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PannErgy Nyrt. IFRS szerinti konszolidált � nem auditált féléves beszámolója 
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Az utolsó negyedév kiemelt eseményei: 

 

A Szentlõrinci geotermia projekt jelentõs � 442 milliós � vissza nem térítendõ 

támogatást nyert a KEOP programban 

 

Aláírásra került a hosszú távú hõátvételi szerzõdés Szentlõrincen és Miskolcon  

 

A PannErgy 1.080 millió forintos tõkeemelést hajtott végre geotermia holding 

leányvállalatában a második negyedévben, a PannErgy Polifin Zrt.-ben az elsõ 

negyedéves új tulajdonos bevonásával egybekötött tõkeemelést követõen 

 

A Pannunion Nyrt. tovább folytatta a korábbi évekét meghaladó, kiemelkedõ 

gazdasági teljesítményét 

 

A PMM Zrt. lezárta székesfehérvári ingatlanjának értékesítését és ezt követõen új 

tevékenységi körrel, a kereskedelemmel folytatja mûködését 

 

A PannErgy felszámolta határidõs sajátrészvény állományát a júniusban kifutott 

kontraktusok leszállítással való rendezésével. 

 

 

 

Kiemelt mutatószámok millió forint 
 

2010. 2009. Index 

  I. félév I. félév 

PANNERGY CSOPORT*     

    

Értékesítés árbevétel 103 74 139,2% 

Bruttó fedezet -22 21 

EBITDA -142 -202 70,3% 

EBIT -168 -223 75,3% 

Adózás elõtti eredmény -131 146 

Beruházás és befektetés 487 217 224,4% 

Saját tõke** 9 951 9 544 104,3% 

    

PANNUNION CSOPORT ***     

    

Értékesítés árbevétele 7 193 6 010 119,7% 

Bruttó fedezet 1 849 1653 111,9% 

    Fedezeti szint 25,7% 27,50%   

EBITDA 980 944 103,8% 

    EBITDA szint 13,6% 15,7%   

EBIT 452 390 115,9% 

Adózás elõtti eredmény 39 -17 

Beruházás és befektetés 1 173 596 196,8% 

Saját tõke 3 371 3 287 102,6% 
 

 

* Pannunion Csoport kivételével 

** Teljes PannErgy konszolidációs kör 

*** A Pannunion Nyrt. a Budapesti Értéktõzsde �B� kategóriájába bevezetett társaság, így nyilvános beszámolókat publikál, 

gazdálkodási információit bemutatva. A jelen beszámolóban bemutatott Pannunion Csoport információknál részletesebb adatok 

tekintetében, kérjük a www.pannunion.hu és a www.bet.hu weboldalak felkeresését  
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1. Üzletágak teljesítményének bemutatása 
(tagvállalatok részletezése csak a jelentõsebb jogi személyiségekre korlátozódik) 

 

1.1. PannErgy Csoport (energetika és vagyonkezelés) 

PannErgy Nyrt. 
PannErgy Polifin Zrt. (korábbi nevén: Pannonplast Polifin A Kft.), geotermia holding 
PMM Zrt. (korábban ingatlan kezelés, jelenleg kereskedelem) 
Synergon Nyrt. 
önkormányzatokkal alapított vállalkozások  
 

 

2009-ben Szentlõrincen befejezõdött az elsõ � kutató, késõbbiekben termelõ � kút fúrása, 93,7 °C-
os talphõmérséklettel (kifolyó kb. 86 °C) és kb. 25 l/s vízhozammal. A kút potenciális hõ-
teljesítménye megközelíti az 5 MW-ot. A visszasajtoló kút fúrása és az erõmû építése jelenleg 
zajlik. A vonatkozó KEOP pályázaton 442 millió forint vissza nem térítendõ támogatást ítéltek a 

projektnek. A tárgyidõszakban aláírásra került a hosszú távú hõ átvételi szerzõdés. 

A sikeres fúrás mérföldkövet jelentett a PannErgy Csoporton belüli önállóan mûködõképes 

geotermia holding entitás kialakításában is. Ezzel összhangban PannErgy Polifin Kft. zártkörû 

részvénytársasággá alakult. Az elsõ negyedév elején mind a PannErgy, mind az új kisebbségi 

tulajdonos ONP jelentõs tõkeemelést hajtott végre, melynek következtében a Polifin saját tõkéje 

megközelítette a 3 milliárd forintot. Ezt követõen a második negyedév végén a PannErgy további, 

1.08 milliárd forintos tõkeemeléssel a sajáttõkét 4 milliárd fölé emelte. 

Miskolci projekthelyszínünkön is jelentõs lépéseket tettünk. A fordulónapot követõen végsõ fázisába 

lépett a kutatófúrás, melynek mélysége már meghaladja az 1.500 métert. A tárgyidõszakban 
aláírásra került a hosszú távú hõ átvételi szerzõdés. 

Geotermikus projektjeinkrõl bõvebben egyéb- és rendkívüli közzétételeinkbõl tájékozódhatnak.  

Habár a geotermikus energiahasznosítás területén a korábban létrejött önkormányzati 

szerzõdésállomány már elérte a stratégia céljaink eléréséhez kitûzött mennyiséget, mégis tovább 

építettük kapcsolatainkat határon túli városok tekintetében.  

Tovább folytattuk a vizsgálataink alapján legjobb adottságú területeken fekvõ kiemelten jó 

kútlétesítési helyek meghatározását.  

A Csoport idõszaki adózott eredményére az általános mûködési tételeken túl, meghatározó 

hatással volt a pénzügyi eredmény, mely a forint euróval szembeni romlása miatt veszteségbe 

fordította a konszolidált eredményt. 

Az energetikai üzletág (beleértve a vagyonkezelési tevékenységet), átlagosan 73 millió forintos 

negyedéves költséggel gazdálkodott (értékesítés közvetett költsége).  

A PMM Zrt. székesfehérvári ingatlanja esetében lezárult az értékesítés folyamata, melynek szerény 

negatív eredményhatása a második negyedévre került elszámolásra. A PMM Zrt. ezt követõen 

megváltoztatta fõ tevékenységi köreit és a jövõben az energetikával kapcsolatos eszközök 

kereskedelmére összpontosítja tevékenységét. 

A Synergon Nyrt. nem tartozik a konszolidációs körbe (fordulónapon 14,96%-os saját 

részvényekkel módosított szavazati jog, 1.164.753 db részvény). Ennek következtében a 

befektetést a Synergon részvények tõzsdei árfolyamán tartjuk nyílván. 

