
A PANNERGY NYRT.-RŐL 

A PannErgy innovatív szemléletet képviselő, a Budapesti Értéktőzsdén 
Prémium kategóriában jegyzett, Magyarország vezető geotermikus 
energia termelő és hasznosító Társasága, amely innovatív megoldásaival 

a jövő generációjának egy megóvott és élhetőbb környezetet kíván biztosítani. A geotermikus hő 
energetikai célú hasznosításában szerzett többéves tapasztalata és kompetenciái a PannErgy-t 
egyedülállóan alkalmassá teszik arra, hogy a Kárpát-medencében további lakossági és ipari 
felhasználási szegmensben hőhasznosítási beruházásokat sikerrel valósítson meg.
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A W for ESEF szolgáltatás által a PannErgy Nyrt. képes 
lesz megfelelni az ESEF elvárásainak, miközben a vállalat 
beszámolási folyamata is fejlődik

for ESEF

A PannErgy Nyrt. kihívásai az 
ESEF jogszabályok bevezetése 
miatt: 

• a beszámoló készítésért felelős 
számviteli csapat kis létszámú;

• a társaság által használt ERP 
rendszer nem tartalmaz beágyazott, 
XHTML/iXBRL formátumú 
beszámoló elkészítésére alkalmas 
modult;

• kihívást jelent a kielégítő címkézési 
folyamat mellett a beszámoló 
minőségének fenntartása.

Miért a W for ESEF:

• Lehetővé teszi a PannErgy 
Nyrt. számára a hibamentes 
XHTML és iXBRL® beszámoló 
készítését;

• A vállalat nem csak a 
2020-as, hanem a jövőbeli 
elvárásoknak is meg tud 
felelni, mint a 2022-ben 
várható Block Tagging, 
szövegblokkok címkézése;

• A felület a legmagasabb 
szintű biztonságot nyújtja a 
vállalat adatai számára; 

• A felület felhasználóbarát és 
az iXBRL címkézést könnyű 
nyomon követni, végrehajtani 
és ellenőrizni; 

• Az integrált folyamatnak 
köszönhetően az utolsó 
pillanatban végrehajtott 
változtatások is könnyen 
kezelhetőek lesznek.

• Segít a vállalatnak a 
beszámoló készítésének 
hatékonyságában, miközben 
biztosítja az adatok és a 
tartalom következetességét.

Várakozásaink alapján a W for 
ESEF alkalmazása garanciát 
jelent arra, hogy megfelelő 
minőségben történik majd meg 
az XHTML/iXBRL formátumú 
beszámoló előállítása, másrészt 
a Workiva szolgáltatásával 
jelentős hatékonyságnövelést 
tudunk elérni az éves 
beszámolási folyamatnál az 
ESEF megfelelés okozta többlet 
feladatokon túlmenően is, 
továbbá azt gondolom, hogy 
a W for ESEF- a beszámoló 
tartalmi és formai minőségére is 
pozitív hatással lesz.”

IVÁNKA JÓZSEF 
Számviteli Vezető  
PannErgy Nyrt. 
pannergy.com

Az iXBRL®, és Inline XBRL® az XBRL International, Inc. védjegyei. Minden jog fenntartva. Az XBRL® szabványok nyitottak és szabadon 
engedélyezettek az XBRL Nemzetközi Licenc Megállapodás alapján.

See what W for ESEF can do for you. Go to w-esef.com/request-demo

http://www.pannergy.com
https://w-esef.com/request-demo

