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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 
 
A Társaság a 2009. évi pénzügyi beszámoló elfogadása mellett tudomásul vette a 
könyvvizsgáló korlátozó véleményét. A véleményben foglaltak megállapítások és 
figyelemfelhívó tájékoztatások, valamint a sajtóban megjelent pontatlanságok kiigazítása 
érdekében a Társaság Igazgatótanácsa az alábbiakról tájékoztatja a piaci szereplőket.  
 
A könyvvizsgáló korlátozó véleményével kapcsolatosan a Társaság a következő 
tájékoztatást adja. 
 

• Mérlegben szereplő vagyonelemek értékelése 
 
A kiemelt vagyonelemek (know-how, értékpapírok között kimutatott részesedések) 
értékelésénél a valós piaci érték (fair value) alkalmazását követte a Társaság a 
mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján. Az alkalmazott 
referencia ár egyrészt a nyilvánosságra hozott SPA-ben (know-how és a 
leányvállalatok értékesítésére vonatkozó megállapodás) szereplő szerződéses 
feltételek, másrészt a Társaság részvényeinek a mérlegkészítés napján (2010. február 
14.) ismert tőzsdei ára alapján került meghatározásra. A fenti vagyonelemek 
értékesítésének megvalósulása esetén a ténylegesen realizált érték nagyságrendje 
jelentősen eltérhet a mérlegtételek értékelésénél figyelembe vett értéktől. Tekintettel 
arra, hogy a részesedések mérlegszerinti értéke nem a leányvállalatok saját 
tőkeértéke alapján került meghatározásra, a leányvállalati auditált mérlegek végleges 
adatai nem változtatják meg az éves beszámolóban rögzített értékeket, és ez alapján 
a könyvvizsgáló nem változtathatja meg véleményét.  
 
A Társaság tudomásul veszi és elfogadja, továbbá a könyvvizsgálók figyelemfelhívó 
megjegyzését a leányvállalatok gazdálkodásával kapcsolatos felelősségéről, mely a 
Társaság megítélését alapvetően befolyásolja. Tájékoztatjuk részvényeseinket, hogy a 
Genesis Solar Singapore Pte. Ltd. auditált beszámolója bár a könyvvizsgálat lezárását 
követően, de még az éves közgyűlés időpontja előtt rendelkezésre állt. A Genesis 
Solar España S.L. auditált beszámolója legkésőbb 2010. június 15-ig készül el, mely 
késedelmet az értékesítési szándék miatt elvégzett IFRS és US GAAP szerinti külső 
átvilágítás elhúzódása, valamint a könyvelő és könyvvizsgáló személyében 
bekövetkezett változás okozza. Az új könyvvizsgáló az Ernst & Young. 
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Ezen felül a Társaság a következőkben reagál a könyvvizsgáló által felvetett, korlátozásra 
okot nem adó kérdésekre. 

 
• A Genesis Capital Management Ltd.-el szemben fennálló követelés 

 
Mind a könyvvizsgáló, mind az Audit Bizottság jelentése külön kitér a Társaság 
likviditását biztosító követelésre vonatkozó igazgatótanácsi döntések fontosságára és 
az ezzel kapcsolatos gyakorlat felülvizsgálatára. Az Igazgatótanács elfogadja a 
jelentésekben foglalt kritikai észrevételeket és ennek megfelelően felülvizsgálja 
döntéseinek érvényesítéséhez szükséges teendőket és az időközi vezetőségi 
beszámolóban erről külön tájékoztatást ad. A Genesis Capital Management Ltd. a 
2009. december 31-én fennállt tartozásából több mint 1,5 millió Euró-t törlesztett a 
mérlegkészítés időpontját követően. 
 
• A Társaság menedzsmentjét érintő észrevételek 

 
A könyvvizsgáló véleményének korlátozása nélkül hívta fel a tulajdonosok figyelmét – 
a korábban tervezett végelszámolásra tekintettel - a választott operatív 
vállalatirányítási forma alkalmazásának hiányosságaira. A Társaság megváltozott 
jövőképének és a közgyűlésen elhatározott tőkeemelésnek megfelelően 
megválasztott és 2010. augusztus 1-jétől felálló új Igazgatótanács szándéka szerint 
visszatér a korábban már bevált többszintű irányítási és ellenőrzési rendszerhez, és 
ezzel elhárítja a könyvvizsgáló által felvetett aggályokat. Az Igazgatótanács ezen felül 
megvizsgálja, hogy milyen eszközökkel tudja a Társaság operatív és ellenőrzési 
mechanizmusainak hatékonyságát javítani. 
 
 

 
Budapest, 2010. április 30. 
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