A Synergon Nyrt. tõzsdei gyorsjelentéseket és egyéb nyilvános információkat publikál, melyek 

hozzáférhetõk a BÉT (www.bet.hu) és a társaság honlapján (www.synergon.hu). 
A PannErgy felszámolta határidõs sajátrészvény állományát a júniusban kifutott kontraktusok 

leszállítással való rendezésével, melynek finanszírozásához deviza alapú lombardhitelt vett 

igénybe. 
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1.2. Pannunion Csoport 

Pannunion Nyrt. (www.pannunion.hu)  
Almand Kft. 
Interagropack (Ukrajna) 
Pannon-Effekt Kft. 
Unical (Románia)  
Unionplast (Szerbia) 

 
 
Az összefoglaló kivonata a Pannunion Nyrt. vonatkozó tõzsdei beszámolójának 

 
�A Pannunion csoportnak 2010. II. negyedévében sikerült tovább növelnie árbevételét 5,9%-kal a 
2010. I. negyedévi adatokhoz képest, illetve a 2009. II. negyedévéhez viszonyítva jelentõsen 

24,1%-kal. A 2010. évi halmozott árbevétel 7,2 milliárd Ft, amely 19,7%-kal haladja meg a 2009. év 

ugyanezen idõszakának értékét.  
Kedvezõtlenül hatott a fedezetre, illetve a fedezeti hányadra a forint erõsödése (274,4Ft/�), mely az 

elõzõ év azonos idõszakának átlagához (285,9 Ft/�) képest, volt jelentõs. Szintén a fedezeti 

hányad csökkenése irányában hatott az alapanyagárak erõteljes  és  tartós  emelkedése  a  félév  
során. A következõ negyedévben az értékesítési áraink még tovább emelkednek (2-3 havi 
árkövetési metodikák miatt), azonban az alapanyagárakban vonatkozásában már mérsékelt 

csökkenés várható. 
 
Az általános költségek a 2009. II. negyedévi értékhez képest 2010. II. negyedévében 6,9%-kal 
növekedtek. A növekedést a közvetett bérek és a szolgáltatási díjak emelkedése okozta. A 2010. II. 

negyedévben elért üzemi eredmény és üzleti cashflow jelentõs 39,5%-os és 12%-os bõvülést mutat 

az elõzõ év azonos idõszakához képest. A 2010. I. félévi halmozott EBITDA értéke 980 millió Ft, 

amely 3,8%-kal kedvezõbb a bázisidõszaki értéknél. 
 
Összességében elmondható, hogy a jelentõsen emelkedõ alapanyagárak ellenére, a Pannunion 

Nyrt. jelentõsen növekvõ forgalmával javítani tudta eredményességét és kiemelkedõ EBIT és 

EBITDA értéket teljesített a félév során. A csoport 2010. I. félévében 1,2 milliárd forintot fordított 

fejlesztésre és beruházásra, amely több mint kétszerese a 2009. I. félévi értéknek. A 

tárgyidõszakban a csoport összlétszáma is 47 fõvel növekedett a 2009.06.30-i állományhoz képes.  
 

 
 
2008. IV. negyedévétõl kezdõdõen jelentõs különbözetek keletkeztek a deviza hitelállomány fel-, 
illetve leértékelése alapján, amelyek a kedvezõ üzemi mutatókat háttérbe szorítva, döntõen 

meghatározták a pénzügyi- és nettó eredmény alakulását.  
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A csoport devizakitettsége az elmúlt idõszakban folyamatosan csökkent. 2009. év során összesen 

138 millió Ft árfolyamveszteség került elszámolásra. 2010. I. negyedévében 71,3 millió Ft 

árfolyamnyereséget számoltunk el a devizahitelek értékelése során. 2010. II. negyedévében a 

devizahitelek ismét felértékelõdtek, amely 235 millió Ft nem realizált árfolyamveszteséget okozott. 
A Pannunion kamatterhei az elsõ negyedévben csökkentek a bázisidõszakhoz képest, a II. 

negyedévben nem változtak. A társaság folyamatosan törlesztette beruházási hitelét. A 

folyamatban levõ, 1 milliárd forintot meghaladó értékû, átfogó technológiakorszerûsítést és 

kapacitásbõvítést célzó beruházási projekthez (GOP pályázat) kapcsolódóan, március végén egy 8 

hónapos futamidejû hitel került lehívásra (120 millió Ft értékben). A lehívott hitel egy új PP/PS 

fóliagyártó sor beszerzéséhez kapcsolódik. Az új berendezés éves szinten körülbelül 25%-kal 
növeli a Pannunion PP/PS fóliagyártó kapacitását. A társaság a projekthez kapcsolódóan további 

hitelfelvételt nem tervez. 
 
A csoport adózás elõtti eredménye, a kedvezõtlen pénzügyi eredménnyel, 2010 II. negyedévben 

201 millió Ft veszteség lett. A 2010. I. félévi adózás elõtti eredmény 39 millió Ft nyereség. A 

halmozott többségi tulajdonosokra jutó eredmény 24 millió Ft nyereség. 
A Pannunion Nyrt. egyedi, 2010. I. félévi mutatói kiemelkedõen kedvezõek, amelyek az árbevétel 

növekedésének köszönhetõek. A társaság kibocsátása volumenben és értékben egyaránt 

jelentõsen növekedett. Az Almand Kft. esetében csökkent az eredményesség a 2009. I-II. 
negyedévi adatokhoz képest. Ennek oka részben, hogy az elmúlt év ugyanezen idõszaka az eddigi 

legkedvezõbben sikerült félév volt a társaság történetében, másrészt az alapanyagárak 

növekedését csak kis mértékben tudták a félév során érvényesíteni. Az ukrán leányvállalat és az 

Effekt esetében az eredmények romlását a magas alapanyagárak és azok követõ jellegû, azaz 

csak részbeni érvényesítése okozta, mely  várhatóan  a  következõ  idõszakban  
kedvezõbben alakul.� 
 

2. Pénzügyi elemzés 

 

2.1. Eredménykimutatás 

 

A társaság konszolidált árbevétele 7 296 millió forintot ért el az idõszakban, amely 19,9%-kal 
magasabb az elõzõ év hasonló idõszakának értékénél. A növekedés elsõdleges oka a Pannunion 
Csoport kiemelkedõ teljesítménye. 

A közvetlen költségek szintje az árbevétel-növekedés mértékét meghaladóan, 24,0%-al nõtt - az 
árbevételhez hasonlóan a Pannunion Csoport közvetlen költségeinek növekedésére 

visszavezethetõen, elsõsorban az alapanyagárak növekedése miatt.  

