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Előterjesztés a rendes közgyűlés  
„1. Az Igazgatótanács jelentése a Társaság 2013. üzleti évében kifejtett tevékenységéről – az 

ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített jelentés 
elfogadása” tárgyú, továbbá 2., 3., 4. és napirendi pontjaihoz 

 
 
Az Igazgatótanács, a Közgyűlés 1-4. napirendi pontjaihoz kapcsolódó jelentésének lényegi elemei: 
 
A PannErgy Nyrt., mint vagyonkezelő holding társaság, leányvállalatain keresztül a 2013-as üzleti 
évében is folytatta, az elsősorban geotermikus energiaforrások hasznosítására korábban 
meghirdetett stratégiája megvalósítását. Ennek eredményeként a leányvállalatok említésre méltó 
műszaki probléma nélkül üzemeltették a már működő létesítményeket, egyben irányították a 
folyamatban lévő beruházásokat és a tervezett létesítmények megvalósításának előkészítését. A nyár 
folyamán elkezdte működését az európai viszonylatban is jelentős méretűnek számító miskolci 
geotermikus fűtőlétesítményünk, míg Győrben megállapodást írtunk alá az AUDI Hungária Motor Kft-
vel ami megfelelő kereskedelmi hátteret ad egy újabb jelentős geotermikus rendszer létrehozására 
Győr térségében. Folyamatban és előkészítés alatt álló projektjeink megannyi, több milliárd forint 
összértékű európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyertek. A PannErgy Csoport – 
összhangban geotermiára összpontosító stratégiájával – 2013. elején megvált teljes Synergon Nyrt. 
részesedésétől. 
 
Az Igazgatótanács munkájának eredményeiről, illetve a PannErgy Nyrt. és PannErgy Csoport 
működéséről a Társaság a magyar számviteli szabályok szerinti, továbbá IFRS konszolidált 
beszámolókat készített és tett közzé, továbbá számos nyilvános tájékoztatást tett közzé a vonatkozó 
időszakban melyek ismerete szintén elengedhetetlen a vállalatcsoport teljesítményének megítélése 
szempontjából. 
 
Az IFRS szerinti konszolidált tárgyévi adózott eredmény -825.848.000 forint veszteség és a 
mérlegfőösszeg 16.739.197.000 forint. 
 
A magyar számviteli szabályok szerinti mérleg szerinti eredmény 39.221.000 forint nyereség és a 
mérlegfőösszeg 12.563.374.000 forint. 
 
A Társaság rendkívüli- és egyéb tájékoztatásokat tesz közzé a részvényeseket érintő lényegesebb 
információk tekintetében, melyek megtekinthetők többek közt a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde 
honlapján. 
 
A Társaságnál működő Audit Bizottság megvizsgálta a Társaság beszámolóit és a könyvvizsgálói 
jelentéseket, továbbá a Társaságnál működő pénzügyi beszámolási folyamatokat, melyeket 
elfogadhatónak ítélt meg. 
 
Az Igazgatótanács tekintettel a geotermikus stratégia megvalósításának befektetésigényére és a 
tárgyévi negatív eredményre, osztalékfizetést nem javasol. 
 


