoport deviza és egyéb kitettségének fedezése céljából, 
másrészről pedig árfolyamnyereség elérése céljából köt. A Társaság kockázatkezelési, avagy 
fedezeti politikával nem rendelkezik. Az ezen ügyletekhez szükséges döntéseket a társaság 
szakemberei a mindenkori saját- és környezeti helyzetértékelésekre alapozva hozzák meg. 
 
 

6. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett főbb események 
 
Kifejtésre került az I. fejezetben. 
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III. 
 
NYILATKOZATOK 
 
A jelen beszámoló a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok 
(IFRS) szerint készített, nem auditált adatait, valamint a PannErgy Nyrt. egyedi, magyar számviteli 
előírások szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. 
 
A törvényi előírásoknak megfelelően kijelentjük, hogy a jelentés legjobb tudásunkkal összhangban 
készült és nem tartalmaz olyan mértékű tévedést, mely következtében a beszámoló a társaság 
2013. június 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valótlan képet adna. 
 
Továbbá kijelentjük, hogy a beszámoló nem auditált. 
 
Budapest, 2013. augusztus 15. 
 
 
 PannErgy Nyrt. 
 Igazgatótanácsa 