Az értékesítés közvetett költsége 1 464 millió forintot tett ki a tárgyidõszakban, amely 20,1%-a az 
árbevételnek és 104 %-a a bázisidõszaki értéknek. A szerény növekedés, a Pannunion Csoport 
költségeinek nagyobb (5,6%) növekedése ellenére valósult meg. A csoport teljes munkaidõben 

foglalkoztatott munkavállalói létszáma � elõzõ év végi 586 értékrõl � 614 fõre változott, fõként a 

Pannunion Csoport létszámbõvülése miatt. 

Az egyéb ráfordítások és bevételek egyenlege a tárgyidõszakban 79 millió forint ráfordítás, a 

bázisidõszak 101 milliós ráfordításához képest. 

 

A mûködési eredmény (EBIT) 284 millió forint nyereség volt a tárgyidõszakban, míg ennél 

alacsonyabb, 167 millió forint a bázisidõszakban elsõsorban a Pannunion növekvõ árbevétele és 

fedezet tömege miatt. 

 

Az üzleti cash-flow (EBITDA) 838 millió forint, ami 96 millió forinttal meghaladja a bázis-
idõszakértéket. A tárgyidõszakban 554 millió forint értékcsökkenés lett elszámolva, ami 21 millió 

forinttal múlja alul a bázisértéket elsõsorban a Pannunion Csoport korábbi évekhez képest 
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konszolidálódó beruházási tevékenysége és a geotermia üzletág egyelõre nem befejezett 

beruházásai miatt. 

 

A pénzügyi mûveletek eredménye 376 millió forint veszteség volt a tárgyidõszakban, ami 338 millió 

forinttal kedvezõtlenebb 2009. hasonló idõszaki értékénél. A pénzügyi eredményre kedvezõtlenül 
hatott a forint euróval szembeni 25 forintos gyengülése, melynek eredményhatása meghaladja a 

400 millió forint veszteséget. Szintén kedvezõtlenül hatott a pénzügyi eredményre a Synergon 

részvények árfolyamának közel 100 forintos esése, ami közel 135 millió forintos veszteséget 
okozott. 

 

A szokásos vállalkozási eredmény 92 millió forint veszteség, ami alulmúlja a bázisidõszak 129 millió 
forintos nyereségét.  

A társaságnak rendkívüli eredménye nem keletkezett. Társasági adófizetési kötelezettségként 15 
millió forint került elszámolásra. 

A konszolidált nettó eredmény, 111 millió forint veszteség, a fentiekben részletezett okok 

miatt, mely elmarad a bázisidõszak 114 millió forintos nyereségétõl.  

 

2.2. Mérleg 

 

A befektetetett eszközök állománya stagnált. Az immateriális javak növekedése a bázishoz képest 

363 millió forint, ami elsõsorban a geotermikus kutatási munkákat takarja. A tárgyi eszközök 

állománya szintén nõtt, ami egyaránt a geotermiában és a Pannunionnál végzett aktív beruházási 

tevékenységre vezethetõ vissza. A befektetett pénzügyi eszközök között szerepelt a PMM Zrt. 
lízingbe adott székesfehérvári ingatlanjának értéke, mely az értékesítés lezárásával kivezetésre 

került. Szintén jelentõs tétel az 577 millió forint halasztott adó követelés, mely nem változott, illetve 

nyilvántartunk kisebb, konszolidációba nem bevont részesedéseket. 

A forgóeszközök állománya jelentõsen növekedett, elsõsorban a leányvállalati tõkeemelések és 

eszközértékesítések készpénzállomány növelése miatt, továbbá a Pannunion csoport 

vevõállomány növekedése miatt. A készletek szinte kizárólag a csomagoló vállalatok állományait 

takarja. A követelések legnagyobb része szintén a Pannunion Csoporthoz köthetõ, azonban a 

geotermiával összefüggésben is jelentõs kútfúrásra adott elõleget és beszállítónak adott kölcsönt 

tartunk nyilván. 

A társaság saját tõkéjének növekedése a Polifin új tulajdonos általi tõkeemelésének ázsiójának és a 

visszavásárolt sajátrészvények csökkentõ hatásának eredõje. A változást befolyásolták az átölelt 

idõszakok mérlegszerinti eredményei is. Az egy részvényre (sajátrészvényekkel csökkentett 

darabszámmal számolva) jutó saját tõke 561 forintra (bázis: 521) növekedett.  

A hitelállomány enyhe változása a Pannunion Csoport devizahiteleinek csökkenõ 

állományváltozása és a PannErgy lombardhitel felvételének eredõje. A nettó hitel / saját tõke 

aránya 0,42-re csökkent (bázis:0,52) � tõzsdei részvényeket pénzeszközként nem figyelembe véve. 

A szállítók és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek egyenlege elsõsorban a Pannunion Csoport 

állományváltozásai miatt mozgott.  

 

3. Egyebek 

 

3.1. Halasztott adó 
 

A PannErgy Csoport az alábbi halasztott adó pozícióval rendelkezik (adatok millió forintban): 
 
Jövõben felhasználható veszteség 5 947 
Elhatárolható adóbevétel 595 
Elszámolt adóbevétel 577 
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A Társaság 18 millió forint halasztott adóbevételt nem számolt el óvatossági alapon. Az adók 

számításához 10%-os társasági adókulcsot használtunk figyelembe véve az új adótörvények 

szerinti 10%-os alacsonyabb jövedelmekre megállapított társasági adókulcsot. 
 

3.2. Társasági események 

 
A Társaság megtartotta éves rendes közgyûlését 2010. április 30-án, melynek határozatai a 

hivatalos közzétételi helyeken megjelentek. 
 

3.3. Alkalmazottak (aktív állomány) 
 
Saját létszám 2009. december 31. 2010. június 30. Változás 

PannErgy Nyrt. 5 5 0 
PannErgy Csoport 581 614 33 
 
Az összlétszámból 142 munkavállaló dolgozik külföldi tagvállalatainknál. 
 
A bérelt munkaerõ létszáma továbbra is elhanyagolható csoport szinten.  
 
3.4. A társaság jegyzett tõkéjében, vezetésében, szervezetében bekövetkezett 

változások 
  
2009. december 31-én a jegyzett tõke 421 093 100 forint volt, amely 2010. eddig eltelt idõszakában 

nem változott. Pénzügyi beszámolóinkban a jegyzett tõke a teljes kibocsátásnak megfelelõen, míg 

a részvény darabszám a visszavásárolt sajátrészvények mennyiségével csökkentve kerül 

kimutatásra. 
  
A Társaság 2010. június 30-val, 3 323 703 db PannErgy Nyrt. sajátrészvénnyel rendelkezik annak 
eredményeként, hogy júniusban 597 500 db részvényt képviselõ tõzsdei határidõs vételi kontraktus 
zárult le leszállítással. 
 
A vezetõ tisztségviselõkkel kapcsolatos információkat a TSZ3. adatlap részletezi. 
 
