Üzleti jelentés a PEIK Zrt. 2017-es beszámolójához
Javaslom az eredmény-kimutatásban és mérlegben szereplő adatok elfogadását: az üzleti
eredmény 1.083 ezer Ft-ban, az adózás előtti eredmény 1.084 ezer Ft-ban és az adózott eredmény
460 ezer Ft-ban történő megállapítását. A mérleg és eredmény-kimutatás a PEIK Zrt. számviteli
politikájának megfelelően került elkészítésre.
Az üzleti jelentés egyik fő feladata a 2018-as év májusáig történt gazdasági események ismertetése,
melyek jelentősen meghatározzák vagy meghatározhatják a PEIK Zrt. ez évi gazdálkodását.
2017. augusztusa óta folyamatos és állandó tárgyalásban vagyunk a haszonbérleti szerződés
megszüntetéséből eredő feladatok meghatározásában és megoldásában a Pécsi Vagyonhasznosító
Zrt-vel, valamint az ITFK Nonprofit Kft. „va” cégek vezetőivel. A megbeszélések a
Vagyonhasznosító társasággal már jóval korábban megállapodásra juthattak volna, ha az ITFK
nonprofit Kft. „va” vezetője a legminimálisabban előremutató magatartást tanúsított volna. A
beszámoló készítésének napjáig sem látunk tisztán. Ebből adódóan a PEIK Zrt. helyzete jelen
pillanatban bizonytalan. Mivel mindhárom cég egy tulajdonosi körhöz tartozik meghatározóan,
nem értjük, hogy az egyértelműen lefektetett irányelvek végrehajtása miért okoz gondot, és miért
nem lehet a cégek közös érdekeinek megfelelően, kölcsönös előnyök alapján megoldani a fennálló
vitás kérdéseket. Bízom abban, hogy a fennálló, meg nem oldott kérdések e hónap végéig
rendezésre kerülnek, mert ellenkező esetben nem látjuk biztosítottnak a PEIK Zrt. működését,
további fennmaradását.
A nehézségek ellenére a cég ez évben beadta a GINOP-1.3.2-2015 pályázatot, melynek
hiánypótlását is elvégeztük. Az irányító hatóságnak a pályázattal kapcsolatban a hiánypótlás után
tisztázandó kérdése nem volt. A pályázatot továbbították döntéshozásra. Reményeink szerint ez a
pályázat is – az eddig benyújtott többihez hasonlóan – pozitív elbírálást kap. Ennek hatására a cég
helyzete stabilizálódhat, és klaszter menedzser feladatainkat a pályázat beadása előtt
megfogalmazott tagi kéréseknek megfelelően tud eleget tenni, a későbbiekben még hatékonyabbá
tud válni.
A fő tulajdonos ígéretének megfelelőn bízunk abban, hogy a korábbi DDOP-s pályázat
fenntartási határidejének végéig cégünk stabilitása fennmarad, ellenkező esetben komoly veszélye
van, a korábbi pályázaton elnyert összeg egy részének visszafizetésére.
Az üzleti jelentés végén kérem a cég tisztelt tulajdonosait, hogy a PEIK Zrt. stabilitása érdekében
minden lehető lépést tegyenek meg, hiszen a cég 11 éves története és vagyoni helyzete nem arra
predesztinálja a társaságot, hogy tevékenységét – egyszerűen megoldható elszámolási viták és
áthidalható likviditási gondok miatt – ez év végén befejezze.
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