3.5. Környezetvédelem 

 
A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szintû kezelését. A geotermia 

területén azon munkálkodik, hogy az egyik legkörnyezetbarátabb megújuló energiatermelési 

módozatot honosítsa meg Hazánkban.  
A Pannunion Csoport önálló környezetvédelmi tevékenységet folytat. 
 
3.6. Mérleg fordulónap utáni jelentõsebb események 
 
A mérleg fordulónapot követõen és a beszámoló publikálását megelõzõen nem történt olyan 

jelentõs esemény, mely a jelen szekcióban vagy a jelen beszámoló valamely egyéb részében ne 

került volna bemutatásra. 
 
A gazdasági környezet tekintetében megállapítható, hogy a 2008-ban megindult globális gazdasági 

válság továbbra is negatívan és a társaság és kapcsolt vállalkozásai szempontjából 

kiszámíthatatlanul és nem meghatározható mértékben terheli a vállalatcsoportot.  
 
 
 
 PannErgy Nyrt. 

 Igazgatótanácsa 

mailto:denes.gyimothy@amoutsourcing.sk


A PannErgy Nyrt.  

2010. I. félévének beszámolója 
Befektetõi kapcsolattartó: Gyimóthy Dénes 
Tel.: 323-2371 Fax: 323-2373    E-mail: denes.gyimothy@amoutsourcing.sk   
 

 
2010. augusztus 5.  8 

 

Adatlapok 

 
A társaság neve: PannErgy Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság 
Társaság címe:  H-1117 Budapest, Budafoki út 56. 
Ágazati besorolás:  Vagyonkezelés, Energetika 
Idõszak:   2010. I. félévének idõszaka 
Telefon:   +36 1 3232371 
Telefax:   +36 1 3232373 
E-mail cím:   denes.gyimothy@amoutsourcing.sk 
Befektetõi kapcsolattartó: Gyimóthy Dénes 
 

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/Alaptõke Tulajdoni 
hányad (%) 

Szavazati jog 1 

(%) 
Besorolás 

2 

Pannunion Nyrt. 2 695,0 95,22 95,22 L 
PMM Zrt. 710,0 100,00 100,00 L 
Almand Kft. 3 512,7 95,22 95,22 L 
Unionplast Doo 3 480,4 61,90 61,90 L 
Unical Kft. 3 687,2  95,22 95,22 L 
Interagropak Kft. 3 184,0 48,60 48,60 L 
Pannon-Effekt Kft. 311,0 95,22 95,22 L 
Kuala Ingatlanhaszn. Kft. 0,5 100,00 100,00 L 
PannErgy Polifin Zrt.  1972,7 93,09 93,09 L 
Csurgói Geotermia Zrt. 5,0 90,00 90,00 L 
Tamási Geotermia Zrt. 5,0 90,00 90,00 L 
Szentlõrinci Geotermia Zrt. 5,0 90,00 90,00 L 
Miskolc Geotermia Zrt. 5,0 90,00 90,00 L 
PannTerm Kft 5,0 90,00 90,00 L 
Gödöllõi Geotermia Zrt. 5,0 90,00 90,00 L 
 

1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyûlésén a döntéshozatalban való 

részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 
2 Teljes (L); Közös vezetésû (K); Társult (T) 
3 % értékek közvetetten értelmezendõk 
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IFRS szerint konszolidált mérleg (millió forint) 
 

 

2010.VI.30. 2009. VI.30. Változás % 2009.XII.31. 

Eszközök 

 

      (auditált) 
 
Immateriális javak 1 539 1 176 130,9 1 438 

Goodwill 177 177 100,0 177 

Tárgyi eszközök 8 016 7 305 109,7 7 259 

Befektetések 25 125 20,0 25 

Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések 0 1 036 865 

Halasztott adó követelés 577 577 100,0 577 

Hosszú lejáratú követelések 5 4 125,0 5 

Befektetett eszközök összesen 10 339 10 400 99,4 10 346 

Készletek 1 920 1 706 112,5 1 886 

Vevõk  2 636 2 110 124,9 1 869 

Egyéb követelések 2 021 1 873 107,9 2 062 

Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelések 179 73 245,2 145 

Pénzügyi eszközök valós értéken,  756 823 91,9 891 

az eredménykimutatásban átvezetve 
Lejáratig tartandó értékpapírok 0 40 0 

Pénzeszközök 1 364 491 277,8 164 

Forgóeszközök összesen 8 876 7 116 124,7 7 017 

                

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 19 215 17 516 109,7 17 363 

Saját tõke és kötelezettségek 

 Jegyzett tõke 421 421 100,0 421 

Saját részvény -4 249 -3 677 115,6 -3 677 

Tõketartalék 10 649 9 705 109,7 9 705 

Eredménytartalék és mérlegsz. Eredmény 2 576 2786 92,5 2 687 

Egyéb tartalék -157 -184 85,3 -173 

Anyavállalati saját tõke 9 240 9 051 102,1 8 963 

Kisebbségi részesedés 711 493 144,2 498 

Saját tõke összesen 9 951 9 544 104,0 9 461 

Hosszú lejáratú hitelek 2 136 2 485 86,0 2 046 

Céltartalékok 6 22 27,3 12 
Hosszú lejáratú kötelezettségek 

összesen 2 142 2 507 85,4 2 058 

Rövidlejáratú kötelezettségek 
Szállítók 2 740 1 621 169,0 2 114 

Rövidlejáratú hitelek 3 433 2 925 117,4 2 769 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 949 919 103,3 961 

Rövidlejáratú kötelezettségek összesen 7 122 5 465 130,3 5 844 

                

SAJÁT TÕKE ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 19 215 17 516 109,7 17 363 
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  Anyavállalatra jutó saját tõke           
                          
Konszolidált tõkemozgások (millió Ft)   Jegyzett Saját Ázsió Tõke- Eredmény Egyéb Összesen Kisebbségi Saját tõke 
    tõke 
          Tõke Részvény tartalék tartalék tartalék részesedés összesen 

Egyenleg 2008. december 31-én     421 -3 205 5 455 4 250 2 672 -45 9 548 649 10 197 

2009. I.-II. n.évi eredmény 114 114 -11 103 
Külsõ tagok részesedésének változása -145 -145 
Konszolidálásból eredõ árfolyamkülönbözet -139 -139 -139 
Visszavásárolt saját 

részvények -472 -472 -472 
Egyenleg 2009. június  30-án       421 -3 677 5 455 4 250 2 786 -184 9 051 493 9 544 

Saját tõke változásainak kimutatása 2010.I.1 - VI.30. 

Egyenleg 2009. december 31-én 421 -3 677 5 455 4 250 2 687 -173 8 963 498 9 461 

2010. I.-II. n.évi eredmény -111 -111 4 -107 
Külsõ tagok részesedésének változása 209 209 
Konszolidálásból eredõ árfolyamkülönbözet 16 16 16 
Leányvállalati részvénytõke emelés 944 944 944 
Visszavásárolt saját részvények -572 -572 -572 
Egyenleg 2010. június 30-án   421 -4 249 6 399 4 250 2 576 -157 9 240 711 9 951 
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ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS 

2010. I. félév 
(millió Ft-ban) 

2010. 2009. Változás 2010. 2009. Változás 
            II.n. év II.n. év % I. félév I. félév 

Tárgyidõszaki mérleg szerinti eredmény   -131 595 -22,0 -111 114 -97,4% 
Egyéb átfogó jövedelem 

        Átváltási különbözet 
        Értékesíthetõ pénzügyi instrumentumok halasztott 
        adóval együtt 
        Cash flow fedezeti ügyletek halasztott adóval együtt 
        Részesedés a társult vállalkozások egyéb 

átfogó 
        jövedelmébõl 
Idõszaki egyéb átfogó jövedelem adóhatással együtt             

Tárgyidõszaki teljes átfogó jövedelem     -131 595 -22,0 -111 114 -97,4% 

* Teljes egészében a társaság tulajdonosainak tulajdonítható 
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IFRS szerint konszolidált eredménykimutatás (millió forint) 

 

2010. 2009. Változás 

I. félév I. félév % 

Értékesítés árbevétele 7 296 6 084 119,9 
Értékesítés  közvetlen költsége -5 469 -4 410 124,0 
Bruttó fedezet 1 827 1 674 109,1 

Bruttó fedezethányad % 25,0% 27,5% 

 Értékesítés közvetett költsége -1 464 -1 406 104,0 

Egyéb bevételek 60 49 122,4 
Egyéb ráfordítások -139 -150 92,7 

Mûködési eredmény 284 167 170,1 

Mûködési  eredményhányad (%) 3,9% 2,7% 

EBITDA  838 742 112,9 

EBITDA hányad (%) 11,49% 12,2% 

   Pénzügyi mûveletek bevétele 
 

625 1 338 46,7 
Pénzügyi mûveletek 
ráfordítása 

 

-1 001 -1 376 72,7 
Pénzügyi mûveletek eredménye -376 -38 

 

Adózás elõtti eredmény -92 129 

 

      Társasági nyereségadó 
 

-15 -26 57,7 

Adózás utáni eredmény * -107 103 

 Kisebbségi részesedés -4 11 
Tárgyidõszaki nettó eredmény -111 114 

 

 Adózás utáni eredménybõl: * 
  Anyavállalat tõketulajdonosainak -111 114 

A kisebbségi tulajdonosoknak 4 -11 

Egy törzsrészvényre jutó eredmény (Ft) 

Alap -6,06 6,02 
Hígított -6,25 6,41 
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IFRS szerint konszolidált cash-flow kimutatás (millió forint) 

 

 

Mûködésbõl származó pénzeszközök 

2010. I. 

félév 

 

2009. I. 

félév 

Adózott eredmény -111 114 

Kiigazítások az adózás elõtti eredmény és az üzleti 

tevékenységbõl származó pénzforgalom érdekében 

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenése 554 575 
Halasztott adó hatása 0 0 
Valós érték különbözet 135 -254 
Hitelek árfolyamnyeresége 226 -74 
Részesedések értékvesztése 0 0 
Tárgyi eszközök, goodwill terven felüli leírása 0 177 
Készletek értékvesztése és hiánya 35 24 
Céltartalék feloldása -6 -8 
Növekedés a kétes követelésekre képzett céltartalékban 1 0 
Tárgyi eszközök értékesítésébõl származó eredmény -12 -18 
Befektetések értékesítésébõl származó eredmény 0 0 
kisebbségi részesedések változása 213 -156 

Változás a mûködõ tõke elemekben 

Készletek növekedés/csökkenése -69 201 
Követelések növekedése/csökkenése -761 1 105 
Kötelezettségek növekedése/csökkenése 614 -204 

Mûködési tevékenységbõl származó/felhasznált nettó 819 1 482 

pénzeszközök 

   

Befektetésbõl származó pénzeszközök 

Befektetések vásárlása nem nyilvános társaságban 0 0 
Meglévõ befektetések 

növelése 0 0 
Befektetések eladása 0 0 
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -1 660 -813 
Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása 260 158 
Hosszú lejáratú követelések 

növekedése/csökkenése 865 -40 

Befektetési tevékenységre felmerült pénzeszközök -535 -695 

Pénzügyi tevékenység 

Hosszú lejáratú hitelek 

felvétele/törlesztése -11 77 
Rövidlejáratú hitelek csökkenése/növekedése 379 -174 
Konszolidálásból adódó árfolyam-különbözet 16 -139 
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Kisebbségi részesedésekben tõkeemelés, ázsió 944 0 
Saját részvény beszerzése -572 -472 
Értékpapir állomány 

növekedése 0 54 

Pénzügyi tevékenységbõl származó pénzeszközök 756 -654 

Pénz és pénzegyenértékesek nettó  1 040 133 

növekedése/csökkenése 

Pénz és pénzegyenértékesek január 1-én -5 94 

Pénz és pénzegyenértékesek június 30-án 1 035 227 

Folyószámla hitel 329 264 
Mérlegszerinti pénzeszközök összesen 1 364 491 

 

  
 

PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek, kötelezettségek:  
 
A 2010. június 30-i fordulónapon a társaság határidõs deviza pozícióval nem rendelkezett. 
 
A 2010. június 30-i fordulónapon a Társaság PannErgy Nyrt. részvényt képviselõ tõzsdei határidõs 

pozícióval nem rendelkezett. 
 
2009-ben a PannErgy Nyrt.-vel szerzõdésben álló külsõ partner gépbeszerzési támogatásával 

kapcsolatban vállalt jelzálogjogot terheltek a társaság XXI. kerületi ingatlanára, ami jelenleg is 

fennáll. 
 
A társaság az alábbi bankgaranciákkal rendelkezik a fordulónapon külsõ fekel fele: 

- 25 000 E Ft, lejárata 2011-ben 
- 4 742 E Ft, lejárata 2012-ben 

 
A PannErgy Csoport többéves keret-megállapodást kötött több beszállítóval összesen 50 

geotermikus kút fúrására.  
 
Bokorovics Balázs és Gyimóthy Dénes vezetõi részvényopciós program keretében (egyenlõ 

arányban) összesen 1 250 000 db PannErgy részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a 
PannErgy Nyrt.-vel szemben (feltételrendszer a társaság honlapján elérhetõ); 
 
Három külsõ partner részvényopciós program keretében összesen 150 000 db PannErgy részvény 

tekintetében szerzett feltételes vételi jogot a PannErgy Nyrt.-vel szemben (feltételrendszer a 
társaság honlapján elérhetõ); 
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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 alaptõke = Bevezetett sorozat 
2010. január 01. 2010. június 30. 

%2 %3 db %2 %3 db 
Belföldi intézményi 42,53 48,86  8 954 606 40,36 47,93  8 498 052 
Külföldi intézményi 17,03 19,56  3 585 314 16,03 19,03  3 374 383 
Belföldi magánszemély 21,33 24,50  4 491 329 21,65 25,71  4 559 020 
Külföldi magánszemély   0,10   0,12       21 810   0,11   0,13       22 408 
Munkavállalók, vezetõ 

tisztségviselõk 
  6,04   6,94  1 271 893   6,05   7,18  1 273 589 

Saját tulajdon* 12,95   -  2 726 203 15,78   -  3 323 703 
Államháztartás részét képezõ 

tulajdonos1 
  0,02  0,02         3 500   0,02  0,02         3 500 

Nemzetközi Fejlesztési 

Intézmények
3 

    -     -        -       -   -       - 

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 közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 
* Saját tulajdon: A társaság vagy 100%-os tulajdonú leányvállalatának tulajdona 
 

RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a 

tárgyévben 

 

 2010. 
január 1. 

2010. 
március 31. 

2010. 
június 30. 

Társasági szinten      618 000      618 000 1 215 500 
Leányvállalatok *   2 108 203   2 108 203 2 108 203 
Mindösszesen   2 726 203   2 726 203 3 323 703 
* A társaság 100%-os tulajdonában lévõ PMM Zrt. sajátrészvény állománya 

 

 

RS3. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak 

végén) 

 

Név Nemzetiség 
1 

Tevékenység 
2 Mennyiség 

(db) 
Részesedés 

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

Megjegyzés 
5 

Benji Invest Kft. B I 2 725 010 12,94 15,37 P 

Lazarus 
Vagyonkezelõ Zrt.  

B I 2 000 000 9,50 11,28 P 

 

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

Gazdasági Társaság (T), Magán (M), Munkavállaló, vezetõ tisztségviselõ (D) 
3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni 
4 A Kibocsátó közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetõségét biztosító szavazati jog 
5 Pl.: szakmai befektetõ, pénzügyi befektetõ, stb. 
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1.3 A Kibocsátó szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok 
 
 
TSZ1. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) 

 

 2009. június 30. 2010. január 1. 2010. június 30. 
PannErgy Nyrt. 9 5 5 
Csoport szinten 570 581 614 

        
TSZ2. Vezetõ állású személyek, és a Kibocsátó mûködését befolyásoló 

(stratégiai) alkalmazottak (fordulónapon) 
 

Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás 

kezdete 
Megbízás 
vége/megszûnése 

Saját 

részvény 

tulajdon 
(db) 

IT Bokorovics Balázs* Elnök 2007.08.31. határozatlan ideig 675 000 
IT Briglovics Gábor Tag 2007.08.31. határozatlan ideig 2.600 
IT Gyimóthy Dénes* Tag, megbízott 

vezér- és gazdasági 

igazgató 

2007.08.31. határozatlan ideig 170.000 

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 413.000 
Saját részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S EN: 1.260.600 

1 Stratégiai pozícióban lévõ alkalmazott (SP), Igazgatótanácsi tag (IT) 
 

* Egyéb kapcsolódó részvénytulajdonok és derivatív pozíciók a június 30-i fordulónapon: 

 
Bokorovics Balázs és Gyimóthy Dénes vezetõi részvényopciós program keretében (egyenlõ 

arányban) összesen 1 250 000 db részvény tekintetében szerzett feltételes vételi jogot; 
 
Gyimóthy Katalin, (Gyimóthy Dénes közeli hozzátartozója) 20 000 db törzsrészvény; 
 
Juhász Bertalan, (Juhász Attila közeli hozzátartozója) 370 240 db törzsrészvény; 
 
Martonfalvay Lilla (Bokorovics Balázs közeli hozzátartozója) 600 400 db közvetett részesedés; 
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1.4 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok 

 
ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások 

 
Dátum Típusa Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 

2010.07.31 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 

2010.07.20 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogot biztosító 

részvény változásának bejelentése 

2010.07.20 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogot biztosító 

részvény változásának bejelentése 

2010.07.19 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Bokorovics Balázs és a Lazarus Zrt. 

PannErgy Nyrt. részvénytranzakciói 

2010.07.19 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Változás a Lazarus Vagyonkezelõ Zrt. 

tulajdonosi struktúrájában 

2010.07.19 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

A Benji Invest Kft. PannErgy Nyrt. részvényt 

értékesített 

2010.07.06 Egyéb tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Gazdasági és társadalmi megújulás 

Szentlõrincen" címû KEOP-4.2.0/B 
pályázatának nyitórendezvénye ünnepélyes 

alapkõletétellel 2010.06.30 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 

2010.06.25 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Hitelfinanszírozás határidõs finanszírozás 

helyett 

2010.06.23 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogot biztosító részvény 

megszerzésének bejelentése 

2010.06.21 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Saját részvény tranzakció 

2010.06.21 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szentlõrinci Geotermia Zrt. hosszú távú 

hõenergia-szállítási szerzõdést kötött 

2010.06.18 Egyéb tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

A PannErgy Nyrt. tõkét emelt a PannErgy 

Polifin Zrt.-ben 

2010.06.15 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

A PannErgy Nyrt. hatályos alapszabálya 

2010.06.14 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogot biztosító részvény 

megszerzésének bejelentése 
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2010.06.11 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Az Igazgatótanács Elnöke részvény 

portfoliója családon belül átrendezõdött 

2010.06.11 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Kiegészül a PannErgy Csoport tevékenysége 

2010.06.07 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Közgyûlési jegyzõkönyv 

2010.06.02 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 

2010.05.27 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Bejegyezték a Gödöllõi Geotermia 

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaságot 

2010.05.14 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Összefoglaló jelentés 

2010.05.04 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Idõközi vezetõségi beszámoló a PannErgy 

csoport I-III. havi eredményeirõl 

2010.04.30 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 

2010.04.30 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

A Miskolci Geotermia Zrt. hosszú távú 

hõenergia szállítási szerzõdést kötött a 

Miskolci Hõszolgáltató Kft.-vel 
2010.04.30 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  

www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

FT jelentés 

2010.04.30 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Éves jelentés 

2010.04.30 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Közgyûlési határozatok 

2010.04.28 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Vissza nem térítendõ állami támogatást 

ítéltek a Szentlõrinci Geotermia Zrt.-nek 

2010.04.13 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Lezárult a székesfehérvári termelõ ingatlan 

értékesítése 

2010.04.08 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Közgyûlési elõterjesztések 

2010.04.01 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogot biztosító részvény 

megszerzése 

2010.03.31 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
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2010.03.31 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Az Igazgatótanács Elnöke közvetett befolyást 

szerzett a PannErgy Nyrt.-ben 

2010.03.29 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Közgyûlési meghívó 

2010.03.29 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Javadalmazási nyilatkozat 

2010.03.29 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Értékesíti székesfehérvári termelõ ingatlanját 

a PannErgy leányvállalata 

2010.03.01 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 

2010.02.02 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 

2010.01.22 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Az ONP teljesítette 1,08 milliárdos 

tõkeemelési kötelezettségét a PannErgy 

geotermikus holdingcégében 
2010.01.05 Egyéb Tájékoztatás  www.bet.hu  

www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Rangos nemzetközi szakmai konferencián ad 

elõ a PannErgy és a Mannvit 

2010.01.05 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Külsõ partnerekre vonatkozó, ösztönzõ 

részvényopciós program bõvítése 

2010.01.04 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Tõkét emel a PannErgy Nyrt. a geotermia 

holdingcégben 

2010.01.04 Soronkívüli Tájékoztatás www.bet.hu  
www.kozzetetelek.hu  
www.pannergy.com 

Szavazati jogok száma a PannErgy Nyrt-nél 
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II. 
 
PannErgy Nyrt. magyar számviteli elõírások szerinti egyedi � nem auditált 

féléves beszámolója 

 

2010. elsõ félév 
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Bevezetõ 

 
A társaság székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56. 
 
Telephelyei:  1221 Budapest, Dunalejáró u. 1. 
  4031 Debrecen, Kishegyesi út 263. 
 

1. Fõ célok teljesítése 

 
A PannErgy Nyrt. alapvetõ célja a Társaság geotermikus energiaforrásokra vonatkozó 

stratégiájának megszilárdítása volt, melynek eredményeként 2010-ben csoport szinten lehetõvé 

válik majd az elsõ energiaértékesítési árbevételek realizálása, továbbá hogy középtávon számos, 

folyamatosan fejlesztett geotermikus létesítmény kezdhesse meg az energiatermelést. A Társaság 

másik kiemelt célja volt, hogy olyan részesedés- és eszköz értékesítési tranzakciókat hajtson végre 
(vagyonkezelõi tranzakciók), melyek részvényesi értéket teremtenek és további forrásul szolgálnak 

a geotermiára alapozott stratégiának. 

Céljaink részben teljesültek. A 2008-ban kirobban gazdasági világválság rombolta a befektetéseink 

értékpapír piaci (tõzsdei) értékelését és tagvállalataink mûködési és piaci környezetét. Mégis mind 

a Pannunion Nyrt., mind a Synergon Nyrt. korábbi évekhez hasonlítva jó teljesítményeket nyújtottak 

(nyilvános társaságként mindkét vállalat beszámolókat tesz közzé honlapján), azonban befektetés-
értékesítési céljaink egyelõre nem valósultak meg.  
 
A geotermikus stratégia megvalósításának sem kedvezett a megváltozott környezet. A bankok, így 

a finanszírozási piac összeomlott és 2009. végétõl is csak gyenge éledezésrõl beszélhetünk. A 

Társaság kénytelen volt szinte kizárólag szûkös belsõ erõforrásaira támaszkodni, majd geotermikus 

leányvállalatánál tõkeemelést kezdeményezni új tulajdonos bevonásával. Az így 2010. elején 

megkezdõdött tõkeemelés sorozat és az állami- ill. EU forrású támogatási programok potenciális 

hozzáférhetõsége következtében, a PannErgy Polifin Zrt. felnõtt a korábban kitûzött geotermikus 

stratégia végrehajtására, akár még elhúzódó válságkörnyezetben is. A PannErgy Nyrt. a 
geotermiával kapcsolatos menedzsment feladatokat leányvállalatához transzferálta, beleértve a 

vonatkozó tudásanyagot és eszközöket is. 
 
A korábban forrásbevonási céllal értékesítésre szánt PannErgy Nyrt. sajátrészvények egyelõre nem 

találtak befektetõre a Társaság által kitûzött árfolyam és feltételek mentén. 
 
Geotermikus stratégia történeti áttekintése: 
 
A PannErgy 2007-ben nem kis célt tûzött ki zászlajára, mégpedig azt, hogy a régóta ismert magyar 

geotermikus források felhasználásával jelentõs mennyiségû hõ- és elektromos energiát állítson elõ 

értéket teremtve az Ország lakossága és intézményi szereplõi, továbbá a PannErgy részvényesei 

számára. Az energia iránti kereslet növekedése megállíthatatlan, viszont mind a hazai, mind a 

globális források mennyisége korlátozott, avagy elérhetõségük hatékonyatlan. Talán sokan nem 

tudják, de a szakszerû és hatékony geotermikus energiatermelés nem csupán egy máig 

minimálisan kihasznált hatalmas forrás hasznosítása, hanem az egyik legkörnyezetbarátabb és 

legtisztább energia elõállítási mód. Az Európai Unió mára nem csak üdvözli az ilyen 

energiatermelési utakat, hanem szigorú programmal és célrendszerrel orientálja a tagállamokat, így 

Magyarországot is. A PannErgy nem egyedül kíván(t) végighaladni kitûzött útján. Szakmai partnerre 

talált Izlandon � a �geotermia hazájában� � a Mannvit (korábbi nevén VGK Hönnun) személyében. 

Több tucat önkormányzattal hoztunk létre különféle együttmûködési megállapodásokat � 
elsõsorban a hõ piac geotermikus ellátásának megteremtésére. Kapcsolatban vagyunk 
együttmûködési szándékkal a legnagyobb európai uniós finanszírozó intézetekkel. A stratégiánk 

alapvetõ célja legalább 60 MW elektromos beépített kapacitás és legalább 300 MW hõkapacitás 

megteremtése közép-hosszútávon, mely hosszútávon stabil nyereséget, cashflow-t és 

mindenekelõtt növekvõ részvényesi értéket jelent.  
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A PannErgy Nyrt. leányvállalata, a Pannergy Polifin Zrt. 2008. év végétõl számos geotermiával 

kapcsolatos céget alapított, 90%-os saját tulajdon és 10%-os, jellemzõen önkormányzati tulajdon 
mellett (A PannErgy Polifin Kft. 2009. december 31-én Zrt-vé alakult.) 
 
 

2. PannErgy Nyrt. mérleg szerinti eredménye és mérlegadata 

 
A Társaság eredményének alakulása 

 
A Társaság nettó árbevétele 97.564 E Ft, melynek többsége a központ és a debreceni telep által 
nyújtott különbözõ szolgáltatásokból realizálódott. Az elõzõ évhez viszonyítva az árbevétel 9,3%-kal 
nõtt. Ez nagyrészt a továbbszámlázott geotermikus költségek miatt ilyen jelentõs. 

A nettó árbevétel megoszlása: 
 

- leányvállalatoktól: 17.261 E Ft 
- egyéb részesedésû vállalatoktól: 0 E Ft 
- egyéb (külsõ) vállalatoktól: 80.303 E Ft 

Összesen: 97.564 E Ft 
 
Export szolgáltatási tevékenységbõl származó árbevétel nem volt 2010. I. félévben. 
   
A költségek az elõzõ évhez viszonyítva tovább csökkentek. 

A pénzügyi mûveletek eredménye 210.557 E Ft nyereség, melynek jelentõs része a gyengülõ forint 

következtében követeléseken érvényesített deviza árfolyamnyereség, valamint az adott kölcsönök 

kamata. 

A Társaság 2010. I. félévi évi mérleg szerinti eredménye: 71.570 E Ft. 
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A Társaság mérlegének alakulása 

 

A 3,3%-os mérleg fõösszeg növekedést egyrészrõl a befektetett eszközök mérlegsorában 

bekövetkezett 24%-os növekedés, másrészrõl pedig a forgóeszközök 16,35%-os csökkenése 

okozta. 

Az immateriális javak csökkenésének fõ oka a K+F (geotermikus energiával kapcsolatos kutatás, 

kivitelezés) tevékenységbe invesztált érték apport miatti átadása. 

A tavaly hasonló idõszak záróértékéhez képest, a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Zrt. saját 

tõkéjének alakulása miatt elszámolt értékvesztés és egy kisebb részesedés értékesítése miatt 
csökkentek a részesedéseink. 2010. I. félévében a PannErgy Polifin Zrt-ben tõkét emelt a 

PannErgy Nyrt., mely a kimutatott befektetésinket növelte értékben. 
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A forgóeszközökön belül a követelések 35,7%-kal csökkentek, míg a pénzeszközök és értékpapírok 

összessége jelentõsen növekedtek. Ezen belül az értékpapír befektetések növekedtek jelentõsen, a 

PannErgy Nyrt. részvényekre vonatkozó tõzsdei vételi kontraktusok egy részének leszállításos 

lezárása miatt. 

A Társaság saját tõke állománya a tárgyidõszaki nyereség miatt 71.570 E Ft-tal nõtt. 
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3. Környezetvédelem 

 
A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szintû kezelését, habár a 

Társaság elsõsorban vagyonkezelõi tevékenysége nem képvisel számottevõ környezetvédelmi 

kockázatot. A PannErgy Nyrt. 2010-ben termelõ tevékenységet nem végzett. 

 
4. Részvények, árfolyamváltozás, osztalékpolitika 

 
A társaság alaptõkéje 421.093.100 Ft. 
 
A társaság alaptõkéje 4.210.931 db, egyenként 100 Ft, névértékû, névre szóló, egyenlõ és azonos 

tagsági jogokat megtestesítõ részvénybõl állt.  
A nyomdai úton elõállított részvények dematerializált részvényekké történõ átalakítása 2004-ben 
történt. Ennek megfelelõen a Pannonplast Rt. a nyomdai úton elõállított, névre szóló 

törzsrészvényeit (ISIN: HU0000010376) 2004. augusztus 6-ával érvénytelenné nyilvánította. 
 
A dematerializált részvények új ISIN azonosítója: HU0000073440 
 
Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépõ dematerializált részvényeket 

Társaságunk � a vonatkozó törvényi elõírásoknak megfelelõen � 6 hónapon belül a Budapesti 

Értéktõzsdén, befektetési szolgáltató közremûködésével tõzsdei árfolyamon értékesítette. 
Az átalakításra be nem nyújtott részvények helyébe lépõ dematerializált részvények értékesítését 

követõen, a PannErgy Nyrt. az értékpapír ellenértékét az érvénytelenített részvény átadása esetén 

a részvény utolsó igazolt tulajdonosának fizeti ki. 
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Az évközi Közgyûlés 2007. augusztus 31-én jóváhagyta a PannErgy törzsrészvények 1:5 arányú 

felaprózását, így 4 210 931 db 100 Ft névértékû részvény helyett 21 054 655 db 20 Ft névértékû 

részvénye lett a Társaságnak. 
 
A felaprózást követõen érvénybe lépõ új ISIN azonosító: HU0000089867 
          
A tulajdoni struktúra 2010. június 30-val az I. fejezetben bemutatásra került: 
 
A részvény tõzsdei záró árfolyama a fordulónapon 805 forint (2009. június 30-án 857 forint), 2009. 
december 31-én 800 forint volt. 

A sajátrészvényekkel kapcsolatos egyéb információk az I. fejezetben kerültek bemutatásra. 

 
5. Pénzügyi instrumentumok hasznosítása 

 
A PannErgy Nyrt. ad hoc deviza forward ügyleteket és tõzsdei határidõs saját részvényre vonatkozó 

ügyleteket egyrészrõl a PannErgy Csoport deviza és egyéb kitettségének fedezése céljából, 

másrészrõl pedig árfolyamnyereség elérése céljából kötött. 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 fõbb események 

 
 
Kifejtésre került az I. fejezet vonatkozó szakaszaiban 
 

 

 

 

III. 

 

NYILATKOZATOK 
 
A féléves jelentés a PannErgy Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok 

(IFRS) szerint készített, nem auditált adatai, valamint a PannErgy Nyrt. egyedi, magyar számviteli 

szabályok (HAS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza. 
 
A Csoport figyelembe vette az IFRS 2010. január 1-jétõl hatályos változásait a beszámoló 

elkészítésekor.. 
 
Féléves jelentésünk az IAS 34 -ben (évközi jelentések) rögzített irányelvek figyelembe vételével 
készült. 
 
A törvényi elõírásoknak megfelelõen kijelentjük, hogy a jelentést legjobb tudásunkkal összhangban 

készült és nem tartalmaz olyan mértékû tévedést, mely következtében a beszámoló a társaság 

2010. június 30-án fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl valótlan képet adna. 
 
Továbbá kijelentjük, hogy a beszámoló nem auditált. 
 
 
Budapest, 2010. augusztus 5. 
  
 
 PannErgy Nyrt. 

 Igazgatótanácsa 
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